
اج��راي  درنظ��ردارد  اصفه��ان  اس��تان  صنعت��ی  ش��هرکهای   ش��رکت 
پروژه های زي��ررا از محل اعتب��ارات داخلي به پیمان��كاران واجد ش��رايط واگذار نمايد ل��ذا ازکلیه 
 ش��رکت هاي پیمانكاری که داراي ش��رايط ذکر ش��ده در ذيل صفحه مي باش��ند دعوت می ش��ود

  ت��ا  ازتاري��خ 1394/10/22ال��ي1394/10/29  ب��ا واري��ز مبل��غ 400.000ريال براي ه��ر پروژه 
 به شماره 2175670203003 حساب سیبا )بانك ملي( و دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي کار و مشخصات 
 فن��ي پ��روژه واس��ناد پیش��نهاد قیم��ت ب��ه دبیرخان��ه ش��رکت واق��ع دراصفه��ان خ 22 بهمن ، 
مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه يا براي کسب اطالعات بیشتر به س��ايت شرکت شهرکهای صنعتی 

اصفهان www.isfahaniec. ir مراجعه نمايید.  
مهلت تحويل اسناد ارزيابی و پیش��نهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 
حداکثر تا پايان وقت اداری روز  پنج ش��نبه مورخ1394/11/08می باشد و هزينه درج آگهی روزنامه 

به عهده برنده مناقصه می باشد.
 1-موض�وع مناقصه: مجموعه سیس��تم پاي��ش لحظه اي آنالي��ن )آالينده هاي زيس��ت محیطي 
 تصفیه خانه فاضالب ش��هرك هاي صنعت��ي مورچه خ��ورت، رازي و جي( طبق ش��رايط مندرج در

 اوراق و  مدارك مناقصه
مبلغ برآورد اولیه : 4.500.000.000 ريال از محل منابع جاري

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 225.000.000ريال
2-موضوع مناقصه : خريد و اجراي شبكه توزيع آب فاز 2 شهرك صنعتي بزرگ

مبلغ برآورد اولیه : 10.183.015.999ريال از محل منابع جاري
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 510.000.000ريال

    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته آب
3-موضوع مناقصه : احداث ساختمان نگهباني ناحیه صنعتي دهسرخ)بدون ارزيابي(

مبلغ برآورد اولیه : 1.413.809.520ريال از محل بودجه جاري
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 71.000.000ريال

    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته ابنیه
 4-موض�وع مناقص�ه : اج��راي محوطه س��ازي س��ايت کارگاه��ي  و تكمی��ل ورودي و خروجي 

شهرك صنعتي سپیددشت)بدون ارزيابي(
مبلغ برآورد اولیه : 1.596.055.766 ريال از محل بودجه جاري

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :80.000.000ريال
    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند

شرکت شهرك های صنعتی  استان اصفهان 
)سهامی خاص(

آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم 

مجمـع عـادی

 ش��هرداری کوش��ك ب��ه اس��تناد مصوب��ه ش��ماره 93/641/ش م��ورخ 93/12/18 
 ش��ورای محت��رم اس��المی ش��هر کوش��ك، در نظ��ر دارد نس��بت ب��ه اج��اره 25 غرف��ه 
 بازارچ��ه میوه جديد االحداث خ��ود واقع در بل��وار الغدير از طريق مزاي��ده عمومی موضوع 

ماده 13 آيین نامه مالی شهرداری ها اقدام نمايد. 
لذا متقاضیان ش��رکت در اين مزايده می توانن��د جهت آگاهی بیش��تر و اخذ مدارك 
تجديد مزايده ت��ا تاريخ 94/10/29 ب��ه واحد امور مالی ش��هرداری و نس��بت به ارائه 
 پیش��نهادات خود تا پاي��ان وق��ت اداری روز 94/10/30 به واحد دبیرخان��ه محرمانه 

شهرداری کوشك)حراست( مراجعه نمايند.

  آگه��ی دعوت به مجم��ع عمومی ع��ادی ش��رکت بهین پودرس��پاهان )س��هامی خاص(
 ثبت شده به شماره : 17900 اصفهان 

بدينوس��یله از کلی��ه اعض��اء وس��هام داران ش��رکت ف��وق دعوت ب��ه عمل م��ی آيد در 
 جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی ک��ه راس س��اعت 9صب��ح  مورخ��ه 94/10/23 در محل 

خیابان آبشارسوم کوی الهیه کوی صدری پالك11 تشكیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه : 

انتخاب مديران ، بازرسان

محمدحسن یاری – شهردار کوشک

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان هیات مدیـره

»آگهی فراخوان عمومی یک مرحله اي 
همراه با ارزیابي کیفي«
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حفاظت ازچمدان های پُرمدال 
برعهده کیست؟

رفتارهای اخیر آمریکا خالف 
تمام ادعاهای بازار آزاد است

۹۰ درصد هزینه های جشنواره 
فیلم کودک تشریفاتی بود
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 مديرعام��ل س��ازمان بیمه س��المت اي��ران گفت: 
دولت يازده��م گام بلندی ب��رای رف��اه اجتماعی و 

حمايت از بهداشت و درمان برداشته است ...

ريی��س جمهور ب��ا بیان اينك��ه ان ش��اءاهلل خبرها، 
خبرهای خوش��حال کنن��ده برای ملت م��ا خواهد 
بود، گفت: س��ال آينده با عبور از تحري��م و با همت 
 جوانان اين کشور س��ال رونق اقتصادی خواهد بود.

 حجت االس��الم حس��ن روحانی در مراس��م افتتاح 
ف��از 15 و 16 پ��ارس جنوبی ب��ا بیان اينك��ه برخی 
نیايند از رکود صحبت کنند؛ گفت: دولت در شرايط 
 تحريم کش��ور را اداره م��ی کند، دولت کش��ور را با 
 نفت 30 دالری اداره می کند ن��ه نفت 147 دالری.

 وی اف��زود: م��ا دول��ت را در ش��رايط ع��ادی اداره 
نمی کنیم،اما دولت علی رغم همه توطئه ها بر س��ر 
قول های خود پابرجاس��ت و ان ش��اءاهلل در روزهای 
آينده ش��اهد در هم پیچیده ش��دن طوم��ار تحريم 
در کش��ور خواهیم بود.روحانی با بی��ان اينكه ملت 
 بزرگ ايران ب��ا ايس��تادگی و مقاومت و ب��ا رهبری 

رهبر معظم انقالب ...

 س��دها هم��واره ب��ه داليلی همچ��ون تبخی��ر باال،
عدم رعايت حق آبه و تخريب های گوناگون مورد نقد 

بوده اند، اما برخی ...

مشاور ريیس کل بانك مرکزی گفت: گول باال رفتن 
قیمت ارز را نخوريد؛ چرا که با اجرايی شدن برجام و 

آزاد شدن ذخاير ارزی و افزايش ...

سید غدير مرتضوی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخ��در چهارمحال و بختیاری گفت: ش��یوع 

مواد مخدر ...

وزير نفت گفت: با لغو تحريم ه��ا، هزينه پروژه هايی 
 که در س��ال های تحريم چند برابر ش��ده بود، نصف 

می شود. فازهای 15 و 16 پارس جنوبی...

41 میلیون نفـر در کشـور
 زیرپوشش بیمه هستند

 خبرهای خوشی برای 
ملت ایران در راه است

استاندار اصفهان: 

دولت، اعتدال خود را در اولین مرحله انتخابات نشان داد

آب سدها 
به مصرف کننده نمی رسد 

نرخ ارز با اجرایی شدن 
برجام شکسته خواهد شد

شیوع مواد مخدر در چهارمحال و 
بختیاری کمتر از یک درصد است

هزینه پروژه ها 
با لغو تحریم ها نصف می شود
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بر اساس آمار اداره کار؛ 

دست های بسته مسووالن 

برای رفع معضل بیکاری در اصفهان
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رییس جمهور با بی��ان اینکه ان ش��اءاهلل خبرها، خبرهای 
خوشحال کننده برای ملت ما خواهد بود، گفت: سال آینده 
با عبور از تحریم و با همت جوانان این کش��ور س��ال رونق 

اقتصادی خواهد بود.
به گزارش مهر حجت االس��ام حس��ن روحانی در مراسم 
افتتاح فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با بیان اینکه برخی نیایند 
از رکود صحبت کنند؛ گفت: دولت در شرایط تحریم کشور 
 را اداره م��ی کند، دولت کش��ور را با نف��ت ۳۰ دالری اداره 

می کند نه نفت ۱۴۷ دالری.
وی افزود: ما دولت را در ش��رایط عادی اداره نمی کنیم،اما 
دولت علی رغ��م هم��ه توطئه ها بر س��ر قول ه��ای خود 
پابرجاس��ت و ان ش��اءاهلل در روزهای آینده ش��اهد در هم 

پیچیده شدن طومار تحریم در کشور خواهیم بود.
روحانی با بی��ان اینکه ملت ب��زرگ ایران با ایس��تادگی و 
 مقاوم��ت و ب��ا رهب��ری رهب��ر معظ��م انقاب توانس��ت 
از مسیر بس��یار س��ختی عبور کند، گفت: بعد از روز اجرا و 
پایان تحریم عظم��ت کار بزرگ ملت ای��ران را برای مردم 
توضیح خواه��م داد تا مردم بدانند چ��کار بزرگ و عظیمی 

را انجام داده اند.
رییس جمهور تاکید کرد: همس��ایگان و دنیا بدانند که این 
 ملت یک ملت بزرگ و غیوری اس��ت که م��ی تواند از همه 
پل های س��خت زمانه عبور کند و کش��تی این کشور را به 

ساحل امن برساند.
وی گفت:هم��ه کش��ورهای تولیدکنن��ده و صادرکنن��ده 
ن��د. ا مواج��ه ش��ده  ب��ا مش��کات عجی��ب   نف��ت 

  م��ا در ش��رایطی بودج��ه ۹۵ را تقدیم مجل��س خواهیم 
کرد که اتکای ما به نفت ۲۵ درصد خواهد بود در حالی که 
کش��ورهای دیگر منطقه که بزرگ ترین تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان نفت خام هس��تند تقریبا صد درصد اتکای 
آنان به نفت اس��ت و اگر خواس��تند به ما ض��رر بزنند اول 
خودش��ان ضرر کرده اند و کس��ری بودجه امسالشان صد 

میلیارد دالر است.
روحانی ادامه داد: این ملت در این ش��رایط کش��ور را اداره 
می کنند و دولت افتخار دارد که در چنین شرایطی باز هم 
توانس��ته اس��ت تورم را مهار و کنترل کند و علی رغم همه 
سختی ها امسال باز هم رشد اقتصادی ما مثبت خواهد بود 
و من از همین جا به ملت ایران قول می دهم که سال آینده 
با عبور از تحریم و با همت جوانان این کش��ور س��ال رونق 

اقتصادی خواهد بود.
 ریی��س جمه��ور ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از وع��ده های 
 دول��ت در زمین��ه ان��رژی محق��ق ش��ده اس��ت گف��ت: 
در س��ال ۹۶ همه فازهای پ��ارس جنوبی ب��ه اتمام خواهد 
 رسید و این کار عظیم و بزرگی است که دولت یازدهم انجام 

خواهد داد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ان ش��اءاهلل خبره��ا، خبره��ای 
 خوش��حال کنن��ده ب��رای ملت م��ا خواه��د ب��ود، افزود: 
تا چند روز دیگ��ر پایان تحریم ظالمانه علیه ایران اس��ت و 
ان ش��اءاهلل س��الی خواهد بود که رحمت و برکت آسمانی 

بر ما نازل خواهد ش��د و 
امیدواریم که امس��ال از 

خشکسالی عبور کنیم.
روحانی ب��ا اش��اره به دو 
انتخابات در اس��فند ماه 
تصریح کرد: ان ش��اء اهلل 
این انتخاب��ات با فرجامی 
نیکو به س��رانجام خواهد 
رسید و مردم با صف های 
طوالنی پای صندوق های 

رای خواهند آمد.
رییس جمهور با اش��اره 
به وعده دول��ت به مردم 
نسبت به گشایش فضای 
ب��از سیاس��ی در کش��ور 
اظه��ار داش��ت: دولت به 
وعده ه��ای خ��ود عمل 
کرده و عمل خواهد کرد. 
ان شاءاهلل شورای محترم 
نگهب��ان ه��م در همین 
مس��یر خواهد ب��ود و ما 
شاهد نش��اط سیاسی در 
کشور عزیز ایران خواهیم 

بود. وی ادامه داد: اینکه ما فاز به فاز در این سرزمین، منطقه 
به منطقه قدم را جلو می گذاریم یعنی کش��ور را به سمت 
اس��تقال کامل اقتصادی می بری��م. آن روزهایی برای ما 
خوشحال کننده خواهد بود که در سایه بهره وری، در سایه 
تاش و کوشش جوانان، در سایه احیای استعدادها و معادن 

خداداد به ثروت برسیم.
روحانی با اش��اره به افتت��اح فازهای جدید پ��ارس جنوبی 
 گفت: پارس جنوبی می گوید م��ن در روزهای پایانی راهم. 
سالی صد میلیارد دالر دستاورد خواهم داشت. وقتی اتکای 
ثروت به کار و تاش، فن��اوری داخلی و تعامل س��ازنده با 
جهان باش��د یک نتایجی برای ما خواهد داشت و در زمانی 
نیز پیشرفت و رشد کش��ور چند برابر می شود، قیمت نفت 

گران می شود.
رییس جمهور با بی��ان اینکه اگر کس��ی بخواهد ریزه خوار 
سفره دیگری باشد قشنگ نیس��ت تاکید کرد: اینکه کسی 
بخواهد رش��د اقتصادی دنیا پایین بیاید قیمت نفت پایین 
بیاید رش��د آنها باال رود و قیمت نفت نیز ب��اال رود آیا این با 
اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد؟ آی��ا این اقتصاد مقاومتی 

است؟
اس��ت  اقتص��ادی  مقاومت��ی  اقتص��اد  اف��زود:   وی 

 که روی اس��تعدادهای جوان��ان خودمان بایس��تیم حتی 
تعامل ما با جهان هم باید بر مبنای ابتکار سیاسی خودمان 

باشد.
روحانی با اشاره به اینکه ما تنها در صنعت نفت و گاز و معدن 
نیاز به فناوری نداریم بلکه در سیاس��ت خارجی هم نیاز به 
فناوری داریم گفت: در منطق گفت وگو با جهان هم نیاز به 
هنر و فناوری داریم. علم فقط در مسایل مربوط به صنعت 
نیست. ما در زمینه مسایل سیاس��ی هم نیاز به علم، دانش 

و فناوری داریم.
رییس جمهور تاکید کرد: پیچ و خم ها را باید با علم، دانش، 
خرد، منطق، اس��تعداد، هم��کاری، هماهنگی، انس��جام و 
 اتحاد انج��ام داد و بدانید با دعوا و اخت��اف و افراطی گری 
به هیچ کجا نمی رس��یم. خراب ک��ردن و آتش زدن کاری 
ندارد. س��اختن و آباد کردن کار مهمی اس��ت. به هم زدن 
تحریم ها و تحریم درس��ت کردن آسان اس��ت، اما تعامل 

سخت است.
وی با بیان اینکه باید همه متحد ش��ویم و دس��ت به دست 
هم دهیم، گفت: انتخابات باید صحنه رقابت آزاد، اخاقی، 
درست، عاقانه و خردمندانه باش��د. انتخابات جای تهمت 
و تخریب نیس��ت. چرا واقعیت ها را به م��ردم بزرگ ایران 

نگوییم. دول��ت منتخب 
م��ردم را تخری��ب کنیم 
ب��رای چ��ه؟دروغ ها که 
واضح و آش��کار می شود 
کس��ی نمی توان��د برای 
بلندمدت ب��ه مردم دروغ 

بگوید.
روحان��ی افزود: چ��را ما 
خوش��حال نیس��تیم که 
ملت ما شادمان باشد؟چرا 
دلت��ان نم��ی خواهد که 
مردم احس��اس کنند که 
همه دارن��د کار و تاش 
می کنند؟رییس جمهور 
وجود اخت��اف نظرها را 
طبیعی دانس��ت و گفت: 
نبای��د اختافات کوچک 
را تبدیل به ش��کاف های 
بزرگ کنیم. ما یک ملت 
و امت هس��تیم. منفعت 
کش��ور از آن همه است. 
اگر فازهای پارس جنوبی 
یک��ی پ��س از دیگ��ری 
شکوفا شود تنها به نفع بوشهر نیست حتی به نفع ایران هم 

نیست لوله گاز لوله صلح و ارتباط با جهان است.
وی تصریح کرد: اگر تولید گاز ما از هزار میلیون بشکه عبور 
کند ما به این مقدار گاز احتیاج نداریم و باید یک بخشی از 
آن را به کشورهای همس��ایه و یا غیر همسایه صادر کنیم و 

این یعنی تعامل با جهان.
 روحانی با اش��اره به برگزاری اج��اس گاز در ایران گفت: 
همان گونه که در اجاس س��ران تولیدکننده گاز در تهران 

دیدید گاز باعث نزدیکی، وحدت و اتحاد کشورهاست.
 ریی��س جمه��ور اظه��ار داش��ت: م��ا در زمینه ان��رژی، 
آب، راه، حم��ل و نق��ل، ارتباطات با جه��ان، ترانزیت، علم 
و فناوری، صنایع و معادن به پیش��رفت های چش��مگیری 
 خواهی��م رس��ید همچن��ان ک��ه در این ش��رایط س��خت 
 ش��اهد پیش��رفت در حوزه کش��اورزی بودیم و علی رغم 
کمبود بارندگی ها در بس��یاری از محصوالت توانستیم به 
س��مت خوداتکایی حرکت کنیم و کس��ری تراز ما در مواد 
غذایی سال به سال پایین می آید و این نشانه رشد و حرکت 

است.
وی ادامه داد: گاز تنها پول نیست، تنها تعامل با همسایگان 
و تعامل س��ازنده با جهان نیس��ت، گاز هوای پاک، محیط 

زیست، نجات از آلودگی است.
روحانی با بیان اینکه آلودگی ه��وا امروز یک معضل بزرگ 
 پیش پای جه��ان اس��ت گف��ت: دو هفته که هوا س��اکن 
 ب��ود در برخ��ی از دس��ته ه��ای تبلیغات��ی در داخ��ل، 
 علی��ه دول��ت هرچ��ه خواس��تند گفتن��د، ام��ا نگفتن��د 
در همان ای��ام وضع آلودگی ه��وا در برخی از کش��ورهای 
 جهان مانند چین، هند و اروپا چگونه اس��ت. در اروپا برخی

  از روزه��ا آوردن خ��ودرو را کام��ا ممن��وع ک��رده بودند. 
البته باید به س��مت هوای پاک و س��الم برویم و آلودگی ها 
را رفع کنیم، اما بدانیم ای��ن کار در کوتاه مدت امکان پذیر 

نیست.
رییس جمهور با بیان اینکه برخی از آلودگی ها در این دولت 
نیس��ت و آن را کم کردیم، گفت: برای کیفی��ت گازوئیل و 

بنزین همه باید دست به دست هم دهیم.
 برای به روز کردن حمل و نقل عمومی س��وخت ماشین ها 
همه باید دست به دست هم بدهند و گاز یکی از گزینه هایی 

است که می تواند آلودگی هوا را کم کند.
وی با بیان اینکه سال ۹۶ پایان اتمام فازهای پارس جنوبی 
 خواهد ب��ود، گفت: البته گفته اند بخش��ی از ف��از ۱۴ باقی

  م��ی مان��د البته م��ن تاکید ک��ردم ک��ه اگر م��ی خواهد 
هر افتتاحی در ایران صورت بگی��رد فقط باید یک بار انجام 
شود و تا وقتی که صددرصد و کامل نباشد نباید ان را افتتاح 
کنیم؛ یک بار کلنگ می زنند و ی��ک بار افتتاح می کنند نه 

صد بار.
روحانی با تش��کر از همه کس��انی که در به اتمام رس��اندن 
 فازه��ای ۱۵ و ۱۶ پ��ارس جنوب��ی ت��اش کردن��د گفت: 
 م��ن از آق��ای زنگنه تش��کر می کن��م که بس��یار پرتاش 
 اس��ت البت��ه کاره��ای بزرگ��ی ک��ه ایش��ان بای��د انجام 
 ده��د در ش��رایط بع��د از رف��ع تحری��م هاس��ت؛ چراکه 
 وقتی تحری��م رفع می ش��ود مانع از پیش پ��ای ما برطرف 
می شود لذا ما باید آماده باش��یم و باید آماده برای رقابت با 

دنیا شویم.
رییس جمهور افزود: بعد از رفع تحریم ها یک بخش بزرگی 
در کشور که ش��اهد تحول در آن خواهیم بود بخش نفت و 

پتروشیمی است.
 وی در ادام��ه با تش��کر از قرارگاه س��ازندگی خاطرنش��ان 
 کرد: این قرارگاه بس��یار پرتاش اس��ت و م��ن در ابتدای 
 دولت نیز ب��ه آنان گفت��م ابرپ��روژه را مدنظر ق��رار دهند 
 هم��ان هایی ک��ه در دوران جنگ برای اس��تقال کش��ور 
 خ��ون و جان دادن��د امروز هم ب��رای آبادی کش��ور تاش 

می کنند.
 روحانی همچنین با تبریک به مردم اس��تان بوش��هر گفت: 
 این کارهای توس��عه ای که در اس��تان ص��ورت می گیرد 
 باید ب��رای مردم اس��تان بوش��هر هم خیر داش��ته باش��د 
 و م��ردم این اس��تان نی��ز آن را لم��س کنن��د و امیدوارم 
 که خی��ر این امر ب��ه ملت ب��زرگ ای��ران و مردم بوش��هر 
برس��د و مردم در آینده ای نزدیک ش��اهد پیش��رفت های 

خوبی باشند.
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فدری��کا موگرینی مس��وول سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپ��ا گفت: 
تحریم های ایران احتماال به زودی برداشته می شوند.

 وی ک��ه در پ��راگ در جم��ع خبرن��گاران صحب��ت می ک��رد، گفت: 
 »هی��چ تاریخ��ی تعیی��ن نش��ده اس��ت. تاری��خ )رف��ع تحریم ه��ا( 
 به اج��رای کام��ل تم��ام گام هایی بس��تگی دارد ک��ه باید برداش��ته 

شوند.«
 موگرین��ی اف��زود: »می توانم به ش��ما بگویم که تصورم این اس��ت که 
ای��ن روز می تواند ب��ه زودی اتفاق بیفت��د. اجرای تواف��ق خوب پیش 

می رود.«
 بر اس��اس توافقی که ۲۳ تیر ماه امس��ال در ش��هر وی��ن اتریش بین 
 ایران و گروه موس��وم ب��ه ۱+۵ به دس��ت آمد، قرار اس��ت تحریم های 
 مرتبط با مس��ئله هس��ته ای پ��س از انجام تعه��دات ای��ران از جمله 
برچیدن نزدیک به ۱۴۰۰۰ سانتریفیوژ، کاهش ۹ تنی ذخایر اورانیوم، 
خروج آب س��نگین و تغییر طراحی رآکتور آب سنگین اراک، برداشته 

شوند.
 جان کری وزی��ر خارجه آمریکا هفته گذش��ته گفت توافق هس��ته ای 
»تا چند روز دیگر« به مرحله اجرا می رس��د و تحریم ه��ای ایران رفع 

می شود.

دستیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: سیاست های آل سعود 
تحت تاثیر رژیم صهیونیستی است و این رژیم به دنبال تنش میان آل سعود 

و ایران است.
س��ردار س��ید یحیی رحیم صفوی دس��تیار و مش��اور عالی مق��ام معظم 
 رهبری در حاش��یه مراس��م تش��ییع پیکر س��ردار اصغر فوالدگر با اشاره 
 ب��ه راهب��رد و سیاس��ت ه��ای عربس��تان س��عودی در منطق��ه گف��ت: 
 سیاس��ت های آل س��عود تح��ت تاثی��ر رژی��م صهیونیس��تی اس��ت و 
 آنچه مس��لم اس��ت رژی��م صهیونیس��تی بیش��تر از آمری��کا ب��ه دنبال 
 آن اس��ت که منطق��ه را با ن��ا امنی و ن��ا آرامی به آش��وب و ه��رج و مرج 

بکشاند.
وی افزود: اینکه آل سعود نه تنها در سوریه و عراق، بلکه مردم مظلوم یمن 
را مدت هاست به خاک و خون کشانده، بدون تردید این سیاست، سیاست 
رژیم صهیونیستی و تحت تاثیر صهیونیست هاست و بایستی مراقب تاثیرات 

رژیم صهیونیستی برآل سعود بود.
صفوی ادامه داد: امیدواریم مسلمانان و کش��ورهای منطقه هشیار و بیدار 

باشند.
دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: رژیم صهیونیستی به دنبال 
ایجاد تنش بین آل سعود و ایران است و این موضوع، هوشیاری مسووالن 
سیاس��ی کش��ور را می طلبد؛ چرا که نا امنی ها به نفع صهیونیس��ت ها و 

آمریکایی ها تمام خواهد شد.

موگرینی: 

رفع تحریم ها نزدیک است

سرلشگر صفوی:
رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد تنش بین 

آل سعود و ایران است

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

روانچی:

اقدام برخالف »روح برجام« نقض آن است
دریادار بی غم:

ناوگان دریایی ایران مشکلی برای عبور از آبراه های بین المللی ندارد

اخبار کوتاه

مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه با بیان اینکه پیش بینی 
در خصوص زمان دقیق اجرایی شدن برجام بسیار سخت است، 
اظهار داشت: برجام ظرف چند روز آتی اجرایی خواهد شد، اما 
نمی توانیم دقیق اعام کنیم تاریخ و روز مشخص اجرای برجام 

چه زمانی است.
وی در خصوص قلب رآکتور ارک اف��زود: یکی از تعهداتی که 
برای نیروگاه اراک و نوس��ازی آن وجود دارد، استقرار طراحی 

جدید بوده که این کارها در حال انجام است.
معاون وزی��ر امور خارج��ه ادام��ه داد: در ارتباط ب��ا توافق با 
 وزرای امور خارجه ۱+۵ س��ندی به امضا رسیده که یک سند 
پایه به حساب می رود و تمهیدات داخلی را برای اجرای آن در 
 رآکتور اراک انجام خواهیم داد. ضمن اینکه باید اشاره کرد که

 شرکت های داخلی توانایی نوسازی این رآکتور را دارند و این 
کار انجام خواهد شد به نحوی که بخش خوبی از نوسازی قلب 

رآکتور اراک از سوی مهندسان ایرانی انجام خواهد شد.
تخت روانچی اظهار ک��رد: برای قلب رآکت��ور اراک قرار نبود 
قراردادی امضا بش��ود و این تعویض بر اساس طراحی جدید 

صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به س��وال مهر مبنی بر تحریم های جدید کنگره 
آمریکا و مقایس��ه آن با تعهدات این کش��ور در اجرای برجام 
خاطرنش��ان کرد: چنانچه تحریم هایی بر خاف برجام وضع 

 ش��ده که این تحریم ها بر خ��اف روح یا مت��ن برنامه جامع 
هسته ای باشد، از طرف ما نقص به حساب می آید و نسبت به 

آن واکنش نشان خواهیم داد.
معاون وزیر ام��ور خارجه گفت: مکانیزمی ب��رای حل و فصل 
 اختافات پیش بینی ش��ده فعال اس��ت و از طری��ق آن کار 
را پیش خواهیم ب��رد، اما پیش بینی ما این اس��ت که نتیجه 
کار کمیسیون مش��ترک در حل و فصل اختافات مهم است 
و ش��ک نداریم اگر با وضعیتی روبه رو شویم که نقض فاحش 
از س��وی طرف مقابل صورت گیرد، ما نیز مکانیزم هایی برای 

مقابله داریم.
 تخ��ت روانچ��ی در پاس��خ ب��ه س��وال مه��ر در خص��وص 
محدودیت های صدور ویزا خاطرنشان کرد: وزیر امور خارجه 
آمریکا در نامه ای که به ایران ارسال کرده، به صراحت عنوان 
کرد که این مصوبه به نحوی اجرا خواهد شد که خاف تعهدات 
ما در برجام نباش��د. پس باید صبر کرد ت��ا ببینیم نحوه عمل 

آمریکایی ها چطور خواهد بود.
گفتنی است؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار صدراعظم 
س��ابق آلمان با اش��اره به تصوی��ب قانون اخی��ر آمریکا برای 
محدودیت ارای��ه ویزا گفت: ای��ن رفتار نش��ان داد که هیات 
حاکمه آمریکا تعهد الزم به روح برجام و اقدام بر اساس حسن 

نیت را ندارد.

گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان که در صدر هیاتی ۲۰ نفره از مقامات صنعتی، 
تجاری و اقتصادی آلمان به ایران سفر کرده است، با علی شمخانی نماینده مقام معظم 

رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش جام جم آناین، شمخانی در این دیدار با تقدیر از نقش سازنده آلمان در جریان 
مذاکرات هسته ای نزدیک شدن به زمان اجرای برجام را فرصت مناسبی برای سرعت 
دادن به روند همکاری های اقتصادی میان ایران و کش��ورهای اروپایی به ویژه آلمان 
عنوان کرد و گفت: سیاست های ثبات ساز جمهوری اسامی ایران در منطقه و اهتمام 
به ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار موجب اقبال شرکت های خارجی به 
س��رمایه گذاری در داخل کشور شده است.دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با تاکید بر 
ضرورت جلوگیری از تاش عوامل مخرب منطقه ای و بین المللی درمسیر اجرای برجام 
شامل عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی و همچنین نو محافظه کاران افراطی در 
ایاالت متحده آمریکا افزود: برخاف برخی البی ها و مسووالن آمریکا که حیات و منافع 
خود را در ایجاد چالش و بحران برای دیگران می بینند، ما عاقه مند به توسعه روابط و 

همکاری برای حل بحران ها هستیم.
وی با اش��اره به تصویب قانون اخیر آمریکا برای محدودیت ارایه ویزا گفت: این رفتار 
آمریکا که نقض تمام ادعاهای مربوط به جریان بازار آزاد و قوانین سازمان تجارت جهانی 
است نشان داد که هیات حاکمه این کش��ور تعهد الزم به روح برجام و اقدام بر اساس 

حسن نیت را ندارد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نقش ایران به عنوان 

قدرت منطقه ای ثبات س��از در مبارزه واقعی و تاثیر گذار با افراط گرایی و تروریس��م 
خاطرنشان ساخت: گسترش ناامنی های ناشی از تروریسم تکفیری تا قلب اروپا نشانه 
ناکارآمدی اعتاف ادعایی آمریکا برای مقابله با حامیان و عامان تروریسم در منطقه 
است.وی با اشاره به برخی رخدادهای اخیر در تعرض به سفارت عربستان سعودی در 
تهران برتعهد ایران در اجرای کنوانسیون های بین المللی و برخورد با عامان اینگونه 
اقدامات تاکید کرد و افزود: فضا س��ازی دولت عربستان س��عودی و تاش برای بسیج 
کشورهای عربی و اسامی علیه ایران به بهانه تعرض به سفارت این کشور ضمن آنکه 

مورد اقبال قرار نگرفت به طور قطع مسیری سازنده به حساب نمی آید.
شمخانی بازگشت امنیت و ثبات به منطقه را موجب رهایی اروپا از بحران هایی چون 
س��یل پناه جویان و تهدیدات تروریس��تی دانس��ت و افزود: همه باید در این مسیر با 
رفتارهای سازنده و انسداد مس��یرهای مالی، انسانی و تسلیحاتی تروریست ها به حل 

این مشکل کمک کنند.
درپایان شمخانی تصریح کرد: جمهوری اسامی ایران در زمینه های تبادل فناوری و 
دانش پیشرفته از جمله در زمینه های نانو، هسته ای، انرژی و شرکت های دانش بنیان 

آماده همکاری با آلمان بوده و از سرمایه گذاری در این زمینه ها استقبال می کند.
گرهارد ش��رودر صدر اعظم س��ابق آلمان نیز در این دیدار با تقدیر از تاش های موثر 
جمهوری اسامی ایران در عرصه های سیاسی، امنیتی و نظامی برای مقابله با تهدیدات 
گروه های تروریستی بر توس��عه همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان دو 

کشور در فضای پسا برجام تاکید کرد.

وی با محکوم کردن اقدام عربستان سعودی در اعدام شیخ نمر باقر النمر، اینگونه اقدامات 
را مغایر با ثبات آفرینی وکاهش تش��نج عنوان کرد و افزود: موضع آلمان و کشورهای 
اروپایی مخالفت با هرگونه اقدامی است که به گسترش اختافات قومی و مذهبی دامن 
 بزند.شرودر با تش��ریح اقدامات این کشور در پذیرش و س��اماندهی صدها هزار نفر از 
پناه جویانی که به دلیل جنگ و ناامنی به اروپا پناه آورده اند ضرورت برنامه ریزی برای 

مدیریت موضوع پناه جویان را مورد تاکید قرار داد.
صدر اعظم سابق آلمان با اشاره به آگاهی بیشتر غرب نسبت به الزامات و ضرورت های 
کاهش بحران در سوریه و فاصله گرفتن از سیاست های مبتنی بر تعیین پیش شرط 
برای آغاز مذاکرات سیاسی اظهار داشت: با توجه به نقش سازنده و تاثیر گذار جمهوری 
اسامی در حل و رفع بحران سوریه آماده همکاری و مش��ارکت بیشتر با ایران در این 

زمینه هستیم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: تنگه باب المندب 
ازجمل��ه آبراه ه��ای بین المللی اس��ت که کش��تی های تمام 
کشورهای جهان ازجمله جمهوری اس��امی می توانند از آن 

عبور کنند و دراین باره هیچ مشکلی وجود ندارد.
در پ��ی تنش های به وجود آم��ده در روزهای اخی��ر در حوزه 
سیاس��ت خارجی ایران با برخی کش��ورهای منطقه، کشور 
جیبوتی نیز به تبعیت از رژیم آل سعود روابط دیپلماتیک خود 

را با جمهوری اسامی ایران قطع کرد.
با قطع روابط میان دو کش��ور، برخ��ی تحلیل ها درخصوص 
احتمال ایجاد مش��کل برای ناوگان دریایی ای��ران در عبور از 
تنگه باب المندب )که کشور جیبوتی در جوار آن قرار دارد( در 
برخی رسانه ها منتشر شد و برخی گفتند که در این شرایط، 
کشتی های ایرانی اجازه عبور از تنگه باب النمندب -برای ورود 

به دریای سرخ- را نخواهند داشت.
امیر دریادار غامرضا بی غم جانشین فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اس��امی ایران در همین رابطه اظهار داشت: 
آب های اقیانوس��ی به وسیله یک س��ری از آب راه ها و تنگه ها 
به یکدیگر مرتبط هس��تند که این تنگه ها و آبراه ها به عنوان 

»مسیرهای بین المللی« شناخته می شود.
وی برای مثال به تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: اگرچه این تنگه 
در جوار دو سه کشور است ولی یک آبراه بین المللی محسوب 

می ش��ود که یگان های همه کش��ورهای جه��ان می توانند با 
رعایت توافقات و قراردادهای بین المللی از آن عبور کنند.

دریادار بی غم اضافه کرد: طبیعتا اگر این آب ها نزدیک به کشور 
خاصی باشد، یگان ها برای عبور از آن باید تحت شرایط خاص و 

با رعایت مقررات آن کشور از آن آبراه عبور کنند.
وی تصریح کرد: آبراهی مثل کانال س��وئز ک��ه در خاک یک 
کشور خاص وجود دارد نیز در واقع یک آبراه بین المللی است 
که یگان های کش��ورها می توانن��د با رعایت مق��ررات و البته 
پرداخت هزینه از آن عبور کنند و معموال ش��رایط هم طوری 
نیست که این اجازه به دیگر کشورها داده نشود مگر در زمان 

خاص و جنگ.
جانش��ین فرمانده نیروی دریایی ارتش ادام��ه داد: تنگه باب 
المندب نیز ازجمله تنگه های بین المللی است که کشتی های 
تمام کشورهای جهان ازجمله جمهوری اسامی می توانند از 

آن عبور کنند و دراین باره هیچ مشکلی وجود ندارد.
دریادار بی غم ب��ا تاکید بر اینک��ه جمهوری اس��امی ایران 
هی��چ مش��کلی ب��رای عب��ور از دیگ��ر آبراه ه��ای جه��ان 
نی��ز ن��دارد، گف��ت: تاکن��ون ناوگروه ه��ای جمه��وری 
اس��امی ای��ران چندی��ن مرتب��ه از ای��ن مناط��ق عب��ور 
 کردن��د و هیچ مش��کلی نی��ز پی��ش نیام��ده و در آینده هم

 پیش نخواهد آمد.

روحانی وعده داد:

خبرهای خوشی برای ملت ایران در راه است
سال 95، سال رونق اقتصادی

شمخانی در دیدار صدراعظم سابق آلمان:

رفتارهای اخیر آمریکا خالف تمام ادعاهای بازار آزاد است



خبر
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هنوز تحریم ها برداشته نشده یک ش��رکت دولتی با نقض الزامات برجام و 
بخشنامه ناقض و نفوذ پذیر وزارت صنعت اقدام به خرید برنج از آمریکا کرد.

 ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران در جدیدتری��ن اقدام خ��ود خرید برنج 
آمریکایی، در تاریخ 25 آذرماه امسال را س��فارش داد. بنا بر آمار رسمی از 
سامانه ثبت س��فارش وزارت صنعت معدن و تجارت، سفارش خرید برنج 
درجه 2 و 3 آمریکایی در تاریخی ثبت ش��ده که مغایرت ب��ا نامه الزامات 

اجرای برجام و بخشنامه وزارت صنعت معدن و تجارت دارد. 
بر اساس گزارش ها تاریخ پروانه این محموله وارداتی از آمریکا مربوط به یک 
دی ماه امسال بوده است. آمارها نشان می دهد، تاکنون بیش از 500 تریلی 
این محموله از بندر شهید رجایی وارد کشور شده است. ارزش دالری برنج  

وارداتی از آمریکا 18 میلیون و 51 هزار و 671 دالر است. 
واردات این محموله در حالی صورت گرفته که پیش از این نیز 16 میلیون 
دالر برنج از مبدأ آمریکا به داخل کش��ور آمد و در ای��ن رابطه مدیرعامل 
شرکت بازرگانی عنوان کرده بود، ثبت سفارش این محموله مربوط به قبل 
از بخشنامه ممنوعیت کاالهای مصرفی از آمریکا بوده است. نفوذ کاالهای 
مصرفی آمریکایی از راه ه��ای گریز بخش��نامه وزارت صنعت جدیدترین 
شیوه واردات از آمریکا محسوب می شود، این بخشنامه با تفسیر قابل رأی 
و برداشت متفاوت مس��ووالن از مفاد الزامات برجام تلقی شده در همین 
راس��تا قنبری مدیر عامل ش��رکت بازرگانی دولتی معتقد است: البته در 
بخش��نامه مذکور، برنج جزو کاالهای تحریمی نبوده است و کاالهایی که 
برند آمریکایی و ترویج کننده فرهنگ آمریکا در داخل کشور باشند، ممنوع 
شده است. این اظهارات و بخشنامه ناقص وزارت صنعت نشان از برداشت 
نفوذ پذیر برخی مسووالن دولتی از الزامات برجام حکایت دارد در حالی که 

در این نامه بر اجرای دقیق آن تاکید شده است. 
همچنین مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی در اظهاراتی متناقض گفته 
اس��ت: بعد از ابالغ بخشنامه مذکور ش��رکت بازرگانی دولتی هیچ کاالیی 
حتی برنج را برای واردات از آمریکا خریداری نکرده اس��ت، اما آمار سامانه 
ثبتارش و تجارت خارجی نشان از واقعیتی دیگر خبر می دهد که حتی با 
وجود بخش��نامه عقیم و نفوذ پذیر وزارت صنعت همچنان راه برای خرید 

محصوالت مصرفی آمریکا باز است. 
نکته دیگر اینکه در نامه الزامات مقام معظم رهبری به دولت درباره اجرای 
برجام بر ممنوعیت هرگونه اقالم مصرفی از  آمریکا تأکید شده است، به نظر 
می رسد واردات با ثبت سفارش جدید برنج آمریکایی نقض الزامات برجام 
 از سوی یک شرکت دولتی محسوب می شود. در متن این نامه آمده است:

» مراقبت ش��ود که این مقصود با جدیت تم��ام دنب��ال ش��ود و به ویژه 
به تقویت تولید ملی توجه وی��ژه صورت گیرد و نیز مراقب��ت فرمایید که 
وضعیت پس از برداش��ته ش��دن تحریم ها، به واردات بی رویه نینجامد، و 
به ویژه از وارد کردن هرگونه م��واد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز ش��ود.« 
برخالف مف��اد صریح نام��ه رهبر انق��الب به دول��ت، مس��ووالن وزارت 
 صنعت با تفس��یر این مفاد، بخش��نامه ای نف��وذ پذیر تهی��ه کرده اند که

 قابل تامل است.

بازرگانی دولتی ۱۸ میلیون دالر 
برنج آمریکایی وارد کرد

pedriyan.zayanderoud@gmail.com
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 وزیر نفت گف��ت: با لغو تحریم ها، هزین��ه پروژه هایی که در 
سال های تحریم چند برابر شده بود، نصف می شود.

به گزارش ایس��نا، فازهای 15 و 16 پارس جنوبی از س��وی 
رییس جمهوری افتتاح شد که با افتتاح این فازها 20 میلیون 

دالر به درآمد ارزی کشور اضافه خواهد شد.
در آیین گشایش رس��می بهره برداری از فازهای 15 و 16 
پارس جنوبی بیژن زنگنه با اشاره به این که فاصله زیادی با 
لغو تحریم ها نداریم و به زودی شاهد این دستاورد بزرگ ملی 
خواهیم بود، اظهار کرد: امیدواریم با رفع تحریم ها، دسترسی 
بهتر به تجهی��زات، ایجاد فضای انتق��ال و ارتقای فناوری و 

پایین آمدن قیمت پروژه ها میسر شود.
 وی با بیان این که به دالیل ش��رایط تحری��م هزینه اجرای 
پروژه ها چند برابر ش��ده اس��ت و این هزینه ها به کش��ور 
تحمیل ش��د، یادآور ش��د: انجام این پروژه با نصف این رقم 
قابل اجراس��ت.وزیر نفت با یادآوری این که فاز 12 ،اسفند 
ماه پارسال و در شرایط سخت تحریم به بهره برداری رسید، 
تصریح کرد: با توجه به س��خت گیری های ریاست محترم 
جمهوری، امروز ش��اهد افتتاح فازه��ای 15 و 16 در کمتر 
از یک س��ال هس��تیم.زنگنه با بیان اینکه افتتاح پروژه پس 
از تکمیل آن هدف وزارت نفت است، گفت: قصد ما نمایش 
دادن نیس��ت بلکه تکمیل پروژه ها هدف اصلی وزارت نفت 
اس��ت. وی با تأکید بر این که کار ما همیشه صادقانه بوده و 
در فضای کامال شفاف ارایه شده، تصریح کرد: با وجود اینکه 
هم اکنون فازهای 17 و 18 در حال تولید است ،اما به دلیل 
اینکه هنوز تکمیل نشده آن را افتتاح نخواهیم کرد.وزیر نفت 
با بیان این که ظرف دو س��ال اخیر 150 میلیون مترمکعب 
به ظرفیت پاالیشی کش��ور افزوده شده اس��ت، اظهار کرد: 
این موضوع سبب شده مصرف سوخت نیروگاه ها در کشور 
از ٤5 درصد در س��ال ٩2 به حدود 15 تا 20 درصد در سال 
جاری )٩٤( برسد. زنگنه اظهار امیدواری کرد: پیش از پایان 
کار دولت یازدهم همه فازهای پارس جنوبی به جز بخش��ی 
از فاز 1٤ در صورت تأمین منابع مالی به بهره برداری برسد. 
وی با بیان این که با بهره ب��رداری کامل از طرح های پارس 
جنوبی تولید ایران با قطر برابری خواه��د کرد، ادامه داد: تا 
پایان دولت یازدهم تولید گاز از این میدان به 700 میلیون 
مترمکعب در روز و میعانات گازی به یک میلیون بشکه در روز 
خواهد رس��ید.وزیر نفت اظهار کرد: همچنین با تکمیل این 
فازها، 10 میلیون تن به حجم خوراک پتروشیمی ها افزوده 
خواهد ش��د. وی با بیان اینکه با آماده شدن پاالیشگاه های 
س��یراف، خلیج فارس و پارس 2، میعانات گازی تولید شده 
در پارس جنوبی در پاالیشگاه های کشور فرآورش می شود، 
تصریح کرد: بدین ترتیب ظرفیت تولید فرآورش کشور یک 
میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می کند. زنگنه همچنین 
به پ��روژه های نیم��ه تم��ام ال. ان. جی در پ��ارس جنوبی 
 اشاره کرد و گفت: در صورت س��رمایه گذاری کافی در این 
پروژه ه��ا و تکمیل آن، 2 ف��از کامل پ��ارس جنوبی صرف 
خوراک این پروژه ها خواهد ش��د. وی در پایان ضمن تشکر 

از مسووالن و صدها مدیری که در این پروژه حضور داشتند، 
یادآور شد: تعامل وزارت نفت و قرارگاه در اجرای این پروژه 

براساس اصول بوده است.
انحصار کش�ورهای مدع�ی غربی در زمینه س�اخت 

پاالیشگاه شکست
مدیر ارش��د پروژه اجرای فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( گفت: با به ثمر رسیدن 
این دو فاز، انحصار کشورهای مدعی غربی در زمینه ساخت 

پاالیشگاه شکست.
مه��دی صحراییان، یکی از مدیران ارش��د اج��رای فازهای 
 15 و 16 پارس جنوب��ی گفت: اجرای موف��ق فعالیت های 
توس��عه ای در این فازه��ا، شایس��تگی حرفه ای ق��رارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبیا را در مدیری��ت پروژه های بزرگ در 
حوزه انرژی به اثبات رس��انده اس��ت.وی با اش��اره به ورود 
موفقیت آمیز ق��رارگاه در عرصه های مختل��ف نفت و گاز و 
پتروش��یمی همچون عرصه های طراحی، س��اخت و نصب 
 LNG مخازن ذخیره فرآورده های نفتی و مخازن ذخیره گاز
وLPG و نیز انجام پیچیده تری��ن پروژه های خطوط انتقال 
نفت و گاز در کشور گفت: قرارگاه با اجرای موفق این پروژه ها 
توانست جایگاه مناسبی از نظر فنی و اجرایی در عرصه نفت 
و گاز در کشور کسب کند و اعتماد ملی از جانب دولت و ملت 
به قرارگاه و واگذاری اجرای فازهای 15 و 16 پارس جنوبی، 
نتیجه قابلیت های ظهوریافته قرارگاه در عرصه های مختلف 
نفت و گاز و پتروشیمی اس��ت. صحراییان تصریح کرد: این 
پروژه در تیرماه س��ال 85 از سوی وزارت نفت )شرکت نفت 
و گاز پارس( به قرارگاه واگذار ش��د و ق��رارگاه نیز به عنوان 
یک مجموعه مجرب، زبده، توانمند و برخوردار از نیروهای 
متخصص، متعهد و باتجربه، قابلیت اجرای آن را به بهترین 
نحو به اثبات رساند و تالش ش��بانه روزی و بی وقفه مدیران، 

مهندس��ان و کادر متخصص قرارگاه در اج��رای این پروژه 
ثابت کرد که می توانیم با وجود همه محدودیت ها و فشارها، 
انحصار کشورهای مدعی غربی در زمینه ساخت پاالیشگاه 
را بشکنیم.وی تاکید کرد: پاالیشگاه فازهای 15 و 16 پارس 
جنوبی با هدف تولید روزانه بیش از 50 میلیون متر مکعب 
گاز شیرین، 2٩00 تن پروپان و بوتان، 2700 تن اتان، 77 
هزار بشکه میعانات گازی و ٤00 تن گوگرد اجرا شده است 
و قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء)ص( در اجرای این پروژه 
باالترین سطح استانداردها را در ساخت پاالیشگاه های گازی 
رعایت کرده است.صحراییان با تاکید بر ضرورت تسریع در 
بهره برداری از میدان های گازی مش��ترک، به اقدام قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبیا برای راه اندازی مرحل��ه به مرحله و 
ترین به ترین پاالیشگاه فازهای 15و 16 پارس جنوبی اشاره 
کرد و گفت: از پاییز س��ال ٩2 گاز مصرفی به خط سراسری 
گاز کشور تزریق ش��د و در زمان افتتاح نیز تمام واحدهای 
پاالیش��گاهی فعال و محصوالت این پاالیشگاه قابل تولید و 

استحصال بوده است.
افتتاح ٦ فاز متعارف پارس جنوبی تا تابستان ٩٥

مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران از افتت��اح 6 فاز متعارف 
پارس جنوبی تا تابستان سال ٩5 خبر داد.

رکن الدین جوادی هم با بیان اینکه بخش خشکی فازهای 
17 و 18 هم اکنون به ظرفیت کامل رسیده است، افزود: با 
به ظرفیت رسیدن بخش دریایی این پروژه، این فازها سال 
آینده افتتاح می ش��ود.وی با بیان اینکه افزون بر این فازها، 
فازهای 1٩، 20 و 21 تا پیش از تابس��تان سال آینده آماده 
افتتاح اس��ت، تصریح کرد: در صورت رهایی از بحران مالی، 
باقیمانده فازهای پارس جنوبی نیز تا پایان دولت یازدهم به 

بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران با اش��اره به اینکه پارس 

جنوبی به عنوان یکی از دو قطب تولید انرژی کش��ور است، 
گفت: تولی��د روزانه این می��دان هم اکن��ون ٤20 میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی غنی است که سهم اساسی در تأمین 
انرژی کش��ور دارد. جوادی با بیان این که با تکمیل فازهای 
پارس جنوبی تولید آن معادل پنج میلیون و 800 هزار بشکه 
نفت خام در روز می ش��ود، اظهار کرد: با قیمت های کنونی 
نفت، ممکن اس��ت درآمد این میدان از درآم��د تولید نفت 
بیشتر باش��د.وی با اش��اره به اینکه فازهای 15 و 16 پارس 
جنوبی پروژه ای اس��ت که در کمتر از یک سال گذشته در 
پارس جنوبی به بهره برداری رسیده است، افزود: این پروژه 
حاصل تالش سه دولت، پنج وزیر، چهار مدیرعامل شرکت 
ملی نفت، چهار مدیرعامل نفت و گاز پارس و سه مدیرعامل 

سپانیر است.
معاون وزیر نفت با یادآوری امضای قرارداد اجرای این پروژه 
در تیرماه 85 میان شرکت ملی نفت ایران و سپانیر، یادآور 
شد: در 113 ماه از آغاز کار این پروژه، حدود 5 میلیارد و 500 
میلیون دالر هزینه شده اس��ت. به گفته مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران، با وج��ود تحریم ها و طوالنی ش��دن زمان 
اجرای این پروژه، توسعه این فازها به خوبی انجام شده است.

جوادی سهم ساخت داخل در اجرای این پروژه را 70 درصد 
عنوان کرد و با بیان این که این باالترین رقم در اس��تفاده از 
ساخت داخل در یک پروژه است، تصریح کرد: سهم ساخت 
داخل در فاز 12 پارس جنوبی، 67 درصد بوده اس��ت.وی با 
اش��اره به این که در اوایل سال ٩3 دو س��کوی این فازها در 
دریا نصب ش��ده اس��ت، گفت: پنج ماه بعد، این سکوها راه 

اندازی شدند.
 معاون وزیر نف��ت ارزش محص��والت این فازه��ا را از زمان 
راه اندازی تاکنون با نفت 50 دالری، سه میلیارد دالر عنوان 
کرد و افزود: با تکمیل ظرفیت، این پروژه س��االنه 6 میلیارد 
دالر درآمد خواهد داشت که به معنی بازگشت اصل سرمایه 
در کمتر از یک سال است.جوادی با بیان اینکه برای تکمیل 
پروژه و پیش راه اندازی فازه��ای 15 و 16 در دولت یازدهم 
700 میلیون دالر هزینه شده اس��ت، ادامه داد: ٤5 میلیون 
نفر س��اعت در طول 28 ماه گذش��ته در این فازها فعالیت 

کرده اند.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران افزود: ب��ا اولویت بندی 
پروژه های پ��ارس جنوبی در ابتدای دولت یازدهم ش��اهد 

شتاب در اجرای این پروژه ها بوده ایم.
جلس�ه مش�ترک رییس جمهوری با مدیران نفت در 

فرودگاه خلیج فارس
جلسه مشترک حسن روحانی، رییس جمهوری با وزیر نفت 
در س��الن ویژه فرودگاه بین المللی خلیج فارس در عسلویه 
برگزارش ش��د. روحانی پس از افتتاح رسمی فازهای 15 و 
16 پارس جنوبی و سخنرانی در آیین گشایش این فازها، در 
جلسه مشترکی با وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت و 
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس و برخی مدیران ارشد 

صنعت نفت حضور پیدا کرد.

مشاور رییس کل بانک مرکزی گفت: گول باال رفتن قیمت ارز را نخورید؛ چرا 
که با اجرایی ش��دن برجام و آزاد ش��دن ذخایر ارزی و افزایش عرضه، نرخ ارز 

شکسته می شود. 
 عبدالرسول دری اصفهانی  پس از جلس��ه با مدیران بانکی و فعاالن اقتصادی 
با حضور معاون وزیر امور خارجه در اتاق بازرگانی ایران برگزار ش��د در مورد 
نوس��انات روزهای اخیر نرخ ارز گفت: این نوسانات به هیچ وجه پایدار نیست؛ 
چرا که عرضه و تقاضای ارز و دسترسی به ذخایر ارزی در دوران تحریم تقریباً 
ناچیز بوده و از روز اجرایی ش��دن برجام تمام ذخای��ر ارزی بانک مرکزی آزاد 

می شود و عرضه باال می رود. 
وی خطاب به آنهایی که این روزها هیجانات زیادی را برای خرید نرخ ارز دارند 
گفت: اینکه به دلیل اتفاقات اخیر قیمت ارز باال می رود چیزی نیس��ت که به 
دلیل آن گول بخورید و ارز بخرید یا اگر قیمت ارز 3730 تومان ثبت می شود، 
مهم نیست بلکه مهم این است، چقدر دالر با این قیمت ردوبدل می شود یک 

دالر یا یک هزار میلیارد دالر.
وی پیش بینی کرد که قاعدتاً با آزاد شدن ذخایر ارزی ایران بعد از اجرایی شدن 

برجام دسترسی باال می رود و مسلماً نرخ ارز شکسته می شود.
دری اصفهان��ی همچنین ب��ه فعالیت های بان��ک مرکزی ب��رای ایجاد روابط 
کارگزاری با بانک های بین المللی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی 3 ماه است 
که در حال تالش برای ایجاد روابط کارگزاری با بانک های بین المللی است، در 

این زمینه به موفقیت هایی هم رسیده ایم و برخی بانک های بین المللی موضوع 
را برای برقراری ارتباط با ایران پذیرفته اند. 

مش��اور رییس کل بان��ک مرکزی به ای��ن نکته اش��اره کرد ک��ه در کنار این 
موضوع بای��د به برق��راری روابط ب��ا بیمه های اعتب��ار صادرات��ی توجه ویژه 
داش��ت؛ چرا که برج��ام اجازه گش��ایش اقتص��ادی ب��ه ای��ران را می دهد و 
 بنابرای��ن بانک ها نیز بای��د برای ت��داوم فعالیت ه��ای بانک��ی و تأمین مالی

 پشتیبانی شوند.
وی به اهمیت جذب س��رمایه گذاران خارج��ی و ورود بیمه های اعتباری دنیا 
اشاره کرد و افزود: حتی اگر یک س��رمایه گذار خارجی منابع ارزی خود را به 
ایران بیاورد باید فاینانس را از طریق مؤسس��ات مالی بین المللی صورت دهد، 
اما این مؤسسه پوشش بیمه ای صندوق های ضمانت خود را نیاز دارد تا ریسک 

آنها را هیچ کند.
 دری اصفهانی از مذاکره ب��ا بیمه های اعتباری بین الملل��ی از جمله هرمس، 
کوفست و س��اچه خبر داد و گفت: نخستین ش��رط آنها برای برقراری روابط 
بیمه ای این است که معوقات ایران به این سیستم های بیمه ای پرداخت شود 
که البته ایجاد معوقات به دلیل نبود منابع مالی در ایران در س��ایه تحریم ها و 

عدم امکان نقل و انتقاالت پولی بوده است. 
وی تأکید کرد: قبل از سفر رییس جمهور به ایتالیا و فرانسه باید مسایل مربوط 

به بیمه های اعتباری حل و فصل شود.

معاون بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان اصفهان با تاکید بر اینکه کد آیس��یک برخی از رسته ها باید 
پیش��نهاد و مصوب ش��ود، گفت: هیچ رس��ته ای از اتحادی��ه صنایع 
 دس��تی اصفهان حذف نش��ده و این تنها برداشت اش��تباه این صنف

 است.
محمد مجی��ری در واکنش انتق��ادات رییس اتحادیه صنایع دس��تی 

مبنی بر حذف 13 رسته از این صنف،  اظهار داشت: ما به عنوان متولی 
س��ازمان صنعت، و نظارت بر اصناف بر این دیدگاه هستیم که برخی 

صنوف باید در حوزه گردشگری و صنایع دستی تقویت شوند.
 وی با تاکید بر اینکه هیچ رسته ای از اتحادیه صنایع دستی حذف نشده 
و این تنها برداشت اشتباه این صنف اس��ت، بیان کرد: در حال حاضر 
اساس��نامه اتحادیه ها در حال بازنگری است و بر اساس شرایط جدید 
احتمال حذف برخی رسته ها وجود دارد که برای برقراری دوباره آنها 
در اتحادیه های زیرمجموعه خود اتحادیه ها از جمله صنایع دس��تی 

باید تالش کنند.
معاون بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
استان اصفهان گفت: اتحادیه صنایع دستی باید رسته های مورد نظر 
را براساس کدهای آیسیک آماده و پس از آن به اتاق اصناف ارایه دهد 
که بعد از این، کدهای موجود در کمیسیون نظارت شهرستان مصوب 

می شود.
مجیری با اشاره به اینکه سازمان صنعت، معدن تجارت به دنبال حذف 
هیچ کد و رس��ته ای نیس��ت، افزود: ما تنها به دنبال تقویت و اصالح 
اساسنامه اتحادیه ها هستیم و اتحادیه صنایع دستی می تواند مطابق 

اساسنامه تازه، کد رسته های جدید را با شرایط موجود منطبق کند.

مشاور رییس کل بانک مرکزی خبر داد:

نرخ ارز با اجرایی شدن برجام شکسته خواهد شد

محمد مجیری خبرداد:

هیچ رسته ای از اتحادیه صنایع دستی اصفهان حذف نشده است

آگهی مناقصه عمومی

   اداره کل زندانهای استان اصفهان

اداره کل زندانهای استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانی: اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه اقالم موادغذایی به شرح جداول زیر:

جدول۱: گوشت منجمد 2 تیکه 70/000 کیلوگرم – مرغ منجمد داخلی 75/000 کیلوگرم – تن ماهی 
180 گرمی 20/000 قوطی

جدول2: برنج معمولی 350/000 کیلوگرم – برنج دانه بلند 55/000 ک- ماکارونی 700 گرمی با قطر یک 
دوم میلی متر 65/000ک- روغن مایع 80/000ک- عدس درشت 17/000ک – نخود 12/000ک – لپه 
15/000 ک – لوبیا چیتی 17/000ک – قند 100/000ک- چای ایرانی 500 گرمی ٩000 ک- لوبیا چشم 
بلبلی 15/000 ک – لوبیا سفید 8000ک- لیمو خشک 2000ک- آبلیمو 3500 گالن 10 کیلویی – رب 
65/000ک – دارچین 2000ک- کشمش پلویی 7000ک – ورمیشل ٤50 گرمی ٤000ک- فلفل و ادویه 
٤000ک- نمک 80/000 ک- خرما خشت 17/000ک- خیارشور 25/000ک- نعنا خشک 2000ک – 

شوید خشک 2000ک – رشته آش 6000ک- سویا 13/000ک

جدول3: پنیر حلب 60/000 کیلوگرم – کره 15 گرمی 1/200/000 قالب – مربا 25 گرمی 1/200/000 
عدد – حلوا شکری 50 گرمی ٤00/000 عدد

تضمین شرکت در 
مناقصه

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان 
جدول۱: ٤28/000/000 ریال تضمین
جدول2: 517/000/000 ریال تضمین
جدول3: 166/000/000 ریال تضمین

محل: دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات دریافت اسناد

مهلت: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

محل: دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان تحویل اسناد

مهلت: ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

اداره کل زندانهای استان اصفهانگشایش پیشنهادها

طبق تاریخ اعالم شده در اسناد

نوبت اول

اداره کل زندانهای استان اصفهان

م الف:29337    

وزیر نفت: 

هزینه پروژه ها با لغو تحریم ها 
نصف می شود
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اخبارکوتاه

طبق یافته های جدید یک مطالعه، قرارگی��ری بلندمدت در مقابل 
میزان باالی ازن موجب افزایش بروز ش��رایط مرگبار بیماری ریه در 

بین افراد مبتال به امراض حاد ریوی می شود. 
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واندربیلت تنسی با بررسی بیش 
از ۱۵۰۰ نفر از این گروه از بیماران دریافتند که ۵۶۳ نفر از آنها مبتال 
به سندروم بیماری حاد دستگاه تنفسی )ARDS( شده بودند؛ این 
سندروم وضعیت خطرناک التهاب ریه است که در آن ریه ها قادر به 
دریافت اکسیژن کافی نیستند. ریسک ابتال به ARDS با قرارگیری 
طوالنی مدت در معرض اوزن افزایش می یاب��د. محققان همچنین 
دریافتند که اوزن به شکل قابل توجهی با ARDS در افراد سیگاری 
فعلی،  و نه غیرس��یگاری ها، مرتبط اس��ت. ازن نزدیک به زمین، یا 
آلودگی هوا، بخش اصلی موجود در دود و مه اس��ت و به طور کلی از 
طریق واکنش های ش��یمیایی بین ترکیبات معین ناشی از منابعی 
نظیر اگزوز اتومبیل ها، حالل ها و گازهای منتشرش��ده شیمیایی از 
کارخانه های صنعتی ایجاد می ش��ود. مطالعات قبل��ی ارتباط بین 
سیگار کشیدن و ARDS را به اثبات رسانده بودند، اما این اولین بار 
است که ارتباط بین آلودگی ازن با بیماری مشخص می شود. طبق 
توصیه محققان، دغدغه و نگرانی مربوط به تهدیدات ناشی از ازن برای 
سالمت همچنان رو به افزایش است، و از این رو کاهش میزان آلودگی 

اوزن ضرورت دارد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست اصفهان»پاما« با توجه  
به برگزاری همایش بین المللی روز جهانی تاالب ها در بهمن ماه سال 
جاری در اس��تان اصفهان ،اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان 
 در نظر دارد نمایش��گاهی جهت گردآوری دس��تاوردهای محققان 
دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالی و دس��تگاه ه��ای اجرایی با 
محوریت ت��االب های اس��تان اصفهان ب��ه ویژه تاالب بی��ن المللی 
گاو خونی برگزار و از ارای��ه دهندگان مطالعات برت��ر در این زمینه 
تقدی��ر کنند.ل��ذا متقاضی��ان م��ی توانند نس��بت به تهی��ه فرمت 
پوس��تر و تکمیل مش��خصات نویس��نده ی��ا نویس��ندگان مقاله از 
س��ایت اداره کل ب��ه نش��انی www.isfahan-doe.ir بخ��ش 
 همایش روز جهانی تاالب اق��دام و نتیجه ان را به نش��انی اینترنتی

 khabar.isfahandoe@yahoo.com ارس��ال کنند. بدیهی 
است به نویسندگان منتخب جهت نحوه چاپ و ارایه مقاله ها در این 

همایش اطالع رسانی خواهد شد.
همایش بی��ن الملل��ی روز جهان��ی تاالب ه��ا در نیم��ه اول بهمن 

سالجاری در اصفهان برگزار می شود. 

مطالعه جدید نشان می دهد؛
خطرات قرار گرفتن طوالنی مدت 

در معرض آلودگی ازن 

فراخوان ارایه مقاله با موضوع 
تاالب های استان اصفهان 

سدها همواره به دالیلی همچون تبخیر باال،عدم رعایت 
حق ابه و تخریب ه��ای گوناگون مورد نق��د بوده اند، اما 
برخی کارشناسان محیط زیست می گویند مشکل اصلی 

آنجاست که آب سدها به مصرف کننده آن نمی رسد. 
کارش��ناس مس��وول دفتر آلودگی آب و خاک سازمان 
محیط زیس��ت با بیان این که یکی از مس��ایل اصلی در 
بحران فرسایش خاک کش��ور، آبخیزداری است به  مهر 
می گوید: اگ��ر آبخیزداریمان را درس��ت انج��ام بدهیم 
مشکلی نداریم. مشکل ما در سدهایمان هم این است که 
 ما سد را می سازیم، اما سدی که ساخته شده آبخیزداری 

ندارد.
الدن رضی توضیح می دهد: م��ا نمی گوییم وقتی ما این 
سد را س��اختیم آب آن چگونه قرار است به نقطه پایانی 

یعنی مصرف کننده آب، برسد؟
چگونه باید آب رسانی به آن نقطه انجام شود که حداقل 
هدررفت آب را نداش��ته باش��یم و در عین ح��ال درگیر 
حواشی مثل اینکه در مس��یر چاه بزنند و آب را بکشند و 

اتفاقات دیگری که اغلب در این میانه می افتد، نشویم.
وی با بیان این که در اغلب سدها مشکل اصلی این است 
که مدیریت پایین دس��ت سد درس��ت انجام نمی شود، 
تاکید می کند: اگر مدیریت سد از صفر تا ۱۰۰ و به طور 
کامل دیده شود،خیلی از سدها می توانند نقطه عطف و 
پیشرفت و حتی خیلی مثبت باشند. یعنی به جای اینکه 
دریاچه ارومیه را خش��ک کنند آن را تقویت هم بکنند. 
ولی وقتی ما برای بخش کش��اورزی س��د می سازیم که 
۹۰ درصد هدررفت آب کشور ما از آن بخش است نتیجه 
همین می شود که می بینیم و دریاچه ارومیه هم خشک 

می شود.
رضی در پاس��خ به این ک��ه اجرای کام��ل آبخیزداری و 
مدیریت پایین دس��ت س��د چقدر هزینه دارد که انجام 
نمی شود، گفت: اصاًل بودجه و هزینه ای که آنچنان قابل 
توجه باش��د ندارد. مسئله این اس��ت که موضوع به طور 
کامل در دست یک بخش نیست. اعتقاد شخصی من این 
است که اگر در موضوعی مشخص باشد که صفر تا ۱۰۰ 
وظایف با کدام وزارتخانه و نهاد است آن کار درست انجام 
می شود، اما وقتی یک بخش از کار دست یک وزارتخانه 
و بخش دیگر دست وزارتخانه دیگر و بخش دیگری هم 
دست سازمان دیگری باش��د خب این کار درست انجام 

نمی شود.
وی در تش��ریح این موض��وع در بحث مدیری��ت پایین 
دس��ت س��د می گوید: ب��رای اینکه پایین دس��ت س��د 
 مدیریت ش��ود باید چند نوع کان��ال از درجه یک تا پنج 

داشته باشیم. 
حاال بعضی از س��دها مثاًل خاکی اس��ت، یا سد متوسط 
اس��ت، یا به هرح��ال حجم ذخی��ره آب ف��رق می کند 
و می گوین��د یک ت��ا ۳ کفای��ت می کند، ام��ا برخی هم 

می گویند حتماً کانال های ۱ تا ۵ باشد. قانون ما می گوید 
حتما ۱ ت��ا ۳ را بای��د وزارت نیرو بزن��د و ۴و ۵ را وزارت 
جهاد بس��ازد. بعد وزارت جه��اد می گوید م��ن بودجه 
ندارم که کانال ۴ و ۵ را بزن��م و وزارت نیرو هم می گوید 
ت��ا کان��ال ۴ و ۵ را نزنند م��ن نمی توانم ۱ ت��ا ۳ را بزنم. 
 یعن��ی در واقع پاس کاری می ش��ود و س��رانجام اتفاقی 

نمی افتد.
ساخت س�د، مش�روط به تعیین بودجه برای 

مدیریت پایین دست شود
کارش��ناس مس��وول دفتر آلودگی آب و خاک سازمان 
محیط زیست در پاسخ به این که برای حل این مسئله چه 
باید کرد، می گوید: پیشنهادی که ما همیشه در جلسه ها 
می دهیم؛ این است که، تا برای مدیریت پایین دست آب 
به طور کامل بودجه ای دیده نشده است اصاًل ساخت آن 
سد تصویب نشود. یعنی پروژه سد زمانی تصویب بشود 
که مدیریتش به ط��ور کامل تا آن نقط��ه انتهایی یعنی 
مصرف کننده ای که قرار است از آب استفاده کند دیده 
شده باشد. این که آبرسانی به چه صورتی به چه میزانی 

انجام شود و همه این مسایل باید پیش بینی شده باشد.
به گفته رضی به هر حال مخزن هر سدی یک پیش بینی 
آبی دارد. در این پیش بینی آب یک خشکس��الی و یک 
ترسالی و یک س��ال متوسط لحاظ ش��ده است که همه 
اینها قابل پیش بینی است و بر این اساس می توان در نظر 
گرفت که در این سال ها آب به چه میزان و به چه صورت 

باید به دست مصرف کننده نهایی آب برسد.
سدها ساخته و رها می شوند

رضی تاکید می کند: مطمئناً ای��ن اتفاقات نمی افتد و ما 
سدها را با همه مسایلشان می سازیم و بعد رها می کنیم. 
این یعنی ما مدیریت پایین دست نداریم و خیلی که هنر 
کنیم مدیریت ما به ذخیره سازی سد بر می گردد که تازه 
آن هم با توجه به س��طح گس��ترده ای از هدرروی که در 
سدهای ما رخ می دهد و نمی توانیم مدیریت تبخیرش را 

انجام بدهیم بحث های خودش را دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا س��ازمان محیط زیست هنگام 
ص��دور تاییدیه ارزیابی زیس��ت محیطی برای س��اخت 
س��دها به این موضوع توجه می کند یا ن��ه، می گوید: ما 

فقط از دیدگاه های زیس��ت محیطی بررس��ی می کنیم. 
یعنی چیزی که مد نظر ماست آن است که مسایل محیط 
زیستی که یک سد دارد به چه شکل است؟ قرار است کجا 
را تخریب کند و این تخریب به چ��ه میزان خواهد بود؟ 
چقدر درخت قطع می کند و درخت های قطع شده از چه 
نوعی هستند و چه گونه ای قرار است جایگزین آنها شود؟ 
این مسایل است که برای ما اهمیت دارد و قانون هم به ما 
می گوید در همین حد وارد شوید، اما آن چیزی که من 
به ش��ما می گویم در وظایف وزارت جهاد و کشاورزی و 

وزارت نیرو است. 
اصل بحث الگوی مصرف آب ج��زو وظایف وزارت نیرو و 
وزارت جهاد کشاورزی اس��ت و ما به عنوان یک سازمان 
ناظر فقط می توانیم بگوییم ش��ما مدیریت سبز را لحاظ 

کنید.
عامل گرد و غبار کش�ور صد درصد فرامرزی 

نیست
رضی با بیان اینکه خوب نیس��ت دائم ب��ه مردم بگوییم 
کمتر مصرف کنی��د و بخش های مدیریتی م��ا هم باید 
درس��ت وظایفش��ان را انجام دهن��د، می گوی��د: وقتی 
می گوییم ۹۰ درصد آب کشور صرف کشاورزی می شود 
باید بفهمیم که واقعاً این کش��اورزی برای ما چقدر سود 

دارد؟ 
اگر آب ما بر اساس قیمت واقعی باش��د آن وقت قیمت 
واقعی محصول کشاورزی ما چقدر می شود؟ بعد وقتی ما 
صحبت از صادرات مواد غذایی می کنیم چقدر صادرات 
آب مجازی انجام می دهیم؟ اینها همه مسایلی است که 

در پی این موضوع خواهد آمد.
او در پاس��خ به این که آیا چش��م اندازی ب��رای رفع این 
مش��کل پیش رویمان هس��ت یا نه می گوید: امیدواریم 
با پیش بینی های��ی که در برنامه شش��م ش��ده بتوانیم 
راهکاره��ای خوبی پیدا کنیم و آبخی��زداری هم جایگاه 
مناس��ب خودش را پیدا کند تا بتوانیم حفاظت خاکمان 
را داشته باش��یم. ما االن دیگر نمی توانیم بگوییم گرد و 
غبار هوای ما صد در صد فرامرزی است. االن کانون های 
 داخلی داریم که ریشه همه  آنها فرسایش خاک خودمان 
اس��ت. به این ترتیب هوای کش��ور که به گفته سازمان 
محیط زیست از بنزین های آلوده پالوده شده است، با گرد 
و غباری آکنده می ش��ود که ریشه در فرسایش خاکمان 
دارد. بخشی از فرس��ایش خاک کشور به دلیل معضالت 
ناشی از سدسازی های گسترده است و سرانجام سدها با 
هزینه های صدها و هزاران میلیاردی س��اخته می شوند، 
اما حتی آبی که ذخیره می کنند را به دست مصرف کننده 
نهایی نمی رس��انند. مشکلی که ش��اید تنها راه حل رفع 
آن، بازاندیشی بنیادین در ساختار متولی محیط زیست 
کش��ور باش��د. س��اختاری که به هیچ رو توان مدیریت 

بحران های متعدد این حوزه در کشور را ندارد.

آژانس فضای��ی اروپ��ا )ESA( در س��مپوزیم بی��ن الملل��ی که در 
 هلند برگزار ش��د، اعالم کرد ک��ه قصد دارد تا س��ال 2۰۳۰ میالدی 
دهکده ای روی م��اه احداث کند. متخصصان آژان��س فضایی اروپا با 
اعالم اینکه ساخت این ایس��تگاه سرنش��ین دار تا کمتر از پنج سال 
آینده آغاز خواهد شد، اظهار داشتند که این دهکده می تواند سکوی 
پرشی برای ماموریت های آتی به مریخ باشد. کارشناسان بر این باورند 

استراتژی ساخت پایگاه در ماه، پلی برای رسیدن به مریخ است.

این استراتژی برای ناسا که رویای سفر به مریخ را در سر می پروراند، 
بسیار حایز اهمیت است. 

محققان دانشگاه MIT ماه گذشته برآورد کردند که اگر فضانوردان 
هنگام س��فر به مریخ، قس��مت اعظم س��وخت مایع مورد نی��از را از 
س��وخت موجود روی ماه تامین کنند، جرم س��فینه هنگام پرتاب از 
زمی��ن، ۶8 درصد کاهش خواه��د یافت. از طرفی، تحقیقات نش��ان 
می دهد در صورت ساخت یک پایگاه در ماه، هزینه ناسا برای ارسال 
انس��ان به مریخ، در س��ال ح��دود ۱۰ میلیارد دالر کاه��ش خواهد 
 یافت، بنابراین آژانس فضایی آمریکا مش��تاقانه از این طرح استقبال 

کرده است.
ساخت پروژه دهکده در ماه، در سال 2۰2۰ با ارسال روبات به ماه آغاز 
می شود. قرار اس��ت روبات ها برخی از امکانات مورد نیاز انسان را در 

ماه احداث کنند تا چند سال بعد برای سفر فضانوردان آماده باشد.
 در س��ال 2۰۱۳، آژان��س فضایی اروپا با چند ش��رکت س��اختمانی، 
پروژه ای را برای ساخت و س��از در ماه با اس��تفاده از مواد موجود در 
همان محیط آغاز کرد. با این وجود، دیگر نیاز نیس��ت منابع مختلف 
از زمین به ماه منتقل شوند و با این کار هزینه ها کاهش چشمگیری 

خواهند داشت.

تیمی از ستاره شناس��ان موفق به شناس��ایی یک خوش��ه کهکشانی 
غول پیکر و وسیع ش��ده اند که ۳/8 میلیارد سال پس از انفجار بزرگ 

شکل گرفته و ۱۰۰۰ برابر بزرگ تر از کهکشان راه شیری است.
این خوشه کهکش��انی که در فاصله ۱۰ میلیارد س��ال نوری از زمین 
 واقع شده و احتماال دارای هزاران کهکشان است،  2۵۰ تریلیون برابر 

بزرگ تر از خورشید است.
 خوشه IDCS ۱۴2۶ بزرگ ترین خوشه کهکشانی است که در چهار 
میلیارد سال اول پس از انفجار بزرگ شناس��ایی شده است. به گفته 
محققان موسسه فناوری ماساچوست، دانش��گاه میسوری، دانشگاه 

فلوریدا و موسسات دیگر، این خوشه به شدت در حال تحول است.
آنها یک گره درخشان از پرتوی ایکس را مش��اهده کردند که تقریبا 
در خارج از مرکز خوشه قرار داشت و نشان می دهد که هسته خوشه 
احتماال صدها هزاران سال از مرکز خود جابه جا شده است. این هسته 
احتماال در برخورد با یک خوشه کهکشانی عظیم دیگر از جای خود 
خارج شده و باعث پخش شدن گاز درون خوشه ،در اطراف شده است.

خوشه های کهکش��انی توده هایی از صدها هزار کهکشان هستند که 
توسط گرانش در کنار هم قرار گرفته اند. 

آنها عظیم ترین ساختارهای جهان هستند و خوشه های نسبتا نزدیک 

مانند خوشه سنبله به شدت درخشان بوده و تشخیص آنها در آسمان 
آسان است. دانشمندان در سال 2۰۱2 با استفاده از تلسکوپ اسپیتزر 
برای نخس��تین بار توانستند نش��انه هایی از خوشه IDCS ۱۴2۶ را 

شناسایی کنند و تخمین اولیه ای از جرم آن ارایه دادند. 
ستاره شناس��ان ممکن است در س��ال 2۰۱8 پس از پرتاب تلسکوپ 
فضایی جیمز وب بتوانند تصویر بهتری از این خوش��ه کهکش��انی به 

دست بیاورند.

کشف بزرگ ترین خوشه کهکشانی تا کنونساخت دهکده  ای در ماه ،تا سال 2030

دراعماق فضا

از شور سدسازی تا بحران فرسایش خاک؛

آب سـدها به مصرف کننده نمی رسـد 

گل پیچ ساعتی 



5روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1775 | سه شنبه 22 دی 1394 | 1 ربیع الثانی 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1775 | January 12 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.zayanderoud@gmail.com

اخبار کوتاه

خبر 

مدیر عامل ش��رکت واحد ش��هرداری ته��ران از نص��ب تابلوهای 
مسیریاب با خط بریل در ایستگاه های اتوبوس خبر داد.

پیمان سنندجی در این باره گفت: پس از بازدید مسووالن از خطوط 
اتوبوسرانی کش��ورهای اروپایی برآن شدیم تا دسترسی آسان تری 
برای نابینایان در راستای اس��تفاده حداکثری از این خطوط ایجاد 

کنیم.
وی افزود: در این راس��تا مقرر شد تا نقش��ه خطوط مسیر در داخل 
اتوبوس و ایستگاه های BRT به خط بریل نصب شود. وی افزود: این 
مهم برای اولین بار درخط یک BRT رخ می دهد و کم کم با احصای 

مشکالت و حل آن به سایر خطوط تسری می یابد.
س��نندجی همچنین از نصب دس��تگاه صوت��ی اعالم کنن��ده نام 
ایس��تگاه ها در داخل اتوبوس های BRT خب��ر داد و گفت: از این 
پ��س اتوبوس ها نیز به مانند مترو به سیس��تم صوت��ی اعالم کننده 
نام ایستگاه مجهز می ش��وند تا نابینایان بهتر بتوانند مسیر خود را 

انتخاب کنند.

 رییس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
به خودروهایی ک��ه به دلی��ل آالیندگی و دودزا ب��ودن فک پالک 
شده اند، هشدار داد که طی 10 روز نس��بت به رفع نقص خود اقدام 

کنند.
سرهنگ مراد مرادی، با بیان اینکه تش��دید برخورد با خودروهای 
آالینده و فاقد معاینه فنی در دستور کار پلیس قرار دارد، اظهار کرد: 
این طرح در روزهایی که وضعیت هوا در شرایط سالم نیز قرار دارد 
ادامه داشته و ماموران پلیس با خودروهای فاقد برگه معاینه فنی و 

یا دودزا برخورد خواهند کرد.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه در 9 ماه��ه امس��ال می��زان برخ��ورد ب��ا 
خودروهای آالینده و فاقد معاینه فنی نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته 70 درصد افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: خودروهای 
آالینده فک پالک شده و پالک اعزام به تعمیرگاه دریافت می کنند.

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
با هشدار به خودروهایی که از سوی پلیس فک پالک شده اند، تاکید 
کرد: از این رو آن دس��ته از خودروهایی که فک پالک شده اند، تنها 
10 روز فرصت دارند با مراجعه به تعمیرگاه نس��بت به رفع نقص و 
آالیندگی خود اقدام کنند، در غیراین صورت در صورت مش��اهده 
پلیس اقدام به توقیف این خودروها کرده و عالوه بر اعزام پارکینگ، 

50 هزار تومان نیز جریمه خواهند شد.

 قائم مقام معاون اش��تغال و خودکفایی کمیته امداد از آغاز اجرای مرحله 
نخست طرح استعداد سنجی مددجویان تحت حمایت در راستای ارزیابی 

میزان توانمندی آنان خبرداد.
منوچهر رزمجو گفت: بر اس��اس این طرح، مهارت ه��ا و عالقه مندی های 
حرفه ای، آموزش��ی و ش��غلی تمام خانواده های تحت حمایت شناسایی 
و س��نجش می ش��ود تا آنان برای ایجاد فرصت ش��غلی مورد ارزیابی قرار 
گیرند. وی افزود: در اجرای این طرح بعد از شناسایی مددجویان، اطالعات 
 تمام خانواده های تحت حمایت، جمع آوری و مش��اوره ش��غلی و مهارتی 
برای افراد واجد ش��رایط ارائه می ش��ود؛ ضمن اینکه میزان آموزش مورد 
نیاز، نوع و رشته شغلی که قرار است در آن فعالیت داشته باشند نیز تعیین 

می شود.
قایم مقام مع��اون اش��تغال و خودکفایی کمیت��ه امداد با اش��اره به اینکه 
 مددجویان واجد ش��رایط با همکاری مراکز فنی و حرفه ای کسب مهارت 
می کنند، افزود: متقاضیان اش��تغال ب��ه کار می توانند ی��ا از طریق مراکز 
کاریابی مشغول به کار شوند و درآمد کسب کنند و یا اینکه با ادامه تحصیل، 

خودکفا شوند و شغل ایجاد کنند.
 رزمجو افزود: این نهاد در زمینه ایجاد اش��تغال پایدار، چهار مرحله را طی

 می کند که مرحله نخس��ت آن، اس��تعدادیابی مدجویان توسط مشاوران 
شغلی اس��ت. وی افزود: گام بعدی، آموزش اس��ت، چرا که اگر فرد مهارت 
شغلی نداشته باشد، دچار مشکل می ش��ود. بعد از آن ، مرحله تزریق مالی 

است و مرحله آخر نظارت بر طرح های اشتغال است.
وی گفت: امسال بین یکصد تا 110 هزار خانوار خودکفا و از چرخه حمایتی 
امداد خارج می ش��وند؛ ب��ه طوری که تاکنون برخی از اس��تان ها جش��ن 

خودکفایی و توانمند سازی مددجویان را برگزار کرده اند.
رزمجو افزود: کمیته امداد س��ال آینده اش��تغال خانواده ها را با س��رعت 
 بیش��تری پیگیری می کن��د و ب��ا برنامه ری��زی هایی که دارد به س��مت 
اش��تغال های پایدارحرکت خواهد کرد و بازاریابی و فروش محصوالت را با 

جدیت بیشتری پیگیری می کند.
طبق آمار وزارت کار، 45 درصد اشتغال های کوچک در سال گذشته توسط 
کمیته امداد و 55 درصد مابقی آن توسط 18 دستگاه دیگر ایجاد شد که این 

آمار، نشان دهنده موفقیت امداد در بحث اشتغال است.
اکن��ون کمیته امداد به طور مش��خص دو محصول فرش و صنایع دس��تی 
تولیدی مددجویان را به طور مس��تقیم خریداری می کند. س��ال گذشته 
کمیته امداد220 هزارمت��ر فرش به مبلغ 250 میلی��ارد تومان از 67هزار 

بافنده تحت حمایت خریداری کرد.

نصب نقشه های بریل
BRT در اتوبوس های 

اولتیماتوم پلیس به خودروهای
 فک پالک شده

طرح استعداد سنجی مددجویان 
کمیته امداد آغاز شد

کامران حصادی، با اشاره به ضرورت فراهم شدن زیرساخت های 
الزم قانونی ب��رای بودجه ریزی مبتنی بر عملک��رد در آموزش و 
پرورش اظهار کرد: ب��رای بودجه ریزی عملیات��ی باید به قیمت 
تمام شده خدمات برسیم؛ قیمت تمام شده در آموزش  و پرورش 

مبتنی بر محصول آن است. 
وی افزود: اگر بپذیریم که محصول آموزش و پرورش » دانش آموز« 
اس��ت طبیعتا باید بتوانیم یک دانش آموز را صرف نظر از شرایط 
تحصیل و مکان زندگی، ارزشیابی کرده و به قیمت تمام شده اش 

برسیم.
قیمت تمام شده دانش آموزی را در آموزش و پرورش 

نداریم
مدیر کل امور مالی و ذی حسابی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده دانش آموزی را در آموزش 
و پرورش نداریم اظهار کرد: اگر هم رقمی در این خصوص اعالم 
می شود از طریق تقسیم کل بودجه آموزش و پرورش به جمعیت 
دانش آموزان محاسبه شده که از آن تحت عنوان » هزینه سرانه 
 دانش آموزی« یاد می ش��ود که امس��ال حدود دومیلیون تومان 

بود.
حصادی ادامه داد: این رقم دقت بسیار پایینی دارد و به هیچ وجه 
نمی توان گفت قیمت تمام شده برای یک دانش آموز پایه پنجم در 
استان یزد با دانش آموزی در پایه نهم در بندر جاسک یکسان است؛ 

این قضاوت به هیچ وجه قضاوت معقولی نیست. 
وی با بیان اینکه در عین ح��ال پارامترهای دیگری نیز در قیمت 
تمام شده یادشده دخیل هس��تند و هزینه های ثابتی وجود دارد 
که برای پوش��ش دادن به آن هزینه ها به داش��تن نقطه س��ر به 
سری نیاز است اظهار کرد: به عنوان مثال هزینه های جاری چون 
بهای برق برای اداره یک مدرس��ه 20 دانش آم��وزه با هزینه های 
یک مدرس��ه 200 دانش آموزه متفاوت اس��ت و مس��لما سرانه 
 این هزینه ه��ای ثابت در مدرس��ه ای با جمعی��ت باالتر کاهش 

می یابد.
حس�ابداری مناب�ع انس�انی، ای�ده آل بودجه ریزی 

عملیاتی
مدیر کل امور مالی و ذی حس��ابی وزارت آموزش و پرورش ادامه 
داد: یک پارامتر دیگر، تاثیردادن تفاوت پایه های تحصیلی است. 
نمی توان مدرس��ه را واحد در نظر گرفت و باید قیمت تمام شده 

در پایه های تحصیلی را نیز مش��خص کرد. ایده آل بودجه ریزی 
عملیاتی برای رس��یدن به اوج شکوفایی اش حس��ابداری منابع 
انسانی است که بر اس��اس آن مشخص می ش��ود هر انسان چه 
سرمایه ای اس��ت و چه میزان برای او هزینه شده است. حصادی 
 در ادامه با بیان اینکه » رس��یدن به چنین رقمی آرمانی اس��ت

 و یک��ی از برنامه ه��ای جدی ما رس��یدن به این قیمت اس��ت« 
 گف��ت: به صورت بس��یار مح��دود در ش��هر ته��ران در مقطعی

 مطالعاتی انجام شده است اما هیچ گاه عمومیت پیدا نکرده؛ زیرا 
در باالدس��ت این فرآیندها، قوانین مناس��ب و حمایت کننده در 

اختیار نداشته ایم.
مزیت ه�ای در اختیارداش�تن هزین�ه س�رانه 

دانش آموزی
وی درباره مزیت های در اختیار داشتن هزینه سرانه دانش آموزی 
افزود: اگر مدرس��ه ای روستایی با س��ه دانش آموز را که تعدادی 
عوامل اجرایی دارد و هزینه های ثابتی برای اداره آن نیاز است در 
نظر بگیرید در حالی که 10 کیلومتر آن طرف تر مدرسه ای با 27 
دانش آموز وجود داشته باشد، با مقایسه هزینه و قیمت تمام شده 
شاید به این تصمیم منطقی برسیم که اگر سرویسی مهیا کنیم 
تا آن سه دانش آموز به مدرس��ه مجاور بروند، بخشی از هزینه ها 

کاهش می یابد.
 مدیر کل امور مالی و ذی حسابی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: 
اگر این اقدام توام با برنامه ریزی منابع انسانی انجام شود یقینا بخش 
عمده ای از هزینه ها در آموزش و پ��رورش، تنها با تغییر و تعریف 

جدید از فضاها و ظرفیت ها کاهش می یابد.
حصادی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش هیچ راهی ندارد جز 
آنکه به صورت درون زا و مولد به خود بنگرد گفت: فضای آموزش 
و پرورش بس��یار بزرگ اس��ت و هر اقدامی در آن ش��بیه اجرای 
تصمیمی در یک کشور است. آموزش و پرورش همه ابعاد سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک کشور را در اندازه کوچک در 

خود دارد. 
وی افزود: فضای آم��وزش و پرورش یک فض��ای غنی، تعاملی و 
اقناعی برای اتخاذ هر نوع تصمیم اصالحی و سازنده و اجرای آن 
است. فضا برای بهره وری مناسب اس��ت و تنها نیاز داریم مطالعه 
کنیم و برنامه ها را به نحو احسن به اجرا در بیاوریم؛ به عبارت دیگر 
تنها راه برون رفت از مش��کالت مالی آموزش و پرورش همگرایی 

مدیریت، اقتصاد و حسابداری است. 
نمی توان فرمول واحدی برای صرفه جویی در تمام مدارس ارائه 
کرد مدیر کل امور مالی و ذی حس��ابی وزارت آموزش و پرورش 
همچنین با اشاره به ضرورت پیاده سازی برنامه هایی در مدارس که 
به افزایش بهره وری منجر می شود ادامه داد: البته نمی توان فرمول 
واحدی برای تمام مدارس ارائه کرد، بلکه هر مدرسه متناسب با 
شرایط و اقتضای خود می تواند اقداماتی را در دستور کارش قرار 

دهد که صرفه جویی حاصل و بهره وری ارتقا یابد. فرض کنید 105 
هزار مدرسه در س��طح کشور هر کدام س��االنه 100 هزار تومان 
صرفه جویی کنند، این رقم هرچند کوچک است اما سرجمع آن 

رقم بزرگی خواهد شد. 
حصادی همچنین ب��ا بیان اینک��ه » ادعا نداریم م��دارس همه 
می توانند بر اس��اس یک فرمول واحد صرفه جویی کنند« گفت: 
به این نتیجه رس��یده ایم که اگر از طریق سیستم مالی یکپارچه 
مدارس پیوس��ت هایی تعریف و ریز هزینه  مدارس را استخراج و 
نظارت کنیم و به سیس��تم » بکفا« و مرکز منابع انسانی متصل 
 شویم سریع تر می توانیم به قیمت تمام شده خدمات در مدارس 

برسیم.
اتصال سیس�تم مالی مدارس به سیس�تم حقوق و 

دستمزد
وی ادامه داد: در گام بعدی اگر بتوانیم سیس��تم مالی مدارس را 
به سیستم حقوق و دس��تمزد مدارس متصل کنیم به نحوی که 
با تحلیل آمارها س��هم هر مدرس��ه از حقوق و دستمزد مشخص 
ش��ود، می توانیم قیمت تمام شده یک مدرس��ه را بر حسب سایر 
هزینه های آن مدرسه بدون احتساب حقوق و دستمزد محاسبه 
کنیم. ه��دف مهم ما جم��ع آوری اطالعات مال��ی در قالب های 

استانداردشده است.
آغ�از احص�ای اطالع�ات برای رس�یدن ب�ه قیمت 

تمام شده در مدارس
مدیر کل امور مالی و ذی حسابی وزارت آموزش و پرورش در ادامه 
با بیان اینکه » با استانداردسازی جریان اطالعات در هزینه، منابع 
و سرانه مدارس به راحتی می توانیم فضای جدیدی پیدا کنیم که 
شاید تا دوسال پیش تصورش مشکل بود« اظهار کرد: در حساب 
یکپارچه مدارس و در بخش پشتیبانی از مدارس استانداردسازی 
اطالعات را آغاز کرده ایم و در حال توسعه آن هستیم تا هزینه ها و 

قیمت تمام شده را احصای کنیم.
جزئیات استقرار حساب یکپارچه مدارس

مدی��ر کل امور مال��ی و ذی حس��ابی وزارت آم��وزش و پرورش 
همچنین درباره چرایی اجرا نشدن حس��اب یکپارچه برای همه 
مدارس کشور در س��ال جاری اظهار کرد: بستر الزم برای اجرای 
این طرح که همان حساب بانکی شناخته شده ای در بانک ملی با 
پیش شماره 220 است برای کمک های مردم و انجمن اولیا و سایر 
موارد فراهم شده است. در عین حال حساب هایی با پیش شماره 
415 نیز در اختیار مدارس است که سرانه و کمک های دولتی به 

آنها واریز می شود.
حصادی ادامه داد: اگر شنیده ش��ده مدارسی وجود داشته اند که 
وجه نقد به عنوان کمک به مدرسه از خانواده ها دریافت کرده اند 
پذیرفته نیست؛ زیرا اطالع رسانی ها در این خصوص انجام شده 
و اولیا باید برای پرداخت این مبالغ حتما فیش تهیه می کردند و 

 به مدارس می دادند. وی با بیان اینکه البته حس��اب بانکی برای 
105 هزار مدرسه کشور افتتاح اما در 40 درصد مدارس اجرایی 
ش��ده اس��ت گفت: برای اجرای طرح در باقی مدارس نیز پس از 

دریافت بازخوردها و رفع اشکاالت اقدام خواهد شد.
حصادی با بیان اینکه » مدت ها طول خواهد کش��ید تا به هدف 
خود در تجمیع اطالعات و افزایش بهره وری برسیم« اظهار کرد: 
در این مسیر حمایت همه جانبه مسووالن در توسعه بودجه ریزی 
عملیاتی و تصویب قوانین پشتیبان الزم است و امیدواریم در سال 

95 به موفقیت های خوبی در این زمینه دست یابیم.
حصادی در ادامه با تاکید بر اینکه به راه انداختن جریانی با تفکر 
بهره وری در آموزش و پرورش بر اساس س��ند تحول بنیادین از 
اهداف مهمی  اس��ت که باید دنبال کنیم گفت: همان طور که در 
حیات طیبه دانش آموزان بر کیفیت زندگی و توانمندس��ازی در 
امور علمی، اخالقی و غیره تاکید شده است، بر تربیت اقتصادی 
 دانش آموزان که محصول آموزش و پرورش هس��تند نیز تاکید

 وجود دارد. 
وی ادامه داد: متاسفانه تا کنون چه در تولید محتوای درسی و چه 
القای این تفکر که دانش آموزان خود یک سرمایه و دارای ارزش 
هستند و باید سرمایه آفرینی کنند در آموزش و پرورش چندان کار 
نشده است. انسان مقتصد کسی است که ارزش و بهای خودش را 
بشناسد و بتواند آن را در جریان تولید در کشور دخیل کند؛ چرا که 

اقتصاد مقاومتی با انسان مقتصد ساخته می شود.
آموزش و پ�رورش در هی�چ دوره ای بودج�ه نزولی 

نداشته است
وی درباره وضعیت بودجه ای آموزش و پرورش نیز گفت : آموزش 
و پرورش در هیچ دوره ای بودجه نزولی نداشته و در سال آینده هم 
قطعا صعودی خواهد بود، اما اینکه تخصیص اعتبارات مصوب برای 
امور و همچنین پرداخت مطالبات چگونه خواهد بود متناسب با 

وصول درآمدهای دولت است.
موج سینوسی بدهی ها در آموزش و پرورش و ایجاد 

توده مطالبات
مدیر کل امور مالی و ذی حس��ابی وزارت آموزش و پرورش ادامه 
 داد: دولت بارها و بارها تالش کرده اس��ت تا مطالبات فرهنگیان

 را به صفر نزدی��ک کند. برای س��ال 95 نیز پرداخ��ت معوقات 
بازنشستگان در دستور کار دولت اس��ت اما همان طور که گفته 
 شد اگر آموزش و پرورش به خودش بازنگردد و بهره وری را ارتقا 
 ندهد باز هم موج سینوس��ی بدهی ها دو، سه س��ال آینده تکرار

 و توده مطالب��ات ایجاد می ش��ود که بر دوش دولت س��نگینی 
خواهد کرد.

وی درباره برخورد با تخلفات مالی در ادارات آموزش و پرورش نیز 
گفت: ابزار نظارتی در بخش مالی در کشور قائم بر قانون سالمت 
اداری و مبارزه با مفاس��د اقتصادی اس��ت و این یک نظارت عام 
است که برای هر کارگزاری در هر نقطه از کشور تعریف و تکلیف 

شده است. 
حصادی ادامه داد: عالوه بر این س��ایر دس��تگاه های نظارتی نیز 
فعال هستند و ما هم به س��بب اینکه تکلیف قانونی داریم اگر با 
 مواردی روبرو شویم که تخلف شده است شدیدا برخورد خواهیم 

کرد.

یک کارش��ناس امور زنان با انتقاد از بی توجهی معاونت 
امور زنان ریاست جمهوری به مش��کالت اساسی حوزه 
زنان گفت: متاس��فانه باید گفت مطالبات و دغدغه های 
معاونت امور زنان با دغدغه های زنان ارزش��ی جامعه در 

تناقض است.
خدیجه خادم صادق، با بیان اینکه از آغاز دولت یازدهم 
تا کنون عملکرد مثبتی در جهت پیش��برد اهداف حوزه 
زنان ش��اهد نبودیم، گفت: به اعتقاد بن��ده معاونت امور 
زنان در دو سال اخیر نتوانسته هیچ مشکلی را از جامعه 

زنان کشور حل کند.
وی ادامه داد: ما با آرمان های مقدس��ی که به خاطر آنها 
جنگیدیم به پای صندوق های رای می رویم تا آرمان های 
مقدس دینی ما حفظ شود اما متاسفانه تا کنون ندیدیم 

که هیچ مشکلی حل شود.
 به عنوان مثال در زمینه پوشاک هم اکنون شاهد هستیم 
که شخصیتی را که باید به یک زن بدهند توجهی به آن 
ندارند و بیشتر زن را در معرض س��قوط شخصیت قرار 

می دهند.
 این کارش��ناس امور زنان تصریح کرد: باید مس��ووالن 
امور زنان پاس��خ دهند ک��ه بودجه ها ص��رف چه کاری 
 می ش��ود و چ��ه کار ریش��ه ای ب��رای ح��ل مش��کالت 
 انجام داده اند ش��اید کارهای حاش��یه ای زی��ادی انجام 
 ش��ده باش��د اما این اقدام��ات نه تنه��ا در ح��وزه زنان 
 موثر نیس��ت بلکه ممکن اس��ت به مش��کالت دامن نیز 

بزند.
خادم صادق افزود: زن محور اصلی یک جامعه اس��ت و 
باید همیشه حرف برای گفتن داشته باشد اما هم اکنون 

اینگونه نیست.
وی گفت: مطالبات معاونت امور زنان ریاست جمهوری با 
مسیر و مطالبات زنان ارزشی دغدغه مند جامعه متفاوت 
است و آن چیزی را که انتظار داشتیم محقق نشده است 
مش��کالتی مانند بیمه زن��ان خانه دار و مش��کالت زنان 
سرپرست خانوار هنوز حل نشده است و این موضوعات 

اثرات سوئی را بر جامعه دارد.

 مدی��رکل فن��ی و حرف��ه ای اس��تان اصفه��ان اع��الم کرد: 
 نتایج مرحله کتبی هفتمین آزمون هماهنگ کشوري سال 94،

 27 دی ماه اعالم می شود. ابوطالب جاللی اظهار کرد: هفتمین 
مرحله آزمون هماهنگ کشوري س��ال 1394 مراکز دولتی و 
آموزش��گاه ها، روز جمعه 18 دی ماه جاری با شرکت 7 هزار 
و 476 نفر در 352 حرفه مهارتی به صورت همس��ان کشوري 
و در برخي رش��ته ها به صورت همسان اس��تاني در 45 حوزه 

برگزار شد.
وی افزود: در استان اصفهان، این آزمون در رشته هایی همچون 
خدماتی، فني، رایانه، هنري، گردش��گري و کشاورزي برگزار 
شد. مدیرکل فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان با بیان اینکه در 
حوزه ش��هر اصفهان تعداد 1500 نفر در این آزمون ش��رکت 
کردند، تصریح کرد: آزمون دهندگان مي توانند برای دریافت 
نتایج مرحله کتبی خود، 27 دي ماه س��ال جاري به س��ایت 
www.examtvto.net مراجع��ه کنند.جالل��ی اف��زود: 
قبول ش��دگان مرحله کتبي نیز براي اط��الع از زمان و مکان 
برگزاري آزمون هاي عملي باید به مراکز معین فني و حرفه اي 

شهرس��تان مراجعه کنند. وی خاطرنشان کرد: قبول شدگان 
نهایي الزامي اس��ت براي ص��دور گواهینامه خود به س��امانه 
http://pay.portaltvto.com مراجعه و نس��بت به واریز 

مبلغ 3000 تومان بابت هزینه صدور اقدام کنند.

مدیرعامل س��ازمان بیمه س��المت ایران گفت: دولت یازدهم گام بلن��دی برای رفاه 
اجتماعی و حمایت از بهداشت و درمان برداشته است و اکنون 41 میلیون نفر در کشور 

زیرپوشش بیمه ایرانیان قرار دارند.
 محمدجواد کبی��ر خاطرنش��ان کرد: اکن��ون بی��ش از 50 درصد جمعیت کش��ور 
 زیرپوشش بیمه سالمت ایرانیان قرار دارند که بیش��تر این افراد روستاییان، عشایر و 
خانواده های محروم در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت هستند. وی ادامه داد: نزدیک 
به91/7 درصد جمعیت بیمه شده درآمد ماهانه کمتر از 10 میلیون ریال دارند که این 
اقدام دولت جمهوری اس��المی ایران مورد تحسین موسس��ه های بیمه ای و سازمان 
جهانی بهداشت قرار گرفته است. کبیر گفت: در طرح بیمه سالمت ایرانیان حدود 750 
سکونتگاه غیررسمی در کشور شناسایی شده است و جمعیت این سکونتگاه ها را که در 

حاشیه شهرها به سر می برند؛ زیرپوشش بیمه قرار دادیم.
مدیرعامل سازمان بیمه س��المت ایران اظهارکرد: اکنون 23میلیون نفر روستایی و 
حدود چهارمیلیون و 500 هزار نفر در شهرهای زیر 20 هزار نفر از خدمات بیمه سالمت 
ایرانیان بهره مند هستند و دیگر بیمه شدگان در مناطق حاشیه ای شهرها و محروم 

کشور قرار دارند.
وی افزود: برای سازمان بیمه سالمت ایرانیان 11هدف راهبردی و 88 هدف عملیاتی 
کالن تعیین شده و در سطح استانی 289هدف عملیاتی به تناسب وضعیت و نیازهای 

درمانی و بیمه ای مشخص شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران یادآور شد: در سال 93 براساس تکلیف قانونی 
مبتنی بر بند ب ماده 38 برنامه پنجم توسعه، مقرر شد باید همه جمعیت فاقد پوشش 

بیمه ای کشور زیر چتر حمایتی بیمه ایرانیان قرار گیرند.
کبیر بیان کرد: براین اس��اس دکتر روحانی رییس جمهوری برای پیاده سازی حقوق 

شهروندی در قالب پوشش بیمه همگانی دستور ویژه صادر کرد. وی ادامه داد: سازمان 
 بیمه س��المت ایرانیان توانس��ت در یک اقدام هماهنگ و همسو با س��ایر بخش ها، 

طرح بیمه ای برای محرومان جامعه را با سرعت اجرا کند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: در بخش خدمات بیمه ای و درمان روستایی 
کشور طی دو س��ال اخیر گام های خوبی برداشته شده اس��ت و اعتبارات بخش بیمه 

درمانی روستاییان نزدیک به 460 درصد رشد پیدا کرد.
وی افزود: در س��ال 93 حدود دو هزار و 50 پزش��ک ب��ه واحدهای درمان��ی در ارائه 
 خدمت به محروم��ان جامعه اضافه ش��د. کبیرادام��ه داد: اکن��ون در مجموع حدود 

شش هزارو 700 پزشک در واحدهای ارائه دهنده خدمات درمانی روستایی، عشایری 
و شهرهای زیر 20 هزار نفر کشور مشغول انجام وظیفه هستند.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: سال گذشته حدود یک هزارو 900 مرکز درمانی 
 در مناطق روس��تایی و محروم تعمیر و استانداردسازی ش��د. کبیر بیان کرد: حدود 
یک هزارو 800 مرکز درمانی در این مدت به امکانات مناسب مجهز شد ضمن آنکه در 

کنار یک هزارو 500 مرکز درمانی، سکونتگاه پزشک مهیا شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه س��المت ایرانیان افزود: اقالم دارویی مشمول بیمه ایرانیان 
از 271 قلم در ابتدای طرح به 436 قلم رس��یده اس��ت. وی گف��ت:در بخش خدمات 

آزمایشگاهی 38 مورد خدمات به بیمه شدگان ارائه می شود.
کبیر به خدمات دندانپزشکی روستاییان اشاره و اظهارکرد: خدمات دندانپزشکی برای 
اولین بار از سال 93 در روستاها مورد توجه قرار گرفت که در ابتدای طرح چهار درصد 
خدمات در این بخش داش��تیم و اکنون به هفت درصد رسیده است.وی افزود: امسال 
حدود یک هزارو 520 میلیارد ریال بودجه برای خدمات دندانپزش��کی به روستاییان 
کشور اختصاص داده ایم.وی گفت: در بخش روستاییان و بیمه همگانی تمام منابع مالی 
را دولت تامین می کند که بخشی از محل هدفمندی یارانه و بخش دیگر از محل یک 

درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 وی عملک��رد بیم��ه س��المت ایرانی��ان در اس��تان الب��رز را مطلوب توصی��ف کرد 
و افزود: در ارزیابی نمایندگی این بیمه در البرز، فعالیت ها چشمگیر و ارزشمند توصیف 

شد.
 کبی��ر اظهارکرد: تیرماه امس��ال برنام��ه عملیاتی ب��رای خدمات ویژه به قش��رهای 
محروم جامعه به دفاتر سازمان بیمه سالمت ایرانیان در استان ها ابالغ شد و سال آینده 

برنامه های شاخصی در این بخش برای محرومان اجرا خواهیم کرد.

کارشناس امور زنان:
تناقض مطالبات معاونت امور زنان ریاست جمهوری 

با مطالبات زنان ارزشی جامعه 

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان:
 اعالم نتایج مرحله کتبی هفتمین آزمون

 هماهنگ کشوري 

41 میلیون نف�ر در کش�ور
 زیرپوشش بیمه هستند

مدیرکل امور مالی آموزش و پرورش؛

 موج سینوسی بدهی ها  در آموزش و پرورش
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دریچه خبر کوتاه

باغ موزه قصر، از نمایش های سی و چهارمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر میزبانی خواهد کرد.

باغ موزه قصر به عنوان یکی از میزبان های جش��نواره سی و چهارم 
تئاتر فجر در این جشنواره حضور خواهد داشت.

باغ موزه قص��ر با میزبان��ی از نمایش محیطی »پیک��ر زن همچون 
میدان نبرد در جنگ بوس��نی« در کنار مراکزی نظیر تئاتر ش��هر، 
خانه هنرمندان ایران، مجموعه تاریخی سعدآباد، عمارت مسعودیه 
و... از نمایش های سی و چهارمین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر 

میزبانی خواهد کرد.
نمایش محیطی »پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی« 
نوشته »ماتئی ویسنی« و کارگردانی پانته آ میرفصیحی از روز 4 تا 
9 بهمن ماه از س��اعت 18 به مدت 60 دقیقه در باغ موزه قصر اجرا 

خواهد شد.
 س��ی و چهارمین جش��نواره بی��ن الملل��ی تئات��ر فج��ر از اول تا 
دوازدهم بهمن ماه امس��ال در تهران و سایر استانهای کشور برگزار 

خواهد شد.

 فیل��م س��ینمایی »اژده��ا وارد می ش��ود« جدیدتری��ن س��اخته 
 مانی حقیقی برای حضور در بخش رقابتی جشنواره ی فیلم برلین 
انتخاب شد و ریاس��ت هیات داوران این جش��نواره بر عهده مریل 

استریپ خواهد بود.
این کارگردان س��ینما مبنی بر اینک��ه با توجه به حض��ور فیلم در 
 بخش سودای س��یمرغ جش��نواره  فیلم فجر و قانون جشنواره های 
 الف جهان��ی همچون برلین ک��ه اولی��ن نمایش فیلم بای��د در آن 
جشنواره  باشد، توضیح داد: طبق مذاکراتی که فیلم سازان ایرانی در 
چند سال گذشته با دست اندرکاران جشنواره  فیلم برلین داشته اند، 
این توافق حاصل ش��ده که اولین نمایش فیلم های ایرانی در ایران 

باشد.

فیلم سینمایی معروف »بعدازظهر سگی« با درخشش »آل پاچینو« 
تبدیل به اثری نمایشی می شود.

اقتباس نمایش��ی »بعدازظهر سگی« فیلم س��ال 1975 »سیدنی 
لومت« که آل پاچینو در آن هنرنمایی کرد، به زودی از سوی »تیاتر 

ونچرز« کمپانی »برادران وارنر« به روی صحنه می رود.
»اس��تفن آدلی گوئرگیس« متن این اثر را به ن��گارش درمی آورد. 
فیلم »بعدازظهر س��گی« نامزد پنج اس��کار ش��د و جایزه بهترین 
فیلمنامه نویسی را برای »فرانک پیرسون« به ارمغان آورد. این فیلم 
براساس داستان واقعی یک س��رقت نافرجام بانک در سال 1972 

بروکلین نیویورک ساخته شده بود.
همچنین هنوز تاریخ شروع این پروژه اعالم نشده، اما انتظار می رود 
»بعدازظهر سگی« اولین اجرای خود را در »برادوی« به روی صحنه 

ببرد.

برنامه مشاعره و حافظ خوانی از سوی مجموعه فرهنگی تفریحی باغ تجربه 
برگزار می شود.

 نشست کانون ادبی  باغ تجربه با عنوان من شاعرم با حضور استاد مصطفی 
هادوی متخلص به ش��هیر و زهره خبوش��انی متخلص به شقایق از شعرای 

معاصر به صورت هفتگی برگزار  می شود.   
ش��عرخوانی اعضای کانون ادبی باغ تجربه و رفع اش��کال از سوی استادان 
حاضر در برنامه و همچنین  مش��اعره با یکدیگر از جمل��ه برنامه های این 
نشست است که این هفته با محوریت حافظ خوانی و انجام مشاعره با اشعار 

حافظ برگزار می شود.
این برنامه روز چهارشنبه 23 دی ماه ساعت 8:30 تا 10:30 صبح در محل 
باغ تجربه واقع در چهار راه عالمه امینی،  کنار گذر  اتوبان ش��هید آقابابایی، 

انتهای باغ غدیر میزبان عالقه مندان به شعر و مشاعره است.

 فهرس��ت های برترین کتاب های کودک و نوجوان پاییز و زمستان 
سال 93، در یک جشن در شهر کتاب مرکز معرفی می شود.

جش��ن الک پش��ت پرنده که بهانه ای ب��رای گردهمای��ی و دیدار 
مخاطبان با نویسندگان و ش��اعران کودک و نوجوان است، امسال 
برای رونمایی و معرفی دو فهرست از کتاب های برگزیده این جایزه 

مستقل برگزار می شود.
مژگان رییسی امجد، مدیر فروشگاه مرکزی شهر کتاب با اعالم این 
خبر اظهار داشت: مخاطبانی که به دنبال کتاب های خوب و باکیفیت 
برای کودکان و نوجوانان هستند، به خوبی جایزه و همین طور جشن 
فصلی الک پشت پرنده را می شناسند و ما در هر برنامه، با استقبال 
قابل توجه والدین و کودکان مواجه هستیم به خصوص که نمایش 

عروسکی مربوط به کتاب های الک پشت پرنده را هم داریم.
 وی افزود: امس��ال تصمی��م گرفتیم جش��ن رونمایی از فهرس��ت 
15 و 16 را در یک روز برگزار کنیم تا همزمانی جش��ن پایان سال 
این جایزه و خرید ش��ب عید، مردم را آزار ندهد و با توجه به فضای 
محدود ش��هر کتاب مرکزی، این برنامه هم به بهترین شکل ممکن 

برگزار شود.
 بیش از 50 شاعر، نویسنده و مترجم کتاب کودک و نوجوان به این 
برنامه دعوت ش��ده اند و عالقه مندان می توانند برای شرکت در این 
مراسم روز جمعه 25 دی ماه، س��اعت 18 به شهر کتاب مرکزی به 
نشانی خیابان شریعتی، باالتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کالته 

مراجعه کنند.

میزبانی باغ موزه قصر، از نمایش های 
جشنواره تئاتر فجر

فیلم مانی حقیقی، مسافر برلین شد 

»بعدازظهر سگی« روی صحنه تئاتر

در باغ تجربه اصفهان؛

ویژه برنامه مشاعره و حافظ خوانی 
برگزار می شود

برترین کتاب های کودك و نوجوان 
معرفی می شوند

رحمت امینی:

بخش پژوهش جشنواره های تئاتر نیازمند بازنگری است

جدایی کتاب سال شعر و داس��تان و قرار گرفتنش در زیرمجموعه 
جوایز ش��عر فجر و جالل آل احمد از جمله تصمیمات وزارت ارشاد 
است که به نظر می رسد مطالعه و مشورت بیشتری را پیش از اجرایی 

شدن می طلبید.
جایزه کتاب سال ،هر سال در شاخه های مختلف، آثار مکتوب ایرانی 
و خارجی را مورد داوری قرار می داد که از دوره گذش��ته این جایزه، 
بخش شعر و داستان از آن منفک شده و به عنوان زیرمجموعه های 
جوایز شعر فجر و جالل آل احمد قرار گرفته اند. به این ترتیب، جوایز 
کتاب های سال شعر و داستان در قالب همان جوایز شعر فجر و جالل 

به برگزیدگان اعطا می شوند.
این تفکیک در جایزه کتاب سال و تغییراتی که در جایزه های شعر 
فجر و جالل اتفاق افتاده، موافقان و مخالفانی دارد، اما این س��وال 
پیش می آید که این حرکت رفت و برگشتی از اساس چرا باید انجام 
می شد؟ اگر بنا بوده از ابتدا یک جایزه برای داستان، جایزه ای برای 
شعر و جایزه ای برای معرفی برگزیدگان مختلف کتاب سال در نظر 
گرفته شود، چرا همه این جوایز ابتدا در قالب کتاب سال اعطا شده و 

سپس از یکدیگر منفک شده اند؟
شاید بخشی از این مشکالت به این دلیل باشد که جشنواره شعر فجر، 
از ابتدا قرار نبود کتاب سال شعر انتخاب کند و این بخش بعد از چند 
دوره به جشنواره اضافه ش��د.در پیش بودن برگزاری دهمین دوره 
جشنواره شعر فجر، توجهات را به سمت این جشنواره برده و مسئله 
مذکور هم همچنان به صورت عالمت س��والی بزرگ، ذهن صاحب 

نظران و صاحبان دغدغه را به خود مشغول کرده است.
همان طور که اش��اره شد این مس��ئله موافقان و مخالفانی دارد و از 
نظرگاه های مختلف به آن نگاه می ش��ود. به عنوان مثال مدیرعامل 
بنیاد شعر و ادبیات داستانی، این اتفاق را جداسازی نمی داند و معتقد 
است وزارت ارشاد به عنوان متولی این جایزه یا جوایز، نمی تواند تعداد 

مشخصی کتاب را به وسیله دو گروه داوری مورد بررسی قرار بدهد.

برای بررسی بیشتر این موضوع، به سراغ 
جمعی از اعضای هیات علمی جشنواره 
ش��عر فجر رفته و این مس��ئله را با آنها 

مطرح کردیم.
کلیات، فلسفه اس��المی، فلسفه غرب، 
دی��ن، عل��وم اجتماع��ی، زب��ان، علوم 
کاربردی، هنر، ادبیات و تاریخ حوزه هایی 
هستند که کتاب سال در آنها به انتخاب 
برگزیده می ش��ود و بهمن ماه هرس��ال 
آنها را معرف��ی می کن��د. از زاویه دیگر، 
جداسازی شعر و داس��تان از این جایزه، 
رویداد بدی نیس��ت چون اساسا جایی 
برای دیدن شعر و داستان در این جایزه 
تدارک دیده نشده و متر و معیار داوری 

آثار در کتاب سال، بیشتر علمی است تا ادبی و هنری.
قزلی:وقتی یک دس�ته کتاب و یک برگزارکننده داریم، دو 

جایزه معنی ندارد
مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی و مدیر اجرایی 
دهمین دوره جشنواره ش��عر فجر، در پاسخ به این س��وال که چرا 
جایزه های شعر و داس��تان از کتاب سال جدا ش��ده و زیرمجموعه 
جایزه های شعر فجر و جالل قرار گرفته اند، گفت: جداسازی انجام 

نشده است.
قزلی معتقد است: این جایزه ها و جش��نواره ها، را معاونت فرهنگی 
وزارت ارشاد برگزار می کند. به نظر می آید جالب نیست که معاونت 

فرهنگی هم برای جایزه ای به اسم کتاب س��ال داور و هیات علمی 
تعیین کند و همین کار را برای جایزه ای دیگری مانند جایزه جالل 
هم انجام دهد؛ در حالی که قرار است یک دسته کتاب مشخص مورد 
داوری قرار بگیرد. اگر برگزارکننده یکی است و کتاب ها هم، همان 

کتاب ها هستند، پس این کار باید یک بار انجام شود. 
مدیر اجرایی جشنواره ش��عر فجر در ادامه گفت: یک دسته کتاب 
است و یک برگزارکننده؛ پس معنی ندارد دو بار جایزه اعطا شود و 

مراسم برگزار شود.
وی افزود: بنابراین بهتر است این کار را یک بار انجام دهیم. در جایزه 
کتاب سال هم، بخشی تعطیل نشده است بلکه به یک معنا، پذیرفته 
شده که انتخاب جایزه جالل، همانی باش��د که قرار است در کتاب 
سال معرفی شود. ولی در کل این کار، یک بار انجام می شود. یعنی 
نمی خواهند که دو دسته داور و دو دسته هیات علمی، بر یک دسته 
کتاب داوری کنند. مش��روح این توضیحات را در نشس��ت خبری 

جشنواره شعر فجر اعالم خواهیم کرد.
امینی: جنس داوری ها در کتاب سال، علمی بود

اسماعیل امینی از اعضای هیات علمی جش��نواره شعر فجر هم در 
این باره گفت: چند سال داور کتاب سال بوده ام و می دانم که بخش 
 عمده فعالیت ه��ای داوران و هیات علمی این جای��زه، فعالیت ها و 
پژوهش های علمی است. فیزیک، شیمی، تاریخ شناسی، فلسفه و... 

اصال جنس داوری ها و معیارها علمی بود.
امینی ادامه داد: ب��ه همین دلیل غالبا کتاب های ش��عر، در چرخه 
داوری ها قرار نگرفتند. چون کتاب شعر، روش پژوهش و علمی ندارد. 
اینکه جایزه شعر از کتاب سال جدا شده و در قالب شعر فجر خودش 

را نشان می دهد، اتفاق خوبی است چون 
جنس کتاب های ش��عر که مانند دیگر 
حوزه کتاب س��ال علمی نبود، بیش��تر 

هنری بود.
وی افزود: در شیمی یا فیزیک می توانیم 
کتاب هایم��ان را ب��ا کتاب ه��ای دیگر 
کشورها مقایسه کنیم، اما در زمینه شعر 
که نمی توان این کار را انجام داد. ش��عر، 
شعر خودمان است و باید در چارچوب و 
قالب شعر خودمان بررسی شود. جنس 
تولیدات شعر و داستان به گونه ای است 
که نمی توان اینگونه به آنها نگاه کرد. به 
نظر من اتفاقی که افتاد، اتفاق بدی نبود.
محقق: ش�عر فجر و جای�زه جالل، 

همان کتاب سال هستند
دیگر عضو هیات علمی جش��نواره ش��عر فجر، جواد محقق بود که 
در فرصتی کوتاه در این باره این جداس��ازی گفت: در واقع می شود 
گفت هم جایزه شعر فجر و هم جایزه جالل، همان جایزه کتاب سال 
حوزه های شعر و داستان کشور هستند. کتاب سال در حوزه شعر و 
داستان وجهه بین المللی نداشت؛ یک بخش بین المللی دارد که به 
حوزه کتاب های چاپ شده درباره ایران و اسالم در کشورهای دیگر 

می پردازد و همچنان در جای خود باقی است.
وی گفت: این اتفاق ویژه ای نیست. همان سال هایی که جایزه شعر و 
داستان در قالب کتاب سال اعطا می شد، کتاب مشترک اعالم می شد 

یعنی هم جایزه جالل را می گرفت هم جایزه کتاب س��ال را. اتفاقی 
که افتاده این است که فقط یکی از لوح های جایزه کتاب سال حذف 

شده در غیر این صورت اتفاق تازه ای نیفتاده است.
محقق همچنین گفت: من نکته منفی در این مسئله نمی بینم. من 
ش��اهد بوده ام که گاهی به دلیل ازدیاد کتاب های رش��ته های فنی 
و غیره، ادبیات داس��تانی و شعر تحت الش��عاع قرار می گرفت. این 

جداسازی از این نظر شاید بهتر باشد.
مودب: در ساختار پیشین کتاب سال از شاعران بزرگ حتی 

تقدیر هم نمی شد
علی محمد مودب هم از دیگر اعضای هیات علمی این دوره جشنواره 
ش��عر فجر درباره این موضوع گفت: به نظرم این جدایی خوب بود 
چون مجموعا، برگزارکنندگان جایزه کتاب س��ال، نگاه مساعدی 
به حوزه شعر و داستان نداشتند.مودب معتقد است: در کتاب سال 
بیشتر رشته های علمی بود که مدنظر بودند و شعر و داستان، جایگاه 
خاصی در آن نظر و رویکرد نداشت. بزرگترین شاعر دو سه دهه اخیر، 
جایزه کتاب سال را نگرفتند و این نشان دهنده نقصانی در ترکیب 
یا روش ها و آیین نامه های کتاب سال بود. اتفاقی که افتاد به نظرم 
اتفاق خوبی بود که شعر و داستان از کتاب سال جدا شده و به صورت 

مستقل بررسی می شوند.
این شاعر گفت: اگر حاشیه یا نکته خاصی وجود دارد، خبر چندانی از 

آن ندارم و به نظرم باید درباره جوانب این کار مطالعه شود.
مودب افزود: به طور اجمالی می توانم بگویم که این جداس��ازی به 
 این نتیجه منتهی شد که به اهالی شعر و داس��تان جایزه ای تعلق

 بگیرد چون در س��اختار پیش��ین، حتی تقدیری هم از آنها صورت 
 نمی گرفت. س��اختار پیش��ین جایزه کتاب س��ال، ارزش��ی برای

 ادبیات قای��ل نبودند ی��ا ب��ه ارزش های ادبی��ات واق��ف نبودند. 
 ب��ه نظ��رم ای��ن اتف��اق از ای��ن منظ��ر، ب��رای ادبی��ات اتف��اق 

خوبی بود.

دبیر بخش پژوهش نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، ضعف 
پژوهش های آماری در عرصه هنرهای نمایشی را بسیار جدی دانست.

رحمت امینی، دبیر بخش پژوهش نوزدهمین جش��نواره تئاتر دانشگاهی درباره 
تغییرات احتمالی رویکرد محتوایی در این بخش توضیح داد: »با توجه به اینکه طی 
سال های گذشته در جشنواره های گوناگون مسوولیت بخش پژوهش را برعهده 
داشته ام به این نتیجه رسیده ام که نیاز اس��ت در شیوه های قبلی برگزاری بخش 
پژوهش بازنگری صورت بگیرد و به سوی پژوهش های آماری حرکت کنیم. به این 
دلیل که کامالً در این بخش کمبود احساس می شود.«وی افزود: »نیاز است در قالب 
آثار پژوهشی به بررسی این مسایل بپردازیم که به عنوان نمونه چرا تئاتر »فیزیکال« 
یا »فرمالیستی« در دوره هایی با افزایش کمی مواجه است و توجه به این شیوه ها 
در دوره هایی نزول می کند. بعد از چنین پژوهش هایی است که ما متوجه می شویم 
استراتژی تدریس و تحصیل در دانش��گاه ها وجود دارد یا خیر؟ و نتیجه می تواند 
در اختیار هیات های عملی دانشگاه ها قرار بگیرد و بر آنها تاثیر بگذارد«.امینی با 
تاکید بر اینکه کمبود پژوهش های آماری به شدت احساس می شود، اظهار کرد: 
»در این سال ها شاهد بودیم که پژوهش های مبتنی بر کمیت بسیار اندک بوده و 
ما بر همین اساس سعی کرده ایم بر این نکته انگشت تاکید بگذاریم.«این مدرس 
دانشگاه با اعالم خبر استقبال از فراخوان منتشر شده توضیح داد: »خوشبختانه طی 
یک دهه اخیر به سویی حرکت کرده ایم که گروهی از دانشجویان و عالقه مندان 
 امر پژوهش را به ص��ورت حرفه ای دنب��ال می کنند. امروز گروه ه��ای زیادی در 

دانشگاه های سراسر کشور به چهره هایی حرفه ای در زمینه پژوهش بدل شده اند 
که به راحتی می توان از آنان نام برد.«دبیر بخش پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی 
خاطر نشان کرد: »باید مراقب باشیم به ورطه تکرار سقوط نکنیم و تالش ما این 
است که پژوهش های راه یافته به نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی به منزله 
توصیه های کاربردی پژوهشی در اختیار مسووالن و مدیران مراکز علمی و مدیران 
تمامی سالن های نمایش��ی قرار بگیرد.«نوزدهمین جش��نواره بین المللی تئاتر 

دانشگاهی خرداد و اردیبهشت 95 به دبیری بهنام نوایی برگزار می شود.

تصویربرداری مینی س��ریال »غیر علنی« از نیمه گذشت. رضا جودی 
تهیه کننده »غیرعلنی« با اعالم خبر تصویربرداری نیمی از این سریال 
گفت: با پایان فیلم برداری صحنه های نش��ریه ندای شهر، خانه عنایت، 
خانه امیررضا و پالن های خیابانی، تصویرب��رداری »غیرعلنی« از نیمه 
گذشت و با برنامه تیم تولید تصویر برداری تا نیمه بهمن به پایان خواهد 

رسید.
جودی در ادامه افزود: هم اکنون مشغول ضبط صحنه های خیابانی در 
شهرک چشمه هس��تیم و بعد از آن برای فیلم برداری به محل ثبت نام 

کاندیدا ها می رویم.
داستان غیر علنی مربوط به رقابت انتخاباتی س��ه جوان است که یکی 
از آنها عش��ق به یک دختر را در دل دارد و پیروزی خود در انتخابات را 
به منزله اثبات خود ب��ه خانواده دختر می داند، اما در این مس��یر دچار 

چالش هایی می شود.
بازیگ��ران غیرعلن��ی ش��امل ب��رزو ارجمن��د، به��اره رهنم��ا، متین 
س��توده، علی دهکردی، علیرضا جالل��ی تبار، ش��هرام عبدلی، محمد 
عمرانی، محم��د فیلی، مهران رجبی، ش��هین تس��لیمی و س��یروس 
 عبدلی )تصویرب��ردار(، بابک اخوان )صدابردار(، س��ید علی هاش��می

)دس��تیار کارگردان و برنامه ریز(، المیرا ش��رافتیان و حس��ین امیری 
)دس��تیاران کارگردان(، بهرام جالل��ی )مدیر تولی��د(، مهدی جودی 

)تدوین گر(، حسین مجد )طراح صحنه و لباس(، احسان روناسی )طراح 
گریم(، سهیال کاشفی )منشی صحنه( و محمد شریفی )عکاس( از عوامل 
پشت دوربین این مینی سریال هستند.مینی سریال »غیرعلنی« در 10 
قسمت 45 دقیقه ای به قلم مهدی حمزه و حسین تراب نژاد با کارگردانی 
مهرداد خوشبخت توسط رضا جودی در مرکز گسترش فیلم نامه نویسی 

رسانه ملی تهیه و تولید می شود.

سریال انتخاباتی تلویزیون به نیمه رسید

تفکیک جوایز شعر و داستان از کتاب سال؛ 

راهکار یا اشتباه استراتژیک؟



7 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1775   سه شنبه 22 دی 1394  1 ربیع الثانی 1437

خبر

نعیم امامی، مدیرکل صنعت و معدن استان، با اشاره به رکود حاکم بر صنایع استان 
اظهار داشت: بخش عمده ای از صنایع استان به علت نبود بازار فروش محصوالت، 
سیستم بانکی، تحریم و شرایط کشور درگیر رکود هستند که با ادامه روند رکود 

فرصت های شغلی زیادی در زمینه صنایع از دست می رود.
وی با بیان اینکه بیش��ترین می��زان رکود در بخش صنایع س��اختمان و صنایع 
وابسته به آن مشاهده می شود، افزود: بیش از 5 واحد صنعتی در بخش ساختمان 
نیمه فعال و با ظرفیت 50 درصد فعال هستند که با ادامه روند رکود 100 فرصت 

شغلی در بخش صنایع ساختمانی از دست می رود.
مدیرکل صنعت و معدن اس��تان چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت 187 
معدن در استان اعالم کرد: از مجموع 187 معدن فعال 80 معدن در زمینه تولید 
شن و ماس��ه با ظرفیت 30 تا 40 درصد فعالیت می کنند که با ادامه روند رکود 

حاکم بر بازار ساختمان و عمران این معادن تعطیل می شوند.
امامی با توجه به اجرای طرح پایش در اس��تان گفت: تا ابتدای دی ماه امس��ال 
1297 پروانه صادر شده است که با اجرای طرح پایش از اواسط آذرماه در استان 
از مجموع 1297 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری 127 واحد تاکنون هیچ 
فعالیتی نکرده اند، 756 واحد صنعتی معادل 65 درصد فعال و 415 واحد معادل 

35 درصد غیرفعال هستند.
وی همچنین متذکر شد: تعداد واحدهای تعطیل ش��ده در سال های 90 تا 92 
کمتر از 20 واحد صنعتی هس��تند که رکود حاکم بر بازار، مش��کالت مالکیتی 
و حقوقی و عدم مطالعه دقیق س��رمایه گذاران از مهم تری��ن دالیل تعطیلی این 
واحدهای صنعتی اس��ت و تحریم ها هیچ گونه تأثیری ب��ر تعطیلی این واحدها 

نداشته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با ابراز اینکه 1170 
واحد صنعتی از نظر اسمی و مجوز باید 15 هزار و 400 فرصت شغلی ایجاد کنند 
که تنها 11 هزار و 340 فرصت شغلی ایجاد کرده اند، خاطرنشان کرد: 1170 واحد 
صنعتی در استان تنها با 73 درصد از ظرفیت شغلی فعالیت می کنند که نسبت به 

کل واحدهای موجود 53 درصد اشتغال ایجاد کرده اند.
امامی افزود: با افزایش نقدینگی و تأمین س��رمایه در گردش واحدهای صنعتی 

امکان افزایش 30درصدی اشتغال را نیز دارند.
وی با اشاره به فعالیت تنها 15 درصد از واحدهای صنعتی با ظرفیت 100درصد 
گفت: 85 درص��د از واحدهای صنعتی با 20 تا 80 درص��د از ظرفیت خود فعال 
هستند که ظرفیت تولید برخی از این واحدها از جمله واحدهای صنعتی تولید 

موکت و بخاری در فصول سال متفاوت است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در 
مقایسه با سایر اس��تان ها، چهارمحال و بختیاری در رده 10 استانی است که در 
زمینه اشتغال و فعالیت واحدهای صنعتی در شرایط بهتری است، گفت: کوچک 
بودن صنایع، مواد اولیه داخلی و خودمصرفی کاالهای تولید شده در استان از علل 

عدم تأثیری پذیری از تنش های ارز و تحریم ها ست.
امامی با اعالم اینکه صادرات واحدهای صنعتی بزرگ اس��تان متأس��فانه تحت 
تأثیر شرایط رکود کاهش یافته است، خاطرنش��ان کرد: در سال گذشته میزان 
صادرات 145 میلیون دالر برآورد ش��ده که امس��ال میزان صادرات 20 درصد 

کاهش یافته است.

مدیرکل صنعت و معدن استان مطرح کرد:
سایه رکود بر صنایع ساختمانی

س��ید غدیر مرتضوی، دبیر ش��ورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری گفت: 
شیوع مواد مخدر بین سنین 15 تا 64 سال 0/98 
درصد است که در بین سایر استان ها بعد از استان 
زنجان کمترین میزان شیوع مصرف مواد مخدر 

در استان گزارش شده است.
س�تاد مبارزه با م�واد مخدر با چ�ه هدفی 

تشکیل شده است؟
سال 68 یک ضرورتی در کشور احساس و کشور 
با یک تهدیدی مواجه ش��د که تصمیم بر آن شد 
که ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با سمت و سوی فعالیت در زمینه مقابله، درمان، 
پیشگیری، فرهنگی و بحث های حقوقی و قضایی 
تشکیل شود. در گذش��ته تمرکز ستاد بیشتر در 
حوزه مقابله در راستای کنترل ورود مواد مخدر 
به کشور بود که از آن زمان تاکنون تعداد زیادی 
از نیروها به ویژه نیرو ه��ای انتظامی در مبارزه با 

اشرار به شهادت رسیدند.
در راستای جلوگیری از ورود مواد مخدر طرح ها و 
برنامه های زیادی پیگیری شده که تا امروز بحث 

انسداد مرزهای شرق کشور به میان آمده است.با پایان مسدود 
کردن مرزها، استفاده از فناورهای نو و تکنولوژی شکل گرفت 
که به نوعی زمینه کاهش ورود و کشت در افغانستان را فراهم 

کرد، اما سمت و سوی مقابله ای جواب نداد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای کاهش استفاده 
از مواد مخدر چ�ه برنامه ها و سیاس�ت هایی را دنبال 

می کند؟
توجه و تمرکز بر حوزه مواد مخدر از س��ال 80 سمت و سوی 
دیگری به خود گرفت. هدف اصلی این س��تاد پیشگیری در 
تمامی حوزه ه��ا از جمله درمان، مقابل��ه و مراجعات قضایی 

است.
متأس��فانه اعتبارات مورد نیاز در این حوزه کافی و مناس��ب 
نیس��ت و خیلی از کارکردها، برنامه ه��ا و فعالیت های ما در 
حوزه فرهنگی بازخورد و نتیجه مناس��بی نداشته است؛چرا 
که جامعه هدف، ظرفیت و نیاز جامعه به درس��تی شناسایی 
نشده و بر این اساس ما نتوانسته ایم درست برنامه ریزی کنیم 

و اجرای برنامه ها با چالش مواجه شده است.
خوشبختانه در استان ما انس��جام، هماهنگی و تعامل بسیار 
خوبی بین دستگاه های اجرایی وجود دارد که این یک ظرفیت 
است و بنا داریم از این ظرفیت در حوزه مبارزه با مواد مخدر 

استفاده کنیم.
رسانه ها چه نقشی در کاهش مصرف مواد مخدر دارند؟

کارکرد رس��انه ها در زمینه انع��کاس برنامه ه��ا، فعالیت ها، 

کش��فیات مواد مخدر و در برخی از موارد متأس��فانه ترغیب 
حس کنجکاوی جوانان به مواد مخدر است.

ما امروزه نتوانسته ایم رسانه ها را به سمت اهداف و برنامه های 
این ستاد سوق دهیم و جالب این اس��ت که در حوزه آگاهی 
بخش��ی مضرات و آس��یب های مواد مخدر کارکرد مناسبی 

نداشته اند.
حلقه اصلی در این حوزه رس��انه ها هس��تند که ضرورت ها و 
خالء های موجود در جامعه را منعکس می کنند، متأس��فانه 
وضعیت خوبی در حوزه آگاهی بخشی نداریم و جامعه، هدف 

و ظرفیت ها در این زمینه شناخته شده نیستند.
یکی از مؤلفه ها و بازوهای اصلی در حوزه افزایش مش��ارکت 
اجتماعی و اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر رسانه است 
که متأسفانه اعتقاد و باور به حوزه رسانه زبانی است و در عمل 
سمت و سوی ما به سمت این حوزه نیست ؛یعنی اگر اعتقادی 

به حضور رسانه داریم این اعتقاد یک حضور ابزاری است.
بر اس��اس برنامه های جدید س��عی در ایجاد روابط دو سویه 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حوزه رسانه داریم. 
رسانه ها امروز در آگاهی بخشی افراد جامعه دارای مسوولیت 

اجتماعی بیشتر از گذشته هستند.
چه عواملی سبب افزایش گرایش افراد به مصرف مواد 

مخدر می شود؟
عوامل مختلفی در گرایش فرد به مصرف مواد مخدر س��هیم 
است. یکی از مهم ترین عوامل، عوامل اجتماعی است. فضای 

جامعه امروزی فاقد نشاط اجتماعی است.
زمانی که فرد یک موقعیت اجتماعی مناس��ب و یک فضای 
مناس��ب برای تفریح و س��رگرمی ندارد به خانه گردی های 
دوستانه در فضاهای بسته روی می آورد که این فضاهای بسته 
س��بب افزایش انگیزه و تمرکز فرد به سمت مصرف سیگار و 

پس از آن مواد مخدر می شود.
دومین عامل، عوامل اقتصادی اس��ت، بیکاری یکی از عوامل 
عمده در گرایش فرد به مصرف مواد مخدر اس��ت، اما با این 
وجود 52 درصد افراد معتاد شاغل هستند، امروز ما با پدیده 
اعتیاد یقه س��فیدها مواجه هس��تیم و دامنه نفوذ اعتیاد اگر 
روزی تهدیدی برای افراد با س��طح س��واد پایین بود، امروز 
تبدیل به یک تهدید برای افراد دارای سطح سواد باال شده که 
با آگاهی و اش��راف کامل از مضرات مواد مخدر به آن گرایش 
پیدا می کنند، در حوزه تحصیالت آمارها نش��ان می دهد که 

60 درصد افراد مبتال به اعتیاد سطح سواد زیردیپلم دارند.
سومین و اصلی ترین عامل، عوامل اعتقادی است .در جامعه 
امروز فقر اعتقادی بیداد می کند و ما باید از ظرفیت روحانیت 

و ائمه جمعه در این زمینه استفاده کنیم.
فقر اعتقادی زمینه ساز گرایش به آسیب های اجتماعی است. 
اعتیاد زمینه ساز ایجاد آس��یب های اجتماعی و آسیب های 
اجتماعی زمینه س��از گرایش به مصرف مواد مخدر اس��ت به 
طوری که متأسفانه 65 درصد علت همسرآزری ها، 55 درصد 

علت طالق و 35 درصد کودک آزاری ها اعتیاد است.

آس�یب های ح�وزه مب�ارزه با م�واد مخدر 
چیست؟

یکی از آس��یب های جدی در حوزه م��واد مخدر 
بی تفاوتی مردم نس��بت به خری��د و فروش مواد 
مخدر است. خورده فروشان مواد مخدر در برخی 
از محالت فعالیت می کنند و متأسفانه مردم هیچ 
واکنشی نسبت به آنها نش��ان نمی دهند و فضا را 

برای فعالیت آنها امن می کنند.
لطفا فعالی�ت س�من ها را در کاهش مصرف 

مواد مخدر بیان کنید؟
با تحلیل محتوایی رویکردها و کارکردهای ستاد 
به این نتیجه رسیدیم که سمت و سوی فعالیت ها 
در حوزه مبارزه به مواد مخدر متفاوت از گذشته 
است. اگر زمانی سمت و سوی فعالیت ما در زمینه 
مقابله بوده امروز جهت عوض شده و به این نتیجه 
رسیده ایم که مبارزه با مواد مخدر بدون استفاده از 
ظرفیت مشارکت های مردمی امکان پذیر نیست. 
برنامه محوری ستاد بر اجتماعی کردن مبارزه با 

مواد مخدر شکل گرفته است.
در کنار سایر وظایف شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استفاده از ظرفیت تشکل ها، NGO  ها و سمن ها 
از دیگر وظایف ما در این حوزه است. NA  و کنگره 60  یک 
ظرفیت است و این ظرفیت ها تهدیدهایی را نیز به همراه دارد. 
برخی از مفاهی��م و آموزه های آنها با اعتق��ادات ما همخوانی 
ندارد، در همین راس��تا یک برنامه جدید به صورت پایلوت با 
هدف اسالمی کردن آموزه های NA  و کنگره60  در استان 
اجرا می شود. دین اسالم غنی از این مفاهیم است،اما متأسفانه 

کسی به دنبال آنها نرفته است.
کدام دستگاه اجرایی مرجع رسمی اعالم آمار در حوزه 

مواد مخدر است؟
مرجع رسمی اعالم آمار در حوزه مقابله، درمان، پیشگیری، 
تعداد معتادان و بهبود یافتگان س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر 
است.آمارهای مختلفی از سوی دس��تگاه ها از جمله نیروی 
انتظامی، بهزیس��تی و وزارت بهداشت منتش��ر می شد که با 
توجه به اینکه مرجع تأمین و اع��الم آمارها متفاوت بود این 
آمارها با تناقضات زیادی منتش��ر می شد که امسال آمارهای 
رسمی توسط س��تاد منتشر می شود.بر اس��اس آمار رسمی 
تعداد معتادان استان 13 هزار نفر است که با نگاه اجمالی به 
وضعیت پیرامون این یک آمار واقعی نیس��ت، براساس آمار 
رس��می 90/7درصد از معتادان مرد، 9/3درصد زن و 52/7 
درصد شاغل هستند که گرایش به مصرف مواد مخدر سنتی 
است.خوشبختانه با تغییر نگرش ها و سمت و سوی فعالیت ها 

نرخ شیوع مواد مخدر 25 درصد کاهش یافته است.
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هدف نفوذ دشمن در کشور، 
ایجاد شکاف بین گروه های سیاسی است

ضایعات کشاورزی با افتتاح پروژه 
پرتو دهی گاما کاهش پیدا می کند

بیش از ۴ هزار شرکت تعاونی در 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

معاون سپاه قمربنی هاشم)ع( استان چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد شکاف بین 
گروه های سیاسی،اجتماعی، مردم و دولت از اهداف نفوذ دشمن در کشور است.

سرهنگ س��عیدی  در نخستین همایش بسیج رسانه با اش��اره به نفوذ دشمن در 
کشور اظهار داشت: نفوذ دشمن در کشور پدیده ای جدید نیست بلکه امروز شکل 

آن تغییر کرده است.
وی با اش��اره به فتنه سال 88 افزود: دش��منان پس از فتنه سال 88 به این نتیجه 
رس��یدند که بهترین راه نفوذ اعمال تحریم های جدید و هوشمندانه با هم افزایی 

فتنه گران در کشور است.
سرهنگ س��عیدی با اش��اره به مراحل نفوذ دشمنان در کش��ور خاطرنشان کرد: 
طراحی عملیات استراتژیک و نشان دادن دِر باغ سبز به دولت ایران، انجام مذاکرات 
فراتر از موضوعات هسته ای، بهره گیری از راهبرد تغییر رفتار در ایران و مهار قدرت 
منطقه ای و اقتصادی ایران، جلوگیری از حمایت ایران از حزب اهلل و جنبش حماس، 
محدود کردن برنامه های موشکی ایران و تغییر ساختار جمهوری اسالمی ایران در 

راستای اهداف خود از دیگر مراحل نفوذ دشمنان در کشور است.
معاون امور اجرایی سپاه قمر بنی هاشم)ع( استان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به راه های نفوذ دشمنان در کش��ور گفت: ایجاد ش��کاف بین گروه های سیاسی، 
اجتماعی، مردم و دولت، تأس��یس دفتر حفظ منافع امریکا در کش��ور و کشاندن 

مذاکرات به مسایل غیرهسته ای از جمله راه های نفوذ دشمنان در کشور است.
وی با بیان اینکه نفوذ فرهنگی تنها مربوط به نوع پوش��ش جوانان نیست، افزود: 
بنابر فرمایش مقام معظم رهبری "تهاجم فرهنگی به طرز فکر ما مربوط می شود. 
آنها درصدد هستند مختصات تفکر ما را تغییر و به ما القا کنند الگویی که انتخاب 

کرده اید کارآمد نیست و باید از الگوی لیبرال � دموکرات استفاده کنید."
سرهنگ سعیدی با اش��اره به راه های مقابله با نفوذ گفت: اتخاذ مواضع انقالبی و 
نه انفعالی در بحث سیاس��ت داخلی و خارجی، حفظ اجماع ملی در بحث مسایل 
هسته ای، اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و مهم ترین راه مقابله، نگاه 
به درون دشمن و گذشته که با ایستادگی در اوج تحریم ها دست آوردهای بسیاری 

در زمینه موشکی به دس��ت آورده ش��د از جمله راه های مقابله با نفوذ دشمن در 
کشور است.

حجت االسالم و المس��لمین جعفری با اش��اره به تأیید صالحیت 99/99 درصد 
از داوطلبان مجلس ش��ورای اس��المی گفت: تعداد داوطلبان نسبت به دوره قبل 
بیش از 2 برابر افزایش یافته اس��ت که پس از بررسی صالحیت ها تنها یک نفر َرد 

صالحیت شده است.
عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد با بیان اینکه باید دقت نظر 
بیشتری در تعیین صالحیت ها انجام ش��ود، افزود: داوطلبان باید اعتقاد و التزام 
عملی به دین اسالم، نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی داشته باشند و در غیر 

اینصورت صالحیت آنها تأیید نشود.

سرپرس��ت دفتر هماهنگی امور اقتصادی چهارمحال وبختیاری از 
کاهش ضایعات کش��اورزی با افتتاح پروژه پرت��و دهی گاما در این 

استان خبر داد.
 ملک محمد قربان پور، با اش��اره به اینکه پ��روژه پرتودهی گامای 
استان چهارمحال و بختیاری در تیرماه سال آینده به بهره برداری 
می رسد، اظهار داشت: این پروژه مراحل پایانی ساخت خود را طی 

می کند.
 وی گف��ت: ای��ن پ��روژه نق��ش مهم��ی در افزای��ش مان��دگاری 
 محص��والت کش��اورزی اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری دارد و 
 زمینه فروش محصوالت کش��اورزی در فصل های مختلف س��ال 
 را فراه��م می کند ک��ه درآمد خوبی برای کش��اورزان ب��ه ارمغان 
 م��ی آورد و ضایع��ات کش��اورزی در ای��ن اس��تان کاه��ش پیدا 

می کند.
 سرپرس��ت دفتر هماهنگی امور اقتص��ادی چهارمحال وبختیاری 
 اظهار داش��ت: این پ��روژه هم اکن��ون در منطقه وی��ژه اقتصادی 
 فرخ ش��هر در کنار جاده ف��رخ ش��هر - اصفهان در حال س��اخت 

است.
قربان پور افزود: پروژه پرتودهی گامای استان چهارمحال و بختیاری 
هم اکنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و زمینه اشتغال 
بیش از یک هزار و 200 نفر را به صورت مس��تقیم و غیر مس��قیم 

فراهم می کند.
سرپرس��ت دفتر هماهنگی امور اقتص��ادی چهارمحال وبختیاری 
 با اش��اره ب��ه اینکه اعتب��ار اجرای��ی این پ��روزه ش��امل اعتبارات 
 ریال��ی و ارزی ح��دود 30 میلی��ارد تومان اس��ت، تاکید ک��رد: با 
بهره برداری از این پروژه، اشتغال قابل توجهی درحوزه کشاورزی 

ایجاد می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: در راستای ایجاد اشتغال در استان نزدیک به 4 هزار و 120 

شرکت تعاونی تشکیل و راه اندازی شده است.
عباس جزایری، با بیان اینکه در راس��تای ایجاد اشتغال در استان 
نزدیک به 4 هزار و 120 ش��رکت تعاونی تشکیل شده است، اظهار 
داشت: در حال حاضر 2 هزار و 400 ش��رکت تعاونی فعال و نیمه 

فعال در استان فعالیت می کند.
وی با اشاره به اینکه برخی از شرکت های تعاونی نیمه فعال هستند، 
افزود: نیمه فعال به آن معنی که تاکنون به ظرفیت اسمی اشتغال 

متعهد خود دست نیافته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمح��ال و بختیاری بیان 
کرد: این تعاونی ها در حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت و برخی از 

آنها در حوزه صادرات وارد و فعالیت می کنند.
جزایری خاطر نشان کرد: هدف از تش��کیل تعاونی های خدماتی، 
کشاورزی و صنعتی در استان ایجاد اشتغال، تولید و خدمات رسانی 

به اقشار جامعه بوده است.
وی گفت: اداره تعاون، کار و رف��اه اجتماعی به صورت کامل بر این 

تعاونی ها نظارت و تعامل خوبی با این بخش مهم اقتصادی دارد.
 مدیرکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی چهارمح��ال و بختیاری 
تصریح ک��رد: درحوزه رف��اه اجتماع��ی تعدادی از دس��تگاه های 
خدمات رس��ان از جمله تأمین اجتماع��ی، بانک توس��عه تعاون، 
صندوق کارآفرینی، بیمه س��المت و بیمه روس��تاییان و عش��ایر 

فعالیت می کنند.
جزایری ادامه داد: تعاون یکی از بخش های مهم اقتصاد اس��ت که 
در راستای ایجاد، توس��عه و صیانت از اش��تغال از ظرفیت باالیی 

برخوردار است.

حجت االسالم و المسلمین بهرامي رییس عقیدتي- سیاسي ناجا ، در جمع  
فرماندهان، مدی��ران و کارکن��ان فرماندهي انتظامي اس��تان چهارمحال و 
بختیاري، با اشاره به اینکه زیر ساخت هرنوع فعالیت در کشور، امنیت است 

گفت: بار برقراري و حفظ امنیت، بر دوش نیروي انتظامي است.
 وي در ادامه با اش��اره به گناهان کبیره از دیدگاه ام��ام خمیني )ره (، اظهار 
داش��ت: قطع صله رحم نیز از گناهان کبیره محس��وب مي ش��ود و در هیچ 
شرایطي انس��ان جایز به این عمل نیست مگر در ش��رایطي که  بستگان وي 
با اسالم در ستیز باشند؛ فرد باید در راس��تاي امر به معروف و نهي از منکر با 
بستگان خود که از سر ستیز با اسالم برخاسته اند، سرد برخورد کند تا شاید 

آنان به راه مستقیم وارد شوند.
وي در ادامه با اش��اره به اینکه خداوند متعال اقامه نم��از، اداي زکات، امر به 
معروف و نهي از منک��ر را از خصوصیات یاران خود بیان کرده اس��ت، افزود: 
مقوله امر به معروف و نهي از منکر جزو اضالع یک نظام اسالمي است و این 
مهم از سوي مقام معظم رهبري )مدظله العالي ( نیز بیان شده که فرمودند: 
امر به معروف مقوله اي اس��ت که هم��ه باید آن را انجام دهن��د و این از اهم 

واجبات است.
رییس عقیدتي- سیاس��ي ناجا در ادامه به حدیثي از امام صادق )ع( به نقل 
 از پیامبر اکرم )ص( اش��اره کرد که ایشان فرمودند: کس��ي که دوست دارد 
 گرامي ترین انس��ان ها باش��د باید تقوي الهي را رعایت کرده و آن کسي که 

مي خواهد متقي ترین افراد باشد باید به خداوند توکل کند.
حجت االسالم والمس��لمین بهرامي بار دیگر با تأکید بر اینکه انسان باید در 
امور خود به خداوند متعال توکل داشته باشد، افزود: توکل به معناي اعتماد 
به خدا، پذیرفتن دستورات او و اجابت کردن وعده هاي خداوند است؛ توکل 
همان مفهوم تقوا را در بردارد و اعتماد به خدا در امور باعث مي ش��ود انسان  

پیروز شود.
وي با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات اسفندماه نیز گفت:  امنیت، سالمت، 

رقابت و مش��ارکت حداکثري در انتخاب��ات و انتخاب اصل��ح از عناصر مهم 
انتخابات است.

رییس عقیدتي- سیاس��ي ناجا وظیف��ه اصلي ناجا در انتخاب��ات را برقراري 
امنیت دانست و گفت: کارکنان باید به دور از هرگونه جناح بندي سیاسي با 
حضور حداکثري خود و همچنین ترغیب دیگران به این مهم به فرمان رهبر 
معظم انقالب لبیک گفته و وظیفه خود به عنوان بخش��ي از جامعه را به نحو 

احسن ایفا کنند.
بهرامي پذیرش گفتمان انقالب اس��المي و امام خمیني)ره( را اصل اساسي 
براي شناخت راه صحیح انقالب  دانست و گفت: انتخابات یکي از مظاهر اراده 
مردم است به این معنا که در نظام جمهوري اسالمي سرنوشت کشور به دست 
مردم رقم مي خورد؛ حتي در انتخاب رهبري که با واسطه و از طریق مجلس 

خبرگان رهبري نیز هست، هم این امر خود را به خوبي نشان مي دهد.
بهرامي در ادامه با توجه به فعالیت هاي مجموعه عقیدتي- سیاسي فرماندهي 
انتظامي چهارمحال و بختیاري ضمن تقدیر از برنامه هاي فرهنگي این بخش، 
نیز گفت: همان طور که رهبر معظم انقالب نیز در فرمایش��ات خود اش��اره 
داش��ته اند، کار فرهنگي باید خروجي خود را نش��ان دهد، لذا باید به نحوي 
عمل کنیم که فعالیت هاي فرهنگي در مجموعه ناجا بازخورد الزم را داشته 

و نتیجه آن قابل لمس باشد.
وي به فعالیت هاي جهادي در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: کار و تالش 
در مجموعه عقیدتي -سیاس��ي باید به صورت جهادي و با تالش دوچندان 

انجام گیرد.
بهرامي در ادامه ب��ه نارضایتي هاي موجود در خصوص وضعیت معیش��تي 
کارکنان ناجا نیز اشاره و ابراز امیدواري کرد که با تالش هاي فرمانده نیروي 

انتظامي در آینده نزدیک، ناجا از این بحران به سالمت عبور مي کند.
وي در ادامه با هیات هم��راه با نماینده ول��ي فقیه در اس��تان و امام جمعه 

شهرکرد نیز دیدار کرد.

زیر ساخت هر نوع فعالیت در کشور، امنیت است

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر؛

شیوع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کمتر از یک درصد است
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مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
پرون��ده:  ش��ماره   139403902127000028 آگه��ی: ش��ماره 
9204002127000073 براس��اس پرون��ده اجرایی به ش��ماره بایگانی 
9200073 تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 210 فرعی از 62 اصلی واقع 
در روستای وشاره بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 549/37 مترمربع 
مورد ثبت دفتر 420 صفحه 334 با حدود اربعه ذیل شماال به طولهای 6/65 
متر و 12/79 متر دیواریست به دیوار پالکهای 62/211و62/212 شرقا در 
سه قسمت که قسمت دوم جنوبی محسوب به طولهای 3/29 متر و 0/35 متر 
و 25/48 متر دیوار به دیوار پالک 62/206 جنوبا به طول 18/82 متر در و 
دیواریست به کوچه عمومی غربا به طول 28/12 متر دیواریست به کوچه 
حقوق ارتفاقی ندارد به نام صفدر ش��فیعی وشاره ثبت و سند صادر شده 
است و به موجب سند رهنی شماره 41689 مورخ 1389/12/26 دفتر اسناد 
رسمی ش��ماره 145 ش��هرضا از طرف نامبرده در رهن بانک کشاورزی 
شعبه شهرضا قرار گرفته که به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای 
صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار 
و باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحی 
مربوطه پالک مذک��ور مورد ارزیابی قرار گرفت��ه و برابر صورت مجلس 
تنظیمی توس��ط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید محل مورد بازدید عبارت است از یک 
باب منزل مسکونی دارای 549/37 مترمربع عرصه و حدود 270 مترمربع 
اعیانی در یک طبقه که با اسکلت آجری و سقف آهن و کف موزاییک سطوح 
داخلی اندود گچ و رویه درب و پنجره های خارجی فلزی – دربهای داخلی 
چوبی – سرویس و حمام و آشپزخانه کاشی با کابینت فلزی نمای خارجی 
و حیاط آجری و کف حیاط موزاییک و اشتراکات آب و برق و گاز با قدمت 
حدود هفت سال می باشد با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت 
عرصه و اعیان و نوع بنا و مشترکات و متعلقات و امتیازات ارزش ششدانگ 
 پالک ثبتی فوق مبلغ یک میلیارد و دویس��ت و بیست میلیون ریال ارزیابی 
می گردد و طبق اعالم بانک مورد رهن فاقد بیمه می باشد در جلسه مزایده 
که از س��اعت 9 صبح الی 12 روز دوش��نبه مورخ 1394/11/26 در واحد 
اجرای اسناد رسمی شهرضا تش��کیل می گردد از طریق مزایده به فروش 
می رس��د. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد 
روز بعد از آن جلسه مزایده تش��کیل می گردد.مزایده از مبلغ کارشناسی 
یک میلیارد و دویست و بیس��ت میلیون ریال ش��روع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی و به هرکس که خریدار باشدفروخته می شود طالبین می توانند 
قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس شهرضا – روستای وشاره 
– خیابان چهارده معصوم – کوچه ش��هریور – پالک شش بازدید به عمل 
آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال 
سند در دفاتر اسنادرسمی و مالیات دارایی و عوارض شهرداری و بدهی 
های مربوطه به حق انش��عاب و آبونمان و آب و برق و گاز و سایر هزینه 
های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد این آگهی یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 1394/10/22 درج و منتشر می شود.

محمدمهدی یوسفیان – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود شش��دانگ یکبابخانه در کوی قلعه بلند بمساحت 2700 
مترمربع  شماره 240 فرعی از شماره 90 اصلی واقع درونداده جزء بخش 
ثبتی میمه که طبق پرون��ده ثبتی به نام محمود کریم��ی فرزندعلی نقی در 
جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده15 قان��ون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم درروزچهار شنبه 
مورخه 1394/11/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدید تا )30( 
روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی 
تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:سه شنبه 

94/10/22 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز 
ابالغ وقت رسیدگی

10/394 در خصوص پرونده کالس��ه 892/94 خواه��ان عبدالعلی مالکی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت امین زردش��ت تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه  94/12/5 ساعت 4 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29073 شعبه 22 

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

10/395 در خصوص پرونده کالس��ه 894/94 خواه��ان عبدالعلی مالکی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت امین زردش��ت تقدیم نموده است 
 وقت رس��یدگی برای مورخه 94/12/5 س��اعت 4/30 تعیین گردیده است

  با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
 رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29074 
ش��عبه 22 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/396 در خصوص پرونده کالس��ه 893/94 خواه��ان عبدالعلی مالکی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت امین زردش��ت تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 94/12/5 ساعت 5 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29075 شعبه 22 

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

10/397 در خصوص پرونده کالسه 940738 خواهان حمیدرضا خیرالهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید کاظمی فرزند حبیب اله تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/12/8 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:29079 ش��عبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/398 در خصوص پرونده کالسه 1397/94 خواهان اصغر صادق فر 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت مجید زاغیان تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 94/12/12 ساعت 9صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:29084 ش��عبه 6 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/399 در خصوص پرونده کالسه 941216 خواهان محمد نجف بیک با 
وکالت جمال صلواتی – فرش��ته ترکیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 
به طرفی��ت عبدالحمید میثاقی فریدنی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 94/11/25 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:29094 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/400 ش��ماره درخواس��ت:9410466836800011 ش��ماره پرونده: 
9409986793100131 شماره بایگانی شعبه:940793 خواهان رضوان 
مهرابی فرزند حسن دادخواس��تی به طرفیت خوانده حمداله الهیان فرزند 
قنبرعلی به خواس��ته مطالبه نفق��ه تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان واقع 
در اصفهان خ.میرفندرس��کی)خ.میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – 
مجتمع قضایی شهید قدوسی – طبقه1- اتاق103 ارجاع و به کالسه پرونده 
فوق ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1395/01/18 ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29119 

شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/401 ش��ماره درخواس��ت:9410466836800012 ش��ماره پرونده: 
9409980352100762 شماره بایگانی ش��عبه:940592 خواهان یاسمن 
حاجی عبدالرحمانی خواجوئی فرزند عباس دادخواستی به طرفیت خوانده 
عباس حاجی عبدالرحمانی خواجوئی به خواسته درخواست صدور حکم 
رشد تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان واقع در اصفهان خ.میرفندرسکی)خ.میر( 
– حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی – طبقه1- 
اتاق103 ارجاع و به کالس��ه پرونده فوق ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 
مورخه 1395/01/31 ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:29120 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/402 ش��ماره درخواس��ت:9410466836800013 ش��ماره پرونده: 
9409986836800481 شماره بایگانی ش��عبه:941183 خواهان فاطمه 
تقی زاده ایرانی فرزند گودرز دادخواستی به طرفیت خوانده آرش اسالمی 
فرزند جمشید به خواس��ته )2( موضوع: مطالبه خسارت دادرسی – طالق 
به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 8 دادگاه خانواده اصفهان واقع در اصفهان 
خ.میرفندرسکی)خ.میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی 
شهید قدوس��ی – طبقه1- اتاق103 ارجاع و به کالس��ه پرونده فوق ثبت 
گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1395/01/29 ساعت 10:30 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29121 شعبه 8 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/403 ش��ماره درخواس��ت:9410106837102100 ش��ماره پرونده: 
9409986837100370 شماره بایگانی ش��عبه:941015 خواهان/شاکی 
عباس چاوشی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم ش��هین وکیل زاده 
به خواس��ته الزام به تمکین تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 11 دادگاه خانواده اصفهان واقع در 
اصفه��ان خ.میرفندرس��کی)خ.میر( – حدفاصل چهارباغ ب��اال و پل میر – 
مجتمع قضایی ش��هید قدوس��ی – طبقه1- اتاق105 ارجاع و به کالس��ه 
9409986837100370 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/18 و 
ساعت 10:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 
و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:29125 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

10/404 ش��ماره ابالغی��ه:9410100352412294 ش��ماره پرون��ده: 

9409980352400993 ش��ماره بایگانی ش��عبه:941090 خواهان داود 
کرباس��یون دادخواس��تی به طرفیت خوانده طیبه معترف نیا به خواسته 
مطالبه وجه چک و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی و مطالبه خسارت 
دادرسی و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 352 ارجاع و به کالس��ه 9409980352400993 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/02/19 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده طیبه معترف نیا پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29137 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/405 ش��ماره ابالغی��ه:9410100352412251 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400855 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940943 خواهان اکبر 
یزدانی نوگورانی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان رضا محمدی حسین 
آبادی و علی انوشا بروجنی و ابوالحس��ن مقاره عابد به خواسته الزام به 
تنظیم س��ند رس��می ملک و الزام به ایفای تعهد)مالی( مبنی بر و الزام اخذ 
صورتمجلس تفکیکی و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به اخذ پایان کار 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالس��ه 9409980352400855 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/02/15 و س��اعت 10:00 تعیین شده 
اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده رضا محمدی حسین آبادی و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده رضا محمدی حسین آبادی 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29138 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/406 ش��ماره ابالغی��ه:9410100352412161 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400957 شماره بایگانی شعبه:941054 خواهان محبوبه 
باقری دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین ال کثیر و مجتبی محمدی 
به خواسته مطالبه خسارت دادرس��ی و الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 352 ارجاع و به کالس��ه 9409980352400957 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/02/12 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29139 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/407 ش��ماره ابالغی��ه:9410100352412146 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400720 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940794 خواهان بانک 
مهر اقتصاد به مدیری��ت آقای علیرض��ا زمانی دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان سمیه خلج و امید اکبری فیض آبادی به خواسته مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرس��ی و مطالبه وجه تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 352 ارجاع و به کالس��ه 9409980352400720 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/12/02 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده سمیه خلج و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده سمیه خلج پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29140 شعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

 10/408 آق��ای مجی��د افش��اری دارای شناس��نامه ش��ماره 24556 به 
شرح دادخواست به کالسۀ 297/94 ش��عبه اول حقوقی و حسبی شورای 
 حل اختالف تیران از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان جعفر افش��اری بشناسنامه 20204 در 
تاریخ 1394/8/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- عصمت افشاری اس��فیدواجانی ش.ش 
2103 )همسر متوفی( 2- احمد افش��اری ش.ش 8047، 3- حمید افشاری 
ش.ش 24555، 4- مجید افشاری ش.ش 24556، 5- سعید افشاری ش.ش 
248 )فرزندان ذک��ور متوفی( 6- زهرا افش��اری ش.ش 8048، 7- فاطمه 
افشاری ش.ش 300، 8- مرضیه افشاری ش.ش 1080055630، 9- راضیه 
 افشاری ش.ش 5490060476 و به غیر از نامبردگان متوفی وارث دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف:317 ش��عبه اول حقوقی و حس��بی شورای حل 

اختالف تیران 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/409 ش��ماره ابالغی��ه:9410100352412090 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400853 شماره بایگانی ش��عبه:940941 خواهان مسیح 
آقاجان دادخواس��تی به طرفی��ت خواندگان علی انوش��ا بروجنی و رضا 
محمدی حس��ین آبادی و ابوالحسن مقاره عابد و ش��هرداری اصفهان به 
خواس��ته الزام به ایفای تعهد)مالی( مبنی بر و الزام به تنظیم س��ند رسمی 
ملک و الزام ب��ه اخذ صورتمجل��س تفکیکی و ال��زام به اخذ پای��ان کار و 
مطالبه خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 

دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 
9409980352400853 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/11 و 
ساعت 10:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده رضا 
محمدی حسین آبادی و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده 
رضا محمدی حسین آبادی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29142 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/410 ش��ماره ابالغی��ه:9410100352412168 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400856 شماره بایگانی ش��عبه:940944 خواهان شهپر 
احتش��امی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان ابوالحس��ن مقاره عابد و 
شهرداری اصفهان و علی انوش��ا بروجنی و رضا محمدی حسین آبادی 
به خواس��ته الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک و الزام به اخذ پایان کار و 
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به ایف��ای تعهد )مالی( مبنی بر و 
مطالبه خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 
9409980352400856 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/19و 
ساعت 11:30 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده رضا 
محمدی حسین آبادی و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده 
رضا محمدی حسین آبادی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29143 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/411 ش��ماره ابالغی��ه:9410100350710330 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700060 شماره بایگانی ش��عبه:940074 خواهان/شاکی 
رحیم مقاسمی دادخواس��تی به طرفیت خوانده محسن کریمی به خواسته 
مطالبه خسارات دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 
9409980350700060 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/12/25 
و س��اعت 08:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:29145 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/412 ش��ماره ابالغی��ه:9410100350710521 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700944 شماره بایگانی ش��عبه:941059 خواهان حسین 
نوروزپور دادخواستی به طرفیت خوانده کوروش کوکنانی قره بلطاقی به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 9409980350700944 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/02 و ساعت 12:15 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29146 شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/413 ش��ماره ابالغی��ه:9410100361709427 ش��ماره پرون��ده: 
9409980361701010 شماره بایگانی ش��عبه:941109 خواهان/شاکی 
 محمود زارع الرگانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم کورش کیانی

 به خواسته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خس��ارت دادرسی و 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاهه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 
9409980361701010 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/20و 
ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 
و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29129 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ش��ماره   9410466836800010 درخواس��ت: 10ش��ماره  /414
 پرون��ده:9309986793201598 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:940300 
خواهان فهیمه ع��رب زاده زارچ��ی فرزن��د عبدالمجید دادخواس��تی به 
 طرفیت خوانده امیرمس��عود اکرمی فرزند مجتبی به خواسته مطالبه نفقه

تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 8 دادگاه خانواده اصفهان واقع در اصفهان خ.میرفندرسکی)میر( 
– حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی – طبقه1- 
 اتاق 103 ارجاع و به کالس��ه پرونده فوق ثبت گردیده و وقت رس��یدگی

 آن مورخ��ه 1395/01/15 س��اعت 10:00 تعیی��ن ش��ده اس��ت به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:29118 شعبه 8 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان 
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اخبارکوتاه

اختصاص ۴ ميليارد تومان براي ساخت 
بيمارستان  ۲۰۰ تخت خوابي کاشان

برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی 
کویر گلپایگان

بخش ب��ن رود به مرکزیت ش��هر کهن ورزنه قس��متی 
 از س��رزمین رودش��ت یا رودش��تین در انتهای مس��یر 
زنده رود است که به دلیل خاک بسیار غنی و برخورداری 
از دو منب��ع آب رودخان��ه و ت��االب گاوخون��ی همواره 
 یکی از بزرگ تری��ن مراکز غله و پنب��ه کاری و هم چنین 

تولیدات دامی در کشورمحسوب می شود.
رودش��تین در متن طومار تقس��یم نامه آب زاینده رود 
صاحب شش سهم از 33 سهم کل حق آبه ها است، البته 
سهم آب بن رود در این س��ند تاریخی به دقت برای 16 

مزرعه تعیین شده است. 
رودخانه ای مقدس...

  ی��ک عض��و هی��ات مدی��ره نظ��ام صنفی کش��اورزی 
شهرستان اصفهان می گوید: بدون تردید جریان زندگی 
بخش آب زاینده رود در دش��ت خش��ک مرکزی ایران 
موجب تش��کیل تمدن بزرگ و تاریخی در این سرزمین 
شده است که این امر فقط مربوط به شهر اصفهان نیست.

س��ید عبدالحس��ین میرمیران با اش��اره تاثی��رات آب 
رودخانه و ت��االب گاوخون��ی بر س��فره های زیر زمینی 
در این دش��ت، اضافه م��ی کند: محصوالت کش��اورزی 
و دامی ک��ه در کنار ای��ن رودخانه تولید می ش��د عالوه 
بر نی��از محلی، غذا و لب��اس مردمان ش��هرهای کویری 
مثل نایی��ن، ی��زد، اردکان، اردس��تان و ... را نیز تامین 
 می کرد. وی یادآورمی ش��ود: وجود پل ه��ای تاریخی با

 ش��هرت جهانی، ارتفاع بلند و معماری های خاص مانند 
س��ی و س��ه پل، خواجو، مارنان، جویی، اژیه و پل ورزنه 
در انتهای مسیر زنده رود نش��انگر آب دایمی و زیاد این 
رودخانه بوده است، چرا که مردم برروی یک رود فصلی 

نیازی به ساخت چنین سازه هایی ندارند.
 این عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان 
اصفه��ان، ادامه می ده��د: در متن آغازی��ن طومار نامه 
 منس��وب به ش��یخ بهایی عب��ارت »رودخان��ه مبارکه 
زاینده رود« نگاشته شده است که این سخن نشانگر نقش 
تاریخی و حیاتی این رودخانه اس��ت که مردم با تبرک و 

تقدس به آن می نگریسته اند.
میرمی��ران خاطرنش��ان می کن��د: بر اس��اس نقل های 
تاریخی، س��ند تقس��یم آب زاینده رود در دوران قبل از 
اس��الم یعنی عصر ساس��انیان نگاشته ش��ده، اما با بروز 
اختالفاتی در زمان عصر صفوی نی��از به تغییراتی در آن 
احساس کردند که در نهایت به دس��تور شاه طهماسب 
 اول طوم��ار فعلی تدوین ش��د که تاریخ  ن��گارش آن به 

سال 923 هجری قمری باز می گردد.
ورزنه، کانون بزرگ کشت غله و پنبه

 وی با بیان اینکه منطقه شرق اصفهان مالک  19 سهم از 
33 سهم کلی آب زاینده رود است، می افزاید: طبق متن 
طومار این س��رزمین بزرگ در امتدار مسیر رودخانه به 
ترتیب شامل ِجی و ُقهاب، کرارچ، براآن و رودشتین است 
که اهمیت خاصی به خصوص در غله کاری داشته است.

این عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان 

 م��ی گوید: س��رزمین رودش��تین در قس��مت ش��رقی
  زاینده رود واقع اس��ت و ام��روزه به دو بخ��ش جلگه و 
بن رود تقسیم شده است و بر اس��اس متن طومار دارای 
شش سهم کلی اس��ت که در داخل منطقه به 22 سهم 
خرد و حدود 243 سهم خردتر در بین مزارع قسمت شده 
است، اما امروزه مزارع با کانال های بتونی منشعب شده از 

بند بتونی رودشتین آبیاری می شود.
میرمیران با اشاره به بندهای تاریخی مروان، ُگلی، ُگندیج 
 و ش��انزده ده در مس��یر ش��رق، ادامه می دهد: زمانی از

 بند سنگی »شانزده ده« آب وارد مادی بزرگی به همین 
نام می شد و به سمت مزارع بن رود می رفت، اما با احداث 
شبکه های جدید آبیاری بندهای تاریخی مذکور از مدار 
خارج شده اس��ت. وی اضافه می کند: در سال های اخیر 
آب از طریق بند بتونی رودش��تین یعن��ی قبل از بخش 
 جلگه وارد کانال های آبرس��انی ش��ده و به سمت اراضی 
 دو بخ��ش جلگ��ه و ب��ن رود هدای��ت می ش��ود. 
از  پایین دست بند روش��تین تا گاوخونی یعنی مسافتی 
به طول120 کیلومتر رودخانه دیگر کارایی کش��اورزی 
ندارد،بلکه می تواند صرفا نقش زیست محیطی رساندن 

آب به تاالب گاوخونی را بازی کند.
نماینده صنفی کشاورزان شرق با اشاره افزایش سرعت و 

راندمان آبیاری در بخش مرکزی، جی و قهاب و براآن به 
دلیل احداث شبکه های نوین آبیاری در بیش از 40سال 
قبل، می گوید: یکی از مش��کالت فعل��ی بخش بن رود 
جوی ها و مادی های قدیمی است که سرعت آبیاری در 
آن پایین است و باید شبکه های جدید در آن ساخته شود. 
میرمیران می گوید: مزارع شهر ورزنه در طول تاریخ یکی 
از بزرگ ترین کانون های کشت غله و پنبه در ایران بوده 
است، به طوری که گندم استان اصفهان را تامین می کرد 
و از سوی دیگر معروف است که »ورزنه نان شهرهای یزد 

و اردکان« را نیز می داده است.
وی می افزاید: هر مسافری وقتی به ورزنه می آید شاهد 
عبور زنانی با چادرهای یک دس��ت سپید است که بافت 
این نوع چادر از پنبه کاری وس��یع در طول تاریخ در این 

منطقه حکایت می کند.
نظارت حق آبه دارها بر آب الزامی است

 این فعال صنف کش��اورزی ب��ا تاکید بر اینکه خش��کی 
زن��ده رود ناش��ی از س��وء مدیری��ت اس��ت و ربط��ی 
به خشکس��الی ن��دارد، می افزای��د: می��زان بارش ها در 
 سرش��اخه ها و در س��طح کش��وری حداکث��ر بی��ن

 20 ت��ا 30 درص��د کاه��ش یافت��ه اس��ت، بنابرای��ن 
معتقدی��م اگر ح��ق آبه های کش��اورزان غصب نش��ده 

بود این رودخانه این گونه خش��ک نمی ش��د. میرمیران 
ب��ی توجهی به اعط��ای حقوق ح��ق آبه داره��ارا عامل 
این امر دانس��ت و می گوی��د: بارگذاری ه��ای خارج از 
 اص��ول اع��م از توس��عه ب��ی روی��ه صنای��ع آب ب��ر در 
 ف��الت مرک��زی، توس��عه اراضی کش��اورزی خ��ارج از 
حوضه آبریز و پمپاژ آب بر روی س��نگالخ  کوهستان ها 

برای باغ کاری از عوامل مهم خشکی زنده رود است.
وی خاطرنش��ان می کند: دو منب��ع آب طبیعی زاینده 
 رود ب��ه اضافه تون��ل اول کوهرنگ متعلق به کش��اوزان 
حق آبه دار تاریخی این روخانه اس��ت، بنابراین مالکیت 
حدود 73درصد آورد آب آن با این قش��ر است، پس باید 
همانند گذشته نظارت حق آبه دارها بر تقسیم آب حاکم 

شود.
نابودی گاوخونی زیان ملی است

عضو هیات مدیره نظام صنفی کش��اورزی شهرس��تان 
اصفهان، ادامه می دهد: خشکی زنده رود و نابودی زراعت 
در ش��رق به خصوص در بخش ب��ن رود تاثیرات بدی بر 
معیش��ت مردم گذاش��ته اس��ت که البته یکی از دالیل 
 این امر این وابس��تگی صرف این منطقه به کش��اورزی

 است.
 میرمیران م��ی افزای��د: ورزن��ه و ب��ن رود در مجاورت

 تاالب گاوخونی و در محیطی بن بس��ت قرار گرفته که 
رفت آمد ترانزیتی از کنار آن جریان ندارد و از سوی دیگر 
حدود 100 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله دارد و با این 

وصف کسی حاضر به ایجاد صنعت در این بخش نیست.
وی با یادآوری اینکه اس��تانداری اصفه��ان تالش هایی 
برای گسترش صنایع و گرشگری انجام داد است، ادامه 
می دهد: به دالیل یاد شده هنوز موفقیتی در این زمینه 
حاصل نش��ده و از س��وی دیگر باید روش ه��ای پربازده 
زراعت همانند تولیدات گلخانه ای با حمایت مالی دولت 

در منطقه اعمال و  جایگزین شود.
این نماینده صنفی کش��اورزان ش��رق، ناب��ودی تاالب 
گاخونی را ضربه ای جبران ناپذیر برای اس��تان اصفهان 
و کش��ور دانس��ت و می گوید: زایش ه��ای رودخانه در 
بیاباهای اطراف مسیر اثرگذار بود به طوری که در زمان 
جاری بودن آب در زاینده رود در دو طرف مس��یر جاده 
 باریک جلگه ب��ه ورزنه حالتی باتالقی وجود داش��ت که 
پیم��ان کاران برای س��اخت کانال بتونی دچار مش��کل 

بودند، اما در حال حاضر زمین خشک مشاهده می شود.
16 مزرعه تاریخی

واقع شدن اصفهان در مرکز کشور نمی تواند تنها دلیل بر 
سه دوره پایتختی این شهر در زمان حکومت های مقتدر 
باشد، چرا که تعداد زیادی ش��هر در این سرزمین وجود 
دارد، اما به این جایگاه نرس��یدند بلکه وج��ود رودخانه 
دایمی زاینده رود بر انتخ��اب پایتختی اصفهان اثرگذار 
بود زیرا  جریان آب آن در این دش��ت خش��ک؛ شرایط 
 امنیت غذایی انس��ان و دام، هوای مطبوع و ... را  فراهم 

کرده بود.

 سرپرست فرمانداري کاشان گفت: مبلغ 4 میلیارد تومان براي ساخت 
بیمارستان 200 تخت خوابي کاشان در سال 94 در نظر گرفته شده که 

در مرحله انتخاب پیمان کار و شروع عملیات اجرایي است.
 حمیدرضا مومنیان در حاش��یه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازي از 
پروژه ندامتگاه و محل احداث بیمارس��تان 200 تخت خوابي کاشان 
اظهار کرد: این بیمارس��تان از مجموعه مصوبات س��فر استاني هیات 
دولت به استان اصفهان است که با اعتباري بالغ بر 2۵0 میلیارد ریال در 
زمیني به مساحت پنج هکتار در حاشیه بلوار امام رضای کاشان احداث 
مي شود. وي با بیان این که احداث این بیمارستان مي تواند نقش موثري 
در ارتقای سطح بهداشت و درمان و سالمت مردم منطقه داشته باشد، 
یادآور شد: خوش��بختانه پس از پي گیري هاي مداوم و تاکید بر دالیل 
لزوم احداث این بیمارستان، پروانه س��اخت اخذ و اجراي این طرح در 
دستور کار سازمان مسوول قرار گرفت. احداث بیمارستان 200 تخت 
خوابي کاشان بر عهده سازمان مجري ساختمان ها و تاسیسات دولتي 

و عمومي وابسته به وزارت راه و شهرسازي است.

 ریی��س منابع طبیع��ی شهرس��تان گلپای��گان گفت: ش��رکت تعاونی 
کویر گلپایگان با هدف افزایش توان اقتصادی و معیش��تی بهره برداران 
منابع طبیعی تشکیل شده اس��ت. علیرضا حیدری درحاشیه برگزاری 
مجمع عمومی ش��رکت تعاونی کویر اظهار کرد: این شرکت تعاونی در 
س��ال 1390 با 236 نفر عضو از بهره برداران منابع طبیعی با سرمایه ای 
 ح��دود 20میلیون تومان تش��کیل ش��د. وی با بی��ان اینک��ه افزایش 
توان اقتصادی و معیشتی بهره برداران منابع طبیعی از اهداف راه اندازی 
این ش��رکت اس��ت، ادامه داد: تاکنون تعدادی از پروژه های اجرایی از 
جمله کش��ت و مراقبت از عرصه ه��ای منابع طبیعی، اص��الح و احیای 
مراتع و توسعه جنگل داری با بذر به این شرکت واگذار و اجرا شده است. 
رییس منابع طبیعی شهرس��تان گلپایگان گفت: اکنون پس از گذشت 
چهار س��ال ازفعالیت هیات مدیره باید مجمع عمومی برگزار می ش��د 
بنابراین آگهی مجمع عمومی نوبت اول و دوم منتشر و باحضور بیش از 

60 نفربرگزار شد.
حیدری افزود: امیدواریم هیات مدی��ره جدید با انتخاب یک مدیرعامل 
توانمن��د بتوانند خدمات بهتری را ب��ه بهره برداران ارائ��ه کنند و عالوه 
بر افزایش اعضا س��رمایه ش��رکت را باال ببرند. در پایان رای گیری این 
 مجمع عموم��ی محمدرضا جمال��ی، فرامرز فیاضی، حس��ین امجدی، 
محسن جمالی، عبدالعظیم مش��یری، محمدنوبخت، حسن سقائیان و 
یداهلل خواجه وندی به عنوان اعضای هیئت مدیره و منصور علیشاهی به 

عنوان بازرس توسط اعضای این شرکت تعاونی انتخاب شدند.

 رییس س��ازمان ح��ج و زی��ارت کش��ور گف��ت: به عل��ت نقص سیس��تم 
حمل ونقل، انتقال اجساد با 2۵ تریلروکانتینرهای غیراستاندارد انجام شد، 
این اقدام به حدی غیرقابل قبول است که وزیر بهداشت کشورمان در بدو ورود 

گمان نمی کردند خبر انتقال اجساد با تریلر صحت داشته باشد.
 سعید اوحدی، در جمع مس��ووالن و خانواده های جان باختگان فاجعه منا 
 در این شهرس��تان اظهار داش��ت: وقوح حادثه منا تمام مردم، مس��ووالن و 
بخش های مختلف کش��ور را متاثر کرد، حادثه ای که ناش��ی از بی تدبیری 

پلیس و مسووالن عربستان سعودی بود ملت بزرگ ایران را داغدار کرد.
وی تصریح کرد: بار س��نگین داغ مرگ هموطنان مان در این حادثه بزرگ 
تنها با اراده الهی و مشیت او برطرف شد خداوند در همه حال یار و یاور ملت 
بزرگ ایران اس��ت و در این حادثه پرده دیگری از الطاف رحمانی خود را در 

تسلی خاطر بازماندگان و هموطنان مان نشان داد.
 رییس س��ازمان ح��ج و زیارت کش��ور در بخ��ش دیگری از س��خنان خود 
 با اشاره به بخش هایی از جزییات فاجعه جان باختن شمار زیادی از حجاج 
بیت اهلل الحرام در سرزمین منا گفت: در ساعت 8:30 روز عید قربان در مشعر 
برای سرکش��ی از حجاج و محل استقرار آن ها حاضر ش��دیم و پس از آن با 

حضور در سرزمین منا از وضعیت انجام اعمال حج بازدید کردیم.
اوح��دی اضافه کرد: در س��اعت 9 صبح از ب��روز مش��کالتی در رمی جمره 
اطالع پیدا کردیم، یکی از باس��ابقه ترین نیروهای س��ازمان حج زیارت به 
نام بیات مس��وول نظارت بر رم��ی جمره ب��ود و رضایی ه��م از نیروهای با 
تجربه سازمان مس��وول نظارت بر اعمال منا بود. وی گفت: به دنبال تماسی 
که با مس��وول نظارت بر رم��ی جمره داش��تیم، وی در ابتدا اع��الم کرد که 
نخس��تین گروه زائران ایرانی اعمال رمی جمره را انج��ام داده اند و در حال 
 خروج از محل هس��تند، اما تا این لحظه کسی از وقوع حادثه اطالع نداشت. 

رییس سازمان حج و زیارت کشور تصریح کرد: بی تدبیری پلیس عربستان 
باعث شد به دنبال انسداد مسیر دسترس��ی به خیابان اصلی، مسیر خیابان 

204 باز شود و حجاج به ناچار وارد این خیابان شدند.
اوحدی اذعان داش��ت: این بی تدبیری باعث بروز یکی از بزرگ ترین فجایع 
موسم حج ش��د، پس از اطالع از وقوع این حادثه، محمدی، معاون سازمان 
حج و زیارت و کولی وند مسوول امداد هالل احمر با 20 گروه امدادی به محل 
اعزام ش��دند. وی عنوان داشت: متاس��فانه بی تدبیری مسووالن عربستانی 
باعث شد پس از وقوع حادثه در حدود ساعت 8:۵0 نیروهای امدادی ایران 
در ساعت 12 به محل حادثه برسند اما در این زمان تمامی مسووالن اجرای 
سازمان حج و زیارت از سوی پلیس عربستان دستگیر و نیروهای امدادی هم 

با محدودیت شدید مواجه شدند.
رییس سازمان حج و زیارت تصریح  کرد: دولت عربستان نمی خواست عمق 
این فاجعه معلوم شود بنابراین در س��اعت ۵ عصر فضای امنیتی در منطقه 
حاکم کرد. اوحدی گفت: در ش��ب وق��وع حادثه رهبر معظ��م انقالب طی 
پیامی خواستار اطالع رسانی شفاف مس��ووالن حج و زیارت به مردم شدند 
که به دنبال دریافت این پیام در جلسه مدیریت بحران اعالم و بر اجرای آن 
تاکید شد. وی اذعان داشت: در روز اول وقوع حادثه بیش از یک هزار نفر از 
حجاج مفقود بودند، برخی مجروحان را تا فاصله 180 کیلومتری انتقال و در 
بیمارستان ها بستری کرده بودند، سردخانه بیمارستان منا حداکثر ظرفیت 
 پذیرش 1000 جس��د را داش��ت و این در حالی بود که ای��ن حادثه بیش از

7000 نفر جان باخته داشت.
رییس س��ازمان حج و زیارت کش��ور اظهار داش��ت: به علت نقص سیستم 
انتقال اجساد با 2۵ تریلر و کانتینرهای غیراس��تاندارد انجام شد، این اقدام 
 به حدی غیرقابل قبول است که وزیر بهداشت کشورمان در بدو ورود گمان 

نمی کردند خبر انتقال اجس��اد با تریلر صحت داش��ته باشد. اوحدی گفت: 
 ش��اید حدود ۵ میلیمتر آب و خونابه اجس��اد جانباختگان ای��ن فاجعه در 
خیابان ها و س��نگ فرش های محل وقوع حادثه وجود داشت که بخشی از 

عمق این فاجعه را نشان می داد.
وی تاکید کرد: تا این لحظه وضعیت تمامی جان باختگان منا مشخص شده 
است، افرادی که تمایل داش��ته اند به ایران بازگردانده شده اند و افرادی که 

تمایل داشته اند نیز در مقبره الشهدای عربستان دفن شده اند.
رییس سازمان حج و زیارت کشور، سخنرانی کوبنده رهبر معظم انقالب در 
شهرستان نوشهر خطاب به مسووالن عربستانی مبنی بر لزوم تعیین تکلیف 
وضعیت حجاج ایرانی را مهم ترین عامل در تغییر موضع س��ران این کشور 
 دانست و افزود: در جلس��ه ای که با حضور وزیر بهداش��ت ایران برگزار شد، 
 وزیر بهداش��ت عربس��تان با یک بی ادبی سیاسی در جلس��ه حاضر نشد و 
قائم مقام امیر مکه به جای وی به ایراد سخن پرداخت در این جلسه پس از 
دریافت متن سخنان رهبر انقالب، این مسوول سعوی با حالتی دگرگون شده 

از مسووالن ایرانی عذرخواهی کرد.
اوحدی اذعان داشت: دولت وهابی عربس��تان تصمیم قطعی بر دفن تمامی 
جان باختگان منا داش��ت اما پیگیری مس��ووالن ایرانی و ب��ه ویژه خطابه 
 کوبنده رهبر معظم انقالب اسالمی آن ها را  از این تصمیم، حداقل در مورد 

جان باختگان ایرانی منصرف کرد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود، خبر از اتخاذ تدابیری برای تس��هیل 
امور مالیاتی انحصار وراثت جان باختگان منا داد و افزود: بر اس��اس رایزنی 
انجام ش��ده با رییس اداره امور مالیاتی کشور، بیش ترین تخفیف قانونی در 
 این مورد لحاظ خواهد شد و مبالغ الزم نیز طی اقس��اطی از این خانواده ها 

اخذ می شود.

ریيس اداره بهزیستی نطنز مطرح کرد؛

برگزاری 3۲ کارگاه آموزش مهارت زندگی و پيشگيری از اعتياد در نطنز
فرماندارشهرضا؛

شهرضا دفتر ثبت طالق ندارد
آگاهی بخ��ش  به منظ��ور  گف��ت:  نطن��ز  بهزیس��تی  اداره  ریی��س 
 جامع��ه در راس��تای مب��ارزه ب��ا م��واد مخ��در تع��داد کارگاه آم��وزش

  مه��ارت زندگ��ی و پیش��گیری از اعتی��اد در نطن��ز و ب��ادرود برگ��زار 
شده است.

  مه��دی محب��ی در جلس��ه ش��ورای مب��ارزه ب��ا م��واد مخ��در در
 فرمانداری نطن��ز، اظهار کرد: به منظ��ور آگاهی بخش جامعه در راس��تای 
مبارزه با مواد مخدر بی��ش از 20 کارگاه آم��وزش مهارت های زندگی برای 
اقش��ار و ادارات و 12 کارگاه تخصصی پیش گیری از اعتی��اد برای آموزش  
 و پرورش ب��ادرود و نطن��ز هالل احمر نطنز و اقش��ار و ادارات برگزار ش��ده 

است.
وی ب��ه برگزاری دوره ه��ای مربوط ب��ه ایدز با همکاری ش��بکه بهداش��ت 
شهرس��تان اش��اره کرد و افزود: در خصوص کشت ش��اهدانه اطالعاتی به 
 ما نرس��یده و مصرف مش��تقات ش��اهدانه از قبیل بنگ، چرس، حش��یش، 
مار جوانا و … چندان نیس��ت و مراجعه خاصی نداشتیم و فقط طبق برخی 
از مصرف کنندگان م��واد دیگر که معروف به چندموادی هس��تند و مصرف 
اصلی آن ها م��اده دیگری اس��ت اعالم کرده ان��د که گاه��ی مصرف کننده 
مش��تقات ش��اهدانه اند و البته طبق آمارهای کش��وری بین دانشجویان تا 
 حدودی مصرف کننده داش��ته و به  عنوان یک مخدر دانش��جویی شناخته

 می شود. رییس اداره بهزیس��تی نطنز تصریح کرد: قیمت شیشه و مواد در 
روزهای اخیر افزایش پیدا کرده و پیش بینی می شود با این کار الگوی مصرف 
مواد تغییر کرده، سرقت و درمان موقت زیاد گردد و مواد جانشینی همچون 

متادون نیز فراوان شود.
وی به ارس��ال نامه برای دانش��گاه ها و آموزش  و پ��رورش و همچنین اعالم 
آمادگی ب��رای برگ��زاری دوره ها به خاطر تأثی��ر زیاد این دوره ه��ا در میان 

دانش آموزان و دانشجویان نیز اشاره کرد.
محبی با بیان اینکه 8 دهم درصد از مراجعه کنندگان برای دریافت خدمات 
بانوان هس��تند، گفت: انکار اعتیاد، پنهان کاری از خانواده و دوستان، ترس 
از دست دادن موقعیت، ترس از طرد ش��دن، باورهای فرهنگی که اعتیاد را 
عملی بسیار ناپس��ند برای بانوان می داند در صورتی  که برای آقایان چندان 
ناپسند نیست، ترس از افش��ای هویت به دلیل ثبت مش��خصات و تشکیل 
 پرونده، عدم توانایی مالی برای درم��ان و… را از عوامل عدم مراجعه بانوان 

دانست.
وی ادامه داد: طبق دس��تورالعمل های واحد اشتغال س��ازمان پنج درصد از 
کل اعتبارات اش��تغال اختصاص به بهبودیافتگان دارد و حدود ۵0 متقاضی 
دریافت تسهیالت مراجعه کردند که ۵ نفر نامه وام دریافت کرده، 24 نفر در 

دست اقدام و 41 نفر در نوبت اند.

فرماندار ش��هرضا نبود دفتر ثبت طالق را یکی از معضالت این شهرس��تان 
برش��مرد و گفت: نبود دفتر ثبت طالق باعث می شود روند تهیه و ثبت آمار 
وقایع چهارگانه که یک��ی از مهم ترین بخش های تهیه آمار اس��ت با معضل 

مواجه شود.
محس��ن گالبی در جلسه ش��ورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان اظهار کرد: 
نبود نش��اط اجتماعی باعث بروز مش��کالت و ناهنجاری هایی می شود که 
در برخی موارد غیر قاب��ل تصور و با تبعات گس��ترده همراه اس��ت، تامین 
 نشاط اجتماعی یکی از مهم ترین وظایف مس��ووالن است که باید بر اساس

 اصول صحیح مدیریتی انجام شود.
وی تصریح کرد: افزایش آمار طالق و س��ایر معض��الت اجتماعی در حوزه 
مسائل خانواده باید بررسی شود، دامنه علل و عوامل وقوع طالق به اندازه ای 
 اس��ت که اتخاذ یک ش��یوه برای مقابله با پیامدها و کاهش آمار آن صحیح 

نیست.
فرماندار شهرضا تاکید کرد: کتمان آمار در خصوص معضالت اجتماعی نظیر 
طالق و خودکش��ی مش��کلی را حل نمی کند، باید با پذیرش این مشکالت 

راهکارهای علمی و صحیح مقابله با آن را اتخاذ کنیم.
گالبی استفاده از شیوه های مذهبی در مقابله با آسیب های اجتماعی را یکی 
از بهترین راهکارهای مقابله دانست، گفت: مردم شهرستان به عقاید مذهبی 

پایبند هستند و تعصبات دینی خود را حفظ کرده اند، این مساله یک ظرفیت 
و موقعیت قابل توجه است که باید از آن استفاده شود.

وی نا آگاهی عمومی از آس��یب ها و معضالت اجتماعی را یکی از علل مهم 
افزایش آمار این آسیب ها برشمرد و افزود: باید آموزش های مناسب در سنین 
مختلف به مردم ارائه شود، مردم اگر مضرات استفاده از کاالها یا روش های 

نادرست رفتاری را بدانند قطعا از آنها دوری می کنند.
فرماندار شهرضا با تاکید بر لزوم ایجاد مرکز سالمت در شهرضا اظهار کرد: 
ایجاد زمینه های الزم برای انجام تست های س��المت جسم و روان از شیوع 
 بس��یاری از آس��یب های اجتماعی نظی��ر اپیدمی ها در جامع��ه جلوگیری 

می کند.
گالبی، توسعه تکنولوژی را مس��اله ای غیر قابل انکار برشمرد و تصریح کرد: 
یکی از معضالت اجتماعی که در آینده برای جامعه مشکالت زیادی را ایجاد 
می کند، کاهش سن استفاده از تلفن همراه اس��ت و متاسفانه به دلیل عدم 
نظارت والدین بر این رویه در آینده مش��کالت زیادی برای جامعه به وجود 

می آید.
وی، نبود دفتر ثبت طالق را یکی از معضالت این شهرستان برشمرد و گفت: 
نبود دفتر ثبت طالق باعث می شود روند تهیه و ثبت آمار وقایع چهارگانه که 

یکی از مهم ترین بخش های تهیه آمار است با معضل مواجه شود.
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دریچه

ریيس سازمان حج و زیارت کشور:

وزیر بهداشت خبر 
انتقال اجساد فاجعه منا با تریلر

 را باورنکرده بود

بن رود؛ دشتی در پایان زنـده رود
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دريچه خبر

بيشتر بدانيم

خواب كافى الزمه يك روز پر از انرژى است. به عبارت ديگر، سالمت جسم و روان 
و به طور كلى كيفيت زندگى، تا حد بسيار زيادى به خواب كافى بستگى دارد. اما 

با اختالالت خواب چه مى توان كرد؟
ــردازش اطالعات تالش مى كند تا  مغز هنگام خواب خود را ترميم مى كند و با پ
انرژى كافى براى روز بعد را تامين كند. بنابراين ميزان تمركز شما به خواب شب 

قبل بستگى دارد.
از طرف ديگر، خواب ناكافى مى تواند مشكالت زيادى را به وجود آورد كه بارزترين 
ــكالت تغذيه اى، اضطراب، كمبود مواد معدنى و به هم ريختن سبك  آن ها مش
ــيد، در طول روز انرژى كافى  ــته باش ــت. اگر شب خواب كافى نداش زندگى اس

نخواهيد داشت و همچنين احساس ضعف و استرس در شما بيشتر خواهد شد.
ــه بين ــان مى دهد ك ــده نش ــاالت متح ــد در اي ــده جدي ــات انجام ش مطالع
 50 تا 70 ميليون آمريكايى از اختالل خواب رنج مى برند. اين مسئله در كشورهاى 
ديگر نيز تقريبا با همين درصد وجود دارد. بنابراين مردم بايد كامال مراقب خورد 

و خوراك خود باشند تا شب ها بتوانند راحت تر بخوابند.
اختالالت خواب و بى خوابى نيز عوامل متعددى دارد كه يكى از مهم ترين عوامل 
آن تغذيه است. در پژوهش جديد يك تركيب طبيعى معرفى شده كه مى تواند 

كمك زيادى به افراد دچار بى خوابى كند.
مواد مورد نياز و دستور تهيه

موز سرشار از پتاسيم و منيزيم است. اين دو ماده طبيعى مى توانند كيفيت خواب 
ــت. اين ماده  ــت ماهيچه ها نيز از جمله نتايج مصرف موز اس را بهبود دهد. تقوي
ــيد آمينو است كه مى تواند  خوراكى خوشمزه همچنين حاوى تريپتوفان و اس

سطح سروتونين را باال برند و الگوى خواب را تنظيم كنند.
ــاى  ــاوى روغن ه ــه ح ــت ك ــن اس ــز دارچي ــب ني ــن تركي ــر اي ــاده ديگ م
ــار از مواد  ــن سرش ــى همچني ــاده غذاي ــت. اين م ــون اوژنول اس ضرورى چ
ــن آ و فيبر  ــيم، ويتامي ــن، كلس ــه منگنز، آه ــدن از جمل ــورد نياز ب معدنى م

است.
 رژيم غذايى پر دارچين مى تواند اثرات منفى خوراكى هاى پرچربى را كاهش دهد.

يك عدد موز
كمى دارچين 

دو تا سه ليوان آب
ــوز را گرفته و آن  ــت م آب را در ظرفى ريخته و اجازه دهيد تا جوش بيايد. پوس
ــه، آن را درون ظرف ريخته و كمى  را داخل آب جوش بيندازيد. بعد از 10 دقيق
دارچين به آن اضافه كنيد. فراموش نكنيد كه اين تركيب را بايد يك ساعت پيش 

از خواب ميل كنيد.

دارچين بينايى را افزايش داده و نشاط آور است؛ نفخ را كاهش مى دهد 
ــحات پشت حلقى) ديده  و رطوبت هاى مغزى كه به صورت نزله (ترش

مى شود و شكل مزمن شده آن، يعنى سينوزيت را از بين مى برد.
ــت: دارچين داراى  ناصر رضايى پور درباره خواص دارچين اظهار داش
طبيعت گرم و خشك در درجه دوم (در حد متوسط) است و در منابع 

طب ايرانى، خواص پرشمارى از دارچين ياد شده است.
ــا و ترياق (پادزهر)  ــاط آور، درمان كننده برخى عفونت ه دارچين نش
سموم معدنى، حيوانى و نباتى است و موجب تقويت قلب، مغز، كبد و 

معده مى شود.
اين متخصص طب سنتى ادامه داد: دارچين نيروى بينايى را مى افزايد 
و در قديم براى عبور داروهاى چشمى از طبقات چشم، از آن استفاده 

مى شده است.
ــش مى دهد و  ــد، نفخ را كاه ــت: اين دواى مفي رضايى پور بيان داش
ــت حلقى) ديده  ــحات پش رطوبت هاى مغزى كه به صورت نزله (ترش
مى شود و شكل مزمن شده آن، يعنى سينوزيت كه از مشكالت بزرگ 

بهداشت و سالمت بشر امروز است, را درمان مى كند.
ــش جريان ادرار و خون قاعدگى  وى عنوان كرد: دارچين موجب افزاي
مى شود و مصرف آن زير نظر متخصص، مى تواند به بهبود ميل جنسى 
كمك كند. تركيبات دارچين، به شرط نگهدارى مناسب، تا پانزده سال 

باقى مى ماند.
اين متخصص طب سنتى اضافه كرد: از دارچين در فراورده هاى دارويى 
ــواس،  مؤثر در بيمارى هاى روحى- روانى چون تپش قلب، ترس، وس
جنون و همچنين برخى بيمارى هاى ريوى و تنفسى چون سرفه هاى 

مرطوب و خلط دار، تنگى نفس و گرفتگى صدا نيز استفاده مى شود.
رضايى پور خاطرنشان كرد: همچنين دارچين آثار خوبى در تقويت كبد 
ــه، درمان  و رفع بيمارى هاى آن، بهبود زخم هاى عفونى، كاهش رعش

سكسكه، سنگينى سر, برخى سردردها و دردهاى رحمى دارد.
وى ياداور شد: در آشپزى ايرانى، در پخت مرغ و گوشت ها از دارچين، 
ــله زرد،حليم، قيمه، شيربرنج  پياز و زردچوبه استفاده مى شود و در ش

و… نيز به عنوان ُمصلح، كاربردى هوشمندانه و حكيمانه دارد.

راه حل خانگى براى درمان بى خوابى  ادويه جادويى براى درمان
 سينوزيت
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ــاخته  ــابهى از كراتين س ــا هر دو طى فرآيند مش هم مو  و هم ناخن ه
ــده اند، در واقع مى توان گفت كه مواد غذايى كه باعث تقويت ناخن  ش
ــد آن مواد غذايى  ــك مى كند. مى داني ــود، به تقويت مو نيز كم مى ش

كدامند؟
ــاخته  ــابهى از كراتين س ــا هر دو طى فرآيند مش هم مو  و هم ناخن ه
ــده اند، در واقع مى توان گفت كه مواد غذايى كه باعث تقويت ناخن  ش
ــد آن مواد غذايى  ــك مى كند. مى داني ــود، به تقويت مو نيز كم مى ش

كدامند؟
1- پروتئين

موهاى شما براى توليد كراتين، به پروتئين نياز دارد چرا كه پروتئين 
آن ها را محكم مى كند. با رسيدن پروتئين كافى به موها، آنها ديگر وارد 

«مرحله استراحت» نشده و ريزش شديد مو اتفاق نمى افتد.
2-گوشت قرمز

يك استيك خوشمزه سرشار از پروتئين بوده و داراى يك ماده ى مغذى 
ديگر به نام آهن است. آهن براى سالمت مو و ناخن بسيار مفيد بوده و 
بهتر است بدانيد افرادى كه كم خونى همراه با كمبود آهن دارند معموالً 

موهاى نازكى دارند.
3- زغال اخته 

آنتى اكسيدان ها از سلول هاى شما در برابر آسيب هاى شديد محافظت 
مى كند. اين آسيب ها باعث افزايش هورمون ها و التهاب هايى مى شود 
ــلول هاى بدن تأثير مى گذارد، خصوصا سلول هاى  كه بر روى تمام س

موجود در موها و ناخن ها.
4- بادام  

بادام نه تنها منبع سرشارى از پروتئين است، بلكه پر از منيزيم  است كه 
به حفظ سالمت موها و ناخن ها كمك مى كند.

5- صدف  خوراكى
روى، براى فرآيندهاى بيولوژيكى بسيار مورد نياز و الزم است، چرا كه 
به ساخت پروتئين هاى الزم در موها و ناخن ها كمك مى كند. هر پُرس 

صدف خوراكى حاوى 74 گرم روى است.
6- شير

ــود ويتامين D و ريزش  ــان مى دهد كه بين كمب برخى تحقيقات نش
ــان مى دهد زنانى كه دچار ريزش  مو ارتباطى وجود دارد. يافته ها نش
ــبت به زنانى با موى سالم تر،  مو مى شوند ميزان ويتامين D آن ها نس

كم تر است.
7- تخم مرغ  

ــن D و نيز بيوتين  تخم مرغ منبع غنى پروتئين بوده و حاوى ويتامي
ــاختن  ــت. بيوتين، ويتامينى از گروه B بوده كه نقش مهمى در س اس

كراتين ايفا مى كند.
8- ماهى سالمون

ماهى سالمون منبع خوب بيوتين و پروتئين است و در عين حال داراى 
ــالمت و  ــيدهاى چرب امگا3 بوده كه به كاهش التهاب، افزايش س اس

مرطوب كردن پوست مى انجامد.
9- بادام   برزيلى

كمبود سلنيوم (عنصرى كه مانع از بروز اضطراب مى شود) در موش ها 
باعث مى شود كه موهاى كم پشت ترى داشته باشند.

غذاهاى مفيد براى تقويت ناخن  و مو 

ــرى بر بدن بگذارد و  ــد در مدتى كوتاه اثرات جبران ناپذي كمبود خواب مى توان
سالمتى افراد را به خطر بيندازد.

شايد براى شما هم پيش آمده باشد كه به علت دغدغه هاى فراوان و كارهاى به 
تعويق افتاده نتوانيد در طول شب خوب بخوابيد. اما اگر بدانيد بى خوابى با بدن 
شما چه مى كند هرچه سريع تر آن را كنار مى گذاريد. خميازه كشيدن طبيعى 
است اما اگر زياد و پشت سر هم خميازه مى كشيد به اين معنا است كه بدن شما 
ــر جاى خودش نيست و شما دچار  دارد به شما نشان مى دهد كه يك چيزى س

كمبود خواب هستيد.
بى خوابى و كمبود خواب بر سالمتى عمومى بدن تاثير مى گذارد و با گذشت زمان 
شما را با مشكالت جدى روبه رو مى كند و از همه مهم تر كيفيت زندگى شما را 
ــما بوجود مى آورد كه پس از مدتى  پايين مى آورد و حس خستگى دائمى در ش

بهبود آن كار آسانى نيست.
در اينجا به 10 تاثير مخرب كمبود خواب بر بدن اشاره مى كنيم تا شما با توجه به 
آن ها ساعات خواب خود را تنظيم كنيد. عالوه بر خواب كافى، كيفيت خوبيدن 

نيز تاثيرگذار است.
1- كم خوابى به طور تدريجى سبب بروز مشكالت بسيارى همچون اختالالت 

قلبى عروقى مى شود و كيفيت زندگى را پايين مى آورد.
2- كمبود خواب به راحتى مى تواند عملكرد مغز را با مشكل مواجه كند. عالوه 
بر اين، كم خوابى به طور تدريجى حافظه كوتاه مدت را كند مى كند و همچنين 

باعث بروز مشكالتى در حافظه بلندمدت مى شود.
3- كم خوابى شما را بى حوصله، خسته، دمدمى مزاج، حساس، زودرنج و بدخلق 
ــت  ــر عوامل كم اهميت و جزئى كنترل خود را از دس مى كند به طورى كه بر اث

مى دهيد.
ــت و احتمال  4- كم خوابى به يكى از مهم ترين داليل تصادف هاى رانندگى اس

وقوع آن را افزايش مى دهد.
5- هنگامى كه شما كمبود خواب داريد، تمركز شما كاهش و در نتيجه قدرت 

خالقيت و مهارت هاى كنترل مشكالت در شما كاهش مى يابد.
6- اگر به مدت طوالنى خوب و به طور كافى نخوابيده باشيد كم كم دچار برخى 

توهم ها مى شويد.
ــود و به راحتى بيمار  ــف مى ش ــتم ايمنى بدن ضعي ــر كم خوابى سيس 7- بر اث

مى شويد. گاهى اوقات علت يك سرماخوردگى ممكن است بى خوابى باشد. 
از طرف ديگر، بى خوابى خطر ابتال به افسردگى و احتمال خودكشى را افزايش 

مى دهد.
ــيد به طور ناخودآگاه به  ــته باش 8- اگر براى مدتى طوالنى خواب خوبى نداش
چرت هاى فراوان و متعدد در طول روز دچار مى شويد به طورى كه ممكن است 

فعاليت ها و كارهاى روزانه شما را با مشكل روبه رو كند. 
اين مشكل حين رانندگى و يا كارهاى حساس ديگر مى تواند حادثه ساز شود.

ــتيد، ممكن است بى خوابى فشار خون  9- اگر شما مبتال به فشار خون باال هس
شما را در طول روز افزايش دهد. عالوه بر اين بى خوابى به مرور زمان باعث مبتال 

شدن به فشار خون باال مى شود.
10- كم خوابى بر مقدار انسولينى كه بعد از غذا خوردن در بدن شما آزاد مى شود 

تاثير مى گذارد و به همين دليل خطر ابتال به ديابت را در شما افزايش مى دهد.

ــتن تخم مرغ وجود دارد، با اين حال در  ــيارى براى دوست داش داليل بس
مصرف آن مى بايست بيشتر مراقب باشيم. در زمان هاى قديم، مردم مصرف 
تخم مرغ خود را به كم ترين مقدار ممكن رساندند؛ چون تصور مى كردند 
كه عامل اصلى كلسترول باال و افزايش خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى باشد. 
ــيد كه مصرف تخم مرغ را به خوردن  شايد شما هم يكى از آن افرادى باش
ــفيده محدود كرده ايد. اما علم نشان مى دهد كه اشتباه  سفيده يا املت س

مى كنيد.
ــايعانى كه درباره تخم مرغ وجود دارد اين است كه  يكى از بزرگ ترين ش
ــرم در بدن مى شود. يكى  ــترول س ــطح كلس خوردن آن باعث افزايش س
ــت  ــت كه زرده تخم مرغ فاقد كالرى اس ــايعات موجود اين اس ديگر از ش
و هيچ گونه مزيتى 

ندارد. درادامه شما را با حقايقى درباره تخم مرغ آشنا مى كنيم.
مواد مغذى موجود در تخم مرغ

يك تخم مرغ بزرگ داراى 13 ويتامين و مواد آلى ضرورى، 6 گرم پروتئين 
و 9 اسيد آمينه ضرورى براى انسان است و تنها 70 كالرى دارد! در ادامه، 
فهرستى از مواد مغذى موجود در تخم مرغ-به ويژه در زرده تخم مرغ-ارائه 

شده و فوايد هر يك بيان شده است:
ــد مغز جنين و نوزاد دارد. برخوردارى از  •كولين: نقش به سزايى در رش
ــه عصبى در نوزادان جلوگيرى  كولين كافى در دوران باردارى از نقص لول

مى كند.
•لوتئين و زيگزانتين: اين مواد شيميايى گياهى نقش مهمى در سالمت 
ــيون ماكوال (يا تباهى لكه زرد)  چشم دارند و از بروز آب مرواريد و دژنراس

پيشگيرى مى كنند.
•ويتامين D: با تسريع روند جذب كلسيم به سالمت استخوان ها 
كمك مى كند. ويتامين D به عنوان ويتامين آفتاب شناخته 
ــان ترين راه دريافت آن از طريق نور  مى شود، چون آس
خورشيد است. غذاهاى حاوى ويتامين D بسيار كم 

هستند، اما زرده تخم مرغ ويتامين D دارد.
ــت (يك  •پروتئين: تخم مرغ منبع پروتئين اس
تخم مرغ بزرگ 6 گرم پروتئين دارد)؛ 60 درصد 
پروتئين موجود در آن از سفيده و 40 درصد آن از 
زرده تامين مى شود. پروتئين سير كننده است و 
قند خون و اشتهاى شما را كنترل مى كند؛ عواملى 
كه در مديريت وزن و پيشگيرى از ديابت اهميت دارند.

•لوسين: يك اسيد آمينه ضرورى است كه نقش به سزايى 
در سنتز پروتئين ماهيچه ها ايفا مى كند.

تخم مرغ و كلسترول
در اينجا كمى در مورد كلسترول صحبت مى كنيم. كلسترول اغلب به عنوان 

يك كلمه منفى تلقى مى شود. با شنيدن آن به طور ناخودآگاه به ياد حمله 
قلبى و مرگ زودرس مى افتيم. باور كنيد يا نه كلسترول براى بدن حياتى 
است و نقش مهمى در شكل گيرى هورمون ها و سلول هاى مغز ايفا مى كند. 
ــترول خون تفاوت دارد.  ــت ندانيد، اما كلسترول غذايى با كلس ممكن اس

كلسترول خون عمدتا در كبد ساخته مى شود.
ــان مى دهند، مصرف كلسترول غذايى، مانند  همان طور كه تحقيقات نش
ــترول خون دارد. بر اساس  ــترول تخم مرغ، تاثير كمى بر سطح كلس كلس
ــده است،  ــر ش مطالعه اى كه در ژانويه 2015 در مجله قلب آمريكا منتش
مصرف روزانه تخم مرغ يا جايگزين آن هيچ نقشى در افزايش خطر ابتال به 
ــندگان اين مطالعه معتقدند كه حذف تخم  بيمارى هاى قلبى ندارد. نويس
مرغ به انتخاب جايگزين هاى نشاسته دار و قندى منجر مى شود كه به طور 

بالقوه باعث افزايش خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى عروقى خواهد شد.
ــتورالعمل غذايى براى  ــاس دس ــكا و بر اس ــن قلب آمري به گزارش انجم
ــد بيش از ــود)، نباي ــه روز مى ش ــاالنه ب ــه صورت س ــا (كه ب آمريكايى ه

 300 ميلى گرم كلسترول در روز مصرف كنيم. در حالى كه هيچ محدوديتى 
ــت، يك تخم مرغ بزرگ  ــتاى مصرف تخم مرغ مشخص نشده اس در راس
ــوان حدس زد  ــن مى ت ــترول دارد. بنابراي ــرم كلس ــدودا 185 ميلى گ ح
ــد. در صورتى كه هر  ــب باش ــم مرغ در روز مناس كه مصرف يك عدد تخ
ــك تخم مرغ  ــد هرازگاهى بيش از ي ــرغ نمى خوريد، مى تواني روز تخم م

بخوريد. 
تخم مرغ و حمله قلبى

ــه بيمارى قلبى  ــوان خطر ابتال ب ــيارى از مطالعات تخم مرغ به عن در بس
شناخته شده است. اما نتايج مطالعاتى كه اخيرا انجام شده نشان مى دهد 
ــم مرغ مى خورند اصال  ــارى قلبى در افرادى كه زرده تخ خطر ابتال به بيم
ــان از كاهش خطر بروز سكته  ــت. حتى برخى از مطالعات نش بيشتر نيس
ــرغ براى افراد مبتال به  مغزى در اين افراد دارد. با اين همه خوردن تخم م

ديابت با افزايش خطر حمله قلبى همراه خواهد بود.

نكته

بسيارى از افراد روزها با رايانه و شب ها با تلفن هاى 
ــروكار دارند، اما به گفته كارشناسان  ــمند س هوش
ــدن به صفحه نمايش  ــاعت خيره ش بيش از دو س
ــردرد و كمر درد  در روز موجب خستگى چشم، س

مى شود.
ــاى زندگى كه به  ــيوه ه به گزارش ديلى ميل، ش
ــمت تكيه بر فناورى و در نتيجه  طور فزاينده به س
بى تحركى پيش مى رود، آسيب زيادى به سالمت 
ما مى زنند و باعث ترويج چاقى و افزايش خطر ابتال 
به بيمارى قلبى، سرطان و ساير بيمارى هاى مزمن 

مى شوند.
كارشناسان آسيب به بينايى را نيز از نتايج وابستگى 
به فناورى مى دانند، به طورى كه تنها در آمريكا 65 
درصد از بزرگساالن اكنون به خستگى چشم ناشى 

از كاركردن با ابزارهاى ديجيتالى مبتال هستند.
 ،Vision Council طبق گزارش ويژن كانسيل
ــم هاى ملتهب، تارى ديد،  ــم، چش ــكى چش خش
سردرد و گردن و كمر درد از عالئم كار زياد با ابزار 

هاى ديجيتالى است.
ــد از بيماران در  ــه 90 درص ــت ك اين در حالى اس

ــك خود  ــم پزش ــت و گو با چش گف
ــخنى از ميزان به كارگيرى  س

ــايل ديجيتالى به ميان  وس
نمى اورند.

ــوى ديگر خستگى  از س
ــطه  ــه واس ــم ب چش

ــى موجب  ــزات ديجيتال ــاد از تجهي ــتفاده زي اس
ــم نيز دچار  ــاعت، جس ــود كه پس از دو س مى ش

ناراحتى فيزيكى شود.
اين عوارض معموال به دليل نزديك تا متوسط بودن 
ــم ها با صفحه هاى ديجيتالى از جمله  فاصله چش
دسك تاپ و لپ تاپ رايانه ها، تلفن هاى هوشمند، 

تبلت ها و كتاب خوان هاى الكترونيكى است.
ــت نفر  ــزارش، از هر 10 نفر، هش ــاس اين گ براس
ــتگاه ديجيتالى  ــت كم دو دس همزمان كاربر دس

هستند.
ــس و مدت زمان  ــش، فركان ــه با صفحه نماي فاصل
استفاده و درجه قرار گرفتن در معرض انرژى باال نور 
قابل رويت يا آبى كه از نمايشگرهاى ويديويى ساطع 

مى شوند در زمينه ابتال به عوارض نقش دارند.
در اين گزارش آمده است: بايد به بيماران در مورد 

روش هاى پيشگيرى از اين مشكل آموزش داد.
راهكارهايى براى پيشگيرى و رفع خستگى چشم

ــرى و رفع  ــراى جلوگي ب
ــم ها  ــتگى چش خس
ــه  يان ــل را در مقاب
ــوان اقداماتى  مى ت
ــه از  ــام داد ك انج
جمله آنها استفاده از 
ــب در  نور مناس
حين كار 
با 

رايانه است.
ــاى اطراف از  ــتفاده از آن فض ميزان نورى كه با اس
جمله صفحه رايانه را مى بينيد، بايد حداقل نصف 
نور فضاى كل محيط باشد. اين به اين معناست كه 
ــالمت  ــزايى در س تنظيم نور در محيط تاثير به س

چشم دارد.
ــتفاده كنيد و ساعات  تا حد امكان از نور طبيعى اس
ــى روز هماهنگ كنيد.در  كارى خود را با نور طبيع
صورت امكان سيستم خود را به بخش هاى نزديك 

به پنجره منتقل كنيد تا از نور طبيعى بهره ببريد.
بيشتر پلك زدن حين كار با رايانه

پلك زدن براى چشمان مفيد است و با هر بار پلك 
زدن، غدد اشكى، مايع استريل كننده اى را ترشح 
ــدن چشمان مى  مى كنند كه سبب ضدعفونى ش
ــود. اما اغلب كاربران حين كار با رايانه كم پلك  ش

مى زنند.
استفاده از نرمش هاى چشمى

ورزش هاى چشم بسيار ساده هستند. براى تقويت 
عضله هاى چشم، كافى است كه هر 20 دقيقه يك 
ــمان خود را از صفحه ى مانيتور برداريد و  بار چش
ــش  براى 20 ثانيه به نقاط دورتر كه حداقل در ش

مترى قرار دارند، خيره شويد.
ــدن به وسايلى در فاصله دور  نرمش ديگر، خيره ش
ــپس خيره شدن به  براى مدت 15 تا 20 ثانيه و س
شيئى در فاصله نزديكتر به همين ميزان يعنى 15 

تا 20 ثانيه است.
استراحت كوتاه در فواصل زمانى كار با رايانه

ــالمت چشم ها،  ــتراحت كوتاه نه تنها براى س اس
بلكه براى گردن و كمر نيز ضرورى است. تحقيقات 
نشان داده است كه آسيب هاى چشمى با استراحت 
ــمگيرى پيدا  ــش چش ــن كار، كاه ــاى كوتاه بي ه

مى كند.
ــتراحت، در حالى كه به نقاط مختلف نگاه  حين اس
ــراى كمر و گردن  ــى ب مى كنيد، از حركات كشش

استفاده كنيد.
استفاده از عينك هاى ضد اشعه ى مخصوص رايانه

ــب  ــعه براى كار با رايانه، مناس عينك هاى ضداش
ــد و تنها براى  ــت كه ضعف بينايى ندارن افرادى اس
رفع خستگى و جلوگيرى از صدمه ديدن به چشم ها 
استفاده مى شوند. در واقع اين عينك ها نمره ندارند 
و تنها لنز ضداشعه قوى دارند كه توصيه شده است 
در صورتى كه كار با رايانه چشمان شما را خسته مى 

كند، از آنها استفاده كنيد. 

زبان خوراكى ها

عوارض بينايى و جسمى بر اثر استفاده روزانه از رايانه 

10 باليى كه بى خوابى بر جسم و روح تان مى آورد 

هاى ديجيتالى است.
ــد از بيماران در  ــه 90 درص ــت ك اين در حالى اس

ــك خود  ــم پزش ــت و گو با چش گف
ــخنى از ميزان به كارگيرى  س

ــايل ديجيتالى به ميان  وس
نمى اورند.

ــوى ديگر خستگى  از س
ــطه  ــه واس ــم ب چش

ــم ها  ــتگى چش خس
ــه  يان ــل را در مقاب
ــوان اقداماتى  مى ت
ــه از  ــام داد ك انج
جمله آنها استفاده از 
ــب در  نور مناس
حين كار 
با 

ــيون ماكوال (يا تباهى لكه زرد) و هيچ گونه مزيتى  چشم دارند و از بروز آب مرواريد و دژنراس
پيشگيرى مى كنند.

Dويتامين Dويتامين D: با تسريع روند جذب كلسيم به سالمت استخوان ها  •
كمك مى كند. ويتامين 

ــان ترين راه دريافت آن از طريق نور  مى شود، چون آس
خورشيد است. غذاهاى حاوى ويتامين 

هستند، اما زرده تخم مرغ ويتامين 
•پروتئين:

تخم مرغ بزرگ 
پروتئين موجود در آن از سفيده و 

زرده تامين مى شود. پروتئين سير كننده است و 
قند خون و اشتهاى شما را كنترل مى كند؛ عواملى 
كه در مديريت وزن و پيشگيرى از ديابت اهميت دارند.

•لوسين: يك اسيد آمينه ضرورى است كه نقش به سزايى 
در سنتز پروتئين ماهيچه ها ايفا مى كند.

تخم مرغ و كلسترول حقايقى درباره تخم مرغ 
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شيخ "نمر باقر النمر"  روحاني شيعي برجسته عربستاني، در سال 1379 هجري قمري 
مصادف با 1968 ميالدي، در شهر "العواميه" در استان القطيف در شرق عربستان در 
خانواده  اي اهل علم و دين، به دنيا آمد كه از آن علمايي چون "آيت اهللا شيخ محمد بن 
ناصر آل نمر" (قدس سره) و خطباي حسيني چون جدش حاج "علي بن ناصر آل نمر" 

سر بر آورده بودند.
ــود را در همان  تحصيالت مقدماتي خ

ــهر العواميه به پايان رساند و در  ش
ــري قمرى  ــال 1400 هج س

مصادف با 1989 ميالدي، 
براي آشنايي نزديك تر با 

انقالب اسالمي ايران و 
ــالت حوزوي  تحصي

ــران  ــه اي ــدا ب ابت
مهاجرت كرد 

تا در تهران 

در حوزه علميه حضرت قائم(عج) حضور پيدا كند كه در همان سال توسط آيت اهللا سيد 
محمدتقي مدرسي در تهران تأسيس شده بود.

شيخ نمر پس از 10 سال تحصيل در حوزه علميه حضرت قائم(عج)، عازم سوريه شد و 
در حوزه علميه حضرت زينب(ع) براي ادامه تحصيالت حوزوي و علوم ديني نام نوشت 

و در حضور استادان اين حوزه به تحصيل پرداخت.
وي دوره كتاب هاي اصولي از جمله "اصول" المظفر، "رسائل" شيخ انصاري و "كفاية" 
آخوند خراساني را گذراند و در علم فقه نيز "اللمعة الدمشقية" نوشته شهيد 
اول، "جامع المدارك" خوانساري، "مكاسب" شيخ انصاري و "مستمسك 

العروة الوثقى" سيد حكيم و ديگر كتاب هاي فقهي را مطالعه كرد.
ــوريه در  وي در طول مدت تحصيل علوم حوزوي خود در تهران و س

محضر استادانى حضور يافت، از جمله:
- بحث خارج نزد آيت اهللا سيد محمدتقي مدرسي در تهران
- بحث خارج نزد آيت اهللا سيد عباس مدرسي در سوريه

- بحث خارج نزد آيت اهللا خاقاني در سوريه
ــيخ صاحب الصادق  ــه نزد عالمه ش - دروس عالي

در تهران
- درس "لمعة" نزد عالمه شيخ وحيد 

افغاني
ــالق را نزد آيت اهللا  همچنين اخ
ــهر مقدس قم  ــيرازي در ش ش
ــن ترتيب به  فراگرفت و به اي
ــيار بااليي در  درجات بس
ــت يافت و  اجتهاد دس
ــس در  ــازه تدري اج

مراكز علوم ديني و مذهبي را پيدا كرد.
ــان علوم مذهبي و ديني در  ــته ترين مدرس وي اكنون از جمله معروف ترين و شايس
حوزه هاي علميه به شمار مي آيد كه حتي در حوزه هاي علميه ايران و سوريه به تدريس 
كتاب هايي همچون كتاب "اللمعة الدمشقية" و كتاب "جامع المدارك" و "مستمسك 

عروة الوثقى" و "الحلقات" شهيد سيد محمدباقر صدر پرداخته است.
شيخ نمر سال ها اداره حوزه علميه حضرت قائم(عج) در تهران و سوريه را برعهده داشت 

و تالش بسياري براي توسعه و پيشرفت اين مراكز انجام داد.
پس از بازگشت به عربستان مركز مذهبي "اإلمام القائم(عج)" را نيز در العواميه تأسيس 
ــال 1422 هجري قمري مصادف با  كرد كه در واقع سنگ بناي "مركز اسالمي" در س

2011 ميالدى بود.
از جمله خصوصيات اخالقي وي را بايد بلندمنشي و وسواس او در مراعات و حفظ اصول 
و مبادي و ارزش هاي ديني مالحظه كرد كه بازتاب آن به خوبي در خط مشي فكري و 

جهادي اش آشكار است.
همچنين شيخ، از ديدي باز و آگاه نسبت به حوادث جاري پيرامون خود چه در عربستان 
ــده تا داراي ديد تحليلي دقيقي از  و چه در منطقه برخوردار است و همين موجب ش
جريان امور در عرصه هاي اجتماعي و سياسي باشد كه يكي از داليل آن بنا بر گفته وي 
ارتباط عميق وي با قرآن و اهل بيت عليهم السالم است كه همواره روشنگر راه وي در 

زندگي بوده اند.
ــيخ نمر باقر النمر را در سال 2012 بازداشت كرد  رژيم عربستان سعودي در حالي ش
ــال هاي 2006 و 2008 ميالدي، شيخ را بازداشت  كه پيش از اين نيز دو بار و طي س

كرده بود.
ــيخ نمر به مي 2006 ميالدي بازمي گردد. هنگامي كه شيخ به  نخستين بازداشت ش
محض بازگشت از سفر كوتاه مدتش به بحرين و بازگشت به عربستان، به دليل مشاركت 
در همايشي بين المللي قرآن كريم از سوي نيروهاي امنيتي رژيم سعودي بازداشت شد.

ــيخ اين بود كه در اين همايش، در عريضه  اي، از رژيم سعودي خواسته بود به  اتهام ش
ــيع" را به رسميت شناخته و شيوه  هاي  "قبرستان بقيع" رسيدگي كرده، مذهب "تش

آموزشي و درسي كنوني حاكم بر عربستان را تغيير داده يا لغو كند؛ همين.
ــت 2008 ميالدي بازمي  گردد كه در شهر  ــيخ نمر، به 23 آگوس ــت مجدد ش بازداش
ــد. اين بار اتهام شيخ  ــت نيروهاي امنيتي رژيم سعودي بازداشت ش "القطيف" به دس
براي بازداشت بنابر ادعاي رژيم سعودي درخواست از شيعيان مناطق شرقي عربستان 
براي آماده شدن به منظور دفاع از خود و جامعه خويش بود كه رژيم ادعا مي  كرد، اين 
سخنان نمر به معني تحريك شيعيان عربستاني براي جدايي از حكومت مركزي بود.

ــعودي از بيم قيام مردمي و خشم و غضب شيعيان مناطق شرقي عربستان  رژيم س
شيخ نمر را 24 ساعت پس از بازداشت آزاد كرد.

ــتاني يك بار ديگر در مارس 2009 ميالدي در معرض  اين روحاني برجسته عربس
بازداشت قرار گرفت.

شيخ نمر همواره در خطابه  هايش رژيم سعودي را به اعمال "سياست  هاي تبعيض آميز 
ــازمان يافته و منظم به ويژه در مناطق شرقي عربستان و به خصوص در دو  طايفه اي س
ــاء" و "القطيف" متهم مي كرد كه حدود يك قرن است، بر اين مناطق  منطقه "االحس

حاكميت دارد.
وي همواره و بارها تأكيد داشته كه از گفتن كالم حق، بيم و واهمه اي ندارد حتي اگر 
ــكنجه ها و آزارها و ــده، وارد زندان شود و تحت شديدترين ش در اين راه بازداشت ش

 اذيت ها تا سرحد شهادت قرار گيرد.
شيخ نمر توهين به كرامت شهروندان عربستاني به ويژه شهروندان شيعي عربستان كه 
از ديد رژيم سعودي شهروندان درجه دو اين كشور به شمار مي آيند و فاقد هرگونه حق 
و حقوق شهروندي هستند، رد و تأكيد مي كند كه از كرامت و حقوق شهروندان شيعي 

عربستاني حمايت خواهد كرد.
وي بارها در اين ارتباط تأكيد كرده است كه در خط اول رويارويي با ظلم و جور رژيم 

سعودي قرار مي گيرد چون اعتقاد دارد بدون مبارزه و تالش نمي  توان به حقوق مورد 
نظر خود دست يافت و عدالتي در كشور برقرار نخواهد شد و شهروندان نمي توانند آزاد 

زندگي كنند.
شيخ نمر در سخنان خود با استناد به خطبه "جهاد" اميرالمؤمنين علي(ع) تأكيد دارد كه 
به عدالت جز از طريق جهاد دست نخواهيم يافت و حق جز با از خود گذشتگي و جهاد 

و شجاعت كسب نخواهد آمد.
وي در خطبه هاي نماز جمعه خود نيز بارها گفته است كه شيعيان عربستان، ديگر در 
برابر توهين ها و تعدي ها و تجاوزات آل سعود سكوت نخواهند كرد و در اين باره خطاب 
ــاكت نمي مانيم كه هر آنچه بخواهيد بر سر ما بياوريد؛ هر  به آل سعود گفت كه "ما س
ــخصيت ما را كه با ارزش ترين چيز در زندگي  آنچه بخواهيد انجام دهيد و كرامت و ش

ماست، زير پا بگذاريد".
شيخ نمر همچنين از مطبوعات و رسانه هاي سعودي به دليل وابستگي و تبعيت آنها 

از رژيم سعودي و تبديل شدن آنها به بوق تبليغاتي آل سعود به شدت انتقاد مي كند.
وي تصريح مي كند كه مفتي هاي وهابي، ساخته و پرداخته آل سعود هستند. به گفته 
شيخ نمر، آل سعود به مفتي هاي وهابي پول مي دهد تا با دامن زدن به اختالفات طايفه اي 
ــنت، آنها را به خود مشغول كنند و با  و مذهبي و ايجاد اختالف بين شيعيان و اهل س
ايجاد تفرقه مذهبي و طايفه اي و قبيله اي به حاكميت خود بر عربستان و غارت و چپاول 

ثروت هاي آن ادامه دهند.
ــيخ نمر النمر در يكي از خطبه هايش به خاطر مواضع و ديدگاه هاي تندش در قبال  ش
رژيم سعودي گفت كه "مي دانم فردا براي بازداشت من به سراغم خواهيد آمد. خوش 
مي آييد! اين منطق و راه و روش شماست .بازداشت و شكنجه و كشتار؛ ما از قتل و كشتار 

نمي هراسيم. ما از هيچ چيز نمي ترسيم."
وي در قبال سركوب گري هاي رژيم سعودي و مخالفت اين رژيم با برگزاري تظاهرات  
ــالمت آميز و تجمع هاي اعتراض آميز تأكيد مي كرد كه "همواره به دنبال راه هاي  مس
ديگري براي ادامه اعتراضات خود و احقاق حقوقمان خواهيم بود و تظاهرات، يكي از 

اين راهكارهاست".
اين روحاني عربستاني را بايد از جمله دشمنان سرسخت "نايف بن عبدالعزيز" ولي عهد 
سابق رژيم سعودي برشمرد. شيخ نمر، همواره انتقادات شديدي را به وي وارد مي كرد.

ــاهزاده نايف بن عبدالعزيز را به علت شدت خشونت و  وي در يكي از خطابه هايش ش
ــتان به طور اعم و شيعيان به طور اخص، طاغوت و  قساوت و ظلمش عليه مردم عربس
ستمگري خواند كه در قبرش شكنجه خواهد شد و آتش او را خواهد سوزاند و كرم ها او 

را خواهند خورد. او در همين خطبه تأكيد كرد كه از مرگ نايف خوشحال خواهد شد.
وي همواره در خطبه هاي نمازجمعه و خطابه هايش نه تنها از آل سعود انتقاد مي كند 
بلكه از منتقدان سرسخت برخي از رژيم هاي عربي حوزه خليج فارس از جمله آل خليفه 

بوده است.
ــر راه آيت اهللا النمر كمين كردند و به سوى  نيروهاى سعودى در 8 ژوئيه 2012 بر س
خودروى وى اقدام به تيراندازى كردند كه در نتيجه آن چهار گلوله به پاى راست وى 
ــكاب جرم ربودند و به  ــده بود، از محل ارت اصابت كرد و به دنبال آن او را كه بيهوش ش
ــتان نيروهاى امنيتى در رياض و به  بيمارستان نظامى در الظهران و سپس به بيمارس

دنبال آن زندان الحائر انتقال دادند.
رژيم آل سعود پس از 950 روز به پزشكان اجازه داد چهارمين گلوله را از پاى آيت اهللا 

النمر خارج كنند.
اين گلوله كه از زمان بازداشت آيت اهللا نمر درپاى وى باقى مانده بود عالوه بر شكنجه و 

درد سه ساله باعث بيمارى هاى ديگرى نيز براى وى شده بود.
در نهايت شيخ نمر در حالى كه از داشتن وكيل مدافع محروم بود محاكمه و به اعدام با 

شمشير محكوم شد.
ــال زندان و شكنجه، با حكم  ــنبه 12 دى 1394 پس از چند س وى سرانجام صبح  ش

بى دادگاه سعودى و تأييد ديوان پادشاهى آل سعود، اعدام شد و به لقاء اهللا پيوست.

دريچه

ــى به خداوند متعال عرض كرد : دلم مى خواهد يكى از  روزى حضرت موس
بندگان خوبت را ببينم . خطاب آمد : درصحرا برو ، آنجا مردى هست كه در 
ــت . حضرت آمد و ديد  ــت . او از خوبان درگاه ماس حال كشاورزى كردن اس
مردى در حال بيل زدن و كار كردن است . حضرت تعجب كرد كه او چطور به 
درجه اى رسيده كه خداوند مى فرمايد از خوبان ماست . از جبرييل پرسيد . 
جبرييل عرض كرد : االن خداوند باليى بر او نازل مى كند ببين او چه مى كند. 
باليى نازل شد كه آن مرد در يك لحظه هر دو چشمش را از دست داد . فورا 

نشست ، بيلش را هم جلوى رويش قرار داد . 
ــتن چشم را دوست ــنديدى من داش گفت : موالى من تا تو مرا بينا مى پس
ــورى را بيش از بينايى  ــندى من ك ــتم ، حال كه تو مرا كور مى پس  مى داش

دوست دارم . 
ــك در ديدگان حضرت حلقه زد ، رو كرد به آن مرد و فرمود : اى مرد من  اش
پيغمبر خدا هستم و مستجاب الدعوه . مى خواهى دعا كنم تا خداوند چشمانت 

را دوباره بينا كند ؟ 
مرد پاسخ داد : نه . 

حضرت فرمود : چرا ؟ 
گفت : 

آنچه پروردگارم براى من اختيار كرده بيشتر دوست دارم تا آنچه را كه خود 
براى خودم مى خواهم . 

ــاورز و خانواده اش براي نهار خود را آماده مى كردند .يكى از  نيمروز بود كش
فرزندان گفت در كنار رودخانه هزاران سرباز اُردو زده اند چادرى سفيد رنگ 
هم در آنجا بود كه فكر مى كنم پادشاه ايران در ميان آنان باشد سه پسر از ميان 
هفت فرزند او بلند شدند به پدر رو كردند و گفتند زمان مناسبى است كه ما 
را به خدمت ارتش ايران زمين درآورى .پدر از اين كار آنان ناراضى بود، اما به 

خاطر خواست پيگير آنها پذيرفت و به همراهشان به سوى اُردو رفت . 
دو جنگاور در كنار درختى ايستاده بودند كه با ديدن پدر و سه پسرش پيش 
آمدند : جنگاورى رشيد كه سيمايى مردانه داشت پرسيد چرا به سپاه ايران 
ــود . پدر گفت فرزندانم مى خواهند همچون شما سرباز ايران  نزديك مى ش

شوند . 
جنگاور گفت تا كنون چه مى كردند . پدر گفت همراه من كشاورزى مى كنند . 
جنگاور نگاهى به سيماى سه برادر افكند و گفت و اگر آنان همراه ما به جنگ 

بيايند زمين هاى كشاورزيت را مى توانى اداره كنى ؟
پيرمرد گفت :آنگاه قسمتى از زمين ها همچون گذشته برهوت خواهد شد .

جنگاور گفت : دشمن كشور ما تنها سپاه آشور نيست دشمن بزرگ ترى كه 
مردم ما را به رنج و نابودى مى افكند گرسنگى است. كارزار شما بسيار دشوارتر 

از جنگ در ميدان هاى نبرد است . 
آنگاه روى برگرداند و گفت: مردم ما تنها پيروزى نمى خواهند آنها بايد شكم 

كودكانشان را سير كنند . و از آنها دور شد . 
ــخن پادشاه ايران فرورتيش  جنگاور ديگرى كه ايستاده بود به آنها گفت :س
( فرزند بنيانگذار ايران دياكو )  را به گوش بگيريد و كشاورزى كنيد . و سپس 

او هم از پدر و سه برادر دور شد . 
فرزند بزرگ رو به پدر پيرش كرد و گفت : پدر بى مهرى هاى ما را ببخش تا 

پايان زندگى سربازان تو خواهيم بود .

برج سه گنبد 

سربازان پدر

تشكيل شوراي انقالب
 به فرمان "امام خميني" (ره) 

شهادت دكتر مسعود على محمدى ، 
استاد فيزيك دانشگاه تهران و دانشمند 

صدور فرمان تأسيس "عدالتخانه"
 توسط "مظفرالدين شاه قاجار" 

ــه طرح تشكلي به نام شوراي  ــالمي در سال 1357، انديش با اوج گيري نهضت اس
ــهيد  ــفر ش انقالب در ميان روحانيون معتمد حضرت امام(ره) پديد آمد كه در س
ــد. با موافقت معظٌم له، اين  مطهري به پاريس، اين طرح با امام در ميان گذارده ش
شورا تشكيل  و اعضاي آن انتخاب شدند. پس از آن امام خميني(ره) طي اطالعيه اي، 
اعضاي شوراي انقالب اسالمي را تعيين و وظايف آن را براي مردم تشريح كردند. 
معظم له در بخشي از اطالعيه خود فرمودند: به موجب حق شرعي و بر اسا س رأي 
اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، در جهت 
تحقق اهداف اسالمي ملت، شورايي به نام شوراي انقالب اسالمي، مركب از افراد با 
صالحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند 
ــيد علي خامنه اي، سيد  ــورا عبارت بودند از: حضرات آيات س كرد. اعضاي اين ش
محمود طالقاني، سيد محمد بهشتي، مرتضي مطهري، اكبر هاشمي رفسنجاني، 
ــي اردبيلي، محمدرضا مهدوي كني و آقايان يداهللاَّ سحابي،  سيد عبدالكريم موس
مهدي بازرگان و عباس شيباني و... . در آستانه پيروزي انقالب، اعضاي اين شورا، 
مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزير دولت موقت پيشنهاد كردند كه حضرت 
امام با اين پيشنهاد موافقت كردند. پس از پيروزي انقالب، اين شورا با مشروعيت 
حاصله از حمايت هاي مردمي، زمام امور را به دست گرفت. از جمله اقدامات شوراي 
ــداران انقالب اسالمي، ملي شدن  انقالب، مي توان به تصويب اساسنامه سپاه پاس
ــيدن به دادگاه هاي انقالب، برگزاري همه پرسي در رابطه با  بانك ها، سامان بخش
نظام جمهوري اسالمي، بررسي پيش نويس قانون اساسي، تصويب آيين نامه هاي 
مجلس خبرگان و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي 

و... اشاره كرد. 

مسعود على محمدى، متولد3 شهريور 1338 در تهران (كن) بود و در تاريخ 22 
دى 1388 در تهران به شهادت رسيد.

مسعود على محمدى استاد فيزيك دانشگاه تهران در بامداد 22 دى ماه 1388 و 
در سن 50 سالگى، به هنگام بيرون آمدن از منزلش بر اثر انفجار يك بمب كنترل 
از راه دور ترور شد. او مدرك كارشناسى را از دانشگاه شيراز (1364) و كارشناسى 
ــد (1367) و دكتراى فيزيك با گرايش ذرات بنيادى را از دانشگاه صنعتى  ارش
شريف در سال 1371 كسب كرد. او از دانشجويان نخستين دوره دكتراى فيزيك 
ــت كه در ايران دكتراى خود را در  ــخصى اس ــتين ش در داخل ايران بود و نخس
فيزيك دريافت كرده است. وى ده ها مقاله ISI منتشر كرد و همچنين به همراه 
ــادكترا در پژوهشگاه دانش هاى بنيادى  وحيد كريمى پور اولين دانشجويان پس
بودند. تخصص اصلى او ذرات بنيادى، انرژى هاى باال و كيهان شناسى بوده است. 
با پژوهشگاه دانش هاى بنيادى (مركز تحقيقات فيزيك نظرى و رياضيات) نيز 
طى سال  هاى 1376 تا 1380 همكارى داشته اند. از جمله درس هايى ارايه شده 
ــط وى مى توان به مكانيك كوانتومى و الكترومغناطيس، مكانيك آمارى،  توس
ــى محمدى، يكى از  ــاره كرد. عل ذرات بنيادى و نظريه ميدان هاى كوانتمى اش
ــال 86 بود و در پژوهش هاى  ــنواره بين المللى خوارزمى در س برگزيدگان جش
ــال 1374 در دانشكده فيزيك دانشگاه  بنيادى رتبه دوم را كسب كرد. وى از س
تهران مشغول به تدريس شده و عضو هيات علمى و مميزه اين دانشگاه بود. وى 
ــاخه فيزيك در تربيت معلم و همچنين به عنوان  در مقاطع مختلف تحصيلى ش
ــاور در پروژه  هاى پايان  نامه  هاى مرتبط با علوم فيزيكى، به  استاد راهنما و مش

فعاليت مشغول بوده است.

ــلمان ايران به رهبري روحانيت، براي به  پافشاري و مبارزات مردم مس
ــراري حكومت  ــري در امور خويش و برق ــت آوردن حق تصميم گي دس
ــاه قاجار را به پذيرش  ــتبدادگران را منزوي و ش مشروطه، سرانجام اس

درخواست ايشان ناچار ساخت. 
ــطه قرار دادن سفير  ــينان در حرم حضرت عبدالعظيم، با واس بست نش
ــيس عدالت خانه در سراسر  عثماني، خواسته هاي خويش از جمله تأس

كشور را به دولت اطالع دادند. 
ــر ديده  ــردم را در اين ام ــان م ــور و هيج ــز كه ش ــاه ني مظفرالدين ش
ــادر  ــه را ص ــيس عدالت خان ــم تأس ــي حك ــچ درنگ ــدون هي ــود، ب ب

كرد. 
ــش هاي مردم آزادمنش ايران و رهبرانشان  بدين ترتيب نخستين كوش
ــيس  ــه اولين بار، تأس ــد طباطبايي ك ــيد محم به خصوص آيت اهللاَّ س
ــراي تحقق  ــت و راه ب ــد به ثمر نشس ــط وي مطرح ش عدالت خانه توس
ــود، هموار  ــروطيت ب ــرش مش ــان پذي ــر كه هم ــته هاي مهم ت خواس

گشت. 
ــداهللاَّ بهبهاني و  ــيد عب ــت اهللاَّ س ــان، آي ــن فرم ــدور اي ــال ص ــه دنب ب
ــك ماه  ــس از ي ــاير علما پ ــراه س ــه هم ــي ب ــد طباطباي ــيد محم س
ــهر  ــردم، وارد ش ــتقبال م ــراوان و با اس ــرام ف ــكوه و احت ن باش تحصُّ

شدند. 

مارتين لوتر كينگ، يكي از چهره هاي درخشان سياه پوستان آمريكا بود كه در 
جواني دوبار دست به خودكشي زد و بارها براي گرفتن حق خود و ساير سياه 
پوستان به زندان افتاد. درسال 1963بيش از 44000 كيلومتر سفر و بيش از 
350 بار وعظ و سخنراني كرد. روش مبارزه منفي را چون گاندي پيشه خود 
ساخته و از هر نوع خشونت، همنوعان خود را برحذر مي داشت و براي مبارزه 
در راه آزادي و بي عدالتي به شيوه گاندي تالش فراوان كرد و خود چنين گفت:

ــاس اميد ونفرت استوار بود. اميد   "پيش از اين قرن، تمام انقالبات معنا"براس
داللت مي كرد بر افزايش احتمال آزادي و عدالت. نفرت توصيفي بود قديمي 
از احساس تلخي نسبت به مرتكبين قوانين قديمي، آنچه انقالبات را خونين و 
جابرانه مي كرد از نفرت سرچشمه مي گرفت، آنچه در جنبش مهاتما گاندي 
در هندوستان تازگي داشت اين بود كه او انقالبي را بر پايه ي اميد و صميميت، 
اميد و عدم خشونت بنا نهاد. اين تأكيد جديد مشابه، جنبش حقوق مدني را در 
كشور، مشخص كرد كه از تاريخ تحريم اتوبوس در مونتگمري در سال 1956 

تا جنبش سلما در 1965  ادامه داشت."
ــارزه منفي و تحريم  ــتن مب ــت كه به كار  بس مارتين لوتركينگ عقيده داش
ــترده بناي بي عدالتي را بهتر و زودتر برمي افكند و گفت: "مسئله صرفاً  گس
يك مسئله نژادي با قيام سياه ضد سفيد نيست اين تالش  ضد مردم نيست، 
ــت بين عدالت و بي عدالتي. هدف، مقاومت منفي با ضديت  بلكه كششي اس
ــت. در زير لواي آن وجدان ها قرار  ستمكاران نيست بلكه ضديت با ستم اس

دارند نه گروه هاي نژادي."
ــراوان كردند.  ــي عدالتي هاي ف ــي در آمريكا ب ــياري ازمهاجران اروپاي بس

ــتان را ربودند، آنان را باسيري مي گرفتند  ــرخ پوس زمين ها و ثروت هاي س
ــار در مناطق  ــارگان به ناچ ــد و اين بيچ ــام مي كردن ــاً همه را قتل ع و غالب
ــختي جور و ستم مهاجران  خشك و كوهستان هاي صعب العبور بزندگي س
ــد قرن پيش از  ــتان نيز كه آنها را چن ــياه پوس اروپايي ادامه مي دهند بر س
ــوار كشاورزي در شرايط  آفريقا ربوده و به قاره آمريكا آورده و به كارهاي دش

غيرانساني وامي داشتند. از جمله بدبختان و ستمديدگان نونشينان اروپايي 
ــتند كه اگر  ــتم روا مي داش ــدري در حق اين مردم رنج ديده س بودند و به ق
ــدند بايد در صندلي هاي عقب بنشينند و هرگاه اتوبوس  سوار اتوبوس مي ش
ــت ها بدهند و اين بي عدالتي  ــد مي بايد جاي خود را به سفيد پوس پرمي ش
ــياه  ــه در 1956 در مونتگمري، آالباما زني س ــت تا اينك همچنان ادامه داش
ــتان نداد. لذا آن زن را بازداشت  پوست جاي خود را در اتوبوس به سفيد پوس
ــم كرد و همه  ــدن اتوبوس را تحري ــوار ش كردند. دكتر مارتين لوتركينگ س
سياه پوستان ازين كار پيروي كردند تا اينكه در آخر همين سال دادگاه عالي 
اياالت متحده تبعيض سياه و سفيد را غيرقانوني اعالم كرد و اين حكم دادگاه 
ــت گمنام را در همه آمريكا مبارزي  ــياه پوس ــيش س مارتين لوتركينگ كش
مشهور ساخت. در 1963 جنبش عظيمي به سرپرستي وي براي رفع تبعيض 
ــيون براي  ــت و بزرگ ترين دمونستراس نژادي با راه پيمايي بزرگي آغاز گش
حقوق مدني در تاريخ آمريكا بود و200000 نفر از راه پيمايان سياه و سفيد، 
محوطه پارك بين مجسمه يادبود لينكلن و بناي يادبود واشنگتن را در شهر 

واشنگتن پركردند.
ــونت خود در  ــطه مبارزات صلح آميز و بدون خش مارتين لوتركينگ به واس
ــهرت يافت. تا اينكه در 1964 به دريافت جايزه صلح نوبل  ــر جهان ش سراس
موفق گرديد.در 1968  با تير يك نفر سفيد پوست مرتجع و خرافاتي به طرز 

وحشتناكي زخمي گرديد و كمي بعد بر اثر اين زخم شديد درگذشت.
شرح بي عدالتي هاي بيشتر آمريكايي ها نسبت به سرخپوستان و سياه پوست 

را اگر در چندين جلد كتاب بنويسند بازتمام ناشدني است 
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در چنين روزى

اصالح طلب سياه پوست آمريكايي

ــود را در همان  تحصيالت مقدماتي خ
ــهر العواميه به پايان رساند و در  ش

ــري قمرى  ــال 1400 هج س
1989مصادف با 1989مصادف با 1989 ميالدي، 

براي آشنايي نزديك تر با 
انقالب اسالمي ايران و 

ــالت حوزوي  تحصي
ــران  ــه اي ــدا ب ابت

مهاجرت كرد 
تا در تهران 

كفاية"كفاية"كفاية"  "شيخ انصاري و "شيخ انصاري و  شيخ انصاري و " شيخ انصاري و "  "المظفر، "المظفر، "رسائل المظفر، " المظفر، "  "وي دوره كتاب هاي اصولي از جمله "وي دوره كتاب هاي اصولي از جمله "اصول
نوشته شهيد " نوشته شهيد " نوشته شهيد  "آخوند خراساني را گذراند و در علم فقه نيز "آخوند خراساني را گذراند و در علم فقه نيز "اللمعة الدمشقية
"شيخ انصاري و "شيخ انصاري و "مستمسك  شيخ انصاري و " شيخ انصاري و "  "خوانساري، "خوانساري، "مكاسب خوانساري، " خوانساري، "  "اول، "اول، "جامع المدارك

سيد حكيم و ديگر كتاب هاي فقهي را مطالعه كرد." سيد حكيم و ديگر كتاب هاي فقهي را مطالعه كرد." سيد حكيم و ديگر كتاب هاي فقهي را مطالعه كرد. العروة الوثقى
ــوريه در  وي در طول مدت تحصيل علوم حوزوي خود در تهران و س

محضر استادانى حضور يافت، از جمله:
- بحث خارج نزد آيت اهللا سيد محمدتقي مدرسي در تهران
- بحث خارج نزد آيت اهللا سيد عباس مدرسي در سوريه

- بحث خارج نزد آيت اهللا خاقاني در سوريه
ــيخ صاحب الصادق  ــه نزد عالمه ش - دروس عالي

در تهران
نزد عالمه شيخ وحيد " نزد عالمه شيخ وحيد " نزد عالمه شيخ وحيد  - درس "لمعة

افغاني
ــالق را نزد آيت اهللا  همچنين اخ
ــهر مقدس قم  ــيرازي در ش ش
ــن ترتيب به  فراگرفت و به اي
ــيار بااليي در  درجات بس
ــت يافت و  اجتهاد دس
ــس در  ــازه تدري اج

شيخ نمر سال ها اداره حوزه علميه حضرت قائم(عج) در تهران و سوريه را برعهده داشت 
و تالش بسياري براي توسعه و پيشرفت اين مراكز انجام داد.

پس از بازگشت به عربستان مركز مذهبي 
كرد كه در واقع سنگ بناي 

2011
از جمله خصوصيات اخالقي وي را بايد بلندمنشي و وسواس او در مراعات و حفظ اصول 
و مبادي و ارزش هاي ديني مالحظه كرد كه بازتاب آن به خوبي در خط مشي فكري و 

جهادي اش آشكار است.
همچنين شيخ، از ديدي باز و آگاه نسبت به حوادث جاري پيرامون خود چه در عربستان 
ــده تا داراي ديد تحليلي دقيقي از  و چه در منطقه برخوردار است و همين موجب ش
جريان امور در عرصه هاي اجتماعي و سياسي باشد كه يكي از داليل آن بنا بر گفته وي 
ارتباط عميق وي با قرآن و اهل بيت عليهم السالم است كه همواره روشنگر راه وي در 

زندگي بوده اند.
ــيخ نمر باقر النمر را در سال  رژيم عربستان سعودي در حالي ش

ــال هاي  كه پيش از اين نيز دو بار و طي س
كرده بود.

ــيخ نمر به مي  نخستين بازداشت ش
محض بازگشت از سفر كوتاه مدتش به بحرين و بازگشت به عربستان، به دليل مشاركت 
در همايشي بين المللي قرآن كريم از سوي نيروهاي امنيتي رژيم سعودي بازداشت شد.

ــيخ اين بود كه در اين همايش، در عريضه  اي، از رژيم سعودي خواسته بود به  اتهام ش
"قبرستان بقيع

آموزشي و درسي كنوني حاكم بر عربستان را تغيير داده يا لغو كند؛ همين.
ــيخ نمر، به  ــت مجدد ش بازداش

"القطيف
براي بازداشت بنابر ادعاي رژيم سعودي درخواست از شيعيان مناطق شرقي عربستان 
براي آماده شدن به منظور دفاع از خود و جامعه خويش بود كه رژيم ادعا مي  كرد، اين 
سخنان نمر به معني تحريك شيعيان عربستاني براي جدايي از حكومت مركزي بود.

ــعودي از بيم قيام مردمي و خشم و غضب شيعيان مناطق شرقي عربستان  رژيم س
شيخ نمر را 

ــتاني يك بار ديگر در مارس  اين روحاني برجسته عربس
بازداشت قرار گرفت.

شيخ نمر همواره در خطابه  هايش رژيم سعودي را به اعمال 
ــازمان يافته و منظم به ويژه در مناطق شرقي عربستان و به خصوص در دو  طايفه اي س

منطقه 
حاكميت دارد.

وي همواره و بارها تأكيد داشته كه از گفتن كالم حق، بيم و واهمه اي ندارد حتي اگر 
ــكنجه ها و آزارها و ــده، وارد زندان شود و تحت شديدترين ش در اين راه بازداشت ش

 اذيت ها تا سرحد شهادت قرار گيرد.
شيخ نمر توهين به كرامت شهروندان عربستاني به ويژه شهروندان شيعي عربستان كه 
از ديد رژيم سعودي شهروندان درجه دو اين كشور به شمار مي آيند و فاقد هرگونه حق 
و حقوق شهروندي هستند، رد و تأكيد مي كند كه از كرامت و حقوق شهروندان شيعي 

عربستاني حمايت خواهد كرد.
وي بارها در اين ارتباط تأكيد كرده است كه در خط اول رويارويي با ظلم و جور رژيم 

شيخ "نمر باقر النمر" ؛

شهيـد راه حـق



خبر

شهردار اصفهان گفت: دولتمردان و متولیان امر باید بررسی کنند که 
چرا 13 رسته صنایع دستی اصیل اصفهان از لیست خارج شده است.

مهدی جمالی نژاد اظهار کرد: باید جلسه ای فوری گذاشته شود حذف 
13 رسته از اتحادیه صنایع دستی بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه تمام عظمت و معروفیت شهر اصفهان به هنر این 
شهر است، افزود: در برنامه اصفهان 1400 برنامه های هنری و صنایع 

دستی ورای اصفهان دیده شده است.
شهردار اصفهان تاکیدکرد: صحت و س��قم و در صورت صحت، دلیل 
خارج شدن 13 رسته از اتحادیه صنایع دس��تی اصفهان باید بررسی 
شود و شهرداری آمادگی دارد در صورت نیاز به حوزه میراث فرهنگی، 

صنایع دستی در این زمینه وارد مذاکره شود.
جمالی نژاد تصریح کرد: شهرداری آمادگی دارد در صورت لزوم بستری 
را ایجاد کند که این تهدید به یک فرصت تبدیل شود؛چرا که این حذف 

اگر صحت داشته باشد می تواند به شهرت اصفهان لطمه بزند.
وی در زمینه ورودی های ش��هر اصفهان نیز گفت: این ورودی ها در 
شان یک جهان شهر بین المللی نیست و با هماهنگی دیگر شهرهای 
استان در حال بررس��ی وضعیت این ورودی ها هستیم تا دروازه های 

شهر اصفهان هم شان نام پرآوازه این شهر طراحی و اجرا شود.
ش��هردار اصفهان افزود:در قدیم به ویژه در دوران صفویه این شهر به 
عنوان یک باغش��هر شناخته می ش��د و دارای باغ های زیادی بود که 
متاسفانه در دوره های مختلف تاریخی این باغ ها از بین رفته و اصفهان 
از آن حالت فوق العاده خارج شده است،لذا شهرداری اصفهان در نظر 

دارد دوباره به آن شرایط بازگردد.
جمالی ن��ژاد وضعیت ب��ارش ها و خشکس��الی حاکم ب��ر اصفهان را 
بزرگترین مانع برای رس��یدن به این وضعیت بیان کرد و خاطرنشان 
ساخت: ش��هرداری به عنوان یک راهکار برای رفع این معضل،توسعه 
حجمی فضای سبز را در دستور کار قرار داده به این شکل که به جای 
توسعه چمن کاری در سطح شهر،فضای سبز موجود را با درختکاری 

حفظ و توسعه حجمی دهد.

شهردار اصفهان :

حذف13رسته صنایع دستی به 
شهرت اصفهان لطمه می زند بر اس��اس آمار اداره کار اصفهان، از ابتدای سال تاکنون 

11هزار نیروی کار استان بیکار شده اند و در همین حال 
مس��ووالن اعالم می کنند باتوجه به اوضاع کشور دست 

آنها برای رفع این معضل بسته است.
 بیکاری در کالنش��هر اصفه��ان معضلی اس��ت که نه هر 
س��اله بلکه هر روزه بر عمق آن اضافه می شود به طوری 
 ک��ه ش��اهد خانه نش��ینی جوان��ان تحصیلک��رده یا در 
سنین کار هستیم و این در حالی اس��ت که اقداماتی که 
برای حل این معضل از س��وی مس��ووالن استان اجرایی 
 ش��ده آنقدر به کند بوده اس��ت ک��ه به ج��رأت می توان 
گفت کار ملم��وس و ش��اخصی در این ارتب��اط صورت 

نگرفته است.
 کارخانه  ها یکی پ��س از دیگری در این اس��تان صنعتی 
 اع��الم ورشکس��تگی می کنند و ه��ر روز ش��اهد تجمع 
کارگران پش��ت در اس��تانداری یا جل��وی در واحدهای 
 تولی��دی هس��تیم ب��ه طوری ک��ه آخری��ن م��ورد از 
 ای��ن ن��وع اتفاق��ات ب��ه همی��ن چن��د روز پی��ش باز

می گردد. 
زمانی که کارگران کارخانه دیار خ��ودرو گلپایگان چند 
روز پی��ش در پی ع��دم دریافت حق��وق چندماهه خود 

تجمع کردند.
 ای��ن وضعیت در حالی اس��ت ک��ه وقتی به دنب��ال علل 
 معض��ل بی��کاری و راهکاره��ای آن ب��ا مس��ووالن 
مربوطه در اس��تان به گف��ت وگو نشس��تیم تنها متوجه 
 شدیم مسووالن هم به تشریح وضعیت جاری اکتفا کرده 
 و حل ای��ن معض��ل را بیش��تر ی��ک موضوع کش��وری 
تلقی می کنند و راهکاری از درون اس��تان برای آن پیدا 

نکرده اند.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
با اعالم اینکه بیش از 11 ه��زار تعدیل نیرو کار از ابتدای 
امس��ال تاکنون در اس��تان اصفهان داش��تیم، گفت: در 
وضعیت اقتصادی شکننده ترین حالت را داریم و معضل 
بازنشس��تگان صندوق فوالد نیز نیازی به تشریح بیشتر 

ندارد.
غالمعلی قادری گفت: در این سال ها تالش کردیم برای 
بهبود وضعیت کار و کارگر، س��ه جانبه گرای��ی )کارگر، 
کارفرما و دول��ت( را به طور جدی دنبال کنیم و اس��تان 
اصفهان در این امر باالترین سطح تعامل را بین سه ضلع 

این مثلث ایجاد کرده است.
وی مطالبه گری را حق تشکل های کارگری و کارفرمایی 
دانس��ت و تصری��ح کرد: براس��اس همی��ن مطالبه گری 
کارفرمایان در اس��تان توانسته ایم در شورای گفت و گوی 

 دول��ت و بخ��ش خصوصی قدم ه��ای مهم��ی برداریم و 
اصفهان رتب��ه یک عملک��رد در این ح��وزه را از آن خود 

کرده است.
»اقتصاد« ش��بیه بیمار بستری ش��ده در »مراقبت های 

ویژه« است
رییس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان نیز گفت: اس��تان 
اصفهان از دیرباز اس��تانی پرکار و صنعتی بوده و س��ابقه 
روابط خوب کارگر و کارفرما در این استان قدمتی زیادی 
دارد، سال ها کارگر و کارفرما در این استان برادر بوده اند 
و مدیران دولتی اس��تان نیز در این مدت تعامل خوبی با 

فعاالن اقتصادی داشته اند.
وی اع��الم کرد: هش��ت هزار واح��د صنعت��ی و بیش از 
یک میلیون مستمری بگیر بیمه در اس��تان وجود دارند 
و استانی که قطب تولید فوالد و مصالح ساختمانی است 

نباید وضعیت این چنین داشته باشد.
س��هل آبادی وضعیت فعلی اقتصاد را به بیماری تشبیه 
کرد که در سی سی یو، بستری ش��ده و مسووالن دولتی 
هر از چندگاهی با یک س��یلی، وضعیت هوشیاری وی را 

بررسی می کنند.
سهم ۸0 درصد قردادهای موقت در رشد معضل بیکاری

به دنبال عوام��ل موثر در بیکاری به این مس��ئله نیز باید 
بپردازیم که تا چه اندازه  نوع قراردادها بین کارگر و کارفرما 
در رشد معضل بیکاری نقش داشته، موضوعی که جزییات 
آن را از سوی معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان اصفهان جویا شدیم.
محس��ن نیرومند با اعالم اینکه نوع قراردادهایی که بین 
کارگر و کارفرما منعقد می شود بی تاثیر در رشد بیکاری 
نیس��ت،اما چاره ای جز منعقد کردن این ن��وع قراردادها 
هم وجود ندارد، ادامه داد: در حال حاضر سه نوع قرارداد 

کاری بین کارگر و کارفرما منعقد می شود.
 1۵ درصد کارگران اصفهان قرارداد رسمی دارند

وی بیان داشت: قراردادهای رسمی، موقت و کار معین، از 
قراردادهایی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود 
که در حال حاضر تنها 1۵ درصد کارگران استان اصفهان 
قرارداد رسمی دارند، ۸4 درصد قراردادها موقتی است و 
تنها یک درصد از قرادادها، کار معین است یعنی به شکل 

پروژهای به کارگر سپرده می شود.
معاون رواب��ط کار اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان با اظهار اینکه قراردادهای موقت بیشترین 
س��هم را در رش��د بیکاری کارگران دارد، گفت:با شرایط 

فعلی که کارفرما نمی توان��د برنامه ریزی بلند مدت روی 
کار خود داشته باشد ناگزیر از منعقد کردن قراردادهای 
موقتی و اس��تفاده از نیروی کار موقت به هنگام دریافت 
یک سفارش یا رسیدن مواد اولیه یا اعتبارات مکفی است.

وی در پاس��خ به اینکه آیا فکر نمی کنید س��هم زیادی از 
بیکاری نیز به کارگرانی بر می گ��ردد که می خواهند در 
اصناف و مغازه ها مشغول به کار ش��وند، اما به دلیل عدم 
تمکین کارفرما به بیمه کردن ش��اگرد مغازه و اس��تفاده 
آزمایش��ی از آنها، بی��کاری را به تضییع حق��وق ترجیح 
می دهند  ادامه داد: در مرحله اول الزم است که گفته شود 
یک نیروی کار حتی در مرحله آزمایش��ی هم می تواند از 
بیمه بهره بگیرد و اگر صاحب کاری از آن سرباز زند حق 

شکایت برای کارگر یا شاگرد محفوظ است.
نیرومند ب��ا بیان اینکه بر اس��اس م��اده 14۸ قانون کار، 
کارگر باید از همان روز اول کاری خود بیمه ش��ود، اعالم 
کرد: حتی اگر کارگری هم قرارداد با کارفرما امضا نکرده 
و کارفرما وی را بیمه نکند، باز هم حق شکایت و بازرسی 
برای کارگر محفوظ اس��ت و مامور بیمه در صورت اعالم 
گزارش موظف ب��ه بازدی��د از محل کار و رس��یدگی به 

شکایت است.
وی در پاس��خ به اینکه آیا حتی اگر کارفرمایی هم اعالم 
نیاز به کارگر کرده باش��د، اما از همان ابتدا اظهار کند که 
فرد را بیم��ه نمی کند، حق ش��کایت از آن کارفرما وجود 
دارد یا خیر، گفت: این حق برای کارگ��ر وجود دارد و از 
سویی اداره کل کار به دنبال س��اماندهی روابط کارگر و 

کارفرماست.
معاون رواب��ط کار اداره کل کار، تع��اون و رفاه اجتماعی 
اظهار داش��ت: با این وجود اما عمال بیمه مشاغل آزاد به 

درستی از سوی کارفرما اعمال نمی شود.
نکته آخر

 در این ش��رایط ک��ه از یک س��و، هی��چ ضواب��ط کاری 
قانونمن��دی برای حمای��ت از نیروی کار وج��ود ندارد و 
از طرف دیگ��ر به قوانین موجود هم ب��ه طور ناقص عمل 
می ش��ود، مس��ووالن ه��م گویی خ��ود س��رگردان این 

 بی قانونی ها شده اند.
البته وضعیت اقتص��ادی حاکم بر کش��ور نیز هم بخش 
خصوصی را از ادامه کار برای اش��تغالزایی دلسرد ساخته 
است و هم دست مسووالن دولتی را برای در اختیار دادن 
فضای کسب وکار به این بخش، بس��ته گذاشته است که 
متأسفانه دراین بین، این افراد جویای کار و اغلب جوانان 
هستند که باید چوب تصمیمات اشتباه و سرکشی عده ای 

در برابر قانون کار را بخورند.
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بر اساس آمار اداره کار؛

دست های بسته مسووالن، برای رفع معضل بیکاری در اصفهان

معاون فرهنگی ش��هرداری اصفهان گفت: ۸0 تا ۹0درصد هزینه های 
جش��نواره فیلم کودک تش��ریفاتی بود و گاه به جای حضور ۲00نفر، 
۷00مهمان حض��ور یافته و بعد نیز فاکتورهای عجیب��ی برای ما صادر 

می شد.
علی قاسم زاده در ارتباط با برگزار نشدن جشنواره کودک و نوجوان در 
اصفهان برخالف قرارداد پنج ساله این شهر با مسووالن برگزاری جشنواره 
اظهار داشت: استداللی که در جلسات متعدد دوستان تهرانی مطرح و در 
مصاحبه های مطبوعاتی اعالم کردند این بود که با تغییر مدیریت شهری 

توافقات قبلی از میان رفته است.
وی با بیان اینکه این حرف مبنای قانونی نداش��ته اس��ت، ادامه داد: ما 
توافق پنج ساله با بنیاد س��ینمایی فارابی و معاونت سینمایی داشتیم و 
به وظایف خود در طول این مدت عمل کردیم و حداقل در این پنج سال 
مسووالن حق نقض عهد نداشتند.معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری 
اصفهان ابراز داشت: منطق دینی و قانونی ما نیز این نقض عهد و تعهد را 
نمی پذیرد ؛چراکه عوض شدن یک مدیر در تعهدات قبلی میان طرفین 

قرارداد تغییری ایجاد نمی کند.وی اضافه کرد: از دیدگاه من جدا کردن 
جشنواره کودک و نوجوان موجب می شود که هیچ کدام از جشنواره ها 

نتوانند به تنهایی قوام ساختاری الزم را پیدا کنند.
 روند تولید فیلم برای جشنواره کودک و نوجوان مناسب نبود

قاسم  زاده با بیان اینکه بنیاد فارابی متولی تولید فیلم بوده است، تاکید 
کرد: مشکل اصلی ما در این سال ها تعداد آثار تولیدی بود و روند تولید 
فیلم در حوزه کودک و نوجوان مناسب نبود که بهانه ای شد تا اصل بازی 

بر هم ریزد.
وی در ارتباط با اینکه در چنین شرایطی چه اصراری بر اجرای جشنواره 
در اصفهان وجود دارد، بیان داشت: جشنواره ها چند امتیاز برای محل 

برگزاری دارند و بر این اساس اصرار بر اجرای آن است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان اینکه از جمله این 
مزیت ها این است که کشور و ش��هر محل برگزاری بر آنتن جهانی رفته 
و برند جهانی پیدا می کند، ابراز داشت: به عبارتی این جشنواره فرصتی 
برای دیده شدن آن شهر در دنیاست و به این شکل با برگزاری جشنواره، 

فرهنگ اصفهان از راه فیلم به دنیا معرفی می شود.
وی افزود: از سوی دیگر عالوه بر ایجاد انگیزه و جنب و جوش در یک شهر، 
مزیت سوم برپایی یک جشنواره در یک شهر رونق اقتصادی برای آن شهر 

از طریق فروش بلیت و اجاره مکان و ... است.
جشنواره کودک تنها مزیت برند جهانی را برای اصفهان داشت

وی ۸0 تا ۹0 درصد هزینه های جش��نواره کودک را تشریفات بیهوده 
برشمرد و تصریح کرد: به عبارتی این جشنواره تنها برای ما مزیت نخست 
را در پی داشت و دیگر ویژگی های جشنواره به ویژه در بخش سوم برای 

شهر اصفهان اجرایی نشد.
قاسم زاده اضافه کرد: در واقع زمانی که ما از تهران می خواستیم عوامل 
حاضر در جشنواره را به ما معرفی کنند به جای ۲00 مهمان از عوامل و 
داوران در نهایت ۷00 مهمان در جشنواره کودک و نوجوان حضور پیدا 
می کردند و بعد از جشنواره نیز فاکتورهای عجیبی برای ما صادر می شد.

قاسم زاده تصریح کرد: ما امس��ال به دنبال کم کردن حوزه تشریفات و 
افزایش خدمات بودیم که مورد کم لطفی دوستان تهران قرار گرفتیم.

گردشگری میان اصفهان و 
چین افزایش می یابد

۴۹ نفر با گروه خونی نادر در استان اصفهان 
شناسایی شدند

استاندار اصفهان: 

دولت، اعتدال خود را در اولین مرحله انتخابات نشان داد

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اش��اره به اینکه ایران و چین دارای سابقه ارتباطات 
دیرینه با یکدیگر بوده اند، گفت: گردشگری میان اصفهان و استان گوانجوی چین توسعه یابد.

فریدون اللهیاری در دیدار با مدیر گردشگری و هتلداران استان گوانجوی چین اظهار داشت: 
ایران و چین دارای س��ابقه ارتباطات دیرینه با یکدیگر بوده اند، به گونه ای که به واسطه جاده 
ابریشم روابط فرهنگی و اقتصادی ایران و چین از چند هزار س��ال پیش تا کنون وجود داشته 

است.
وی به تعدد حضور هیات های چینی در اصفهان در چند ماه اخیر اشاره کرد و افزود: همگی ما 
معتقد هستیم گردشگری میان ایران و چین به ویژه اصفهان و چین و استان گوانجوی چین باید 
بر پایه ارتباط دیرینه فرهنگی ایران و چین افزایش یابد و حضور هیات های چینی در اصفهان 

نشان دهنده عالیق مشترک میان ۲ کشور است.
مدیر کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان با اش��اره به ش��اخصه های تاریخی و طبیعی استان 
اصفهان بیان کرد: وجود بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی در استان اصفهان به ویژه در امتداد مسیر 
جاده ابریشم در ایران، وجود بیش از 4 اثر تاریخی ثبت جهانی، ۲ اثر میراث معنوی که به ثبت 
جهانی رسیده است، در کنار ثبت ملی یک هزار و ۸00 اثر تاریخی و در عین حال وجود اقلیم 

متنوع طبیعی اصفهان را به عنوان یک مقصد مطلوب گردشگری به جهانیان معرفی می کند.
وی تصریح کرد: امیدوار هس��تم سفر دس��ت اندر کاران گردشگری اس��تان گوانجوی چین به 

اصفهان نقطه آغازی بر توسعه گردشگری اصفهان و استان گوانجوی چین باشد.
 نشست مشترک هیئت گردشگری استان گوانجوی چین و فعاالن عرصه گردشگری استان با 
همت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و مجمع گردشگری استان و با حضور هتلداران و 

مسووالن دفاتر خدمات مسافرتی استان به مدت یک روز در اصفهان برگزار شد.

 مدیرکل انتقال خون اصفهان با بیان اینکه تاکنون در استان اصفهان 4۲ نفر با گروه خونی »Oبمبئی« 
شناسایی شده اند، گفت: همچنین هفت نفر در استان اصفهان دارای دیگر گروه های خونی نادر هستند.

مجید زینلی در مورد وضعیت خون های نادر در اس��تان اصفهان برگزار ش��د با بیان اینکه از بین هر 
10 هزار نفر یک نفر گروه خونی نادر دارد، اظهار داشت: تاکنون 3۶0 نوع گروه خونی نادر در جهان 
شناسایی ش��ده  که زیر مجموعه چهار گروه خونی اصلی A،B، AB و O هستند و از توالی ژنتیکی 

ساخته می شوند.
وی با اشاره به ضرورت شناسایی گروه های خونی نادر برای عموم مردم جامعه ابراز داشت: در این راستا 
باید توجه داشته باشیم که تنها افرادی می توانند از خون افراد گروه های خونی نادر استفاده کنند که 

گروه خونی مشابه داشته باشند و از این رو اطالع رسانی در این زمینه امری مهم است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گروه خونی O بمبئی را معروف ترین گروه خونی نادر عنوان کرد 
و گفت: تاکنون در استان اصفهان 4۲ نفر با این نوع گروه خونی شناسایی شده اند.وی همچنین با اشاره 
به اینکه در شهر اصفهان هشت نفر با گروه خونی O بمبئی زندگی می کنند، افزود: همچنین هفت نفر 
در استان اصفهان دارای گروه های خونی نادر هستند که شش نفر از آنها گروه خونی معلوم و یک نفر 
نیز گروه خونی ناشناخته دارند.زینلی با اشاره به آمار کشوری گروه های خونی نادر ابراز داشت: در این 

راستا تاکنون یک هزار نفر در کشور در زمینه گروه های خونی نادر شناسایی شده اند.
وی با تاکید بر اینکه تزریق گروه خونی نادر به دیگران سبب مرگ خون گیرنده خواهد شد، افزود: از 

این رو ضروری است که هر فردی با یکبار خون دادن نسبت به نوع گروه خونی خود اطالع پیدا کند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به گران بودن تجهیزات نگهداری خون های نادر گفت: از 
این رو تنها در تهران این تجهیزات وجود دارد، اما مراکز استان ها تجهیزات تشخیص نوع گروه خونی 

افراد را دارند.

استاندار اصفهان تاکید کرد: دولت تدبیر و امید در اولین مراحل 
انتخابات پیش رو، رویه اعتدالی خود را نشان داد.

رسول زرگر پور با اش��اره به اهمیت برگزای دو انتخابات اسفند 
افزود: تاکن��ون فرایند انتخاب هی��ات های اجرای��ی، ثبت نام 
داوطلبان و بررسی صالحیت ها توس��ط هیات های اجرایی، به 

خوبی و با اعتدال انجام شده است.
وی تاکید کرد: همانگونه که رهبر معظ��م انقالب فرمودند باید 
انتخاباتی باش��کوه و باابهت برگزار کنیم و ای��ن امر هم نیازمند 

مشارکت و شور و نشاط همگانی است.
استاندار اصفهان ادامه داد: آنچه اهمیت دارد و رهبر معظم انقالب 
و رییس جمهوری نیز بر آن تاکید دارند این است که در انتخابات 
حضور حداکثری مردم را هرچه باشکوه تر داشته باشیم و برای 
رسیدن به این مهم نیز باید داوطلبان از سالیق مختلف برخوردار 
باشند تا هر کس بتواند براساس دیدگاه خود نماینده مورد نظرش 

را انتخاب کند.
زرگرپور با اشاره به اینکه دولت در هیات های اجرایی این اصل 
 را به اجرا درآورده است، افزود: داوطلبان در زمان حاضر از همه 
گروه ها هس��تند و اگر همین روند نیز ادامه داشته باشد مردم با 

شور و نشاط بیشتر در انتخابات شرکت خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجریان انتخابات و مسووالن اجرایی نباید 

علیه نامزد خاصی تبلیغ کنند، گفت: امکانات دولتی، شرکت ها و 
مراکز عمومی نباید برای هیچ داوطلبی هزینه شود.

اس��تاندار اصفهان در آیین افتتاح دو طرح شهری و صنعتی در 
این شهرس��تان نیز گفت: وجود دوربین های پایش تصویری به 
منظور کنترل کاالهای قاچاق در داخل شهرها و مسایل ترافیکی 
و امنیتی از اهمیت باالیی برخوردار است.وی با اشاره به اینکه در 
زمان عادی، مدیریت شهری از سیستم پایش تصویری بهره مند 
می شود، افزود: در مواقع پلیسی و امنیتی نیز نیروهای پلیس و 

امنیتی از این سیستم ها استفاده می کنند.
وی همچنین در مراس��م افتتاح بخ��ش اول مجموعه صنعتی 
»کاویان پردازان پوالد« دهاقان اظهار کرد: یکی از مطالبان اصلی 
مردم از رییس جمهوری، حل مشکالت اقتصادی و رکود و تورم 
بود.زرگرپور افزود: در این مدت دولت تالش کرده است تا تورم 
4۵ درصدی را به 1۲ درصد کاهش دهد ک��ه در جای خود کار 

بزرگی صورت گرفته است.
مدیر ارشد استان به برنامه های دولت برای خروج از رکود و ایجاد 
رونق اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: امیدواریم با رفع تحریم ها، 

رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.
وی افزود: تاکنون 1۲۹ طرح س��رمایه گذاری خارجی با اعتبار 

حدود 1۵ میلیارد یورو در استان اصفهان تهیه شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:

۹۰ درصد هزینه های جشنواره فیلم کودک تشریفاتی بود
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 این س��ال، س��الی پ��ر از فراز و نش��یب ب��رای کاپیتان ه��ای تیم های
لیگ برتری بود، مهدی کیانی با انتقالش به تراکتورس��ازی کاپیتان این 
تیم را عوض کرد و خود کاپیتان این تیم شد، کاپیتان های برخی تیم ها 

مصدوم شدند، حتی یک کاپیتان به کام مرگ فرو رفت.
1-مرگ کاپیتان

هادی نوروزی کاپیتان پرس��پولیس در مهرماه س��ال ج��اری در پایان 
 هفت��ه هفت��م لیگ ف��وت ش��د ،اتفاقی که تا ب��ه ح��ال در هیچ تیمی 
رخ ن��داده بود،مرگ تل��خ یک بازیکن در میانه راه...ب��ه جای او رضا نور 
 محمدی کاپیتان اول پرسپولیس شد،مبلغ قرار داد او 850 میلیون تومان 

است.
2-کاپیتان تازه وارد

مه��دی کیان��ی در ابتدای فصل گذش��ته ب��ه تیم گس��ترش رفت وبه 
دنبال بازگش��ت قلعه نویی به تراکتور برگش��ت،در غیاب او ایرانپوریان 
کاپیتان تراکتورس��ازان بود،کیان��ی با مبلغ 350 میلی��ون تومان برای 
 نیم فصل به تیمش برگش��ته وکاپیتانی تیم س��ابقش را بر عهده گرفته

 است.
3-کاپیتان بدون رباط

خنیفر ،کاپیتان ابتدای فصل اس��تقالل خوزس��تان رب��اط صلیبی پاره 
 ک��رد تا محمد طیب��ی کاپیتان اول ای��ن تیم ش��ود،این 2 ارزان ترین 
 کاپیتان های لیگ برتر هستند،اولی 250 ودومی 270 میلیون تومان قرار داد با 

تیم های خوددارند.
4-اولین کاپیتان روزمزد

محرم نوید کیا کاپیتان اول س��پاهان شده است،او در هر حالت کاپیتان 
اول است اما بعد از رفتن فرکی او بازی کرد،بازیکنی که به ازای هر بازی 
35 میلیون تومان می گیرد! اگر او نباش��د هادی عقیلی با یک میلیارد 
و200 میلیون تومان کاپیتان است.محرم نوید کیا اولین کاپیتان روزمزد 

فوتبال ایران است.
5-کاپیتان خارجی

در تاری��خ لیگ برتر بازیکن��ان خارجی اندکی کاپیت��ان تیم های لیگ 
 ما ب��وده اند،مس��اریچ، کاپیت��ان 950 میلیونی تیم ف��والد در این تیم 
کاپیتان اول اس��ت هرچند کاپیت��ان اول ودوم این تیم یعنی جماعتی 
وشریفات هر 2 در لیگ امسال بازی کرده اند اما اسکوچیچ بازوبند را از 

هر 2 گرفت وبه مساریچ داد.
6-سال بد کاپیتان نفت

هر چقدر سال گذشته برای علیرضا عزت کرامت سالی بسیار خوب بود 
اما امسال لیگ برای او آمد نداشته واو از ابتدای مسابقات مصدوم شده تا 

وحید حمدی نژاد 700 میلیونی، کاپیتان نفت تهران باشد.
7-سوالی که در سایپا جواب داده شد

ابراهی��م صادق��ی معتبرترین کاپیتان لی��گ برتر بع��د از نویدکیا بوده 
اس��ت ،در ابتدای لیگ این س��وال مط��رح بود که کدام ی��ک کاپیتان 
 س��ایپا هستند،صادقی که س��مبل سایپا اس��ت یا جواد نکونام کاپیتان 
رک��ورد دار تی��م مل��ی ک��ه ت��ازه ب��ه س��ایپا آمده ب��ود؟ م��ی گفتند 
ب��ه احت��رام او، ابراهی��م صادق��ی ب��ه بخش��ش بازوبن��د می پ��ردازد.

نکون��ام وصادق��ی در دفت��ر ق��رار داده��ا ب��ا 400 و600  میلی��ون 
 توم��ان ثبت ک��رده ام��ا اتومبیل ه��ای س��راتوی دریافت��ی مبلغ این

2 را به ترتیب به یک میلیارد تومان و700 میلیون نزدیک می کند.
8-اتفاق نوظهور در پدیده

مجتبی روش��نگر سال هاس��ت در پدیده کاپیتان اول است اما با آمدن  
بادامکی بازوبند کاپیتانی به او رسید تا با باال رفتن تجربه وسالیان حضور  
روش��نگر در تیمش به جای وزین شدن بازوبندش ،بازوی چپش به کل 
س��بک ش��ود،پدیده به بادامکی 300 وبه روش��نگر 420 میلیون تومان 

داده است.
9-سوژه جالب در سنگرها

اس��تقالل همچنان مه��دی رحمتی را به عنوان کاپیت��ان اول دارد،آنها 
 وقتی امیر حس��ین بس��یار با س��ابقه را هم داش��تند بازوبند به رحمتی 
می دادند،استقالل یک سوژه جالب دارد،حتی یک بازی هم بازوبند تیم آنها از 
 دروازه در نمی آید چون اگر رحمتی نباشد طالب لو ی با تجربه بازی می کند

 وکاپیتان اس��ت،مردی که در 4 سال تنها 4 بازی در لیگ نکرده سخت 
 اس��ت اگر در میدان نباش��د حاال اگر هم نباش��د طالب لو است وکار به 

گلر سوم نمی رسد.
10-کاپیتان 40 ساله

رضا عنایتی که در آستانه 40 سالگی است هر جا می رود کاپیتان است واز 
این حیث امسال رکوردی جالب زده است،او در 4 سال گذشته  کاپیتان 5 
تیم بوده است.تیم های دیگر حرف وحدیثی خاص در بازوبند خود ندارند 
نه گسترش فوالد با اسدی ونه ذوب آهن با رجب زاده ونه حتی استقالل 
 اهواز که منطقی بود بازوبند به کاله کج می دهند وراه آهن که با عبدی و

ابراهی��م کریمی روزگار س��ر می کنند وملوان که با پژمان نوری اس��ت 
وباالخره صبا که کاپیتانش ابوالفضل ابراهیمی بوده وخواهد بود.

سیری در دنیای ورزش

سال پر حادثه برای کاپیتان های لیگ برتر

دوران بدون مربی 
فراموش نشدنی است

نایب قهرمان المپیک می گوید: برخی نباید آرامش فدراس��یون و ورزشکارانی که 
در راه المپیک هستند را بر هم بزنند و پرداختن به حاش��یه ها در این روزها تنها به 

دوومیدانی ضربه می زند.
 احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک در خصوص آخرین شرایط تمرینی خود 

  کرد: خدا را ش��کر آرامش خوب��ی بر وضعیتم حاکم اس��ت. روزهای ب��دون مربی، 
دورانی بود که فراموش نشدنی است. ولی این بحران پایان یافت و با حضور کیهانی 

در فدراسیون صحبت هایی با هم داش��تیم که جنبه درد و دل داشت.. بعد از اینکه 
کیم به ایران آمد مقدمات قراردادش را با کیهان��ی فراهم کردیم و بعد هم که مربی 

 بدنساز و فیزیوتراپ به کادرمان اضافه شد و با حضور کیم و زاخاروف در تیم ملی و آغاز
 اردوی کیش آرامش نسبی بر اوضاع آشفته ام حاصل شد.

 وی در خصوص ادامه تمریناتش افزود: مقدمات سفر به افریقای جنوبی برای آغاز 
دور جدید تمریناتم فراهم ش��ده و با توکل به خدا این اردو را هم مثل بقیه مراحل 

تمرینی ام با قدرت ادامه خواهم داد تا به مرز آمادگی ام برسم.
نایب قهرمان المپیک لندن خاطرنش��ان کرد: در سالی که س��ال قبل از المپیک 

محسوب می شود، تنها اولویت همه فدراسیون های ورزشی رسیدگی به مسایل و 
مشکالت قهرمانان و ورزشکاران المپیکی است. 

امیدهای فوتبال ایران آغازگر انتخابی 
المپیک در قاره کهن

تیم امید فوتبال ایران در اولین دیدار خود و اولین دیدار رقابت های مرحله نهایی 
انتخابی المپیک 2016 ریو در قطر  دیروز به مصاف سوریه رفتند. شاگردان خاکپور 
در گروه A این رقابت ها با تیم های قطر )میزبان(، چین و سوریه هم گروه شدند.

امیدهای فوتبال ایران در شرایطی به مصاف سوری ها  رفتند که این دیدار اولین 
دیدار رقابت های مرحله نهایی انتخابی المپیک 2016 ریو  بود. 

تیم فوتبال امید ایران یک بار در فینال رقابت های قهرمانی زیر 23 سال غرب آسیا 
که چندی پیش برگزار شد به مصاف سوریه رفت و موفق شد با دو گل این تیم را از 

پیش رو بردارد و به مقام قهرمانی اولین دوره این رقابت ها برسد.
هرچند همواره ایران رابطه حس��نه ای با کش��ور سوریه داش��ته است اما حضور 

امیدهای فوتبال ایران در این رقابت ها نه تنها به منظور شکستن طلسمی 40 ساله 
است بلکه با توجه به اتفاقات اخیر منطقه وجهه حیثیتی پیدا کرده است.

تیم امید فوتبال ایران علی رغم تالش فراوان برای به خدمت گرفتن جهانبخش 
و آزمون در نهایت موفق نش��د این دو بازیکن را در این مرحله از رقابت ها با خود 

به همراه داشته باش��د تا با تیمی بدون لژیونر پا به مرحله نهایی انتخابی المپیک 
بگذارد. 

تیم امید فوتبال ایران پس از برگزاری این دیدار در مرحله گروهی دو دیدار دیگر 
خود را به فاصله های زمانی سه روزه برگزار خواهد کرد.

دو ش��اگرد س��ابق یحیی گل محمدی در نفت تهران 
 هرچن��د در ح��ال حاض��ر ش��رایط کام��ال تفاوتی را

 تجربه می کنند اما ممکن است که در نهایت سرنوشت 
مشابهی داشته باشند.

 هشتم شهریورماه 92 از هفته هفتم لیگ سیزدهم 
بود که یحیی گل محمدی در کسوت سرمربی وقت 
نفت تهران به اصفهان آمد و در ورزشگاه فوالدشهر به 
ذوب آهنی باخت که آن روزها خیلی میانه ای با بردن 
نداشت. باخت سه بر دو به تیم اصفهانی یحیی را مجاب 
کرد تا قید سوشا مکانی را زده و از مسابقه با مس کرمان 
علیرضا بیرانوند ج��وان را مأمور محافظ��ت از دروازه 
تیمش کند. درخشش این دروازه بان لرستانی تا جایی 
ادامه پیدا کرد که مکانی ناچار ش��د در نیم فصل به فوالد 

رفته و به استاد محبوبش یعنی حسین فرکی ملحق شود.
فعل و انفعاالتی که از دو س��ال و چهار م��اه و اندی پیش در 
ورزشگاه فوالدشهر ش��روع شد برای هر س��ه طرف ماجرا 
پیامدهای خوبی داش��ت. نفِت تح��ت هدایت گل محمدی 
 در پایان فصل باالتر از س��پاهان ایس��تاد و جواز شرکت در 
لیگ قهرمانان را گرفت. مکانی پایان فصل با فوالد قهرمان 
لیگ برتر ش��د و علیرضا بیرانوند نام خ��ود را به عنوان یک 

دروازه بان آینده دار در فوتبال ایران بر سر زبان ها انداخت.

 ای��ن دو دروازه ب��ان ک��ه از قض��ا ه��ر دو م��ورد اعتم��اد 
کارلوس کی روش قرار دارند بعده��ا در تیم ملی دوباره رقیب 
یکدیگر ش��دند. رقابتی که البته همواره توام با رفاقت نبوده و 
اصطکاک هایی را هم بین این دو نفر در پی داشته که در یکی از 

اردوها حتی به بشقاب پرانی سر میز شام هم منجر شده است.
 ارتب��اط این دو س��نگربان ملی پوش که 6 س��ال ب��ا یکدیگر

  اختالف س��نی دارند اما تنها ب��ه رقابت در تیم باش��گاهی و 
تیم ملی محدود نبوده و ظاهرا سرنوش��ت آنها بیش از این به 
یکدیگر گره خورده اس��ت. بازداش��ت ناگهانی سوشا مکانی 
که به احتم��ال محرومیت این دروازه بان پرحاش��یه دامن زد 
باشگاه پرس��پولیس را مصادف با نقل و انتقاالت نیم فصل به 
صرافت جذب یک جایگزین مناس��ب انداخ��ت. در روزهایی 
که تعداد زیادی از دروازه بانان ایرانی و خارجی چه آنها که در 
تیم فعلی خود اوضاع خوبی دارند و چه آنها که نیمکت نشینند 
به جایگزین های بالقوه سوش��ا بدل ش��دند، این بیرانوند بود 
 که جدی تری��ن گزینه جانش��ینی رقیب دیرینه خود ش��د و
 ک��ش و قوس ه��ای او با نف��ت ته��ران از یک ط��رف و دور و

 نزدیک شدنش به قفس توری پرسپولیس از طرف دیگر طی 
روزهای گذشته در صدر اخبار ورزشی ایران قرار گرفت.

این دروازه بان 23 ساله در حالی تیتر یک فوتبال ایران شده که 
چندی پیش هم خبرساز شده بود. به فاصله دو سال بعد از آنکه 

او سنگر نفت تهران را از چنگ مکانی در آورد در یک مسابقه به 
صالح دید منصوریان نیمکت نشین شد آن هم به مدت کوتاهی 
پس از آنکه به نظر می رسید بیش از هر زمان دیگری به پیراهن 
شماره یک تیم ملی نزدیک شده اس��ت. این نیمکت نشینی 
 بدموقع ب��ه م��ذاق بیرانوند خ��وش نیامد و اعتراض��ش را به 
علیرضا منصوریان در پی داشت. اعتراضی که البته برای او به 

قیمت تداوم نیمکت نشینی در هفته های بعد تمام شد.
این س��نگربان ملی پوش در حالی پس از مدتی به چارچوب 
دروازه نفت بازگشت که به نظر می رسید دوری چندهفته ای از 
ترکیب برای او حکم تلنگری را داشته اما فعل و انفعاالت اخیر 
نشان داد که این خوش بینی بی مورد بوده است زیرا با رفتاری 
که طی روزهای گذشته بیرانوند از خود نشان داد معلوم شد که 
او برای تبدیل شدن به فوتبالیستی با تفکرات حرفه ای هنوز 

راه درازی در پیش دارد.
این دروازه بان البته گناهی ن��دارد زیرا در فضایی مثل فوتبال 
ایران کمت��ر بازیکن جوانی را می ش��ود پیدا ک��رد که پس از 
مواجهه با پیشنهاد یکی از تیم های پرطرفدار و پرسروصدای 
پایتخت هوایی نش��ده و تمرکزش را از دس��ت ندهد. ش��اید 
بیرانوند در نهایت به آرزویش برسد و به زودی جانشین سوشا 
در پرسپولیس ش��ود اما اگر اصرار به ادامه رویه فعلی داشته 
باشد بعید است که سرنوشتی بهتر از مکانی در انتظارش باشد.
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متقاضی��ان ش��رکت در مناقص��ه م��ی توانن��د 
 جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه س��ایت 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفه��ان ب��ه آدرس 
مدیری��ت  س��ایت  ی��ا   www.mui.ac.ir
آدرس ب��ه  دانش��گاه  پش��تیبانی   خدم��ات 
 www .afa .mui .ac .ir/khadamat / 

مراجعه و یا با ش��ماره تلفن 031-37924006 
 واح��د کمیس��یون مناقص��ات تم��اس حاصل 

فرمایند. 

آگهـی مناقصه عمـومی 
یک مرحله ای خرید و راه اندازی دو 
دستگاه چیلر جهت آزمایشگاه کنترل 

مواد غذایی معاونت غذا و دارو

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف: 29169

س��یر صعودی سفر برخی از ورزش��کاران به خارج از کشور زنگ خطر را به صدا 
درآورده و متاسفانه مدیران ورزشی نیز در این زمینه سکوت اختیار کرده اند.

  ح��اال که فرصت زیادی ب��ه المپیک باقی نمانده، عالوه بر اینکه مس��ایل مالی، 
فراهم نبودن تجهیزات و امکانات دغدغه ورزش��کاران، مربیان و مسووالن شده، 
نگرانی دیگری هم اضافه شده به نام پناهنده شدن ورزشکاران و یا تغییر تابعیت 

که البته یک تهدید جدی برای ورزش کشورمان به حساب می آید.
 اگرچه پناهنده ش��دن ورزش��کاران موضوع جدیدی نیس��ت، ام��ا در این چند 
وقت اخیر و ش��اید یکی دو سال گذشته بیش��تر این موضوع به چشم می خورد، 
مشکلی که هنوز هیچ راه مقابله ای با آن پیشنهاد نشده و راهکاری برای حل این 
مش��کل ارائه نشده است. مشکل وقتی حاد می شود که می بینیم مدال های ایران 
در رش��ته های انفرادی بیشتر بوده و ورزشکارانی که ترک دیار می کنند هم غالبا 

در این رشته ها مدال آور بوده اند.
البته شاید تغییر تابعیت برای خیلی از کشورهای جهان موضوع پیچیده ای نباشد 
و این کش��ورها هم به راحتی با آن کنار می آیند مانند قطر که تالش می کند با 
جذب مدال آوران کش��ورهای دیگ��ر خودش را در جمع مدعی��ان قرار دهد، اما 
پناهنده شدن ورزشکاران ما که همیشه بحث فرهنگ پهلوانی و جوانمردی مطرح 

بوده، عملی پسندیده به شمار نمی رود.
مسایل مالی دلیل اصلی برای مهاجرت

ورزش��کاران به دالیل مختلفی تصمیم به تغییر تابعیت و درخواس��ت پناهندگی 
می کنند که عمده آن مربوط به مس��ایل مالی است. ورزشکاری که ببیند شرایط 
برای��ش فراهم نیس��ت، از نظر مالی مش��کل دارد، تصمیم می گی��رد یا از دنیای 

قهرمانی خداحافظی کند و یا بهترین راه را در فرار از ایران می بیند.
مصطفی پودراتچی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و جامعه شناس کشورمان در 
این رابطه گفت: وقتی ورزشکاری می بیند در جامعه فاصله طبقاتی بیداد می کند، 
امکانات مالی فراهم نیست و شرایط خوبی هم ندارد تصمیم به مهاجرت می گیرد. 
خیلی از ورزش��کاران و پدیده ها را می شناس��م که در خیابان ها دس��ت فروشی 

می کنند در حالی که مدال آور هم هستند.
 وی اف��زود: ورزش��کاری را قب��ل از انق��الب می ش��ناختم ک��ه صبح ه��ا با یک 
ماش��ین باربری کار می کرد، ظهر آبگوش��ت خود را می خورد و بعدازظهر هم به 
سالن می رفت و کش��تی تمرین می کرد، مگر یک ورزشکار تا چه مدت می تواند 
ای��ن روند را تحم��ل کند؟ البته بحث پناهندگی ورزش��کاران به روحیه آنها هم 
بس��تگی دارد؛ مثال به رضازاده از ترکیه مبلغ زیادی پیش��نهاد ش��د تا برای این 
کش��ور وزنه بزند، اما او قبول نکرد در حالی که ممکن یک ورزش��کار دیگر این 
 پیشنهاد را قبول کند. این نکته را هم بگویم ورزشکاران به هیچ عنوان به خاطر 

مسایل سیاسی درخواست پناهندگی نمی کنند.
این جامعه ش��ناس تاکید دارد که همه مس��ایل اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی 
دس��ت به دس��ت می دهد تا این اتفاق رخ دهد و مسووالن هم باید این تبعات را 

قبول کنند.
البته از نظر این استاد دانشگاه مدیران هم در این قضیه دخیل هستند چرا که از 

ورزشکارشان حمایت نمی کنند.
محمدجعف��ر مرادی، دوومیدانی کار ایران هم یکی از ورزش��کارانی اس��ت که با 

گالیه هایی که دارد تهدید به رفتن کرده است.
 وی در این باره اظهار داش��ت: اگر مس��ووالن هزینه های قبلی و برنامه های آینده 
 مرا ندهند، من می روم و برای یکی از دو کشور سوئد یا امارات مسابقه می دهم و 
در واقع قید المپیک را می زنم. من به جز دو و میدانی کار دیگری ندارم که بتوانم 
درآمدی داشته باشم بنابراین باید هزینه اردو و برنامه هایم پرداخت شود. اگر به 
این کشورها بروم در حد تیم ملی آن ها فعالیت می کنم. در ماراتن سوئد نفر اول 

این کشور سوم شد و من دوم شدم.
تهدید به پناهندگی برنامه جدید ورزشکاران

اگرچه همه سرخط ها برای درخواست پناهندگی به مسایل مالی برمی گردد، اما 

عالوه بر مسائل مالی دالیل دیگری هم هستند که در پناهندگی ورزشکاران ایرانی 
بی تاثیر نبوده اند که می توان به اختالفات ورزش��کاران با روسای فدراسیون ها و 
یا مسووالن ورزش کشور اشاره کرد. نمونه بارز این مورد پناهندگی سعید فضل 
اولی در رش��ته قایقرانی به آلمان است. این ورزشکار که یکی از امیدهای کسب 
سهمیه المپیک به شمار می رفت بعد از اختالفاتی که با رییس فدراسیون داشت 
و به گفته خودش هیچ حمایتی از فدراسیون ندید ترجیح داد فرار را انتخاب کند.

اخیرا محمد باقری معتمد ملی پوش المپیکی تکواندوی ایران که اختالفاتی را به 
پوالدگر دارد حرف از رفتن زده است. معتمد مدعی شد با نامهربانی هایی که با او 

شده تصمیم خروج از کشور را مثل دیگر تکواندوکاران گرفته است.
آرزو معتمدی هم یکی دیگر از ورزش��کاران ایران در رشته قایقرانی بود که بعد 
 از کس��ب س��همیه المپیک لندن با صالح دید فدراس��یون نتوانست در المپیک 
ش��رکت کند و تصمیم به مهاجرت گرفت. این ورزشکار چندی بعد برای کشور 

آمریکا در رقابت های بین المللی شرکت کرد.
توقعات برآورده نش��ده مورد انتظار ورزش��کاران باعث ش��ده تا این روزها شاهد 
 گالیه ه��ای زیادی از س��وی المپیکی ها باش��یم. از گالیه های مربی��ان ملی، از 
محم��د بنا گرفته تا دوومیدانی کاران و وزنه برداران. این روزها حاال همه ش��اکی 
هس��تند و ادعا می کنند مسووالن ورزش کشور آن طور که باید از ورزشکاران 
و ورزش��ی ها حمای��ت نمی کنند، بنابراین نباید انتظ��ار نتیجه و مدال هم در 

المپیک داشته باشند.
تسهیالت IOC خطر جدی برای ایران

جدای همه این مس��ایل موردی که می تواند باعث نگرانی مس��ووالن شود 
 و البت��ه هیچ واکنش��ی هم در این م��ورد از آنها ندیده ای��م، قانون جدید 
کمیته بین المللی المپیک اس��ت که توجه خاص��ی را به پناهنده ها دارد. 
IOC ب��ا قانون جدی��دی که ابالغ ک��رده به ورزش��کاران پناهنده اجازه 
می دهد تا در رقابت های کسب سهمیه المپیک شرکت کنند و در نهایت 
هم در المپیک با پرچم IOC در مسابقات شرکت کنند. البته IOC نام 
چند ورزش��کار خبره را هم اعالم کرده که در این بین نام راحله آسمانی 

ورزشکار تکواندوی ایران هم به چشم می خورد.
 ب��ه نظر می رس��د ح��اال IOC تس��هیالت خوب��ی را ب��رای پناهندگان 
فراهم کرده که این می تواند برای کش��ورهایی مانند ایران خطرناک باشد. 
کمیت��ه بین المللی المپی��ک همچنین برای پناهن��دگان بودجه خاصی را 

 در نظ��ر گرفت��ه و ب��ه کمیته های المپیک کش��ورهایی که ب��ه پناهندگان 
کمک می کنند بودجه ویژه اختصاص می یابد.

مسووالن به گوش باشند، خطر در کمین است!
 این س��ال ها ورزش��کاران م��دال آور زی��ادی را ب��ه بهانه های مختل��ف حاال به

 اس��م پناهندگ��ی و یا تغییر تابعیت از دس��ت دادیم که البته به نظر می رس��د 
کش��تی در صدر رشته هایی اس��ت که بیش��ترین پناهندگی را داشته است. در 
رش��ته های دیگر هم این مورد کم نبوده اس��ت. در سال 94 قایق رانی رشته ای 
 اس��ت که دو ورزش��کار خود را از دس��ت داد که یکی از آنها به بهانه شرکت در 

مسابقات بین المللی رفت و در پرتغال ماندگار شد.
س��رمایه گذاری زیادی از سوی دولت و فدراسیون صورت گرفته تا یک ورزشکار 
به مقامی رس��یده که حاال می تواند مدال آور شود، اگرچه هرگز توانایی اشخاص 
را نمی توان نادیده گرفت، اما حضور در رقابت های مختلف و تمرینات با پول این 
مرز و بوم این ناراحتی ها را به وجود آورده که یک ورزشکار به چه سطحی رسیده 
که ترجیح داده برای کش��ور دیگری به میدان برود، اگرچه قلبش همیشه برای 
کش��ورش می تپد، اما حاال ش��رایط را به صورتی می بیند که تصمیم بگیرد همه 

این چیزها را نادیده بگیرد.
ای��ن امید وج��ود دارد با توجه به اینکه همه کش��ورهای دنی��ا تالش می کنند 
قهرمانانش��ان را حفظ کنن��د، چرا که باال رفتن یک پرچم قدرت سیاس��ی یک 
کشور را هم نشان می دهد، در این مورد از دنیا عقب نمانیم. دیپلماسی ورزشی 

نکته ای اس��ت که این روزها همه کش��ورها روی آن 
تمرکز کرده اند و مدال آوران می توانند در این 

خصوص برای پیش��رفت سیاسی یک 
کشور هم مورد اهمیت باشند.

در کارنامه ورزشی ایران نام 
متعددی  ورزش��کاران 

که  می شوند  دیده 
بارها به عش��ق 

نام  و  وطن 
ایران 
زمین 

از 

همه 
چیزشان 

گذش���ته اند 
ت���ا پرچ��م کش��ور را 

به  بین المللی  میادی��ن  در 
اهتزاز درآورند، ورزش��کارانی در 

هیاهوی عصر جدید می توانند الگوهای 
 خوبی برای ورزش��کاران کنونی کش��ورمان

باشند.

چمدان های پُرمدال 
برعهده کیست؟

حفاظت از
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ابالغ وقت رسیدگی 
پرون��ده:  ش��ماره   9410106836902067 ابالغی��ه: ش��ماره   10 /415
9409980352600560 شماره بایگانی ش��عبه:940324 خواهان/شاکی ناهید 
امیری دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده/متهم آقامیر امیری به خواس��ته 
طالق به درخواس��ت زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ-میرفندرس��کی)خ.میر( – حدفاص��ل چهارباغ باال و پل 
میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی – طبقه1- اتاق102 ارجاع و به کالسه 
9409980352600560 ثب��ت گردیده که وق��ت رس��یدگی آن 1395/01/28 و 
ساعت 10:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 
و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاههای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد.م الف:29112 ش��عبه 9 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/416 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 941213 خواه��ان جواد عباس��ی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت احمد نجاریان – داوود 
ایزدی – معصومه معین الدینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
پنجشنبه مورخ 94/11/29 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:29071 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/417 در خصوص پرونده کالس��ه 968/94 خواه��ان عبدالعلی مالکی با 
وکالت خانم مختاری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امین زردتشت 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخه 94/12/5 
ساعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:29070 ش��عبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/418 در خصوص پرونده کالس��ه 969/94 خواه��ان عبدالعلی مالکی با 
وکالت خانم مختاری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امین زردتشت 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخه 94/12/5 
س��اعت 4/30عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29069 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/419 در خص��وص پرونده کالس��ه 941162 خواهان مجی��د مهرعلیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت سید منصور احمدی فرزند 
حسن تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/11/27 
ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:29066 

شعبه7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/420 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1015/94 خواهان مجی��د نکویی 
دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت حمید احمدی تبار 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/12/1 ساعت 4عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29065 
شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

قرار تامین خواسته
9409970361701609 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره دادنام��ه: /421
9409980361701010 شماره بایگانی ش��عبه:941109 خواهان: آقای محمود 
زارع الرگانی فرزند عبدالرسول به نش��انی اصفهان – شهرستان فالورجان 
– الرگان)بوس��تان( – خ.روبروی دهیاری – محله لب شط – منزل شخصی 
– ک.پ 8464111154 خوانده: آقای کورش کیانی فرزند غالمعلی به نش��انی 
مجهول المکان خواسته: تامین خواسته قرار تامین خواسته: نظر به اینکه 
خواهان آقای محمود زارع الرگانی فرزند عبدالرس��ول ضمن دادخواس��ت 
تقاضای صدور ق��رار تامین خواس��ته نموده اس��ت و ارکان و ش��رایط 
درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به اس��تناد ماده 108 ق.آ.د.مدنی قرار 
تامین خواسته معادل مبلغ 440/000/000 ریال از اموال خوانده بابت یک فقره 
چک به شماره 073088 تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد هزینه اجرای 
قرار به عهده خواهان اس��ت قرار قبل از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس 
ازابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.م الف:29128 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

10/422 در خص��وص تجدی��د نظ��ر خواه��ی مس��عود وط��ن چ��ی به 
طرفیت تجدیدنظ��ر خوانده مهدی وطن چ��ی فرزند محمود به خواس��ته 
تجدیدنظرخواهی تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
است و از آنجا که نامبرده تجدیدنظرخوانده مهدی وطن چی مجهول المکان 
می باشد به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرس��تان اصفهان  واق��ع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
352 ارجاع و به کالس��ه 940370ح24 ثبت گردیده مراجعه نمایید و چنانچه 
پاسخی دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت 
به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. م الف 29141 شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
ابالغ 

10/423 نظر به اینکه در پرونده کالسه 541/94 بنا به درخواست علی مختاری 
با وکالت آقای نوروزی به طرفیت ولی اسدی حاجی وند با موضوع اعتراض 
ثالث با توجه به ارجاع امر به کارشناس��ی و وصول نظریه کارشناسی لذا 
بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می 
گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه کارشناس��ی و اعالم نظر به آدرس 
ذیل مراجعه نمایید: اصفهان- خیابان آتشگاه – مجتمع شماره 2 شوراهای 
حل اختالف اصفهان. م الف:29099 ش��عبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
ابالغ رای 

10/424 شماره دادنامه:9409976836300488 ش��ماره پرونده ها: 9409980
351800472و9409980351800406 ش��ماره بایگانی شعبه:940454و940453 
خواهانها: خانم مهناز کیانی هرچگانی فرزند غضنفر به نش��انی اصفهان 
– قائمیه – ک.وحدت یا73- پ78- ک.ملی 1289205949 تلفن:09136957759 
ک.پ8178844467 خواندگان: آقای علیرضا شفیعی فرزند حسن به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها: 1- طالق به درخواست زوجه 2- حضانت دادگاه 
پس از جلب نظر مشاور محترم ختم دادرس��ی را اعالم و به شرح زیر رای 
داد: رای دادگاه: در خصوص دادخواس��تهای خواه��ان خانم مهناز کیانی 
فرزند غضنفر به طرفیت آقای علیرضا شفیعی فرزند حسن و به خواسته 
صدور حکم طالق غیابی و حضانت فرزند مش��ترک به نام شهاب 5 ساله 
بدین توضیح که خواهان اظهار داشته در تاریخ 1388/4/15 به عقد منقطع 
خوانده درآمده ام و مدت آن 99 س��اله می باش��د مهریه یک س��که بوده و 
دارای فرزند مش��ترک فوق التوصیف می باش��یم حدود چهار سال است 
زندگی را ترک و هی��چ اطالعی از او ندارم و نفقه فرزند مش��ترک را پرداخت 
نکرده به لحاظ اینکه نفقه فرزند مش��ترک را پرداخت نکرده و 4 سال است 
 از من جدا می باش��د و هیچ مراجعتی نداشته دچار عسر و حرج گردیده ام

 درخواس��ت بذل بقیه مدت عقد منقطع و حضانت فرزن��د مذکور را دارم و 
یک س��که مهریه را نیز بذل می کنم علی هذا دادگاه ب��ا توجه به محتویات 
پرونده – اظهارات خواهان – شهادت شهود مبنی بر اینکه خوانده از 4 سال 
قبل هیچ مراجعتی نداشته قرائن و شواهد موجود و با عنایت به بذل مهریه 
که یک س��که بهارآزادی بوده و مالحظه اینکه خوانده از طریق نشر آگهی 
دعوت شده و حضور پیدا نکرده و هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده دعاوی 
خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مالک ماده 1130 قانون مدنی 
و نظریه مشورتی 7/4140 مورخ 1364/2/27 اداره حقوقی قوه قضاییه حکم 
به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه )عق��د منقطع( و انحالل زوجیت صادر 
و اعالم می نماید و در اجرای ماده 1173 قانون مذکور حضانت فرزند فوق 
الذکر با مادر می باش��د رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
از طریق نش��ر آگهی قابل واخواهی در ای��ن دادگاه وپس از آن ظرف همین 
 مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باش��د.م الف:29111 

شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
اجرايیه 

پرون��ده:  9410420352300192 ش��ماره  اجرایی��ه: 10 ش��ماره  /425
9209980352301769 ش��ماره بایگانی ش��عبه:921916 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309970352300822 
 محک��وم علیه مه��دی قلع ری��ز فرزن��د اکبر به نش��انی مجه��ول المکان 
محکوم است به پرداخت 1- هدیه کالم ا... مجید ده میلیون ریال 2- مهرالسنه 
حضرت زهرا 262/5، 3- بهای طاقه شال ترمه سی میلیون ریال، 4- بهای 
آیینه و ش��معدان نقره پنج میلیون ریال 5- عین یکصد و بیست و یک عدد 
سکه طالی بهارآزادی 6- عین یکصد و ده مثقال طالی ساخته شده 18 عیار 
7- هزینه س��فر حج به مبلغ پانزده میلیون ریال 8- مبلغ هشتصد و سی 
میلیون وششصد و شصت و پنج هزار و چهارصد و هیجده ریال وجه نقد 
که به نرخ روز محاسبه شده است ضمنا با توجه به معافیت موقت محکوم له 
الهام عابدی فرزند کمال به نشانی خ.بزرگمهر – خ.رکن الدوله – ک11- اولین 
ک سمت راست منزل دوم س��مت چپ منزل پدری مبلغ 24/919/962 ریال 
بابت هزینه دادرسی همزمان با اجرای حکم از طریق اجرای احکام وصول و 
به خزانه دولت واریز ش��ود ضمنا حق االجرای دولتی به مبلغ 41/533/271 
ریال بر عهده محکوم علیه می باشد همچنین با توجه به غیابی بودن رای 
رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی )معرفی ضامن( الزامی 
است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قان��ون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواس��ت اعسار به مقام قضایی ارائه 
نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مال��ی1394(. 4 – خودداری محکوم علی��ه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر 
پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال ب��ه دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی ک��ه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا ج��زای نقدی معادل 
نصف محکوم به ی��ا هر دو مجازات می ش��ود)ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مال��ی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.م الف:29108 شعبه 23 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان 
اجرايیه 

10/426 شماره اجراییه:9410420351100309 شماره پرونده:9009980351101230 
شماره بایگانی ش��عبه:901232 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9109970351101220 محکوم علیه مسعود 
شیروانی فرزند مصطفی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
1- 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- 4/500/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی 3- 50/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 4- 6/000/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل 5- خس��ارت تاخی��ر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 
)90/10/12( تا هنگام پرداخت به نرخ تورم در حق محکوم له حمید اصالنی 
فرزند حسین به نشانی شاهین شهر – خ.رازی –مجتمع فروزنده – ط.سوم 

– دفتر وکالت بیدرام و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان نیم عش��ر 
اجرایی در حق صن��دوق دولت. محک��وم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا ب��ه موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای 
احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت هم��ه اموال منقول و غیرمنقول به طور مش��روح و 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعس��ار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس 
تعزیری درجه هفت رادر پی دارد)م��اده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود)ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.م الف:29133 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرايیه 

10/427 شماره اجراییه:9410420351100353 شماره پرونده:9209980351101463 
شماره بایگانی ش��عبه:921511 بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه 
به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9309970351101224 محکوم علیه 
امیرحسین موید نشانی ملک ش��هر – خ.17 شهریور – خ.گلستان – سوپر 
موئد محکوم است به پرداخت یکصد و بیس��ت و چهار میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و پانصد و سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی در حق محکوم له کریم طاهری به نش��انی خ.امیرکبیر – باربری 
وطن و پرداخت مبل��غ 6/200/000 ریال به عنوان نیم عش��ر اجرایی در حق 
صندوق دولت. رای صادره غیابی. محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا ب��ه موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای 
احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت هم��ه اموال منقول و غیرمنقول به طور مش��روح و 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعس��ار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس 
تعزیری درجه هفت رادر پی دارد)م��اده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود)ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.م الف:29134 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

10/428 شماره: 815/94 به موجب رای ش��ماره 1188 تاریخ 94/7/16 شعبه 
8 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محمدعلی ذبیحی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 180/000 ریال هزینه دادرسی 
و خس��ارت تاخیر تادی��ه از تاریخ سررس��ید چکها به ش��ماره 952842-

90/8/29و038410-91/10/12 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: 
نادر رجبی پیروز به نشانی خمینی شهر – خ.امیرکبیر – خ85. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29105 ش��عبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

10/429 شماره:816/94  به موجب رای ش��ماره 1200 تاریخ 94/7/16 شعبه 
8 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه ن��ورا – مهدیاری باوکی به نش��انی مجهول المکان  محکوم اس��ت به 
پرداخت مبلغ 32/000/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و 210/000 ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 
به ش��ماره 630858-90/8/3و630859-90/9/3و63086-90/10/3 و هزینه 
های نشر آگهی و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: نادر رجبی 
به نشانی خمینی ش��هر – خ.امیرکبیر – خ85. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29104 ش��عبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

10/430 شماره:900/94 به موجب رای شماره 1238 تاریخ 94/7/25 شعبه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سهیال حسین پور فرزند ناصر به نش��انی مجهول المکان  محکوم است به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی 
و 180/000 ریال هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک به شماره 420923-94/3/5 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم 
له: حجت ا... مقیمی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – م11- خ.مطهری – 
ک.ش حسن تیرانی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بای��د ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:29103 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

10/431 ش��ماره:233/94ش8 به موجب رای ش��ماره 781 تاریخ 94/5/24 
شعبه 8 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه احمدرض��ا باللی مهیاری به نش��انی مجهول المکان  محکوم 
اس��ت به پرداخت مبل��غ 20/000/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و هزینه 
های نش��ر آگهی و 190/000 ریال هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 94/2/17 سفته به ش��ماره 215543و215542و

215546و215544و215547و215548و215545و215549 و نیم عش��ر حق 
االجرا. مش��خصات محکوم له: محم��ود قربانی به نش��انی اصفهان – خ 
کاوه – چهارراه جابرانصاری – کوچ��ه زرنگار. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29100 ش��عبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

10/432 شماره:1619/93و1620/93 به موجب رای شماره 301 تاریخ 94/3/6 
شعبه 11 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مسعود عبادی سفیدآب فرزند اسدا... به نشانی مجهول المکان  
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 49/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته به 
انضمام مبلغ 165/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین پرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرف��ه قانونی و پرداخت مبل��غ چهارصد و چهل هزار 
ریال بابت هزینه نش��ر آگهی در حق محکوم له 1- س��ید امیر هاشم زاده 
اصفهانی 2- بتول عصارزاده 3- ناهید عصارزاده با وکالت الهه صانعی و 
فرزانه طباطبایی به نشانی اصفهان – س��ه راه سیمین – جنب پمپ بنزین 
– س��اختمان آرش – طبقه چهارم – واحد402 به صورت منفردا و مجتمعا 
صادر با احتس��اب نیم عش��ر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29098 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

10/433 شماره:918/94ش11 به موجب رای ش��ماره 1206 تاریخ 94/7/28 
شعبه 11 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه امیررض��ا صحت آرا فرزند ناصر به نش��انی مجهول المکان  
محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 24/300/000 ریال بابت چکهای ش��ماره 
4155761و415578 به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 190/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ سیصد و بیس��ت هزار ریال بابت هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خس��ارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید چکها 89/6/1و89/8/1تا تاریخ وصول که در حق 
محکوم له بتول نیلوفری با وکالت الهه صانعی به نش��انی دهاقان – بلوار 
امام خمینی – خیابان دوازدهم – جنب مس��جد – بن بست دوم – پالک14 
صادر با احتس��اب نیم عش��ر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29097 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

10/434 شماره:924/94 به موجب رای ش��ماره 1226 تاریخ 94/7/29 شعبه 
11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه 1- شهرام شفیعی 2- علی توسنج 3- محمدحسین ربانی اصفهانی 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به خوانده ردیف سوم )محمدحسین 
ربانی اصفهانی( به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 
خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان محمدجواد خان 
محمدی خشوئی به نشانی اصفهان – بلوار کشاورز – بین فلکه ارتش و سه 
راه سیمین – فروشگاه ایساکو. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:29095 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

10/435 شماره:94-415ش14 به موجب رای ش��ماره 1106 تاریخ 94/7/13 
شعبه 14 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه 1- حمیدرضا کیانی هرچگانی به نش��انی مجهول المکان  2- 
فاطمه جمالی به نشانی خیابان مهرآباد – تابلو شماره5 فرعی اول سمت 
چپ بن بست اول سمت راس��ت پالک13 درب چوبی منزل صابری محکوم 
اند به پرداخت وجه چک به مبلغ 20/000/000 ریال متضامنا بابت وجه چک 
به شماره 183044 به عهده بانک صادرات و مبلغ یکصد و شصت هزار ریال 
)160/000ریال( و حق الوکاله وکیل و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه قانونی 
وخسارت تاخیر در تادیه 89/12/29 در حق محکوم له رسول نیلوفری فرزند 
مصطفی به نش��انی دهاقان – خیابان قائم – خیابان امام خمینی – کوچه 
هشتم – درب سبز رنگ با وکالت خانمها صانعی و ثمین سالم به نشانی 
اصفهان – سه راه س��یمین – جنب پمپ بنزین – س��اختمان آرش – طبقه 
چهارم – واحد402 و نیم عش��ر حق االج��را. ماده 34 قان��ون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29093 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
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اخطار اجرایی
10/436 ش��ماره:94-913ش14 به موجب رای ش��ماره 1268 تاریخ 
94/8/5 شعبه 14 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه حسین قاسمی قاس��موند فرزند علی حسین به 
نشانی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال 
)30/000/000ری��ال( بابت وجه چکه��ا هر کدام به مبل��غ 1/000/000 
تومان به شماره 335498و146646و335492 به عهده بانک صادرات 
و تجارت و مبلغ 23/500 تومان خسارت دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررس��ید چکه��ا 90/5/15و90/4/30و90/4/20 و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نش��ر آگه��ی در حق خواهان 
رسول نیلوفری شغل آزاد به نشانی سمیرم – خیابان انقالب – خیابان 
ش��یرازی – بن بست س��وم – درب س��بز رنگ با وکالت خانم صانعی 
به نشانی اصفهان – س��ه راه س��یمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان 
آرش – طبقه چهارم – واحد402 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اج��را بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخ��ت محکوم به بدهد ی��ا مالی معرفی کند ک��ه اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:29092 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/437 ش��ماره:94-914ش14 به موجب رای ش��ماره 1279 تاریخ 
94/8/5 شعبه 14 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه 1- محمدعلی رضایی به نشانی مجهول المکان  
2- رس��ول موس��وی نش��انی اصفهان – خیابان باهنر – انتهای کوی 
رفسنجان – بن بست دانیال محکوم اند به پرداخت مبلغ شانزده میلیون 
و هشتصد هزار ریال متضامنا به عهده بانک کشاورزی به شماره چک 
681740 و مبلغ 165/000 ریال بابت خس��ارت دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید 94/1/15 لغایت زمان وصول در حق خواهان ناهید 
نکوئیان فرزند آقا ناصر با وکالت خانم الهه صانعی به نشانی اصفهان 
– سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش – طبقه چهارم – 
واحد402 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29091 شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/439 ش��ماره:417/94ش.ح9 به موجب رای ش��ماره 1143 تاریخ 
94/7/29 ش��عبه نهم ش��ورای حل اخت��الف شهرس��تان اصفهان که 
قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه احمد مولویان فرزند یدا... به نش��انی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ سیصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و 
مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 90/9/7 تا زمان اجرای حکم در حق 
محکوم له بتول نیلوفری فرزند رضا با وکالت الهه صانعی و ثمین سالم 
به نشانی اصفهان – سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش 
– طبقه4- واحد402 و همچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجرای احکام 
شورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29089 ش��عبه 9 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/440 ش��ماره:738/94ش6 به موج��ب رای ش��ماره 1376 تاریخ 
94/7/19 شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محکوم علیه 1- محمود صادقی فرزن��د علی 2- محمدعلی 
خدادادی فرزند احمدرضا هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم اند به 
پرداخت مبلغ 39/543/904 ریال بابت اصل خواسته و 555/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )94/4/31( 
لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت نرگس 
صادقی قهساره به نشانی اصفهان – خ.شیخ صدوق شمالی – چهارراه 
وکال – ساختمان وکال – طبقه دوم. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29087 شعبه 6 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/441 ش��ماره:739/94ش6 به موج��ب رای ش��ماره 1272 تاریخ 
94/7/19 ش��عبه ششم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه 1- امیر ش��اطری مارنانی فرزند جعفر 
2- علیرضا شاطری مارنانی فرزند جعفر هر دو به نشانی مجهول المکان  
محکوم اند به پرداخت مبلغ 28/531/988 ریال بابت اصل خواس��ته و 
555/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید 
چک )94/2/28( لغایت زمان اجرای حکم طبق ش��اخص بانک مرکزی و 
حق الوکاله وکیل به صورت تضامنی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد 
با وکالت نرگس صادقی قهس��اره به نش��انی اصفهان – خیابان شیخ 
صدوق شمالی – چهارراه وکال – ساختمان وکالی دادمهر – طبقه دوم. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:29086 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/442 ش��ماره:740/94ش6 به موج��ب رای ش��ماره 1277 تاریخ 
 94/7/19 ش��عبه 6 ش��ورای ح��ل اخت��الف شهرس��تان اصفهان که

 قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 1- مهدی س��عادتمند 2- علی عامری 
 مارچوبه فرزند نعمت ا... هر دو به نش��انی مجهول الم��کان  محکوم اند 
به پرداخت مبلغ 22/108/456 ریال بابت اصل خواسته و 555/000 ریال 
 )پانصد و پنجاه و پنج هزار ریال( بابت هزینه دادرس��ی و تاخیر تادیه

  از تاریخ سررس��ید چ��ک )94/3/21( لغایت زمان اج��رای حکم طبق 
شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به صورت 
تضامنی در حق محکوم له بانک مهر اقتص��اد با وکالت نرگس صادقی 
قهساره به نشانی اصفهان – خ.شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکال – 
ساختمان وکال – ط2. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29085 ش��عبه 6 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

175ش7 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 468 -94 10 ش��ماره: /443 
 تاریخ 94/3/19 شعبه 7 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که 
 قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محمدرضا قاس��م پور فرزند حس��ن 
 به نش��انی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت 1/600/000 ریال

 اصل خواس��ته و یکصد و هش��تاد و پنج هزار ریال خسارت دادرسی 
 و هزینه نش��ر آگهی طب��ق تعرفه و خس��ارت تاخیر و تادی��ه از تاریخ 
سررسید چک به شماره 1435/571952/32-94/1/29 لغایت وصول 
با احتساب نیم عش��ر اجرایی. مش��خصات محکوم له: رسول صادقی 
فرزند محمود به نشانی اصفهان – خ.کاش��انی – روبروی بیمارستان 
کاشانی – شرکت کاوشگر رایانه. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29067 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/444 شماره:179/94 به موجب رای ش��ماره 593 تاریخ 94/6/28 
شعبه 23 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه احمدرضا دائی زاده فرزند حسین به نشانی مجهول المکان  
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ ش��ش میلیون ریال وجه 4 فقره چک به 
ش��ماره های 591931-76/12/27و591930-76/12/15و591929-

76/12/20و591932-77/1/20 بانک رفاه کارگ��ران به انضمام مبلغ 
355/000 ری��ال هزینه دادرس��ی تاخیر تادیه از سررس��ید چک های 
در حق محکوم له حسین معنوی به نش��انی اصفهان – خ.شیخ طوسی 
اول – ک.شهید ماموریان – ک16- پ4 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:29068 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/445 شماره:94-878 به موجب رای شماره 1180 تاریخ 94/7/26 
شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه 1- محمد رضائی فرزند سعدا... نشانی اصفهان – خیابان 
باهنر –انتهای کوی رفسنجان – پالک72، 2- رسول موسوی به نشانی 
مجهول المکان  محکوم اند به نحو تضامنی به پرداخت سی و پنج میلیون 
و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و چهل 
هزار ریال بابت خسارات دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخهای سررسید 94/3/25 و 94/2/25و94/2/25 لغایت زمان اجرای 
حکم و پرداخت نیم عشر اجرایی. مشخصات محکوم له: ناهید نکوئیان 
فرزند آقا ناصر به نشانی علویجه – خیابان قیام – فرعی13- پالک183 
با وکالت خانم الهه صانعی به نشانی اصفهان – سه راه سیمین – جنب 
پمپ بنزین – ساختمان آرش – ط-چهارم – واحد402. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اج��را بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخ��ت محکوم به بدهد ی��ا مالی معرفی کند ک��ه اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:29072 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/446 ش��ماره:655/93ش22 به موج��ب رای ش��ماره 935 تاریخ 
93/12/27 شعبه 22 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه 1- عبدالرضا احمدی نژاد 2- سیداصغر حسینی 
صدری هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم اند به خوانده ردیف اول 
به پرداخت بیست و نه میلیون و هشتصد و نوزده هزار و یکصد و سیزده 
هزار ریال و پرداخت یکصد و شصت هزار ریال دادرسی نشر آگهی حق 
الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 93/7/24 و نیم عشر ردیف 
دوم دعوی مسترد گردید. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29076 شعبه 22 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اجرایيه 

10/447 ش��ماره اجرایی��ه:9410420351100360 ش��ماره پرونده: 
9209980351101250 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:921269 بموج��ب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به ش��ماره 9410090351103044 و 
ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9409970351100739 محکوم علیه حبیب 
عشوری به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ یک 
میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهل 
و چهار میلیون و نهصد ه��زار ریال بابت هزینه دادرس��ی به انضمام 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 91/11/5 لغایت 
زمان وصول آن براساس شاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم له جواد رضایت 
نشانی منطقه صنعتی دولت آباد – خ.بوعلی – جنب ابزار خاتم و پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواس��ت محکوم له بازداشت می 
شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری 
محکوم علی��ه از اعالم کامل ص��ورت اموال به منظور ف��رار از اجرای 
حکم حبس تعزیری درج��ه هفت رادر پی دارد)م��اده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و م��اده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نح��و با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی مع��ادل نصف محکوم به 
یا هر دو مج��ازات می ش��ود)ماده 21 قانون نحوه اج��رای محکومیت 
مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومی��ت مالی1394(.م الف:29135 ش��عبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/448 کالس��ه پرونده: 94-981 ش��ماره دادنام��ه:94/8/5-1334  
مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی 
صادق زاده نشانی اصفهان – خ.آتش��گاه – بعداز چهارراه دوم – جنب 
پل عابرپیاده – موسس��ه راه صادق خوانده: س��عید توانایی نش��انی 
مجهول الم��کان خواس��ته: مطالبه وجه س��فته با عنایت ب��ه محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وی مهدی صادق 
زاده به طرفیت س��عید توانایی به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه سفته به ش��ماره خزانه داری کل 721880و721879و7218

83و721882و721881 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلس��ه رس��یدگی و مصون ماندن خواس��ته از هرگونه تعرض و 
تکذیب ش��ورا دعوای مطروح��ه را وارد و ثابت تش��خیص داده لذا به 
اس��تناد مواد 307و309 قانون تجارت و م��واد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ پنجاه میلی��ون ریال بابت اصل 
خواس��ته و 200/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی 
بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 94/6/1 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای 
محترم احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اع��الم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:29078 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

10/449 کالسه پرونده:576/94 شماره دادنامه:949-94/5/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رامین تائیدی 
نش��انی: اصفهان – محمودآباد – خ14 – فروش��گاه امیری وکیل: علی 
پریسوز نشانی ملک شهر – خ.مطهری – بعد از بانک ملی – نبش کوچه 
شماره19- ط.فوقانی خوانده: علی اعظم فتحی ایرانشاهی فرزند داربلوط 
نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای 
رامین تائیدی به طرفیت آقای علی اعظم فتحی ایرانش��اهی به خواسته 
مطالبه مبلغ 44/500/000 ریال وجه چک به ش��ماره 981781 به عهده 
بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینک��ه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و 
چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 170/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )92/6/15( تا تاریخ 

اجرای حکم درحق خواهان و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
میباشد. م الف:29080 ش��عبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/450 کالسه پرونده:94-928 شماره دادنامه:1602-94/9/28 تاریخ 
رس��یدگی:94/9/3 مرجع رسیدگی: شعبه پنجم ش��ورای حل اختالف 
اصفهان خواه��ان: هادی علی بیک نش��انی خ.امام خمینی – خ.عاش��ق 
آباد – شهرک کوثر – بلوار کوثر – مجتمع تجاری کوثر – پاور الکتریک 
مغازه خواندگان: 1- س��لطنت باق��ری 2- هادی امامی نش��انی هر دو 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه گردش��کار: پس از ارج��اع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
هادی علی بیک به طرفیت س��لطنت باقری و هادی امامی به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 32/000/000 ریال بابت رس��ید بانکی ب��ه انضمام مطلق 
خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان با استناد به یک برگ واریز مورخ 
94/5/12 مدعی مطالبه مبلغ سی و دو میلیون ریال از خواندگان گردیده 
و خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور نداشته و الیحه ای 
نیز ارائه ننموده اند لذا ش��ورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
مس��تندا به مواد 198و522و519 قانون آیین دادرسی مدنی و استعالم 
به عمل آمده از سوی شورا و ش��ماره الیحه 817 مورخ 94/8/21 حکم 
به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
های نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 94/5/25 ضمانت اجرای حکم در ح��ق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف 
دوم مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
صادر می گردد.م الف:29081 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/451 کالسه پرونده:94-509 شماره دادنامه:939-94/5/31 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر 
اقتصاد وکیل: نس��رین موم س��از نش��انی اصفهان – خیابان ارباب – 
نبش کوچه ش��اه توت – س��اختمان بلوط – طبقه3- واحد9 خواندگان: 
محمدحس��ین غنیمتی فرزند غالمعلی – نریمان رحیمیان نشانی هر دو 
مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد با وکالت نسرین موم ساز به طرفیت آقایان محمدحسین غنیمتی 
و نریمان رحیمیان به خواسته مطالبه مبلغ 28/126/676 ریال قسمتی از 
وجه یک فقره چک به شماره 175980-94/3/5 به عهده بانک صادرات 
شعبه چهارباغ به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 
پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننم��وده اند لذا دعوی خواهان علیه 
خواندگان ثابت به نظر می رس��د که مس��تندا به مواد 249و313و314 
قانون تج��ارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 28/126/676 ریال بابت 
اصل خواسته و 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )94/3/5( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:29082 شعبه 6 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/452 کالسه پرونده:94-507 شماره دادنامه:1176-94/7/5 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر 
اقتصاد وکیل: نس��رین موم س��از نش��انی اصفهان – خیابان ارباب – 
نبش کوچه ش��اه توت – س��اختمان بلوط – طبقه3- واحد9 خواندگان: 
امیر ش��اطری مارنان��ی – علیرضا ش��اطری مارنانی نش��انی هر دو 
مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد با وکالت نسرین موم ساز به طرفیت آقایان امیر شاطری مارنانی 
و علیرضا شاطری مارنانی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به ش��ماره 106615/22-94/2/29 عهده بانک ملت 
شعبه سپهساالر به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 
پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننم��وده اند لذا دعوی خواهان علیه 
خواندگان ثابت به نظر می رس��د که مس��تندا به مواد313و314 قانون 
تج��ارت و 198و515و519و522 قان��ون آ.د.م حک��م ب��ر محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 255/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )94/2/29( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:29083 شعبه 6 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام سجاد عليه  السالم :
بهترين ش��روع كارها صداقت و راس��تگويى و 

بهترين پايان آنها وفا است.
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آشپزی

گوناگون

     

 مواد الزم :  آرد2 لی��وان   زرده تخم مرغ 1 عدد  ،  پودر قن��د 1 لیوان ،کره 
200 گرم،مغز گردو یا بادام 100 گرم،  اسانس وانیل چند قطره  ،  نمک نوک 
قاشق چایخوری، تخم مرغ 2 عدد  ، کاکائو 1 قاشق غذاخوری،  شکر 1 لیوان   

کره 150 گرم،   عسل 2 قاشق غذاخوری.
 طرز تهيه : کره نرم شده ، زرده تخم مرغ ، پودر قند ، نمک و اسانس وانیل 
را داخل کاسه ای بریزید و مخلوط کنید تا یک دست شود سپس مغز گردو 
یا بادام کوبیده شده و آرد را اضافه و مخلوط کنید تا مایه شیرینی یک دست 
ش��ود و خمیر لطیفی بدس��ت بیاید.خمیر ش��یرینی را داخل کیسه فریزر 
بگذارید و به مدت 1 س��اعت داخل یخچال قرار دهید تا سرد و سفت شود.  
پس از 1 ساعت که خمیر ش��یرینی سرد ش��د از یخچال خارج کنید ، روی 
سطح کار کمی آرد بپاشید و خمیر شیرینی را با وردنه به قطر نیم سانتیمتر 
پهن کنید سپس با قالب شیرینی ها را قالب بزنید.شیرینی های قالب زده را 
داخل سینی فر بچینید و سینی را داخل فری که از قبل با دمای 180 درجه 
سانتیگراد روشن کرده اید و گرم شده است به مدت 10 دقیقه قرار دهید تا لبه 
های شیرینی طالیی شود . برای تهیه کرم، کره را داخل قابلمه و روی حرارت 
مالیم قرار دهید تا آب شود سپس شکر ، عس��ل ، تخم مرغ و پودر کاکائو را 
اضافه کنید ، هم بزنید تا کرم خودش را بگیرد و کمی غلیظ شود پس از آماده 
شدن کرم، قابلمه را از روی حرارت بردارید و داخل آب سرد قرار دهید تا کرم 
 سرد شود، سپس کرم را با همزن بزنید تا بافتی نرم و خامه ای پیدا کند. میان 
دو شیرینی مقداری کرم بزنید و روی هم قرار دهید و به هم بچسبانید  ؛ برای 
روی شیرینی ها مقداری شکالت را روی حرارت بخار آب ذوب کنید سپس 
 شکالت آب شده را روی ش��یرینی ها بزنید ، ش��یرینی ها را داخل یخچال 

قرار دهید تا خوب سرد شوند و سرو کنید.

یک قدم تا واکس�ن آنفلوآن�زا : اگر از تزریق س��االنه واکس��ن آنفلوآنزا به 
 منظور پیش��گیری از این بیم��اری بیزارید، بای��د گفت امیدهایی در س��اخت 
واکسنی دائمی در راه اس��ت. از آنجا که ویروس آنفلوآنزا با جهش های ژنتیکی 
تغییر صفت می دهند، واکسن های آن هم باید هر س��ال به روز شوند تا بتوانند 
از پس این بیماری برآیند. موسسه ملی حساسیت و بیماری های عفونی آمریکا، 

نوعی واکسن از طریق نانوفناوری تولید کرده است که بخشی از این ویروس را که 
کمتر از بخش های دیگرش دچار جهش می شود، هدف قرار می دهد. این موسسه 
امیدوار است با استفاده از این فناوری در آینده ای نه چندان دور بتواند واکسنی 

تهیه کند که جلوی ابتال به بیماری آنفلوآنزا را بگیرد.
ردیابی سریع بيماری:دلیل 22 درصد از مرگ های سراسر جهان، بیماری های 
عفونی اس��ت. از این رو شناسایی س��ریع و متوقف کردن پیش��رفت آنها بسیار 
ضروری است. در حال حاضر شیوع بیماری های مختلف به وسیله گزارش هایی 
که از جانب پزش��کان صورت می گیرد، بررس��ی می ش��ود، اما بررسی ژنتیکی 
فضوالت دستشویی های هواپیماها نش��ان می دهد این روش می تواند سرعت 
شناسایی بیماری های عفونی را باال ببرد. دانشمندان دانمارکی با بررسی فضوالت 
هواپیماهایی که مسافرانی از شمال و جنوب آسیا و آمریکای شمالی داشته اند، 
درخصوص انتش��ار بیماری های عفونی، به تفاوت های جغرافیایی پی برده اند. 
ازجمله این که ویروس سالمونال انتریکا بیش��تر در جنوب آسیا دیده می شود. 
نخود فرنگی های جهش یافته:نخودفرنگی های خوشمزه حاوی بازدارنده های 
پروتئاز هستند که جلوی جذب پروتئین های مغذی در بدن ما را می گیرند. به 
تازگی دانشمندان تشخیص داده اند نخودفرنگی های وحشی دچار جهش های 

ژنتیکی شده اند. تا آنجا که اثر این بازدارنده ها را کاهش می دهند.
دانشمندان به دنبال این تشخیص ،قصد دارند نخودفرنگی هایی از این نوع تولید 
کنند. از طرفی دامنه تحقیقات شان را گسترده کرده اند و می خواهند با استفاده 
از این نوع جهش ها، محصوالتی تولید کنند که تمام پروتئین های حساسیت زا 

در آنها از میان رفته باشد.

شيرینی 
کراکر شکالتی

10 کشف که آینده را می سازد )1(

معـروف ترین و زیبـاترین  روستـاهای ایـران )2(

 برخ��الف آنچه خیل��ی از م��ا فکر 
می کنیم. جاذبه های گردش��گری 
اطراف تهران فقط به فشم و لواسان 
و جاده چالوس محدود نمی ش��وند. 
 در حوم��ه ته��ران، نق��اط دیدنی و 
جاذبه ه��ای فراوانی هس��ت که در 
کمتر از یک ساعت می توان به آنجا 
رفت و س��اعت های خوبی را سپری 
کرد. اگر کمی آن ط��رف تر از کرج 
 پی��ش بروید، روس��تای »خ��ور« و 
دیدن��ی ه��ای آن را خواهی��د دید. 
روس��تای »خور« در نزدیکی شهر 
هشتگرد قرار دارد و عالوه بر طبیعت 
زیب��ا، دارای پیش��ینه تاریخی هم 
هس��ت.  از دیدنی های این روس��تا 
و منطق��ه اط��راف آن می ت��وان به 
 امام��زاده س��لیمان )ع(، تپ��ه ها و 
دره دو چن��ار، امام��زاده برچش��مه 
ی��ا زبی��ده خاتون، ب��رج و ب��اروی 
 قلع��ه خ��ور و از هم��ه مه��م ت��ر، 
چنار 800 ساله اش اش��اره کرد. در 

ناحیه »زرچه گانی« که به چنارتپه 
مشهور اس��ت، درختان کهنسال و 
بزرگی از گونه چنار دیده می شود که 
بسیار زیبا و دیدنی است. در نزدیکی 
محوطه مس��جد جامع نیز چناری 
800 س��اله وجود دارد که به عنوان 
سندی زنده، از تاریخی بودن منطقه 
حکایت می کند. بنا به بررسی های 
انجام شده، یکی از برج های این قلعه 
تا س��ال 1340 نیز پابرج��ا بوده که 
متاس��فانه امروزه بخشی کوچک از 
آن باقی مانده است. فاصله تهران تا 
روستای خور، فاصله مناسبی برای 
یک گش��ت و گذار چند س��اعته و 
فرح بخش اس��ت. فقط کافی است 
تا ک��رج رانندگی کنید. س��پس به 
س��مت جاده چالوس پیچیده و در 
17 کیلومتری ش��هر ک��رج از جاده 
انحرافی خور به ط��ول 5 کیلومتر، 
 به این روس��تای خ��وش آب و هوا

 برسید.

روس��تای »سنگ تراش��ان« در 
حوالی خ��رم آب��اد و در محدوده 
آبش��ارهای »نوژیان« و »وارک« 
واقع ش��ده اس��ت که به ماسوله 
لرستان ش��هرت دارد؛ روستایی 
پلکان��ی با مناظر طبیعی بس��یار 
زیبا که در بیش��تر اوقات س��ال، 
مقصد بس��یاری از گردش��گران 

است.
دره ای که در پایین دس��ت این 
روس��تا قرار دارد. بعد از بارش هر 
باران، مملو از توده های عظیم و 
پیوسته ابر می ش��ود؛ به صورتی 
 ک��ه در پایی��ن دس��ت روس��تا، 
صحن��ه ای ب��ی بدیل به ش��کل 
دریای��ی از اب��ر پدی��د م��ی آید 
 و جل��وه ای خ��اص ب��ه منطقه 
»سنگ تراشان« می بخشد که از 
پدیده های نادر طبیعت ایران به 
ش��مار می رود؛ اما آنچه روستای 
سنگ تراش��ان را در بین محافل 

علمی مطرح کرده اس��ت، وجود 
یک محوطه باس��تانی اس��ت که 
سال 1382 در حاش��یه شمالی 
این روس��تا، س��ایت ارزشمندی 
 از دفینه های مفرغ��ی مربوط به 
عصر آهن کش��ف ش��د و حیرت 

باستان شناسان را برانگیخت. 
این اش��یای نفی��س مفرغی که 
قدمت آنه��ا به ه��زاره اول پیش 
 از می��الد م��ی رس��د، از جمل��ه 
ک��م نظیرتری��ن گنجین��ه های 
مفرغی جهان به ش��مار می آیند 
که تاکنون 6 فص��ل مورد کاوش 
 باس��تان شناس��ی ق��رار گرفته

 است. 
برخی از اش��یای شاخص حاصل 
از کاوش محوط��ه »پاتخ��ت« 
سنگ تراشان، هم اکنون در موزه 
قلعه فلک االفالک خ��رم آباد در 
 معرض بازدید گردش��گران قرار 

دارد.

در منته��ی الیه جاده س��یاهکل به 
دیلمان و در فاصل��ه 20 کیلومتری 
خورگام- بردسر، روس��تایی زیبا به 
 نام »ش��اه ش��هیدان« قرار دارد که 
 هر س��اله در بقعه دو تن از نوادگان

 امام س��جاد )ع( این روستا، مراسم 
خاصی برگزار می شود.

با توج��ه ب��ه ارتف��اع نس��بتا زیاد 
ورود  ب��ا  ش��هیدان«،  »ش��اه 
 ب��ه ای��ن روس��تا، مناظ��ر زیب��ا و 
بی بدیل��ی از دیلمان و جلگه گیالن 
 در مع��رض دی��د ق��رار م��ی گیرد. 
 صخ��ره بلن��د اس��پهبدان نی��ز با 
چشم اندازی زیبا و منحصر به فرد، 
در ضلع غربی روس��تا ق��رار دارد. با 
صعود به ب��االی این صخ��ره، تمام 
 مناط��ق جلگه ای گیالن مش��اهده 
می شود.»شاه شهیدان« همچنین 
یکی از مسیرهای صعود به قله درفک 
به ارتفاع دو هزار و 730 متر است. این 
مسیر با ترکیبی از کوه، مراتع سرسبز 

و جنگل های پوشیده از درخت، یکی 
از مسیرهای جذاب برای کوهنوردان 
جهت صعود به قله درفک محسوب 

می شود.
بقع��ه متبرک��ه ش��اه ش��هیدان، 
 م��زار مطه��ر امام��زادگان محمد و 
هادی )ع( است که در این روستای 

زیبای کوهستانی قرار دارد. 
براساس باورها و اعتقادات مذهبی، 
هرس��اله، مراسم س��نتی و مذهبی 
»علم واچینی« با حضور ده ها هزار 
نفر از عالق��ه من��دان، در پیرامون 
امامزاده، با  شکوه بی نظیری برگزار 

می شود.  
براساس روایات، مراسم علم واچینی 
از قدیم االیام و زمان��ی که مردمان 
 روس��تا برای ییالق به این روس��تا

 م��ی آمدند، برگ��زار می ش��د. این 
مراس��م بیش��تر به این علت بود که 
 در فصل س��رما، ام��کان حضور در 

»شاه شهیدان« امکان پذیر نبود.

ش��اهرود، نزد زائران ام��ام رضا )ع( 
بیشتر به عنوان یک شهر بین راهی 
که در میانه راه تهران- مش��هد قرار 
گرفته، شناخته ش��ده است. اغلب 
مسافران، از خشکی مسیر سفرشان 
پس از گذشتن از شاهرود تا رسیدن 
به س��بزوار گل��ه دارند، ام��ا کمتر 
مسافری می داند که دشت خارتوران 
و زیستگاه یوز ایرانی در همین مسیر 
واقع شده اس��ت.کافی است از شهر 
میامی به سمت بیارجمند بپیچید 
و از آنجا راهی روس��تای »قلعه باال« 
شوید تا بتوانید در آنجا، هم گورخر 
و هم یوز ایرانی را به چش��م ببینید، 
ضمن این ک��ه گذراندن ی��ک روز 
خوش ب��ا مردمان کوی��ر و رفتن به 
 پارک ملی توران، می تواند این بخش 
 کس��ل کنن��ده را ب��ه یک��ی از 
هیجان انگیزترین مس��یرهای سفر 
تبدیل کند.  »قلعه باال« به واس��طه 
ق��رار گرفت��ن در ی��ک موقعی��ت 

جغرافیای��ی بی نظی��ر و همچنین 
به واس��طه ساختار و ش��کل پلکانی 
ویژه اش، ج��زو روس��تاهای هدف 
گردش��گری محس��وب می ش��ود؛ 
روستایی که سراسر آن با سنگفرش 
پوشیده شده است. کسانی که تجربه 
حضور در ماسوله یا شهرهای هدف 
گردشگری را داشته باشند، با ورود 
به »قلعه باال« مشاهده می کنند که 
این روس��تا نیز چیزی از روستاهای 
سرش��ناس کم ندارد، جز این که به 
واس��طه گمنامی و حضور کم رنگ 
گردشگران در این روستا، از شلوغی 
 و همهم��ه خبری نیس��ت؛ امکانات 
»قلعه باال« به واسطه همین سابقه 
اندک حضور در لیس��ت روستاهای 
هدف گردش��گری مانن��د همتایان 
خود، زیاد نیس��ت و تنه��ا منحصر 
به خانه های روس��تایی است که با 
میهمان نوازی مثال زدنی اهالی آن 
در اختیار گردشگران قرار می گیرد.

همنشينی با یوز و زاغ بور در »قلعه باال«»شاه شهيدان« بر بلندای دیلمان گيالن»سنگ تراشان« در زیر دریایی از ابرقلعه و امامزاده و چنار 800 ساله
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