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روزگار مربیان اصفهانی آفتابی نیست
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راه اندازی 
خط هوایی مستقــیم

خط هوایی مس��تقیم آتن-تهران و بالعکس، توسط 
هواپیمایی ملی یون��ان )Aegean( از اول مرداد ماه 

امسال راه اندازی می شود....

نشانه های توافق
 برسر بازرسی ها 

یک روزنام��ه آمریکایی در گزارش��ی به مباحث 
باقی مانده در مذاکرات هسته ای ایران با تمرکز بر 

بازرسی ها پرداخته است...

 شیب بیکاری
 کند شد

 آمار منتشر ش��ده از نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار 
نشان می دهد که در سال گذش��ته نرخ بیکاری  در 

مجموع به 10/6درصد رسیده  که...

 چهارمحال و بختیاری 
قطب تولید منیزیوم کشور

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال 
و بختیاری با اش��اره به اس��تخراج منیزیوم از سنگ 

دولومیت در این استان، گفت: ...

زن
مودیان محترم  مالیاتی:

شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی از طریق 
سامانه www.tax.gov.ir اظهار نامه الکترونیکی خود را ارسال 

و مالیات مربوطه  را نیز پرداخت نمایید.
 آخرین مهلت ارائه اظهار نامه الکترونیکی عملکرد 1393 از 

 طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه
 سال جاری میباشد

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت  دوم  شماره 94/4/خ

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
موضوع مناقصه: خرید تجهیزات اعالم و اطفاء حریق 

محل تامین اعتبار: عمرانی 
محل دریافت اس�ناد مناقصه: نماینده ش�رکت با در دست داش�تن معرفی نامه کتبی و آخرین 
تغییرات شرکت »چاپ در روزنامه رسمی جمهوری اس�المی« جهت دریافت اسناد مناقصه به 

واحد امور قراردادهای اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مراجعه نمایند.
آگهی مناقصه در س�ایت اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان به نش�انی www.sabt-es.ir و 

همچنین در سایت ملی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
محل تحویل پاکت های مناقصه: دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ 94/4/13 لغایت روز سه شنبه مورخ 94/4/16

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/4/29
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 94/4/30

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده 
به شماره ش�با IR430170000002171320207007  در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان. ضمنًا به پیشنهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های 
کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی 
واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. )در ضمن مبلغ ضمانتنامه در اسناد مناقصه درج 

گردیده است(
»سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.«

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: بلوار دانشگاه – خیابان توحید میانی – بعد از چهارراه پلیس.
تلفن: 7-36289124 فاکس: 36289105 

   اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
م الف:10096                                
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سخنگوی دولت گفت:نمایندگان جمهوری اسالمی 
ایران از س��وی ملت در برابر 6 قدرت جهانی در حال 
نبرد تن به تن هس��تند و این برای اولین بار است که 
یک کشور در برابر شش قدرت بزرگ گفتگو می کند.

محمدباقر نوبخت س��خنگوی دولت و رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور، در س��خنانی پیش از 
خطبه های نمازجمعه تهران به تشریح سیاست های 
دولت در اجرای اقتصاد مقاومت��ی پرداخت و با طرح 
این سوال که اساسا چرا اقتصاد ما باید مقاومتی باشد 
و دستاوردهای آنها چه خواهد بود، گفت: پس از پایان 
جنگ جهان��ی دوم دنیا جمعا دو جنگ 10 س��اله را 

تجربه کرد در این دو جنگ دنیای به اصطالح...

معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت و رییس هیأت 
عامل ایمیدرو،  در نشست خبری مجازی عنوان کرد: 
حوزه مع��دن در زمان فعلي مي توان��د جایگاه خاص 
داشته باشد و از زیر س��ایه نفت وگاز در جهت توسعه 

کشور خارج شود.
وی در پاسخ سوالی در خصوص  معدن سنگان  و میزان 
ظرفیت و اشتغال زایی معادن پاسخ داد: 1/2 میلیارد 
تن ذخیره کاال و پ��روژه کنس��تانتره و گندله بخش 
صنعت و معدن کش��ور در اختیار بخ��ش غیر دولتی 
اس��ت و تولید س��االنه در این حوزه به میزان 1705 
میلیون تن کنس��تانتره و 15 میلیون گندله اس��ت. 

در صنعت سطح اشتغالزایی به نسبت معادن باالتر...

نمایندگان، در حال نبرد 
تن  به تن با 6 قدرت جهانی

پروژه فوالد در چهارمحال و بختیاری 
پیگیری می شود

 انکار یا 
سکوت جامعه

ن 
زنا

اد 
عتی

ا

نکته نگران کننده اینجاست که در آستانه شروع رقابت های لیگ پانزدهم هیچ خبری از حضور مربیان اصفهانی در فوتبال ایران نیست؛ و حتی 
منصور ابرهیم زاده که در طی سا ل های گذشته یک مربی محبوب و مطلوب برای باش��گاه های ایرانی بود در حال حاضر هدایت هیچ تیم لیگ 

برتری را بر عهده ندارد.
هرچن��د ک��ه دو باش��گاه اصفهان��ی س��پاهان و ذوب آه��ن در طی س��ال ه��ای گذش��ته موفقی��ت ه��ای بس��یار زی��ادی در ورزش ایران 
بدس��ت آورده اند و حتی در مقایس��ه ب��ا بقیه باش��گاه ه��ای ایرانی رک��ورددار هم هس��تند، اما نبای��د فراموش ک��رد که مربیان برخاس��ته 
از مکت��ب فوتب��ال اصفه��ان ه��م نقش��ی مه��م و غی��ر قاب��ل کتم��ان در فوتب��ال ای��ران ایف��ا ک��رده اند.ش��اید سرش��ناس تری��ن چهره 

در بی��ن ای��ن مربی��ان منص��ور ابراهی��م زاده باش��د؛ ک��ه بع��د از چن��د س��ال دس��تیاری س��رانجام در ابت��دای لی��گ هش��تم ب��ه 
 عن��وان س��رمربی ذوب آهن انتخ��اب ش��د و در همان س��ال اول حض��ورش در این باش��گاه نتایجی بدس��ت آورد ک��ه در تاریخ باش��گاه 

ذوب آهن بی سابقه بود....



رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به ضرورت اطالع رسانی درست 
و به موقع به عنوان یکی از وظایف مسووالن گفت: دولت پاسخگو 

باید در ارتباطات و رسانه با مردم بهترین نمره را داشته باشد.
محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور، در مراس��م افطار با 
اس��تانداران و معاونین وزرا که برگزار شد، با اش��اره به فرازی از 
وصیت نامه امام عل��ی)ع( در خصوص رعای��ت بیت المال، تقوا و 
وفای به عهد و توجه به آن در منشور اخالقی دولت تدبیر و امید 
اظهار داشت: امروز در آستانه دوساله ش��دن شروع به کار دولت 
وظیفه داریم کارنامه خودمان را با مالک های علوی مورد ارزیابی 
قرار دهیم. وی با اشاره به اینکه ما خادمان مردم هستیم و باید امید 
مردم را زنده نگه داشته و تدبیر را در امور گسترش دهیم، گفت: 
یکی از شاخص هایی که در پایان این دو س��ال باید خود را مورد 

ارزیابی قرار دهیم این است که در اصالح نظام اداری و باال بردن 
بهره وری سیستم اداری تحت مدیریت خود چقدر موفق بودند.

نهاوندیان گفت: در محاسبه کارنامه گذشته همچنین باید اصالح 
مجموعه تحت مدیریت��ی خویش و توجه به شایسته س��االری و 
استفاده بهینه از فرصت های مدیریتی و نیز مقدم داشتن مصالح 
عمومی بر مصالح فردی مورد ارزیابی قرار گیرد و این همه مسایلی 

است که در منشور اخالقی دولت بر آن تاکید شده است.
رییس دفتر رییس جمهور همچنی��ن وفای به عهد را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: تعهداتی ک��ه این دولت در آغاز ب��ه کار خود به 
مردم داده اس��ت، تعهد تک تک مسووالن دس��تگاه های اجرایی 
 است و همگی باید در حوزه مدیریتی خود نسبت به آن پاسخگو 

باشند .

وزیر خارجه ایران در مصاحبه با پای��گاه المانیتور تاکید کرد که 
واشنگتن بین تحریم و توافق هسته ای باید یکی را انتخاب کند.

محمد جواد ظری��ف، وزیر خارجه ای��ران در مصاحبه ب��ا پایگاه 
المانیتور تاکید کرد که واش��نگتن بین تحریم و توافق هسته ای 

باید یکی را انتخاب کند.
ظریف همچنین گفت که تعامل با ۶ کشور تصمیمی استراتژیک 
بود که ایران اتخاذ کرد و این روند رو به پایان اس��ت. وی توضیح 
داد که چطور تعهد او کمک کرد که آرامش خود را حتی وقتی که 
بسیار خسته بود حفظ کند و در صورتی که این موضوع تا این حد 
برای کش��ورش و منطقه مهم نبود، امکان داشت که وی واکنش 
دیگری داشته باشد. وزیر خارجه ایران درباره خطوط قرمزی که 
آیت اله علی خامنه ای، رهبر انقالب تعیی��ن کرده اند و اینکه این 

خطوط قرمز می تواند دس��تیابی به توافق را غیر ممکن کند هم 
گفت: » سخنان رهبر انقالب تاکید بر مواضعی هستند که از روز 

اول ما با آنها مذاکرات را آغاز کردیم«.
ظریف در توضیح این مورد گفت: نخستین روز مذاکرات،  درپیامی 
که در توییتر رهبر انقالب منتشر شد، عکسی از من و تیم گذاشته 
ش��د و در این پیام آمده بود: » من مذاکره کنندگان مان را  قابل 
اعتماد، متعهد، ش��جاع و مومن می دانم«؛ و من در پاسخ به این 
نوشته، با عالمت لبخند نوشتم که این عکس در نطنز به همراه تیم 

گرفته شده است و حمایت رهبری برای تیم ما بسیار مهم است.
وی درباره جان کری، همتای آمریکایی خود هم گفت: » جان آدم 
معقولی اس��ت و او می داند که آمریکا باید بین توافق و تحریم ها 

یکی را انتخاب کند«.
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س��خنگوی دولت گفت:نمایندگان جمهوری اسالمی ایران از 
سوی ملت در برابر ۶ قدرت جهانی در حال نبرد تن به تن هستند 
و این برای اولین بار اس��ت که یک کش��ور در برابر شش قدرت 

بزرگ گفتگو می کند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، در سخنانی پیش از خطبه های نمازجمعه 
تهران به تشریح سیاست های دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی 
پرداخت و با طرح این سوال که اساسا چرا اقتصاد ما باید مقاومتی 
باش��د و دس��تاوردهای آنها چه خواهد بود، گفت: پس از پایان 
جنگ جهانی دوم دنیا جمعا دو جنگ 10 ساله را تجربه کرد در 
این دو جنگ دنیای به اصطالح متمدن به ویژه اروپا بیش از 185 

میلیون نفر را پاره پاره و مفقوداالثر کردند.
وی افزود: در نیمه دوم قرن بیستم جهان به این نتیجه رسید که 
رویکرد جدیدی را باید برای تقسیم غنائم در پیش بگیرند تا در 
قالب پیمان های جهانی این غنائم را تقس��یم بندی کنند که از 
 دل این سیاست سازمان تجارت جهانی تاسیس شد؛ و قرار بود 
هر کشوری که از این نظم خارج می شود مورد تحریم قرار گیرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور ادامه داد: پس از 
 پیروزی بزرگ انقالب اس��المی ایران، وقتی تصمیم گرفته شد

 از این سیستم تحمیلی اقتصادی خارج ش��ود، تحریم هایی را 
 علیه او اعمال کردند که در این راس��تا از سال 1979 تا 2012، 
3۶ بار جمهوری اس��المی ایران را به شکل های مختلف تحریم 

کردند. حتی شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه های 1737، 
1747  و 1803 تحریم های ظالمانه ای را علیه جمهوری اسالمی 

ایران اعمال کردند.
نوبخت گفت: ما در یک ش��رایطی هس��تیم که یک نبرد تمام 
 عیار اقتصادی بین جمهوری اسالمی ایران و قدرت های بزرگ 
به وجود آمده اس��ت و در چنین ش��رایط انتظاری به جا از یک 
رهب��ر آگاه، فهیم و نکته س��نج همین اس��ت که ام��ت خود و 
 مسوولین دولتی را راهنمایی و راهبری کنند تا مشخص شود با 
چه س��ازوکاری از این گردنه در براب��ر تحریم های خاص خارج 

شوند.
وی با بیان اینکه به عنوان کم ترین فرد در دولت، از رهبر انقالب 
اسالمی ایران تشکر می کنم که به درستی دولت را برای خروج 
از این تحریم راهنمایی کردند به 24 بند ابالغی سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی اش��اره کرد و گفت: این راه ها ب��رای خروج از 
این گردنه سخت است، و باید از ظرفیت های داخلی خود برای 

پیشرفت کشور استفاده کنیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: رهبر انقالب این سیاست ها را به هر 
س��ه قوه به ویژه دولت ابالغ کرده اس��ت. تا عالوه براینکه سهم 
ساالنه صندوق توسعه را افزایش می دهیم، اقداماتی در راستای 
 پیشگیری و مقابله با فس��اد نیز صورت گیرد. این سیاست ها در 
29 بهمن سال 92 به همه س��ران قوا ابالغ شد و رییس جمهور 
نیز در تاریخ یکم اس��فندماه به معاون اول ابالغ و معاون اول هم 

از س��ازمان برنامه ریزی خواس��تار تدوین سیاست های ابالغی 
سیاست اقتصاد مقاومتی شدند.

نوبخ��ت اضاف��ه ک��رد: برهمین راس��تا م��ا هربن��د از 24 بند 
سیاست های ابالغی را به دستگاه های مربوطه ابالغ کردیم و از 
آنان خواستیم برنامه  های مدونی را برای اجرای این سیاست ها 
ارایه دهند. بنابراین ما برنامه های آنان را دریافت و اصالحات را 

انجام دادیم و سپس به آنها پس دادیم تا آنها اجرایی شوند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که سیاس��ت های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی برای بلند مدت اس��ت و ما یک سال از این سیاست ها 
 را در دولت اجرای��ی کرده ایم، به ارایه گ��زارش عملکرد برخی 
وزارت خانه ها دراین زمینه پرداخت و گفت: وزارت نفت در این 
مدت با توجه و تاسی از این سیاس��ت ها موفقیت شد صادرات 
محصوالت پتروشیمی را به 23/5 درصد افزایش دهد. همچنین 
شش ردیف پاالیشی پاالیش��گاه فاز 12 پارس جنوبی را همراه 
با 3 س��کوی تولیدی راه اندازی کرده اس��ت. 4 ردیف پاالیشی 
پاالیشگاه های فاز 15 و 1۶ پارس جنوبی را و دو سکوی تولیدی 

دریایی را نیز به بهره برداری رسانده است.
رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی کش��ور اضافه کرد: 
همچنین وزارت نفت میعانات گازی را به 4۶۶ هزار بش��که در 
روز رسانده است، که این هم در جهت افزایش تولید وصادراتی 
است که مقام معظم رهبری تاکید داشتند. تکمیل خط ششم 
با اولویت ص��ادرات گاز طبیعی به عراق در دس��تور کار وزارت 
نفت قرار گرف��ت و آن را به انجام رس��اند، همچنین این وزارت 
 خانه توانسته اس��ت تکمیل پاالیش��گاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس را با ظرفیت 3۶0 هزار بش��که در روز داشته باشد. 
همچنین این وزارت خانه موفق شد 8/2 درصد پیشرفت فیزیکی 

در این پاالیشگاه داشته باشد.
نوبخت، افزایش جایگاه CNG به دو ه��زار و 3۶0 جایگاه را از 
دیگر اقدامات وزارت نفت دانست و گفت: به تاکید مقام معظم 
رهبری تولیدات محصوالت پتروش��یمی تا م��رز 8 درصد نیز 

افزایش یافت.
وی به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اقتصاد مقاومتی 
اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر رشد تولیدات کشاورزی به 
۶/۶ درصد افزایش یافته اس��ت؛ همچنین محصوالت شیالتی 
نیز به 7/8 درصد افزایش یافته است، ما همچنین وظیفه داریم 
کاالهای اس��تراتژیک از جمله گندم را ذخی��ره کنیم که موفق 
ش��دیم میزان ذخیره گندم را به ۶ ماه افزایش دهیم تا در برابر 
دولت مردان زورگوی غربی اقداماتی در جهت تامین آذوقه در 

کشور داشته باشیم.
س��خنگوی دولت همچنین میزان صادرات برق به کشورهای 
همس��ایه را بیش از 7 هزار و ۶10میلیون کیلووات در س��اعت 
عنوان کرد و گفت: براین اساس 727 میلیون دالر درآمد کسب 

شده است.

نوبخت در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه:

نمایندگان، در حال نبرد تن  به تن با ۶ قدرت جهانی
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معاون وزیر اقتصاد مخالفان خصوصی س��ازی را صاحبان 
ق��درت و دولت ه��ا اعالم ک��رد و گفت: دل کن��دن برخی 
مدیران از ش��رکت  هایی ک��ه واگذار می ش��وند، دش��وار 
 اس��ت و به ای��ن دلی��ل ب��ا خصوص��ی س��ازی مخالفت 

می کنند. 
میرعلی اشرف عبداهلل پورحسینی، در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری ش��بکه دو س��یما گفت: قرار بود بر اساس سیاست 
های اصل 44 قانون اساسی 1100 شرکت تا پایان سال 93 
به بخش خصوصی واگذار شود، اما تاکنون فقط 50 درصد 
واگذار شده که بخشی از آن نیز در قالب رد دیون دولت بوده 
است. رییس سازمان خصوصی س��ازی با ذکر این مطلب 
که با توجه به اینکه 550 ش��رکت دولت��ی تاکنون واگذار 
شده است، نمره خصوصی س��ازی در کشور زیر 10 است، 
افزود: مخالفان خصوصی س��ازی صاحب قدرت هستند و 
 یکی از مراکز مخالفت با این سیاست ها دولت ها بوده اند.

وی گفت: دل کندن مدیران برخی از ش��رکت های دولتی 
 از این ش��رکت ها برای خصوصی س��ازی دش��وار است و 
به این دلیل با خصوصی س��ازی مخالفت می کنند. معاون 
 وزیر اقتص��اد با بیان اینک��ه دولت ها ب��ه بخش خصوصی 
ب��ه عن��وان دش��من و مج��رم ن��گاه م��ی کنن��د و هیچ 
کمکی به این بخ��ش نکردند، اف��زود: اگر مخالف��ت ها با 
خصوصی س��ازی شناس��ایی نش��ود، به س��دی در مقابل 
 این روند تبدیل خواهد ش��د و خصوصی س��ازی به زمین 

می خورد.

عباس آخوندی، در جریان بازدید از پروژه های مسکن مهر 
اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل یکی از استان های پیش رو 
 در تکمیل واحدهای مس��کن مهر اس��ت، ب��ه طوری که 
 90 درصد عملی��ات اجرایی ای��ن پروژه به انجام رس��یده 

است.
وی با بیان اینکه مابقی ای��ن واحدها نیز با تامین نقدینگی 
و حل برخی از مشکالت زیرس��اختی قرار است در استان 
اردبیل تا پایان امس��ال تکمیل ش��ده و تحویل متقاضیان 
ش��ود، گفت: در بحث مس��کن مهر به دلیل جانمایی های 
غل��ط و حرکت احساس��ی در گذش��ته، ما با مش��کالت و 
گرفتاری های الینحلی روبه رو بودیم که در س��طح کشور 
 سعی ش��د این مش��کالت یکی پس از دیگری گره گشایی 

شود.

همسر اوباما، با پاره کردن تابلو هشدار عکسبرداری ممنوع 
کاخ س��فید ، لغو قانون ده سال گذش��ته، عکسبرداری از 
داخل کاخ سفید را رس��ما اعالم کرد. میشل اوباما، همسر 
رییس جمه��وری آمریکا، با انتش��ار ویدیوی��ی که در آن 
وی تابلو هش��دار عکس��برداری ممنوع را پاره می کند، به 
بازدیدکنندگان کاخ س��فید این نوید را داد که از این پس 
عکسبرداری از داخل کاخ سفید منع قانونی نخواهد داشت.

عکسبرداری از کاخ سفید که طی بیش از یک دهه گذشته 
 ممنوع بود، ب��ا به روی کار آمدن ش��بکه ه��ای اجتماعی 
به طور جدی تر از طرف مأموران امنیتی کاخ سفید دنبال 
می ش��د، به طوری که زیر تابلو های هشدار عکس برداری 
ممنوع، استفاده از شبکه های اجتماعی نیز ذکر شده بود.

کاخ س��فید در اقدام جدید نه تنها عکس��برداری از داخل 
کاخ س��فید را بالمانع اعالم کرده، بلک��ه بازدیدکنندگان 
را به اس��تفاده از هش��تگ white house tour# برای 
به اشتراک گذاش��تن عکس های شان تش��ویق می کند. 
وارد ک��ردن دوربین ه��ای ب��زرگ و چوب ه��ای عکس 
 برداری س��لفی ب��ه کاخ س��فید همچنان ممن��وع خواهد

 بود.

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اس��المی مهندسین، 
در مراس��م افط��اری جامع��ه اس��المی مهندس��ین 
اظهارداش��ت: انتخاب��ات در جامع��ه بس��یار مؤث��ر و 
هیجان انگیز اس��ت، متاس��فانه در برگزاری انتخابات 
گذش��ته 4 ماه قب��ل از آن و 4 م��اه بعد از آن ش��اهد 
پیش ل��رزه و پس لرزه های��ی در مدیریت های کش��ور 
بودیم، و نزدیک ب��ه 8 ماه وقت دس��تگاه های اجرایی 
 و مسوول کش��ور در خصوص انتخابات مختلف گرفته 

می شد. 
دبی��رکل جبهه پی��روان ب��ا بی��ان اینک��ه هیچ گونه 
نگرانی را نباید نس��بت به انتخاب��ات مجلس خبرگان 
داش��ته باش��یم، تاکی��د ک��رد: متاس��فانه برخی ه��ا 
خواب ه��ای آش��فته و عجیب��ی را ب��رای انتخاب��ات 
مجل��س خب��رگان دیده اند و ب��ه دنبال آن هس��تند 
که 10 نف��ر را وارد ای��ن مجلس کنند تا س��از ناکوک 
 بزنن��د؛ م��ا نمی گذاریم خ��واب آش��فته آنه��ا تعبیر 

شود.
وی ادام��ه داد: نیروه��ای فع��ال سیاس��ی انق��الب 
نباید از مجل��س خبرگان غاف��ل بمانن��د و انتخابات 
 آن تح��ت تاثی��ر مجل��س ش��ورای اس��المی ق��رار

بگیرد.

 مخالفان خصوصی سازی
 معرفی شدند

 مسکن مهر 
حرکت احساسی و غلط بود

همسر اوباما، تابلو عکس برداری 
ممنوع را پاره کرد

خواب آشفته برخی برای انتخابات 
مجلس خبرگان

شنیده ها 

دولت پاسخگو، بايد در ارتباطات با مردم بهترين نمره را داشته باشد آمريکا بايد بین تحريم و توافق يکی را انتخاب کند

 رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ضمن تاکید 
بر این که در هسته ای به نقطه ای رسیدیم که دشمن نمی تواند 
این دانش را از ما بگیرد، گفت: دشمن نمی تواند آپارتاید دانش 

را راه بیاندازد.
کاظ��م جالل��ی، در جش��ن ب��زرگ می��الد کریم اه��ل بیت 
امام حس��ن مجتبی )ع( ک��ه در تاالر ش��قایق های ش��اهرود 
برگزار ش��د، تیم مذاکره کنن��ده ایرانی در وی��ن را رزمندگان 
جبهه دیپلماس��ی کش��ور خوان��د ک��ه در ح��ال رزم در وین 
هس��تند و افزود: دش��من نمی توان��د آپارتاید دان��ش در دنیا 
به راه بیان��دازد و اگ��ر جلوی رس��یدن دانش به ای��ران گرفته 
 ش��ود ایرانی ها خودش��ان دانش تولید کرده ب��ه جهان عرضه 
می کنند؛ همانگونه که طی س��ی س��ال و اندی تحریم ها این 

گونه عمل کردند.
وی موج��ی ک��ه علیه ش��یعه و ب��ا هدف ش��یعه س��تیزی در 
 جهان ب��ه راه افت��اده را محص��ول دس��ت اس��رائیل غاصب و 
هم پیمانانش دانست و خاطر نشان کرد: با این کار اسرائیلی ها 
خیال شان راحت شد که مسلمانان درون خودشان دچار جنگ 

و درگیری هستند و دیگر به سراغ جنایات او نمی رود.
جاللی، با اش��اره به اینک��ه امروز متاس��فانه داعش ب��ه عنوان 
نماینده مس��لمانان چهره ای نا مناس��ب از اس��الم برای مردم 
 به نمایش م��ی گ��ذارد، تصریح ک��رد: جنایات داع��ش مورد 
بی توجهی مجامع بین المللی به خصوص س��ازمان ملل متحد 
قرار گرفته به گونه ای که حوادث یمن، عراق و سوریه در منظر 

این ها گویا اصال اتفاق نیفتاده است.
بی آبی در ۶ هزار روستای کشور

نماینده مردم شهرس��تان های ش��اهرود و میام��ی در مجلس 
شورای اس��المی با اش��اره به مس��ائل حوزه انتخابی خود، حل 
مشکل کم آبی را در صدر اولویت های کاری مسووالن خواند و 
ابراز داش��ت: هر چقدر هم تالش کنیم حتی بارور کردن ابرها، 
باز هم در این آب تولید ش��ده مش��کالتی هس��ت، آب را فقط 

خدواند متعال ب��ه عنوان نعمت با این س��المت م��ی تواند در 
اختیار م��ا قرار ده��د. جاللی، مش��کل کم آبی بیش از ش��ش 
هزار روستای کش��ور و 57 روستای شهرس��تان های شاهرود 
و میامی و آب رس��انی با تانکر به این روس��تاها را یادآور ش��د 
و ادامه داد: بخش��ی از ای��ن امور اثراتی اس��ت که م��ا در عالم 
ایجاد کرده ای��م و گاها با تالش های فیزیک��ی هم قابل جبران 
نیس��ت، نیاز به دعا و تض��رع ب��ه درگاه الهی و پاک ش��دن از 
گناهان هم دارد. وی وحدت موجود در شهرس��تان شاهرود با 
 محوریت امام جمعه این شهر حجت االس��الم محمود ترابی و 
حمایت های هاشمی فرماندار ویژه این شهرستان و تالش های 
بی دریغ ش��ورای شهر و شهرداری و س��ایر مردم و مسووالن را 

نشان از خدمتگزار بودن مسووالن برای مردم معرفی کرد.
در ماه های گذشته هیچ بودجه عمرانی تخصیص نیافته 

است
به گفت��ه نماینده مردم شهرس��تان های ش��اهرود و میامی در 
مجلس ش��ورای اس��المی در زمینه معادن کاره��ای خوبی در 
این دو شهرستان به انجام رسیده از جمله اینکه فعالیت پتاس 
 طرود با وجود مش��کالت فراوان مجدد ش��روع ب��ه کار کرده و 
مس عباس آباد، ذوب و کک، س��یمان بیارجمند، پتروش��یمی 

شاهرود و ... هم در مراحل خوبی از کار قرار گرفته اند.

یک روزنامه آمریکایی در گزارش��ی ب��ه مباحث باقی مانده 
در مذاکرات هسته ای ایران با تمرکز بر بازرسی ها پرداخته 

است.
 به گ��زارش روزنامه نیوی��ورک تایمز در مطلب��ی با عنوان 
» نشانه های توافق بر سر بازرس��ی ها در مذاکرات هسته ای 
ایران« نوش��ت: در حالی ک��ه قدرت های غربی خواس��تار 
بازرسی از تاسیسات مشکوک هسته ای ایران هستند، رهبر 
معظم ایران با ورود بازرس��ان به تاسیسات نظامی مخالفت 
کرده و همچنین اج��ازه مصاحبه با دانش��مندان ایرانی را 

نیز نمی دهد.
یک مقام ارشد ایرانی در حالی از تالش تهران برای کاهش 
این شکاف و اختالف خبر داده است، که سه مقام غربی اعالم 
کردند، به نظر می رس��د ایران ظاهرا با انتقال 9 تن اورانیوم 
با درجه غنای پایین ب��ه خارج از کش��ور موافقت کرده که 
این بخش��ی از توافق نامه جامع هسته ای است که دو طرف 

امیدوارند تا هفته آینده حاصل شود.
نیویورک تایمز در ادامه نوشت: سه ماه قبل عباس عراقچی 
معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی، به خبرنگاران گفته 
بود که تهران هرگز سوخت هسته ای را به خارج از مرزهای 
ایران منتقل نخواهد کرد. مقام های آمریکایی اعالم کردند 
که کارخانه تهران که برای خنثی سازی سوخت هسته ای 
احداث شده، قادر به فعالیت نبوده و تحریم های اقتصادی 
نیز تا زمانی که 9۶ درصد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از 

بین نرود، لغو نخواهد شد.
یکی از مقام ه��ای غربی که در مذاکرات هس��ته ای حضور 
داشته در این باره گفت: ایرانی ها در حال کنار آمدن با تفسیر 
تجاری برای انتقال سوخت هس��ته ای به خارج از مرزهای 
ایران هستند. ایرانی ها در داخل کش��ور خواهند گفت که 
در حال فروش سوخت هسته ای هستند، گرچه بازار برای 

سوخت اتمی اشباع است.

اظهارات مقام های ایرانی در ش��رایط حساسی از مذاکرات 
 بیان ش��ده اس��ت، این در حالی اس��ت که برخ��ی مقام ها 
بر این باورند که تا روز سه شنبه طرف ها می توانند به توافق 
جامع هسته ای دست یابند و به 18 ماه مذاکره پایان دهند. 
ولی برخی مقام ها نیز هش��دار می دهند ک��ه هنوز معلوم 
نیس��ت برخی از موانع شامل درخواس��ت های ایران برای 
زمان بندی لغ��و تحریم ها، در این م��دت قابل حل و فصل 
ش��دن خواهد بود یا نه. برخی از جزییات مربوط به بازرسی 
ها نیز می تواند اختالف برانگیز باشد. هنوز معلوم نیست در 
توافق نهایی چه محدودیت هایی برای تحقیق و توسعه در 
خصوص فعالیت س��انتریفیوژهای کارآمدتر اعمال خواهد 
شد. کارشناسان بر این باورند که اگر محدودیت های اعمال 
شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه ضعیف باشد، ایران 
می تواند پس از منقضی شدن توافقنامه هسته ای پس از 15 
سال، تولید صنعتی اورانیوم را در بعد صنعتی گسترش دهد.

مساله بازرسی یکی از سخت ترین موضوعات در مذاکرات 
هسته ای ایران بوده اس��ت. آیت اله خامنه ای رهبر معظم 
ای��ران، اعالم ک��رد ک��ه خارجی ها هرگ��ز اج��ازه ورود به 
 تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان ایرانی را نخواهند 

داشت.

نشانه های توافق بر سر بازرسی هاشعیه ستیزی محصول اسرائیل 

معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تهدیدات نظامی 
این روزهای امریکا پاس��خ های کوبنده ب��ه دنبال دارد 
و به طور پش��یمان کننده، خودپس��ندی و بزرگ بینی 

مخصوص امریکایی ها را در هم خواهد شکست.
سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ 
دفاعی س��تاد کل نیروهای مس��لح، طی س��خنانی به 
مناسبت 12 تیرماه س��الروز حمله ناوجنگی آمریکا به 
هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران، با تبیین 
نسبت آمریکا با مقوله حقوق بشر و عملکرد دولت های 
ایاالت متحده در این زمینه اظهار داشت: حافظه تاریخی 
ملل جهان به ویژه مل��ت ایران سرش��ار از رویدادهای 
تلخی اس��ت که به دلیل بی صداقتی آمریکا و جنایاتی 
 که مدعیان دروغین حقوق بش��ر در حق جامعه بشری 
روا داش��ته ان��د، آرام��ش و آس��ودگی را از وج��دان 
بش��ریت گرفته شده اس��ت. س��ردار جزایری، با اشاره 
ب��ه مضح��ک ب��ودن ژس��ت حق��وق بش��ری مقامات 
آمریکای��ی خاطرنش��ان ک��رد: ت��راژدی حقوق بش��ر 
آمریکای��ی، امروز ب��ه یک طن��ز جهانی تبدیل ش��ده 
 اس��ت؛ و ملت ه��ا ورای عملیات روان��ی و پروپاگاندای 
 رس��انه ه��ای امپریالیس��تی دریافت��ه ان��د جنایت و 
وحش��ی گری جزو ذات رژیم حاکم بر ای��االت متحده 
بوده و در راهبردها و سیاس��ت های کاخ سفید نهادینه 

شده است.
معاون س��تاد کل نیروهای مس��لح گف��ت: بازخوانی و 
تامل در جنایات آمریکا علی��ه ملت ایران و حمایت آنها 
از عاملین اقدامات تروریس��تی و ضدبشری مانند ترور 
مقام معظم رهب��ری، فاجعه هفتم تیرم��اه، بمب باران 
شیمیایی سردش��ت، ش��هادت 17000 تن از مردم و 
مسوولین کشور، حمله موشکی ناو جنگی به هواپیمای 
مسافربری و ده ها جنایت دیگر لکه های ننگی است که 
در کنار دیگر جنایات یانکی ها، ب��ه خوبی بی صداقتی 
مقام��ات آمریکایی در زمین��ه حقوق بش��ر را بیان می 
کند. وی تصریح کرد: امروز کمتر کس��ی اس��ت که به 
این حقیقت پی نبرده باش��د که پش��ت پرده جنایاتی 
که در سطح منطقه و علیه ملت های مظلوم و بی دفاع 
فلسطین، عراق، سوریه، یمن، بحرین و دیگر کشورهای 
 اس��المی آفریده می ش��ود، حاکم��ان دولت ش��رور و 
بی صداقت آمریکا است. اما در عین حال آنها در تالش 
هس��تند با جریان سازی های رس��انه ای هدفمند، این 
واقعیت انکار ناپذیر و خباثت های بی پایان را مخدوش و 
با آرایش و بزک، آن را به صورت وارونه و معکوس به افکار 
عمومی جهانیان القا کرده و خود را به مدافع حقوق بشر 

و پرچمدار مبارزه با تروریسم معرفی کنند.

 ژست مضحک حقوق بشری
 آمريکا



یادداشت

 ارائه خدمات پزشکی رایگان
 در شب های قدر

مدیر امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی کشور از ارائه خدمات پزشکی 
رایگان و سالمت محور در شب های قدر در سراسر کشور خبر داد.

روح اهلل قائد امینی، عنوان کرد: به مناس��بت فرارس��یدن شب های قدر 
اعضای سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور خدمات متعددی در زمینه 

ویزیت رایگان به روزه داران ارائه خواهد کرد.
وی ادامه داد: بر این مبنا در بیش از 300 مرکز شهرس��تان و همچنین 
در تهران و در محل های مهمی که اجتماع روزه داران برای انجام اعمال 
احیای ش��ب های قدر صورت می پذیرد، گروه های پزش��ک و پرستار با 

استقرار در این مکان ها به افراد خدمات سالمت محور ارائه می  کنند.
مدیر امداد و درمان بس��یج جامعه پزشکی کشور، با اش��اره به اینکه هر 
سال پزشکان و پرستاران بس��یجی به روزه داران شب های قدر خدمات 
 متعدد س��المت محور ارائه می کنند، خاطرنش��ان ک��رد: این خدمات 
در برگیرن��ده ویزی��ت رایگان، تس��ت های فش��ار خون � قن��د خون و 

مشاوره های مراقبتی سالمت خواهد بود.

 روزه داران، بهداشت دهان
 را جدی بگیرند

یک دندان پزش��ک به روزه داران توصیه کرد که برای رفع بوی بد دهان 
خود در هنگام سحر و افطار مسواک بزنند و نخ دندان بکشند.

دکت��ر رض��ا رازق��ی، رعای��ت بهداش��ت ده��ان و دن��دان را ب��رای 
روزه داران در م��اه مب��ارک رمضان مهم دانس��ت و گفت: می��زان بزاق 
دهان روزه داران در ط��ول روز به دلی��ل اینکه س��اعت های طوالنی از 
هی��چ ن��وع خوردن��ی و آش��امیدنی اس��تفاده نمی کنند، ب��ه حداقل 
 می رس��د ک��ه ای��ن مس��اله می توان��د ب��وی ب��د ده��ان روزه داران را 
در پی داشته باشد. این دندان پزشک با تاکید بر نقش مهم بزاق در تمیز 
کردن سطح دهان گفت: بزاق عالوه بر اینکه با تمیز کردن فضای دهانی 
از بوی بد دهان جلوگیری می کند، حالت اس��یدی موجود در دهان را از 
بین برده و از این طریق مانع از پوسیدگی دندان فرد می شود. رازقی گفت: 
بزاق همچنین میزان پوسیدگی دندان را به حداقل می رساند و لذا میزان 
پوسیدگی دندان در روزه داران به دلیل کاهش سطح بزاق به شدت باال 
می رود. وی با بیان اینکه روزه داران با رعایت بهداشت دهان و دندان خود 
می توانند میزان پوس��یدگی را کاهش دهند، گفت: روزه داران باید پس 
از صرف وعده های سحر و افطار به خوبی مسواک بزنند و سطح دندان و 
دهان خود را از مواد غذایی کامال تمیز کنند. رازقی، استفاده از نخ دندان 
پس از مس��واک زدن را به روزه داران توصیه کرد و از آنها خواست پس از 
اینکه به خوبی سطح دهان و دندان خود را از مواد غذایی پاک کردند، با 
استفاده از نخ دندان بقایای مواد خوراکی را از بین دندان های خود از بین 
ببرند. وی خاطرنشان کرد: در طی روز نیز می توان چند بار مسواک زد و 
دندان ها را نخ کش��ید، چراکه این کار نه تنها مانع از پوسیدگی دندان ها 
می شود بلکه از ایجاد بوی بد دهان هم تا حدود زیادی جلوگیری می کند.

اعتیاد،  یکی از معضالت و آسیب های  مریم 
اجتماعی است که جامعه جوان ایران پدریان

سال هاس��ت با آن دس��ت به گریبان 
است؛  اما در تمام این سال ها هیچ وقت به مقوله اعتیاد زنان در 
جامعه به اندازه ایی که درباره اعتیاد مردان صحبت می شود، 
پرداخته نش��ده اس��ت. این در حالی اس��ت که هیچ الگوی 
مناسبی برای به دست آوردن تعداد تقریبی آمار گرفتاران زن 

در دام اعتیاد وجود ندارد. 
با وجود اینکه سال هاست از اعتیاد به  عنوان یک بیماری نام 
برده می شود،  اما این بیماری وقتی به زنان می رسد بیشتر از 
هرچیز، انگ اجتماعی و طردشدن از خانواده و جامعه است 

تا بیماری.
همچنی��ن در بی��ش از 70 درصد از م��وارد اعتی��اد زنان در 
 جامعه ایرانی، رد پای مردان مش��اهده می ش��ود. ردپایی که 
با توجه به بیشتر بودن امکانات درمانی مردان معتاد نسبت به 
زنان معتاد و بسیاری مسائل دیگر از جمله تابوهای شایع در 
جامعه و انگی که از اعتیاد بر پیشانی زنان معتاد می خورد، روز 
به روز در سایه غفلت مسووالن و جامعه از مسائل اعتیاد زنان، 

عمق بیشتری پیدا می کند. 
مردان معت��اد برای آنکه در موقع اس��تعمال م��واد مخدر از 
سرزنش و انتقاد همسر خود بکاهند، و در موقع تنگدستی و 
عدم تمکن مالی برای تهیه مواد مخدر او را به کارهای ناپسند 
و نامش��روع نظیر گدایی، فروش مواد مخدر و خود فروش��ی 

بکشانند، زن خود را معتاد می کنند. 
اعتیاد به مواد مخدر، یک��ی از معضالت اصلی جامعه جهانی 

است که در این زمینه یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام 
لودونیگ می گوید: » اگر غذا را مستثنی کنیم، هیچ ماده ایی 
در روی زمین نیست که به اندازه مواد مخدر این چنین آسان 
وارد زندگی ملت ها شده باشد«. اما همیشه تصور افراد جامعه 
در مورد اعتیاد این اس��ت که مواد مخدر و سوء مصرف مواد 
عمدتا پدیده ای مردانه است. به عبارتی زنان نخستین قربانی 
بسیاری از آس��یب ها و انحرافات اجتماعی اند. همچنین هر 
جا که پای اعتیاد به مواد مخدر باز می شود، در صف نخست 
قربانیان آن زنان قرار دارند، چرا که بیش��ترین آس��یب ها از 
اعتیاد همسر، پدر، فرزند، برادر و حتی دوست و همکار به آنان 
وارد می شود. در این صورت زنان معتاد، بسیار آسیب پذیرتر از 
مردان معتادند؛ چرا که مصرف مواد در زنان اغلب با آسیب های 
اجتماعی دیگری از جمله فرار از خانه، روسپیگری و فقر توام 
است. از س��وی دیگر زمانی که یک زن  معتاد می شود، تنها 
خود گرفتار پیامدهای فردی و اجتماعی آن نمی  شود، بلکه 
فرزندان و خانواده را نیز تحت تاثیر قرار داده و ارکان خانواده، 
مستعد از هم پاشیدگی می ش��ود. به خصوص فرزند دختر 
در نتیجه همانند س��ازی با مادر دچار انحرافات و پیامدهای 
جبران ناپذیری می شوند، که جذب باندهای انحراف شده و به 

ارتکاب جرائم مختلف از جمله اعتیاد تن می دهند. 
همچنین نتایج یک پژوهش در خصوص شناس��ایی عوامل 
اعتیاد زنان ، در بخش بررسی عوامل فردی، کاهش در دمای 
جسمانی را با 47 درصد، کسب لذت 20 درصد، کنجکاوی 24 
درصد و کمبودهای عاطفی را با 9 درصد گزارش کرده است. 
بنابراین زنانی که در کوشش برای کسب قدرت هستند دچار 
تعارضاتی می ش��وند که در آن می خواهند هم برنده رقابت 

شوند و هم به طور فزاینده 

قدرت شان بیشتر ش��ود. زمانی که خواهان نجات از اعتیاد 
هستند با تعارضی داخلی دس��ت به گریبانندکه نمی توانند 
با تمایل آنان برای کس��ب قدرت بیشتر رفع شود. اما این امر 
مستلزم بازسازی روابط آنهابا خودش��ان است یعنی ابتدا با 
پذیرش ضعف نسبت به مواد، سپس زندگی خود را بر صداقت 
و مسوولیت مشخصی استوار کردن که منجر به پیروزی از نوع 
دیگر می شود. آزادی از سلطه واقعیت خطرناک. این تفاوت 
ها برای کسب قدرت می تواند برای زنان در هنگام بهبودی 
مش��کل ایجاد کند.بنابراین طالق و جدایی به عنوان آسیب 
اجتماعی، آثار روانی نامطلوبی بر روی زوجین و فرزندان آنها 
می گذارد. که زنان بعد از طالق نسبت به آینده نا امید بوده و 

احساس اضطراب، دلتنگی و اندوه می کنند. 
همچنین طالق و جدایی از همسر، اثرات سوء ناگواری را بر  
زوجین به ویژه زن بر جای می گذارد، به حدی که زن مطلقه 
برای رفع مشکالت روحی ناش��ی از طالق به اعتیاد گرایش 

پیدا می کند. 
همچنین طبق گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، برخی از 
آرایشگاه های زنانه، ماده اعتیاد آور شیشه را به عنوان الغری 
پیشنهاد و ترویج می کنند و اعتیاد زنان به این ماده محرک 
گسترش یافته است؛ اینکه چند سالی است تب الغر شدن در 
میان زنان جامعه باال رفته و همه به دنبال راهی برای کاهش 
وزن هس��تند، خبر تازه ایی نیس��ت؛ اما اینکه سود جویان از 
این ردپای شیرین به نفع خود استفاده کرده و با فروش مواد 
مخدر صنعتی به جای داروهای الغ��ری باعث افزایش آمار 
زنان معتاد جامعه شده اند، خبری نیست که به راحتی بتوان 

از کنار آن گذشت. 
خالصه معضل اعتیاد زنان در ایران چنان فراگیر ش��ده که 
حتی خود مسووالن نیز نمی توانند آن را انکار کنند. اما آنچه 
در مورد آن سکوت می شود، علل گس��ترش اعتیاد در میان 
زنان است. بر همین مبنا دولت از پاسخگویی به علل این امر 
و کشیدن بار مسوولیت برای از بین بردن این مشکالت شانه 
خالی می کند. اما هنگامی که از اعتیاد مردان س��خن گفته 
می شود، همواره به عللی مانند: بیکاری، مشکالت اقتصادی و 
عدم امکان ازدواج و نداشتن رابطه جنسی و ... اشاره می شود.  
اعتیاد امروز معضلی همگانی است، معضلی که دیگر زن و مرد 
نمی شناسد، اگر تا دیروز سیگار کشیدن مردان خانواده قبح 
داشت، امروزه  زنان و دختران پیشتاز اعتیاد کشور شده اند و 

گوی سبقت را از مردان ربوده اند. 
همچنین در این صورت ش��یوه ت��رک برای زن��ان و مردان 
یکس��ان اس��ت. در کم��پ ه��ای دارای مج��وز ب��ا رعایت 
اس��تانداردها و احت��رام ب��ه حق��وق انس��انی افراد، ش��یوه 
 های ترک اعتیاد اجرا می ش��ود. این ش��یوه ه��ا عبارتند از 
سم زدایی غیر دارویی، برگزاری جلسات بهبودی 12قدمی، 

جلس��ات خانواده، پیگیری و ادامه بهبودی پس از ترخیص 
از مراک��ز، ارج��اع موث��ر در صورت لزوم و س��ایر م��وارد که 
 طبق ش��یوه نامه تدوین شده توسط س��ازمان بهزیستی در 

کمپ ها انجام می شود. 
در صورتی که سازمان بهزیستی به عنوان دستگاه باالسری 
کمپ اعتیاد، نظارت دقیقی بر فعالیت این مراکز دارد. نظارت 
به صورت سازمانی اس��ت و به دو صورت نظارت تخصصی و 

نظارت عمومی انجام می شود .
گذری بر آمار اعتیاد زنان اصفهانی

در شهر سنتی ای مثل اصفهان، آمار اعتیاد در زنان باالست. 
با فرض جمعیت پن��ج میلیون نفری اس��تان اصفهان طبق 
برآورد تحقیقی، 95هزارنفر در این استان معتاد به مواد مخدر 
هستند؛ که هش��ت هزارو800 نفر آنان را زنان معتاد تشکیل 
می دهند. این را کارشناس مس��وول پیشگیری و امور اعتیاد 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان می گوید و ادامه می دهد: » 
این آمار معتادان شامل کسانی است که طبق تعریف »معتاد«، 
اگر مواد مصرف نکنند عالیم خم��اری در آنها بروز می کند و 
برای رسیدن به حال سرخوشی به طور پیوسته میزان مصرف 
خود را افزایش می دهند و به دلیل وابستگی به مواد مجبور به 

مصرف مداوم هستند«.
همچنی��ن در حال حاضر س��ن ش��یوع اعتی��اد در خانم ها 
 13س��ال اس��ت؛ و طبق آمار 73درصد از زن��ان معتاد، بین 

18 تا 29ساله هستند.
اما با وج��ود درمان س��خت در زنان و آس��یب پذی��ر بودن 
آنها نس��بت به اعتیاد در مقایس��ه با مردان معت��اد، خدمات 
درمانی بس��یار اندکی به آنها در اس��تان ارایه می ش��ود. در 
صورت��ی که س��ال گذش��ته از هش��ت هزارو800 زن معتاد 
اس��تان تنها 478 نفر ب��رای درمان به کم��پ )مرکز اقامتی 
میان مدت( مراجعه کرده اند؛ در حالی که در استان، زنان معتاد 
 بسیاری داریم که برای ترک به سیس��تم درمانی دسترسی

 ندارند.
متاسفانه دردآور است که وقتی از یک دختر 14 ساله معتاد در 
حال ترک می پرسی دردآور است، می گوید نه به اندازه دردی 
که س��اقی به من می داد، در صورتی که االن هزینه مصرف 
روزانه یک معتاد حداقل 50 هزار تومان اس��ت. این واقعیت 
اس��ت که یک زن و دختر معتاد چطور روزی 50 هزار تومان 

پول مواد را جور می کنند...
با وجود اینکه زن��ان م��ا راه درازی را ب��رای پذیرش حقوق 
خودتوسط مردان طی کرده اند. حق اینکه آنها هم به عنوان 
معتاد شناخته ش��وند و هم اینکه حق درمان اعتیادشات را 
داشته باش��ند. زنان در تجربه نداشتن کنترل بر مصرف مواد 
یکسان هستند. اما معانی و شرایط اعتیاد آنها یکسان نیست. 
فهم تفاوت های بین زنان مهم است و درمان هر فرد مختص 
خود او است. این تفاوت ها برای کسب قدرت می توانند برای 
زنان در هنگام بهبودی مش��کل ایجاد کن��د. و باید با دیدی 

طوالنی مدت به آن نگاه کنیم. 

اعتیاد زنان،  انکار یا سکوت جامعه

یادداشت

اخبار کوتاه
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گمرک اصفهان را می ت��وان گلوگاه اقتصادی این اس��تان پهناور و قطب 
صنعتی ایران دانست؛ که خوش��بختانه  فعالیت های قابل توجهی را در 
زمینه صادرات انواع محصوالت و تولیدات این استان به خارج از کشور و 

جامعه هدف داشته است.
 اس��داهلل احمدی ونه��ری، مدیرکل گمرگ اس��تان اصفه��ان درگفتگو 
با خبرنگار زاینده رود از صادرات 393 ه��زار تن کاال با ارزش ریالی 271 
میلیارد دالر از گمرکات اس��تان اصفهان در سه ماهه نخست سال جاری 
خبر داد و اظهار داشت: از این رو باید یادآور شوم که میزان صادرات وزنی 
استان در سال جاری نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه فرآورده های پتروشیمی، آهن و فوالد، فرش، سرامیک 
و شیر و لبنیات پیش��تاز کاالهای صادراتی استان اصفهان هستند، ادامه 
داد: جامعه هدف صادرات استان اصفهان نیز کشورهای عراق، افغانستان، 

پاکستان، ترکمنستان و امارات هستند.
مدیرکل گمرک استان اصفهان در خصوص واردات کاال به استان اصفهان 
نیز در سه ماهه سال جاری ابراز داشت: در این بازه زمانی 85 میلیون دالر 
صادرات به استان اصفهان داشته ایم که بر اساس آمار مقایسه  ای با سال 

گذشته با افزایش 39 درصدی واردات به کشور روبرو بوده ایم.
درآمد گمرکات اس�تان اصفهان در سال گذش�ته 223 میلیارد 

ریال بود
وی درآمد گمرکات استان اصفهان در سال گذشته را 223 میلیارد ریال 
اعالم کرد و بیان داشت: همچین در بخش امانات و هدایا نیز 4 هزا ر و 394 
بسته وارد و خارج استان شده اس��ت، که ارزش ریالی آن نیز 10 میلیارد 

ریال برآورد شده است.

احمدی ونهری، تعداد مسافران جابه جا شده در فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان در س��ال گذش��ته را نیز 97 هزار و 247 نفر اعالم کرد و افزود: 

خوشبختانه در این بخش افزایش خوبی را داشته ایم.
قاچاق ب��ه گمرک وی در ادامه با اش��اره به ارج��اع 249 پرونده 
اصفهان اس��تان اصفهان نیز ابراز داشت: در گمرک 

نیز یک محموله قاچاق کشف و در مجموع در 
س��ال جاری نیز 250 پرونده قاچ��اق کاال در گمرک 

اصفهان بررسی شده است.
مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان، در ادامه با بیان اینک��ه تعرفه گمرک 
توسط سازمان توسعه تجارت تعیین و ابالغ می شود، افزود: در این راستا 
باید یادآور شوم که تعرفه واردات برخی از کاالها به دلیل حمایت از تولید 

داخل باالست و این امر برای مثال در بخش پوشاک 146 درصد است.
 پوش�اک، برنج و موتورس�یکلت ص�در کاالهای قاچاق اس�تان 

در سال جاری
وی در خصوص بیش��ترین کاالهای قاچاق اس��تان اصفهان در س��ه ماه 
نخست سال جاری نیز بیان داشت: پوشاک، برنج، موتورسیکلت، موبایل 
و تبلت در صدر کاالهای قاچاق اس��تان اصفهان ق��رار دارند؛ که تعداد 

قاچاق انبه، بادام هندی، بادام زمینی و لوازم آش��پزخانه نیز در نوع خود 
قابل توجه است.

احمدی ونهری، در خصوص فراوانی اعتباری پرونده  های قاچاق بررسی 
شده در گمرکات استان اصفهان ابراز داشت: از تعداد 250 پرونده بررسی 
 ش��ده 94 پرونده با ارزش ریالی 100 تا یک میلی��ارد ریال، 130 پرونده 
10 تا 100 میلیون ریالی، 14 پرونده زی��ر 10 میلیون ریال و 12 پرونده 

باالی یک میلیارد ریال بررسی شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از فصول پوشاک در صدر کاالهای 
قاچاق اس��تان اصفهان قرار دارد، اف��زود: البته باید یادآور ش��وم که در 
بسیاری از موارد مشاهده شده است که پوش��اک تولید اصفهان و تهران 
را به مرزها برده، روی آنها مارک ترکی��ه ای و چینی می زنند و مجددا به 

بازار برمی گردانند.
مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان، با اش��اره به فعالیت 3 گلوگاه مبارزه با 
قاچاق در سطح اس��تان اصفهان اظهار داشت: اس��تان اصفهان ترانزیت 
کاالها در سطح کشور اس��ت؛ و از این رو جابه جایی کاالها در این استان 
به وفور یافت می شود، ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که بازار هدف 

بسیاری از کاالهای عبوری از استان خود مردم اصفهان نیز هستند.
راه اندازی سامانه پنجره تجارت فرامرزی در استان اصفهان

وی با اشاره به ایجاد تسهیالت برای صادرکنندگان کاال از استان اصفهان 
نیز گفت: حدود یک س��ال است که س��امانه پنجره تجارت فرامرزی در 
استان اصفهان فعال ش��ده اس��ت، و صادر کنندگان با اس��تفاده از این 
س��امانه می توانند نس��بت به اظهار صادرات خود با اس��تفاده از سیستم 
 اقدام کنند و دیگر نیازی به حض��ور در گمرک و ثبت ن��ام در این محل

 نیست.
احمدی ونهری، با بیان اینکه در حال حاضر صادر کنندگان فقط در بخش 

ترخیص کاال به گمرک مراجعه خواهند کرد، گفت: 20 تیرماه نیز 
پروانه ها از مراحل گمرکی حذف می ش��ود و زمان صادرات و 

واردات کاال به اصفهان به حداقل زمان ممکن می رسد.
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه عملک��رد مثب��ت گم��رک می تواند در 
تنظی��م ب��ازار و ح��ل مش��کالت اقتص��ادی تاثیرگ��ذار باش��د، ادامه 
داد: چنانچ��ه از ورود کااله��ای قاچ��اق به کش��ور و اس��تان جلوگیری 
 ش��ود می تواند به میزان قاب��ل توجه��ی در کاهش بی��کاری تاثیرگذار

 باش��د. مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان، حمایت از ص��ادر کنندگان را 
از برنامه های گمرک دانس��ت و اف��زود: از این رو باید توجه داش��ت که 
حمای��ت از تولید کنندگان  در گ��رو حمایت از 
صادرات اس��ت و این امر در دس��تور کار 
ویژه همه مسووالن 
 ق��رار گرفت��ه 

است.

مدیرکل گمرک استان اصفهان:

پتروشیمی، آهن ، فوالد و فرش پیشتاز محصوالت صادر شده از اصفهان
افزایش صادرات استان در سال جاری 



يادداشت

خبر خبر 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه خرید تضمینی گندم 
نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش یافته است گفت: با توجه به 
میزان تولید و خرید تضمینی، واردات همچنان ادامه داشته و میزان 

واردات در سال جاری مشخص نیست.
عباس پاپ��ی زاده با بی��ان اینکه می��زان خرید تضمین��ی گندم از 
کش��اورزان به نس��بت مدت مش��ابه س��ال گذش��ته بیش��تر بوده 
اس��ت، افزود: امس��ال به نس��بت مدت مش��ابه،  ح��دود 5 درصد 
 می��زان خری��د تضمین��ی دول��ت از کش��اورزان افزای��ش یافت��ه

 است.
وی در خصوص اینکه  میزان واردات گندم از س��وی وزارت جهاد در 
سال جاری دو میلیون تن اعالم شده است گفت: میزان واردات هنوز 
مشخص نیست و وزارت جهاد کشاورزی نس��بت به میزان مصرف،  
این آما را اعالم کرده اس��ت. باید منتظر ماند تا پایان فصل برداشت 
 فرا رسد و در آن زمان) ش��هریور ماه( میزان واردات مشخص خواهد

 شد.
نماینده دزفول در مجلس ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه میزان 
مصرف داخلی مشخص است گفت: میزان مصرف سالیانه طبق سال 
های گذشته مشخص اس��ت؛  بنابراین می توان میزان نیاز داخل را 

محاسبه کرد.
وی گفت: البته با توجه به اینکه در حال حاضر فصل برداشت مناطق 
گرمسیر مثل فارس و خوزستان آغاز ش��ده،  اما مناطق سردسیر در 

آینده برداشت شان آغاز خواهد شد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اراضی دیم که قس��مت اعظم اراضی 
کشور را شامل می شود،  در مناطق سردسیر و معتدل قرار دارد که 
هنوز فصل برداشت شان آغاز نشده اس��ت،  احتماال میزان تولید در 
این مناطق بهتر خواهد بود؛  زیرا بارندگی در این مناطق بیشتر است.

به گفته پاپ��ی زاده در مجم��وع  باید منتظ��ر ماند تا می��زان تولید 
 کامال مش��خص ش��ود و بناب��رآن می��زان نی��از داخل را محاس��به 

کرد. 

خط هوایی مس��تقیم آتن-تهران و بالعکس، توسط هواپیمایی ملی 
یونان )Aegean( از اول مرداد ماه امسال راه اندازی می شود.

 یانیس پانتا زوپلوس،  مدیر بازرگان��ی هواپیمایی ملی یونان )ایژن( 
با اعالم این خبر اظهار کرد:  16 سال از تاسیس هواپیمایی » ایژن« 
می گذرد و این ش��رکت دارای 58 هواپیما عمدتاً از خانواده ایرباس 

است.
وی با بیان این که متوسط عمر این هواپیماها بیش از 4 سال نیست، 
تصریح کرد: تمام هواپیماهای ما استیجاری بوده و هواپیمای ملکی 
در اختیار نداریم و با توجه به وضعیت بازار تعداد ناوگان خود را کاهش 

یا افزایش می دهیم.
وی انتخاب ایژن به عنوان بهترین ایرالین منطقه ای اروپا را نش��ان 
از عملکرد درست این ش��رکت هواپیمایی دانس��ت و با بیان این که 
در سال 2013 کل س��هام هواپیمایی المپیک را خریداری کردیم، 
افزود: هم اکنون به 134 مقصد پرواز داریم ک��ه 32 مقصد آن نقاط 

پروازی داخلی است.
مدیر بازرگانی هواپیمایی ملی یونان با بیان این که در هفته سه پرواز 
آتن-تهران و بالعکس انجام می ش��ودگفت: این پروازها در روزهای 
یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه با قیمت رقابتی با استفاده از ایرباس 

320 که 168 صندلی دارد، انجام می شود.
 زوپلوس در پاس��خ به این پرس��ش که قیمت بلی��ت آتن-تهران و 
تهران-آتن چه میزانی است، بیان کرد: قیمت بلیت آتن-تهران-آتن 
)رفت و برگش��ت( یک میلیون ت��ا یک میلی��ون و 100 هزار تومان 

خواهد بود.
وی در رابطه با بحث هندلینگ )ش��رکت های ارائه دهنده خدمات 
فرودگاهی( نیز گفت: در این زمینه دو آپشن بیشتر )ایران ایر و سامان( 

در فرودگاه امام خمینی نداریم که در حال مذاکره با آنها هستیم.
زوپلوس همچنین از احتمال توس��عه پرواز ایژن به ایران در صورت 
وجود ظرفیت  خب��ر داد و افزود: پرس��نل هواپیمایی مل��ی یونان با 
احتس��اب هواپیمایی المپیک حدود 2000 نفر است که حدود 20 

درصد از این نیروها روی هوا مشغول به فعالیت هستند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

آمار دقیقی از واردات بی رويه گندم
 در دست نیست

 راه اندازی خط هوايی مستقیم
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت و رییس هیأت عامل  آتن-تهران

ایمیدرو،  در نشست خبری مجازی عنوان کرد: حوزه معدن 
در زمان فعلي مي تواند جایگاه خاص داش��ته باشد و از زیر 

سایه نفت وگاز در جهت توسعه کشور خارج شود.
وی در پاسخ سوالی در خصوص  معدن سنگان  و میزان ظرفیت و اشتغال زایی 
معادن پاسخ داد: 1/2 میلیارد تن ذخیره کاال و پروژه کنستانتره و گندله بخش 
صنعت و معدن کشور در اختیار بخش غیر دولتی اس��ت و تولید ساالنه در این 
حوزه به میزان 1705 میلیون تن کنستانتره و 15 میلیون گندله است. در صنعت 
سطح اشتغالزایی به نسبت معادن باالتر است و در آمریکا تنهادر سال 2010 از 26 
میلیارد برداشت ماده معدنی در چرخه تولید 2100 میلیارد دالر ارزش افزوده و 
64 میلیون شغل ایجاد شده و در کشور ما نیز صنعت فوالد اشتغالزایی باالیی دارد.

دکتر کرباسیان در خصوص واگذاری تنها طرح فوالدی به نام فوالد بافق به بخش 
خصوصی و چرایی عدم موفقیت آن به خبرنگاران گفت: مطلع  هس��تید که 8 
طرح فوالدی غیر کارشناسی در گذشته تصمیم گیری شده بود و از آنجایی که 
بودجه کافی در اختیار نبود،  تصمیم به فروش گرفتند و بافق را بخش خصوصی 
خریداری کرد و هم اکنون مشکل در تأمین گندله است و این موضوع در اختیار 
وزارت صنعت اس��ت. همچنین در مورد اینکه  چرا بورس کاال به جای کارکرد 
اصلی آن،  به مرکز فروش و فروشگاه بزرگ تبدیل شده است اظهار داشت: بورس 
کاال در جهت شفافیت و سالمت اقتصاد جایگاه ویژه دارد. بنده اعتقاد دارم هنوز 
تعدادي از تصمیم گیران یا نمي شناسند یا باور ندارند خود سازمان نیز بیشترین 

توجه را به بورس اوراق دارد.
وی در مورد عدم اجرای  ال س��ی آلومینیوم جنوب نیز عنوان کرد که  مش��کل 
خاصي وجود ندارد، چون س��وییفت وروال عمومي ال سي در تحریم است؛  به 
همین دلیل این امر به کندی صورت می گیرد که به همین دلیل درهفته آینده 
با مدیریت بانک صادرات و تغییر مدیریت ها در خصوص نهایی کردن این امر به 

توافق خواهیم رسید.
وی در ادام��ه درس��والی مبتنی بر اینک��ه چه برنام��ه ای برای افزایش س��هم 
 معادن در درآمده��ای ارزی پس از رف��ع تحریم ها داری��د، و همچنین درباره

 اولویت های معدنی و صنایع مادر در برنامه ششم اظهار 
داش��ت: باید از مزیت انرژي همس��ان همس��ایه 

جنوبي استفاده کرد. کشور س��ربلند ایران در 
جایگاه دهم با 7درصد اکتشاف معدني دنیا 
اس��ت؛ بنابراین اولویت اول اکتشاف است 
تا بدانیم چه داریم و دوم س��رمایه گذاري 
وجذب س��رمایه در این حوزه ورسیدن به 
40 میلیون فوالد و105 آلومینیوم و 105 

مس در برنامه ششم می باشد.                
وی در پاس��خ س��وال خبرن��گار زاینده 
رود مبن��ی بر شناس��ایی بی��ش از 187 
مع��دن فع��ال در اس��تان چهارمح��ال 
و بختی��اری و اینک��ه چ��ه برنام��ه 
ری��زی هایی ب��رای حمای��ت صنعت 

معدن این اس��تان ص��ورت گرفت��ه یا خواه��د گرف��ت و اینکه وقتی اس��تان 
 چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه عن��وان قط��ب تولید منیزی��وم کش��ور معرفی

 می شود، آیا نیاز همه جانبه و حمایت های مسووالن را جهت افزایش سرمایه 
گذاری و سوق دادن بخش خصوصی به این استان فراهم نمی آورداظهار داشت: 
در اس��تان چهارمحال  و بختیاری پروژه فوالد با دقت پیگیري مي شود و آماده 

اکتشاف ومنتظر اعالم پهنه ها توسط مدیریت قدرت استان هستیم.
رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد: امسال با 
مشکل جدی نقدینگی که همه گرفتارآن هستند ، دست و پنجه نرم می کنیم. 
فوالد تا زیر 300 دالر و مس زیر 6 هزار دالر و کاهش جدی سنگ آهن تا 50 در 
صد و اخیرا سرازیری آلومینیوم راه برای تامین مالی برای اورق مشارکت و صندوق 

پروژه و فاند و ... نیست، ایمیدرو با 2 تامین سرمایه شروع کرده است.
وی همچنین در مورد پروژه کارخانه سیمان ونزوئال و و اینکه آیا احداث چنین 
کارخانه بزرگی در خارج از کش��ور با توجه ب��ه نیاز داخل به وج��ود انجام این 
سرمایه گذاری ها برای اشتغالزایی درکش��ور توجیه دارد و مزایای این کارخانه 
برای ایران چیس��ت اظهار داش��ت: تصمیم این پروژه در زمان دوس��تی زمان 
 آقای چاوز بوده و قیمت باالی نفت. از یک منظر کار خوبی اس��ت چون یکی از

 مدرن ترین کارخانجات آمریکای جنوبی است. ولی به دلیل کاهش قیمت نفت 
عدم تعهد ونزوئال و اشکال تصمیم مدیریتی ایرانی )تعویض 6 مدیر در شش سال( 
گران تر شد و با تاخیر مواجه ش��د. آبروی ایران است؛ اما باید در نظر داشت این 
روزها ونزویال مشکل جدی اقتصادی دارد. بولیواری رسمی 10 در مقابل دالر و 

آزاد باالی 300؟
کرباسیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در وضعیت کنونی که به علت 
بحران بازار مواد معدنی به ویژه سنگ آهن رکود سنگینی در معادن به ویژه معادن 
خصوصی کوچک ایجاد شده، ایمیدرو چه برنامه ای برای حمایت از این معادن 
داردگفت: اولین اقدام کاهش حقوق دولتی  است که ما اعتقاد داریم بایستی تا 50 
درصد کاهش یابد. دوم تصمیمی که با حضور آقایان وزیر رییس سازمان مالیاتی 
و دادستان دیوان محاسبات گرفته ش��د و بدهی باالی 1000 میلیاردی معادن 

چادرملو وگل گهر به تعویق افتاد و حمایت ادامه دارد.
وی در بیان آخرین وضعیت مع��دن گینه که ایران مالک آن 
است گفت: متاسفانه 2 سال دیگر زمان پروانه تمام 
می ش��ود. تمام تالش برای تمدید است و سپس 
س��رمایه گذاری 400 میلی��ون دالری. معاون 
وزیر صنع��ت در بیان برآورد دخای��ر اورانیوم 
ایران اظهار داش��ت: ذخایر بوکسیت محدود 
اس��ت و تنها معدن بزرگ جاجرم را داریم؛ 
اما امیدواریم به علت تغییر مدیران صورت 
جلسات و تصمیمات خلق الساعه عملیاتی 
نداشته باشیم. رییس هیات عامل سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران همچنین تاکید کرد که موضوع 
ایمنی معادن، یکی از اولویت های 

ایمیدرو است.

درنشست خبری مجازی با دکتر مهدی کرباسیان مطرح شد:

پروژه فوالد در چهارمحال و بختیاری پیگیری می شود

معاون وزیر نیرو گفت: ازجمله مش��کالت حوضه هاي آبریز عدم اجراي 
مقررات و حاکمیت افسارگسیخته است.

 رحیم میداني در نشست شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع 
آب حوضه آبریز رودخانه سفیدرود، از نشست شوراي هماهنگي حوضه 
آبریز زاین��ده رود به عنوان یک تجرب��ه موفق یاد کرد و افزود: اگر س��ایر 
مس��ووالن محلي یاري نکنند، وزارت نیرو به تنهای��ي نمي تواند در این 

طرح ها موفق شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا یادآور ش��د: اگر همچون گذش��ته آب 
کش��ور را مدیریت کنیم و این روند ادامه یابد، با مشکالت بسیار حادي 
روبه رو مي ش��ویم و تمام بخش هاي ش��رب و صنعت و کشاورزي دچار 

صدمه های جبران ناپذیري مي شوند.
وي ب��ا بی��ان اینک��ه اگ��ر چارچوب ه��ا رعای��ت نش��ود، مطمئن��ا 
اف��زود:  ش��د  خواهن��د  مش��کل  دچ��ار  آبری��ز  حوضه ه��اي 
 ازجمل��ه مش��کالت حوضه ه��اي آبری��ز ع��دم اج��راي مق��ررات

 است.
میداني با اش��اره به شرایط بحراني س��فره هاي زیرزمیني، ادامه داد: اگر 
طبق قوانی��ن و مقررات عمل نکنی��م و با مدیریت مناس��ب از منابع آب 
حراست نکنیم، برداشت از آب هاي سطحي نیز وضعیت بدتري از آب هاي 

زیرزمیني خواهد داشت.

وي هدف اصلي از تشکیل شوراي هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع 
آب حوضه هاي آبریز را ، سامان دهي منابع آبي ذکر کرد و افزود: با تشکیل 
ش��وراي هماهنگي درصدد هس��تیم اصول و مقررات را اجرایي کنیم تا 

بتوانیم باقي مانده منابع آبي موجود را مدیریت کنیم.
معاون آب و آبف��اي وزیر نیرو با بی��ان اینکه ش��وراي هماهنگي حوضه 
آبریز زاین��ده رود تجربه موفق��ي بوده اس��ت، اف��زود: تصمیم گیري ها 
در می��زان برداش��ت آب و همچنی��ن انتخ��اب و س��امان دهي 
 کش��ت مناس��ب با اقلی��م اس��تان موج��ب موفقی��ت این طرح ش��ده

 است.
وي با بی��ان اینکه م��ا اکنون درصدد پی��اده کردن طرح تعادل بخش��ي 
منابع آب زیرزمیني هستیم  اظهار داش��ت: حضور استانداران و مدیران 
اس��تاني در تمام طرح ها ازجمله اجراي تصمیم های شوراي هماهنگي 
حوضه هاي آبریز و از جمله حوضه آبریز س��فیدرود موثر است و مي تواند 
 وزارت نی��رو را در س��امان دهي و اج��راي طرح ها به ص��ورت کارا یاري

 کند.
وي ادام��ه داد: عزم و همت وزارت نیرو در این س��مت و س��یاق اس��ت 
ک��ه درب��اره حراس��ت از مناب��ع آب��ي و ایج��اد امنی��ت کام��ل آبي از 
 هیچ پش��تیباني مادي و معن��وي درب��اره برنامه هاي آب کش��ور دریغ

 نکند.

 آمار منتشر شده از نرخ بیکاری از س��وی مرکز آمار نشان می دهد که در 
سال گذشته نرخ بیکاری  در مجموع به 10/6درصد رسیده  که نرخ رشد 

0/2 درصدی را نسبت به سال 13۹2 دارد.
بر اساس این آمار، تعداد بیکاران 10 ساله و بیش��تر کشور به بیش از دو 
میلیون و 500 هزار نفر طی سال قبل رسیده  است که از این میزان، تعداد 
بیکاران مرد بیش از یک میلی��ون و 700 هزار نفر و تع��داد بیکاران زن 

معادل 750 هزار نفر است.
طبق این گزارش، نرخ بیکاری در مردان طی سال قبل با رشد 0/2درصدی 
به 8/8 درصد و نرخ بیکاری در زنان با کاهش 0/1درصدی به 1۹/7 درصد 
رسیده  است. همچنین از نرخ بیکاری شهری در سال گذشته در مقایسه 
با سال 13۹2 نیز 0/2 درصد کاسته شده و به 11/6 درصد رسیده است. 
نرخ بیکاری در نقاط روستایی نیز با افزایش 0/۹ درصدی، رقم 7/۹ درصد 

را نشان می دهد.
اما نرخ فعالیت اقتصادی نشانگر این است که از میزان فعاالن اقتصادی 10 
ساله و بیشتر در سال گذشته در قیاس با سال 13۹2 معادل 0/4 درصد 
کاس��ته ش��ده  و بدین ترتیب نرخ فعالیت اقتصادی در کشور طی سال 

گذشته رقم 37/2 درصد را نشان می دهد.
بر اساس این شاخص، در سال گذش��ته نزدیک به 16 هزار نفر از لیست 
فعاالن اقتصادی 10 ساله و بیشتر خارج شده اند. همچنین نرخ فعالیت 

اقتصادی در مردان با 0/5 درصد کاهش در این سال به 62/5 درصد و در 
زنان با 0/4 درصد کاهش به 14 درصد رسیده  است.

این آمار نشان می دهد طی سال گذشته از میزان نرخ فعالیت اقتصادی 
در نقاط شهری و روستایی کاسته شده و در نقاط شهری این نرخ با افت 
0/4 درصدی به 36/5 درصد و در نقاط روستایی با افت 0/6 درصدی به 

3۹/1 درصد رسیده  است.
همچنین طی 12 ماهه س��ال قبل در مقایس��ه با س��ال 13۹2 از تعداد 
شاغالن در بخش های کشاورزی و صنعت کاسته شده  است. بر این اساس 
سهم بخش های کش��اورزی در اش��تغال با 0/4 درصد کاهش به 17/۹ 

درصد، صنعت با 0/5درصد کاهش به 33/8 درصد رسیده  است.
اما در بخش خدمات که می توان گفت نیمی از س��هم اشتغال در کشور 
را بر عهده دارد، طی سال قبل رشد 0/۹ درصدی به وجود آمده  و به این 
ترتیب س��هم این بخش در نرخ فعالیت اقتصادی کشور به 48/3 درصد 

رسیده است.
خط نمودار نرخ میزان مشارکت اقتصادی از سال 13۹0 نواسان چندانی 
را نش��ان نمی دهد، اما خط نرخ بیکاری با نواس��انات باالیی همراه است؛ 
به این ترتیب که از سال 13۹1 به 13۹2 شیب کاهشی زیادی را داشته  
است؛  در حالیکه بین سال 13۹2 و سال گذشته این خط با شیب مالیمی 

رو به افزایش رفته  است.

مشکالت حوضه های آبريز ،  مديريت افسارگسیخته است

 موسسه » فیچ«
 رشد اقتصاد جهانی  را پیش بینی کرد

 با کشت هندوانهشگرد جديد دالالن مسکنهنوز هم دستمزد کارگران پايین است
 مخالفم

شیب بیکاری کند شد

موسس��ه تحقیقات��ی »فیچ« 
در پیش بینی خ��ود از اقتصاد 
جهان��ی راج��ع به روند رش��د 
اقتصاد دنی��ا در س��ال جاری 
می��الدی، 2016 و 2017 
میالدی آمار خود را اعالم کرد.

در همین حال، براساس پیش 
بینی این موسسه،  رشد اقتصاد 
جهانی در سال جاری میالدی 
به 2/4 درصد و در سال 2016 
می��الدی ب��ه 2/۹ درص��د و 

همچنین در سال 2017 میالدی به 2/8 درصد خواهد رسید.
بر این اساس، علت رش��د اقتصادی قابل توجه در س��ال 2016 میالدی به 
دلیل بهبود وضعیت اقتصادی برزیل و روس��یه از رکود خواهد بود؛  این در 
 حالی اس��ت که وضعیت روبه کند اقتصاد چین همچنان اقتصاد جهانی را 

تحت الشعاع خود قرار می دهد.
براساس پیش بینی موسسه تحقیقاتی »فیچ«، رشد تولید ناخالص داخلی 
اروپا از 0/۹ درصد سال 2014 میالدی به 1/6  درصد در سال جاری میالدی 

و دو سال بعد از آن افزایش خواهد داشت.

دبیرکل کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار با هش��دار نسبت به پیامدهای 
اجتماعی پایین بودن دستمزد پیشنهاد کرد: جلسات بررسی دستمزد ماهانه 

در شورای عالی کار تشکیل شود.
رحمت اهلل پورموسی اظهار کرد: مسووالن اعالم می کنند که حقوق کارگران 
پایین اس��ت و این حقیقت را قبول دارند.  حت��ی کارفرمایان اظهار تعجب 
می کنند از اینکه کارگران با این حقوق چطور زندگی می کنند؛  اما متاسفانه 

دستمزد کارگران همچنان پایین است.
وی سهم مزد در قیمت تمام ش��ده را بین 5 تا 7 درصد دانست و گفت: این 
در حالی است که در برخی کشورها این س��هم تا 63 درصد است؛ بنابراین 
باید به کارگر،  به عنوان یک نیروی مولد و پویا که همواره در صف اول تولید 
ایستاده و در تمام برهه ها و عرصه های نظام حضور داشته بها بدهیم و توجه 
بیشتری به حقوق و دستمزد او معطوف کنیم. دبیرکل کانون عالی شوراهای 
اسالمی کارکشور در ادامه با هشدار نس��بت به پیامدهای اجتماعی پایین 
بودن دستمزدگفت: نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد در اولین گام 
ناچار است برای امرار معاش خود و خانواده،  وقت و انرژی بیشتری بگذارد، 
به شغل  دوم و سوم روی آ ورد یا به شیفت های طوالنی کار تن بدهد که هر 

دو حالت پیامدهای ناگواری به دنبال دارد.
پورموس��ی افزود: وقتی کارگر زمان بیش��تری را بیرون از خانه و در کارگاه 
سپری کند عواطف اجتماعی در خانه از بین می رود و با روی آوردن به شغل 
دوم عمال فرصت اشتغال را از یک فرد دیگر می گیرد که این امر به افزایش 
نرخ بیکاری در جامع منجر می شود.به گفته وی بخش اعظمی از حواث ناشی 

از کار به دلیل انجام کار مداوم و مستمر اتفاق می افتد.

برخی واس��طه ها و دالالن ملک و همچنین گروهی از فروشنده های بزرگ 
ساختمان برای آنکه خریداران مردد را تشویق به خرید کنند دست به شگرد 

تازه ای زده اند.
این گروه از فعاالن بازار با شایعه پردازی در فضای روانی بازار، سعی می کنند 
القا کنند که به نتیجه رسیدن توافق هس��ته ای سبب رشد دو رقمی قیمت 

مسکن می شود.
 بر اس��اس مش��اهدات میدانی »دنیای اقتص��اد«،  این گ��روه از دالالن به 
خریداران دو دل توضیح می دهند اگر زودتر برای خرید تصمیم گیری نکنند، 
احتماال باید در هفته های آینده همی��ن ملک را 25 درصد گران تر از قیمت 
فعلی خریداری کنند. بسیاری از فعاالن بازار تفاهم هسته ای را سبب رونق 
تمامی بازارهای سرمایه ای عنوان می کنند؛  اما اینکه این رونق سبب افزایش 

قیمت شود، موضوعی است که بر سر آن اختالف نظر وجود دارد. 
بسیاری از کارشناس��ان حوزه مس��کن معتقدند افزایش جهشی قیمت در 
س��ال های گذش��ته به میزانی بوده که رونق در بازار نمی توان��د تاثیری در 
قیمت ها بگذارد و هنوز می��زان نقدینگی خریداران به اندازه رش��د قیمت 
سال های ۹1 و ۹2 نرسیده است و اگر قیمت مسکن بیش از این رشد داشته 

باشد رکود سال های گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
برخی نیز معتقدند رسیدن به تفاهم هس��ته ای در مذاکرات اگر چه ممکن 
اس��ت تغییراتی در قیمت برخی بازارها به وجود بیاورد، اما بر قیمت مسکن 
کامال جزیی و نامحس��وس اس��ت و قطعا می��زان افزایش به ان��دازه ادعای 
25درصدی نیست، بلکه نرخ رشد قیمت مسکن انتظار می رود در حد کمتر 

از تورم باشد.

وزیر جه��اد کش��اورزی گفت: با 
کشت هندوانه، تولید و صادرات 
آن به علت محدودیت منابع آبی 

کشور مخالفم.
محم��ود حجت��ی اف��زود: البته 
اگر ای��ن محصول با ش��یوه های 
پیش��رفته آبیاری کش��ت شود 
مقرون به صرفه است؛ کما اینکه 
هم اکنون در برخی مزارع جنوب 
کش��ور از جمله جن��وب فارس 
 ب��ا ای��ن روش هندوانه کاش��ته 

می شود.
وی گف��ت : باید با کنت��رل و مدیری��ت عرض��ه و تقاضا در زمینه کاش��ت 
محصوالت، به گونه ای برنامه ریزی شود که محصوالت پر آب بیش از اندازه 
تولید نش��وند و به نوعی با این محدودیت ش��دید آبی، صادرات آب نداشته 

باشیم.
وزی��ر جهاد کش��اورزی اف��زود: ترجیح می دهی��م محصوالتی در کش��ور 
 تولید ش��وند که دارای مزایای نس��بی، ارزش افزوده و کمترین نیاز به آب 

باشند.
به گفته کارشناسان برای تولید هر کیلوگرم هندوانه بیش از 500 لیتر آب 

مصرف می شود.
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یادداشت یادداشت

هفت هنر

تعطیلی 5 روزه تماشاخانه سنگلج 
همزمان با شب های قدر

تماش��اخانه س��نگلج در ش��ب های برگزاری لیالی ق��در پذیرای 
مخاطبان هنر تئاتر نخواهد بود.

 نمای��ش » هزار ش��اق« ب��ه نویس��ندگی »ناص��ر حبیبیان« و 
 کارگردانی »احس��ان ملک��ی« همزم��ان با برگزاری ش��ب های

 لیالی القدر و س��وگواری ش��هادت مولی الموحدین حضرت امام 
علی)ع( به روی صحنه نخواهد رفت و تماش��اخانه سنگلج از روز 
یکشنبه مصادف با 14 تیر لغایت پنج شنبه 18 تیرماه به مدت 5 

شب تعطیل خواهد بود.
نمایش »هزار ش��اق« که در فصل جدید اجراهای تماش��اخانه 
س��نگلج به روی صحنه رفته اس��ت،  از روز جمعه 19 تیرماه و در 

ساعت 19:30 پذیرای تماشاگران خود خواهد بود.

 کاخ جهان نما  
ثبت ملی شد

کاخ جهان نمای اصفهان، خانه اس��تاد سعید نفیسی در تهران به 
همراه 39  اثر تاریخی دیگر در فهرس��ت می��راث ملی ایران ثبت 

شدند.
فرهاد نظری،  مدی��رکل دفتر ثبت آثار گف��ت: کاخ جهان نما که 
در انتهای خیابان چهار ب��اغ بوده و به تازگی بقای��ای باقی مانده 
از آن کش��ف شده اس��ت به دلیل داش��تن هویت مس��تقل، دارا 
بودن ش��رایط ویژه به عنوان اثر مهمی ک��ه از دوران صفویه بافی 
 مانده و در دوران قاجار از بین رفته در فهرس��ت میراث ملی قرار 

گرفت.
نظری افزود: همچنین در حفاری های باستان شناسی عاوه بر آثار 
پایه های کاخ به آثار کهن تر و دیواری از آل بویه نیز کش��ف شده 
که این نکته نیز بسیار حائز اهمیت بود. به همین دلیل پرونده این 
 کاخ تهیه و در جلس��ه روز دهم تیر ماه به عنوان یک اثر ملی ثبت

 شد.
وی ادامه داد: در این جلسه غیر از کاخ جهان نما در استان اصفهان، 
ساختمان شهرداری اصفهان و بناهای ارزشمند دیگری از دوران 

صفوی و قاجاری نیز به ثبت رسید. 
همچنی��ن در همی��ن روز 39 اث��ر دیگ��ر ش��امل محوطه ه��ا، 
چهارمح��ال  اس��تان های  باس��تانی  تپه ه��ای  و  بناه��ا 
 و بختی��اری، آذربایج��ان غربی، اس��تان مرکزی و ته��ران ثبت

 شد.
نظری گفت: از می��ان پرونده های ثبتی اس��تان ته��ران، پرونده 
خانه استاد سعید نفیس��ی با حضور پس��رش در فهرست میراث 
ملی ق��رار گرفت؛ چ��را که اس��تاد نفیس��ی یک��ی از چهره های 
 ملی هس��تند و خان��ه ایش��ان قابلیت ثب��ت در این فهرس��ت را 

داشت.

 » قرار« با نیازمندان 
را در شبکه» افق« ببینید

مجموعه س��بک زندگ��ی » ق��رار« با موض��وع کمک به 
نیازمندان و دس��تگیری از فقرا هفته آینده از شبکه افق 

پخش خواهد شد.
مجموعه » قرار« هر هفته در دو بخش ش��امل یک سری 
چهار و یک سری سه قس��متی با موضوعات مشخص، از 

شبکه افق پخش می شود.
در ابتدای ای��ن هفته، »ق��رار« با موضوع دس��تگیری از 
نیازمندان قرار است،  از ابعاد گوناگون به این مساله بپردازد 

و همچنین گزارش هایی در همین زمینه پخش شود.
بر همین اساس از امروز، اولویت بندی در کمک به دیگران 
مورد بحث قرار می گیرد؛  اینکه باید به چه افرادی کمک 

شود و میزان کمک ها چقدر باشد.
همچنین معیارهای کمک به دیگران، کمک کردن فوری 
به نیازمندان، منتظر ماندن برای اعام نیاز از س��وی آنها، 
ابعاد کمک رسانی و همچنین نظر قرآن در مورد فلسفه و 
چیستی کمک به افراد به بحث و بررسی گذاشته می شود.

جنبه های کمک مادی و معنوی به همنوعان هم در این 
قسمت مطرح خواهد شد.

در روز بعد موضوعات دیگری همچون آثار دنیوی و اخروی 
کمک کردن به دیگران، نفع ش��خص کمک کننده از این 
کار، میزان و مق��دار کمک به نیازمن��دان در یک جامعه، 

پیشگیری از گداپروری و ... بیان می شوند.
از جمله موضوعات و مس��ائلی هم که در این چارچوب در 
 روز سوم یعنی دوش��نبه پانزدهم تیرماه مطرح می شوند

 می توان به ش��یوه های صحیح و مطلوب کمک رسانی، 
قالب ه��ای کمک به نیازمن��دان، انفاق، وق��ف و صدقه و 
همچنین وظایف افراد متمکن در جامعه اسامی در قالب 

نیازمندان اشاره کرد.
در ادامه به سیره رفتاری و عملی اهل بیت)ع( که الگوی 
شایسته ای برای کمک به دیگر انسان ها هستند پرداخته 

می شود.
حج��ت االس��ام عل��ی صدیق��ی در این س��ه قس��مت 
ب��ه عن��وان کارش��ناس حض��ور خواه��د داش��ت و 
 مه��دی خ��داوردی نی��ز تهیه کننده این س��ه قس��مت

 است.
در میان برنامه هم گزارش هایی از دهیاری یک روس��تا، 
فعالی��ت یک مدرس��ه ویژه دان��ش آموزان اس��تثنائی و 
همچنین کمک های انسان دوس��تانه گروهی از افراد به 

نیازمندان پخش خواهد شد.
قرار هر روز ساعت 20 و تکرار آن در ساعت 13 روز بعد از 

شبکه افق پخش می شود.

مه��دی مطهرنیا می گوید: برای محقق ش��دن دیپلماس��ی 
رسانه ای نیاز به یک ارکستر س��مفونیک است که در آن هر 
کدام از رسانه ها آزادانه دیدگاه های خود را مطرح کنند و در 
نهایت در حول محور رهبری این ارکس��تر سمفونیک یعنی 
اهداف و منافع ملی حرکت کنند. وی معتقد است:  جامعه ای 
که ایدئولوژی زده می ش��ود و هرگونه نظریه ای از منظر بعد 
رسانه ای باید در چارچوب های مشخص آنکادره شده حرکت 
کند، انجام دیپلماسی رس��انه ای کاری سخت می شود؛ چرا 
که همگان باید یک دستگاه موس��یقی و یک آوای موسیقی 

را بنوازند.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: در ایران پرونده هسته ای یک 
پرونده ی ملی محسوب نمی شود. برخورد بسیاری از جناح ها 
با پرونده ی هسته ای به عنوان ابزاری در جهت تاثیرگذاری در 
سیاست داخلی است؛ در حالی که اساسا در کشورهای پیشرو 
در جهان، سیاست  خارجی را ادامه  سیاست داخلی متصورند.

مطهرنیا در ادامه  طرح این پرس��ش که دیپلماسی رسانه ای 
در روزهای پایانی مذاکرات هسته ای چگونه باشد یادآور شد: 
دیپلماسی عمومی در محور روابط بین االذهان مستقر می شود 
و در جهت ایجاد فضای مناس��ب رسانه ای تاش می کند و با 
استفاده از شگردها و مکانیزم های اثرگذار، آینده اثربخش را با 
موضوع معینی مدیریت می کند و تحقق این امر نیازمند یک 
ارکستر سمفونیک رسانه ای است. ارکس��تر سمفونیکی که 
در آن هر کدام از رس��انه ها آزادانه دیدگاه های خود را مطرح 
کنند. این در حالی اس��ت که در حوزه دیپلماس��ی رسانه ای 
و دیپلماس��ی عمومی باید تکثرهای معن��ادار را قبول کرده، 

حرمت نهاده و اجازه نداد که ارکس��تر س��مفونیک رسانه ای 
تنها فالش بزند.

این مجری و کارشناس برنامه های سیاسی ادامه داد: اکنون 
باید جامعه ملی ما در حوزه رس��انه ای در ح��ول محورهای 
تعیین شده  اهداف ملی نظریه های مختلف گروه های موافق 
و مخالف را بیان کند و در همان حال با احترام به نظریه های 
موافق و موافق، زمینه های وحدت ملی را برای دس��تیابی به 
اهداف ملی تعیین شده فراهم آورد؛ به گونه ای که دیپلمات ها 
بتوانند از آن ب��ه عنوان یک فرصت اس��تفاده کنند. اینکه ما 
دلواپس��ی را در ارتباط با آینده مذاکرات به حدی شور کنیم 
که نمک آن ذائقه سیاست داخلی کشور را نیز تلخ کند یا آنکه 
آن اندازه در ارتباط با مذاکرات،  ش��کر را افزایش بدهیم که 
غلظت آن به حدی برس��د که دلزدگی به وجود آورد ، امری 
است که نمی تواند در دیپلماس��ی رسانه ای مفید باشد. آنچه 
که مفید خواهد بود آن اس��ت که ما موافقان و مخالفان را به 
یک اندازه در زمینه رسیدن به یک توافقنامه جامع هسته ای 
آزاد بگذاریم.  این آزادی بیان در جهت دیدگاه ها را در جهت 
منطق وحدت ملی برای رسیدن به اهداف تعریف شده  ملی 

مدیریت کنیم.
مطهرنیا مطرح کرد: رس��انه ها باید بر این نکته تاکید داشته 
باشند که ما در یک آوردگاه عظیم تاریخی قرار داریم و عبور 
از این پیچ خطرناک نه تنها در بحث هسته ای به زندگی ما در 
ساعت های گوناگون در حال و آینده مرتبط می شود، بلکه بر 
زندگی، نظم آینده  منطقه ای و نظام  آینده بین الملل هم تاثیر 
می گذارد. اگر ما بتوانیم این آگاهی بخشی را در زمینه اهمیت 

پرونده هس��ته ای و جوانب گوناگونی آن در منطقه سیاست 
داخلی ، منطقه ای و بین المللی آش��کار و ش��فاف برای مردم 
به نمایش بگذاریم، بی تردید زمینه های همگرایی بیشتر در 
دفاع از دیپلماسی هسته ای و رسیدن به یک برد مقتدرانه را 

فراهم خواهد ساخت.
این کارشناس مس��ائل سیاسی در پاس��خ به این پرسش که 
موفقیت در مذاکرات هس��ته ای تا چه میزان نیازمند تعامل 
تیم مذاکره کننده کشورمان با رسانه های داخلی است اظهار 
کرد: تیم هسته ای کشور در حال مبارزه ی دیپلماتیک است. 
رس��انه امروز باید یک رسانه هوش��مند و آینده نگر باشد؛ به 
گونه ای که بتواند از یک سو پیش بینی هم سو داشته باشد و 
از سوی دیگر پیش بینی اثرگذار. رسانه های ما سلسله اعصاب 
دیپلماتیک ما هس��تند که باید از مغز فرم��ان بگیرند و مغز 
جامعه نخبگان ما هستند. فرهیختگانی که رسانه ها باید در 
حوزه های گوناگون تخصصی به آنها رجوع کنند و چارچوب 
فهم ادراک آنچه که آنها می گویند، پیش بینی های همسو و 
اثرگذار را در آینده در هر موضوعی دنبال کنند. مطهرنیا در 
مقایس��ه ی اتحاد هدفمند رس��انه های خارجی در مذاکرات 
هسته ای با رسانه های کشورمان مطرح کرد: در جامعه ایران 
مش��کل آن اس��ت که ما در وقتی که داریم، ف��ورا وارد عمل 
می شویم و این عمل را بر مبنای منافع خود انجام می دهیم و 
منافع خود را در یک مقطع زمانی کوتاه مدت تنظیم می کنیم؛ 
بنابراین هزینه های عمل ما باالست. سریع عمل می کنیم ولی 
ساعت ها برای رفع و رجوع این هزینه ها نیرو و انرژی مصرف 
می کنیم. این در حالی است که در هر فعالیتی در کشورهای 
پیشرفته جهان، وقت بسیار زیادی برای برنامه ریزی گذاشته 
می شود و وقت کمی برا ی عمل قاطعانه مصرف می شود. در 
ایران پرونده هس��ته ای یک پرونده  ملی محسوب نمی شود. 
برخورد بسیاری از جناح ها به پرونده  هسته ای به عنوان ابزاری 
در جهت تاثیرگذاری در سیاس��ت داخلی است؛ در حالی که 
اساسا کشورهای پیشرو جهان سیاس��ت  خارجی را در ادامه 
سیاست داخلی متصورند. در ایران ما ش��اهد بهره برداری از 
پرونده هسته ای در جهت ایجاد فضای مناسب حزب جناحی 
برای به کرسی نشاندن حرف خویش، حقانیت خود و سپس 
کسب گرایشات و مطلوبیت های مردم در قالب آراء انتخاباتی 
هس��تیم.  وی درباره آزادی عمل رسانه های ما در کنار حفظ 
خاقیت که منجر به همبس��تگی و جذب پشتوانه ای مردم 
 می شود نیز اظهار کرد: رس��انه های ما زحمت خود را در حد

 مقدورات ش��ان می کش��ند. نمی توان هم��ه تقصیرها را بر 
گردن رسانه ها انداخت. رسانه های ما تاش دارند با کمترین 
اقدامات موجود حرکت کنند و این نکته را متصور می شوم که 
محدودیت های رسانه ها در این چنین فضایی بسیار باالست. 

دیپلماسی رسانه ای  مذاکرات  هسته ای چگونه باشد؟

همه تقصیرها را گردن رسا نه نیند ازیم
افق
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فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم حبيبه بهراميان  با ارائه دو برگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت چهل و هفت سهم مشاع از 
پالك 331 فرعي از21 اصلي شده است كه سند مالكيت مذكور ذيل ثبت 67852 صفحه 
)به ميزان 188 سهم(  ثبت و صادر شده  نام سيدابراهيم ميراجاق  به  دفتر 408   466
سپس نامبرده بموجب سندشماره 124553– 87/11/9 دفتر چهار شهرضا تمامت 94 
سهم از مالكيت خود را به مهديه حادثيان انتقال داده و همچنين به موجب سند شماره 
اميري و  باقيمانده را به اسكندر  92/2/24 دفتر40 شهرضا تمامت 94 سهم   –15273
حبيبه بهراميان هركدام نسبت به 47 سهم انتقال داده كه ته سند به ميزان 47 سهم مشاع 
درسهم خانم حبيبه بهراميان قرارگرفته است كه اينك نامبرده درخواست صدور سند 
مالكيت المثني نموده است كه در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در 
فوق به آن اشاره اي نشده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خودرابامدارك مثبت تسليم نمايد 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد 
اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود .و 
اگر سند مالكيت يا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهد شد. ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 تحدید حدود اختصاصی 

4/125 شماره: 1394/04/59149-1394/4/6 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكدرب 
باغ پالك شماره 1017 فرعی از شماره 127-اصلی واقع در دستجرد جزء بخش 9 ثبت 
نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم مريم اباذری فرزند محمد در جريان ثبت 
است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز  اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
دوشنبه مورخ 94/5/5 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در 
محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1394/04/13 

م الف:76 عباسعلی عمرانی - رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
حصر وراثت

4/228 آقای محمد كردی دارای شناسنامه شماره 0000587-118 به شرح دادخواست 
و چنين  نموده  وراثت  گواهی حصر  دادگاه درخواست  اين  از  به كالسۀ 156/94ش1 
 94/3/6 تاريخ  در   6871 بشناسنامه  كردی  اكبر  علی  شادروان  كه  داده   توضيح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به  كردی  محمد  از:1-  عبارتند  كه  دائمی  همسر  يك  و  مادر  يك  و  دختر   1 و  پسر   3
شماره شناسنامه 7-000058-118 متولد 68/1/12 صادره از اردستان )فرزند متوفی( 
2- مصطفی كردی به شماره شناسنامه 110 متولد 64/2/18 صادره از اردستان )فرزند 
متوفی( 3- مرتضی كردی به شماره شناسنامه 52 متولد 62/2/14 صادره از اردستان 
صادره   59/12/3 متولد    311 شناسنامه  شماره  به  كردی  نفيسه   -4 متوفی(  )فرزند 
شناسنامه  شماره  به  مزدآبادی  كاظمی  زهرا  سيده   -5 متوفی(  )فرزند  اردستان  از 
به  اردستانی  ميركمال  منور  متوفی( 6-  )همسر  تهران  از  متولد 43/2/5 صادره   119
شماره شناسنامه 5769 متولد 1315/7/17 صادره از اردستان )مادر متوفی(. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:636 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف اردستان
احضار متهم

4/229 شماره ابالغيه: 9410100354201611 شماره پرونده: 9309980365801537 
شماره بايگانی شعبه: 940326 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
و  فحاشی  تلفنی  مزاحمت  اتهام  به  بهشتی  مريم  برای   9309980365801537 كالسه 
تهديد تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی 
برای مورخه 1394/05/27 ساعت 10:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  
بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
بديهی است در صورت عدم  دادگاه حاضر گردد  انتسابی در وقت مقرر در  اتهام  از 
حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف:9608 شعبه 16 دادگاه 

كيفری دو شهر اصفهان )116جزايی سابق(
احضار متهم

4/230 شماره ابالغيه: 9410100354201607 شماره پرونده: 9409980362600056 
شماره بايگانی شعبه: 940327 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
كالسه 9409980362600056 برای علی تقيان به اتهام تصرف عدوانی تقاضای كيفر 
مورخه  برای  رسيدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  اين  به  موضوع  به  رسيدگی  كه  نموده 
1394/05/27 ساعت 09:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
است در صورت عدم حضور  بديهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  در وقت  انتسابی 
مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف:9609 شعبه 16 دادگاه كيفری 

دو شهر اصفهان)116جزايی سابق( 
ابالغ وقت دادرسی 

موضوع  ناصر  فرزند  نگهبانی  عليرضان  آقای  به  دادرسی  وقت  ابالغ  آگهی   4/231
شكايت شعبه 16 حقوقی مبنی بر عدم ثبت واقعه نكاح كه تحت كالسه 940334 ثبت 
شعبه 111 كيفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ 
به وسيله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری 
از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد  برای يك نوبت در يكی 
بدينوسيله به نامبرده ابالغ می شود كه در تاريخ 94/6/1 ساعت 12 جهت رسيدگی در 
شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و يا عدم 
ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابا رسيدگی و رای مقتضی صادر 

خواهد شد.م الف:9610 شعبه 11 دادگاه عمومی كيفری 2 اصفهان
ابالغ وقت دادرسی 

4/232 آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای عبدالرحمان شهلی پر فرزند دادشاه موضوع 
شكايت آقای روح ا... هاشمی فشاركی – جمشيد مهدور مبنی بر خريد خودرو مسروقه 
و تغيير در اركان خودرو كه تحت كالسه 940330 ثبت شعبه 111 كيفری شده است 
به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسيله نشر آگهی شده 
است كه مراتب طبق ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری برای يك نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ 
می شود كه در تاريخ 94/5/31 ساعت 11 جهت رسيدگی در شعبه 111 دادگاه عمومی 
جزايی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا 
 عدم معرفی وكيل دادگاه غيابا رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.م الف:9611 

شعبه 11 دادگاه عمومی كيفری 2 اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

4/233 در خصوص پرونده كالسه 68/94 خواهان داوود طاهری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفيت عبدالرضا شهينانی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 
94/5/24 ساعت 17عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9613 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار

4/234 چون آقای مهدی شاه نظری فرزند حسين شكايتی عليه آقايان 1- حسن حفيظی 
كالسه  به  آن  پرونده  كه  نموده  مطرح  عمدی  جرح  و  بر ضرب  مبنی  پناهی  علی   -2
940341ك112 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای 94/5/27 ساعت 11 تعيين شده نظر 
آئين دادرسی كيفری  قانون  لذا حسب ماده 180  اينكه متهم مجهول المكان  ميباشد  به 
مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
نمود.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصميم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاريه  عدم حضور 

م الف:9614 شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
4/235 در خصوص پرونده كالسه 230/94 خواهان عليرضا جوكار دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند به طرفيت مهدی حداديان نكاح تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای مورخه 94/5/26 ساعت 5/30عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– 
پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9615 شعبه 42 حقوقی 

مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

4/236 در خصوص پرونده كالسه 279/94 خواهان فرهاد ضيائی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت بهروز بصيرائی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 94/5/28 
ساعت 9صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:9619 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

شماره   9410100350101786 و  ابالغنامه:9410100350101787  شماره   4/237
حقيقی:  شونده  ابالغ   931140 شعبه:  بايگانی  شماره   9309980350100995 پرونده: 
1- حسن محمدی بركانی فرزند رضا نشانی مجهول المكان 2- حسين محمدی دولت 
ك.بهزاد   – خ.مولوی   – خ.مدرس   – اصفهان  نشانی  به   6609677591 كدملی  آبادی 
محل   12:00 ساعت:  يكشنبه   1394/06/29 حضور:  تاريخ  پ20   – انوش  بن.بست   –
استان  كل  دادگستری  نيكبخت-ساختمان  شهيد  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی حسن فرهادی نيا به 
طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد.م الف:9624 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

4/238 شماره ابالغنامه: 9410100350102654 شماره پرونده: 9309980350101040 
فرزند  كوپايی  قرائتی  عليرضا  حقيقی:  شونده  ابالغ   931199 شعبه:  بايگانی  شماره 
محمدمهدی نشانی اصفهان – قهجاورستان – شهرك بهار – كوی الغدير2- پ20 تاريخ 
حضور: 1394/07/20 دوشنبه ساعت: 12:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ 
نيكبخت-ساختمان دادگستری كل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت  شهيد 
حضور: در خصوص دعوی جعفر گل گير قهجاورستانی به طرفيت شما مبنی بر مطالبه 
شعبه  اين  در  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  چك  وجه  ريال   60/000/000 مبلغ 

حاضر شويد.م الف:9625 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

4/239 شماره ابالغيه: 9410100350902309 شماره پرونده: 9209980350901106 
به طرفيت  دادخواستی  ناظمی  بايگانی شعبه: 921222 خواهان/شاكی شاهين  شماره 
آقای فريد و علی اسماعيلی و حسين رحيمی   – اعتبار عسگريه  خوانده/متهم تعاونی 
بالن و محمدتقی ناظمی و احمد حسينی پور و زهرا جعفری به خواسته الزام به تنظيم 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  وكالت  سند  ابطال  و  ملك  رسمی  سند 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع و به كالسه 9209980350901106 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگی آن 1394/05/31 و ساعت 11:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  درخواست خواهان/شاكی  و  خوانده/متهم 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:9629 شعبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی 
4/240 شماره ابالغيه: 9410100350902318 شماره پرونده: 9409980350900202 
جبارزارع  زهرا  و  جبارزارع  رسول  خواهان/شاكی   940223 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادخواستی به طرفيت خوانده/متهم زهرا چالوك و اصغر شريفی ولدانی به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و تامين خواسته و مطالبه خسارت تقديم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980350900202 كالسه  به  و  ارجاع   135 شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/06/18 و ساعت 10:30 تعيين شده است 
به تجويز ماده  علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكی و 
73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  تا خوانده/متهم پس  كثيراالنتشار آگهی می شود  ازجرايد  يكی  نوبت در  مراتب يك 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف:9631 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

4/241 شماره ابالغيه: 9410100350902339 شماره پرونده: 9309980350901241 
طرفيت  به  دادخواستی  آزادی  بايگانی شعبه: 931382 خواهان/شاكی كورش  شماره 
تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  خواسته  به  كتايونچه  احمدی  حسينعلی  خوانده/متهم 
جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  بابت...  وجه  مطالبه  و 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)حقوقی( شهرستان  دادگاه   9 شعبه  به  رسيدگی 
اتاق   1 طبقه  اصفهان  استان  كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ 
شماره 135 ارجاع و به كالسه 9309980350901241 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 
آن 1394/06/21 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/

متهم و درخواست خواهان/شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
ازجرايد  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
را  دادخواست و ضمائم  كامل خود نسخه دوم  اعالم نشانی  دادگاه مراجعه و ضمن 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:9632 شعبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

4/242 شماره ابالغيه: 9410100350902343 شماره پرونده: 9309980350901235 
اصفهان  جهادكشاورزی  سازمان  خواهان/شاكی   931376 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادخواستی به طرفيت خوانده/متهم عطاا... عبداللهی به خواسته مطالبه خسارت تاخير 
تاديه و مطالبه وجه بابت... تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)حقوقی( شهرستان  دادگاه   9 شعبه  به  رسيدگی 
اتاق   1 طبقه  اصفهان  استان  كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ 
شماره 135 ارجاع و به كالسه 9309980350901235 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 
آن 1394/06/22 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/

متهم و درخواست خواهان/شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
ازجرايد  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
را  دادخواست و ضمائم  كامل خود نسخه دوم  اعالم نشانی  دادگاه مراجعه و ضمن 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:9633 شعبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

4/243 شماره ابالغنامه: 9410100351202321 شماره پرونده: 9109980351200964 
كدملی  رحيمی  ا...  حبيب  حقيقی:  شونده  ابالغ   910975 شعبه:  بايگانی  شماره 
1292805188 نشانی مجهول المكان تاريخ حضور: 1394/06/21 شنبه ساعت: 08:00 
محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهيد نيكبخت-ساختمان دادگستری كل استان 
در  شما  عليه  واخواهی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره425  اصفهان-طبقه4-اتاق 
نسخه  پيوست  به  شويد.ضمنا  حاضر  شعبه  اين  در  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت 
ثانی دادخواست و ضمايم ارسال می گردد.م الف:9636 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان



یادداشت
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ببر سیبری، نماد جام 
جهانی روسیه شد

شرط دل پیرو، برای 
قهرمانی یوونتوس

از عروسک جا م جها نی روسیه که یک ببر است، رونمایی شد.
کمتر از سه سال دیگر جا م جها نی روسیه برگزار می شود و 32 تیم راه یافته به این 

ر قا بت ها بیست و یکمین دوره جا م جها نی را برگزار می کنند.
روسیه میزبان جا م جها نی 2018 ، از عروسک این ر قا بت ها رونمایی کرد؛ عروسکی 
که از حاال نماد جا م جها نی روسیه می ش��ود. این نماد از بین 10 نماد پیشنهادی 
انتخاب شد. ببر سیبری عروسکی بود که بیشترین رای را  آورد؛ و به عنوان نماد 
جا م جها نی 2018 انتخاب شد. این ببر صحرایی، » بوگاتیر« نام دارد که به معنای  
یک جنگجوی روسی قرون وسطی اس��ت. یک گرگ، پلنگ، پرنده آتش، گربه، 
 خرس، ربات و یک موجود فضایی دیگر عروس��ک هایی بودند که نامزد انتخاب 

به عنوان عروسک نماد رسمی جا م جها نی روسیه بودند.
ویتالی موتکو، مسوول ارشد کمیته  سازماندهی جا م جها نی روسیه درباره انتخاب 
این نماد، گفت: به خاطر تمام طرفداران و فو تبا ل دوستان در سراسر جهان نمادی 
را انتخاب کردیم که به نوعی نش��ان دهنده کشور روسیه باش��د؛ و عالوه بر این 
نمادی رنگی و به یاد ماندنی شود، به همین خاطر ما ببر سیبری را انتخاب کردیم.

به اعتقاد اسطوره یوونتوس، تیم تورینی به شرط رعایت یک موضوع، فصل آینده هم 
مدعی اصلی قهرمانی در سری A خواهد بود.

 به اعتقاد الکس��اندرو دل پیرو، اس��طوره یوونتوس، باش��گاه س��ابقش در صورت 
سرمایه گذاری مناسب، فصل آینده هم مدعی اول  قهرمانی سری A  خواهد بود.

کارشناس فصل آینده شبکه اسکای ایتالیا گفت: لیگ ما مشکالتی دارد، اما توجه 
کنید که با همین وضعیت، فصل گذش��ته دارای 3 نماین��ده درمرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان و لیگ  اروپا بودیم. بایدکارهای زیاد و مفیدی برای رهایی از بن بست 
ایجاد شده انجام دهیم و انقالبی برپا کنیم. او درباره فصل آینده حرف های جالبی زد: 
سرمایه گذاری مناسبی انجام می شود. تغییرات ایجاد شده روی نیمکت مربیان، خبر 
از یک انقالب اساسی می دهد. در این شرایط یوونتوس، کماکان مدعی اول قهرمانی 
در سری A خواهدبود چون در 4 فصل اخیرفاتح رقابت ها بوده و ساختار قدرتمندی 
دارد؛ آن ها با خرید و فروش های مناسب، تحول الزم را به وجود آورده اند و ایده های 

بزرگی دارند؛ فقط به سرمایه گذاری مناسب نیاز دارند.

یاوری و ابراهیم زاده خارج از گود لیگ برتر؛

روزگار مربیان اصفهانی آفتابی نیست

 پرسپولیس در سه روز آینده 
شکل می گیرد

س��رمربی تی��م فوتبال پرس��پولیس، ب��ا تاکید بر ای��ن که این 
 تیم، طی س��ه روز آینده ش��کل واقعی به خود می گیرد، گفت: 
به دنبال یک دروازه بان خوب برای پرسپولیس هستیم تا بتواند 
با سوش��ا مکانی و مرتضی قدیمی پ��ور رقابت کن��د. برانکو در 
پاسخ به این پرس��ش که رزومه چند بازیکن دیگر از کشورهای 
مختلف به او داده شده ، اظهار داش��ت: من رزومه هیچ کدام از 
موارد را دریافت نکردم، البته این مس��اله را باید در نظر داش��ت 
که م��ا تع��داد مح��دودی بازیکن خارج��ی م��ی توانیم جذب 
 کنیم. ما فقط س��ه بازیکن غیر آس��یایی و یک بازیکن آسیایی

 م��ی توانیم جذب کنی��م. مای��کل اومانیا ک��ه در عضویت تیم 
ماس��ت و اگر با لوکاماریچ به توافق برس��یم، تنها یک س��همیه 
دیگر داریم که آن هم به مهاجم اختصاص دارد. س��رمربی تیم 
فوتبال پرسپولیس، در خصوص این که آیا مطالباتش را دریافت 
کرده یا خیر اظهار داش��ت: من زیاد به پرداختن به بخش مالی 
عالقمند نیستیم. چون همان طور که می دانید اینها جزو اسرار 
کاری هس��تند. این هم مانند قرارداد بازیکن با باشگاه است که 
سعی می شود فاش نشود. برانکو ایوانکویچ، در رابطه با خالء یک  
هافبک بازی س��از و مهاجم هدف در تی��م و اینکه وحید امیری 
در پرسپولیس تصریح کرد:  به سختی می توان یک گلزن واقعی 
 را پیدا کرد. همین طور هم این بحث ش��امل یک بازی ساز هم 
می شود و قیمت این دو قطعا گران است. همه شما پیگیر فوتبال 
جهان هستید و می دانید که چهره ای از بازیکنان ذکر شده کم 
پیدا می ش��ود. وی افزود: البته ما هم باید تالش کنیم تا چهره 
تیم مان را شکل دهیم. اما تا جایی که به باشگاه مربوط می شود 
راجع به اسامی نباید صحبت شود و زمانی که قرارداد آنها امضا 
و نهایی شد آنگاه اسم آنها برده می ش��ود؛ زیرا مذاکرات راحت 
نیست و باشگاه همیشه صاحب اس��تانداردهای خودش است و 
معموال نام آنها برده شود به نتیجه نمی رسند. برانکو، در پایان در 
رابطه با اینکه سوشا مکانی در سه بازی ابتدایی لیگ محروم است 
و چه تدبیری برای جایگزینی او خواهید اندیشید گفت: مکانی 
سه جلسه محروم نیست و یک جلسه محرومیت دارد و دو جلسه 
دیگر تعلیقی اس��ت؛ البته ما در حال جس��تجو برای جذب یک 

دروازه بان دیگر هستیم تا بتواند با سوشا رقابت کند.

برای من پول اهمیتی ندارد
پرویز مظلومی  گفت: اصال پول برای من مطرح نبوده و دستمزد 
زیادی قبال در عمان م��ی گرفتم. 27، 28 س��ال از عمرم را در 
این تیم گذاش��تم. هر چه داری��م از این هواداران اس��ت. من به 
فیفا ش��کایت نمی کنم که پول��م را بخواهم بگی��رم. وی درباره 
رد شدن اس��تیماچ اظهار کرد: من س��فید امضا کردم و دلیلی 
نیست که دس��تمزد کم بگیرم. من به خودش��ان واگذار کردم. 
البته خودش��ان هم می دانن��د که قیمت مربیان چقدر اس��ت. 
کادرفنی م��ن هم، هیچ ق��راردادی امض��ا نکردند چ��ون اینها 
پیشکس��وتان اس��تقالل هس��تند و دل ش��ان با این تیم است. 
 مظلومی در خص��وص اینکه از او  هم، مثل قلع��ه نویی حمایت

 می شود، خاطرنشان کرد: افشارزاده واقعا از قلعه نویی حمایت 
کرد. از همین جا از کادرفنی گذش��ته هم تشکر می کنیم. آنها 
زحمت کش��یدند و به ما نیز کم��ک کنند. من ه��م یک فصل 
اس��تراحت کردم، اما قلعه نویی را نمی دانم که قصد استراحت 
دارد یا خی��ر. مظلومی در خص��وص 5 بازیکنی که ت��ا به حال 
 استقالل خریده است، عنوان کرد: بازیکنانی که نیاز داشتیم را در

 پست های مختلف جذب کردیم. سعی کردیم که جوان گرایی 
را در دس��تور کار خود قرار دهیم. بازیکنانی همچون ابراهیمی، 
حیدری، کریمی و کرار در لیس��ت ما هستند و باید قراردادشان 
تمدید ش��ود. بازیکنان فعلی هم با مبالغ زیادی جذب نشده اند 
و با کم ترین قرارداد به اس��تقالل آمدند. مس��ووالن باشگاه نیز 
شبانه روز کار می کنند و برای تیم زحمت می کشند. وی درباره 
جذب تیموریان اذعان داشت: آندرانیک یک درخواستی از قطر 
 دارد، اگر آنجا نرود، قطعا به استقالل می آید. سرمربی استقالل 
در خصوص اینکه با نکونام هم صحبت کرده یا خیر، خاطرنشان 
کرد: با جواد نکونام زمانی که در اسپانیا بود، صحبت کردم. پدر 
او که دیگر آنقدر استقاللی اس��ت که دیگر نمی شود کنترلش 
کرد. صحبت هایی انجام شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.
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تصادفی نیس��ت اگروالیبال مردان 
ایران، جهانی شده است! وشانسی 
نب��وده پیروزی ه��ای ب��ا ارزش و 
دیدارهای ش��گفت آوردالورمردان ایران برابرتیم های 
آمریکا، روس��یه ولهس��تان  قهرمانان جه��ان! به یقین 
مزدچندین وچند سال کار زیربنایی واصولی فدراسیون 
 والیبال وتالش همه جانبه مربیان وبازیکنان گرفته شده 
است.اس��تعدادیابی وکار روی پایه، شاخصی است که 
بی تردی��د برنامه ریزی مداوم بازیکن س��ازی ورش��د 
تکنیکی، متضمن والیبال روبه رش��دایران بوده است؛ 
 که می تواند نوید تداوم موفقیت های والیبال ایران در

رقابت های جهانی باشد.
ازاوایل سال 1393درپی تغییر وتحوالتی که در باشگاه 
باریج اسانس کاشان روی داد و خانم بهارحسیبی، سکان 
رهبری ومدیریت باشگاه را به دست گرفت، این باشگاه 
نگاه ویژه ای به کار روی پایه داشت وسازندگی رامورد 
توجه جدی والویت قرارداد، اولین گام اساسی واصولی 
این باشگاه تاسیس آکادمی والیبال باتوجه به پتانسیل 
باال دراین رش��ته ورزش��ی بود که باکمک فدراس��یون 
وهم��کاری جعف��ر هوتهم مس��وول کمیته اس��تعداد 
 یابی ص��ورت گرفت وب��ا 40 مربی س��ازمان یافته کار

 دانش افزایی مربی��ان را آغازکرد ، و ی��ک تیم والیبال 
 بانوان ویک تی��م والیبال م��ردان متش��کل از جوانان

 آین��ده داروالیبال کاش��ان برای حضوردر مس��ابقات 
زی��ر گ��روه زن��ان وم��ردان کش��ور را تش��کیل داد. 
 ک��ه دومی��ن خروج��ی ای��ن آکادم��ی محس��وب

 می شود.
دراین روزها که از گوشه وکنار خبر انحالل تیم والیبال 
دسته یک مردان باش��گاه ذوب آهن به گوش می رسد 
و از طرفی هم هیات والیبال استان با تمام وجود درپی 
یافتن اسپانس��ری برای تقبل هزینه تش��کیل یک تیم 

وشرکت دادن آن درلیگ برتراس��ت تا از آبرو وحیثیت 
والیب��ال ریش��ه دار اصفهان حفظ وحراس��ت کند، که 
تا لحظه چ��اپ این گ��زارش نتیجه ای حاصل نش��ده 
اس��ت، اقدام مجدانه باش��گاه فرهنگی ورزش��ی باریج 
اسانس قابل تحسین اس��ت،که با یک تیم کامال بومی، 
به سرپرستی ایمان س��رانجام و مربیگری محمدفدوی 
که ازدلس��وزان واقعی والیبال کاش��ان وازافرادکاربلد 
این رش��ته ورزش��ی به ش��مار می آیند، دررقابت های 
لیگ دسته یک کش��ورحضور خواهد یافت،که درحال 
حاضر زیر نظر کادر فنی تمرینات فش��رده ومنظمی را 
به انجام می رساند که در حقیقت سومین خروجی قابل 
 ذکراین آکادمی و باشگاه باریج اسانس کاشان محسوب 

می شود.
دراین تیم ازجوانان خوش قدوقامت کاشان که توسط 
مس��وولین کمیته استعدادیابی فدراس��یون والیبال به 
س��رگروهی جعفر هوتهم شناسایی ش��ده اند عضویت 

دارند.
شایان ذکر اینکه درحال حاضرحدود 35 بازیکن درحال 
تمرین هستند که از بین آنها نفرات مورد نیازتیمی که 
برای حضور درلیگ دس��ته یک کشوربس��ته می شود 

برگزیده  خواهند شد. 

رویدادهای مهم والیبال ایران ومسوولیت پذیری:
   سومین خروجی آکادمی والیبال کاشان !

احم��د فقیهی ک��ه در غی��اب س��عید آذری مس��وول 
مذاک��ره ب��ا بازیکن��ان ذوب آه��ن اس��ت در ارتب��اط 
با مس��عود حس��ن زاده گف��ت: جلس��ه مح��دودی با 
 ای��ن بازیک��ن داش��تیم ک��ه پیرام��ون مس��ایل مالی

 بود.
 البته این بازیکن قرارداد سه ساله ای با ذوب آهن داشته 

که دو سال دیگر آن باقی است.
ق��رارداد  م��دت  باب��ت  مش��کلی  اف��زود:  وی 
ام��ا مس��اله ای ک��ه  بازیک��ن نداری��م  ای��ن  ب��ا 
ق��رارداد مبل��غ  می ش��ود  بح��ث  آن   روی 

 است. 
ما به این بازیک��ن احتیاج داریم او نیز عالقه مند اس��ت 
در ذوب آه��ن بمان��د و اگر این ط��ور نبود در جلس��ه 
 ش��رکت نمی ک��رد. خ��ود حس��ن زاده نیز از ش��رایط 
 ذوب آهن راضی است و می داند که از اصفهان به تیم ملی

 رسید.  
فقیهی، با بیان اینکه بحث بر سر مسایل مالی بین باشگاه 
و بازیکنان طبیعی است خاطرنش��ان کرد: این موضوع 
حل شدنی است همان طور که در مورد قاسم حدادی فر 
حل شد، اما فکر می کنم برای توافق نهایی با حسن زاده 

به چند جلسه دیگر نیاز داریم.
معاون فنی باشگاه ذوب آهن در مورد مذاکره با اسماعیل 
فرهادی گفت: در این خصوص منتظریم تا نظر سرمربی 
اعالم شود، چون ما فقط بر اساس خواسته سرمربی است 
که اقدام به مذاکره با بازیکنان می کنیم. در مورد فرهادی 
هم که قرارداد او یک س��اله بوده و به پایان رسیده هنوز 

وضعیت مشخص نیست.
 گفتني است حسن زاده، پس از  آخرین مذاکرات گفته 
بود: مبلغ دو طرف تفاوت آش��کاري دارد و شاید مجبور 

شوم به دیگر پیشنهاداتم فکر کنم.

 مذاکره ذوب آهن و 
حسن زاده 

پس از پیوس��تن لئوناردو پادوانی به س��پاهان، باید دید 
که برخی دیگر از ش��اگردان س��ابق حس��ین فرکی که 
به قول خ��ودش با س��لیقه او هم خوانی بیش��تری دارند 
هم سر از س��پاهان در می آورند یا خیر. ش��ایعات نقل و 
 انتقاالتی پیرامون س��پاهان طی هفته های اخیر بیش��تر 
حول و حوش نام بازیکنانی می چرخید که وجه مشترک 
اکثر آنها شاگردی حس��ین فرکی در تیم های قبلی این 
مربی بود، و به نظر می رسید در صدر لیست خرید باشگاه 
اصفهانی نام بازیکنانی قرار داشته باشد که در سال های 
اخیر در نفت تهران یا فوالد خوزس��تان با سرمربی فعلی 
سپاهان س��ابقه همکاری داش��ته اند. اولین نفری که در 
همان روزهای ابتدایی نقل و انتقاالت نامش مطرح ش��د 
کسی نبود جز لئوناردو پادوانی که پس از قهرمانی با فوالد 
در لیگ سیزدهم فصل گذش��ته را در نفت تهران سپری 
کرد. با این حال، چند هفته طول کشید تا قرارداد پادوانی 
با س��پاهان نهایی و این مدافع برزیلی رسما طالیی پوش 
 ش��ود. اما پادوانی تنها شاگرد س��ابق فرکی نبود که از او

 به عنوان خرید احتمالی س��پاهان در نقل و انتقاالت نام 
برده می ش��د، بلکه در این فاصله نام اسماعیل شریفات و 

مهرداد جماعتی هم مطرح شد.
اولی ظاهرا در فوالد ماندنی است؛ اما تکلیف دومی که در 
این هفته شایعاتی درباره حضورش در پرسپولیس بر سر 
زبان ها افتاد هنوز مشخص نیس��ت. یعقوب کریمی هم 
که البته با سپاهان قرارداد دارد فعال در دوراهی اصفهان 
و تهران مانده و هنوز معلوم نیس��ت که حضور قرضی اش 
در اس��تقالل برای یک فصل دیگر ادامه پی��دا می کند یا 
خیر. باید منتظر ماند و دید که در مدت باقیمانده از نقل 
و انتقاالت برخی دیگر از شاگردان سابق فرکی هم سر از 

سپاهان در می آورند یا نه .

 اولین شاگرد فرکی 
در سپاهان

�

نکت��ه نگ��ران کننده اینجاس��ت که در آس��تانه 
ش��روع رقاب��ت ه��ای لی��گ پانزده��م هی��چ 
خب��ری از حضور مربی��ان اصفهان��ی در فوتبال 
 ایران نیس��ت؛ و حتی منص��ور ابرهی��م زاده که 
در طی س��ا ل های گذش��ته یک مربی محبوب 
و مطلوب برای باش��گاه های ایران��ی بود در حال 

 حاضر هدایت هیچ تیم لیگ برتری را بر عهده
 ندارد.

هرچند که دو باش��گاه اصفهانی سپاهان 
و ذوب آهن در طی س��ال های گذشته 
موفقیت های بس��یار زیادی در ورزش 
ایران بدست آورده اند و حتی در مقایسه 
با بقیه باشگاه های ایرانی رکورددار هم 

هستند، اما نباید فراموش کرد که مربیان 
برخاس��ته از مکت��ب فوتبال 

ه��م  اصفه��ان 
نقش��ی مهم 

و غیر قابل کتمان در فوتبال ایران ایفا کرده اند.
شاید سرش��ناس ترین چهره در بین این مربیان 
منصور ابراهیم زاده باش��د؛ که بعد از چند س��ال 
 دس��تیاری س��رانجام در ابت��دای لیگ هش��تم

ب��ه عن��وان س��رمربی ذوب آه��ن انتخاب ش��د 
و در همان س��ال اول حضورش در این باش��گاه 
نتایج��ی بدس��ت آورد ک��ه 
باش��گاه  تاری��خ   در 
 ذوب آهن بی سابقه

 بود.
ابراهی��م زاده، بعد از 
چهار س��ال حضور در 
تیم ذوب آهن که منجر 
به کس��ب عن��وان نایب 
قهرمان��ی در رقابت های 
باشگاهی آسیا هم شد، در 

ابتدای لیگ دوازدهم به تیم نفت تهران پیوست 
و س��ال بعد را هم در راه آهن پشت سر گذاشت 
و در نهای��ت س��ال گذش��ته هم یک نی��م فصل 
 در کن��ار پیکان بود و س��رانجام از ای��ن تیم جدا 
ش��د. البت��ه جدای��ی ابراهی��م زاده از پی��کان 
به اختیار خ��ودش نب��ود و ش��رایطی را برای او 
 فراهم آوردند که مجبور شد با این تیم همکاری

 نکند.
بعد از منص��ور ابراهی��م زاده، باید ی��ادی هم از 
محمود ی��اوری کرد ک��ه به عنوان مس��ن ترین 
س��رمربی فوتبال ایران در طی سال های گذشته 
هدایت تیم ه��ای بس��یار زیادی مثل ش��اهین 
 بوشهر، استیل آذین، مس کرمان،فجر سپاسی ،

ذوب آهن و چند تی��م دیگر را بر عه��ده گرفته؛ 
 که البته اکثریت آنها تیم هایی در حال س��قوط 
بوده اند که یا به وس��یله تجربه یاوری از س��قوط 
نجات پیدا ک��رده اند و یا به هم��راه او راهی لیگ 
دس��ته اول ش��ده اند. به جز این دو نفر رس��ول 
کربکندی هم س��ومین ضلع ای��ن مثلث مربیان 
اصفهانی اس��ت، که آخرین حض��ورش در لیگ 
برتر فوتب��ال ایران مربوط ب��ه هدایت ذوب آهن 
در لیگ دوازدهم اس��ت؛ که البته قبل از رسیدن 
به نیم فصل ج��ای خودش را ب��ه فرهاد کاظمی 
 داد و با س��رمربیگری در لیگ برت��ر خداحافظی

 کرد.
اما نکته نگران کننده اینجاس��ت که در آس��تانه 
ش��روع رقابت های لیگ پانزدهم هیچ خبری از 
حضور مربیان اصفهانی در فوتبال ایران نیس��ت؛ 
و حتی منصور ابرهیم زاده که در طی س��ال های 
گذشته یک مربی محبوب و مطلوب برای باشگاه 
ه��ای ایرانی ب��ود در حال حاض��ر هدایت هیچ 

برتری را تی��م لیگ 
بر عهده 
ندارد.

مقایسه این شرایط با حضور مدیران اصفهانی در 
فدراسیون فوتبال و البته بقیه باشگاه های ایرانی 
و در کنار آن ش��انس دوباره سپاهان و ذوب آهن 
 برای کس��ب عنوان قهرمانی این س��وال را ایجاد 
م��ی کن��د ک��ه چ��را ش��رایط مربیگ��ری در 
فوتب��ال اصفه��ان و م��ردان ش��ناخته ش��ده 
این عرصه ب��ه صورتی نیس��ت که بتوان��د همپا 
و هم��گام ب��ا دو آیت��م دیگ��ر یعن��ی کیفی��ت 
حرک��ت مدیریت��ی  سیس��تم  و   فوتبال��ی 

کند.
شاید بروز اس��تعدادهای جوان در عرصه 

مربیگری مثل علیرضا منصوریان 
و یحیی گل محمدی که دست 
 بر قضا بس��یار هم موفق عمل 
کرده اند، یک��ی از عوامل عدم 
تمای��ل مدیران باش��گاه های 
لی��گ برتری ب��ه اس��تفاده از 
مربی��ان باتجربه تر باش��د؛ اما 

در کنار آن نبای��د فراموش کرد 
ک��ه انتخاب ه��ای اش��تباه و 

تصمیمات احساسی هم 
در بروز این مس��اله 

ب��ی تاثی��ر نبوده 
است.

شاید پیوستن 
ر  منص��و
ابراهیم زاده 
تیمی  ب��ه 

مث��ل 
ن  پیکا

از  داده همیش��ه  نش��ان   ک��ه س��ابقه اش 
ش��انس های س��قوط به یک رده پایین تر است 
 مه��م تری��ن اش��تباهی بود ک��ه س��رمربی تیم 
نایب قهرمان آسیا در دوران کاری خودش گرفت؛ 
و همین اتفاق باعث ش��د تا نام ابراهیم زاده فعال 
 از چرخه محدود س��رمربیان لی��گ برتری خارج

 ش��ود. البته هنوز یک م��اه تا آغ��از رقابت های 
لیگ برت��ر زم��ان باقی اس��ت، ولی ب��ا توجه به 
ش��رایط موجود منصور ابراهی��م زاده و محمود 
 ی��اوری ش��انس آنچنان��ی ب��رای حض��ور در 
رقابت های لیگ برتر ندارند؛ و باید منتظر باشند 
تا شاید با ش��روع مس��ابقات و رسیدن 
بازی ها به هفته دهم بتوانند به عنوان 
مربی��ان جایگزی��ن وارد این چرخه 
مربیگری در باالترین سطح فوتبال 
ایران ش��وند تا اصفهانی ها در این 
زمینه هم صاحب نمایندگانی در 
 لیست سرمربیان لیگ برتری 

شوند.

سرخابی ها

سکته نکردم، پیجم هک شده بود!
ساعاتی قبل، انتشار خبری پیرامون سکته حامد حدادی، ستاره 
بسکتبال ایران، دوستداران این ورزشکار را در شوک و ناراحتی 
فرو برد. اگرچ��ه دقایقی بعد علی کریمی صحت و س��قم ماجرا 
را پیگیری کرد و در اینس��تاگرامش از هک ش��دن پیج س��تاره 
بس��کتبال خبر داد و به هواداران اطمین��ان داد که حال حامد 
خوب است. حدادی خود نیز با انتشار عکسی در اینشتاگرامش 
نوش��ت:» بچه ها واقعا نمی دونم چی بگم. پیج برای یک ساعت 
 هک ش��ده بود. من نمی فهمم چرا با احساس��ات م��ردم بازی
 می کنند، واقعا متاسفم. این عکسم االن گرفتم، صحیح و سالم«.

از لنز دوربین

 اصغر
قلندری



یادداشت

 دستاوردهای سفر استاندار 
به شهرستان بروجن

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری از پروژه ه��ای عمران��ی 
شهرس��تان بروج��ن بازدی��د ک��رد، و بهره ب��رداری از ای��ن 
 پروژه ه��ا تا پایان امس��ال را به م��ردم این شهرس��تان وعده 

داد.
قاسم س��لیمانی دشتکی، در س��فر به شهرس��تان بروجن از 
پروژه های عمرانی بیمارس��تان 220 تخ��ت خوابی بروجن، 
ورزش��گاه دو و میدانی تارتان، ج��اده چهار بان��ده بروجن- 
ش��هرکرد و جاده بروجن- اصفهان در بخش گردنه قامش��لو 
بازدید ک��رد و در جریان روند پیش��رفت و تکمی��ل آنها قرار 

گرفت.
وی در بازدید از جاده چهار بانده بروجن- شهرکرد، اظهارکرد: 
در بخش سفید دشت تا شهرکرد پیشرفت چشمگیری حاصل 
شده است، که با توجه به سرعت عملکرد پیمان کار، امید است 
تا بهمن ماه سال جاری شاهد افتتاح جاده در بخش شهرکرد- 
سفید دشت باش��یم؛ همچنین حق مالکیت معترضان ظرف 

مدت یک ماه آینده پرداخت خواهد شد.
س��لیمانی، در ادامه اظهار امی��دواری کرد تا پایان امس��ال 
 جاده چهاربانده بروجن- ش��هرکرد مورد بهره ب��رداری قرار 

گیرد .
وی در بازدی��د از ج��اده بروج��ن-  اصفهان نیز از آس��فالت 
ش��دن و بهره ب��رداری از گردن��ه قامش��لو ظ��رف 15 روز 
آینده خب��ر داد و بهره ب��رداری از ج��اده چهار بان��ده گردنه 
 قامش��لو تا ش��هر بروج��ن را 15 مرداد س��ال ج��اری اعالم 

کرد .
استاندار در بازدید از بیمارس��تان 220 تخت خوابی بروجن 
نیز پیش��رفت فیزیکی این پروژه را باالی 80 درصد و اعتبار 
پیش بینی ش��ده برای تکمیل این پروژه را 22 میلیارد تومان 

اعالم کرد.
وی ادام��ه داد: چه��ار میلی��ارد توم��ان از ای��ن مبل��غ 
توس��ط اس��تانداری و مابق��ی توس��ط  وزارت بهداش��ت 
 و درم��ان و وزارت راه و شهرس��ازی تامی��ن خواه��د 

شد .
س��لیمانی در پایان این بازدی��د از بهره برداری بیمارس��تان 
 220 تخت خواب��ی بروجن ت��ا پایان بهمن ماه س��ال جاری 

خبرداد.
اس��تاندار در بازدید از ورزش��گاه دو و میدانی تارتان بروجن، 
اعتبار الزم برای تکمیل ورزش��گاه را بیش از ش��ش میلیارد 
تومان برآورد کرد و تصریح کرد: س��ه میلی��ارد تومان از این 
مبلغ در ردیف های بودجه تعریف شده و دو میلیارد تومان از 
 سازمان مدیریت کشور و مابقی از اس��تانداری تامین خواهد 

شد .
سلیمانی، در پایان سفر خود به شهرس��تان بروجن از سرای 
 س��المندان امین بروجن نیز بازدید و از س��المندان دلجویی 

کرد.

 چهارمحال و بختیاری     
قطب تولید منیزیوم کشور

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به استخراج منیزیوم از سنگ دولومیت 
در این اس��تان، گفت: چهارمحال و بختی��اری به عنوان 

قطب تولید منیزیوم کشور معرفی می شود.
سید نعیم امامی، در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه 
فل��ز منیزیم از س��نگ دولومیت در اس��تان چهارمحال 
و بختیاری اس��تخراج می ش��ود، اظهار داش��ت: استان 
چهارمحال و بختیاری یکی از استان هایی است که دارای 
معادن سنگ است، که در گذش��ته از سنگ ها بیشتر به 

عنوان سنگ الشه استفاده می شد.
وی گفت: سنگ دولومیت سنگی اس��ت که به وفور در 

استان وجود دارد و دارای فلز منیزیم است.
مدیر کل صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان چهارمحال 
 و بختیاری با اش��اره به انجام کار پژوهش��ی ب��ا یکی از 
 دانش��گاه ه��ای کش��ور در زمین��ه به��ره گی��ری از 
س��نگ های معدن��ی، عن��وان کرد:برای نخس��تین بار 

توانستیم فلز منیزیم را از این سنگ استخراج کنیم.
امامی تاکی��د کرد: اولین واحد تولید منیزیوم از س��نگ 
دولومیت در این استان در س��ال جاری به بهره برداری 
می رسد و این واحد تولیدی در شهرک صنعتی گندمان 
احداث، و این واحد با ظرفیت باالی دو هزار تن راه اندازی 

می شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری بیان داشت: ارزش افزوده بسیاری زیادی دارد و 
استان چهارمحال و بختیاری به یکی از استان های تولید 

فلز منیزیوم تبدیل می شود.
350 ب�ازرگان در چهارمح�ال و بختی�اری 

در حال فعالیت هستند
مع��اون بازرگانی س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال و بختی��اری نیز در این نشس��ت مطبوعاتی 
گفت: 350 بازرگان در چهارمح��ال و بختیاری در حال 

فعالیت هستند.
حسن شمسی پور گفت: این تعداد بازرگان دارای کارت 

بازرگانی هستند و کار تجارت را انجام می دهند.
وی بیان داش��ت: میزان صادرات اس��تان چهارمحال و 

بختیاری 145 میلیون دالر بوده است.
وی گفت: کش��ور های هدف صادرات محصوالت استان 
چهارمحال و بختیاری شامل 24 کشور هستند که از بین 

این تعداد کشور، چهار کشور اروپایی هستند.
مع��اون بازرگانی س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کش��ور های هلند، 
سوئیس و آلمان کش��ور های جدیدی هستند که برای 

نخستین بار به آنها از این استان صادرات شده است.

یادداشت

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اش��اره به تالش 
 گسترده دشمنان برای تفرقه افکنی در بین امت های اسالمی 
بر لزوم دقت در مدیحه س��رایی ها تاکید ک��رد و افزود: جامعه 
امروز ما به ش��دت به وحدت درون اجتماع��ی و وحدت دورن 
دینی نیازمند است؛ زیرا که دش��من این دو مساله مهم را در 

معرض خطر و آسیب جدی قرار داده است.
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، حجت االس��الم محمدعل��ی نکون��ام، 
در آستانه والدت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی)ع( 
در دیدار جمعی از شاعران آئینی و ذاکرین اهل بیت)ع( با وی، 
ضمن تبریک والدت امام حسن مجتبی)ع(، بر لزوم بهره گیری 
از فرصت ماه مبارک رمضان برای محتوا بخشیدن به تمام اُمور 
و کارها تاکیدکرد و گفت: م��اه مبارک رمضان فرصت مغتمی 
است که می توان به واسطه آن در هر عرصه ای ارتقاء و پَرش به 
سوی مقصد متعالی و ملکوتی داشت. وی اظهارکرد: همه آحاد 
جامعه در هر موقعیت و جایگاهی که باشند می توانند خود را به 
ماه صیام گره بزنند و زمینه ارتقاء و سعادت را برای خود فراهم 
کنند؛ اما در این میان گره خوردن شما شاعران اهل بیت)ع( با 
این ماه عزیز به طور قطع در محتوا بخشی و تاثیرگذاری بیش 

از پیش کار زیبای شما نقش موثر خواهد داشت.
 امام جمعه شهرکرد مدیحه س��رایی و اظهار ارادت به خاندان 
عصمت و طهارت را بزرگ ترین توفیق برای مداحان و ش��عرا 
دانست و افزود: شما مداحان و شعرا، توفیق مدح و ستایشگری 
برترین چهره های عالم هستی را که بهتر از آنان در عالم وجود 
ندارد و دریای سراسر لؤلؤ و مرجان از معرفت، کمال، زیبایی و 

درخشندگی هستند، دارید.

حجت االسالم نکونام، مداحان و ش��اعران را بر  وارد شدن در 
وادی درخش��ندگی و معرفت و پیوس��تن به معنای راستین 
کلمه به دریای سراس��ر نورانیت اهل بیت)ع( تاکید و توصیه 
کرد و گفت: اگر این پیوند و حقیقتی که در وجود اهل بیت)ع( 
وجود دارد در ما ایجاد نش��ود هر چه قدر هم که شعر بگوییم 
و مدیحه س��رایی و مرثیه سرایی کنیم، س��طحی بوده و ارتقاء 
بخش نیست؛ و به یقین با انواع چالش ها همچون خودنمایی، 
ریاکاری و انواع امور نازیبایی که از جاهای دیگر غیر از حقیقت 

این بزرگواران نشأت می گیرد، مواجه خواهیم شد.
وی با اش��اره به اینکه اهل بیت)ع( با عمل شان راه و شاخص 
اصلی را تا زمان ظه��ور امام عصر)عج( برای همگان ترس��یم 
 کرده اند، افزود: اگر ما و ش��ما نیز می خواهی��م در این دریای 
باعظمت و سراس��ر معرفت، نورانیت و کمال شناور باشیم و از 
وجود این گوهرهای هستی بهره ببریم باید در عمل معرفت و 

شناخت نسبت به ایشان پیدا کنیم.
امام جمعه شهرکرد با تاکید بر اینکه با وجود چنین گوهرهای 
ارزشمندی جامعه به هیچ وجه با خأل و نبود الگو مواجه نخواهد 
شد گفت: زندگی 250 س��اله اهل بیت)ع( الگویی برای تمام 
عمر بشریت است؛ بنابراین در چنین شرایطی ما باید به معنای 
واقعی کلمه در جس��تجوی پیدا کردن راه صحیح و قرار دادن 

جهت زندگی خود در مسیر این بزرگوران باشیم.
نماینده ولی فقیه در اس��تان تاکیدکرد: بدانید و آگاه باش��ید 
که اهل بیت)ع( تمام زوایای ابعاد زندگی، جهت و شاخص ها 
همچون تربیت، تزکیه، جهاد، دشمن شناسی، بصیرت و نوع 
موضع گیری های ما در هر زمان، مقطع و حتی افراد را بس��یار 

صریح و شفاف مشخص کرده اند.
حجت االس��الم نکونام، در ادامه تحول آفرینی و انقالب در دل 
و درون افراد جامعه را از رسالت های اصلی مداحان و شاعران 
دانست و افزود: شما باید با اشعار و مدیحه سرایی خود جهت 
دهند، متح��ول کننده و ترس��یم کننده راه باش��ید؛ بنابراین 
برای تحقق این مهم باید بکوش��یم در عم��ل از اهل بیت)ع( 
درس بگیریم تا اش��عارمان و مدیحه سرایی های مان حقیقت 
و نورانیت این بزرگواران را پیدا کند، در دل ها اثر بگذارد و در 

نهایت انقالب و تحول در دل ها ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکه هدف از مدیحه سرایی و شعرخوانی ایجاد 
یک سرگرمی و به رخ کشاندن توانایی ها در اداره کردن مجلس 
و دل خوش بودن به تعری��ف و تمجیدهای دیگران نیس��ت، 
گفت: این که چقدر توانس��ته باش��یم با ش��عر و مداحی خود 
دل ها را متحول و منقلب کرده باش��یم، به افکار جهت صحیح 
داده باشیم، و فکر سالم به جامعه و جوان تزریق کرده باشیم، 
مهم و هدف اصلی از این امور است؛ در غیر این صورت تعریف 
و تمجید دیگران خیلی مهم نیس��ت. حجت االسالم نکونام، با 
بیان اینکه امروز کشور نیازمند شناخت دشمن و آمادگی برای 
مواجهه با او در عرصه های مختلف اس��ت، به تاکید ویژه رهبر 
معظم انقالب بر این مساله مهم در دیدار اخیرشان اشاره کرد 
و در همین زمینه به بیان وظیفه شاعران و مداحان در تحقق 
این مهم پرداخت و گفت: دشمن شناسی یکی از ضرورت های 
مهم امروز جامعه ما اس��ت که همگان باید در این جهت و در 
ترسیم  توطئه و چهره خبیث و نازیبای دشمنان فعال باشند 
و نقش خودش را ایف��ا کند. نماینده ولی فقیه در اس��تان، در 
ادامه خطاب به مداحان و شعرا گفت: چه کسی بهتر از شاعران 
و مداحان و چه چی��زی پرجاذبه تر و تاثیرگذارتر از اش��عار و 
مدیحه سرایی ها شما می تواند چهره خبیث دشمن را ترسیم 
 کند و دل جامعه ایمانی را نس��بت به دش��منان مملو از کینه 

کند؟
حجت االسالم نکونام، کینه و برائت نسبت به دشمن را یکی از 
شعب ایمان دانست و تصریح کرد: همان گونه که تولی و تبری 
از شعب ایمان محس��وب می ش��ود، َمملو بودن دل و جان از 
 کینه و برائت نسبت به دشمنان نیز از ویژگی های ایمان است؛

 بر همین اساس من و شما در ایجاد این کینه و برائت رسالت و 
وظیفه ای خطیر داریم.

نماینده ولی فقیه در اس��تان، در پایان بر تروی��ج برنامه های 
هم خوانی در بی��ن جامعه مداح��ی تاکید کرد و گفت: ش��ما 
می توانید با الگو گیری از رادیو قرآن که به معنای واقعی کلمه 
یک دانشگاه تمام عیار و جامع در ترویج و آگاهی بخشی معارف 
دینی است، اشعار پرجاذبه و محتوایی را در غالب جمع خوانی 

ترویج بدهید.

امام جمعه شهرکرد در دیدار با مدیحه سرایان استان عنوان کرد:

وحدت درون اجتماعی و درون دینی، نیاز جدی امروز ماست

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
4/244 شماره: 93-1317ش13 به موجب رای شماره 1714 تاريخ 93/9/23 شعبه 13 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه علی آيريا 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 35/500/000 ريال  به نشانی مجهول المكان  محكوم است 
خواسته و پرداخت 250/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارات تاخير تاديه 
از تاريخ 90/3/10 لغايت زمان اجرای حكم در حق محكوم له غالمرضا خزاعی با وكالت 
آقای فرهاد نيك نسب به نشانی اصفهان – خيابان ارتش – كوچه شماره30- ساختمان 
رحيمی – طبقه2- دفتر وكالت و نيم عشر دولتی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه. ماده 
34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:8887 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع   94/3/12-250 دادنامه:  شماره   39/94 پرونده:  كالسه   4/245
 – اصفهان  نشانی  به  دهنوی  فروغی  علی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  28 شورای 
خ.كهندژ – مادی سودان – كوی اسالمی – فرعی اول – پالك28 خواندگان: 1- پيمانه 
الزام  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به  همگی  صادقی  يوسف   -2 ادرمنابادی  عليمی 
نظريه  اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  گردشكار:  خودرو  رسمی  سند  انتقال  به 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
خواهان به طرفيت خوانده ياد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی سواری 
خسارات  مطلق  انضمام  به  73-136ج39  انتظامی  شماره  به   85 مدل  ال.ايكس  سمند 
در  انتظامی  مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم   – پرونده  محتويات  به  عنايت  با  وارده 
مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان –  خصوص آخرين مالك خودرو – 
عدم حضور خواندگان 1- پيمانه عليمی 2- يوسف صادقی و مصون ماندن خواسته 
از هرگونه تعرض و تكذيب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا 
امور مدنی  انقالب در  به استناد ماده 198 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
و مواد 10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حكم بر محكوميت خوانده رديف 
دوم يوسف صادقی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
دادرسی در حق خواهان  بابت هزينه  ريال  مبلغ 170/000  پرداخت  و  نام خواهان  به 
صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
توضيح  می باشد.  اصفهان  حقوقی  و  عمومی  دادگاههای  در  خواهی  تجديدنظر  قابل 
 اينكه به موجب بند 4 ماده 84 ادعا متوجه خوانده رديف اول نمی باشد.  م الف:8888 

شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

4/246 شماره: 681/93 به موجب رای شماره 857 تاريخ 93/10/30 شعبه 25 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليها 1- حميد شهبازی 
2- عليرضا اسماعيلی محكوم اند به صورت تضامنی به استرداد چك 591700 مورخ 
91/7/9 بانك سپه در حق خواهان محمد مقصودی به نشانی خ.امام خمينی – شهرك 
رسالت – انتهای خ.سعدی-ابتدای كوچه ياس – پالك1 و نيم عشر حق اجرا. ماده 34 
مكلف  عليه  محكوم  ابالغ شد،  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه  همين  احكام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:8889 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/247 شماره دادنامه: 9409970354800241 شماره پرونده: 9309980358100519 
شماره بايگانی شعبه: 930230 شاكی: آقای امير بهزاد اسحاقی به نشانی اصفهان – 
نشانی  به  نژاد  آقای محدث حمزه  متهم:  واحد5  ك6- پ78-   – خ.عمار   – خ.مرداويج 
مجهول المكان اتهام ها: 1- سرقت يك فقره چك 2- تحصيل مال از طريق نامشروع يا 

سوء استفاده و تقلب از امتيازات گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به 
شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محدث 
تاريخ  داير بر سرقت يك فقره چك به شماره 14023542  ا...  نژاد فرزند ذبيح  حمزه 
نامشروع  از طريق  به مبلغ 3/800/000 ريال و تحصيل مال  پارسيان  بانك   88/4/14
اصفهان  دادسرای  از  كيفرخواست صادره  و  اسحاقی  بهزاد  امير  به شكايت  توجه  با 
و تحقيقات انجام شده و اظهارات صادركننده چك به نام آقای نصرا... بهادری مبنی 
بر اينكه چك موصوف را بابت اقساط بهای خودرو خريداری شده از شركت ليزينگ 
و  است  نموده  اسحاقی  بهزاد  امير  نام  به  ليزينگ  دفتر شركت  مدير  تحويل  و  صادر 
متهم چك موصوف را از دفتر شركت سرقت كرده و با سوء استفاده از مهر شركت 
آن را پشت نويسی كرده و به بانك برده و وجه آن را وصول كرده است و گزارش 
واصله از بانك پارسيان مبنی بر وصول چك موصوف توسط متهم و متواری شدن 
از طريق نشر آگهی و كيفرخواست  ابالغ احضاريه  متهم و عدم مراجعه وی عليرغم 
صادره از دادسرا و ساير قرائن و امارات دادگاه بزه های انتسابی به متهم را محرز 
با استناد به مواد 661و667 قانون مجازات اسالمی و ماده 2 قانون  و مسلم دانسته 
تحمل  به  را  متهم موصوف  كالهبرداری  و  اختالس  ارتشاء،  مرتكبين  مجازات  تشديد 
دو سال حبس تعزيری و تحمل 74 ضربه شالق تعزيری و استرداد چك موصوف و 
تحمل دو سال حبس تعزيری و رد وجه چك وصول شده در حق شاكی خصوصی 
قابل واخواهی است.م الف:9601  دادگاه   محكوم می نمايد رای صادره غيابی در همين 

شعبه 122 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/248 شماره دادنامه: 9409970354800269 شماره پرونده: 9309980358301489 
شماره بايگانی شعبه: 940072 شاكی: آقای مجيد پاوائی فرزند اكبر به نشانی شهرستان 
اصفهان – بزرگمهر – كوی احمدی – كوی درفش – پ110 متهم: آقای هاشم جعفری 
فرزند محمد به نشانی مجهول المكان اتهام ها: 1- خيانت در امانت 2- فروش مال غير 
گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رای 
مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای هاشم جعفری فرزند محمد داير بر خيانت 
انتظامی  شماره  به  پرايد  سواری  دستگاه  يك  به  نسبت  غير  مال  فروش  و  امانت  در 
851ص49ايران53 با توجه به شكايت آقای مجيد پاوائی فرزند اكبر و مالحظه اسناد 
پيوست  آنها  تصوير مصدق  كه  به خودرو موصوف  نسبت  مالكيت شاكی  مدارك  و 
متهم  به  امانت  به صورت  كه خودرو موصوف  عادی  امانتنامه  و  است  پرونده شده 
تحويل گرديده است و گزارش واصله از مرجع انتظامی و تحقيقات انجام شده كه متهم 
اتومبيل موصوف را به شخص ثالث فروخته است و متواری شدن متهم و اختفاء وی كه 
تاكنون موفق به جلب و دستگيری وی نشده اند و اينكه متهم با وصف ابالغ احضاريه 
های متعدد و نشر آگهی در روزنامه رسمی حاضر نشد و دفاعی به عمل نياورده است 
و كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و ساير قرائن و امارات 
و محتويات پرونده دادگاه بزه های انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته با استناد 
به ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين 
ارتشاء، اختالس و كالهبرداری و 674 قانون تعزيرات اسالمی مصوب سال 75 متهم 
موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزيری بابت فروش مال غير و استرداد خودرو 
پرايد در حق شاكی خصوصی و پرداخت جزای نقدی به دولت معادل بهای ارزش پرايد 
كه متهم از شخص ثالث دريافت نموده است و 6 ماه حبس تعزيری به جهت خيانت در 
امانت محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ در همين مرجع 

قابل واخواهی است. م الف:9603 شعبه 122 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/249 شماره دادنامه: 9409970353500660 شماره پرونده: 9309980362200415 
آقای  با وكالت  فرزند علی  كيانفر  آقای مهدی  بايگانی شعبه: 930570 شاكی:  شماره 
حميدرضا حسن گودرزی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – چهارباغ باال – مجتمع 
اداری پارك – ورودی 4- طبقه3 متهم: آقای اميد موسوی دشتی فرزند تقی به نشانی 
با بررسی محتويات  دادگاه  اتالف چك  اتهام:  پ126   – احمر  روبروی هالل   – خ.مير 
رای  مينمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  دادرسی  ختم  پرونده 
دادگاه: در خصوص اتهام اميد موسوی دشتی با وكالت آقای حميدرضا گودرزی داير 
از  با توجه به شكايت شاكی خصوصی و كيفرخواست صادره  بر اتالف عمدی چك 
دادسرا عمومی و انقالب اصفهان و احضار متهم از طريق نشر آگهی و عدم حضور 
وی و نحوه اظهارات گواهان دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و 

مستنداً به ماده 682 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 بخش تعزيرات متهم را 
به تحمل سه ماه حبس تعزيری محكوم مينمايد ثانيا در خصوص ديگر اتهام متهم فوق 
داير بر تهديد نظر به انكار متهم و عدم كفايت ادله اثباتی و مستنداً به اصل برائت و بند 
الف ماده 177 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری رای بر 
برائت متهم صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل اعتراض 
عمومی  دادگاه   109 شعبه  می باشد.م الف:9612  اصفهان  استان  تجديدنظر  محاكم  در 

جزايی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/250 شماره دادنامه: 9409970354800333 شماره پرونده: 9309980365302206 
با  صفرعلی  فرزند  زركشيان  بدری  خانم  شاكی:   940131 شعبه:  بايگانی  شماره 
 – نيكبخت  خيابان   – اصفهان  نشانی  به  محمود  فرزند  صالحی  سعيد  آقای  وكالت 
كوچه16)شهيد صادقی(- پالك9 متهم: آقای سيد محمود هاشمی ده چی فرزند محمد 
به نشانی مجهول المكان اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهين به اشخاص عادی 
3- تهديد گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم به شرح 
زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سيد محمود 
هاشمی داير بر ضرب و جرح عمدی و ترك انفاق و فحاشی و تهديد با توجه به شكايت 
خانم بدری زركشيان با وكالت آقای سعيد صالحی و احراز زوجيت دائمی طرفين و 
و  قانونی  پزشكی  گواهی  و  انجام شده  تحقيقات  و  انتظامی  مرجع  از  واصله  گزارش 
گواهی گواهان در دادسرا و كيفرخواستع صادره از دادسرا و متواری شدن متهم و 
عدم دفاع وی عليرغم نشر آگهی و صدور حكم جلب وی كه موفق به جلب و دستگيری 
وی شده اند و ساير قرائن و امارات دادگاه بزه های انتسابی به متهم را محرز و مسلم 
401و448و449و488و558و559و709و710و714و715  مواد  به  استناد  با  دانسته 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92 و مواد 608و669 قانون مجازات اسالمی سال 
75 بخش تعزيرات و ماده 53 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 متهم موصوف را 
به پرداخت سيزده هزارم ديه كامل بابت جراحت حارصه و كبودی سمت چپ پيشانی 
و هفت و نيم هزارم ديه كامل بابت كبوديهای پلك فوقانی چشم چپ و كبودی سمت 
چپ قدام قفسه سينه و كبودی در حال جذب خلف ران پای راست و كبودی در حال 
جذب زانوی راست و نيم درصد ديه كامل بابت ارش آسيب مختصر نسج نرم گردن در 
حق شاكيه و پرداخت يك ميليون ريال جزای نقدی به جهت فحاشی و تحمل شش ماه 
حبس تعزيری به جهت ترك انفاق و تحمل يك سال حبس به جهت تهديد به قتل محكوم 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ در همين مرجع قابل واخواهی 

است.م الف:9618 شعبه 122 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/251 شماره دادنامه: 9409970354800328 شماره پرونده: 9309980364901231 
بياتی كميتكی فرزند محمدباقر به  بايگانی شعبه: 940126 شاكی: خانم طلعت  شماره 
پ5   – جمعه  امام  كوی   – باباقاسم  كوی   – سينا  ابن   – اصفهان  شهرستان  نشانی 
متهم: آقای فرامرز بياتی فرزند عجم به نشانی مجهول المكان اتهام: ترك انفاق همسر 
و فرزندان گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم به 
شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای فرامرز 
انفاق نسبت به همسر و فرزندان مشترك با توجه به  بياتی فرزند عجم داير بر ترك 
شكايت خانم طلعت بياتی كميتكی اصالتًا و به عنوان قيم موقت فرزند غير رشيدش و 
احراز زوجيت دائمی طرفين و گزارش واصله از مرجع انتظامی و اظهارات گواهان در 
دادسرا و ترك منزل مشترك از ناحيه متهم و كيفرخواست صادره از دادسرا و عدم 
دفاع متهم با وصف ابالغ قانونی و ساير قرائن و امارات دادگاه بزه انتسابی به متهم 
را محرز و مسلم دانسته با استناد به ماده 53 قانون حمايت خانواده متهم موصوف را 
به تحمل شش ماه حبس تعزيری محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 10 روز 
پس از ابالغ در همين دادگاه قابل واخواهی است.م الف:9620 شعبه 122 دادگاه عمومی 

جزايی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/252 شماره دادنامه: 9309970350101994 شماره پرونده: 9209980350101161 
آقای  وكالت  با  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  بايگانی شعبه: 921193 خواهان:  شماره 
ميدان شهدا  بين  حدفاصل   – خ.كاوه  نشانی  به  عباسعلی  فرزند  گورتی  قاسمی  جواد 
واحد42  بلوك2-   – نوش  ماه  مجتمع   – سادات  دبيرستان  روبروی   – چمران  پل  و 

 – خ.رباط   – اصفهان  نشانی  به  حيدرقلی  فرزند  تيرگير  سعيده  خانم   -1 خواندگان: 
خ.ساحل – ك.ميالد – منزل دوم – سمت راست 2- آقای اقبال ناصری فرزند حاجی 
آقا 3- آقای فرود حسين پور فرزند عليمحمد هر دو به نشانی مجهول المكان خواسته: 
شرح  به  دادرسی  ختم  اعالم  با  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  دادگاه  طلب  مطالبه 
ثامن  اعتبار  تعاونی  دادگاه: در خصوص دعوی شركت  رای  مينمايد.  رای  انشاء  ذيل 
االئمه با وكالت جواد قاسمی به طرفيت خانم سعيده تيرگير و فرود حسن پور و اقبال 
ناصری به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 130/000/000 ريال بابت وجه يك فقره چك 
به شماره 38992 مورخ 92/4/19 بانك كشاورزی به انضمام خسارت هزينه دادرسی 
و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  دادگاه  تقديمی  دادخواست  شرح  به  تاديه  تاخير  و 
مالحظه دادخواست تقديمی و رونوشت مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت صادره 
در  دادرسی  وقت  قانونی  ابالغ  با وصف  خوانده  اينكه  به  نظر  و  عليه  محال  بانك  از 
جلسه دادگاه حاضر نگرديده و دفاعی به عمل نياورده و دليلی كه حاكی از برائت ذمه 
خويش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ايراد و اعتراض مانده 
و با توجه به بقاء اصول اسناد در يد خواهان كه حاكی از اشتغال ذمه خوانده دارد 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص مستنداً به مواد 519و198و194 آيين دادرسی 
مدنی و مواد 313و310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور 
چك و استفساريه مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 130/000/000 ريال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخير تاديه و ارزش 
واقعی وجه چك بر مبنای نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول براساس شاخص 
اعالمی بانك مركزی جمهوری اسالمی كه پس از محاسبه از طريق اجرای احكام مدنی 
به حيطه وصول در خواهد آمد و پرداخت كليه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق 
ابالغ  از  اعالم می دارد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس  خواهان صادر و 
در  تجديدنظرخواهی  قابل  روز   20 ظرف  آن  از  پس  و  دادگاه  اين  در  واخواهی  قابل 
عمومی حقوقی  دادگاه  اول  می باشد.م الف:9622 شعبه  استان  مركز  تجديدنظر  دادگاه 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/253 شماره دادنامه: 8809970350201224 شماره پرونده: 8709980350200063 
شماره بايگانی شعبه: 870063 خواهان: آقای محمدرضا ابراهيمی با وكالت آقای هومان 
فرهنگ دره شوری به نشانی اصفهان – چهارباغ عباسی – نبش سيد علی خان – پاساژ 
ميهن – طبقه سوم خواندگان: 1- غالمرضا 2- عليرضا 3- محمدرضا4- فخرالزمان5- 
زهرا همگی به شهرت بهزاد نژاد 2- خانم بدری ريخته گر همگی به نشانی اصفهان 
– خ.چهارباغ پايين – جنب هتل پيروزی خواسته: الزام به انجام تعميرات اساسی عين 
مستاجره گردشكار: دادگاه با عنايت به عدم اعتراض به نظريه كارشناس ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای محمدرضا ابراهيمی فرزند محمدعلی با وكالت آقای هومان فرهنگ دره شوری به 
طرفيت آقايان و خانمها 1- غالمرضا 2- عليرضا 3- محمدرضا 4- فخرالزمان 5- زهرا 
شهرت همگی بهزاد نژاد فرزندان ابوالقاسم و خانم بدری ريخته گر به خواسته الزام 
خواندگان به انجام تعميرات اساسی در مورد اجاره شامل يك باب مغازه جزء پالك 
ثبتی 14916/115 واقع در بخش 5 اصفهان به نشانی اصفهان – خيابان زينبيه جنوبی 
– مقابل پارك الله – جنب نمايشگاه اتومبيل رنجبر مغازه رنگ فروشی از توجه به مفاد 
تقديمی خواهان رونوشت مصدق دادنامه شماره 85/1859 شعبه محترم  دادخواست 
11 تشخيص ديوانعالی كشور كه مفاداً داللت بر وجود رابطه استيجاری بين خواهان 
و مورث خواندگان دارد مالحظه نظريه كارشناس رسمی دادگستری كه تعميرات عمده 
و كلی در مغازه را بدين توضيح كه 1-80 درصد از سقف فرو ريخته و خراب شده 
است 2- كاشيكاری ديوارها كاماًل طبله كرده و از بين رفته و 3- ايزوالسيون سقف كاًل 
بايستی تجديد شود را ضروری دانسته كه البته موارد ديگری نيز در اين نظريه آمده كه 
به نظر دادگاه بغير از آنچه كه اشاره شد از موارد تعميرات كلی و اساسی می باشد كه 
بر عهده خود مستاجر می باشد و اينكه خواندگان عليرغم دعوت به رسيدگی در جلسات 
دادگاه حاضر نشده و دفاعی از خود به عمل نياورده اند دادگاه دعوی مطروحه را وارد 
تشخيص و به استناد ماده 25 قانون روابط موجر مستاجر مصوب 1356 حكم بر الزام 
خواندگان به تعميرات كلی در مغازه فوق التوصيف در موارد سه گانه مذكور صادر و 
اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی 
در همين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی است.م الف:9627 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



قال اهلل تعالی :
من براى ه��ر قومى راهنماي��ى ق��رار دادم، كه 
خوش��بختان را به وس��يله آن هدايت مى  كنم و 

حجتى براى بدبختان است. 2239
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

علی کریمی حمایتش از طرح »کوچه گردان عاشق« را اعالم 
کرد.

علی کریم��ی، پیشکس��وت باش��گاه پرس��پولیس و تیم ملی 
 حمایت��ش از ط��رح »کوچ��ه گ��ردان عاش��ق« را، اع��الم 

کرد.
این طرح، طرحی اس��ت که در آن برای نیازمن��دان غذا تهیه 

می کنند.
کریم��ی ب��ا انتش��ار تصوی��ر زی��ر در صفح��ه ش��خصی 
عزی��ز.  دوس��تان  »س��الم  نوش��ت:  اینس��تاگرامش 
نیس��ت، م��ن  گفت��ن  ب��ه  نی��ازی  ک��ه  دون��م   م��ی 

 ش��ما دوس��تان همیش��ه ت��وی ه��ر کار خیری پی��ش قدم 
 هس��تید و م��ن و امث��ال م��ن خیل��ی چی��ز ا  را بای��د ی��اد

 بگیریم«.

این روزها هرکس��ی در ه��ر موقعیتی که به یادماندنی اس��ت 
دوس��ت دارد س��لفی بگیرد و آن را برای به اش��تراک بگذارد.

یکی از اهدا کنن��ده گان خون ک��ه به همراه هم��کاران خود 
چندی پیش برای اهدای خ��ون به یک��ی از پایگاه ها مراجعه 
کرده بود،  زمانی که خواس��ت از این اقدام ب��ه یادماندنی خود 
 س��لفی بگیرد از طرف هم��کاران انتقال خون ممانعت ش��ده

 بود.
در پ��ی اط��الع رواب��ط عموم��ی س��ازمان انتق��ال خ��ون و 
انعکاس این موض��وع به مدیر عام��ل، نامه ای از س��وی مدیر 
کل دفت��ر مدی��ر عام��ل و رواب��ط عموم��ی س��ازمان انتقال 
خون ب��ه تم��ام مراکز انتقال خون ارس��ال ش��د ک��ه به هیچ 
 عنوان جل��وی عک��س و س��لفی گرفتن اه��دا کنن��دگان را 

نگیرند.

 حین عملیات نوس��ازی زمین تمرین ش��الکه ی��ک بمب پیدا 
شد.

هنوز هم بعد از س��ال ها که از جنگ جهانی دوم گذشته ، آثار 
آن پابرجاست.

در همین راس��تا رس��انه های محل��ی گلزن کرش��ن ، گزارش 
دادند ی��ک بم��ب غول پیکرآمریکای��ی به جا مان��ده از جنگ 
 جهان��ی دوم در مح��ل دائم��ی تمری��ن تیم ش��الکه کش��ف

 شد. 
کارگرانی که در حال اج��رای عملیات نوس��ازی این محوطه 
 بودند، این بم��ب را ک��ه ۱۲۵ کیل��و وزن دارد را شناس��ایی 

کردند.
 گفتنی اس��ت این بمب در پن��ج متری زیر خاک دفن ش��ده

 بود.

  یک خانم ۱۱۴ س��اله آمریکای��ی عالقه خاصی ب��ه عضویت در
 فیس بوک دارد.آنا اس��تر،  چند روز دیگر ۱۱۴ س��اله می شود. او 
اهل مینه س��وتا و هفتمین فرد مسن در آمریکا اس��ت. او عالقه و 
کنجکاوی عجیبی درباره تکنولوژی دارد. ش��وقی باعث شده در 
تولد ۱۱۴ سالگی اش حس��اب فیس بوک باز کند؛  اما هنگام وارد 
کردن اطالعات متوجه شده که سال تاریخ تولدش )۱۹۰۰ م( در 
فیس بوک موجود نیست. آخرین سالی که در فیس بوک وجود دارد 
۱۹۰۵ میالدی است و او مجبور شده سنش را ۹۹ سال وارد کند. 
آنا زمانی متولد شده که خانه  پدری اش هنوز برق، تلفن یا ماشین 
نداشته است. اما او حاال با دوستانش چت می کند. فروشنده آیفون 
نخستین باری که با او آشنا شده از شنیدن سن آنا تعجب کرده و 
دوستی شان از همان زمان ش��کل گرفته است. جوزف به آنا نحوه 

فرستادن ایمیل و جستجو در اینترنت را آموزش داده است.

خون بدهید؛ سلفي بگیریدحمایت علی کریمی از یک طرح خیرخواهانه پیرترین عضو فیس بوک کشف یک بمب در زمین تمرین شالکه 

عکس کاریکاتور

گرایش به تک فرزندی در خانواده ها پدیده جدیدی نیس��ت؛  ولی در هیچ 
برهه ای از زمان به این شدت گسترش نیافته اس��ت. رییس اداره مشاوره و 
مددکاری معاونت اجتماع��ی فرماندهی انتظامی آذربایج��ان غربی گفت: 

گرایش به تک فرزندی در خانواده ها افزایش یافته است.
 س��رگرد نق��ی نق��ی زاده، از آس��یب های ناگ��وار ت��ک فرزن��دی ب��ه

 بلوغ زودرس کودکان، کم شدن روابط اجتماعی، عدم جامعه پذیری، انزوا، 
افسردگی، ضعف در برقراری ارتباط، توجه بیش از حد به بازی های رایانه ای 
و کاهش انسجام خانواده اش��اره کرد. نقی زاده خاطرنش��ان کرد: در بعضی 
خانواده های تک فرزند، کودک در میزان وابستگی به خانواده دچار افراط و 
تفریط می شود؛  به طوری که بعضی خانواده ها، فرزند خود را در کانون توجه 

بیش از حد و برخی دیگر فرزند خود را مورد بی مهری قرار می دهند.
وی با بیان اینکه یکی از آسیب های تک فرزندی، فرزند ساالری است افزود: 
در خانواده های تک فرزند، خانواده ها بیش از حد به مطالبات و خواسته های 

غیرمنطقی فرزند خود توجه می کنند.
رییس اداره مشاوره و مددکاری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی افزود: 
خانواده ها برای اینکه مشکالت ناشی از چند فرزندی را نداشته باشند و بتوانند 
 هزینه اف��راد خانواده خود را راحت تر متحمل ش��وند به ت��ک فرزندی روی

 می آورند. وی گفت: والدین افراد تک فرزند س��عی کنن��د فرزندان خود را 
به س��مت خود کش��انده و به آنها محبت و با خود هم فکر کنند تا کودکان 
به بحث های دیگر و به انزوا کش��یده نشوند. س��رگرد نقی زاده با بیان اینکه 
خانواده های چن��د فرزندی با نش��اط تر هس��تند، اف��زود: در خانواده های 
چندفرزند، فرزندان در کودکی، هم بازی و در بزرگس��الی یار و یاور یکدیگر 

هستند و از تفکرات و ایده های هم استفاده می کنند.
 وی ادامه داد: در گذش��ته سیاس��ت فرزند کم تر زندگی بهتر باعث ش��د تا 
خانواده ها به سمت تک فرزندی روی بیاورند. وی افزود: افراد تک فرزند بیشتر 
به سوی اینترنت و ماهواره کشیده می شوند و با حیوانات،  خودشان را سرگرم 
 می کنند که این امر می تواند آس��یب هایی برای خود ف��رد و خانواده ایجاد 

کند.
وی تصریح کرد: والدین برای اینک��ه فرزند خود را به افق های باالتری 
برسانند و برای اینکه فرزندشان در زندگی مش��کل نداشته باشد،  به 

سمت تک فرزندی می روند که این مهم اقدامی نادرست است.

 تک فرزندی، زخم کهنه 
خانواده های ایرانی

چگونگی تعامل امام حسن )ع( با واقعیت های زمانش

دکتر محمد 
مسجد جامعی 

زندانیهایتحصیلکرده!
وزیردادگستریدرهمایشسراسریقوهقضائیهگفت:تعدادزندانیانباتحصیالتباالترازدیپلم،درمقایسهبا

سال۹۲،بالغبر18/51درصدرشدداشتهاست.

ساختهاللماهبررویزمین!
یکیازبرجهایخاصدبیکهتازهرونماییشده،بهشکلیکماهاستکهانگارازدلزمینبیرونآمده!

ازآنجاکهعربهاماهمبارکرمضانرایکیازماههایبسیارارزشمندمیدانندوبرایاینماهارزشزیادی
قائلهستند،ایننوعمعماریبرگرفتهازارزشهاواعتقاداتمردمعرببودهوهمینباعثشدهتاچنین

هنرنماییرادرزمینهساختبرجهایمتفاوتایجادکنند!

قسمت  پایانی 
۵- سیاس��ت معاوی��ه همراه��ی ب��ا 
 ش��امیان بود. اصوال خان��دان اموی از

 گذشته های دور با شام ارتباط تجاری داشتند؛ بنابراین آنها را 
خوب می شناختند. شاید به همین علت بود که تعداد فراوانی از 

فرماندهان جنگ با شامیان، از بنی امیه بودند. 
خود معاویه فرهنگ ش��امی را می پسندید و عمیقا تحت تاثیر 
 آن بود. فرهنگی به مراتب توس��عه یافته ت��ر از فرهنگ بدوی

 جزیره العرب. متقابال اسالم معاویه هم به دالیل متعددی برای 
شامیان جاذبه بیشتری داشت. مساله این نبود که معاویه مبلّغ 
اسالمی متناسب با منافع خویش بود، این هم بود که به احتمال 

فراوان، شامیان هم خواستار چنین اسالمی بودند.
6- امام علی ب��ن ابیطالب )ع( در جنگ صفی��ن در برابر چنین 
نیروی منظم و منسجمی قرار داش��ت که هسته مرکزی سپاه 
 معاوی��ه را تش��کیل م��ی داد و او را رهبر دین��ی و دنیوی خود

 می دانست و بدان افتخار می کرد. اساسا  اسالم آنان همانی بود 
که  توسط معاویه تفسیر ش��ده بود و چنانکه گفتیم این تفسیر 
هماهنگ با ذوق و س��لیقه آنان نیز بود. اگرچه در لشگر معاویه 
نیز افراد و قبایل پراکن��ده و غیرمنظم هم کم نبودند، که بعدها 

جنایات فراوانی مرتکب شدند.
امام با تکیه بر اصحاب مومن و پاک باخته خویش که بس��یاری 
از آنان از اصحاب پیامبر نیز بودند، در برابر معاویه ایس��تاد. این 
افراد توده لشکریان را به حقانیت امام دعوت می کردند و اینکه 
در کنار حضرتش در برابر معاویه بایستند و البته این فراخوانی 
بسیار کارگر افتاد. اما هنگامی که جنگ به طول انجامید و عده 

زیادی کشته شدند و مشکالت ناشی از عدم انسجام لشگر 
امام پدیدار شد،  بهانه جویی ها آغازیدن گرفت.

داس��تان حکمیت در نهایت به تولد خوارج و اساسا  
فکر خارج��ی انجامید و به دلیل س��نخیت این 
 مبانی و اندیش��ه ها با اوضاع و اح��وال عمومی

 بین النهرین و ش��رق اس��المی، تا مدت ها یکه 
تاز ش��د و باالخره نه با اقدامات نظامی که به دلیل 

دگرگونی شرایط تضعیف شد و از میان رفت.
امام در برابر خوارج به استدالل و نصیحت پرداخت که به 

احتمال فراوان برای نخستین بار بود که پس از رحلت پیامبر 

چنین اتفاقی می افتاد و اینکه خلیفه مس��تقیما با معارضانش 
س��خن گوید و صحبت های آنان را بشنود و استدالل کند. پس 
از این گفت وگو بخش مهمی از آن��ان از مخالفت روی تابیدند و 
اقلیتی پای فشردند و دست به شمش��یر بردند که به جز اندکی 

همگی کشته شدند.
مدتی بعد معاویه به تحریک پرداخت و گروه هایی را فرستاد که 
به قلمرو خالفت امام تعرض کنند و ن��ا امنی بپراکنند و چنین 
کردند که خطبه های حضرت در پایان عمر شریفش در آنجا که 
مردم را به مقاومت در برابر این دس��ت اندازی ها فرامی خواند، 

ناظر به همین حوادث است.
7- مدتی بعد حضرت به شهادت رسید و امام حسن )ع( جانشین 
پدر شد. نخستین اولویت، دفع شرارت های لشگریان شام بود و 

این با جنگی که معاویه طالب آن بود، قابل حصول بود.
هدف معاوی��ه حاکمیت بر تمامی قلمرو اس��المی بود نه صرف 
منطقه شام. مهم ترین معارض، امام مجتبی )ع( بود. او لشگر را 
برای مقابله آماده کرد. امام هم به اجبار کوشید تا لشگر خویش 
را فراهم آورد؛ اما ش��ریط از دوران پدر هم سخت تر شده بود و 

این در درجه نخست به شخصیت و س��وابق امام علی )ع( باز 
 می گشت. از نظر ما ش��یعیان که هر دو را امام معصوم و 

مفترض الطاع��ة می دانیم ، مس��اله 
متف��اوت اس��ت با دی��دگاه 

لش��کریان عراق در آن 
ایام.

امام علی )ع( حتی در نزد مخالفانش جایگاهی بس��یار ویژه در 
تاریخ اسالم داشت و جز در منطقه ش��ام که عمیقا تحت تاثیر 
تبلیغات معاویه ب��ود، دیگران بدان اعتراف داش��تند و طبیعتا   
 امام حس��ن )ع( که جوان هم بود، چنین موقعیتی نداش��ت و 

نمی توانست داشته باشد.
برخالف این همه،  امام کوشید لشگریان را گرد آورد. اما از ابتدا 
معلوم بودکه این لشگر در نهایت فاقد قدرت و حتی انسجام الزم 
برای رودر رویی با شامیان است. مخصوصا که معاویه می کوشید 
از طریق ارتباط با فرماندهان لشگر امام، با تطمیع و احیانا تهدید، 
آنان را به س��وی خود جلب کند. ابتکاری که بسیار موثر افتاد و 
لشکر از درون پراکنده امام را سخت متشّتت کرد. مخصوصاکه 
خوارج پس از ش��هادت امام علی )ع( قدرتی یافته بودند و امام 
مجتبی را تهدید می کردند و حداقل یک بار حضرت را ، زخمی 

مهلک زدند.
به ای��ن ترتیب مقابله ای در ح��ال رقم خوردن بود ک��ه از ابتدا 
نتیجه آن روشن بود. شکست کامل و بلکه شکستی وهن آور که 
 منجر به شکار تمامی هواداران پاک باخته خاندان نبوی و علوی

 می  شد و معاویه چنان که بعدها نشان داد مصّمم به ترور و 
حذف آنان بود. در نهایت احتمال اینکه اطرافیان خوِد 
امام را دس��ت بس��ته تحویل معاویه 
دهند، فراوان بود. مخصوصاکه 

او چنین می خواست.
8. در چنی��ن موقعیتی چه 

راه حّل قابل حص��ول و ش��رافتمندانه ای جز صل��ح باقی می 
ماند.  عالوه بر آن خود معاویه نیز آن را پیشنهاد کرده بود و این 
پیشنهاد گروه فراوانی از لشکریان امام را که به دالیلی مایل به 

جنگ نبودند، تحت تاثیر قرار داده و بهانه جو کرده بود.
البته بودند در میان اصحاب برجس��ته امام کس��انی که صلح با 
معاویه را برنمی تافتند و احیانا س��خنانی به دور از شأن امام بر 
زبان می راندند. امام با بردباری به سخنان شان گوش فرا می داد 

و دالیل خویش را برمی شمرد.
 ۹- گرایش به اف��کار و روش های انقالبی در بین ش��یعیان در

 دهه های اخیر موجب شده که عموما مساله صلح امام حسن با 
توجه به قیام امام حسین بازخوانی و تحلیل شود. حال آنکه این 
دو جریان به لحاظ زمانی دو دهه فاصله دارند و در طی این مدت 
شرایط اجتماعی و فکری و حتی اقتصادی جامعه مسلمان بسیار 
 تفاوت کرده اس��ت. آنها می کوش��ند با اصل قرار دادن »قیام«،

 » قعود« امام حسن را تفسیر و حتی توجیه کنند. حال آنکه این 
جریان می باید در پرتو شرایط دوران پایانی امام علی )ع( دریافت 

شود و نه واقعه عاشورا که بیست سال بعد اتفاق افتاده است.
برای روش��ن ش��دن حق و حقیقت گاه��ی باید ب��ه » زمان« 
فرصت دهید. البته همیش��ه چنین نیس��ت و غالبا الزم است 
اقداماتی ص��ورت پذیرد، اما گاهی ش��رایط به گونه ای اس��ت 
که دس��ت یازیدن به هر ن��وع اقدام��ی جهت نیل ب��ه هدف، 
 عمال ش��ما را از هدف دور می کن��د. باید صبر ک��رد و بردباری

 داشت.
امام حس��ن )ع( به » زمان« فرصت داد. فرص��ت داد تا معاویه 
مکنونات قلبی اش را ظاهر کن��د و صریحا به کوفیان بگوید که 
برای اقام��ه نماز و ش��عائر دینی دیگر،  با آن��ان نجنگیده 
اس��ت. جنگیده تا بر آنان حکومت کن��د و به هیچ یک  
 از بنده��ای توافقنامه صل��ح ه��م، پایبندنخواهد 

بود.
این نخس��تین مرحله ب��ود. او در مراحل بعدی 
 مکنونات��ش را بیش��تر نش��ان داد و باالخ��ره 
پایه گذار وراثتی در امر قدرت و سیاس��ت ش��د 
که ب��ه حکوم��ت جائرانه بن��ی امی��ه انجامید که 
 همگان و از جمله مخالفان اهل بی��ت را هم به جان

 آورد.
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