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جمالی نژاد:

 میـراث ناملموس اصفهـان 
و سیل گسترده گردشگران 
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چه کسی باید مقابل 
توهین ها بایستد؟

همه مردم نسبت به انتخابات 
احساس مسئولیت  کنند

جریان ۱۰ درصدی منابع بانکی 
کشور در استان اصفهان 
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رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان گفت: الزم 
است کاندیداها با شروع تبلیغات با احترام به اصول و 

ارزش های بنیادین نظام مقدس...

اصفهان رتبه چهارم نش��ر کتاب در کشور را در سه 
ماهه نخست امسال پس از اس��تان های تهران، قم و 

خراسان رضوی دارد...

دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام ب��ا تأکید بر 
اینکه بحران بیکاری و تورم کشور قطعا با برنامه ها و 

استراتژی های اقتصاد مقاومتی...

 نماین��ده ول��ی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری و
 امام جمعه شهرکرد گفت:دشمن برای نفوذ در داخل 

کشور برنامه دارد و باید مراقب نفوذ دشمن بود...

کاندیداها  از مدار اخالق 
محوری خارج نشوند

اصفهان رتبه چهارم نشر کتاب 
در کشور را دارد 

بحران بیکاری
با اقتصاد مقاومتی حل می شود

دشمن برای نفوذ در کشور 
برنامه دارد

12

همه س��اله جلس��ات بررس��ی دس��تمزد، ب��ا حضور 
ش��رکای اجتماع��ی و نماین��دگان دول��ت، کارفرما 
و کارگ��ر برگزار می ش��ود و گ��روه ه��ای کارگری بر 
مبن��ای تحقیقات میدان��ی و رصد ص��ورت گرفته در 
ش��هرهای دیگر، گزارش��ی جامع از هزین��ه زندگی و 
وضع درآمدی کارگ��ران تهیه و به ش��ورای عالی کار 
 می برند، اما فعاالن کارگ��ری می گویند: گزارش هایی

ک��ه در انته��ای س��ال ب��ه ش��ورای عال��ی کار برده 
می ش��ود، مورد ب��ی مهری ق��رار می گیرد.   ش��ورای 
عالی کار موظف اس��ت همه ساله  بر اس��اس ماده41  
 قانون کار میزان حداق��ل مزد کارگ��ران را با توجه به 
دو معیار اساس��ی نرخ تورم اعالمی از سوی مرکز آمار 
ایران و سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تعیین 
کند. ماده 41 قان��ون کار تاکید دارد ک��ه حداقل مزد 
باید به گونه ای باشد که به طور متوسط هزینه زندگی 
یک خانوار چهارنفره را تامی��ن کند.مقامات کارگری 
می گویند قدرت خرید کارگران به شدت پایین آمده و 
هزینه های زندگی  آنها افزایش داشته است تا جایی که 
باال بودن نرخ اجاره بها، حمل و نقل و س��وخت موجب 

شده تا نرخ تورم حتی اگر پایین آ مده باشد ...

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با بی��ان اینکه ایران بر 
مبنای رفتار اسالمی س��عی در حل و فصل بحران های 
منطقه دارد گفت:گزینه نظامی، اراده سوریه و بحرین 
 را ب��رای انتخاب حاکمیت خ��ود تغیی��ر نخواهد داد. 
یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان با علی شمخانی 
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی دی��دار و پیرامون تح��والت منطقه و گس��ترش 
همکاری های دو کش��ور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی گفتگو کرد.
علی شمخانی در این دیدار با اش��اره به روابط تاریخی 
عمیق و مستحکم دو کش��ور که همگرایی کم نظیری 
را در رواب��ط منطقه ای ایجاد کرده اس��ت تاکید کرد؛ 
مهم ترین اولویت سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران توس��عه هم��ه جانبه ب��ا همس��ایگان و ارتقای 
 مناسبات سازنده مبتنی بر تامین منافع مشترک است. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی ، عمان را دوست، همکار 

و شریک قابل اعتماد جمهوری اسالمی ایران...

تعیین دستمزد کارگران 
گرفتار چانه زنی های احساسی

ایران بر مبنای رفتار 
اسالمی  سعی در حل و فصل 

بحران های  منطقه دارد
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ریی��س جمه��وری، رواب��ط ای��ران و عم��ان را دوس��تانه و راهبردی 
خوان��د و تاکید ک��رد: س��طح هم��کاری ه��ای اقتص��ادی و تجاری 
 دو کش��ور نی��ز هم پ��ا با س��طح رواب��ط سیاس��ی، توس��عه و تعمیق 

یابد.
 حجت االسالم و المسلمین حس��ن روحانی در دیدار یوسف بن علوی 
وزیر خارجه عمان گفت: روابط ایران و عمان که بر پایه دوستی، برادری 
و اعتماد متقابل بنا شده است، روابط نمونه و مثال زدنی در منطقه است 
و تهران از توس��عه و تعمیق همکاری های اقتصادی با مسقط استقبال 

می کند.
رییس جمهوری با اشاره به سیاست های عمان در مسیر تقویت ثبات 
و صلح منطقه و نیز تقدیر از مواضع و همکاری این کش��ور همسایه در 
روند پرونده هسته ای، اظهارداش��ت: ضروری است دو کشور از فرصت 
های فراهم ش��ده در فض��ای پس��ابرجام، بیش از پیش ب��رای تقویت 
 همکاری های مش��ترک به وی��ژه در ح��وزه های اقتصادی اس��تفاده 

کنند.
روحانی، همکاری در حوزه ان��رژی را یکی از زمینه های فراوان و بالقوه 
برای همکاری دو کشور دانس��ت و گفت: باید با شناس��ایی امکانات و 
ظرفیت های دو کشور، آنها را در مسیر توسعه همکاری های مشترک و 

رفاه دو ملت ایران و عمان به کار گرفت.
وی با اشاره به فرصت های س��رمایه گذاری در بنادر و سواحل دریای 
عمان، افزود: بخش های خصوصی دو کش��ور می توانند در حوزه های 
بنادر ، هواپیمای��ی، راه آهن و بانکی ، همکاری های خود را گس��ترش 

دهند.
ریی��س جمه��وری از آمادگ��ی ای��ران در زمین��ه ایجاد تس��هیالت 
برای س��رمایه گ��ذاران و بازرگانان عمان��ی خبر داد و اظهارداش��ت: 
تس��هیل تردد بازرگانان ایرانی و ایجاد بس��ترهای الزم ب��رای فعالیت 
 و هم��کاری بخش خص��وص دو کش��ور نی��ز در این عرص��ه ضروری

است.
روحانی ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت عالی رتبه عمانی به تهران، 

آغازگر حرکتی جدید در توسعه همکاری های تهران – مسقط باشد.
اقتصاد ایران و عمان مکمل یکدیگرند

وزیر خارجه عمان نیز در ای��ن دیدار با تاکید بر اینکه مس��قط مصمم 
است در همه عرصه ها س��طح همکاری های خود را با تهران گسترش 
و تعمیق بخش��د، گفت: امکان��ات و توانمندی های اقتص��ادی ایران و 
 عمان می تواند در مس��یر بهبود بی��ش از پیش روابط دو کش��ور قرار 

گیرد.
یوس��ف بن علوی با تش��ریح برنامه ها و طرح های راهبردی اقتصادی 
کشورش، تاکید کرد: عمان با اعطای تسهیالتی ویژه به بازرگانان ایرانی، 

از حضور فعال و گسترده آنان استقبال می کند.
وی همکاری دو کش��ور در حوزه انرژی را بس��یار با اهمیت برشمرد و 
افزود: اقتصادهای دو کش��ور مکمل یکدیگرند و همین موضوع زمینه 
 گس��ترش همکاری های مشترک را در راس��تای منافع دو ملت فراهم 

کرده است.

آیت اهلل نوری همدانی، انتخابات را مانور قدرت انقالب اس��المی و ملت 
ایران دانست و از آحاد ملت درخواست کرد با حضور حداکثری در پای 
صندوق های رأی و انتخاب افراد شایس��ته، عزت و اقتدار خود را به رخ 

جهانیان بکشند.
به گ��زارش ایس��نا،این مرج��ع تقلی��د در درس خ��ارج فق��ه خود در 
مس��جد اعظم قم، به مس��ئله انتخابات اش��اره و ضمن تاکید بر حضور 
گس��ترده مردم در پای صندوق های رای، اظهار کرد: انتخابات مسئله 
 کوچکی نیس��ت و می خواهیم قدرت اس��الم و انقالب را به دنیا نشان

 دهیم.
آیت اهلل نوری همدانی یادآور شد: مردم این انقالب و قوانین و ضوابط آن 
را قبول دارند و از این رو باید حرکت��ی همگانی و پر جوش و خروش در 

انتخابات انجام گیرد.
وی با بی��ان اینک��ه حض��ور در انتخاب��ات وظیف��ه ای دین��ی، ملی و 
اجتماعی اس��ت، گفت: انتخابات با عزت و عظمت ما و انقالب اسالمی 
 س��رو کار دارد و همه باید نس��بت به این مس��ئله احس��اس مسؤلیت 

کنند.
 آیت اهلل نوری همدانی تاکید ک��رد: مردم اف��رادی را انتخاب کنند که

 صد درصد متعهد به انقالب، دین و ارزش ها و آرمان های امام و ش��هدا 
باشند.

این اس��تاد برجس��ته درس خارج ح��وزه علمیه قم خاطرنش��ان کرد: 
امیدواریم انتخابات هفتم اس��فندماه باشکوه تر و پرش��ورتر از همیشه 
برگزار شود و نمونه ای برای نش��ان دادن عزت، اقتدار و فرهنگ انقالب 

اسالمی باشد.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود ترک امر به معروف و 

نهی از منکر را سرچشمه مشکالت و مفاسد امت اسالم دانست.
آیت اهلل نوری همدانی احیای امر به معروف را مصلحت عموم دانست و بر 

لزوم تالش همگانی جهت تحقق این اصل مهم تاکید کرد.
این مرجع تقلید همچنین با تسلیت و گرامیداشت ایام فاطمیه، وظیفه 
طالب را در این دهه بسیار مهم دانست و تاکید کرد: طالب علوم دینی 
باید از این فرصت جه��ت تبیین معارف اهل بیت)ع( اس��تفاده کنند و 

رسالت تبلیغی خود را انجام دهند.
وی همچنین، رژیم شاهنشاهی را رژیم ارباب و رعیتی دانست و گفت: 
متاسفانه به دلیل فقر فرهنگی، مردم حکومت س��الطین را پذیرفته و 
تحت سلطه استکبار و استبداد و اس��تعمار بودند، اما با پیروزی انقالب 
اسالمی به رهبری حضرت امام و همراهی همه جانبه مردم، ورق برگشت 
و مردم در تعیین سرنوشت خود نقش بسیار پر رنگ و حائز اهمیتی پیدا 

کردند.
آیت اهلل نوری همدانی در پایان با اش��اره به آیاتی از قرآن کریم، به تبین 
سنت های الهی پرداخت و تاکید کرد: عربستان سعودی مساجد بسیاری 
را در یمن تخریب کرده، بحرین چه تعداد مسجد را در این کشور تخریب 

کرده است، باید مردم قیام کنند و جلوی این کارها را بگیرند.

همه مردم نسبت به انتخابات احساس تاکید بر استفاده از فضای پسا برجام
مسئولیت  کنند

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایران بر 
مبنای رفتار اسالمی سعی در حل و فصل بحران های 
منطق��ه دارد گفت:گزین��ه نظامی، اراده س��وریه و 
بحرین را برای انتخاب حاکمیت خود تغییر نخواهد 
داد. به گزارش مهر، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه 
عمان با علی ش��مخانی نماینده مقام معظم رهبری 
و دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی دی��دار و پیرامون 
تحوالت منطقه و گسترش همکاری های دو کشور 
در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت وگو کرد.

علی شمخانی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی 
عمیق و مستحکم دو کشور که همگرایی کم نظیری 
را در روابط منطقه ای ایجاد کرده اس��ت تاکید کرد؛ 
مهم ترین اولویت سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران توس��عه همه جانبه ب��ا همس��ایگان و ارتقای 
مناس��بات س��ازنده مبتنی بر تامین منافع مشترک 

است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ،عمان را دوست، همکار 
و ش��ریک قابل اعتماد جمهوری اس��المی ایران در 
منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: باید با بهره گیری از 
فضای پسابرجام، تالشی مشترک برای ترمیم فاصله 
عمیق میان روابط سیاسی با همکاری های اقتصادی 

دو کشور شکل بگیرد.

وی ب��ا تاکی��د ب��ر مش��ی پای��دار جمه��وری 
اس��المی ای��ران در پیگی��ری مناس��بات مبتنی بر 
خویش��تنداری و تفاهم با همس��ایگان تصریح کرد: 
 برخی کش��ورهای منطقه ب��ا اقدام��ات و رفتارهای 
ش��تاب زده و متکبران��ه ضم��ن از می��ان ب��ردن 
 زمین��ه تفاه��م و گف��ت وگ��و، ام��کان مدیری��ت 
 بح��ران های منطق��ه ای را ب��ا چالش ه��ای جدی

 روبه رو ساخته اند.
ش��مخانی افزود: جمهوری اس��المی ای��ران خود را 
شریک آالم آس��یب دیدگان از تروریس��م و تهاجم 
نظامی غیرمش��روع در منطقه می دان��د و بر مبنای 
رفتار اس��المی سعی در یاری رس��انی و حل و فصل 
بحران ها به منظور اجتناب از افزایش تلفات مادی و 

معنوی در جهان اسالم دارد.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گف��ت: در حالی که 
گزینه نظامی برای دس��تیابی به اهداف سیاس��ی از 
ادبیات راهبردی حذف شده است، برخی کشورهای 
منطقه با تالش برای اعزام نی��رو و تامین تجهیزات 
نظامی برای نجات تروریس��ت ها و معارضان مسلح 
همچنان بر پیگیری رفتارهای مخرب و غیر منطقی 

اصرار دارند.
دریابان شمخانی با بیان اینکه اولویت ایران احترام به 

خواست مردم و حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود 
است خاطرنشان کرد: گزینه های نظامی در سوریه 
و بحری��ن و بمباران م��ردم یمن هیچ ی��ک نخواهد 
توانست اراده ملت ها را برای انتخاب حاکمیت خود 

تغییر دهد.
نماینده مقام معظم رهبری افزود: امنیت خلیج فارس 
و منطقه، امنیت همه اس��ت و هر نوع تنش آفرینی 
و بحران به ضرر کش��ورهای منطقه و تامین کننده 

اهداف نظام سلطه است.
یوس��ف بن علوی وزیر امور خارجه عمان نیز ضمن 
تاکید بر ل��زوم بهره گی��ری از تجربیات گذش��ته و 
پرهی��ز از اقداماتی ک��ه افزایش تن��ش و بحران در 
منطقه را به دنبال خواهد داش��ت بر خاتمه استفاده 
از ابزارهای نظامی برای رفع اختالفات سیاسی تاکید 
کرد. وی فعال  س��ازی ظرفیت های بالقوه در حوزه 
همکاری های اقتصادی میان دو کش��ور را ضرورتی 
غیرقابل اجتناب عنوان کرد و اظهار داشت: موقعیت 
جغرافیایی و پتانس��یل های علمی، فنی، صنعتی و 
مالی ایران و عمان چش��م انداز بس��یار روشنی را در 
توسعه همکاری های اقتصادی با هدف ایجاد رونق و 
دستیابی به بازارهای صادراتی جدید پیش روی دو 

کشور قرار داده است.

عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان، هفتم اس��فند م��اه را روزی مهم برای 
جمهوری اس��المی دانس��ت و گفت: در هر دو انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری و مجلس شورای اسالمی، ش��خصیت ها و کاندیداها را تنها باید با 

معیار حق سنجید و انتخاب کرد.
دکتر محسن اس��ماعیلی در جمع مردم ش��هر جدید پردیس با تاکید بر 
اینکه شخصیت ها را باید با حق س��نجید نه حق را با شخصیت ها، افزود: 
تالش برای ش��ناخت حق از طریق افراد و گروه ه��ا، نتیجه ای جز تحیر و 

سرگردانی ندارد.
کاندیدای مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه والیت فقیه ستون خیمه 
نظام اسالمی است، گفت: والیت فقیه شعبه ای از والیت پیامبر )ص( است. 
امام زمان )عج( برای دوران غیبت حجت تعیین کرده اند و حجت یعنی آن 

کسی که اجرای فرمانش بر جامعه اسالمی واجب است.
اسماعیلی با یادآوری فرمایش��ات مقام معظم رهبری درباره دو انتخابات 
پیش رو، گفت: هر یک رای که بیشتر در صندوق ها انداخته شود در افزایش 

اقتدار کشور موثر است.
وی بر پرهیز از مس��امحه و س��هل انگاری نسبت به ش��رکت در انتخابات 
مجلس خبرگان رهب��ری تاکید کرد و گفت: مجلس خب��رگان مرتبط با 
ستون و عمود نظام اسالمی است و از این جهت دارای اهمیت ویژه نسبت 

به سایر انتخابات ها در کشور است.
این استاد حوزه و دانشگاه، »خداترسی« و »کارآمدی« را دو ویژگی اصلی 
برای انتخاب بهترین کاندیداها دانست و خاطرنشان کرد: تنها مجتهدی 
می تواند در زمره خبرگان امت قرار گیرد که عالوه بر برخورداری از قدرت 
فقاهت پویا و رهگش��ا، با دنیای امروز و پیچیدگی های آن هم آشنا باشد 
و مش��کالت جامعه را با تمام وجود لمس کرده و بتواند برای حل آنها راه 

نشان دهد.
اس��ماعیلی در بخش دیگر س��خنانش به فریب جدید دشمنان در موسم 
انتخابات در ایران اش��اره کرد و گفت: بیگانگان که در انتخابات دوره های 
قبل بارها شکست خوردند؛ این بار شگرد خود را تغییر داده و می خواهند 

از راه دیگری وارد شوند.
وی افزود: پیش ت��ر، بیگانگان بر طبل تحریم انتخاب��ات می کوبیدند، اما 
اکنون ش��گرد خود را تغییر داده و با طرح موضوع »ب��ه این رأی دهید و 
به آن رأی ندهی��د« به دنبال ایج��اد تفرقه داخلی افتاده ان��د. این بار نیز 
 ملت با حض��ور آگاهانه خود، آرزوی دش��منان برای هر گون��ه دخالت و

 تاثیر گذاری در سرنوشت کشور را مهر باطل خواهد زد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان:

شخصیت ها را باید با حق سنجید، 
نه حق را با شخصیت ها

کاردارپیش��ین ایران درعربس��تان گفت: عربستان در 
باتالقی به نام یمن گیر کرده و هر روز فشار افکار عمومی 
جهان به خاطر اقدامات غیر انسانی این کشور در یمن،در 

حال افزایش است.
احمد دس��تمالچیان در برنامه »بدون خط خوردگی « 
در رادیو گفت وگو، با اشاره به تظاهرات روز جمعه مردم 
یمن علیه عربستان س��عودی اظهار کرد: مردم یمن در 

روز جمعه بار دیگر اتحاد و انسجام خود را نشان دادند.
وی با بیان اینکه عربس��تان در طی م��دت اخیر تالش 
داشته که روحیه مردم یمن را خرد کرده و آنها را مایوس 

کند، گفت: این کش��ور با بمباران ها و اقدامات تخریبی 
خود تالش می کرد نگاه مردم یمن را به موضوع مقاومت 
بدبین کند، اما این اقدامات نتیجه معکوس گرفت و مردم 
یمن در روز جمعه نشان دادند که با اتحاد و آمادگی در 

صحنه مبارزه با عربستان ایستاده اند.
این کارشناس مسایل غرب آسیا با بیان اینکه عربستان 
س��عودی با توجه به ای��ن تظاهرات با یأس و شکس��ت 
دیگری روبه رو ش��د، ادامه داد: این کشور در باتالق بی 
هدفی به نام یمن گیر کرده اس��ت و هر روز فشار افکار 

عمومی جهان علیه این کشور افزایش پیدا می کند.
دستمالچیان با اشاره به انتشار خبری مبنی بر اینکه قطر 
قصد دارد نشس��تی را در ارتباط با موضوع یمن برگزار 
کند، افزود: آنها خود به این نتیجه رسیده اند که راه حل 
نظامی دیگر در این کشور پاسخگو نیست و باید به فکر 
راه حل سیاسی باش��ند و به همین خاطر کشور قطر در 

برگزاری چنین نشستی پیش قدم شده است.
این کارش��ناس مس��ایل غرب آس��یا با تاکید بر اینکه 
عربستان نتوانس��ت به اهداف خود در یمن دست پیدا 
کند و در حال حاضر ادامه این جنگ نیز بی معناس��ت 
گفت: این نشس��ت م��ی تواند ب��ار دیگ��ر آغازگر یک 
گفت وگوی سیاس��ی باش��د و در آینده به بروز و ظهور 

فرآیند دیگری برای حل بحران در یمن منجر شود.

معاون وزیر خارجه س��وریه تصریح کرد که این کشور در 
مقابل هرگونه تجاوز زمینی س��اکت نخواهد نشس��ت و 

آماده پاسخ است.
فیصل مق��داد، معاون وزیر خارجه س��وریه در گفت وگو 
با ش��بکه خبری »المیادین« گفت: ما هرگ��ز در مقابل 
هرگونه تجاوز زمینی س��اکت نخواهیم نشس��ت و آماده 
پاسخ هس��تیم. هرگونه تجاوزی که علیه سوریه صورت 
بگیرد به راحتی از آن نخواهیم گذشت. ما از کشور خود 
دفاع می کنیم و اجازه نقض حاکمیت خود را به ترکیه یا 

هر کشور دیگری نمی دهیم.
مقداد گفت: آنچه که از مخالفان س��وریه درباره آمادگی 
آنها برای آتش بس گفته شده مواضعی »سخیفانه« است 

که شایسته پاسخ دادن نیست.
وی گفت: ما جامعه جهانی را مسئول برخورد »احمقانه« 
رهبران ترکیه می دانیم. ما تنها برخورد ترکیه را محکوم 
نمی کنیم بلکه علیه سیاست های ترکیه که موجب آسیب 

رسیدن به سوریه و خود مردم ترکیه شده می ایستیم.
مقداد در گف��ت وگو با خبرگزاری س��وریه )س��انا(، نیز 
درباره مخالفت کش��ورهای ش��ورای امنیت با قطعنامه 
روس��یه درباره س��وریه گفت: ما از موضع این کش��ورها 
بسیار متأسفیم. در این پیش نویس از ترکیه و کشورهای 
دیگر خواس��ته ش��ده ک��ه مرتک��ب حماقت تج��اوز به 

 خاک س��وریه نش��وند و به حاکمیت این کش��ور احترام
 بگذارند. 

در این پیش نوی��س همچنین بر توقف ف��وری هرگونه 
حمالت و تحرکات در مرزها تاکید شده و از ترکیه و دیگر 
کشورها خواسته شده که به قطعنامه های شورای امنیت 

درباره مبارزه با تروریسم احترام بگذارند.
وی گفت: ما از این موضع کشورهای غربی که علیه سوریه 
توطئه کرده  و از تروریست ها حمایت به عمل آورده اند و از 
عمل به مسئولیت خود در احترام به قطعنامه های شورای 

امنیت سر باز زده اند تعجب نمی کنیم.

کاردار پیشین ایران در عربستان:

عربستان در باتالق بی هدفی به نام یمن گیر کرده است
فیصل مقداد:

جهان مسئول اقدامات » احمقانه«  آنکاراست

اخبارخبر شمخانی در دیدار با وزیر خارجه عمان:

ایران بر مبنای رفتار اسالمی  سعی در حل و فصل 
بحران های  منطقه دارد

بشار اسد تصریح کرد که دمشق به ش��رط تغییر میدانی در مواضع تروریست ها و 
توقف حمایت ترکیه از افراد مسلح آماده پذیرش آتش بس در سوریه است.

بشار اسد، رییس جمهور س��وریه در مصاحبه با روزنامه »ال پاییس« اسپانیا گفت:  
مسئله در درجه اول مربوط به توقف درگیری هاست، اما با عوامل دیگر و مهم تری در 
ارتباط است از جمله ممانعت از تالش تروریست ها برای تقویت مقرهای خود با سوء 
استفاده از آتش بس صورت گرفته،همچنین مسئله مهم دیگر توقف حمایت ترکیه 

از تروریست ها و اعزام تروریست به سوریه است.
وی گفت: در صورتی که نتوانیم تمامی این ش��رایط را ب��رای آتش بس مهیا کنیم 
نتیجه عکس خواهد داد و به تنش بیشتر در سوریه منجر خواهد شد. برای همین 
اگر خواهان اجرای آتش بس هستیم باید این عوامل را فراهم سازیم تا نتیجه مثبت 

باشد.
اسد گفت: حمایت روسیه و ایران برای پیشروی ارتش سوریه اساسی بود، اما سوال 
درباره اینکه آیا می توانستیم ما به این پیش��روی دست یابیم این یک سوال فرضی 
است. هیچ کسی نمی تواند پاس��خ درس��ت بدهد،اما بی تردید ما به این کمک نیاز 
داشتیم آن هم به یک دلیل ساده.آن هم این است که 80 کشور به روش های مختلف 

از تروریس��ت ها حمایت می کنند. برخی از طریق حمایت مس��تقیم با پول و سالح 
یا نیرو. کش��ورهای دیگری هم هس��تند که در محافل بین المللی حمایت سیاسی 
می کنند. بشار اسد تاکید کرد: به کارگیری س��الح نمی تواند وسیله ای برای تغییر 
نظام یا ایجاد دموکراسی باشد بلکه دموکراسی واقعی باید بر خود جامعه مبتنی باشد.

وی درباره ورود کمک های بشردوستانه به سوریه گفت: ما هیچ گاه هیچ منطقه ای را 
محاسبه نکردیم بلکه مشکل این است که گروه های مسلح مواد غذایی و کمک هایی 
که وارد مناطق محاصره شده می شود را می دزدند، اما ما به عنوان دولت هرگز مانع 

ورود کمک های انسانی به هیچ منطقه ای نشده  و نمی شویم.
اسد درباره پیشروی ارتش س��وریه در حلب نیز گفت: بخش اعظم این شهر تحت 
کنترل دولت اس��ت و بیش��تر س��اکنان مناطق دیگر از مناطق تحت سیطره افراد 
مسلح به مناطق تحت کنترل دولت آمده اند. مسئله مهم بستن مسیرها بین ترکیه 
و گروه های تروریستی است در حال حاضر هدف عملیات حلب نیز همین است. ما 
اخیرا توانستیم برخی مس��یرهای اصلی را ببندیم، اما کامال مسیرهای بین حلب و 
ترکیه بسته نشده است. با این حال این مسئله ارتباط میان ترکیه و تروریست ها را 
بسیار سخت می کند برای همین ترکیه اخیرا به حمالت علیه کردها پرداخته است.

وی درباره گزارشات منتشر شده در خصوص کشته شدن غیرنظامیان در حمالت 
روسیه گفت: روس ها هرگز به غیرنظامیان حمله نمی کنند آنها در حمالت خود بسیار 
دقیق هستند و تنها مقرهای تروریس��ت ها را هدف قرار می دهند، اما آمریکایی ها 

بسیاری از غیرنظامیان را در شمال سوریه کشتند.
اس��د در خصوص تصمیم ترکیه و عربس��تان برای اعزام نیروی زمینی به س��وریه 

گفت: اگر این اتفاق بیفتد ما با آنها مثل تروریست ها برخورد و از کشور خود دفاع 
خواهیم کرد. حمله آنها تجاوز محسوب می شود و آنها حق هیچ گونه مداخله ای را 
چه سیاسی و چه نظامی در سوریه ندارند. این نقض قوانین بین المللی است و تنها 
گزینه ما به عنوان شهروند س��وریه این است که بجنگیم و از کشورمان دفاع کنیم. 
ترکیه تروریست ها را به سوریه می فرستد و از همان آغاز بحران در حوادث سوریه 

دست داشته است. عربستان نیز حامی اصلی تروریست هاست.
اسد در خصوص روابط با اسپانیا نیز تاکید کرد: اسپانیا علیه هرگونه ماجراجویی در 
سوریه بوده است و این چیزی است که ما قدردان آن هستیم. اسپانیایی ها از هیچ 
گونه اقدام مس��لحانه ای علیه س��وریه حمایت نکردند و گفتند که چنین اقداماتی 
موجب افزایش پیچیدگی خواهد شد. آنها هیچ گاه درباره برکناری رییس جمهوری 
سوریه و یا مداخله در امور داخلی این کش��ور صحبت نکردند بلکه از حل سیاسی 
بحران در سوریه حمایت کرده اند و این مسئله بس��یار خوبی است، اما با این حال 
اسپانیا بخشی از اتحادیه اروپاست و این مس��ئله باعث می شود که اسپانیا مقید به 
تصمیمات این اتحادیه باشد. ما از اس��پانیا انتظار داریم که نقشی را در این زمینه 

ایفا کرده و دیدگاه سیاسی خود را درباره بحران سوریه به اتحادیه اروپا اعالم کند.
بشار اسد در ادامه گفت:  بعد از 10 سال می خواهم من کسی باشم که سوریه را نجات 

داده است، اما این بدان معنی نیست که من در آن زمان رییس جمهور هم باشم.
وی افزود:  س��وریه امن خواهد شد و من کس��ی خواهم بود که کشور را نجات داده 
است. بعد از 10 سال اگر ملت سوریه بخواهند که در قدرت باشم، خواهم بود و اگر 

نخواهند، هرگز در قدرت نمی مانم.

بشار اسد:

به شرط تغییرات میدانی آماده آتش بس 
هستم



خبر 

روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1809 | دوشنبه 3  اسفند  1394 | 13 جمادى االول 1437

ــته كاران اين كشور  ــرى آمريكا (ان پى آر) از نگرانى پس راديو سراس
ــده عليه اين  ــته ايران در پى لغو تحريم هاى اعمال ش از رقابت با پس

كشور خبر داد.
ــته به خاطر گرماى هوا و كمبود آب  ــال گذش پسته كاران آمريكا س
ضرر قابل توجهى را متحمل شدند و امسال كه اميد به بهبود وضعيت 
ــته ايران پس از لغو  ــئله اى متفاوت، يعنى رقابت با پس داشتند با مس

تحريم هاى اعمال شده عليه اين كشور مواجهند. 
ــته اش معروف است و اين محصول،  ايران از قديم و نديم به خاطر پس
ــور را تشكيل مى دهد.  يكى از اصلى ترين صادرات غيرنفتى اين كش
ــته خريدارى شده آمريكا از  تا حدود سى سال پيش، بخش اعظم پس

ايران بود.
«جيم زيون» از پسته كاران كاليفرنيا مى گويد: وقتى خريداران پسته 

آمريكا و ايران را مى بينند، مى گويند، بين اين دو تفاوت است. 
ــيارى  به گزارش راديو «ان پى آر» آمريكا با لغو تحريم هاى ايران، بس
از مردم آمريكا مى پرسند، اين مسئله چه تغييرى براى صنعت پسته 
ــته كاران آمريكا از اين نگرانند كه ايران  آمريكا ايجاد خواهد كرد. پس

سيل پسته هاى خارجى را روانه بازار آمريكا خواهد كرد. 
راديو سراسرى آمريكا خاطر نشان كرد: البته مبحثى به نام گمرك و 
ــته كاران آمريكا مى كاهد.  پرداخت تعرفه تا حد زيادى از نگرانى پس
ــد حق گمرك 300  ــال 1968 موفق ش ــته آمريكا در س صنعت پس
درصدى بر پسته ايران وضع كند. با گذشت 30 سال از آن زمان، حتى 
اگر ايران بتواند به لحاظ قانونى پسته خود را به خرده فروشان آمريكا 
ــه برابر براى  ــد، مصرف كنندگان مجبور به پرداخت قيمت س بفروش

پسته ايران خواهند شد. 
ــت زيرا دولت ايران به صنعت  زيون مى گويد: اين حق تعرفه پابرجاس

پسته اين كشور يارانه مى دهد.
ــته كاران آمريكا، اجازه ورود به پسته  به گفته «برايان بلك ول» از پس
يارانه اى ايران به آمريكا به ضرر پسته كارانى است كه وى مزارع آنها 

را اداره مى كند. 
وى مى گويد: اين تعرفه و گمرك ممكن است هميشگى نباشد و لغو 
ــود. البته، اين  ــخت تر شدن فروش محصوالت مى ش آن به معناى س
اميدوارى هم وجود دارد كه اگر ايران يك ميليون پوند پسته به آمريكا 
بفروشد، ديگر يك ميليون پوند پسته به كشورهاى ديگر مثل چين يا 
اروپا نمى فروشد. در اين صورت، پسته كاران آمريكا مى توانند كمبود 
ــته خود را  اين يك ميليون پوند را در جاهاى ديگر جبران كنند و پس

به آنها بفروشند. 
ــته كار آمريكايى معتقد است،  در همين حال، «ريچارد ماتواين» پس
پسته ايران خيلى زودتر از آنچه انتظار مى رود، مى تواند به بازار آمريكا 
ــتان  ــى احتماال تالش خواهند كرد تا تابس لطمه بزند. باغداران ايران

امسال نشان دهند كه از دولت يارانه نمى گيرند.

پسته كاران آمريكايى نگران 
رقابت با پسته ايران هستند

3
ــتمزد، با حضور شركاى اجتماعى  همه ساله جلسات بررسى دس
ــود و گروه هاى  و نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر برگزار مى ش
ــورت گرفته در  ــات ميدانى و رصد ص ــر مبناى تحقيق كارگرى ب
ــى جامع از هزينه زندگى و وضع درآمدى  شهرهاى ديگر، گزارش
ــوراى عالى كار مى برند، اما فعاالن كارگرى  كارگران تهيه و به ش
مى گويند: گزارش هايى كه در انتهاى سال به شوراى عالى كار برده 

مى شود، مورد بى مهرى قرار مى گيرد. 
به گزارش ايمنا، شوراى عالى كار موظف است همه ساله  بر اساس 
ــا توجه به  ــزد كارگران را ب ــزان حداقل م ــاده41  قانون كار مي م
دو معيار اساسى نرخ تورم اعالمى از سوى مركز آمار ايران و سبد 

هزينه معيشت خانوارهاى كارگرى تعيين كند.
ماده 41 قانون كار تاكيد دارد كه حداقل مزد بايد به گونه اى باشد 
كه به طور متوسط هزينه زندگى يك خانوار چهارنفره را تامين كند.
مقامات كارگرى مى گويند قدرت خريد كارگران به شدت پايين 
آمده و هزينه هاى زندگى  آنها افزايش داشته است تا جايى كه باال 
بودن نرخ اجاره بها، حمل و نقل و سوخت موجب شده تا نرخ تورم 

حتى اگر پايين آ مده باشد كارگران آن را احساس نكنند.
ــال آينده بيش از 11 ميليون كارگر  جلسات بررسى دستمزد س
ــران تعيين واقعى  ــده كه نمايندگان كارگ ايرانى در حالى آغاز ش
ــتلزم كاهش فاصله ميان حداقل مزد با  ــتمزد كارگران را مس دس
ــتمزد واقعى كارگران به  ــورم مى دانند.  البته دس خط فقر و نرخ ت
جاى تكيه بر واقعيات روز زندگى به چانه زنى هاى احساسى دقيقه 
90 شوراى عالى كار و برخى مصلحت انديشى ها كشيده مى شود و 

هيچگاه رضايت خاطر كارگران را جلب نمى كند.
در حال حاضر بخش اعظمى از كارگران حداقل حقوق وزارت كار 
را كه 700 هزار تومان است مى گيرند، در حالى كه با توجه به رقم 
باالى هزينه ماهانه خانوارهاى كارگرى اين ميزان دستمزد به هيچ 
وجه تامين كننده خانوارهاى كارگرى نيست و كارگرى كه كمتر از 

سه ميليون تومان بگيرد نمى تواند زندگى كند.
كارگران، توان سير كردن شكم خانواده خود را هم ندارند

واضح است كه حداقل دستمزد بايد بر مبناى سبد هزينه زندگى 
ــا در نظر گرفتن تورم  ــتاندارد و ب براى تأمين خانوار چهار نفره اس
تعيين شود. بنابراين يك قانون قطعى و كمى را قانون گذار در ماده 

41 قرار داده است.
متأسفانه شرايط اقتصادى كشور، توان واحدها، اعمال تحريم ها، 
ركود و تورم و ديگر عوامل موجب شده تا اين ماده به  طور كامل اجرا 
ــتان اصفهان، با اشاره به اينكه دستمزد  نشود.دبير خانه كارگر اس
ساالنه كارگران بايد بر اساس موارد مندرج در ماده 41 قانون كار 
ــتمزد بايد مطابق با تورم روز  تعيين شود، تصريح كرد: تعيين دس

بوده و تأمين كننده سبد هزينه زندگى كارگران باشد.
ــوراى عالى كار، شورايى سه ضلعى از  اصغر برشان با بيان اينكه ش
كارگران، كارفرمايان و دولت است، اضافه كرد: متأسفانه كارفرمايان 
ــكالتى كه دارند خود به خود طرف دولت هستند، به  به دليل مش
گونه اى كه تالش نمايندگان تشكل هاى كارگرى در رأى گيرى 

نهايى تعيين دستمزد، زياد به نتيجه نمى رسد.
وى افزود: البته مشكالت اقتصادى باعث اختالل در توان واحدهاى 
ــد و كارفرمايان هم وضعيت مطلوبى  توليدى و صنعتى كشور ش

نداشته و امكان حمايت هاى بيشتر از كارگران را ندارند.

دبير خانه كارگر استان اصفهان بيان كرد: دولت در بحث هدفمندى 
ــك هايى را به توليد و  يارانه ها، قرار بود در قالب يارانه توليد، كم

صنعت كشور اختصاص دهد كه متأسفانه اين اتفاق نيفتاد.
وى تاكيد كرد: درصد زيادى از كارفرمايان به دليل عدم تخصيص 
يارانه هاى بخش صنعت، توان پرداخت همين افزايش هاى ناچيز 

دستمزد را هم ندارند.
ــبد كاال، مشاركت در  ــد: دولت بايد با اختصاص س وى يادآور ش
هزينه هاى درمان كارگران، افزايش حق بيمه و مسكن به كمك 
كارگران بشتابدو از طريق اعطاى تسهيالت ارزان قيمت، كمك به 
تأمين اجتماعى و اعمال بخشودگى و معافيت نسبت به كارفرمايان، 

تا حدودى از مشكالت آنها بكاهد.
ــتند،  ــاره به اينكه اكثريت كارگران قراردادى هس ــان با اش برش
ــدرت خريد كارگران  ــه علت تورم موجود، ميزان ق تصريح كرد: ب
تنزل پيدا كرده و كارگران، توان سير كردن شكم خانواده خود را 
ندارند و از سوى ديگركارفرمايان در پايان مدت قرارداد، به راحتى
 مى توانند به كارگران بگويند: «خوش آمديد» و به راحتى آنها را 

اخراج كنند.
جامعه كارگرى مستحق ترين قشر جامعه  

دبير خانه كارگر استان اصفهان اضافه كرد: عالوه بر دغدغه دستمزد 
و معيشت زندگى، دغدغه عدم امنيت شغلى هم، كارگران را آزار مى 
دهد، به اين دليل كه با پايان يافتن قرارداد كار، هيچگونه تعهدى 

براى ماندن آن ها در كارگاه وجود ندارد.

وى خاطرنشان كرد: كارگران مشكالت عديده اى دارند و عالوه بر 
فقر مادى، با فقر فرهنگى هم دست و پنجه نرم مى كنند.

دبير خانه كارگر استان اصفهان گفت: كارگران به دليل فقر مادى، 
ــبد زندگى همچون سفر،  مجبور به حذف يا كاهش ديگر اقالم س

تفريح، پوشاك، بهداشت و درمان شده اند.
ــان تأكيد كرد: كاهش يا حذف هركدام از اقالم سبد زندگى،  برش
منجر به ايجاد عارضه هاى اجتماعى از جمله افسردگى، گسترش 

فقر فرهنگى و بزهكارى هاى اجتماعى مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه يكى از راه هاى معقول و منطقى كه مى تواند 
كشور را از ركود خارج كند باال بردن توان خريد براى جامعه عظيم 
كارگرى است، گفت: جامعه كارگرى مستحق ترين و نيازمندترين 
ــتمزد فعلى فقط مى تواند 14 قلم  قشر جامعه است و حداقل دس
خوراكى را تضمين كند، يعنى تنها خط بقا را تأمين مى كند و نسبت 
به سبد هزينه زندگى كمتر از يك سوم را در حد معمولى و متوسط 
تشكيل مى دهد، از اين رو از دولتمردان مى خواهيم كه حتما  اين 

موضوع را مدنظر قرار دهند.
ــه افزايش حداقل  ــر اصفهان با بيان اينك دبير اجرايى خانه كارگ
ــدن كارگران و باال رفتن بهره ورى آنها  دستمزد موجب اميدوار ش
مى شود، تصريح كرد: يكى از داليل پايين بودن بهره ورى در جامعه 
ــت كه به دليل عدم تأمين مناسب سبد زندگى با  كارگرى اين اس
يك شغل مجبور مى شوند كه در جايى ديگر نيز كار كنند و همين 
ــه هر كس تا يك  ــود كه بهره ورى پايين بيايد؛چرا ك باعث مى ش

ميزان معين مى تواند بهره ورى الزم را داشته باشد و زمانى كه 16 
ساعت يك نفر كار كند قطعا نمى تواند به اندازه كافى بهره ورى الزم 

را داشته باشد.
ــالن اجازه دهند، با  ــان تاكيد كرد: اميدواريم اگر برخى جاه برش
افق روشنى كه در رفع تحريم ها پديد آمده، گشايشى در وضعيت 
اقتصادى كشور و همچنين فضاى كسب و كار ايجاد شود و شاهد 
ــتمزد كارگران و مزد بگيران دولت  افزايش قابل قبول ميزان دس

باشيم.
90  درصد جامعه كارگرى اسـتان اصفهان امنيت شـغلى 

ندارند
ــتان اصفهان، با  ــوراى اسالمى كار اس رييس كانون هماهنگى ش
اشاره به اينكه طبق ماده 41 قانون كار، تعيين دستمزد بايد مطابق 
با تورم روز و تأمين كننده سبد هزينه زندگى كارگران باشد، گفت: 
ــال ها بود اين آيتم ها آنگونه كه بايد مدنظر قرار نمى  متأسفانه س
گرفت، اما سال گذشته براى اولين بار تا حدودى در تعيين دستمزد 

كارگران دخيل شد.
احمدرضا معينى با انتقاد از اينكه دولت براى اندك حقوق كارگران 
نيز ماليات درنظر گرفته است، اظهار كرد: متأسفم از اينكه دولت 
دريافت حقوق زير يك ميليون و 800 هزار تومان را زير خط فقر 
اعالم مى كند در حالى دستمزد كارگران را ماهانه بين 712 تا 900 
ــيار  هزارتومان تعيين مى كند ضمن آنكه براى همين ميزان بس

اندك دستمزد،  ماليات هم در نظر مى گيرد.
وى تاكيد كرد: اگر دريافت حقوق كمتر از يك ميليون و 800 هزار 
تومان، زير خط فقر است، بايد اعالم كنم كه كارگران ما روى خط 

فالكت زندگى مى كنند نه زير خط فقر!
ــتان اصفهان  ــالمى كار اس ــوراى اس رييس كانون هماهنگى ش
ــال زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران كه فرا ادامه داد: هر س
مى رسد ، دولت دل مشغولى هايى همچون يارانه ها و امسال هم 
ــتمزد كارگران معموال به دقيقه 90  «برجام» را دارد و تعيين دس
ــوراى  ــد. وى تصريح كرد: در حالى كه از مجموع 9 نفر ش مى رس
ــط 3 نفر نماينده  ــتمزد كارگران و حقوق بگيران، فق تعيين دس
كارگرى وجود دارد و كارفرماى بزرگ دولت است و در هر شرايطى 
رأى آنها قالب است و منجر به پايين ماندن ميزان حقوق كارگران 
مى شود.معينى با اشاره به اينكه حقوق كم كارگران باعث كاهش 
بهره ورى نيروى كار شده است، گفت: در حال حاضر نيروهاى كار 
بهره ورى الزم را براى كارفرمايان ندارند، چون فقط جسم آنها در 
محل كارشان است و فكر و روحشان در پى شغل دوم براى تامين 

معيشت خانواده شان است.
وى يادآور شد: در حال حاضر 41 درصد از بيكاران ما حاضر هستند 
ــند، اما تمايل ندارند با اين حقوق هاى اندك كار كنند. بيكار باش
رييس كانون هماهنگى شوراى اسالمى كار استان اصفهان با بيان 
اينكه كارگروه ويژه اى براى تعيين دستمزدها تشكيل شده است 
تا سبد هزينه معيشت خانوارهاى كارگرى را بيشتر بررسى كند، 
گفت: پژوهش هاى زيادى در اين راستا در حال انجام است اما هنوز 
نتيجه مطلوبى حاصل نشده تا به مرحله امضا برسد. وى خاطرنشان 
ــتا كارگشا  كرد: توقع داريم كه نمايندگان كارفرمايى در اين راس
باشند.معينى همچنين تاكيد كرد: هفته آينده جلسات تخصصى 

كميته مزد تشكيل مى شود.

با انجام موفقيت آميز بومي سازي سيستم جديد اتوماسيون دستگاه 
جوش خط گالوانيزه و نصب، راه اندازي و بهره برداري از اين سيستم 
ــز و خط توليد،  ــاندن توقفات تجهي جديد ، عالوه بر به حداقل رس
ــيو كليه فالت ها و آالرم ها، ساده سازي شبكه كنترلي ،  امكان آرش
تهيه راحت قطعات يدكي ، بررسي كيفيت جوش هاي انجام شده در 

طول شيفت هاي قبل و رفع عيب سريع تجهيز ميسر شد.
عليرضا وكيلي مدير محصوالت پوشش دار با اعالم اين خبر افزود: 
ــتگاه جوش گالوانيزه يكي از تجهيزات اصلي و مهم خط توليد  دس
گالوانيزه بوده و به دليل نياز به دقت و سرعت عمل باالي اين تجهيز 
ــتم اتوماسيون پيچيده اي بهره در زمان جوش دادن ورق، از سيس
ــراي انجام حركت هاي  ــروو موتور نيز ب  مي برد، ضمن اينكه از س

طولي و عرضي در اين دستگاه استفاده شده است.
ــزار دقيق خط  ــيون و اب ــناس برق و اتوماس داوود ابوطالبي كارش
ــيون  ــتم اتوماس گالوانيزه ورنگي نيز در اين خصوص گفت : سيس
ــتگاه جوش خط گالوانيزه از PLC هاي B&R و S5 تشكيل  دس
ــيم بندي كنترل حركت هايي كه نياز به دقت  شده كه در اين تقس
ــد بر عهده PLC B&R و كنترل ديگر  وسرعت عمل باال مي باش
ــتگاه جوش بر عهده PLC S5 بوده، ضمن اينكه  قسمت هاي دس
ــت و  ــتم مانيتورينگ اين تجهيز از نوع Sitect اس نرم افزار سيس
ــوص، با PLC B&Rو از طريق  اين نرم افزار از طريق كارت مخص
شبكه پروفي باس (bus�Pro) لينك شده، همچنين سنسورهاي 
اندازه گيري حركت هاي اين دستگاه از طريق كارت هاي واسط به 

PLC هاي فوق لينگ مي باشد. ضمن اينكه در اين دستگاه محرك 
 CENTERING DEVICES ــل كليه حركت هاي آن از قبي
ــط  CARRIAGE &TABLES MOVMENT ، توس
ــبكه  ــروو درايوها از طريق ش ــده كه اين س ــروو درايو انجام ش س
پروفي باس (bus�Pro) و توسط PLC B&R كنترل مي شوند.

ــتگاه جوش گالوانيزه به دليل  ــد: در دس ــان در ادامه يادآور ش ايش
ــودن رفع  ــكل ب ــراري بودن توقفات ، مش ــكالتي همچون تك مش
ــكاالت در PLC ، خارج از رده توليد قرار گرفتن قطعات مربوط  اش
ــبكه و كامپيوتر  ــروو درايو ها و سروو موتور ها ، كارت هاي ش به س
ــتگاه جوش به دليل  ــدن زمان رفع عيب دس صنعتي ، طوالني ش
ــكان مانيتور كردن  ــالع از محتواي PLC B&R و عدم ام عدم اط
 HMI ــروو درايو در ــيگنال هاي آن، عدم نمايش فالت هاي س س
ــرووها به دليل  ــروو و همچنين خراب شدن مكرر س و نيز روي س
مستهلك شدن قطعات الكترونيكي داخلي، زمان بر بودن تعويض 
ــد گالوانيزه  ــي در خط تولي ــرر وطوالن ــروو درايو و توقفات مك س
ــاد  ــم زي ــه حج ــدي و در نتيج ــول تولي ــاژ محص ــش تن و كاه
ــديد  ــش ش ــن كاه ــه و همچني ــه دو و قراض ــول درج محص
ــت  ــد را برآن داش ــن واح ــان اي ــزم كاركن ــول ع ــت محص كيفي
ــده ــكالت ياد ش ــع مش ــروژه در جهت رف ــن پ ــراي اي ــا اج ــا ب ت

 اقدام كنند.
ــط گالوانيزه ورنگي  ــيون و ابزار دقيق خ ــناس برق و اتوماس كارش
ــكالت و تحليل توقفات، تصميم  افزود: بدين منظور با بررسي مش

 PLC به بومي سازي و يكسان سازي سيستم اتوماسيون فعلي به
S7 وتغيير نرم افزار HMI به WINCC و نيز تغيير سروو درايو و
(SEIMENS) سروو موتورهاي نصب شده به نوع موجود در بازار 
شد.وي افزود: به دليل اهميت اين تجهيز در فرآيند توليد گالوانيزه 
و انحصاري بودن آن، احتمال از كار افتادگي تجهيز به دليل تعويض 
ــازنده از اين تغيير،  ــيون و عدم حمايت شركت س سيستم اتوماس
ريسك بااليي براي شركت داشت، ولي با همت كاركنان و حمايت 

مديريت ناحيه، اين مهم صورت پذيرفت.
ــه در خصوص اين  ــت صورت گرفت ــاره به فعالي وي در ادامه با اش
ــكوئنس هاي  ــدا كليه پارامترها و س ــتا ابت پروژه گفت: در اين راس
ــاس آنها در سيستم  كاري دستگاه جوش بررسي و تحليل و بر اس
اتوماسيون جديد برنامه نويسي شد . با توجه به تعداد زياد پارامترها 
و سكوئنس ها و فانكشن هاي كنترلي متعدد و پيچيده در عملكرد 
ــيون جديد بيش از  ــي و تست اتوماس ــين جوش برنامه نويس ماش
ــي ــاعت كار كارشناس ــال و به ميزان بيش از 3000 نفر س يك س

 به طول انجاميد.
ــرد و  ــت ناحيه نورد س ــاي مديري ــان از حمايت ه ــان در پاي ايش
پوشش دار و رييس واحد گالوانيزه و رنگي وتالش پرسنل تعميرات و 
توليد واحد گالوانيزه و رنگي و همكاري واحد هاي دفتر فني توليد و 
تعميرات، خريد قطعات يدكي، خدمات تخصصي ناحيه نورد سرد، 
ــاير همكاران كه در تحقق  شركت مهندسي نو انديش اسپادانا و س

اين مهم ايفاي نقش نمودند ، تشكر و قدرداني كرد.
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محسن رضايى مطرح كرد:

بحران بيكارى
با اقتصاد مقاومتى حل مى شود

معاون اول رييس جمهور عنوان كرد:

تحول در نظام ادارى بايد به افزايش 
رضايت جامعه منجر شود 

ــخيص مصلحت  ــع تش ــر مجم دبي
ــه بحران  ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــام ب نظ
ــا  ــا ب ــور قطع ــورم كش ــكارى و ت بي
ــاد  ــتراتژى هاى اقتص ــا و اس برنامه ه
ــد، گفت: اگر  مقاومتى حل خواهد ش
دولتمردان و مجلس شوراى اسالمى 
ــت هاى اقتصاد مقاومتى را در  سياس
ــب و كار در  جريان بهبود فضاى كس
ــرايط منفى عبور پيش بگيرند، از ش

 خواهيم كرد.
ــخيص مصلحت نظام در گفت وگو با فارس  اظهار  ــن رضايى دبير مجمع تش محس
داشت: موضوع اقتصاد مقاومتى براى عبور از شرايط ركود تورمى كه در كشور هست 

طراحى شده است.
وى افزود: اگر دولتمردان و مجلس شوراى اسالمى اهتمام كافى به اجرايى كردن 
ــته باشند، مطمئنا مسئله  ــتراتژى ها، راهكارهاى الزم براى اقتصاد داش و تهيه اس

بيكارى در كشور كاهش پيدا مى كند.
ــت هاى اقتصاد مقاومتى را ضد  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اجراى سياس
تورم خواند و تأكيد كرد: تورم ركودى كه در ايران داريم  مربوط به 50 سال گذشته 
است،اقتصاد مقاومتى براى همين موضوع بيان شده است؛ چرا كه امكان پشت سر 

گذاشتن شرايط منفى را فراهم مى كند.

ــا اعالم  ــور ب ــاون اول رييس جمه مع
جزيياتى از نقشه راه نظام ادارى كشور، 
ــت بايد با  ــازمان مديري تاكيد كرد: س
جديت مصوبات شوراى عالى ادارى را 

پيگيرى كند.
ــحاق جهانگيرى در جلسه شوراى   اس
عالى ادارى با بيان اينكه تدوين نقشه 
ــور كارى ارزشمند  راه نظام ادارى كش
بود، گفت: تحول در نظام ادارى بايد به 

افزايش رضايت جامعه و كاركنان دولت منجر شود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به لزوم تحول در نظام ادارى كشور، تدوين نقشه راه 
نظام ادارى در دولت يازدهم را كارى ارزشمند دانست و افزود: كوچك و چابك سازى 
دولت، استقرار دولت الكترونيك، تربيت نيروى انسانى كارآمد و تالش براى پاسخگويى 
به نيازهاى جامعه ازاهداف مهم نقشه راه نظام ادارى كشور است كه بايد با جديت دنبال 
شود. جهانگيرى با اشاره به اهميت اهداف اين شورا از سازمان مديريت و برنامه ريزى 
ــورا را پيگيرى كند. وى با بيان اينكه  كشور خواست تا با جديت مصوبات جلسات ش
تغييرات مثبت به وجود آمده در تحول نظام ادارى كشور بايد در جامعه تبيين شود، 
گفت: نقشه راه نظام ادارى مى تواند از يكسو موجب تغيير و تحول و رضايت كارمندان 
دولت شده و از سوى ديگر موجب ارتقاى سطح رضايتمندى جامعه از دستگاه هاى 

اجرايى كشور شود.

آگهى مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر

على اكبر محمودى - شهردار درچه 

ــاس ماده 5 آيين نامه مالى شهرداريها و به  شهردارى درچه، در نظر دارد بر اس
استناد مجوز شماره 94/822/ش مورخ 94/10/7 شوراى اسالمى شهر درچه 
نسبت به تهيه و خريد، حمل و پخش آسفالت (جهت لكه گيرى و ترميم ترانشه 
معابر سطح شهر) از طريق نشر آگهى مناقصه اقدام نمايد لذا پيمانكاران واجد 
ــاعت 13  داراى صالحيت فنى و رتبه بندى مى توانند از تاريخ درج آگهى تا س
روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 جهت تحويل مدارك به امور مالى شهردارى 

درچه مراجعه نمايند. 

شهردارى درچه

بومى سازى سيستم اتوماسيون دستگاه جوش 
خط گالوانيزه شركت فوالد مباركه اصفهان 

زندگى كارگرى زير خط فقر؛

تعيين دستمزد كـارگـران گرفتـار 
چانه زنى هاى احسـاسى
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عکس روز)بوییدن گل ها توسط حیوانات(

خبر

کارشناسان استرالیایی در یک بررسی جدید دریافتند که اکوتوریسم 
تاثیر جدی بر بقا یا انقراض گونه های آسیب پذیر و در معرض خطر دارد.

گروهی از کارشناسان دانش��گاه »گریفیت« با اس��تفاده از مدل های 
ماندگاری جمعیت به روش��ی دس��ت یافتند که برای اولین بار تاثیر 

اکوتوریسم بر گونه های در معرض خطر را آشکار می کند.
پرفسور »بوکلی« می گوید: بدیهی است که اکوتوریسم در سطح جهان 
رو به افزایش و حضور افراد در بسیاری از مناطق حفاظت شده هر سال 
رو به گسترش است. همچنین می دانیم که چنین فعالیت هایی می تواند 

تاثیرات منفی و مثبتی بر محیط زیست داشته باشد.
وی افزود: اما تاکنون هیچ روشی برای ارزیابی دقیق تاثیرات اکوتوریسم 
در افزایش یا کاهش خطر انقراض گونه های در معرض تهدید که پارامتر 

کلیدی در تالش برای حفظ محیط زیست است، وجود نداشته است.
مدل های ماندگاری جمعیت در مدیریت عملی حیات وحش به طور 

گسترده مورد استفاده است. 
در این مدل ها تغییرات فزآینده جمعیت از طریق ش��بیه سازی تکرار 
 تولد و مرگ ارزیابی می ش��ود. پیش بینی های نهایی بر اساس هزاران 

شبیه سازی تکرار شده به دست می آید.
کارشناسان استرالیایی از این مدل ها برای شمارش تغییرات جمعیتی 
آینده به منظور 9 گونه در معرض خطر استفاده کردند که اطالعات آنها 
موجود است و شامل اورانگوتان، هولوک، یوزپلنگ و پنگوئن آفریقایی 

می شود.
پروفس��ور بوکلی با بیان اینکه تمامی این تاثیرات – مثبت و منفی – 
اکوتوریسم را به پارامترهای بوم ش��ناختی تبدیل کرده گفت: در این 
بررسی دریافتیم اکوتوریسم برای هفت گونه فوایدی به همراه داشته 
که از آن جمله می توان به حفظ منابع خصوصی، نگهداری زیستگاه ها، 

کاهش آسیب دیدگی زیستگاه اشاره کرد.
با ای��ن حال کارشناس��ان معتقدند که ب��رای تمام ان��واع گونه ها این 
 تاثیرات مثبت نیست و با توجه به شرایط، پیامدهای اکوتوریسم برای

 محیط زیست و حیات وحش می تواند متفاوت باشد.

تاثیر اکوتوریسم بر گونه های 
در معرض خطر

 از اواس��ط اس��فندماه عملی��ات پایش و نش��انه گ��ذاری الکپش��ت ه��ای دریایی
 شهرستان های ساحلی استان هرمزگان آغاز شده و تا پایان زمان تخمگذاری ادامه 
می یابد. استان هرمزگان با داشتن حدود دو هزار و ۲۳۸ کیلومتر نوارساحلی )تقریبا 
نیمی از طول سواحل جنوبی کشور( فضاهای قابل زیست فراوانی را برای گونه های 

متعدد گیاهی و جانوری آبزی و کنار آبزی فراهم ساخته است.
موجودات آبزی متعددی در طیف وسیعی از زیستگاه ها که از سواحل بین جزر و مدی 

شروع شده و تا آب های آزاد دریایی ادامه می یابد، زیست می کنند.
 الکپش��ت های دریایی ج��زو رده خزن��دگان )Reptiles ( هس��تند. موجوداتی با 
 جثه ای بزرگ و با قدم��ت ۲۷۵ میلیون س��اله از عصر دایناس��ورها تاکنون زندگی 
می کنند . آنها با مهاجرت های طوالنی در اکثر س��واحل اقیانوس ها و دریاها ش��نا 

می کنند.
 در دنیا ۸ گونه الکپش��ت دریایی زیس��ت م��ی کند، ک��ه از این ۸ گون��ه ۵ گونه در 
آب های خلیج فارس زندگی می کنند:  الکپشت دریایی سبز، الکپشت دریایی عقابی، 

الکپشت دریایی سرخ، الکپشت دریایی زیتونی و الکپشت دریایی چرمی
قوانین و مقررات حفاظت جهانی

 الکپش��ت دریایی از گونه های حفاظت ش��ده آبزیان در س��طح جهانی محس��وب 
می ش��ود. به طور کلی در جهت حفاظت و حمایت از این آبزیان از سال ۱9۷۰ ابتدا 
الکپش��ت عقابی و در س��ال ۱9۷۳ تمامی گونه ها در ضمیمه یک عهد نامه تجارت 
گونه های در معرض خطر )CITES. ۱9۷۳( و ضمیمه یک و دو عهد نامه گونه های 
وحشی مهاجر )CMS. ۱9۷9( و همچنین لیست قرمز سازمان حفاظت از طبیعت 
و منابع طبیع��ی )IUCN( قرارگرفت و تح��ت حمایت دولت ها واقع ش��ده اند. به 
طوری که در حال حاظر در بیش از ۱۵۰کش��ور جهان به عن��وان گونه های حمایت 

شده تلقی می شوند.
از این میان الک پشت های سرخ ، سبز و زیتونی در معرض خطر انقراض و ال کپشتان 
چرمی و پوزه عقابی وضعیتی شدیدا بحرانی داشته و به شدت در معرض خطر انقراض 

هستند.
تنها دو گونه الکپشت عقابی و سبز جهت النه گزینی و تخم گذاری به سواحل استان 

به خصوص جزایر مراجعه می کنند.
مهاجرت الکپشت های دریایی

الکپشت های دریایی موجوداتی هستند که اکثر زندگیشان را در محیط های دریایی 
می گذرانند و تنها پیوندشان با سایر خزندگان، النه سازی آنها در نواحی ساحلی و در 
مواردی محدود آفتابگیری در خشکی برای گرم شدن است. به همین دلیل نیز آنها 
کامال با محیط های آبی سازگاری پیدا کرده و تکامل یافته اند. الکپشت های دریایی 
از بسیاری جهات از لحاظ زیستگاه و مهاجرت به پستانداران بزرگ دریایی و ماهیان 

بزرگ شباهت دارند.
 تمام الکپش��ت های دریایی بالفاصله بعد از درآمدن از تخم به س��وی دریا حرکت 
می کنند و معموال  ای��ن امر بعد از تاریکی هواس��ت و فعاالنه به محض رس��یدن به 
دریا از ساحل جدا شده و به سمت دریا شنا می کنند س��پس مهاجرتی تقریبا  آرام 
 همراه با جریان آب را به س��وی نواحی عمیق تر همراه با جریان های اقیانوسی آغاز 
 می کنند. بعد از گذش��ت چندین س��ال الکپش��ت های جوان بزرگ شده و جسما 
حجیم تر می شوند و فعاالنه به نواحی عمیق ساحلی در نواحی گرم به عنوان موطنی 
که در آنجا تکامل می یابند بر می گردند. الکپشت های جوانی که در مناطق وابسته 
به کف در بعضی نواحی گرم زندگی می کنند به ص��ورت گروهی مهاجرت فصلی به 
نواحی چرا انجام می دهند)معموال نواحی چ��را در عرض های جغرافیایی باالتر قرار 
 دارند و این مهاجرت در فصل تابستان صورت می گیرد( و به عرض های جغرافیایی 
 پایین تر در ماه زمس��تان مهاجرت می کنند. آنهایی که در مناطق حاره ای زندگی 

می کنند بیشتر حرکتشان محلی است و از آن منطقه بیرون نمی روند. وقتی که به 
دوران بلوغ می رسند این الکپشت های بالغ شده به نواحی چرای بالغین نقل مکان 
می کنند . در بعضی جمعیت ها زیستگاه افراد بالغ از لحاظ جغرافیایی مجزا از جایگاه 
جوانان در حال تکامل اس��ت. در جمعیت های دیگر ممکن اس��ت با یکدیگر تالقی 
کنند، در دوران بلوغ به محض اینکه فصل النه گزینی فرا می رسد، بالغین مهاجرتی 
را از مناطق تغذیه ای به مناطق تولیدمثلی انجام می دهند. بیش��تر جفت گیری ها 
در نواحی نزدیک به س��واحل النه گزینی صورت می گیرد ت��ا مناطقی که از لحاظ 
 میزان مواد مغذی غنی هس��تند. بعد از جفت گیری ماده ها تا حد ممکن به سواحل 
النه گزینی نزدیک می شوند نواحی آمیزشی ممکن است از سواحل النه گزینی جدا 
باشند یا اصوال از سواحل دور باشد که این بس��تگی به جمعیت الکپشت ها دارد. در 
فصل النه گزینی ماده ها معموال در مجاورت جایگاه تخم گذاری هس��تند و این نیز 

بستگی به این دارد که به موقع جایگاه مناسبی برای النه سازی پیدا کنند یا خیر .
النه گزینی الکپشت های دریایی

الکپشت های دریایی معموال درآب های صاف و روشن ساحلی جزایر و قاره ها زندگی 
می کنند.النه سازی آنها به طور عمده از اسفند ماه تا اواخر اردیبهشت ماه بوده و این 
عمل معموال در طول شب صورت می گیرد. اصوال ماده ها سواحل شنی و ماسه ای را 
برای النه سازی وتخم گذاری انتخاب می کنند. ممکن است در یک فصل تعداد ۲-۳ 
النه درساحل ایجاد کنند.تعداد تخم ها به طور متوسط به ۱۳۵ تا ۱۶۰ عدد می رسد.

تغذیه الکپشت های دریایی
گرچه انواع متعددی از موجودات کفزی به عنوان غذای مصرفی آنها مشخص شده، 
اما اسفنج ها بخش مهمی ازغذای آنهارابه خوداختصاص می دهند.با توجه به اینکه 
آنها از تعداد محدودی ازگونه های اس��فنج به عنوان غذا استفاده می کنند می توان 
 گفت که درجه باالیی از قابلیت انتخاب غذایی در این جانوران وجود دارد. تغذیه زیاد 
الکپشت ها از اسفنج ها ممکن است تنوع زیس��تی و زنجیره های غذایی بسترهای 

مرجانی را از طریق ایجاد فضای آزاد در این بس��ترها برای ته نشینی الرو موجودات 
کفزی ،تحت تاثیر قرار داده و فرصت را برای جایگزینی الرو مرجان ها فراهم کنند.

همزمان با آغاز فصل تخمگذاری الکپش��ت های دریایی از اواسط اسفندماه ۱۳9۱ 
عملیات پایش، زیست سنجی و نشانه گذاری این موجودات توسط کارشناسان بخش 
محیط زیست دریایی و شهرستان های ساحلی استان در سواحل و جزایر هرمزگان 

آغاز شده و تا پایان زمان تخمگذاری ادامه می یابد.
عملیات بیومتری)زیست سنجی(و نش��انه گذاری)Tagging( همه ساله در فصل 
تخمگذاری الکپش��ت های دریایی در سراس��ر جهان صورت گرفته و از نتایج آن در 

حفاظت و حمایت از جمعیت و زیستگاه این موجودات دریایی استفاده می شود.
کار پالک گذاری از سال ۱۳۸۵ توسط س��ازمان حفاظت محیط زیست و در ابتدا در 
جزایر شیدور و هندورابی آغاز و از سال۱۳9۰ به طور جدی در سایر جزایر و آب های 

خلیج فارس و دریای عمان ادامه یافته است.
در استان هرمزگان نیز این عملیات توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری 
سازمان های منطقه آزاد قشم و کیش و برخی از سازمان های مردم نهاد و گروه های 

علمی و دانشگاهی صورت می گیرد.
 نفت وارد ش��ده به دری��ا از طریق ایجاد مس��مومیت ح��اد و مزمن عام��ل نابودی

 الکپشت های دریایی اس��ت. فعالیت های صید و صیادی، زباله، س��اخت و ساز در 
سواحل، احداث جاده های ساحلی در مناطق مناس��ب تخمگذاری و بر هم خوردن 
 آرامش و امنیت محیط، گس��ترش ش��هرها و افزایش آلودگی نوری در س��واحل و 
زیستگاه های الکپشت های دریایی، صید بالغین، فاضالب های شهری و شکارچیان 
طبیعی از جمله موارد عمده نابودی این موجودات است. عالوه بر آن مواردی همچون 
تردد شناورها، انفجارات برای اکتشاف منابع، آلودگی حرارتی، تخریب آب سنگ های 
مرجانی، پدیده ذوب شدن یخ های قطبی و افزایش سطح دریاها، فرسایش سواحل 

و مانورهای دریایی نیز به شکل های گوناگون عامل انقراض این موجودات است.

آغاز فصل تخمگذاری الکپشت های دریایی در هرمزگان

نجات ببرهای تایلندی از خطر انقراضتداوم پیامدهای » ال نینو« بر اقلیم جهانی

کارشناسان محیط زیست می گویند که نقطه 
اوج پدیده جوی »ال نینو« س��پری ش��ده، اما 
تاثیر آن بر اقلیم جهانی همچنان ادامه خواهد 

داشت.
سازمان جهانی هواشناسی )WMO( اعالم 
کرد که در اواخر س��ال ۲۰۱۵ میالدی، دمای 
سطح اقیانوس آرام دو درجه سانتیگراد باالی 

میانگین بوده و ش��واهدی را ارایه کرده  مبنی 
بر اینکه در سال ۱۶-۲۰۱۵ پدیده ال نینو در 
مقایسه با حوادث مشابه س��ال 9۸-۱99۷ و 
۸۳-۱9۸۲ در نوع خود شدیدترین بوده است.

سازمان جهانی هواشناس��ی همچنین اعالم 
کرده که انتظ��ار م��ی رود در ماه های پیش رو 
ش��دت این پدیده ج��وی کاهش یافت��ه و در 
طول س��ه ماه دوم س��ال ۲۰۱۶ به طور کامل 

از بین برود.
»پت��ری تاالس«، دبی��رکل س��ازمان جهانی 
هواشناسی اظهار داشت: به تازگی شاهد یکی 
از ش��دیدترین نمونه های ال نین��و بودیم که 
موجب نامناسب شدن آب و هوا در کشورهایی 
از تمام قاره ها ش��د و گرمای جهانی را در سال 

۲۰۱۵ به اوج رساند.
به گزارش خبرگزاری ش��ینهوا، تاالس افزود: 
به لحاظ هواشناس��ی ش��دت پدی��ده ال نینو 
اکنون رو به افول است، اما نمی توان نسبت به 
آن غفلت کرد؛ چرا ک��ه تاثیرات آن تا ماه های 

پیش رو ادامه خواهد داشت.

کارشناس��ان محیط زیس��ت در تایلند اعالم کردند: 
جمعیت کاهش یافته ببرها در این کشور دوباره افزایش 
یافته است. به گفته کارشناسان محیط زیست در تایلند 
با تقویت اقدامات حفاظتی از این گونه جانوری کاهش 
جمعیت ببرها روند عکس پیدا کرده اس��ت.در س��ال 
۲۰۰۶ دولت تایلند طی همکاری با انجمن حفاظت از 
حیات وحش، سیستم کنترل و نظارت بر محیط زیست 
و حفظ حیات این گونه جانوری را تقویت کرده تا شکار 

ببرها متوقف شود. 
کارشناسان با کنترل جمعیت ببرها در فاصله سال های 
۲۰۰۵ ت��ا ۲۰۱۲ دریافتند با اج��رای دقیق و جدی 
سیستم گش��ت زنی تعداد این گونه جانوری افزایش 
پیدا کرده است.به گزارش ایس��نا کارشناسان محیط 
زیست تایلند بر این باورند که تداوم سیستم گشت زنی 
می تواند در سال های پیش رو تعداد ببرها را با سرعت 

بیشتری باال برد.

ارتباط گرم ترین سال جهان با تلفات بالیای طبیعی

در گزارش سازمان ملل متحد آمده است: گرم ترین 
سال جهان با میزان تلفات انس��انی و گستردگی 
آس��یب های ناش��ی از بالی��ای طبیع��ی ارتباط 

داشته است.
بالیای طبیعی موجب شد س��ال ۲۰۱۵ میالدی 
ب��رای بس��یاری از مردم جهان س��الی س��خت و 
پرحادثه باش��د. طبق اعالم دفتر سازمان ملل در 
حوزه کاهش بالیا، آمار به دست آمده بسیار تاسف 

برانگیز بوده است.
در س��ال ۲۰۱۵ زندگی دس��ت کم 9۸ میلیون و 
۶۰۰ ه��زار نفر از م��ردم جهان تح��ت تاثیر انواع 
بالیای طبیعی از جمله س��یل و خشکسالی قرار 
گرفت، همچنین خسارت های اقتصادی بیش از 

۶۶ میلیارد دالر برآورد شده است.
طبق اعالم دفتر س��ازمان مل��ل در حوزه کاهش 
بالیا، حدود ۲۳ هزار تن به دلیل وقوع ۳4۶ حادثه 
طبیعی در سراس��ر جهان جان خود را از دس��ت 
داده اند که تنها ب��ر اثر وقوع زمین ل��رزه در نپال 
9۰۰۰ تن کش��ته ش��دند. هر چند ای��ن تعداد از 
کش��ته ش��دگان در قاره آسیا نس��بت به گذشته 

کمتر ب��وده، ضرورت دارد تا برنامه ریزی بیش��تر 
و دقیق تری ب��رای مقابله با این ح��وادث در نظر 

گرفته شود.
به گزارش ش��بکه اخبار محیط زیس��ت، در این 
بررسی تاکید شده سیل و خشکسالی فاکتورهای 
مهمی در 9۲ درصد بالیای طبیع��ی بوده که در 

سال ۲۰۱۵ در سراسر جهان رخ داده است.
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زمانى مديران آموزش و پرورش مى گفتند: دانش آموز  مريم 
معتاد نداريم. بعد از اصرار و انكار ها باالخره تاييد شد كه پدريان

ــت و  ــه ارائه آمار نيس ــازى ب ــت ني چون تعداد كم اس
اين طورى قال راه مى افتد؛ يكى آمار مى دهد، آن يكى تكذيب مى كند و 
ــاس خستگى كنند و  اين چرخه ادامه پيدا مى كند تا زمانى كه همه احس
سكوت حكمفرما شود!  بعد هم اين سكوت يك مدتى مى ماند تا همه مشكل 
را فراموش كنند. هر چند ما در جامعه اى زندگى مى كنيم كه ممكن است 
ــوند و گاه نيز برخى از اين افراد براى ادامه  برخى افراد در جامعه معتاد ش
تحصيل به مدارس وارد شوند، اما آنها افرادى هستند كه در جامعه گرفتار 

آسيب هاى اجتماعى شده اند نه در مدرسه.
در صورتى كه اعضاى ستاد مبارزه با موادمخدر بر اين باور بودند كه  رقم130 
هزار دانش آموز معتاد پشت نيمكت هاى مدارس در حال تحصيل هستند 
ــورت تفننى از مواد مخدر  ــى از دانش آموزان نيز به ص و تعداد قابل توجه
استفاده مى كنند، با وجود اينكه مديران آموزش و پرورش مى گفتند: آمار 
ــاله اعتياد بود كه  مديران دولتى رقمى بين 2 تا 3 هزار محصل درگير مس
به زعم آن ها براى جمعيت دانش آموزى حدود 13 ميليون نفرى رقم قابل 
توجهى نيست. در صورتى كه در جامعه ايران طبق آمار رسمى 1/5 ميليون 
نفر معتاد داريم. رقم غير رسمى اعتياد در كشور اما دو برابر اين تخمين زده 
مى شود. حقيقت اين است كه هيچ آمار درست و درمان و قابل استنادى از 
تعداد دانش آموزان معتاد در ايران وجود ندارد يا هنوز به بيرون درز باز نكرده 

و براى همين هم مسئوالن آموزش و پرورش مى توانند به راحتى ادعا كنند 
كه محيط مدارس كامال امن است.

ــش آموزان معتاد  ــرى در باره تعداد دان ــكوت خب حال پس از مدت ها س
در كشور به گوش مى رسد.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى بيان كرد:130 هزار دانش 
آموز معتاد، پشت نيمكت هاى مدارس حضور دارند. حسين طال گفت: بر 
ــال 1394 حدود 13  پايه اعالم وزارت آموزش و پرورش در اول مهرماه س
ميليون نفر دانش آموز در كشور تحصيل مى كنند كه در مقطع سنى 7 تا 

19 سال هستند.
ــد: برپايه  ــن اعتياد در دانش آموزان يادآور ش وى در ادامه در خصوص س
ــالگى كاهش پيدا كرده است و 13 سالگى  گزارش ها سن اعتياد به 13 س
يعنى نوجوانى كه در ابتداى دوران تحصيلى دوره دوم خود يعنى در كالس 
ــت. اين عضو كميسيون اجتماعى  هفتم يا همان دوم راهنمايى سابق اس
مجلس درباره آمار اعالمى تاكيد كرد: تعداد130 هزار دانش آموز معتاد، 
ــت كه مصرف دائمى مواد دارند و آمارى از آن دسته  مربوط به آنهايى  اس
ــتعمال مواد مخدر  از دانش آموزانى كه به صورت تفننى و تفريحى به اس
ــت وگرنه تعداد از اين هم فراتر خواهد رفت. ــت نيس مى پردازند در دس

پس با اين وجود آيا 130 هزار نفر در خارج از محيط مدرسه يا مثال در محل 
اشتغال خود معتاد شده اند؟  براى همين اعتياد آنها ارتباطى به مدرسه شان 
ندارد. متاسفانه مسئوالن اين طور بيان مى كنند كه؛ « حتى اگر آمار130 

ــنين دانش آموزى فرضا صحت داشته باشد، نبايد آنها را  هزار معتاد در س
ــاب آورد چون اين كار افكار عمومى را نگران مى كند؛  دانش آموز به حس
« آن وقت همه با خودشان فكر مى كنند كه مبادا فرزند ما هم در مدرسه 

دچار اعتياد شود و نكند اين نابه سامانى در مدارس شايع باشد. »
ــد وارد  ــى توان ــچ كس نم ــه االن هي ــود اينك ــى ش ــزارش م خالصه گ
ــاد دانش  ــابى درباره اعتي ــت و حس ــك تحقيق درس ــود و ي مدارس بش
ــد. نهادهايى  ــدر انجام بده ــا به موادمخ ــى آنه آموزان و ميزان دسترس
ــترى  ــن اجتماعى، دادگس ــت، رفاه و تامي ــه هاى بهداش مثل وزارتخان
ــواد مخدر بايد  ــتاد مبارزه با م ــتى و از همه مهمتر س ــازمان بهزيس و س
ــفانه  ــك در اين عرصه افزايش دهند. متاس ــود را براى كم تمام تالش خ
ــروكار دارند، عمرا آمارى  ــتقيم با جريان س نهادهايى هم كه به طور مس
ــه هايى كه  ــد بچ ــى مانن ــط م ــط اين وس ــد! فق ــرون نمى دهن ــه بي ب
ــاى گول  ــگ و لعاب ه ــدر و با رن ــاى جديد موادمخ ــا نمونه ه هر روز ب
ــه مدارس ما  ــى توانيم بپذيريم ك ــك از ما م ــر مواجهند و كدام ي زنك ت
ــه خبرى از  ــتند كه در آنها ن ــتوريزه هس ــرايط كنونى اين قدر پاس در ش
ــى دى هاى فالن  ــى و نه س ــروبات الكل ــد، نه مش تبادل مواد مخدر باش
ــا نگاهى  ــوزش و پرورش ب ــئوالن وزارت آم ــى كه مس و فالن. در صورت
ــالم كنند،  ــط اع ــئوالن ذيرب ــه مس ــات الزم را ب ــه اطالع ــع گرايان واق
ــدارس كم ــردم به م ــدى م ــاد صد در ص ــداد اعتم ــن تع ــا افزايش اي ب

 خواهد شد.

مديركل پزشكى قانونى استان اصفهان:

پرونده هاى قصور پزشكى 37 درصد 
كاهش پيدا كرد

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده خبر داد؛

مكاتبه با دولت 
براى رسيدگى به ورزش كاركنان زن

پذيرش اسناد پزشكى در 30 كارگزارى؛

 تشكيل جلسات افزايش مستمرى

اخباركوتاه

پرسه درشهر

خبرخبر

ــترده اى  ــان اين كه طيف گس ــت هالل احمر با بي ــس جمعي ريي
ــود، خاطرنشان  از خدمات هالل احمر همواره به مردم ارائه مى ش
كرد: نوروز جلوه واقعى خدمات هالل احمر است و لذا بايد در پايان 
ــده،  ــا چه اندازه خدمات ارائه ش ــوروزى ارزيابى كرد كه ت طرح ن

مورد رضايت و مطلوب نظر مردم بوده است.
دكتر سيد اميرمحسن ضيائى در جلسه شوراى معاونين جمعيت 
ــه اين حديث  ــاره ب ــليت ايام فاطميه، با اش هالل احمر ضمن تس
ــت.  ــد: « فاطمه پاره تن من اس ــه فرمودن ــرم (ص) ك پيامبر اك
ــاخته و هر كه او را اندوهناك  ــاد س هر كه او را شاد سازد، مرا ش
ــه مردم پيش من  ــت؛ فاطمه از هم كند، مرا اندوهناك كرده اس
ــاره تمام  ــه زهرا (س)، عص ــوان كرد: فاطم ــت. »، عن عزيزتر اس
ــعارها گذر كرده و به شعور  ــت؛ لذا ما نيز بايد از ش ائمه اطهار اس
ــى كنيم كه تا چه اندازه توانسته ايم اخالق فاطمى  برسيم و بررس
ــعه داده و سرلوحه  را در خود، خانواده و محيط زندگى خود توس

كارهاى خود قرار دهيم.
ــن و ائمه اطهار  ــتورات دي ــن كه بايد همه دس وى با تاكيد بر اي
ــم، گفت:  ــرش تبديل كني ــالق و نگ ــالم) را به اخ ــا الس (عليهم
ــالم) همواره بر خودسازى تاكيد داشته و  ائمه اطهار (عليهما الس
سيره ايشان بر اين بوده است كه به جاى حرف زدن بسيار، عمل 
كنيم؛ لذا اميدواريم بتوانيم جامعه اسالمى مان را كه بزرگ ترين 
ــر ظرفيت هاى  ــا حداكث ــف آن جامعه اى ب ــاخص و نقطه عط ش
اجتماعى است، به سر منزل مقصود رسانده و در جهت ايجاد مدينه 

فاضله حركت كنيم.
نوروز؛ فرصتى براى ارائه خدمت در شان مردم

ــاره به فعاليت هاى گسترده اين  رييس جمعيت هالل احمر با اش
جمعيت در ايام نوروز، عنوان كرد: نوروز، از جمله ايامى است كه 
مى توان بهترين خدمت ها را به مردم عزيزمان ارائه كنيم و به افكار 
ــه اندازه آماده  ــان دهيم كه جمعيت هالل احمر تا چ عمومى نش
ــيارى از رويدادها كنار مردم و البته موثر  ــت و مى تواند در بس اس
ــد. وى با بيان اين كه طيف گسترده اى از خدمات هالل احمر  باش
ــى خدمات  ــوروز جلوه واقع ــان كرد: ن ــود، خاطرنش ارائه مى ش
هالل احمر است و لذا بايد در پايان طرح نوروزى ارزيابى كرد كه 
تا چه اندازه خدمات ارائه شده، مورد رضايت و مطلوب نظر مردم 
ــت. ضيائى با تاكيد بر اين كه تدوين و ارائه دستورالعمل  بوده اس
يكسان براى نوروز كارى ارزشمند و مفيد در زمينه ارائه خدمات 
ــتورالعمل، با حفظ وظايف و  ــت، افزود: اين دس بهتر به مردم اس
جايگاه سازمانى هر زيرمجموعه اى تدوين شده و فايده بزرگ اين 
اقدام اين است كه تهيه گزارش عملكرد و اجراى منظم برنامه ها 

امكان پذير مى شود.

معاون فنى مهندسى و خدمات ترافيك پليس راهور ناجا از افزايش ساعت 
ــماره گذارى و تعويض پالك در اسفندماه خبر داد.  سرهنگ  كار مراكز ش
ــى و خدمات ترافيك پليس راهور ناجا  احمد رستمى معاون فنى مهندس
ــريع در ارائه خدمات شماره گذارى  اظهار داشت: به منظور تسهيل و تس
و پس از شماره گذارى متقاضيان و جلوگيرى از ازدحام در روزهاى پايانى 
سال، ساعات كار در واحدهاى شماره گذارى، مراكز تعويض پالك استان ها 
و دفاتر خدمات خودرويى شهرستان ها تا پايان سال جارى به تدريج افزايش 
پيدا مى كند. وى افزود: لذا هموطنان برابر ساعت اعالمى با مراجعه به مراكز 

تعويض پالك مى توانند خدمات مورد نظر خود را دريافت كنند.
ــور ناجا تصريح كرد:  ــى و خدمات ترافيك پليس راه معاون فنى مهندس
ــطح مراكز تعويض پالك  ــتقرار واحدهاى اجراييات در س با عنايت به اس

اخذ عدم خالفى در مراكز، موجب تسريع كار متقاضيان خواهد شد.
وى گفت: در دهه اول اسفند ماه ساعت كار اين مراكز در تهران از ساعت 7 تا 
14:30 و شعب استان ها از 7 تا 14 خواهد بود؛ در عين حال اين مراكز براى 
ــاعت پايان وارد مراكز شده باشند در تهران تا  خودروهايى كه تا پيش از س
ساعت15:30 و در شعب استان ها تا ساعت 15 خدمات ارائه خواهند كرد.

ــى و خدمات ترافيك پليس راهور ناجا افزود: در دهه  معاون فنى مهندس
دوم اسفند ماه نيز ساعت پذيرش اين مراكز در سراسر كشور از ساعت 7 تا 
15:30 خواهد بود در عين حال اين مراكز براى خودروهايى كه تا پيش از 

ساعت پايان وارد مراكز شده باشند تا ساعت 17 خدمات ارائه مى كنند.
ــاى پايانى  ــت: در روزه ــرد و گف ــاره ك ــفند ماه اش ــوم اس وى به دهه س
ــاعت پذيرش  ــدگان س ــه كنن ــاالى مراجع ــم ب ــه به حج ــال با توج س
ــده كه  ــن ش ــا 16 تعيي ــاعت 7 ت ــور از س ــر كش ــز در سراس ــن مراك اي
ــاعت 18:30 ادامه ــده نيز تا س ــه خودروهاى پذيرش ش خدمات دهى ب
ــى و خدمات ترافيك پليس راهور ناجا   خواهد داشت. معاون فنى مهندس
در خصوص ساعت كار واحدهاى شماره گذارى مستقر در كارخانجات ايران 
ــايپا ( فروش و تحويل )، كرمان موتور، گروه  خودرو ( فروش و تحويل )، س
بهمن، آسان موتور، ايران خودرو ديزل، سايپا ديزل، ماموت و كارخانجات 
كم توليد در اسفند ماه گفت: برابر برنامه ريزى صورت گرفته ساعت كار اين 
مراكز در دهه اول اسفند از ساعت7:30 تا 15، در دهه دوم از7:30 تا 16 و در 

دهه سوم از7:30 تا 20 تعيين شده است.

رييس جمعيت هالل احمر؛

فعاليت  گسترده هالل احمر در نوروز 
و دستور لغو مرخصى ها

افزايش ساعات كار مراكز شماره گذارى 
و تعويض پالك در اسفندماه ــويد و تحمل شرايط  ــه رفتن خسته مى ش يك روز از مدرس

ــتن،  ــود، يك روز از امتحان داش ــخت مى ش آن براى تان س
يك روز براى اين كه فالن مدل گوشى را نمى توانيد بخريد، 
احساس مى كنيد سخت ترين و ناراحت كننده ترين روزهاى 
ــه خاطر  ــك روز هم ب ــى كنيد و ي ــان را تجربه م ــى ت زندگ
ــگاهى تان. دوره نوجوانى و جوانى از  دردسرهاى پروژه دانش
آن دوره هاى زندگى است كه مدام اين احساس به افراد دست 
مى دهد كه سخت ترين روزهاى زندگى شان را مى گذرانند. 
ــى  ــد روان شناس ــناس ارش باوجود اين با رضا آذريان؛ كارش
ــما كمك كنيم كه راحت تر با شرايط تان  مى خواهيم به ش

كنار بياييد.
با ترس تان برخورد كنيد

اين كه از زندگى انتظار داشته باشيد، هميشه عالى و بر وفق 
ــت. البته مشكالت هم  مراد شما باشد بيجا و غيرمنطقى اس
هميشه هست و نمى توان آن ها را ناديده گرفت با اين حال، 
به هيچ وجه نگذاريد درد و رنج يك موقعيت سخت از زندگى 

نااميدتان كند. نگذاريد منفى بودن خسته تان كند. 
ــى تان  ــاى زندگ ــيرينى ه ــه ش ــا، هم ــى ه ــد تلخ نگذاري
ــود،  ــى ش ــخت م ــى س ــى زندگ ــرد. وقت ــما بگي را از ش
ــر كار  ــدم ديگ ــك ق ــتن ي ــدف و برداش ــردن ه ــال ك دنب
ــازه دهيد  ــه اج ــت ك ــن اس ــر اي ــا بدت ــت؛ ام ــختى اس س
ترس هاى بيجا و الكى، جلوى پيشرفت شما را بگيرد. با اين كه 
ترس مى تواند وحشتناك باشد و بيشتر از هر نيروى ديگرى 
ــت دهد، اما به آن اندازه كه به نظر  ــان ها را شكس در دنيا انس

مى رسد هم قوى نيست. 
ــازه مى دهد،  ــما اج ــان اندازه كه ذهن ش ترس فقط به هم
ــاع را  ــرل اوض ــى توانيد كنت ــم م ــود. هنوز ه ــى ش قوى م
ــان را  ــه ترس ت ــت ك ــز كار اين اس ــد. رم ــت بگيري به دس
ــد، بنابراين براى  ــتقيما با آن برخورد كني ــيد و مس بشناس
به كرسى نشاندن حرف تان به او، بايد سخت تالش كنيد چون 
اگر اين كار را نكنيد، خودتان را در برابر حمالت آينده ترس قرار 

داده ايد و شكست تان قطعى خواهد بود.
با تجربيات تان رشد خواهيد كرد

ــاع آن طور  ــت كه وقتى اوض ــه، دقيقا همان چيزى اس تجرب
ــت مى آوريد و تجربه،  كه مى خواهيد پيش نمى رود، به دس
ارزشمندترين تسهيالت زندگى است، همان چيزى است كه 
ــما اين قدرت را داريد كه زخم ها و  به شما قدرت مى دهد. ش
نگرانى هايتان را به دانش تبديل كنيد فقط كافى است كارى 

براى شان بكنيد. 
ــه آموخته  ــد و از چيزى ك ــاده را بپذيري ــد اتفاقى كه افت باي
ــد.  ــتفاده كني ــو اس ــه جل ــى ب ــتن قدم ــراى برداش ــد ب اي
ــى دهد تا  ــما توانايى م ــه تجربه كرده ايد به ش هر چيزى ك
با چيزهايى كه قرار است تجربه كنيد، كنار بياييد. اين را درك 

و خودتان را آزاد كنيد.
مشكالت را تقصير زمين و زمان نيندازيد

ــتند زيرا آزادى،  ــتار آزادى نيس ــتر آدم ها واقعا خواس بيش
مسئوليت پذيرى طلب مى كند و بيشتر آدم ها از مسئوليت 
ــما هم اين طور باشيد. وقتى ديگران  مى ترسند! نگذاريد ش
ــت مقصر مى دانيد،  را به خاطر اتفاقاتى كه برايتان افتاده اس
از مسئوليت شانه خالى مى كنيد. اشتباه نكنيد، قيمت شادى 
ــت. به محض اين كه  ــئوليت پذيرى اس ــبختى، مس و خوش
از مسئول كردن آدم ها و چيزهاى ديگر براى خوشبختى تان 
ــبخت تر خواهيد شد. اگر االن  دست بكشيد، شادتر و خوش

ناراحت هستيد، مقصر فرد ديگرى نيست. 
ــه اعتماد  ــما ب ــبختى ش ــه خوش ــد ك ــت بداني ــب اس جال
ــر  ــزل ناپذي ــل تزل ــتگى دارد و مي ــان بس ــس ت ــه نف ب
ــان،  خودت ــى  زندگ ــئوليت  مس ــرش  پذي ــه  ب ــما  ش

حتى اگر ديگران هم در آن نقش داشته باشند.
هميشه چيزى براى شكرگزارى وجود دارد

مثبت بودن در موقعيت هاى منفى، ساده لوحانه نيست. اگر 
در زمان هايى كه چيزهاى زيادى براى شكايت كردن و گريه 
ــكرگزار  ــح دهيد لبخند بزنيد و ش ــود دارد، ترجي كردن وج
ــد. به همه  ــتى انجام مى دهي ــيد، كار درس زندگى تان باش
زيبايى هايى كه اطراف تان وجود دارد فكر كنيد، به آن ها نگاه 
كنيد و لبخند بزنيد. براى همه چيزهاى كوچكى كه زندگى 
به شما داده است شكرگزار باشيد زيرا وقتى همه آن ها را كنار 

هم قرار دهيد، مى فهميد كه تا چه اندازه اهميت دارند.
پايان شب سيه، سپيد است

ــرز قابل توجهى  ــى هاى تان را به ط با صبر مى توانيد تواناي

ــه همه آرزوهاى تان فورا برآورده  گسترش دهيد. اگر هميش
ــيد نخواهيد داشت.  ــوند، ديگر چيزى كه به دنبالش باش ش
ــرفت، دل تان تنگ  ــراى لذت منتظر ماندن و پيش آن وقت ب
خواهد شد. يادتان باشد، صبر به معنى منتظر ماندن نيست، 
ــى خوب در زمانى است كه براى  ــتن نگرش صبر توانايى داش

چيزى كه به آن باور داريد تالش مى كنيد.
شما تنها نيستيد

وسط سختى هاى زندگى، خيلى راحت مى توانيد به اطراف 
ــه زندگى راحتى را  ــد و آدم هايى را ببينيد ك نگاهى بيندازي
ــا به طريقى  ــت. همه م ــد، اما واقعا اين طور نيس مى گذرانن
در زندگى با مشكالتى دست و پنجه نرم مى كنيم و اگر بتوانيم 
به آن اندازه شجاع باشيم كه درباره آن با همديگر حرف بزنيم، 
ــردرگمى، تنها  ــاس س ــد كه در اين احس متوجه خواهيم ش
نيستيم. وقتى از خودتان مى شنويد كه مى گوييد « من تنها 
هستم »، اين فقط ذهن نگران تان است كه مى خواهد شما را 

درگير دروغ هاى خود كند.
اصال يكى از بزرگ ترين نعمت هاى زندگى اين واقعيت است 
كه زندگى سخت است زيرا در برخورد با سختى هاى زندگى، 

قدرتى بسيار ارزشمند در ما به وجود مى آيد. 
ــه بتوانيم  ــد ك ــى ده ــكان را م ــن ام ــه ما اي ــدرت ب اين ق
ــان  ــى م ــداف زندگ ــن اه ــن و معنادارتري ــق تري ــه عمي ب
ــه زندگى  ــت ك ــن اس ــل آن، اي ــم. دلي ــدا كني ــت پي دس
ــاده ــوق الع ــزى ف ــم از آن چي ــا قادري ــت و م ــخت اس س

ــت و ما مى توانيم فراتر از  ــخت اس  بسازيم. چون زندگى س
ــويم، مى توانيم تفاوت و تغيير ايجاد  ــختى ها بلند ش اين س

كنيم.

ــكى قانونى استان  مديركل پزش
اصفهان گفت: تعداد پرونده هاى 
ــكى در10 ماهه سال  قصور پزش
جارى نسبت به مدت مشابه سال 
ــد كاهش پيدا  قبل 37/76 درص

كرده است.
دكتر على سليمان پور اظهار كرد: 
از ابتداى فروردين تا پايان دى ماه

سال جارى، تعداد يك هزار و 36 
ــتان اصفهان به نتيجه رسيد  ــكى قانونى اس ــيون هاى پزش پرونده در كميس
ــد افزايش  ــل، 13 درص ــال قب ــابه س ــه با مدت مش كه اين تعداد، در مقايس

داشته است.
ــورد مربوط  ــيده، 605 م ــه نتيجه رس ــوع پرونده هاى ب ــزود: از مجم وى اف
ــكى و 281 مورد مرتبط  به پرونده هاى پزشكى قانونى،150 مورد قصور پزش

با موضوعات روانپزشكى قانونى بوده است.
ــتان اصفهان تصريح كرد: تعداد پرونده هاى قصور  مديركل پزشكى قانونى اس
ــال قبل 37/76 درصد كاهش  پزشكى در اين مدت، نسبت به مدت مشابه س

پيدا كرده است.

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده از مكاتبه جديد با دولت در زمينه 
تسريع در تصميم گيرى براى اصالحيه دستورالعمل ورزش كاركنان زن دولت 

خبرداد. 
ــا انجام  ــرد: اميدواريم ب ــر اظهار ك ــالم اين خب ــهيندخت موالوردى با اع ش
ــراى كاركنان زن دولت در زمينه  نامه نگارى ها هرچه زودتر خبرهاى خوبى ب

فعاليت هاى ورزشى شان داشته باشيم.
ــت يكى از مطالبات  ــود وضعيت ورزش كاركنان زن دول وى با بيان اينكه بهب
ــدا كند، آنان  ــان زن دولت بهبود پي ــت ورزش كاركن ــت،گفت: اگر وضعي اس
از سالمت و شادابى بيشترى برخوردار مى شوند و وظايف خود را چه در محل 

كار و چه در منزل بهتر مى توانند انجام دهند.
ــال جارى  ــتان س ــت از تابس ــان دول ــتورالعمل ورزش كاركن ــه دس اصالحي
ــت. كارگروه ورزش و اوقات  در كميسيون اجتماعى دولت در حال بررسى اس
ــتورالعملى را كه در سال  ــات متعددى دس فراغت زنان و دختران نيز در جلس
68 در زمينه ورزش كاركنان زن به تصويب رسيده بود را بررسى كرده و پس از 
استخراج نكات مثبت آن تغييراتى در اين دستورالعمل ايجاد و به معاونت امور 
ــال كرد. اين دستورالعمل در بخش  زنان و خانواده نهاد رياست جمهورى ارس
حقوقى معاونت امور زنان و خانواده نيز بررسى و به كميسيون اجتماعى دولت 

جهت بررسى، ارسال شد تا در دستور كار هيئت دولت قرار گيرد.

 معاون فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى از پذيرش اسناد پزشكى 
مراكز طرف قرارداد در30 كارگزارى رسمى استان تهران خبر داد.

ــپارى  ــب افزود: به منظور برون س ــن زدا با بيان اين مطل محمدحس
ــناد مراكز طرف قرارداد به كارگزارى هاى رسمى،  فرآيند پذيرش اس
ــرم افزارهاى مورد نياز آنها  آموزش هاى الزم به كارگزارى ها ارائه و ن

تامين شد.
ــفند ماه در بيش از30  ــكى از اول اس ــناد پزش وى گفت: پذيرش اس
ــتان تهران (ادارات كل غرب و شرق و  ــطح اس كارگزارى منتخب س

شهرستان هاى استان تهران) آغاز شده است.
ــد كرد: اين اقدام  ــازمان تامين اجتماعى تاكي معاون فنى و درآمد س
ــدگان صورت گرفته و ابتدا  ــهيالت الزم به بيمه ش به منظور ارائه تس
در كارگزارى هاى استان تهران و در مرحله بعد نيز طرح برون سپارى 

اسناد در استان هاى ديگر نيز اجرايى خواهد شد.
وى همچنين در مورد راه اندازى مركز صدور گواهى الكترونيك تاكيد 
ــوى وزارت صنعت، معدن  ــاى الزم از س ــس از اعطاى مجوزه كرد: پ
ــى الكترونيكى براى  ــدور گواه ــركت تامين امكان ص و تجارت به ش

سامانه هاى سازمان فراهم شده است.
ــى مربوطه  ــى مراحل قانون ــاس و پس از ط ــر اين اس به گفته زدا، ب
ــاز، برخى از  ــورد ني ــن تجهيزات م ــى و تامي ــن پيش بين و همچني
سرويس هاى غيرحضورى سازمان درقالب گواهى الكترونيك و امضاى 

ديجيتال به مخاطبين سازمان ارائه مى شود.
وى همچنين در مورد افزايش مستمرى بازنشستگان نيز گفت: تاكنون 
چندين جلسه در كارگروه شوراى عالى كار با حضور نمايندگان عضو 
به منظور افزايش دستمزد و مستمرى بازنشستگان و كارگران تشكيل 

شده و پيشنهادات مورد بررسى قرار گرفته است.
ــبات بيمه اى پيشنهاد خود  ــت: ما نيز براساس محاس وى اظهار داش
ــتمرى ها اعالم كرده ايم و اين جلسات تا رسيدن  را براى افزايش مس

به نتيجه الزم و تعيين دستمزد ادامه دارد.

آمار اعتياد در مدارس:

دانش آموزان معتاد؛ از انكار تا واقعيت!!!

چگونه در نوجوانى و جوانى با سختى هاى زندگى كنار بياييم؛

هميشه چيـزى بـراى شكـرگـزارى وجـود دارد



سینما 

اخبار ویژه

خبر 

 فیل��م کوت��اه »متاس��فانه« س��اخته ش��اهرخ دولک��و در بخ��ش 
Short Film Corner جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶ پذیرفته شد .

از آنجایی که جشنواره فیلم کن در بخش مسابقه فیلم های کوتاه فقط آثاری 
را با حداکثر زمان ۱۵ دقیقه می پذیرد فیلم های بلندتر می توانند در بخش 
غیرمسابقه ای Short Film Corner ثبت نام کنند که فیلم »متاسفانه« 
به عنوان اولین فیلم ایرانی امسال در این بخش از جشنواره پذیرفته شده است.
 در این فیلم که با فیلمنامه ای از محمد طلوعی و ش��اهرخ دولکو بر اس��اس

  ای��ده ای از دولک��و س��اخته ش��ده، آتی��ا پس��یانی و اله��ام ک��ردا بازی 
 کرده اند. این فیل��م که ۲۶ دقیقه اس��ت پیش از این نیز در بخش مس��ابقه 
 Asian New Force بیست و یکمین جشنواره IFVA  هنگ کنگ که 

توسط مرکز هنری این کشور برگزار می شود پذیرفته شده بود.
عوامل س��اخت فیلم عبارتند از تهیه کنن��ده و کارگردان: ش��اهرخ دولکو، 
نویسندگان فیلمنامه: محمد طلوعی، شاهرخ دولکو بر اساس ایده ای از شاهرخ 
دولکو، مدیر فیلمبرداری: مجید محمدقلی، موس��یقی : آرمان موس��ی پور، 
طراح صحنه و لباس: لیا ارجمند، تدوین: طاها قدسی، گریم: ماریا حاجیها, 
صدابردار: محمود کاشانی، صداگذاری: سامان شهامت، شاهین خاکپور، مدیر 

تولید: سروش آشتیانی زاد و بازیگران: آتیا پسیانی، الهام کردا.

 نمایش »لحظ��ه های خوب« به مناس��بت ایام دهه فاطمی��ه از ۲ تا 
۱۰ اسفندماه در هنرسرای خورشید اجرا می شود.

 کارگ��ردان نمای��ش »لحظ��ه ه��ای خ��وب« گف��ت: نمای��ش 
لحظه های خوب یک درام اجتماعی اس��ت که داس��تان آن روایتگر 
 رضا، پدر ایلناز کوچولو اس��ت ک��ه طبق نذری که دارد هر س��ال در

 حسینیه ای خدمتمی کند، ولی امسال وضعیت فرق کرده و اتفاقاتی 
دیگر رخ می دهد.

مرتضی ریحان��ی اظهار کرد: ای��ن نمایش کاری متفاوت اس��ت که 
 به مناس��بت ایام دهه فاطمیه در هنرس��رای خورش��ید به نمایش

 در می آید.
وی افزود: نمایش لحظه های خوب ویژه کودک و خانواده طراحی شده 
و تماشاگر در حین تماشا رابطه عاطفی عمیقی با آن برقرار می کند. 
در این نمایش تاش شده بدون هرگونه شعارزدگی در قالب داستانی 
س��اده و بی ریا مخاطب را با دختر نوجوان که قهرمان داستان است 

همراه سازد.
کارگردان این نمایش تصریح کرد: مهرداد ساالری، علی اسکندری، 
مجید ابراهیمی، علیرضا اکبری، مسلم هاشمی، فهیمه مرادی، کبری 
اسحاقی، زهره دهخدا، زهرا علیزاده، پیمان یحیایی، آرمان یحیایی، 
منیره رحیمی و الهام محزونی از جمله بازیگران این نمایش هستند. 
ریحانی ادامه داد: ایلناز حسینی، سید ایمان حسینی، ارشیا احمدی، 
مازیار رستگار، سپهرخلسه و شهرام فرزین نیز از جمله بازیگران این 
نمایش هس��تند که به ایفای نقش در نمایش لحظه های خوب می 
پردازند.وی گفت: همچنین در این نمایش الهام محزونی دستیاری 
کارگردان، محمدس��خایی تنظیم نور، س��عید ابوطال��ب پور تنظیم 
 صدا، امیرمومنی دستیاری نور و س��هراب جعفری دستیاری صدا را 
بر عهده دارند. گفتنی است؛ این نمایش در سالن هنرسرای خورشید 
واقع در پل شهید چمران، جنب شهرداری منطقه 7 هرشب از ساعت 

۱9 به روی صحنه می رود.

 مدی��ر کمیت��ه ناش��ران داخل��ی بیس��ت و نهمی��ن نمایش��گاه 
 بین المللی کتاب ته��ران از آغاز ثبت نام ناش��ران خبر داد و گفت: 
 ای��ن دوره از نمایش��گاه در قال��ب واگ��ذاری بخش قاب��ل توجهی 
 از ام��ور اجرای��ی به تش��کل های ح��وزه نش��ر برگزار می ش��ود و 
 ناش��ران از یکش��نبه ۲ اس��فند نس��بت ب��ه ثب��ت ن��ام اق��دام 

کرده اند.
 به گ��زارش ایرن��ا ازس��تاد خب��ری بیس��ت و نهمین نمایش��گاه 
 بین الملل��ی کت��اب ته��ران، محمدرضا ت��وکل صدیق��ی درباره 
 زمان ثبت نام ناش��ران در بیس��ت و نهمین نمایش��گاه بین المللی 
کتاب تهران اظهار کرد: مرحله مقدماتی ثبت نام از ساعت ۱۲ روز 
یکشنبه دوم اسفند ماه آغاز می شود و تا 8 اسفند ماه ادامه خواهد 

داشت. 
وی اضافه کرد: در این مرحله ناش��ران با ثبت درخواست خود برای 
اختص��اص غرفه و ی��ا اعطای نمایندگی به ناش��ر دیگ��ر، به عنوان 
متقاضی غرفه شناخته می ش��وند و به صورت موقت از آنها ثبت نام 

به عمل می آید.
 توکل صدیق��ی اف��زود: ثب��ت نام موق��ت ب��ه معنای اس��تحقاق 
متقاضی برای دریافت غرفه نیس��ت بلکه پس از بررسی درخواست 
 متقاضیان و داش��تن ش��رایط اختصاص غرفه از طری��ق پیامک و 
 ی��ا پس��ت الکترونیک��ی پذیرش ناش��ران به اط��اع آنه��ا خواهد 

رسید. 
همچنین با اعام متراژ غرفه و پرداخت صورتحساب از طریق درگاه 

بانک ثبت نام ناشران قطعی خواهد شد.
 توکل صدیق��ی درب��اره نحوه ثب��ت نام ناش��ران ب��رای حضور در 
 نمایش��گاه کت��اب عن��وان ک��رد: ناش��ران م��ی توانند ب��ا توجه 
به زمینه فعالیت خود به یکی از وب سایت های اعام شده مراجعه 

کنند. 
 برای این منظور ناش��ران ک��ودک و نوجوان می توانن��د به آدرس
  http://www.cacbp.ir ، ناش��ران دانش��گاهی ب��ه آدرس
http ، ناش��ران آموزش��ی ب��ه آدرس : //www .nbup .ir  
http، ناش��ران عموم��ی ب��ه آدرس : //www .afnam .ir  

 http://www.ipcu.ir برای ثبت نام مراجعه کنند.
بیس��ت و نهمین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۵ تا 
۲۵ اردیبهش��ت ماه در مجموعه نمایش��گاهی ش��هر آفتاب برگزار 

خواهد شد.

علی اکبر ثقفی کارگردان »هلن« با اش��اره به انجام آخرین مراحل فنی این 
فیلم سینمایی، گفت: فیلم سینمایی »هلن« آخرین مراحل فنی خود مانند 
 میکس و اصاح رنگ را از سر می گذراند و ساخت موسیقی هم به آهنگسازی

 آریا عظیمی نژاد به تازگی به پایان رسیده است.
وی با اعام اینکه در نظر دارد ش��رایط حضور این فیلم در بخش بین الملل 
جش��نواره فیلم فجر را فراهم کند، بیان کرد: فکر می کنم »هلن« یک فیلم 
استاندارد اس��ت و قابلیت حضور در بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر را 
دارد و به خوبی می تواند سینمای ایران را در این بخش نمایندگی کند. این 
فیلم هم از جهت ساختار و هم از لحاظ محتوا ویژگی های منحصر به فردی 
دارد و اثری امیدبخش است.ثقفی در پاسخ به این پرسش که آیا فیلم »هلن« 
را به بخش ملی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ارایه کرده بود، گفت: بله 
فیلم را به جش��نواره فیلم فجر ارایه کرده بودم، اما مانن��د برخی دیگر از آثار 
 گرفتار سلیقه هیئت انتخاب شد. اتفاقا در طول برگزاری این رویداد سینمایی

 فیلم های پذیرفته ش��ده در بخش های مختلف را دیدم و متوجه شدم فیلم 
»هلن« چیزی کم از آثار پذیرفته شده ندارد ولی به دلیل باال بودن رقابت این 
فیلم از حضور در بخش ملی جشنواره فیلم فجر باز ماند.این کارگردان متذکر 
شد جا ماندن از حضور در بخش سودای س��یمرغ سی و چهارمین جشنواره 
فیلم فجر در حالی اتفاق افتاد که به راحتی می توانستیم در بین آثار این بخش 
حضور داشته باش��یم منتها نمی توانستیم و نمی خواس��تیم در رای هیئت 
انتخاب تاثیری بگذاریم در نتیجه به سلیقه آنها احترام گذاشتیم. با این اوصاف 
ترجیح می دهم این فیلم در بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر حضور پیدا 
کند.این تهیه کننده سینما در پایان درباره تازه ترین فعالیت خود در عرصه 
تولید گفت: امیرحسین ثقفی مشغول نگارش فیلمنامه »روسیه« است و تولید 

را برای سال آینده آغاز خواهیم کرد.

فیلم کوتاه » متاسفانه«
 در جشنواره فیلم کن پذیرفته شد

در ایام دهه فاطمیه؛

 »لحظه های خوب« را در 
هنرسرای خورشید  دنبال کنید!

آغاز ثبت نام ناشران 
در نمایشگاه کتاب تهران

»هلن« به بخش بین الملل 
جشنواره فجر می  رود

معاون هنری ارشاد در اختتامیه موسیقی فجر:

بودجه موسیقی سال آینده ۲ برابر می شود

 حس��ن فتحی استاد س��اختن س��ریال های عاش��قانه است.از ش��ب دهم و
  م��دار صف��ر درجه ت��ا می��وه  ممنوع��ه و همی��ن س��ریال ش��بکه  خانگی؛

 یعنی شهرزاد...
شهرزاد از زمان پیش از تولید با جذب س��تاره های مطرح دنیای بازیگری که 
برخی مثل ترانه علیدوس��تی تا پی��ش از این تجربه بازی در هیچ س��ریالی را 
نداشتند سر و صدای بس��یاری به پا کرد و توانست ذهنیت مخاطبین را آماده  

توزیع این سریال کند.
کنار هم قرار گرفتن بازیگران ش��هره ای نظیر علی نصیریان، شهاب حسینی، 
ترانه علیدوستی و مصطفی زمانی، گروه بازیگران کم نظیری را در اختیار فتحی 
قرار داده بود تا بتواند با استفاده از پتانسیل باالی آنها و استفاده از یک داستان 
عاش��قانه، س��ریال درخوری را آماده نمایش کند. اتفاق کم نظیری که برای 
نخستین بار در س��ریال های نمایش خانگی که تازه چند سالی از آغاز ساخته 

شدن آنها می گذرد روی داد.
اما جدا از گروه بازیگران و  انتخاب هوشمندانه  داستانی با تم عاشقانه، مواردی 
دیگری هم در استقبال از شهرزاد موثر هستند؛چرا که این سریال پایین تر از 
تجارب قبلی فتحی قرار می گیرد. به خصوص در مقایس��ه با سریال عاشقانه  
 »مدار صفر درجه« که یکی از بهترین س��ریال های بعد از انقاب محس��وب

 می شود.
شهرزاد در دورانی تولید و پخش شد که صدا و سیما در یکی از بدترین دوران 
خود از لحاظ سریال سازی و برنامه سازی به سر می برد. سریال های پرخرج 
تاریخی تلویزیون با انتقادات گس��ترده طیف های مختلف روبه رو شده بود و 

حتی در شبکه های اجتماعی مدام مورد تمسخر قرار می گرفت. 
در چنین شرایطی که بسیاری از اوقات خوب ،تلویزیون در اختیار آگهی های 
بازرگانی و قرعه کشی محصوالت غذایی بود، مخاطبین کمبود یک سریال سر 
و ش��کل دار و با حضور عوامل حرفه ای را احس��اس می کردند. جدای از این، 
سریال شهرزاد از محدودیت های صدا و سیما نظیر ممنوعیت نشان دادن آالت 
موسیقی و یا ش��کل و ش��مایل کاراکترها به خصوص خانم ها استفاده کرد و 

توانست تصویر واقع گرایانه تری از آن دوران را به مخاطب عرضه کند.

ترانه علیدوستی و شهاب حسینی مثل همیشه خوب هستند 
و مصطفی زمانی به خوبی توانس�ته در نقش�ش جای گیرد، 
 اما بازیگری که توانس�ت به خوبی توانایی اش را نشان دهد 

غزل شاکری بود

تبلیغات خوب و مناس��ب دلیل دیگر اس��تقبال مردم از این س��ریال بود. تیم 
تبلیغات فیلم از زمان پیش از تولید توانسته بود با دادن کدهایی به مخاطبین و 
آماده کردن ذهن آنها برای عرضه سریال به خوبی جو مثبتی برای سریال رقم 
بزند. این تبلیغات رسمی  را باید در کنار تبلیغات موثر این روزها یعنی صفحات 
شخصی بازیگران و شبکه های اجتماعی که روز به روز بر تاثیرگذاریشان افزوده 
می شود جای داد. جدای از اینها، طراحی درس��ت و زیبا برای ارایه  محصول 

نهایی به خوبی احترام به مخاطبین بی شمار را نشان می دهد.
گروه بازیگران دلیل دیگر اس��تقبال از شهرزاد اس��ت، به طوری که بار اصلی 
سریال بر دوش بازیگران توانای آن است و در بسیاری از موارد ضعف های فیلم 

نامه را جبران کرده است.
 این گروه بازیگری از چند نسل به راحتی می توانند مخاطبین را جذب فیلم یا 
سریالی کنند. در راس بازیگران علی نصیریان  که یکی از بهترین اجراهایش را 
ارایه داده است تا حدی که حتی بازیگر توانایی چون ترانه علیدوستی را تحت 

شعاع قرار می دهد.
ترانه علیدوستی و شهاب حسینی مثل همیشه خوب هستند و مصطفی زمانی 
 به خوبی توانس��ته در نقش��ش جای گیرد. اما بازیگری که توانس��ت به خوبی 

توانایی اش را نشان دهد غزل شاکری بود.
 غزل ش��اکری که بازیگر کمتر ش��ناخته ش��ده ای برای مخاطبین محسوب

 می شود به بهترین شکل ممکن توانست نقشش را ایفا کند و تضادی را که در 
کاراکترش وجود داشت به نمایش گذارد.

پیشینه  حسن فتحی در سریال سازی دلیل دیگر اس��تقبال از سریال است. 
فتحی در ط��ی دوران طوالنی همکاری با تلویزیون موفق ش��د س��ریال های 
باکیفیت بس��یاری را تولید کن��د، به طوری که تع��دادی از آنها نظیر ش��ب 
 دهم و م��دار صفر درجه در خاط��ره جمعی مخاطبین و م��ردم ایران ماندگار 
شده است.  کمتر پیش می آید که نام نویس��نده یا کارگردان، خود برگ برنده 
استقبال از فیلمی شود، اما حس��ن فتحی جز معدود کسانی است که همیشه 

برای مخاطبین کنجکاوی برانگیز است.
حضور محسن چاوشی عامل بسیار مهم دیگر برای اقبال عمومی از سریال است. 
اگرچه خاطره خوب همکاری حسن فتحی با فردین خلعتبری و علیرضا قربانی 
برای آهنگسازی و خوانندگی آثار پیشین فتحی در ذهن ها ماندگار است، اما 
کنار رفتن این دو و پیوستن امیر توسلی و محسن چاوشی به این پروژه نتیجه  
بسیار خوبی برای سریال شهرزاد رقم زده اس��ت، به خصوص حضور چاوشی 
که به خوبی توانسته است در فضای عمومی کشور س��ریال، شهرزاد را بر سر 

زبان ها بیندازد.
طراحی صحنه و لباس دیگر دلیل دیدنی شدن سریال است. فضاسازی درست 
به خصوص در محیط های درونی به خوب��ی حال و هوای آن دوران تاریخی را 
تداعی می کند. استفاده از رنگ های مختلف و دقت در جزییات برای طراحی 
لباس و به نوعی توجه به طراحی لباس برای نزدیک شدن به شخصیت پردازی 

کاراکترها کار خوب دیگری است که انجام گرفته است.
جدا از نکات مثبت س��ریال، بیش��ترین ضعف را می توان از ناحیه  فیلم نامه 
و اجرای بدون وس��واس و سردس��تی بعضی صحنه ها دانس��ت. شخصیت ها 
در س��ریال دارای یک وحدت رویه نیستند. مشخص نیس��ت که چرا انگیزه و 

نیازشان در مقاطع مختلف متفاوت است؟
دیگر این که روند نشان دادن اعمال شخصیت ها به خصوص بزرگ آقا، دارای 
یک سیر درست و منطقی نیست و نتوانسته به درستی با داستان های عاطفی 
سریال هماهنگ شود. از نظر اجرا هم بعضی از صحنه ها خوب کار نشده است، 
مخصوصا قسمت های فضای بیرونی و الله زار که ش��تاب زدگی در آن عیان 

است.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی اعام کرد سال آینده بودجه 
بخش موسیقی دو برابر می شود.

 علی مرادخانی در مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر 
گفت: از سخنگوی دولت یازدهم آقای نوبخت، آقای فریدون دستیار ویژه 
رییس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی به خاطر تمام زحماتی که 
در این یک سال برای ما کش��یدند صمیمانه قدردانی می کنم؛ چرا که 
می دانم امسال، سال بسیار سختی به لحاظ امکانات و بودجه در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی بود؛ خوشحالم که این نوید را بدهم بودجه حوزه 
موسیقی برای سال آینده دو برابر شده و این باعث مسرت و خوشحالی 

ماست که توانستیم به این توفیق دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: دوستان عزیز، ما بر اساس قولی که رییس جمهور محترم 
در دیدار با هنرمندان داد ارکسترهای س��مفونیک و ملی را راه اندازی 
کردیم و این مدیون زحمات همه دولتمردان است. ما این امید را داریم 
که در برنامه آتی ارکسترها این دو مجموعه نه تنها در ایران بلکه در دنیا 

هم آثار خود را اجرا کنند.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: بنده بیش از ۱۴ س��ال به عنوان مدیر مرکز موسیقی وزارت 
ارشاد فعالیت می کردم و بی اغراق می توانم بگویم که این جشنواره یکی 

از بی نظیرترین جشنواره های موس��یقی فجر بوده و من تاکنون چنین 
کیفیت و استقبالی را مش��اهده نکرده ام، اما در این دوره چنین فضای 

خوبی اتفاق افتاد.
 به هر ترتی��ب من از همه دولتم��ردان عزیز می خواهم ک��ه با توجه به 
هنرمندانی که این گونه با بضاعت خود وارد فضا شده اند توجه بیشتری 

کنند و انتظارات آنها را نیز برآورده سازند.

اصفهان رتبه چهارم نشر کتاب در کش��ور را در سه ماهه نخست امسال 
پس از استان های تهران، قم و خراسان رضوی دارد.

 بنا برگفته معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی استان 
 اصفهان، س��هم اصفهان نس��بت ب��ه آمار کلی کش��ور در نش��ر کتاب

 78/۲ درصد اس��ت.  همچنی��ن در این مدت ۴۵۵ کت��اب از دبیرخانه 
شورای شورای نظارت بر چاپ کتاب استان اصفهان مجوز نشر گرفته که 

نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶/۲ درصد رشد داشته است.
حجت االسام حبیب رضا ارزانی، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
در پاس��خ به این پرس��ش که برای معرفی مولف و نویسنده های بومی 
استان اصفهان در کش��ور چه اقداماتی انجام داده اید، گفت: در این باره 
از چند نفر از نخبگان اصفهان که در این عرصه قلم زده اند و آثار فاخری 
دارند، تقاضا کرده ایم که اگر می توانند به تولید آثار ویژه ای برای معرفی 

و شناساندن مشاهیر استان اصفهان بپردازند. 
همچنین برای اینکه محققین و نویس��ندگان در این عرصه حضور پیدا 
کنند و به نوعی برای تولید آثار ترغیب ش��وند، قول چاپ آثار را به آنها 

داده ایم.
وی در پاسخ به پرس��ش دیگری مبنی بر اینکه بسیاری از نویسندگان 
از قش��ر بی درآمد جامعه هس��تند ) زن��ان، دانش آم��وزان و همچنین 
دانشجویان(، بنابراین توانایی نش��ر و چاپ آثارشان را ندارند. آیا کمک 
هزینه ای برای این افراد از س��وی اداره فرهنگ و ارشاد اسامی در نظر 
گرفته شده اس��ت؟ عنوان کرد: اگر آثار این نویسندگان جزو آثار فاخر 

باش��د، به این معنا که به نوع��ی بتوانند در راس��تای دغدغه های نظام 
جمهوری اسامی حرکت کنند و سعی بر برطرف کردن این دغدغه ها 
داشته باش��ند این قول را به آنها می دهیم که برای چاپ آثارشان اقدام 

کنیم.
حجت االس��ام ارزانی همچنین درباره بازبینی کتاب ها در عرصه نشر 
کتاب گفت: یکی از کمیته های ده گانه ای که تش��کیل ش��ده اس��ت، 
کمیته نظارت بر محتوای کتاب هاس��ت و مس��لما محتوای کتاب ها را 
مورد بررس��ی و ارزیابی قرار می دهند. البته در نظام جمهوری اسامی 
هر کتابی که مشکل قومی و یا فرقه ای ایجاد نکند و با اصول کلی نظام 

همخوانی داشته باشد، نشر پیدا می کند.

حجت االسالم حبیب رضا ارزانی:
اصفهان رتبه چهارم نشر کتاب در کشور را دارد
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عاشقـان
 نمـی میرند...
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خبر

ــارى از  ــال و بختي ــتاندار چهارمح ــى اس ــى امنيت معاون سياس
ــتان چهارمحال و بختيارى  وجود حدود 50 هزار راى اولى در اس

خبر داد.
خدابخش مرادى اظهار داشت: سن اين افراد تا روز انتخابات به 18 

سال مى رسد و مى توانند در انتخابات شركت كنند.
ــار در انتخابات  ــراى اولين ب ــور راى اولى ها ب وى ادامه داد: حض
ــت منطقه و  زمينه را براى تصميم گيرى آنها براى تعيين سرنوش
ــور خود را فراهم مى كند و نقش مهمى نيز در پر شور برگزار  كش
ــات خبرگان ــالمى و انتخاب ــوراى اس ــدن انتخابات مجلس ش ش

 دارد.
ــارى در همه  ــتان چهارمحال و بختي ــت: مردم اس وى اظهار داش
ــته اند و اميدواريم امسال  ــته حضور پر رنگى داش انتخابات گذش
ــه ديگرى  ــتان با حضور خود در انتخابات حماس نيز مردم اين اس

را رقم بزنند.
ــارى  ــال و بختي ــتاندار چهارمح ــى اس ــى امنيت ــاون سياس مع
ــات خبرگان و  ــزارى انتخاب ــدات براى برگ ــه داد: همه تمهي ادام
ــده و همه ــتان انديشيده ش ــالمى در اين اس ــوراى اس مجلس ش
ــتان   برنامه ريزى ها و اقدامات براى برگزارى انتخابات در اين اس

انجام شده است.
وى يادآور شد: تمهيدات براى برپايى شعب انتخابات در روستاهاى 
ــت و مشكلى در اين خصوص  سخت گذر استان نيز انجام شده اس

وجود ندارد.
ــارى اظهار  ــتاندار چهارمحال و بختي ــى امنيتى اس معاون سياس
ــوراى  ــت: هم اكنون 67 نامزد در عرصه انتخابات مجلس ش داش
ــب چهار  ــارى براى كس ــتان چهارمحال و بختي ــالمى در اس اس
ــت  ــر رقاب ــا يكديگ ــالمى ب ــوراى اس ــس ش ــى مجل كرس

مى كنند.

معاون سياسى امنيتى استاندار:

50 هزار راى اولى 
در استان وجود دارد

ــه در چهارمحال و بختيارى و امام جمعه  نماينده ولى فقي
ــمن براى نفوذ در داخل كشور برنامه  شهركرد گفت:دش

دارد و بايد مراقب نفوذ دشمن بود.
ــالم محمد على نكونام، در سفر به شهرستان  حجت االس
ــمن  ــتان افزود:دش ــگ در جمع مردم اين شهرس كوهرن
تالش مى كند كه دوباره به داخل كشور ما نفوذ پيدا كند 
و حاكميت و اداره اين مردم و كشور را به دست بگيرد و هر 
طور كه خودش مى خواهد در اين كشور تصميم بگيرد و 

انقالب اسالمى ايران را از ميان بردارد.
ــزرگ تاريخى  ــور در يك پيچ ب وى تاكيد كرد:امروز كش
ــت، يعنى در موقعيتى هستيم كه به بركت  قرار گرفته اس
ــام(ره) و مقام معظم  ــى و هدايت هاى ام عنايت هاى اله
ــما  ــيارى ش ــهدا و بصيرت و هوش رهبرى،خون مطهر ش
ــالمى ايران در اوج عزت و استقالل قرار  مردم انقالب اس
ــمنان و طاغوت ايستاده و دست آنان  گرفته و در برابر دش
را از اين كشور قطع كرده و حاال دشمن كمر بسته كه اين 
ــور را به حالت  موقعيت را از اين مردم بگيرد و دوباره كش

اول بازگرداند.
ــه زدن و از بين بردن  ــراى ضرب ــمن ب وى تاكيد كرد: دش
ــفانه ــت و متأس ــده اس ــته و مجهز ش انقالب خيز برداش

 برخى ها در داخل به اين دشمن خيز برداشته و زمينه را 
براى حضور او در داخل كشور فراهم مى كنند كه اين خطر 

بزرگ در كمين كشور است.
ــاوم،  ــى مق ــارى را مردمان ــوم بختي ــاير و ق نكونام،عش
ــتگى ناپذير خواند و گفت:  ــگر و خس سخت كوش، تالش
ــته و  ــما در طول انقالب مردمى بوديد كه نه تنها خس ش
ــرى، مقاومت و  ــتگى ناپذي از پاى در نيامديد بلكه با خس
ــته و دشمنان را مأيوس  ايستادگى خود، خستگى را خس

و ناكام كرديد.
امام جمعه شهركرد،بيعت تاريخى بختيارى ها با امام(ره) 
در 19 بهمن سال 57 را نمونه بارز از بصيرت و هوشيارى 

قوم غيور بختيارى دانست. 
وى تصريح كرد:يكى از افتخارات مهم بختيارى ها ، بيعت 
تاريخى آنان با حضرت امام خمينى(ره) و اعالم بيزارى و 
انزجار از بختيار بود كه به عنوان يك روز تاريخى و هميشه 
ماندگار نه تنها در تاريخ بختيارى هاى كشور و استان بلكه 
ــاله ياد و خاطر آن  ــالمى ثبت و همه س در تاريخ ايران اس

گرامى داشته خواهد شد.
نكونام، با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقالب بر ثبت اين روز 
مهم به عنوان يك روز ملى و تاريخى در كشور خاطرنشان 
كرد: مقدمات كار براى ثبت اين روز به عنوان يك افتخار 
ملى و دستاورد عظيم قوم غيور بختيارى فراهم شده است 
ــمى كشور به  ــاءاهللا به زودى اين روز در تقويم رس و ان ش

ثبت خواهد رسيد.
ــهركرد كمبودها و محروميت هاى امروز در  امام جمعه ش
ــتم طاغوت و  ــى از ظلم و س چهارمحال و بختيارى را ناش

رژيم شاهنشاهى در حق اين مردم استان دانست. 

ــه بودند كه به  ــت:در دوران طاغوت تصميم گرفت وى گف
ــارى هيچ گونه  ــتان هايى همچون چهارمحال و بختي اس
ــران ، آبادانى، راه و  ــود.بنابراين هيچ گونه عم توجهى نش
ــتان چهارمحال و  ــد و اس ــى به اين مردم داده نش امكانات

بختيارى در محروميت و مظلوميت ماند.
نكونام،آبادانى و پيشرفت امروز در چهارمحال و بختيارى 
را غير قابل مقايسه با قبل از انقالب و دوران طاغوت خواند 
و خاطرنشان كرد:به بركت انقالب اسالمى ايران، امكانات 
ــتان ايجاد و فراهم شده  ــاخت هاى فراوانى در اس و زيرس

است.
وى گفت: البته اعتقاد ما اين است كه شرايط امروز استان با 
آن نقطه مطلوب كه رفع همه كاستى ها و مشكالت است، 
فاصله بسيار دارد و خيلى بيشتر و بهتر از اينها بايد به شما 
مردم خدمت رسانى صورت بگيرد ؛زيرا شأن و جايگاه شما 

مردم فراتر از اين كارها و اقدامات است.
ــته شدن راه ها در مناطق  نماينده ولى فقيه در استان بس
سخت گذر و برف گير را يكى از مشكالت هميشگى استان 
دانست و گفت: اين براى ما مورد پسند و قبول نيست كه 
در دهستان موگويى و مناطق اطراف آن بازفت، چلگرد و 
ــردم به مدت چند ماه  دوآب صمصامى راه عبور و مرور م
بسته باشد و هيچ گونه امكان رفت و آمد براى مردم وجود 

نداشته باشد.
ــئوالن استان براى بازگشايى  نكونام،با اشاره به تالش مس

ــتان موگويى خاطرنشان كرد: اقدامات براى رفع  راه دهس
اين مشكل صورت گرفته و مقرر شده يك راه فرعى احداث 
شود تا ديگر در اين منطقه راه بسته نداشته باشيم، اما به 
دليل تأخير در انعقاد قراردادها و نرسيدن به موقع امكانات 
و اعتبارات، آنچه كه انتظار بود محقق نشده و باز امسال نيز 
ــت كه ما انتظار داريم سال آينده شاهد  راه بسته شده اس
بسته بودن راه ارتباطى اين منطقه نباشيم و دسترسى به 

دهستان موگويى راحت تر صورت بگيرد.
ــالب و نظام  ــتان تاكيد كرد:انق ــده ولى فقيه در اس نماين
ــه اى محروميت  ــه در هيچ منطق ــالمى مى خواهد ك اس
وجود نداشته باشد و مى رود به آن سمتى كه محروميت 
را به كلى از كشور برطرف كند، اما دشمنان خالف اين را 
ــتابان و  مى خواهند و تالش مى كند كه جلوى حركت ش
روبه جلوى انقالب اسالمى براى آبادانى، خدمت و حاكم 

كردن ارزش هاى اسالمى را بگيرند.
ــت هر آنچه كه  ــمن آماده اس نكونام با تاكيد بر اينكه دش
شما داريد از شما بگيرد،تصريح كرد:متأسفانه برخى ها در 
داخل نيز نسبت به دشمنى كه آمده تمام كشور و انقالب 
را غارت كند و تيشه به ريشه انقالب بزند،غافل هستند و با 
نگاه حسن ظن به او مى نگرند و به او اطمينان دارند و دل 

به دشمن خوش كرده اند.
ــهركرد تاكيد كرد: انسان عاقل به آمريكايى  امام جمعه ش
كه خيزبرداشته تا اين انقالب و مردم را نابود كند و كشور 

را به وضع تاسف بار دوران طاغوت و حاكميت مستكبران 
ــوء ظن و  ــود،بلكه باس ــان نمى ش ــوش گم بازگرداند،خ

بدگمانى با او برخورد مى كند.
نكونام گفت:متاسفانه برخى از دوستان ما در داخل كشور 
ــى آنها ،خوش گمان  ــكا و اروپا و وعده هاى توخال به آمري
ــتند و با خوش گمانى با آنها برخورد مى كنند و راه را  هس

براى نفوذ آنان به داخل باز مى كنند.
ــا تاكيد بر  ــتان ب ــى اس ــوراى فرهنگ عموم ــس ش ريي
ــورت جدى،نگران نفوذ  ــم رهبرى به ص اينكه مقام معظ
ــور هستند،تصريح  آمريكايى ها و دشمنان به داخل كش
ــور باز شود، نظام و  كرد: اگر پاى آمريكايى ها در اين كش
ملت ايران را مثل گذشته نابود مى كنند و اجازه نخواهند 
ــتقالل و عزت  ــور راه خودش را برود و اس داد كه اين كش

داشته باشد.
ــمنى  ــح آمريكايى ها در دش ــارات صري ــه اظه نكونام،ب
ــت: ــرد و گف ــاره ك ــران اش ــالمى اي ــورى اس ــا جمه ب

 آمريكايى ها با صراحت مى گويند كه تا ايران و جمهورى 
ــى نداريم، اما  ــت ما هيچ گونه آرامش ــالمى ايران اس اس
ــكا روى خوش  ــفانه برخى ها در داخل به اين آمري متأس
نشان مى دهند و مى گويند اگر آمريكا بيايد مشكالت ما 

حل خواهد شد.
نماينده ولى فقيه در استان با تاكيد بر اينكه تجربه گذشته، 
كينه ورزى و دشمنى ديرينه آمريكايى ها با ايران اسالمى 
ــان عاقل هيچ گاه يك امر  را اثبات كرده است،افزود: انس
تجربه شده را دوبار تجربه نمى كند؛ چرا كه مى داند نتيجه 

آن چيزى جز پشيمانى نخواهد بود.
نكونام تاكيد كرد:آمريكايى ها جز خيانت،جنايت، دشمنى 
ــالمى از خودشان چيزى  و ظلم و ستم در حق انقالب اس
ــتى از اين  ــر بخواهيم يك فهرس ــته اند. اگ به جا نگذاش
جنايت ها و خيانت ها جمع آورى كنيم، يك كتاب قطور و 

چند جلدى خواهد شد.
امام جمعه شهركرد خطاب به مسئوالن و كارگزاران نظام 
ــئوالنى كه دل به آمريكا خوش كرده ايد و  تاكيد كرد: مس
ــا آمريكا برقرار و پاى آنها به  تصور مى كنيد كه اگررابطه ب
داخل كشور باز شود مشكالت اقتصادى كشور حل خواهد 
شد، بدانيد كه اين يك اشتباه بزرگ و جبران ناپذير براى 
ــان كرد:پيچ تاريخى كه امروز  ــت.نكونام خاطرنش شماس
ــالمى با آن مواجه است، همين تالش برخى ها  انقالب اس
در درون براى باز كردن پاى دشمنان به داخل كشور و دل 
خوش بودن به آنها با هدف گره گشايى در مشكالت است 
ــازى ها را  ــند و فريب اين ظاهرس كه مردم بايد بيدار باش

نخورند.
ــتان كوهرنگ در 90كيلومترى مركز چهارمحال  شهرس
ــتان هاى عشايرى اين  ــت و يكى از شهرس و بختيارى اس

استان محسوب مى شود.
ــجره طيبن  ــه هاى برتر ش ــم، از حلق در پايان اين مراس

صالحين بسيج اين شهرستان تجليل شد.

اخبار كوتاه

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى چهارمحال و بختيارى گفت: صدور 
شناسنامه براى اماكن روستايى يكى از فعاليت هاى بنياد مسكن در سال 

جارى بود.
ــكن استان در سال جارى  سهراب رييسى، با اشاره به عملكرد بنياد مس
ــازى و  ــكن محرومان، اجراى طرح بهس ــت: طرح تأمين مس اظهار داش
نوسازى مسكن روستايى، بازسازى مناطق آسيب ديده از حوادث طبيعى، 
ــنددار كردن اماكن روستايى و  ــتايى، س تهيه و اجراى طرح هادى روس

اجراى طرح مسكن مهر در شهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت از مهم ترين 
برنامه هاى انجام شده در بنياد مسكن استان است.

ــتا ها شده است و  ــعه و عمران روس ــبب توس وى افزود: اين اقدامات س
ــتاييان به متقاضيان اعطا  ــهيالت الزم براى بهبود مسكن روس بايد تس

شود.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه 
امكانات در روستاها بايد عادالنه توزيع شود بيان كرد: در راستاى اجراى 
ــتاها بايد زمين در نظر  ــكونى، تجارى و كشاورزى در روس طرح هاى مس

گرفته شود.
ــاماندهى نظام مالكيت اراضى واقع در بافت  رييسى خاطرنشان كرد: س
مسكونى روستاها بايد انجام و امكان بهره گيرى روستاييان از تسهيالت 

بانكى ايجاد شود.
وى با اشاره به ساخت و سازهاى غيرمجاز در روستاها گفت: بايد ساخت و 
ساز هاى غير اصولى و غيرمجاز در روستا جلوگيرى شود و سطح كيفيت 
ساخت و ساز روستايى و دسترسى روستاييان به خدمات فنى و مهندسى 

افزايش يابد.
ــالمى چهارمحال و بختيارى با اشاره به  مديركل بنياد مسكن انقالب اس
عملكرد بنياد مسكن در حوزه شهرى تصريح كرد: ساخت مسكن مقاوم 
براى افراد كم درآمد از اساسى ترين اهداف اين نهاد است كه بخشى از اين 

اهداف در سال جارى محقق شده است.

سرپرست بهسازى و نوسازى چهارمحال و بختيارى گفت: از ابتداى امسال تاكنون 
34 ميليارد تومان اعتبار به بهسازى و نوسازى مدارس استان اختصاص يافته است.

ــت: از مجموع اعتبارات اختصاص يافته به اين سازمان  حميدرضا براتى اظهار داش
تاكنون 16 ميليارد تومان آن محقق شده است.

ــتان افزود: از ابتداى امسال  ــاره به احداث فضاهاى آموزشى جديد در اس وى با اش
ــى در قالب 176 كالس درس با  تاكنون 32 باب فضاى آموزشى، پرورشى و ورزش
زيربناى 19 هزار و 621 متر مربع در سطح استان تكميل و آماده بهره بردارى است.

سرپرست بهسازى و نوسازى چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه بهسازى مدارس 
ــته افزايش يافته بيان كرد: روند نوسازى و  فرسوده در استان نسبت به سال گذش
بهسازى مدارس در سطح استان نسبت به سال گذشته بيش از 120 درصد افزايش 

يافته است.
ــالن  ــوزان را در قالب نمازخانه، س ــتفاده دانش آم براتى فضاى احداثى جهت اس
اجتماعات و كتابخانه عنوان و خاطر نشان كرد: در صورت تأمين اعتبارات دولتى و يا 

مشاركت هاى مردمى فضاهاى آموزشى بيشترى در استان احداث مى  شود.
ــاز به دوصورت نقدى و غيرنقدى بوده  وى با بيان اينكه مشاركت خيران مدرسه س
ــتان واريز و در  ــاز اس ــاب مجمع خيرين مدرسه س گفت: كمك هاى نقدى به حس
ــود و كمك هاى غير نقدى شامل تجهيزات آموزشى  فرآيندى خاص هزينه مى ش
ــمند مدارس و  ــت، تابلوهاى هوش ــامل رايانه، فرش و موك ــى ش و كمك آموزش

اهداى زمين است.
سرپرست بهسازى و نوسازى چهارمحال و بختيارى با اشاره به تخصيص اعتبارات 

براى احداث سالن هاى ورزشى استان تصريح كرد: براى احداث سالن هاى ورزشى 
توسط بهسازى و نوسازى مدارس در سال جارى 25 ميليون و 970 هزار ريال اعتبار 

نياز است كه تاكنون 13 ميليون و 333 هزار ريال آن تخصيص يافته است.
ــال  ــى در مدارس امس ــتم هاى گرمايش ــتاى نصب سيس براتى ادامه داد: در راس
ــارد تومان آن اختصاص  ــده كه تاكنون 4 ميلي 10 ميليارد تومان در نظر گرفته ش

يافته است.
وى بيان كرد: در حوزه تخريب و مقاوم سازى مدارس، اعتبارات از محل تخريب و 
بازسازى در سال جارى 80 ميليون ريال بوده كه تاكنون مبلغ 61 ميليون ريال آن 

اختصاص يافته است.

سرپرست بهسازى و نوسازى استان:

34 ميليارد تومان اعتبار به بهسازى و نوسازى اختصاص يافت
مديركل بنياد مسكن استان:

اماكن روستايى چهارمحال و بختيارى شناسنامه دار شد

كشف محموله  دو ميلياردى
 قرص قاچاق

راه اندازى 10 معدن جديد 
در استان

ــال و بختيارى  ــى چهارمح فرمانده انتظام
ــاق، به ارزش  ــف محموله قرص قاچ از كش
ــتان بروجن،  ــال در شهرس ــارد ري دو ميلي

خبر داد.
ــار كرد:  ــارى» اظه ــى ي ــور عل ــردار «ن س
ــى  ــات كنترل ــديد اقدام ــتاى تش در راس
ــه  ــاق ب ــا ورود كاالى قاچ ــارزه ب و مب
ــى  ــى انتظام ــوران فرمانده ــور، مأم كش
شهرستان بروجن، با پرپايى ايست و بازرسى 
ــردگان – بروجن» حين  موقت در محور «ل
ــى خودروهاى عبورى به يك دستگاه  بررس
ــون و آن را متوقف  ــمند مظن ــودروى س خ

كردند.
ــن خودرو و  ــى مدارك اي وى افزود: با بررس
ــتن بار آن با مدارك گمركى  مطابقت نداش
ــده، قاچاق بودن اين محموله محرز  ارايه ش

شد.

ــال و بختيارى  ــده انتظامى چهار مح فرمان
خاطرنشان كرد: پس از بازرسى بار خودرو، 
343 هزارو 220 عدد قرص ترامادول كشف 

شد.
يارى، ارزش ريالى كاالهاى كشف شده را دو 
ميليارد ريال برآورد و تصريح كرد: متهم پس 
ــكيل پرونده به مراجع  از صورت جلسه و تش

قضايى معرفى شد.
ــاره به  ــا اش ــى ب ــد انتظام ــام ارش ــن مق اي
ــودجويان و مقابله  ــا س ــورد ب ــه برخ اينك
ــتمر  ــورت مس ــان كاال به ص ــا قاچاقچي ب
ــته  ــرار داش ــس ق ــتور كار پلي در دس
ــورد  ــان برخ ــان و متخلف ــا قاچاقچي و ب
ــهروندان  ــود، از ش ــى مى ش ــدى و قانون ج
ــار و اطالعات  ــه اخب ــر گون ــت كه ه خواس
ــماره تلفن 110 به پليس اطالع  خود را با ش

دهند.

رييس امور معادن چهارمحال و بختيارى با اشاره 
به وجود 182 معدن در استان، گفت: 10 معدن در 

سال آينده راه اندازى مى شود.
«بهزاد ابراهيمى» از استخراج 5/5 ميليارد تن مواد 
معدنى در 10 ماهه گذشته خبر داد و گفت: از اين 
ــتان استفاده شده و  ميزان چهار ميليارد تن در اس
1/5 ميليارد تن به استان هاى اصفهان و خوزستان 

صادر شده است.
وى با اشاره به وجود 182 معدن در استان، افزود: 
از اين معادن سنگ تزيينى و نما، خاك نسوز، گچ، 

مواد اوليه سيمان، شن و ماسه استخراج مى شود.
ابراهيمى از سرمايه گذارى 630 ميليارد دالرى در 
ــته در اين معادن خبر داد و گفت:  10 ماهه گذش
امسال 22 ميليارد ريال سرمايه گذارى جديد شد 

كه زمينه اشتغال 1530 نفر را فراهم كرده است.
وى با اشاره به راه اندازى 10 معدن جديد در سال 
آينده، تصريح كرد: با راه اندازى اين تعداد معادن در 

استان زمينه اشتغال 70 نفر فراهم شده و سرمايه اى 
بيش از 50 ميليارد ريال الزم است.

رييس امور معادن چهار محال و بختيارى، تكميل 
اكتشاف ماهواره اى به طول 3900 كيلومتر در دو 
ــتان بروجن و كيار، ايجاد سه پهنه معدنى  شهرس
ــه منطقه ماركده، بردشاه  ــتان در س در شمال اس
ــم، را از  ــدازى برنامه ژئوتوريس و كوهرنگ و راه ان

برنامه هاى شاخص در سال آينده عنوان كرد.

راه اندازى مجتمع گلخانه  بلداجى 
در سال آينده

ــاورزى چهارمحال و  ــاد كش معاون باغبانى جه
ــع گلخانه بلداجى  ــارى از راه اندازى مجتم بختي
ــت: پيش بينى  ــال هاى آينده خبر داد و گف در س
ــد اين  ــه، تولي ــن گلخان ــداث اي ــود با اح مى ش

محصوالت در استان دو برابر شود.
«سيدطاهر نوربخش» از وجود 47 واحد گلخانه 
ــد گلخانه گل  ــبزى و صيفى جات و هفت واح س

شاخه بريده در استان خبر داد.
ــهركرد،  ــتان هاى ش وى با بيان اينكه در شهرس
فارسان، اردل، كيار، لردگان و سامان گلخانه هايى 
ــتند، افزود: محصوالت اين  در حال فعاليت هس
ــل، بادمجان،  ــامل خيار، گوجه، فلف گلخانه ها ش

توت فرنگى، گل رز و آلسترومياست.
ــاورزى استان توليدات  معاون باغبانى جهاد كش
ــى و گل  ــبزى و صيف ــاى س ــاالنه گلخانه ه س
ــن و چهار  ــزار ت ــب دو ه ــاخه بريده را به ترتي ش
ميليون شاخه اعالم كرد و گفت: اين محصوالت 

ــيراز صادر  ــان، تهران و ش ــتان هاى اصفه به اس
مى شوند.

نوربخش درآمد حاصل از فروش محصوالت اين 
ــمرد  گلخانه ها را يك صد و 50 ميليارد ريال برش
ــا موجب  ــداث اين گلخانه ه ــرد: اح و تصريح ك
ــتقيم 870 نفر  ــتقيم و غيرمس ــتغالزايى مس اش

شده است.
ــاره به كيفيت مرغوب گل شاخه بريده  وى با اش
در استان، خاطرنشان كرد : موقعيت جغرافيايى 
و سياست هاى توسعه اى استان، به گونه اى است 
كه در سال هاى اخير كشت هاى گلخانه اى به ويژه 
گل زينتى، به عنوان بهترين راهكار در دستوركار 

كشاورزان استان قرار گرفته است.
ــع گلخانه بلداجى  ــش از راه اندازى مجتم نوربخ
ــح كرد:  ــر داد و تصري ــده خب ــال هاى آين در س
ــود با احداث اين گلخانه، توليد  پيش بينى مى ش

اين محصوالت در استان دو برابر شود.
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توسط محققان در کانادا؛
اولین گوشی خم شونده جهان دوربین  جدید کانن با زوم اپتیکال 40 ایکس

محققان در کانادا اولین گوشی  هوشمند انعطاف پذیر جهان را توسعه دادند که از حسگرها 
برای شبیه ســازی ورق زدن صفحات بدون نیاز به لمس صفحه نمایش استفاده می کند.  
محققان دانشگاه کوئینز، یک گوشی هوشمند تولید کردند که ReFlex نام دارد و نمونه 
 FOLED از نوع LG اولیه از یک گوشی هوشمند است که یک نمایشگر 6 اینچی منعطف
و حســگرهای ویژه برای اندازه گیری مقدار خمیدگی صفحه نمایش را به صورت ترکیبی 

در خود جای داده است.
 نمایشــگر این گوشــی از ویژگی چند لمســی برخوردار بوده و وضوح تصویــر آن برابر 
 با 1280 در720 پیکســل اســت. روئل ورتگال مجری طــرح اظهار کرد: این گوشــی 
 نشــان دهنده یــک راه کامــا جدیــد از تعامــل فیزیکی با گوشــی های هوشــمند 

انعطاف پذیر است.
هنگامی که یک کتاب الکترونیکی روی صفحه نمایش این گوشــی هوشمند نمایش داده 
می شود، با خم کردن آن به سمت راست، درست مانند یک کتاب واقعی صفحات از سمت 
راست به چپ ورق می خورند. جالب اینجاست که هرچه میزان اعمال فشار برای خم شدن 

این گوشی هوشمند بیشتر باشد، سرعت ورق خوردن کتاب باالتر می رود.
ورتگال توضیح داد: کاربران می توانند ورق خوردن صفحات را به وسیله نوک انگشتان خود 
و از طریق ارتعاشات خفیف گوشی احساس کنند. حسگرهای مربوط به خم و راست شدن 
این گوشی هوشمند در پشت صفحه نمایش قرار داده شده تا نیروی که کاربر برای خم شدن 
صفحه اعمال می کند را احساس کنند. مقدار نیروی اعمال شده برای خم شدن توسط این 

حسگرها خوانده شده و برنامه های دلخواه را برای استفاده کاربران فراهم می کند.

 شــرکت کنون دو دوربین جدید پاورشات عرضه کرده که 
در میــان دوربین های compact عملکــرد قدرتمندی 
دارند و هم برای افراد آماتور و هم بــرای کاربران حرفه ای 

قابل استفاده هستند.
   ایــن دو دوربیــن Canon G7X Mark II  و  
HS Canon SX720 نام دارند و دســتاوردهای تازه ای 

را برای دنیای دوربین های پاورشات به ارمغان آورده اند.
 Canon G7X II دارای حســگر CMOS از نوع 20/1 
 100 mmf /1 . 8-2 . 8-24 مگاپیکســلی و لنزهــای 

هست. 
اما در آن از پردازنده تصویــر DIGIC 7 هم برای ارتقای 
عملکرد دوربین اســتفاده شده اســت. این پردازنده تهیه 
تصاویر باکیفیت با سرعت 8 فریم در ثانیه را ممکن می کند. 
 اما نکته جالب تر این است که ثبت فایل های RAW هم 

با سرعت کامل ممکن شده است.
 پردازنده جدید، G7X II را به اولین دوربین پاورشــاتی 
 RAW مبدل کرده که به کاربران امکان می دهد فایل های

را در درون خود دوربین تبدیل کنند.
 ارتقای نمایشگر سه اینچی لمسی، قابلیت های بیشتر برای 

 IS کنترل نور، کنتراســت، وضوح و ... و فناوری هوشمند
برای تنظیم خودکار سرعت شاتر و ایجاد پس زمینه های 

محو زیبا از جمله دیگر امکانات این گوشی است.
 قیمت ایــن دوربین که در اواخر بهار روانه بازار می شــود 

700 دالر است.
 اما اگر به دنبــال قابلیت های متنوع تر بــرای زوم کردن 
هستید باید دوربین SX720 را خریداری کنید. این دوربین 
  40x 20/3 مگاپیکسلی از قابلیت زوم اپتیکال باورنکردنی
برخوردار است که عکاســی خوب از سوژه های بسیار دور 
را هم ممکن می کند. این دقــت در دوربین های کامپکت 

سابقه نداشته است.
 باتری های قابل شــارژ داخلی و عدم درنظرگرفتن کابل 
یواس بی، ســازگاری با وای – فای، حســگر CMOS و 
20/3 مگاپیکسلی و 2.3/1 اینچی همراه با پردازنده  تصویر 
DIGIC 6 ، نمایشگر ســه اینچی ال سی دی، تثبیت گر 
اپتیکال تصویر، ISO با دامنــه 80-3200 ، قابلیت قفل 
کردن فوکوس برای تهیه عکس با سرعت 5/9  فریم در ثانیه 
از جمله ویژگی های این دوربین 380 دالری است که آن 

هم اواخر بهار در دسترس خواهد بود.

 محققان دانشگاه تربیت مدرس، کاتالیســت هایی را سنتز کرده اند که 
می توان از آن ها در فرآیند گوگرد زدایی نفت خام استفاده کرد.

یکی از مهم ترین وظایف صنعت پاالیش، حذف عنصر گوگرد از نفت خام 
است. این عملیات به فرآیند گوگردزدایی موسوم است. مصرف نفت خام 
حاوی درصد باالیــی از گوگرد، موجب تولید گازهای اکســیدی عنصر 

گوگرد می  شود.
این ترکیبات اکســیدی، ماده  اولیه باران های اسیدی به شمار می روند، 
بنابراین در بسیاری از کشــورهای جهان قوانینی مبنی بر کاهش درصد 
گوگرد موجود در سوخت تا یک حد مشــخص وضع شده است. در این 
 راستا معرفی کاتالیست های ارزان قیمت که سرعت فرآیند گوگردزدایی را 

به میزان زیادی افزایش می دهند، مورد توجه قرار گرفته است.
محمد یاســر معصومی، مجری طــرح، با تاکیــد بر لزوم اســتفاده از 
کاتالیســت ها به منظور افزایش ســرعت و بازدهی فرآیند گوگردزدایی 
اظهار داشت: ســنتز چارچوب های فلز- آلی حاوی نانوحفرات به عنوان 
کاتالیست، جهت افزایش موثر ســرعت واکنش گوگرد زدایی نفت خام، 

هدف اصلی اجرای این طرح پژوهشی بوده است.
وی در ادامه هزینه  پایین تهیه  این چارچوب ها و همچنین جداسازی آسان 
این مواد از مخلوط واکنش در انتهای فرآینــد گوگرد زدایی را از مزایای 

عمده  این کاتالیست ها عنوان کرد.
وی با بیان اینکه گوگرد زدایی اکسایشی یک فرآیند با بازدهی باالست که 
به شرایط خاص دمایی و فشاری نیاز ندارد، گفت: با استفاده از این فناوری، 
ترکیبات آلی گوگرددار نفت خام به مواد قطبی اکسید می شوند و سپس 
می توان این اکسیدهای قطبی را به آسانی از فاز غیر قطبی نفت جدا کرد.

به گفته معصومی، چارچوب های فلز- آلی را می توان به عنوان کاتالیست 
موثر در فرآیند گوگرد زدایی اکسایشی مورد استفاده قرار داد؛ ویژگی های 
چشمگیر این ترکیبات از قبیل مســاحت سطح باال، دارا بودن گروه های 
عاملی، قابلیت طراحی با توجه به نیاز، نوید بخش آینده  روشــنی برای 

صنعت پاالیش نفت و گاز خواهد بود.
معصومی در رابطه با نحوه  سنتز و چگونگی عملکرد این کاتالیست ها گفت: 
در این پژوهش تحقیقاتی، دو چارچوب فلز- آلی )MOF( جدید به روش 

سولوترمال سنتز شدند.
 وی ادامــه داد: هر دو ترکیب نســبت به جذب گاز نیتــروژن به صورت 
غیر متخلخل عمل کردند درحالی که نسبت به جذب گاز کربن دی اکسید 
 به صورت متخلخل عمل شــد. پس از بررســی خواص جذب گاز در این 
دو چارچوب فلز- آلی، به عنوان کاتالســت های فرآینــد گوگرد زدایی 
اکسایشی مورد استفاده قرار گرفتند. یکی از ترکیبات، فعالیت کاتالیستی 
بیشتری از خود بروز داد که ناشی از مراکز فلزی کبالت و همچنین وجود 

فضای خالی ناشی از حضور نانوحفرات بود.
معصومی افزود: فرآیند گوگرد زدایی تحت شــرایط بهینه، ظرف مدت 
شش ساعت تقریبا کامل شد؛ جذب محصول اصلی در اکسیداسیون دی 
بنزوتیوفن بر روی دیواره  نانو حفرات چارچوب فلزی- آلی در حقیقت یک 
مرحله  کامل کننده در حذف گوگرد از مدل نفتی مورد اســتفاده در این 
طرح است. وی گفت: این کاتالیســت فلزی- آلی نانوساختار، از فعالیت 
کاتالیزوری باالیی نسبت به نمونه های مشابه برخوردار است. این مواد که 
در مقیاس آزمایشگاهی تولید شده اند، در صنایع حساسی نظیر صنایع 

نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد خواهند داشت.

 تکنولوژی زیســتی یکی از مهم ترین محورهای توســعه در عرصه پزشکی، 
کشاورزی و منابع غذایی است. کشور ما در این حوزه رشد روزافزونی داشته و 

اکنون رتبه اول منطقه را در صادرات داروهای بیوتکنولوژی دارد.
 زیســت فناوری یــا بیوتکنولوژی، نخســتین بار در ســال 1919 از ســوی 
 » کارل ارکی « به مفهوم کاربرد دانش های پزشــکی و زیستی و اثر مقابل آن 

در فناوری های ساخت بشر به کار برده شد.
به طور کلی هر گونه کنش هوشــمندانه بشــر در آفرینش، بهبــود و عرضه 
فرآورده های گوناگون با استفاده از جانداران، به ویژه از طریق دستکاری آن ها 

در سطح مولکولی در حیطه زیست فناوری، قرار می گیرد.
حــدود30 ســال از عمر ایــن فنــاوری در ایــران می گــذرد و ایــران نیز 
سرمایه گذاری هایی را برای تربیت نیروی انسانی و ایجاد چند مرکز تحقیقاتی 
آغاز کرده اســت. موسسه تحقیقات واکســن و سرم ســازی رازی و انستیتو 
 پاستور از موسســات قدیمی ایران هســتند که در زمینه تولید سرم و واکسن 
 از زیســت فناوری اســتفاده می کنند، اما اولین مرکز تخصصی بیوتکنولوژی 

دو دهه پیش در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران شکل گرفت.
 بعد از آن مرکز ملی تحقیقات مهندســی ژنتیک و موسسات تحقیقاتی دیگر 
در بخش های مختلف به خصوص دانشگاه ها فعال تر شدند. در دهه70 گروهی 
از سوی وزارتخانه های علوم، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان به خارج اعزام 

شــدند و با بازگشــت این گروه، فعالیت های تحقیقاتی رونق گرفت. در سال 
1379 گروه بیوتکنولوژی به درخواست متخصصان در وزارت علوم تشکیل شد 
 و برنامه ملی بیوتکنولوژی نتایج فعالیت این گروه  است. شرکت سیناژن اولین و 
بزرگ ترین شــرکت خصوصی بیوتکنولوژی در ایران است که از سال 1373 
فعالیت خود را آغاز کرده اســت و تا ســال 1392 بیش از 8  فرآورده دارویی 

نوترکیب را وارد بازار کرده است.
 زیســت فناوری در ایــران بعــد از انقاب و خصوصــا در 15 ســال اخیر در 
تجاری سازی محصوالت موقعیت های خوبی در ســطح منطقه و بین المللی 
کسب کرده است. زیست فناوری، حوزه ای بود که در  ایران  بعد از انقاب اوج 
گرفت و تحقیقات محققان از آن زمان به بعد آغاز شــد در حالی که محققان 
خارجی، خیلی زودتر تحقیقات خود را شروع کردند. با وجود اینکه تحقیقات 
 در حوزه زیســت فناوری بعد از انقاب نمایان شــد ولی پیشرفت های خوبی 
در راســتای تولید محصول و صادرات آنها در چندین حوزه از جمله داورها و 
کودهای زیستی پدیدار شده است. متخصصان این حوزه آینده بیوتکنولوژی 
را در کشور درخشان می بینند. پیشــرفت های این حوزه را می توان در تولید 
محصوالت زیســتی در بخش های کشــاورزی، دارو، ســوخت های زیستی، 

پروبیوتیک، نهادهای زیستی مشاهده کرد.

سهم تکنولوژی زیستی از بازار
دکتر مصطفی قانعی، رییس انستیتو پاستور ایران و دبیر ستاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص تحوالت حوزه 
زیست فناوری در کشور از لحاظ تولید محصول با مقایسه آن با کشورهای دیگر 
گفت: برای تعیین وضعیت تولیدات زیست فناوری در کشور، چندین شاخص 
مانند اشتغال کشور به تولیدات زیست فناوری، تامین تولید ناخالص ملی زیست 

فناوری، سهم بازار صادراتی و... موثر است.
رتبه اول ایران در منطقه برای صادرات داروهای زیست فناوری

رییس انستیتوپاستور ایران با تاکید بر اینکه با وجود تولید محصوالت زیست 
فناوری در کشور، از لحاظ سهم صادراتی سهم بزرگی نداریم، افزود: بیشترین 
 ســهم صادراتی در این حوزه را داروهای زیســت فناوری بــه خود اختصاص 
 داده اند. البته شــاید کودهای زیســتی هــم درصد کمی از ایــن صادرات را 

داشته باشند. به  این ترتیب می توان گفت که ایران در حوزه دارو رتبه خوب و 
اول را در منطقه دارد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین ما در حوزه کشاورزی از لحاظ تولید محصوالت 
زیستی و صادراتی ضعیف هستیم؛ از سوی دیگر دانش فنی سوخت های زیستی 
را داریم ولی هنوز اقدامی که عملی  در این حوزه باشــد، صورت نگرفته است.  
قانعی با اشاره به حوزه پروبیوتیک ها گفت: صنایع و دانش این حوزه در کشور 
موجود است ولی در کل، اســتفاده جدی از آن نشده است. همچنین در بحث 
نهاده های زیستی که باید در حوزه کشاورزی استفاده شود جایگاه خوبی نداریم 

و یک واردکننده هستیم که باید فکر جدی در این حوزه ها شود.
رتبه جهانی ایران در بازار زیست فناوری

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشــاره به رتبه ایران در دنیا از لحاظ تولید 
محصول در حوزه زیســت فناوری عنوان کرد: اکنون کشور ما رتبه هفدهم در 

دنیا را دارد و 16 کشــور رتبه های باالتر از ایران، تنوع محصول و بازار بهتری 
دارند. پیشرفت این کشورها بیشتر به این دلیل است که زودتر از ایران تحقیقات 
خود را آغاز کرده اند. شروع تحقیقات روی زیست فناوری در کشور ما، با تاخیر 
بود. به گفته وی، ما در زمان جنگ چندان موفقیتی در زیست فناوری نداشتیم 
و همه دستاوردها بعد از آن نمایان شد؛ عمده دستاوردهای ما در10 سال اخیر 
بوده و طبعا وقتی دیر اقدام کنیم، دیرتر به نتیجه مطلوب از نظر تولید محصول 

و علمی خواهیم رسید.
۳ کشور پیشرو در بیوتکنولوژی

قانعی گفت: کشــورهایی همچون آلمان، امریکا و فرانسه در این حوزه پیشتاز 
 بودند، از این رو ثروت بزرگ شــان، تحقیقات و نتایج تحقیقات شان به شمار 
می رود؛ خواه ناخواه، این کشــورها یافته های بیشتری هم در این حوزه دارند 
ولی ما تاش جــدی داریم که از هر جنبه ای در این حوزه به پیشــرفت هایی 

دست پیدا کنیم.
زیست فناوری می تواند ۱0درصد تولید ناخالص داخلی را تامین کند

به گفته وی، زیست فناوری10 درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین می کند، 
بنابراین می تواند یک اقتصاد بزرگ را در کشور رقم بزند.

وی تاکید داشت: اکنون حدود500 شرکت دانش بنیان فعال در حوزه زیست 
فناوری وجود دارد و حداقل هر شــرکت یک محصول زیستی تولید می کنند 

 که می توان گفت اگر فقط به این شرکت ها اکتفا کنیم حداقل پانصد محصول 
در این حوزه در کشور به تولید می رسد.

وی با اشاره به هدف گذاری صادراتی برای محصوالت زیست فناوری گفت: ابتدا 
قصد داریم کشورهای منطقه و سپس کشورهایی همچون امریکا و اروپا را برای 

صادرات محصوالت زیست فناوری هدف قرار دهیم.
وضعیت زیست فناوری ایران در منطقه

 چشــم انداز پیشــرفت ایران در تکنولوژی زیســتی مثبت ارزیابی می شود. 
بر اساس آمارهای اعام شــده 25 داروی نوترکیب،40 کیت تشخیصی، 105 
 نوع تجهیزات زیســت فناوری،10 محصول کود بیولوژیکی و 5 نوع آفت کش 

با تکنولوژی زیستی به بازار عرضه شده است.
اکنون رتبه چهارم در آسیا را در حوزه زیســت فناوری به خود اختصاص داده 
ایم و تا کسب رتبه سوم آســیا راهی نمانده است. با وجود اینکه از سال 2009 
تاکنون در حوزه زیست فناوری رشد قابل توجهی نداشته ایم؛ اما هدف ما کسب 
3 درصد از بازار جهانی است که در حال حاضر تنها یک درصد این بازار در اختیار 
ایران قرار دارد. از سوی دیگر اقتصاد زیستی و زیست فناوری می تواند عاوه بر 
اشتغال فارغ التحصیان، پیشرفت های علمی، صادراتی، اختصاص جایگاه برتر 

بین المللی و ... را برای ایران به همراه آورد.

تولید ۵00 محصول بیوتکنولوژی؛

ایران در آستانه تحول اقتصاد زیستی 

در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت؛

افزایش بازده گوگردزدایی نفت خام باکاتالیست های نانوساختار

تحولی در موسیقی و فناوری؛
نوازندگی با دست سوم روباتیکی

  دانشــمندان خوش ذوق یکی از بزرگ ترین مراکز آکادمیک آمریکا تلفیقی دیدنی 
از فناوری روباتیک و نوازندگان انسانی ایجاد کرده اند.

این نوآوری چیزی نیســت جز افزودن یک بازوی روباتیکی به یک درامر که طی آن 
 می توان امیدوار بود حتی آن دســته از نوازندگانی که به هر دلیل نمی توانند از یکی 
از دست های خود استفاده کنند حاال همچون گذشته چوب مخصوص را به دست بازوی 
روباتیکی سپرده و قطعات موسیقی را بنوازند، اما این پایان جاه طلبی دانشمندان در 
 این پروژه نبوده است زیرا آنها این بازوی روباتیکی را به گونه ای طراحی کرده اند که 
به عنوان دســت ســوم نوازنده عمل کرده و در نتیجه امکان تولید قطعات موسیقی 

متفاوت تر و البته پیچیده تری نسبت به قبل فراهم شود.
 این نوآوری روباتیکی در Georgia Tech ارایه شــده اســت. اگرچه در ابتدای امر 
این پروژه برای افراد معلول طراحی شده بود، اما حاال با به روزرسانی های مختلفی که 
در آن صورت گرفته به عنوان ابزار کمکی حیرت انگیز برای سایر نوازندگان نیز کارایی 

پیدا کرده است.
کاربر باید هدبند مخصوصی را به پیشانی خود ببندد. این هدبند مجهز به حسگرهایی 
است که به عنوان قلب تپنده این فناوری عمل کرده و ارتباط میان بازوی روباتیکی و 
مغز را ایجاد می کنند. این بازوی روباتیکی نوعی فناوری هوشمند به شمار می آید که 

با گوش دادن به موسیقی درحال پخش می فهمد که چه قطعاتی را باید تولید کند.
 دانشــمندان این بازوی روباتیکی را در حد و اندازه یک دست ســاخته و با نصب آن 

در انتهای شانه امکان استفاده از آن را فراهم کرده اند.
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اخبار اخبار کوتاه

 نظارت ویژه برای جلوگیری
 از تخلفات انتخاباتی در اردستان

تدارک 61 حوزه انتخاباتی توسط 
آموزش  و پرورش شهرستان برخوار

 داشتن تفریحات ســالم از نیازهای یک خانواده 
و جامعه اســت و به همین دلیل تفریحات نقش 
 موثری در شــادابی جامعه دارند کــه وجود آن 
در رده های مختلف جامعه سبب نشاط اجتماعی 

می شود.
 امروزه انسان شناسان شــهری بر این باورند که 
هر چه فضاها و طراحی های شهری برای زندگی 
شهروندان بیشــتر فراهم باشــد، خانواده ها نیز 
آرامش فرهنگــی، روانی و اجتماعی بیشــتری 
دارند و به طور کلــی فرهنــگ، باورهای فردی 
 و تفریحات ســالم ارتباط تنگاتنگــی با یکدیگر 

دارند.
اوقات فراغت زمانی اســت که افراد از کار روزمره 
فارغ می شوند و وقت خود را با تفریح، سرگرمی، 
گشت و گذار و ســینما رفتن ســپری می کنند 
و امروزه بــا توجه به نگــرش فرزنــدان و تغییر 
عالیق آنها ما شــاهد تفریحات بــه صورت های 
 گوناگونی هستیم. اســتفاده از فضاهای مجازی، 
 سینما رفتن و استفاده از فضاهای ورزشی برخی از 

آنهاست.
با توجه به این مهــم ایجاد فضاهــا و پارک های 
مخصوص بانوان که در آن بتوانند بدون محدودیت 
پوششی و امنیت باال به تفریح و سرگرمی بپردازند 
چند سالی اســت در دستور کار شــهرداری قرار 
گرفته اســت، اما بانوان ســمیرمی هیچ سهمی 
از پارک های شــهر برای ورزش و تفریح ندارند، 
 زیرا فضای ســالم و مناســب برای آنهــا وجود 

ندارد.

 متاسفانه شهر ســمیرم با وجود دارا بودن بیش از 
30 هــزار نفر جمعیــت هنــوز دارای یک پارک 

تخصصی ویژه بانوان نیست.
شهرستان سمیرم از شهرســتان هایی در استان 
اصفهان است که شاهد این معضل نیست و بانوان 
شهرســتان از نبود امکانات ورزشــی و رفاهی و 
همچنیــن دادن وعده و وعیدهــای غیر اجرایی 
 رنج می برند و گویا این وعده قرار نیســت به این 

زودی ها تحقق پیدا کند.
محمد جعفر زاده شهردار سمیرم به موضوع تملک 
زمین برای باغ بانوان ســمیرم اشاره کرد و گفت: 
چند محل برای احــداث این باغ بازدید شــده و 
 دست کم نیازمند۴00 میلیون تومان اعتبار اولیه 

است.
وی گفت: شــهرداری در زمان حاضــر و با وجود 
کمک نشــدن از محل مــاده۱۸0 اعتباری برای 
تملک زمین باغ بانوان نــدارد، اما اگر این بودجه 
تخصیص داده می شــد امکان تملــک زمین را 
داشتیم و می توانســتیم به مرور برای ادامه کار 

برنامه ریزی کنیم.
با توجه به اینکه فراهم ســاختن شرایط روحی و 
روانی مناســب برای بانوان نقش موثری در انجام 
وظایف آن ها در کانون گرم خانواده و جامعه دارد 
لذا احداث پارک بانــوان و ایجاد امکاناتی از قبیل 
 مکان  های ورزشــی، رفاهی، تفریحــی و امنیتی 
در این مجموعه جهت افزایش سالمت روح و روان 

زنان حائز اهمیت است. 
 از آنجایی که پارک  های مخصوص بانوان مکانی 

مناسب با وجود امکانات رفاهی خاصی هستند که 
زنان و دختران می توانند در این فضا ورزش و تفریح 
کنند لذا مهم ترین هدف و ضرورت از احداث این 
پارک ها تقویت روحیه نشــاط و شادابی و تخلیه 

انرژی این قشر جامعه در محیطی امن است.
مشــکالت اساســی در ســطح بانوان ناشــی از 
کمبود فضاهای مناســب ورزشــی و سالن های 
 اختصاصــی و همچنیــن پــارک ویــژه بانوان

 است.
منصورزاده یکی از بانوان سمیرمی گفت: با وجود 
توسعه فیزیکی ســمیرم بانوان این شهر از وجود 

یک پارک خوب بی بهره اند.
 وی اضافه کــرد: مــا مکانــی بــرای گذراندن 
 اوقات فراغــت نداریــم و احداث پــارک بانوان 
در شهر ضروری و یکی از خواســته های به حق 

بانوان سمیرمی است.
افشــاری یکی دیگر از شــهروندان سمیرمی هم 
 ضمن اعــالم نارضایتی گفــت: ما بانــوان برای 
اوقات فراغت خود مکانی نداریم، در شهرســتان 
ســمیرم تنها یک پارک وجود دارد که در هنگام 
شب هم در احاطه آقایان است، این امر باعث شده 

که همه نتوانند از این پارک استفاده کنند.
انتظار می رود مسئوالن استانی و شهری در جهت 
رفاه حال بانوان ســمیرمی، اقدامات جدی تری 
 را به منظور احداث پارک های بانوان با شــرایط 
مناسب تر در شهر سمیرم و دیگر شهرهای استان 
را در دســتور کار خود قــرار دهنــد و امکانات و 
تجهیزات مناسبی برای بانوان اختصاص پیدا کند.

رییس آموزش  و پرورش شهرســتان برخوار گفت: با پرداختن به آخرین 
اقدامات صورت گرفته توسط آموزش  و پرورش شهرستان برخوار در مورد 
برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی در 7 اسفندماه امسال اظهار کرد: به لطف و یاری 
خداوند متعال در ایــن زمینه همکاری بســیار تنگاتنگی بین آموزش  و 

پرورش و سایر نهادهای ذی ربط از جمله فرمانداری صورت گرفته است.
 علی بابایی افــزود: از مجموع 63 حــوزه انتخاباتی شهرســتان برخوار
 6۱ حوزه توســط آموزش  و پرورش تهیه و تدارک دیده  شــده است که

 2۴ حوزه در مدارس این شهرستان برپا خواهد شد.
رییس آموزش  و پرورش برخوار با بیان اینکه همه مدارس این شهرستان 
 کامال جهت برگزاری هر چه باشــکوه تر انتخابــات در اختیار فرمانداری 
به  عنوان متولی امر انتخابات قرار گرفته است، تصریح کرد: بر اساس اعالم 
مراجع رسمی از۸0 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان نزدیک 

به 2 هزار و 7۱۴ نفر آن ها رای اولی اند.
وی خاطر نشان کرد: در ارتباط با تامین نیروی انسانی آموزش  و پرورش 
شهرستان برخوار هم در هیئت اجرایی و هم به هیئت بازرسی کمک های 
بسیار خوبی کرده اســت. بابایی همچنین از کســب عنوان برتر شورای 
آموزش  و پرورش اســتان اصفهان توســط آموزش  و پرورش شهرستان 
برخوار برای دومین ســالی متولی خبر داد و از آن به  عنوان یک افتخار 

بزرگ برای فرهنگیان ساکن این شهرستان یاد کرد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشــگاه علوم پزشکی کاشان  با اشاره 
به مانور بسیج ســالمت نوروزی گفت: مردم باید اطمینان حاصل کنند که 
کارشناسان بهداشــت محیط در صحنه حضور دارند و حافظ سالمت آنان 

هستند.
حسن فتحی مقدم با بیان اینکه هدف از راه اندازی سامانه۱90 ثبت گزارش 
تخلفات بهداشتی است، تصریح کرد: در این ســامانه مباحث بهداشتیدر 
زمینه بهداشت آب و مواد غذایی، اماکن عمومی، بین راهی و پمپ بنزین ها، 
مدارس و مراکز آموزشی، مراکز درمانی و مطب ها، کارگاه ها و کارخانجات، 
پارک ها و مراکز تفریحی و توریســتی، اماکن ورزشــی، دفع غیربهداشتی 
 فاضالب و زباله، عرضه و اســتعمال مــواد دخانی در مراکــز تهیه و توزیع 

مواد غذایی، ثبت می شود.
کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان 
کرد: پس از اعالم شکایات مردمی اگر این شکایات مربوط به مراکز حساس 
تهیه و توزیع مواد غذایی باشد پس از دو ساعت و در مراکز غیر حساس کمتر 
از ۴۸ساعت کارشناســان در محل حضور پیدا کرده و شکایت دریافتی را 

بررسی می کنند.

فعالیت سامانه 190 برای ثبت شکایات 
بهداشت محیط در کاشان

Society,Cultural  Newspaper No .1809  |  February 22 .2016 |16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

آن سوی خبر

تسهیالت بانکی اشتغالزایی برای 
معتادان بهبود پیدا کرده کافی نیست

فرماندار شهرضا در جلسه شورای اداری شهرستان با بیان اینکه 
 مشــارکت حداکثری مردم در انتخابات ســبب حفظ و اقتدار 
نظام مقدس جمهوری اسالمی می شــود، اظهار داشت: با آغاز 
تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسالمی فعالیت های 
انتخاباتی این نامزدها توسط مسئوالن رصد می شود و با هرگونه 

تخلفات و جرایم انتخاباتی به شدت برخورد می کنیم.
محسن گالبی با اشاره به اینکه مسئوالن شهرستان تمام تالش 
خود را به کار گرفته اند تا انتخابات سالم و به دور از هرگونه تنش 
در شهرضا انجام شــود، افزود: در این زمینه تمهیدات الزم برای 
برگزاری انتخابات ســالم و قانون محور انجام شــده و هیچ گونه 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
فرماندار شــهرضا با بیان اینکه فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای 
انتخاباتی در شهرضا رصد می شود، گفت: انتخابات مظهر اقتدار و 
اراده ملی مردم است و ملت ایران در حق تعیین سرنوشت کشور 

خود حضور فعال و گسترده در انتخابات دارند.
وی با بیان اینکــه تمام اهتمــام و تالش خود را بــرای حضور 
حداکثری مــردم در انتخابات به عمل می آوریــم، تصریح کرد: 
مجموعه عوامل اجرایی، بازرســی و نظارتــی در این مدت همه 

تالش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم، عادالنه، قانونمند و 
با شکوه به کار گرفتند.

گالبی اظهار داشت: دشــمن به دنبال ایجاد اختالف و تفرقه در 
جامعه است تا مشارکت مردم در پای صندوق های رای کاهش 
پیدا کرده، بنابراین باید هوشــیار بوده و از پرداختن به مســائل 

حاشیه ای، تهمت و افترا و توهین و شایعه سازی پرهیز کنیم.
 وی با بیــان اینکه تعــداد واجدین شــرایط رای در شــهرضا 
۱۱۸ هزار نفر و در شهرســتان دهاقان 25 هزار نفر هســتند، 
تصریح کرد: بیش از 3 هزار نفر در شهرستان شهرضا انتخابات را 
برگزار می کنند. فرماندار شهرضا با بیان اینکه تعداد رای اولی ها 
در شهرستان شــهرضا ۴هزار و در شهرستان دهاقان 2 هزار نفر 
هستند، بیان کرد: 95 شعبه اخذ رای شامل 66 شعبه در شهرضا، 
6 شعبه در منظریه، ۱۸ شعبه روســتایی و 5 شعبه سیار برای 

شهرستان شهرضا پیش بینی شده است.
وی افزود: در شهرستان دهاقان نیز 37 شــعبه اخذ رای شامل 
 ۱6 روستایی، یک شعبه سیار، ۱5 شــعبه در دهاقان و 5 شعبه 

در گلشن آماده شده است.
حجت االسالم ســیف اهلل یعقوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه 

حضور حداکثری در انتخابات ناشــی از آگاهی و بصیرت است، 
اظهار داشت: با حضور گســترده در پای صندوق های اخذ رای 
ضمن اینکه نظام تقویت می شود، اقتدار نظام اسالمی ایران نیز 

ارتقا پیدا می کند.
وی با بیان اینکه مردم والیت مدار ایران با اعتقاد به نظام اسالمی 
و دین در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا کردند گفت: برگزاری 
 انتخابات ســالم و آزاد نشــان  از اقتدار نظام میزان پشتیبانی و 
در صحنه بودن مردم در حمایت از دستاوردهای انقالب اسالمی 
است و سبب خنثی ســازی دسیســه ها و توطئه های دشمنان 
می شــود. وی بیان کرد: مردم ما با حضور مقتدر خود در دفاع از 
ارزش های انقالب همواره توطئه های دشمنان را خنثی کرده اند 

که نمونه اخیر آن نمایش اقتدار در راهپیمایی 22 بهمن بود.
یعقوبی تصریح کرد: انتخابات یک فرصت مهم و اثرگذار اســت 
 و مردم برای تعیین سرنوشــت خودشــان در پای صندوق های 

اخذ رای شرکت می کنند.
 وی با بیــان اینکه نامزدهــا از تخریب یکدیگــر اجتناب کنند، 
 بیان کرد: هر فردی نظرات و برنامه خــود را به مردم ارائه دهد و 

از روی صداقت با مردم صحبت کند.

بهره برداری از محور روستایی خوانسارک – پالرتشگرد دشمن، نفوذ نیروهای خود به الیه های مختلف نظام است

 امام جمعــه دولت آبــاد در جمع مردم در مســجد جامع بــه بیانات مهم 
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مردم آذربایجان اشاره کرد و افزود: یکی 
از اصلی ترین محورهای بیانات رهبر معظم انقــالب در این دیدار، حمایت 
قاطع و جدی ایشــان از جایگاه قانونی و اسالمی شورای محترم نگهبان بود 
که آمریکایی ها از اول انقالب با این شــورا مخالف بودند و یکی از طرح های 
دیرین آمریکایی ها حمله به شورای نگهبان و تالش برای برچیدن این شورا 

بوده و هست.
 حجت االســالم و المســلمین ســرافراز افزود: ایــن در حالی اســت که 
شورای نگهبان چشــم بینای نظام اسالمی اســت که می  تواند خطر نفوذ 
در مراکز حســاس نظام را بکاهد و از تصویب قوانین ضد اسالمی در کشور 

جلوگیری به  عمل آورد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند: » برنامه دشــمن این اســت که 
کشور را چهار سال در خالء قانونی بگذارد. « این تعبیر رهبر معظم انقالب 
 بسیار مهم بوده و به این معناست که اگر شــورای نگهبان دچار خلل شود 
مجلس شورای اسالمی و کل نهاد قانون گذاری در کشور دچار خالء می  شود 

و از رسمیت می  افتد.
 حجت االســالم ســرافراز خاطرنشــان کــرد: دشــمن از طریــق حمله 
 به شــورای نگهبان به دنبال چنین طرح های خطرناکی اســت و متاسفانه 

عده  ای در داخل با آن همراهی می  کنند. خطیــب جمعه دولت آباد ادامه 
داد: تذکر بسیار مهم دیگر رهبر معظم انقالب این بود که اگر مجلس شورای 
اسالمی، مجلسی ضعیف و ترسو باشد و در برابر دشمنان این کشور از جمله 
آمریکا از خود سستی نشان دهد، چنین مجلسی کشور را بدبخت خواهد کرد.

وی یادآوری کرد: به تعبیر مقام معظم رهبــری » مجلس ریل گذار حرکت 
دولت است، اگر مجلس دنبال رفاه مردم، عدالت، گشایش اقتصادی، پیشرفت 
 علم و فناوری و عزت و اســتقالل باشد، ریل گذاری به ســمت این اهداف 
خواهد بود و اگر مجلس، مرعوب غرب و آمریــکا و دنبال حاکمیت جریان 

اشرافی باشد، این مملکت را بدبخت خواهد کرد.«
 امام جمعــه دولت آباد تصریــح کرد: نکته بســیار مهم دیگر ایــن دیدار، 
تاکید مجدد رهبر معظم انقالب در باب نفوذ دشمن بود؛ برای دشمن هیچ جا 
برای نفوذ بهتر از مجلس نیست و از آنجایی که خطر نفوذ دشمن در مجلس 
 وجود دارد باید مراقب بود افرادی که با رهبری و والیــت فقیه زاویه دارند 

به مجلس راه پیدا نکنند.
حجت االسالم سرافراز گفت: شگرد دشمن این است که نیروهایش را در نقاط 
مختلف نظام نفوذ بدهد بعد آنها مانند موریانه به جان انقالب بیفتند و در این 
زمان است که انقالب با مشکل جدی روبرو خواهد شد؛ لذا مردم آگاه باشند 

و ضد خواست دشمن عمل کنند و جلو نفوذ دشمن را بگیرند.

حمیدرضا امیرخانی، مدیرســاخت وتوســعه راه های اداره کل راه وشهرسازی 
استان اصفهان  با بیان اینکه محور خوانسارک – پالرت به عنوان یکی از محورهای 
روستایی شهرستان فالورجان ارتباط بین روستاهای منطقه را با شهر پیربکران به 
صورت ایمن وروان برقرار می کند، گفت: عملیات آسفالت گرم این محور به منظور 
تسهیل در عبور ومرور وسایل نقلیه در دستور کار قرار داشت که به مناسبت دهه 

مبارک فجر افتتاح وبه بهره برداری رسید.
وی اظهار داشت : با احداث این محور دو پیچ خطرناک و حادثه ساز در محور قدیم 
و عبور از زیرگذر پل راه آهن که باعث بروز مشکالتی در فصل سرما و بارندگی می 
شده، حذف شده است. وی با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: روکش آسفالت 
گرم این محور روستایی به طول 2 کیلومتر و عرض7/۴0 متر با اعتباری بالغ بر 
۴000 میلیون ریال انجام شده که روستای خوانسارک و پالرت را در شهرستان 

فالورجان به شهر پیربکران متصل می کند .
امیرخانی پروژه احداث پل طاد را نیز یکی از مهم ترین پروژه های این شهرستان  
دانست و در ادامه بیان داشت: این پل با دهانه 22 متری و عرض ۱3 متر با هدف 
ارتباط و تردد ایمن وروان جهت هدایت ترافیک وسایل عبوری از محور چهارخطه 
سیمان سپاهان به روستای طاد و تعدادی از روســتاهای منطقه اجرا شده که 

تاکنون90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی اذعان داشت: اعتبار هزینه شده جهت احداث پل3000 میلیون ریال بوده 

که جهت اجرا وساخت راه های دسترسی به پل اعتباری بالغ بر۱0 میلیارد ریال 
مورد نیاز است. سعید خدابخشی، رییس اداره نظارت بر ساخت راه های روستایی 
اداره کل راه وشهرسازی نیز در تکمیل مشخصات فنی این دوپروژه گفت: پروژه 
آسفالت محور خوانسارک – پالرت با حجم خاکریزی2250 متر مکعب و حجم 
 آســفالت۱550 تن به بهره برداری رســیده و پروژه پل طاد با500 متر مکعب 
بتن ریزی و 5۸ تن آرماتوربندی احداث شــده که درصورت تامین اعتبار الزم 

جهت ساخت راه های دسترسی به بهره برداری خواهد رسید.

رییس اداره بهزیســتی شهرســتان تیران و کرون گفت: 5 درصد از تسهیالت 
 در اختیار ســازمان بهزیســتی برای اشــتغالزایی بهبود پیدا کردگان معتاد 

به مواد مخدر اختصاص پیدا می کند که این اعتبار پاسخگو نیست.
اکبر حاجی عرب افزود: پس از ترک اعتیاد نیاز به ایجاد اشتغال برای معتادان به 
مواد مخدر الزم است تا اینکه این افراد با ایجاد شغل به سمت مواد بازنگردند و 

نیازهای زندگی خود را تامین کنند.
رییس اداره بهزیســتی شهرســتان تیــران و کرون با اشــاره به تســهیالتی 
 که امســال ارائه شده اســت، بیان داشــت: 9 پرونده وام امســال که مجموعا 

60 میلیون تومان است، پرداخت شده است.
وی به افتتاح 2 مهد کودک در شهرســتان تیــران و کرون نیز اشــاره کرد و 
 گفــت: در حال حاضــر ۱2 مهد کودک در شهرســتان فعال اســت که بیش 

از350 کودک را تحت پوشش خود دارند.

فرماندار شهرستان اردستان گفت: اصحاب رسانه تاکنون نهایت همکاری را 
با ستاد انتخابات شهرستان داشته اند و امیدواریم که در راستای آگاه سازی 

مردم از انتخابات نقش و تالش داشته باشند.
علیرضا غیور با بیان اینکه همه مراحل برگــزاری انتخابات تاکنون بدون 
کم ترین مشکل برگزار شــده، افزود: تمامی دستگاه های درگیر برگزاری 
انتخابات از جمله دســتگاه های امنیتی و انتظامی با هوشــیاری، آگاهی 
 و آمادگی کامــل در رصد و تعقیب مســائل و موارد مربــوط به انتخابات 
در شهرستان پی گیر هستند و اگر امروز شــاهد یک فضای آرام هستیم، 

برگرفته از این تالش است.
 فرماندار اردستان با بیان اینکه در حال حاضر شــاهد شور و نشاط خوبی 
در بین مردم هســتیم که نوید حضور حداکثری و نشــاط بخش مردم را 
می دهد، خاطرنشــان کرد: امیدوار هســتیم که این شــور و نشاط حفظ 
شود و مردم با حضور خود در راســتای حمایت از نظام جمهوری اسالمی 
گام بردارند. وی با بیان اینکه یکی از اهــداف دولت تدبیر و امید برگزاری 
یکی از متعالی ترین انتخابات است، تصریح کرد: در این راستا از ملزومات 
و تجهیزات جدید استفاده می شــود و برنامه ریزی های الزم در این زمینه 

صورت گرفته است.
 غیور بــا بیان اینکــه عوامل اجرایــی و دســت اندرکاران باید بــا پرهیز 
از جانب داری و طرفداری به وظیفه اصلی و قانونی خود توجه کنند، تصریح 
کرد: نامزدها با رعایت شــئونات اخالقی و پرهیز از مسائل غیراخالقی اعم 
از افترا، توهین و اهانت، واقع بینانه و با صداقت کامل با مردم برخورد کرده 
و برنامه های خود را اعالم کنند. فرماندار اردســتان خاطرنشــان کرد: در 
نهایت، صالحیت ۱5 نفر در انتخابات مجلس شورای اسالمی اردستان تایید 
 شده و تالش ما جلوگیری از تخلفات انتخاباتی در سراسر اردستان است. 

این پیگیری و نظارت تا روز نهایی انتخابات به صورت ویژه انجام می شود.

فرماندار شهرضا:

11۸ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در شهرستان شهرضا هستند

چشم انتظاری 
بانوان سمیرمی 

برای 
 یک پارک 
تخصصی
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زبان خوراکی ها

مطالعات محققان موسس��ه مطالعات تاریخ پزش��کی، طب اسالمی و 
مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران نشان می دهد در حالی زردچوبه از 
غذای کشور حذف شده اس��ت که این ماده گیاهی عالوه بر دارا بودن 
خواص پیشگیری از بروز س��رطان، در صورت مصرف همراه با گوشت 

قرمز موجب حذف مواد مضر از روده می شود.
دکتر الهام اختری، مجری طرح با بیان اینکه در این مطالعات به بررسی 
نقش زردچوبه در سالمت سلولی پرداخته شده است گفت: زردچوبه 
که مصرف آن در ایران بیش از هزار سال قدمت دارد، ریشه گیاه است 
که پس از فرآوری و تبدیل آن به پودر به غذاها به ویژه به گوشت قرمز 

اضافه می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام شده، میزان شیوع سرطان در 
کشور در گذشته کمتر بوده که این امر به دلیل عادات غذایی مناسب 
بوده است، خاطرنشان کرد: مصرف زرد چوبه همراه با گوشت قرمز در 

کشور قدمت زیادی دارد.
گوش��ت قرمز حاوی ماده ای به نام نیتروزامید اس��ت و زمانی که وارد 
روده می شود منجر به تولید مواد مضر می گردد. ترکیبات موجود در 
افزودنی هایی چون زردچوبه و سماق موجب زدودن این ماده از روده 

خواهد شد.
اختری با اشاره به اثرات زردچوبه در حفاظت از سلول ها، اظهار داشت: 
این ماده گیاهی حاوی کورکومین اس��ت که می تواند س��لول ها را در 
جهت رش��د طبیعی هدایت و از موتاسیون  )رشد سلولی( غیر طبیعی 

جلوگیری کند.
این محقق ایجاد تومورهای س��رطانی را ناش��ی از رش��د غیر طبیعی 
سلول ها دانست و ادامه داد: زردچوبه به عنوان ماده ای برای پیشگیری 
از س��رطان مطرح ش��ده و این در حالی اس��ت ک��ه امروزه ب��ه دلیل 
 تبلیغات گس��ترده انواع س��س ها، زردچوبه از س��فره ها حذف ش��ده

 است.
وی به روش های مص��رف زردچوبه اش��اره و خاطر نش��ان کرد: گیاه 
 زردچوب��ه معموال پس از جمع آوری ریش��ه آن، ب��دون انجام مراحل 
شست وشو وارد آس��یاب های بزرگ صنعتی ش��ده و پس از تبدیل به 

پودر، بسته بندی و راهی بازار می شود.
مجری طرح از اج��رای تحقیقاتی روی فرآوری این م��اده گیاهی در 
این مطالعات خبر داد و افزود: طی این مطالعات پس از شست وشوی 
 هزار کیلوگرم زردچوبه، 200 تا 300 کیلوگرم از وزن آن کم ش��د که

 نشان دهنده وجود خاک زیاد روی ریشه زردچوبه بوده است.
وی با تاکید بر بهتر بودن ف��رآوری این ماده گیاه��ی در خانه، گفت: 
 بهتر اس��ت، ریش��ه زردچوبه خریداری ش��ده و پس از انجام مراحل 
 شست وشو، کمی خرد و با استفاده از آسیاب  های خانگی تبدیل به پودر

شود.
اختری اهمیت اج��رای این مطالعات را توجه بیش��تر مردم به مصرف 
زردچوبه در غذاهای روزمره به دلیل اثرات پیش��گیرانه آن در سرطان 
ذکر کرد و اظهار کرد: این مطالعات به ص��ورت مقاله ،مروری بوده که 
مقاالت طب کالسیک دوره پنج ساله از 2010 تا 2015 و آثار پزشکی 

تاریخی در حوزه طب سنتی را بررسی کرده است.

غیب شدن ماده پیشگیری کننده 
سرطان از سفره ها

دریچه

بیشتر بدانیم

هیچ چیز برای پاکس��ازی بدن مؤثرتر از مصرف انواع دمنوش های 
طبیعی نیست. بعضی از این نوش��یدنی ها خواص آنتی اکسیدانی و 
ضد التهابی دارند و بعضی دیگر به تنظیم فش��ار خون و کلس��ترول 

کمک می کنند.
 دمنوش های تصفی��ه کننده ب��دن از این جهت مفید هس��تند که 
ریز مغذی های مختلفی را به بدن می رسانند، مواد زائد و مضر را دفع 

می کنند و در کنار سالمتی، زیبایی را نیز به همراه دارند.
می توان دمنوش هایی متناس��ب با ذائقه انتخاب کرد، اما گنجاندن 
صحیح آنها در برنامه غذایی در بهبود سالمت عمومی بدن نیز تاثیر 

به سزایی دارد.
دمنوشی با خواص ضد پیری

هیچ کس نمی تواند از پیری و تغییرات ناش��ی از آن ف��رار کند، اما 
رعایت اقداماتی برای به تاخیر انداختن عالیم پیری امکان پذیر است.

اولین دمنوش برای پاکس��ازی ب��دن و حفظ ط��راوت، مخلوطی از 
زنجبیل و زردچوبه اس��ت. زردچوبه ادویه ای بسیار پرکاربرد است 
که در انواع غذاها مورد اس��تفاده قرار می گیرد. زنجبیل نیز خواص 
ضد پیری و ضد التهاب دارد و برای پیشگیری از سرطان مفید است.

آنتی اکس��یدان های این دو ادویه در کنار هم تاثیر قابل توجهی در 
مقابله با رادیکال های آزاد خواهد داش��ت. ای��ن ادویه ها می توانند 

احساس جوانی بیشتری به شما بدهند، انرژی زیادی تامین می کنند 
و قدرت عمل را افزایش می دهند.

برای تهیه این دمنوش یک فنجان آب را روی حرارت مالیم بگذارید 
تا به جوش آید. سپس کمی زنجبیل تازه رنده شده، 1 قاشق زردچوبه 
و 1 قاشق نعناع تازه را به آن اضافه کنید. اجازه دهید زردچوبه کامال 
حل ش��ود. پس از جوش آمدن مجدد دمن��وش، آن را صاف کرده و 

میل کنید.
پاک کننده روزانه بدن

اگر به دنبال نوشیدنی جایگزین قهوه می گردید می توانید روی این 
نوشیدنی حس��اب کنید. اولین ماده آن چای س��بز است که خواص 
پیشگیری از سرطان و مقدار سرشار از آهن کامال شناخته شده است. 
عسل نیز منبع غنی آنتی اکسیدان ها و آنزیم های گوارشی است که 
به تغییر حالت مواد غذایی کمک می کن��د. لیمو نیز به عنوان دیگر 
ماده آن سرش��ار از ویتامین C اس��ت که در بهبود عملکرد سیستم 

ایمنی بدن مؤثر خواهد بود.
 توصیه می ش��ود ای��ن دمنوش ه��ر روز میل ش��ود ت��ا از عملکرد 

رادیکال های آزاد پیشگیری و به حفظ تناسب اندام کمک شود.
زمانی که چای س��بز آماده کردید، کمی آب لیمو و یک قاشق عسل 

نیز اضافه کرده و میل کنید.

دمنوش چربی سوز
اگر قصد کاهش وزن دارید، از همی��ن امروز این دمنوش را حتما در 

برنامه خود بگنجانید!
 بس��یاری از مواد سمی جمع ش��ده در بدن به ش��کل چربی ذخیره 
می ش��وند. به همین دلیل ورزش کردن و مصرف مواد غذایی سالم 
 به مقابله با مواد زائد کم��ک می کنند. این دمنوش به ش��ما کمک 
 می کند تا انرژی بیش��تری کس��ب کنی��د، فعال تر باش��ید و همه 

چربی ها از بدن دفع شود.
برای تهیه آن یک فنجان آب را جوش آورید. 1 قاشق پودر دارچین را 
در آن ریخته تا کامال حل شود. پس از افزودن آب نصف لیمو، دمنوش 

را میل کنید. البته می توانید کمی عسل نیز اضافه کنید.
پیشگیری از سرطان

همه ما باید اقداماتی را رعایت کنیم که به پیشگیری از سرطان کمک 
شود. دمنوش ها نیز این جمله اند.

 در این صورت یک فنجان آب را جوش آورید و یک قاشق پودر گل 
قاصدک و یک قاش��ق پودر بابونه را اضافه کنید. بگذارید دو تا س��ه 
دقیقه بجوشد و سپس میل کنید. برای شیرینی نیز می توانید کمی 
عسل اضافه کنید.گرچه چای سبز نیز خاصیت ضد سرطان دارد، اما 

این دمنوش را می توانید به عنوان جایگزین استفاده کنید.

ماش، یکی از موادغذایی اس��ت که در گروه حبوبات جای 
می گیرد و دارای خواص بسیاری بوده که کاهش کلسترول 

بد خون از جمله آنهاست.
هزاران سال است که گیاه ماش مورد استفاده قرار گرفته، 
اصلیت این گیاه مربوط به کش��ور هندوس��تان است و در 

سراس��ر نواحی آسیایی کش��ت می ش��ده که چینی های 
باستان از این گیاه برای رفع گرما و سم زدایی بدن استفاده 
می کردن��د. امروزه نیز ب��ه خاطر ارزش غذای��ی باالی این 
گیاه، در موارد آشپزی و نیز سالمتی، استفاده های فراوانی 

می شود.

کلسترول
اگر میزان کلسترول خونتان باالست استفاده از ماش را به 
شما توصیه می کنیم. دانه های ماش دارای کلسترول پایین 

و مقدار زیادی فیبر رژیمی محلول هستند.
فیبر رژیمی به آن دس��ته از مواد غذایی اطالق می ش��ود 
که قابل هضم نیس��تند. فیبرهای رژیمی دو گونه هستند: 
محلول و غیرمحلول. فیبر غیرمحلول ب��ه تعادل و تنظیم 
حرکات روده می پ��ردازد ولی ک��ار زیادی ب��رای کاهش 
فشارخون انجام نمی دهد. فیبر محلول وقتی با آب موجود 
در سیستم هاضمه مخلوط شود ماده ژل مانندی را تشکیل 
می دهد ک��ه به نوبه خود ب��ه بهبود عملک��رد اعضای بدن 

می پردازد.
غذاهای سرشار از فیبر رژیمی محلول، به کاهش کلسترول 
بد خون )LDL( کمک می کنند و این کار را با تش��ویق به 
تولید گیرنده های LDL که مسئول بیرون راندن کلسترول 

بد اضافی از جریان خون هستند، انجام می دهند.
مصرف روزانه 10 ت��ا 25 گرم فیبر محل��ول برای کاهش 
کلسترول بد نیز توصیه می شود. هر پیمانه ماش حاوی 9/1 

گرم فیبر رژیمی تام است.
سرطان سینه

ماش و دیگر حبوبات ماده ای به نام مهار کننده پروتئاز دارند 
که می تواند در برابر سرطان سینه اثر محافظ داشته باشد. 
مهار کننده پروتئاز تقسیم سلول های سرطانی را کند کرده 

و به این ترتیب از تشکیل تومور جلوگیری می کند.

دیابت
ماش از جمله حبوباتی است که دارای شاخص قند پایین و 

مصرف آن برای افراد مبتال به دیابت توصیه می شود.
پروتئین

ماش، یکی از مواد غذایی اس��ت که در گروه حبوبات جای 
می گیرد. همان طور که می دانید، در برنامه غذایی روزانه، 
حبوبات مهم ترین منبع تامین پروتئین گیاهی هس��تند و 
ماش نیز ارزش تغذیه ای بسیار باالیی دارد و دارای تقریبا 
16/3 گرم پروتئی��ن در هر پیمانه اس��ت و در اکثر جوامع 
 منبع عمده تامی��ن پروتئین ب��ه ویژه ب��رای گیاه خواران 

است.
مصرف م��اش هیچ گونه ممنوعیتی ب��رای هیچ کس ندارد 
اما کسانی که اسیداوریک یا نقرس دارند، باید موادغذایی 
پروتئین داری را که پورین گیاهی دارند، محدود کنند. البته 
ترکیبات پورینی در ماش نسبتا کم است و الزم نیست این 
افراد نیز ماش را از برنامه غذایی خ��ود کامال حذف کنند؛ 
بلکه تنها محدودیت به خ��رج دادن در مصرف آن کفایت 

می کند.
کم خونی

بهتر است که این ماده غذایی به صورت جوانه مصرف  شود.
یادتان باشد که استفاده از ماش به این شکل خواص آن را 
چند برابر می کند. زیرا فرآیند جوانه زدن باعث می شود همه 
مواد مغذی به خصوص آهن در دسترس، افزایش یابد پس 

برای مبتالیان به کم خونی بسیار مفید است.

طب سنتی

مهدی کریمی دستیار تخصصی طب س��نتی درباره افسردگی گفت: 
غلبه سردی و سودا در سر عامل افسردگی است. افسردگی یک بیماری 
روحی بوده که عامل ایجاد آن، عالوه بر تغذیه سرد، فشارها و تنش های 

روحی است.
به گفته وی تأثیر روح بر جس��م؛ جس��م و روح رابطه مس��تقیم با هم 
دارند، اما تأثیر روح به مراتب بیش��تر است و داش��تن روح سالم یکی 
از مؤثر ترین عوامل سالمت جسم اس��ت.به طوری که یکی از بیماران 
س��ردمزاج، در دوره درمان��ی 5ماهه و اس��تفاده از م��وارد گرم مزاج 
تأثیری در تغییر س��ردی وی رخ ن��داد، پس از علت یابی معلوم ش��د 
 مش��کالت روحی وی تأثیر داروها را خنثی ک��رده و مانع گرمی مزاج 

شده است.
 درمان افسردگی

این دستیار تخصصی طب سنتی افزود: ابتدا برای رفع افسردگی باید 
یبوست مزاج را رفع کرد, قطعا انس��داد معده و روده ها باعث سردی و 

مانع خروج فضوالت جسم می شود.
کریمی ادامه داد: مصرف یک قاشق مرباخوری بارهنگ در نصف یک 
لیوان آب گرم و گالب صبح ناشتا، انجیر خیسانده در گالب برای رفع 

یبوست بسیار مؤثر است.
وی بیان کرد: تغذیه گرم و پرهیز از موادغذایی با طبع سرد، پرهیز از 
آب خوردن قبل و بعد و میانه غذا و پرهیز از اس��تحمام در ایام عادت 
ماهانه یا بالفاصله پس از رابطه جنسی بسیار به گرم کردن طبع بدن 

کمک می کند.
این دستیار تخصصی طب سنتی اضافه کرد: استشمام عطر های گرم، 
مثل گل محمدی, عطر نرگس و پرهیز از بوهای س��رد مانند گشنیز، 
عطرهای شیمیایی، ادکلن، الکل، مواد شیمیایی و... همچنین مصرف 
دمنوش هایی مثل بادرنجبویه، اسطوخودوس به گرم کردن مغز و رفع 

افسردگی کمک می کند.

راه های کاهش افسردگی از منظر 
طب سنتی

تاکنون، بارها و بارها درباره انواع راه های پیش��گیری از 
ابتال به سرطان شنیده و خوانده ایم ،اما شاید کمتر بیمار 
مبتال به سرطانی را بتوان پیدا کرد که با نکته های مهمی 
که باید در ط��ول دوره بیماری و ش��یمی درمانی خود 
رعایت کند، آشنا باشد.در اینجا به چند مورد از این نکات 

اشاره می کنیم:
غالت کامل و سبوس دار که ارزش تغذیه ای باالتر 
دارند را جایگزین غالت تصفیه شده و آرد سفید در برنامه 

غذایی روزانه کنید.
اگر قرار اس��ت آبمیوه آم��اده بخوری��د، حتما انواع 
صددرصد طبیعی و پاستوریزه را انتخاب کنید. از آنجایی 
که سیستم ایمنی بدن شما نسبت به افراد سالم ضعیف 
اس��ت، وجود هرگونه آلودگی میکروبی در آبمیوه های 

غیرپاستوریزه می تواند سالمت شما را به خطر بیندازد.
 میان انواع میوه ها، سبزی ها و آبمیوه ها، آنهایی که 
رنگ تیره تری دارند و به قرمز، سبز تیره، نارنجی یا حتی 
سیاه نزدیک تر هستند )مانند آلو و انگور سیاه( را انتخاب 
 کنی��د. این می��وه ها و س��بزی ه��ا، حجم باالت��ری از 
آنتی اکس��یدان ه��ا را به بدنت��ان می رس��انند و کمک 
چش��مگیری به افزایش قدرت سیس��تم ایمنی بدن در 

طول شیمی درمانی می کنند.
حتما حداقل 50 درصد از بش��قاب وعده ها و میان 
وعده های غذاییتان از انواع میوه ها و سبزی های تازه و 

سالم پر شده باشد.
مصرف سبزی های برگ س��بز تیره مانند اسفناج، 

کاهو و سبزی خوردن را فراموش نکنید.
از مصرف غذاهای چرب و سرخ کردنی پرهیز کنید. 
این غذاه��ا باعث ایجاد اس��ترس اکس��یداتیو در بدن و 

کاهش قدرت سیستم دفاعی بدنتان می شوند.
گوشت ماهی یا گوشت پرندگان که هضم ساده تر و 
پروتئین مرغوب تر و از طرفی، چربی کمتری نسبت به 
گوشت های قرمز دارند را در برنامه غذاییتان جای دهید.

اگر اشتها ندارید، 1 فنجان ّآب مرکبات، آب انگور یا 
آب هوی��ج قب��ل از وع��ده های غذای��ی ب��رای افزایش 

اشتهایتان توصیه می کنیم.
اگر بی اش��تهایی به خوردن غ��ذا آزارتان می دهد، 
غذاهای کم حجم، اما پرکالری مانند شیره انگور، مغزها 
و دانه های خام، حبوبات پوست کنده، آووکادو و غالت 
بوداده را در طول روز مص��رف کنید تا کالری کافی برای 

تحمل روند درمان به بدن خود برسانید.
وعده های غذایی س��نگین در ط��ول روز نخورید تا 
دستگاه گوارش ش��ما تحمل و توان هضم و جذب مواد 
غذایی را داشته باشد. بهتر است 5 وعده سبک غذایی و 

3 میان وعده در طول روز داشته باشید.
با اضافه کردن چاش��نی ها ی��ا ادویه های��ی مانند 
لیموترش، گلپ��ر، پودر لیموعمانی، رب یا س��س گوجه 
فرنگی، رب انار یا رب آلو به غذاهایتان طعم بهتری به آنها 
بدهید تا بتوانید بی اش��تهایی ناش��ی از بدطعمی دهان 

خود را از بین ببرید.
    برای پیش��گیری از ابتال به یبوس��ت، مصرف آب 
فراوان، آلو، عدس، میوه ها و سبزی های تازه را در طول 

روز فراموش نکنید.
   اگر دچار اس��هال ناشی از ش��یمی درمانی شدید، 
می توانید برنج و سیب پوس��ت کنده را در برنامه غذایی 

داشته باشید.
 اگر جویدن غذا برایتان س��خت است، غذاها را له یا 
پوره کنید. به این ترتیب، حجم کافی و مناس��بی از غذا، 

ریزمغذی ها و کالری را دریافت خواهید کرد.
حتی اگر حالت تهوع داشتید، باز هم مصرف حجم 
باالیی از آب ساده و سالم را در طول روز فراموش نکنید.
  دور غذاه��ای چ��رب، ش��ور و ش��یرین را خ��ط

بکشید.

 ای��ن غذاها عالوه ب��ر ایجاد اس��ترس اکس��یداتیو، می 
 توانند زمینه ساز ابتال به فشار خون باال، دیابت، چاقی و 
بیماری های قلبی شوند و مشکالتتان را دوچندان کنند.

   مصرف تخ��م مرغ خام ی��ا خوراکی ه��ای حاوی 
تخم مرغ خام، شانس ورود سالمونال به بدنتان را بیشتر 

و سالمتتان را تهدید می کند.
  تمام گوش��ت ها را قبل از مصرف، کامال بپزید و از 
مصرف انواع گوش��ت های کبابی، اس��تیکی یا آبدار که 
بخش مرکزی آنها خام مانده، خودداری کنید. سیستم 
ایمنی ضعیف بدن ش��ما، توان مبارزه ب��ا میکروب های 

موجود در گوشت های خام را ندارد.
   قبل از مصرف هر نوع مکم��ل غذایی برای تقویت 

بدن، حتما با پزشک معالجتان مشورت کنید.
    مصرف خوراکی های سرشار از ویتامین C مانند 

مرکبات، هلو، انبه، آووکادو، انجی��ر، گوجه فرنگی، پیاز 
خام، فلفل دلمه ای و کیوی می تواند به حفظ و افزایش 

قدرت سیستم دفاعی بدنتان کمک کند.
 مصرف روزانه حداقل 1 قاش��ق غذاخوری عس��ل 
طبیعی به عنوان ترکیبی ضدباکتری و ضدقارچ به تمام 

بیماران مبتال به سرطان توصیه می شود.
 حتما در طول دوره ش��یمی درمانی و برای کاهش 
عوارض ناش��ی از آن، هفته ای 4 مرتبه تخم مرغ کامال 
 پخته که سرش��ار از س��لنیوم، ویتامین ه��ای گروه B و

 7 گرم پروتئین است، بخورید.
 مصرف دمنوش با چاش��نی زنجبیل در تمام دوران 
ش��یمی درمانی برای کاهش تهوع و اس��تفراغ ناشی از 
 ش��یمی درمانی به تمام افراد مبتال به س��رطان توصیه

 می شود.
 مصرف دمنوش یا گیاه خشک و تازه نعناع در طول 
دوران شیمی درمانی هم می تواند تهوع ناشی از آن را از 

بین ببرد.
مصرف ماس��ت های پروبیوتیک هم به حفظ تعادل 
باکت��ری ه��ای مفید موج��ود در دس��تگاه گ��وارش و 
پیش��گیری از ابتال به بیماری های عفونی در طول دوره 

شیمی درمانی کمک می کند.
میلک ش��یک ها و اس��موتی ها می توانند عالوه بر 
ریزمغ��ذی های ف��راوان، کال��ری کافی هم ب��ه بدنتان 

برسانند، البته در صورتی که خانگی باشند.
مصرف گوشت های پرچرب و کبابی، شانس ابتال به 
انواع سرطان، مخصوصا سرطان های دستگاه گوارش را 
تا 56 درصد افزای��ش می دهند و رون��د درمان بیماران 

مبتال به سرطان را هم کندتر می کنند.
آلودگی هوا و استعمال س��یگار تا 41 درصد شانس 
ابتال به سرطان دس��تگاه تنفس فوقانی را باال می برند، 

بنابراین در روزهای آلوده بیرون نروید و سیگار نکشید.
مصرف چای سبز و سفید را در دوران شیمی درمانی، 
محدود کنید. برخی از آنتی اکسیدان های موجود در این 
2 نوع چای باعث ایج��اد تداخل در عملک��رد داروهای 

شیمی درمانی می شوند.
در مورد مصرف س��ویا و محصوالت بر پایه سویا در 
 ط��ول دوره ش��یمی درمانی با پزش��ک خود مش��ورت 

کنید.
 در برخی از موارد درمانی و برخی سرطان ها، باید مصرف 
س��ویا را به دلیل ترکیبات خاص موجود در آن و امکان 

ایجاد اختالل در روند درمان، محدود کرد.
مصرف حداقل 3 وعده س��بزی های برگ سبز تیره 

می تواند مقداری آهن و کلسیم به بدنتان برساند.
از مص��رف ش��یر و لبنی��ات فل��ه ای، س��نتی و 
 غیرپاس��توریزه، حت��ی ب��رای یک ب��ار هم خ��ودداری

کنید.
یادتان باشد مصرف کلم بروکسل برای دفع سموم 

بدن در دوره شیمی درمانی بسیار مفید خواهد بود.
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مفاد آرا
11/226 آگهی موضوع ماده 3 قانون وم�اده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی ش��ماره 12011 هی��أت : آقای نرگ��س اکرمی زاده فرزند محمد ش��ماره 
شناسنامه 149 ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 130/50 مترمربع شماره پالک 
368 فرعی مجزا از شماره 318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد 

بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت عادی
2( رأی ش��ماره12030-94/10/27 هیأت : خانم زهره جوزائ��ی بیدگلی  فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 623 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 148.3مترمربع 
ش��ماره پالک 15 فرعی مجزا از ش��ماره10و12 فرعی از پالک 795اصلی واقع 

دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
3(رأی شماره 12031-94/10/27هیأت : آقای قاسم رضا زاده بیدگلی  فرزندعلی 
محمد  شماره شناس��نامه1250155193 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت60 
مترمربع شماره پالک 11 فرعی مجزا از ش��ماره 7فرعی از پالک 703اصلی واقع 

دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازحسینعلی رضازاده 
4(رأی شماره 12035-94/10/27 هیأت : آقای مکرم مکرمی بیدگلی  فرزنداحمد  
شماره شناسنامه222 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت107.7 مترمربع شماره 
پالک 16 فرعی مجزا از شماره11و12 فرعی وقس��متی از مشاعات  از پالک 408 
اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. ابتیاعی از کلثوم رحیمی 

وغیره
5(رأی ش��ماره 11653-94/10/15 هیأت : آقای  احمد عرب علی دوس��ت فرزند 
محمود شماره شناسنامه 7354، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 113.04مترمربع 
شماره پالک 1081فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در 

وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید صادق سیدیا ن آرانی 
6(رأی شماره11652-94/10/15 هیأت : آقای حسین باللی بیدگلی  فرزند ماشاله  
شماره شناسنامه129 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 75.5مترمربع شماره پالک 
413فرعی مجزا از شماره 106فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طبق سند عادی 
7(رأی ش��ماره11651-94/10/15هیأت : آق��ای مجی��د روح اله��ی بیدگل��ی 
فرزندعباس��علی  ش��ماره شناس��نامه 1250047846، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 97.25مترمربع ش��ماره پالک 414 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از 
پالک6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از شهرداری آران وبیدگل 
8(رأی ش��ماره11649-94/10/15 هیأت : آقای مس��لم مطهریان  فرزند حسین 
شماره شناسنامه 9991و خانم الهه سادات سیاری  فرزند سید مصطفی  شماره 
شناسنامه518)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت144 مترمربع شماره 
پالک 415 فرعی مجزا از ش��ماره102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل
9(رأی ش��ماره11646-94/10/15 هیأت : خانم اکرم صانع��ی نژاد فرزند محمد 
شماره شناسنامه 15 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 124 مترمربع شماره پالک 
1043فرعی مجزا از شماره521 فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
10(رأی شماره 11463-94/10/15 هیأت : آقای عباس پهلوان بیدگلی  فرزند علی 
شماره شناسنامه7766  و خانم ........ فرزند ..... شماره شناسنامه .....  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150مترمربع ش��ماره پالک 295فرعی مجزا از 
شماره252 فرعی از پالک 2704اصلی واقع در دستجرد غیاثیه  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.انتقالی از هادی حمید پناه
11(رأی ش��ماره 12072-94/10/30 هیأت : آقای محمد خدمت��کار آرانی فرزند 
علی اکبر  شماره شناسنامه 687، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135.5مترمربع 
شماره پالک 8187فرعی مجزا از شماره619 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 
مس��عود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاع��ی از حاجی احمد غیاثیان 

وغیره 
12(رأی ش��ماره11641-94/10/15 هی��أت : آق��ای  ابوالفضل متول��ی بیدگلی 
فرزندرمضانعل��ی  ش��ماره شناس��نامه 1250009448و خانم عطی��ه مندعلی 
زاده بیدگلی  فرزنداحس��ان  ش��ماره شناس��نامه6190053671  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع ش��ماره پالک 412 فرعی مجزا از 
شماره102فرعی از پالک6 اصلی واقع در حسین آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل
13(رأی ش��ماره 11635-94/10/15هی��أت : آقای مهدی متول��ی بیدگلی  فرزند 
مرتضی  شماره شناسنامه 240و خانم لطیفه لحمی بیدگلی  فرزند آقا حسن شماره 
شناسنامه166 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 202.72 مترمربع 
شماره پالک 5410فرعی مجزا از شماره441و440و434و باقیمانده 2840 اصلی  
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از خانم زهرا کله ائی
14(رأی ش��ماره 11659-94/10/15 هیأت : آقای عزیزاله خسروان زاده  فرزند  
رحمت اله  شماره شناس��نامه 125 و خانم اش��رف رضوانیان  فرزند  حبیب اله 
شماره شناسنامه 8212)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 208.54 
مترمربع شماره پالک 2690فرعی مجزا از ش��ماره 6 فرعی از پالک2638 اصلی 
واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد حقیقت 

صفت 
15(رأی شماره 11375 هیأت : آقای غالمعلی صفی نوش آبادی فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 67 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 147 مترمربع شماره پالک 
3791 فرعی مجزا از ش��ماره 3157 فرعی از پالک 40 اصل��ی واقع در نوش آباد  

بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسینعلی صفی نوش آبادی
16(رأی ش��ماره 12066 هیأت : آقای مس��لم مطهری فر فرزند حس��ین شماره 
شناسنامه 5575 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 170/80 مترمربع شماره پالک 
526 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آب��اد نوش آباد بخش 4  حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت عادی
17(رأی ش��ماره 12053 هیأت : آقای محمد علی ش��کرگذار آرانی فرزند حسین 
شماره شناس��نامه 398 شش��دانگ  یکباب مغازه به مس��احت 32/66 مترمربع 
شماره پالک 5413 فرعی مجزا از شماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
18(رأی شماره 12068 هیأت : خانم زهرا شاهزاده فرزند عباس شماره شناسنامه 
71 ششدانگ  یکباب انباری به مس��احت 111 مترمربع شماره پالک 8189 فرعی 
مجزا از ش��ماره 1211 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت عادی
19(رأی شماره 12010 هیأت : آقای خمید صباغیان بیدگلی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 1458 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 149/81 مترمربع شماره پالک 
297 فرعی مجزا از ش��ماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و 

غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی حمید پناه

20(رأی شماره 12008 هیأت : آقای احس��ان فینی زاده فرزند علی محمد شماره 
شناس��نامه 414 و خانم محبوبه انگوری بیدگلی فرزند دخیل شماره شناسنامه 
309  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع شماره پالک 298 
فرعی مجزا از ش��ماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیایه 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی حمید پناه
21(رأی ش��ماره 11041 هیأت : آقای حس��ن توحیدی زاده فرزند تقی ش��ماره 
شناسنامه 8270 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 184 مترمربع شماره پالک 293 
فرعی مجزا از ش��ماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیایه 

بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی حمید پناه
22(رأی ش��ماره 11302 هیأت : آقای عباس فیروزی آرانی فرزند مسلم شماره 
شناسنامه 545 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 101 مترمربع شماره پالک 
8170 فرعی مجزا از ش��ماره 2898 و 1211 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 

مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگلو مالک رسمی
23(رأی شماره 11291 هیأت : آقای حسن عصار مفرد آرانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 159 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 120/24 مترمربع شماره پالک 
1080 فرعی مجزا از شماره 343 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن کاظمی
24(رأی ش��ماره 11374 هیأت : خانم مریم السادات خامس��ی فرزند سید عباس 
شماره شناسنامه 471  ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 125 مترمربع شماره 
پ��الک 3909 فرعی مجزا از ش��ماره 206 فرع��ی از پالک 2715 اصل��ی واقع در 

ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
25(رأی ش��ماره 11337 هی��أت : آقای محمد مجی��دی فرزند علیرضا ش��ماره 
شناس��نامه 1250164052 و خانم فاطمه یتی��م پور آرانی فرزند کریم ش��ماره 
شناس��نامه 6190070401  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 160 
مترمربع ش��ماره پالک 830 فرعی مجزا از ش��ماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی 
واقع در حس��ین آباد بیدگل بخش 3 ح��وزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه 

محمد عظیمی
26(رأی ش��ماره 12059 هیأت : آقای احمد س��المی فر فرزند ماش��االه شماره 
شناسنامه 291 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 56/10 مترمربع شماره 
پالک 831 فرعی مجزا از شماره 107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت عادی
27(رأی ش��ماره 12060 هیأت : آقای محمد تقی دوس��ت محمدی فرزند اسمعیل 
شماره شناسنامه 2017 و خانم رقیه کرباسی بافی فرزند قاسم شماره شناسنامه 
11596  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 158 مترمربع شماره پالک 
1083 فرعی مجزا از شماره 323 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد معظمی
28(رأی ش��ماره 12063 هیأت : خان��م زهرا ش��ائی آرانی فرزند علی ش��ماره 
شناسنامه 1157 و آقای احسان آبادیان فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 206  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137/85 مترمربع شماره پالک 1082 
فرعی مجزا از شماره 343 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی
29(رأی شماره 12025 هیأت : خانم شهین غیاثیان فرزند محمد شماره شناسنامه 
117 )نس��بت به 1/345 دانگ( و خانم ع��ذرا غیاثیان آرانی فرزند محمد ش��ماره 
شناس��نامه 273 )نس��بت به 1/31 دانگ( و خانم زهرا غیاثیان آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 47  )نس��بت به 1/345 دانگ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
345 مترمربع شماره پالک 11 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 1157 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
30(رأی ش��ماره 12016 هیأت : خانم نرجس خاتون اکب��رزاده آرانی فرزند علی 
شماره شناسنامه 114 )نسبت به 1 دانگ مشاع( و آقای فرهاد تقوائی آرانی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 1893)نس��بت به 4 دانگ مش��اع( و خانم زهرا سلطان 
تقوائی آرانی فرزند تقی شماره شناسنامه 194 )نسبت به 0/5 دانگ مشاع(  و خانم 
ستاره سلطان تقوائی آرانی فرزند تقی شماره شناسنامه 86 )نسبت به 0/5 دانگ 
مشاع(  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 100/05 مترمربع شماره پالک 8 فرعی 
مجزا از قسمتی از مشاعات از پالک 1644 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از اصغر خانی
31(رأی شماره 12012 هیأت : آقای نعمت اله عموسلطانی آرانی فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 124 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 412/75 مترمربع شماره 
پالک 9 فرعی مجزا از شماره 1و2و4 فرعی از پالک 2347 اصلی و 1 الی 7 فرعی 
از پالک 2346 اصلی  واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

علی محمد عموسلطانی و غیره
32(رأی شماره 12080 هیأت : آقای فاطمه احمدی بیدگلی فرزند صدرالدین شماره 
شناسنامه 47 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 163/75 مترمربع شماره پالک 29 
فرعی مجزا از شماره 6 و 8 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 244 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید محمود مصباحی
33(رأی ش��ماره 12081 هیأت : آقای جواد گواهی بیدگلی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1824 و خانم مریم سادات مرتضوی یگانه بیدگلی فرزند سید شهاب 
شماره شناسنامه 6190081637  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
139/68 مترمربع ش��ماره پالک 9 فرعی مجزا از قس��متی از مشاعات پالک 222 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از صدیقه صباغی 

بیدگلی
34(رأی ش��ماره 12083 هیأت : آقای ابوالفضل نوریان بیدگلی فرزند محمد تقی 
ش��ماره شناس��نامه 6190144926 و خانم فاطمه گندم کار بیدگلی فرزند رضا 
شماره شناسنامه 250  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 135/83 
مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا از قسمتی از مشاعات پالک 222 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از صدیقه صباغی بیدگلی
35(رأی شماره 120815 هیأت : آقای زهرا نصرالهی بیدگلی فرزند یداله شماره 
شناسنامه 240 ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 111/47 مترمربع شماره پالک 
2 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 127 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی
36(رأی ش��ماره 12089 هیأت : خانم زهرا نصر الهی بیدگلی فرزند بداله شماره 
شناسنامه 240  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 124/17 مترمربع شماره پالک 
25 فرعی مجزا از ش��ماره 3و4 فرعی از پالک 128 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه محد تقی ضیاء الحکاء 
37(رأی ش��ماره 11331 هیأت : آقای کبری صدیقیان بیدگل��ی فرزند غالمرضا 
شماره شناس��نامه 6345 ششدانگ  قس��متی از یکباب مغازه به مساحت 84/13 
مترمربع ش��ماره پالک 6 فرعی مجزا از پالک 311 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی
38(رأی ش��ماره 11317 هیأت : آقای کبری صدیقیان بیدگل��ی فرزند غالمرضا 
شماره شناسنامه 6345 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139/05 مترمربع شماره 
پالک 18 فرعی مجزا از شماره 6 فرعی از پالک 311 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت رسمی.
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/17
تاریخ انتشار نوبت دوم :94/12/3

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
تحدید حدود اختصاصی 

11/459 شماره:1394/37/183553-1394/11/25 چون تحدید حدود ششدانگ 
قسمتی از یکباب خانه و دکان متصله پالک 6952 احداثی بر روی قسمتی از پالک 

 2247 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام خانم زه��را عابدینی زواره فرزند اقبال در جریان ثبت 
اس��ت به علت اینکه تحدید عمومی آن قبال از نوبت خارج ش��ده و از طریق اجرای 
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی به

 نام خانم زهرا عابدینی زواره فرزند اقبال رای شماره 139260302021001128 
مورخه 1392/11/15 صادر ش��ده و م��دت اعتراض به آن بالمعارض س��پری 
گردیده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
 نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم در روز س��ه ش��نبه مورخ��ه 1394/12/25

 از ساعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی 
 در محل حضور یابند اعتراض��ات مالکین مجاور مطابق م��اده 20 قانون ثبت از

 تاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.اعتراض به 
تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواس��ت به مرج��ع ذیصالح قضایی صورت 
پذیرد.تاریخ انتشار:94/12/03 م الف:920 ذبیح اله فدایی – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک زواره
حصر وراثت 

11/493 آقای عبدالوهاب سلیمانی به شناسنامه شماره 10 به استناد شهادتنامه 
و گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواست به ش��ماره 345/94 تقدیم این دادگاه 
نموده چنین اشعار داشته است که ش��ادروان محمدرضا سلیمانی به شناسنامه 
شماره 1180046676 در تاریخ 94/9/15 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه 
حین الفوت وی عبارتند: 1- عبدالوهاب سلیمانی فرزند اسماعیل ش.ش 10 )نسبت 
پدر( 2- اعظم س��لیمانی درباغی فرزند محمدعلی ش.ش 6 )نسبت مادر(. پس از 
تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه 
یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 9007 سرانجام در تاریخ 94/11/17 وقت فوق 
العاده شعبه اول شورای حل اختالف زواره به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و 
پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه درگذش��ته منحصر به اشخاص 
یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و 
انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد.م الف:924 شعبه اول حقوق شورای 

حل اختالف شهرستان زواره
ابالغ وقت رسیدگی 

پرون��ده:  ش��ماره   9410100350711992 ابالغی��ه: ش��ماره   11 /527
9409980350700652 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940733 خواه��ان بانک مهر 
اقتصاد)شرکت س��هامی عام( به نمایندگی علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان سیاوش خراسگانی و تورج عطائی کجوئی به خواسته مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 311 ارجاع و به کالس��ه 
9409980350700652 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/05 و ساعت 
09:00 تعیین ش��ده اس��ت 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 کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا خواندگان 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:32896 ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرون��ده:  ش��ماره   9410100350310832 ابالغی��ه: ش��ماره   11 /528
9409980350301259 شماره بایگانی شعبه:941427 خواهان/شاکی علیرضا 
عبدلیان دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم محمد میکائیلی به خواسته مطالبه 
وجه بابت... و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و تامین خواس��ته و مطالبه خسارت 
دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 
305 ارجاع و به کالس��ه 9409980350301259 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1395/03/08 و ساعت 10:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 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 میش��ود 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:32875 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرون��ده:  ش��ماره   9410100350310835 ابالغی��ه: ش��ماره   11 /529
9409980350301256 شماره بایگانی شعبه:941424 خواهان/شاکی فریدون 
مردانی بلداجی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم الهام ناظم به خواسته تامین 
خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به 
شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305 ارجاع و به کالس��ه 9409980350301256 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1395/03/08 و ساعت 09:30 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 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 میش��ود 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:32876 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرون��ده:  ش��ماره   9410100351212981 ابالغی��ه: ش��ماره   11 /530
9409980351201122 شماره بایگانی شعبه:941259 خواهانها مرتضی فاضلی 
و لیال سادات شاه چرا و س��یدمحمد شاه چرا و سید علیرضا ش��اه چراء و زهرا 
فاضلی و راحله سادات شاه چراء دادخواستی به طرفیت خواندگان نغمه ظفرقندی 
و امیرخسرو صفری و محبوبه درفش��ان و ملیحه درفشان و سید اصغر متدینی 
نژاد و محبوبه ظفرقن��دی و اصغر مولوی زاده و علیرض��ا ظفرقندی )ورثه یداله 
ظفرقندی( و نادره بزرگی حقی )برزگر( و حمیدرضا درفش��ان و آیت صفری و 
رضا درفشان و ندا ظفرقندی و میترا صفری و علیرضا درفشان و سکینه فهیمی 
)ورثه عبدالرحیم درفشان و خدیجه درفش��ان و حمیده درفشان و الهه صفری و 
بتول تیموری جروکانی و فاطمه درفش��ان و اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان و 
زهره ظفرقندی )ورثه یداله ظفرقندی( و ع��زت ظفرقندی )ورثه یداله ظفرقندی( و 
عباس کریمی بوزانی و اخترالسادات جزی به خواسته ابطال سند )موضوع سند 
مالی است( و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( و تنفیذ صلح نامه )اموال 
منقول( و مطالبه خسارت دادرسی و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( 
و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و ابطال اجراییه )موضوع اجراییه غیرمالی است( 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
12 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 

120 ارجاع و به کالسه 9409980351201122 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/03/09 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن احد 
از خواندگان بنام اخترالسادات جزی فرزند آقا هدی و درخواست خواهانها و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا 
خوانده فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:32887 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرون��ده:  ش��ماره   9410100351213551 ابالغی��ه: ش��ماره   11 /531
9309980351200985 ش��ماره بایگانی ش��عبه:931027 خواهان/شاکی داود 
قادری دادخواستی به طرفیت خوانده فرشید بهبهانی موسوی به خواسته مطالبه 
وجه بابت 1/062/700/000 و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و 
به کالسه 9309980351200985 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/22 
و ساعت 08:30 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/ش��اکی 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 میشود 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:32888 شعبه 12 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

11/533 آقای مسلم محس��نی دره بیدی دارای شناسنامه ش��ماره 850 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 648/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی محسنی دره بیدی بشناسنامه 703 در 
تاریخ 87/9/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- قربانعلی محس��نی دره بیدی ش.ش 149 ت.ت 1366/9/17 
)فرزند( 2- یوسف محسنی دره بیدی ش.ش 1 ت.ت 1354/1/1 )فرزند( 3- سلمان 
محسنی دره بیدی ش.ش 80 ت.ت 1365/5/10 )فرزند( 4- رمضان محسنی دره 
بیدی ش.ش 10 ت.ت 1361/4/15 )فرزند( 5- مسلم محسنی دره بیدی ش.ش 850 
ت.ت 1357/7/1 )فرزند( 6- پروانه محسنی دره بیدی ش.ش 5490011084 ت.ت 
1370/5/3 )فرزند( 7- منیره محسنی دره بیدی ش.ش 7 ت.ت 1348/1/3 )فرزند( 
8- ام البنین محس��نی دره بی��دی ش.ش 754 ت.ت 1355/6/5 )فرزند( 9- کبری 
محس��نی ش.ش 1 ت.ت 1360/1/1 )فرزند( 10- زهرا محس��نی ش.ش 37 ت.ت 
1350/11/1 )فرزند(. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:354 شورای حل اختالف بخش کرون
ابالغ وقت رسیدگی

11/534 در خصوص پرونده کالس��ه 1933/94 خواه��ان محمدعلی علی اکبری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محس��ن عرب جعفری محمدآبادی 
فرزند علی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/1/24 
ساعت 10/30 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 رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33474 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

11/535 کالسه پرونده:94-875 مرجع رسیدگی: شعبه 31 شورای حل  اختالف 
اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی حمید نوری نش��انی خ.توحید – 
جنب تاالر فرش��چیان خواندگان: 1- محمدرضا م��الوردی 2- مهدی عنایتی هر 
دو به نش��انی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره چک بانک صادرات 
به ش��ماره 60081-86/11/4 به مبلغ پنجاه میلیون ری��ال 50/000/000 ریال به 
تاریخ 94/10/19 شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده 
زیر تشکیل پرونده کالسه 94-875 مفتوح و تحت نظر می باشد با مالحظه اوراق 
و محتویات پرونده ش��ورا با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی 
حمید نوری به طرفیت 1- محمدرضا مالوردی 2- مهدی عنایتی به خواسته مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 60081 
مورخ 86/11/4 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اولی به عنوان 
صادر کننده و ثانوی به عنوان ظهرنویس به ش��رح دادخواست شورا با بررسی 
اوراق پرونده و استماع اظهارات طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه 
دفاعی نداشته اند دعوی را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد 313و310 قانون تجارت و رای وحدت رویه 
ش��ماره 536-1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کش��ور حکم به محکومیت 
تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و همچنین هزینه دادرس��ی و حق الوکاله و نشر آگهی و خسارت 
تاخیر تادیه از سررس��ید چک 86/11/4 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی دادگستری اصفهان 
می باشد.م الف:33911 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان
اجراییه

9204002003000319 ش��ماره بایگان��ی  /1 11 ش��ماره پرون��ده: /536
 پرون��ده:9200554/1 ش��ماره آگه��ی ابالغی��ه: 139403802003000117

 آگه��ی اب��الغ اجرایی��ه کالس��ه:9204002003000319/1 بدینوس��یله به 1- 
کبری سیوش��ی فرزند علی و 2- مهرداد نیلفروش��ان فرزند محس��ن ش��ماره 
شناس��نامه 828و3- محس��ن نیلفروش��ان فرزند مهدی ش��ماره شناس��نامه 
 964و 4- مهتا نیلفروش��ان فرزند محس��ن ش��ماره شناس��نامه 462 همگی به 
نشانی اصفهان – آبشار دوم – بن.بست آبشار – پالک264 مدیونین پرونده کالسه 
9204002003000319/1 که برابر گزارش اداره پست اصفهان شناخته نگردیده 
 اید ابالغ می گردد که براب��ر قرارداد بانکی ش��ماره 898200005-89/9/29 بین 
 ش��ما و بانک تجارت ش��عبه س��ی و س��ه پل اصفهان مبلغ 300/000/000 ریال

 بابت اص��ل و 202/248/452 ریال خس��ارت تاخی��ر تادی��ه و 297/062 ریال 
 خسارت تاخیر روزانه از تاریخ 92/2/8 بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
 وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجراییه نم��وده پس از تش��ریفات قانونی

  اجراییه صادر و به کالس��ه فوق در این اجرا مطرح می باش��د ل��ذا طبق ماده 18 
آیین نامه اجرایی مفاد اس��ناد رسمی به ش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
 آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود

 چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق 
مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف:33784 رئیس اداره اجرای اس��ناد 

رسمی اصفهان 



خبرخبر

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
از هدف گذاری برای جذب یک میلیون و 100 هزار نفر گردش��گر در 

پایان برنامه ششم توسعه خبر داد.
فریدون الهیاری در مراس��م اختتامیه نهمی��ن گردهمایی راهنمایان 
سراس��ر کش��ور که همزمان با روز جهان��ی راهنمای��ان در اصفهان 
برگزار ش��د، با اش��اره به آمارهای کم��ی صنعت گردش��گری ایران 
که نق��ش گردش��گری را در اقتصاد کش��ور نش��ان می ده��د، افزود: 
براساس آنچه در چشم انداز 20 س��اله آمده، آمار گردشگران ورودی 
باید ب��ه 20 میلیون نفر برس��د. البته ای��ن حداقل آماری اس��ت که 
در نظر گرفته ش��ده، چون با توج��ه به جایگاه ای��ران می توان به رقم 
باالتری دس��ت یافت. در برنامه ششم توس��عه که هنوز آمار کمی آن 
 نهایی نش��ده، برای جذب حدود 11 میلیون گردش��گر جهت گیری 

شده است.
به گفته وی اصفهان در سال 91، 60 هزار گردشگر، در سال 92، 110 
هزار گردشگر و در سال 93، 180 هزار گردشگر خارجی را جذب کرد 
که پیش بینی شده است تا پایان سال 94 این تعداد به 250 هزار نفر 

برسد.
به گفته الهیاری، با توجه به اینکه بخش مهمی از گردشگران ورودی 
به ایران را زائران تشکیل می دهند، اصفهان با جذب گردشگران سایر 
کشورها پنج درصد از سهم گردش��گری خارجی را به خود اختصاص 

داده است.
وی اضافه کرد: ب��ا جذب یک میلی��ون و 100 هزار نفر گردش��گری 
ک��ه در پایان برنامه شش��م توس��عه در اصفهان محقق خواهد ش��د، 
 س��هم گردش��گری ورودی این اس��تان از کل کش��ور به 10 درصد 

خواهد رسید.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اصفهان ادامه 
داد: رسیدن به این جایگاه نیاز به ایجاد زیرساخت های سخت افزاری، 
نرم اف��زاری، ارتقای س��طح دانش منابع انس��انی، استانداردس��ازی 
ش��رکت های فعال در گردش��گری و توس��عه آژانس های گردشگری 

نیاز دارد.
وی گف��ت: گردش��گری نیاز به حض��ور اس��تعدادها دارد. اس��تمرار 
 ای��ن ظرفیت ها من��وط به مان��دگاری آنه��ا در صنعت گردش��گری

 است. 
پس ما نیاز داریم همگی بسیج شویم تا با همدلی به صنعت گردشگری 

جهش و شتاب دهیم.
الهیاری همچنین درخواست کرد، عالوه بر توجه به اقتصاد گردشگری 
به ابع��اد فرهنگی آن نیز اهمیت داده ش��ود؛ چرا که گردش��گری در 
ارتباط با جوامع انس��انی اس��ت و زمینه تعامالت فرهنگی ملت ها را 

فراهم می کند.

شهردار اصفهان گفت: کشور ما میراث تاریخی بسیاری را در خود دارد، اما میراث 
معنوی و ناملموس ما به قدری غنی است که می تواند سیلی از گردشگران خارجی 

را روانه اصفهان کند.
مهدی جمالی نژاد در آیین اختتامیه نهمین گردهمای��ی راهنمایان تور اظهار 
داشت: ایران عالوه بر میراث تاریخی ارزشمندی که دارد میراث معنوی فاخری را 
نیز در خود جای داده که این میراث می تواند میزان ماندگاری گردشگر را افزایش 
 دهد.  وی بیان کرد: در واقع میراث معنوی ما به قدری قوی اس��ت که دوستان

 تور گردان می توانند در این عرصه گام های جدیدی را بردارند.
ش��هردار اصفهان افزود: ای��ن میراث ش��امل آیین های پهلوان��ی، یتیم نوازی، 
مرثیه خوانی و مراسم های دینی و ملی هستند و اگر بر این میراث سرمایه گذاری 
شود، می تواند در آینده ای نزدیک سیلی از گردش��گران خارجی را به اصفهان 

بیاورد.
محمدعلی طرفه، معاون عمرانی استاندار اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه 
ما شاهد آرمان ها و جایگاه ویژه ای از گردشگری در کشور هستیم، خاطرنشان 
کرد: اقتدار ملی و توجه جدی مردم دنیا به ایران، تقویت دیپلماسی دولت ایران، 
روبه رش��د بودن فعالیت های علمی و بنیادی کش��ور، موفقیت در عرصه های 
مختلفی علمی و بنیادی و توانایی ها و ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد زمینه 
حضور گردشگران را به کشور معطوف داشته است. وی با اشاره به وجود میراث 
ناملموس ارزشمند در اصفهان تصریح کرد: اتفاقاتی که در 2 سال اخیر در دنیا 
رخ داده نقطه عطفی را در زمینه گردشگری فراهم کرده و استان اصفهان عالوه بر 
آثار تاریخی میراثی چون هنر، خلق و خو و میراث ناملموس را در خود جای داده 
است. این میراث مانند گوهری ارزشمند در اصفهان هستند که می تواند توجه 
مردم دنیا را به خود جلب کند و در این زمینه باید دانس��ت گردشگری موضوع 
نخست اقتصادی و اجتماعی مدیران استان بوده است. معاون عمرانی استاندار 
اصفهان بیان کرد: حرکت رو به رشدی را در 2 سال اخیر داشته ایم و گردهمایی ها 
و ورود گردشگران در روند رو به رشد بوده و در مدیریت استان نیز اقدامات قابل 

توجهی برای تقویت ساختار گردشگری انجام شده است.
وی افزود: از سوی دیگر کارگروه گردشگری فعالیت های خوبی را صورت داده 
است، هرچند که در برخی از بخش ها گردشگری غیرفعال شده بود ولی  فعالیت 

خود را آغاز کرده است.

تا پایان سال 99 ؛

11 میلیون گردشگر
 به اصفهان سفر می کنند

جمالی نژاد:

 میراث ناملموس اصفهان 
و سیل گسترده گردشگران 

اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه اینک��ه 10 درصد 
منابع بانکی کشور در استان اصفهان جریان دارد، 
گفت: منابع جذب ش��ده در اصفه��ان باید در خود 

استان هزینه شود.
رس��ول زرگرپور در سی و س��ومین جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار 
 داش��ت: ایجاد ی��ک موسس��ه مال��ی و اعتباری و

 به منظور مصرف عمده منابع در اس��تان اصفهان 
امری مهم و حیاتی است.

وی افزود: با توجه به اینکه 10 درصد منابع بانکی 
کش��ور در اس��تان اصفهان جریان دارد، معقول و 
منطقی است که یک موسس��ه مالی و اعتباری در 
اصفهان داشته باشیم و این سبب می شود که عمده 

منابع در استان مصرف شود.
اس��تاندار اصفهان بیان کرد: از 2 سال قبل متوجه 
ش��دیم که بخش قابل توجهی از منابعی که در این 
استان از طریق بانک ها جذب می شود در استان های 
دیگر هزینه می ش��ود و به عبارتی نسبت منابع به 
مصارف در سیستم بانکی در حدود 52 درصد بود 
در حالی که قانون اجازه می دهد به 85 درصد برسد.

وی تصری��ح کرد: ب��رای حل این مش��کل 2 کار به 
موازات هم صورت گرفت و بر این اس��اس سیستم 
بانکی تح��ت نظارت و فش��ار قرار گرف��ت که این 
نسبت افزایش یابد و امروز این نسبت به باالی 85 
 درصد رس��یده و می توان گفت به اهداف مورد نظر 

رسیده ایم.
زرگرپور با بیان اینکه این ایده فکر جدیدی نیست، 
گفت: تاسیس موسس��ه مالی اعتباری در استان از 

یک دهه قبل مورد توجه بود ولی به دالیل مختلف 
این کار انجام نش��ده و فرصت ه��ای طالیی در این 
رابطه از دست رفته و امروز در سخت ترین شرایط 

برای ایجاد این موسسه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه این کار مهم باید انجام ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: یک گروه کارشناس��ی 4 گزینه 
را بررسی و پیگیری کردند که ش��امل ایجاد بانک 
استانی که به نظر می رسد، غیر ممکن باشد. دیگری 
ایجاد موسس��ه مال��ی و اعتب��اری و ی��ا به عبارتی 
تقویت موسس��ه مالی و اعتباری موجود اس��تان و 
تبدیل کردن آن به یک موسس��ه اس��تانی قوی که 

امکان پذیر است .
اس��تاندار اصفهان به گزینه های دیگر نیز اش��اره و 
اظهار داش��ت:  ایجاد یک ش��رکت توسعه و عمران 
استانی که بتواند مسایل بانکی را نیز پوشش دهد 
و گزینه آخر ایجاد یک ش��رکت تعاونی با گرایش 

بانکی است.
وی افزود:  کارگروه 6 نفره ای نیز تش��کیل شده که 
تا ماه آینده ای��ن گزینه ها را بررس��ی می کند و در 
جلسه بعدی نتایج عنوان می شود. این کار اساسی 
و حیاتی که در رابطه ب��ا تجهیز منابع بانکی و مالی 
باید در اس��تان ایجاد کنیم را به نتیجه برسانیم که 
بسیار می تواند در توس��عه و عمران استان و تامین 
منابع مالی ب��رای بخش ها و واحد ه��ای اقتصادی 
و جلوگیری از انتقال منابع اس��تان به استان های 

دیگر موثر باشد.
زرگرپور با اش��اره به انتخابات پی��ش رو بیان کرد: 
جامعه بزرگ تجاری، بازرگانی و صنعتگر اس��تان 

اصفهان مشارکت بزرگی در انتخابات داشته باشند.
تکمیل پروژه های زیر ساختی استان به تامین 

مالی نیاز دارد
رییس ات��اق بازرگان��ی اصفهان در این جلس��ه با 
اشاره به اهمیت انتخابات 7 اسفند خواستار حضور 
حداکثر مردم به ویژه فعاالن اقتصادی شد و گفت: 
مجلس شورای اسالمی به عنوان رکن قانون گذاری 
کشور همواره در رونق فضای کس��ب و کار و سایر 

بخش های کشور دارای اهمیت بسیاری است .
سید عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اعزام هیئت 
اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان به روس��یه تصریح 
کرد: متاس��فانه برای ورود به بازار روسیه اتاق های 
بازرگانی به ص��ورت ناهماهنگ عم��ل می کنند و 
پیش��نهاد می ش��ود که اتاق بازرگانی ایران با یک 

برنامه مشخص و جامع به این بازار توجه کند.  
وی اتصال شبکه بانکی کشور به سوئیف را اقدامی 
موثر در توسعه روابط اقتصادی شرکت های داخلی 
برشمرد و خاطرنش��ان کرد: خدمات بانکی به ویژه 
در ح��وزه بین المل��ل می تواند به توس��عه تجارت 
بنگاه های اقتصادی منجر شود و رونق اقتصادی در 

کشور ایجاد کند .
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به خروج منابع 
پولی اس��تان اصفهان بیان کرد: اجرای پروژه های 
بزرگ ملی و اس��تانی اصفهان به دلیل تامین مالی 
معطل مانده اس��ت و امیدوار هس��تیم با تش��کیل 
ش��رکت های س��رمایه گذاری ش��اهد اجرای این 
پروژه ها ب��ا اس��تفاده از منابع پولی داخل اس��تان 

باشیم .
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ظرف یک ماه آینده؛

افتتاح بزرگ ترین فرهنگسرای شهر 
اصفهان در منطقه خوراسگان 

معاون اداری- مالی شهرداری اصفهان:

 کاهش فروش تراکم ساختمانی 
در بودجه سال 95 

شهروندان از حمل و نقل عمومی 
استفاده کنند

مدیر منطقه 15 ش��هرداری اصفهان از افتتاح و بهره برداری از بزرگ ترین 
فرهنگسرای ش��هر اصفهان تا یک ماه آینده دراین منطقه خبر داد و گفت: 
مراحل پایانی احداث فرهنگسرای»سالمت«به مساحت 4500 متر زیربنا 
در خیابان شریعتی در حال انجام است.  رضا مختاری تصریح کرد: تا پایان 
س��الجاری پروژه های متنوع عمرانی، خدماتی و فرهنگی در منطقه 15 به 
بهره برداری می رسد.وی افزود: یکی از این پروژه ها ضلع شرقی »بلوارآب« 
به طول 3/5 کیلومتر است که با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان احداث می 
شود و خیابان مشتاق را به خیابان جی شرقی متصل می کند. مدیر منطقه 
15 ش��هرداری اصفهان یادآور ش��د: پروژه بلوار آب ظرف یک هفته آینده 
آماده بهره برداری است. وی خاطرنشان کرد: تا پایان امسال عملیات ساخت 
ایستگاه های پایانه ارغوانیه – جنب دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان 

نیز به اتمام می رسد. 
مختاری گفت: احداث فرهنگسرای سالمت مراحل پایانی خود را می گذراند. 
وی ادامه داد: ساخت ایستگاه های BRT و مناسب سازی مسیر آن از تقاطع 
همدانیان تا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان نیز در حال انجام است. 

 مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان با اش��اره به اینکه در کنار این پروژه ها، 
پیاده روسازی معابر و اصالح هندسی آنها نیز در حال انجام است، از همکاری 
و صبوری شهروندان ساکن در منطقه 15 با ش��هرداری برای انجام هر چه 

سریع تر پروژه های عمرانی، تقدیر و تشکر کرد.

معاون اداری- مالی ش��هرداری اصفهان گفت: در بودجه س��ال 95 اتکا 
 به فروش تراکم س��اختمانی کاهش یافت��ه و تکیه ب��ر درآمدهای پایدار

 است.
 جمش��ید نور صالحی اظهارکرد: در بودجه س��ال 95 توج��ه خاصی به 
پروژه های ش��اخص عمران��ی، فرهنگی، برنام��ه های خان��واده محور، 
 فرهنگس��راها، حمل و نقل عمومی و کمک به مراکز فرهنگی و مس��اجد 

شده است.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده به اجرای پروژه های مشارکتی 
و جذب س��رمایه گذار تاکید ویژه بیشتری شده اس��ت، افزود: مهم ترین 
برنامه سال 95 تشکیل کمیته تخصیص است که در پیوست بودجه پیش 
بینی شده و براساس اولویت بندی و میزان ضرورت و سرعت عمل مناطق، 

تخصیص اعتبارات داده می شود.
معاون اداری-مالی ش��هرداری اصفهان با بیان اینکه بودجه س��ال آینده 
از شفافیت بیشتری نسبت به س��ال قبل برخوردار است، تصریح کرد: در 
بودجه سال 95 اتکا به فروش تراکم س��اختمانی کاهش یافته و تکیه بر 

درآمدهای پایدار است.
نورصالحی با بیان اینکه 2هزار و 650 میلیارد تومان بودجه برای سال 95 
پیش بینی شده اس��ت، تصریح کرد: انضباط مالی و تمرکز روی پروژه ها 

با ضرورت و حساسیت بیشتری نسبت به سال های قبل اجرا می شود .

 علیرض��ا صلواتی معاون حمل  و نقل ش��هرداری اصفهان با اش��اره به
  اختالل به وجود آم��ده در یکی از خیابان های اصلی ش��رق اصفهان

  عنوان ک��رد: خیابان جی بخش��ی از خط 2 اتوبوس تندرو اس��ت که 
 در حال حاضر زیرس��ازی آن انجام می ش��ود که امیدواری��م تا پایان

 امسال عملیات آن خاتمه یابد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه غیرمنتظ��ره نب��ودن ازدح��ام ب��ه وج��ود آمده 
در ای��ن مح��ور توصی��ه ک��رد: ش��هروندان بای��د س��فرهای خ��ود 
را مدیری��ت کنن��د، از تردده��ای غیرض��روری خ��ودداری و 
 در صورت نیاز مس��یرهای آبش��ار و مش��تاق را برای ت��ردد انتخاب 

کنند.
معاون حمل  و نقل ش��هرداری اصفهان با بیان اینک��ه هدف از افتتاح 
خط بی آرتی تغییر حمل  و نقل ش��خصی و تاکس��ی ب��ه حمل  و نقل 
عمومی اس��ت، افزود: به مح��ض ورود ناوگان حمل  و نق��ل و تکمیل 
 ایس��تگاه ها در نیمه اول س��ال 95 این مس��یر فعالیت خ��ود را آغاز 

خواهد کرد.
وی در خصوص انج��ام زیرس��ازی بی.آر.تی خیابان ج��ی به  صورت 
همزمان در دو ط��رف خیابان گفت: ب��ه دلیل فرسایش��ی بودن این 
کار و همزمان��ی فعالی��ت س��ه پیمان��کار در این مس��یر و ب��ه وجود 
آمدن مش��کالت عمده برای ش��هروندان تصمیم گرفتی��م همزمان 

 فعالی��ت دو مس��یر رفت  و برگش��ت بی آرتی ای��ن خیاب��ان را انجام 
دهیم.

صلوات��ی ب��ا تش��ریح جزیی��ات خ��ط 2 اتوبوس ه��ای تن��درو 
تصریح کرد: این خط، ش��رق ش��هر را ب��ه غرب آن متص��ل می کند 
و از پایان��ه ارغوانیه ت��ا پایانه صمدیه ادام��ه می یابد؛ ایس��تگاه های 
فاز اول این خط ت��ا پایان��ه امام علی بی��ش از 70 درصد پیش��رفت 
 فیزیکی داش��ته که امیدواریم تا ابتدای س��ال آینده ب��ه بهره برداری

 برسد.
علیرض��ا صلوات��ی مع��اون حم��ل  و نق��ل ش��هرداری اصفه��ان 
 گف��ت: اح��داث خ��ط س��وم اتوبوس ه��ای تندرو ت��ا پی��ش از عید
  آغاز می ش��ود و طب��ق برنامه ریزی اح��داث 4 خط دیگر نیز س��ال
  آین��ده انج��ام می گیرد ت��ا در انته��ای س��ال 95 هفت خ��ط ویژه

  ب��رای جاب��ه جای��ی ش��هروندان در ش��هر آغ��از ب��ه کار 
کند.

معاون حمل  و نقل ش��هرداری اصفهان در پایان ب��ه طرح های دیگر 
معاونت حمل و نقل و ترافیک اشاره کرد و بیان داشت: خط 3 اتوبوس 
تندرو از میدان قدس تا میدان جمهوری اسالمی و خط چهار از میدان 
 جمهوری اس��المی تا میدان آزادی کشیده خواهد ش��د تا خط های

 1، 3 و 4 یک حلقه کامل خط تندرو را تشکیل دهند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از اصالح و زیباسازی 
دیواره بزرگراه های حلقه س��وم ترافیکی اصفهان با الهام از دوره های 

گذشته معماری این شهر خبر داد.
مهدی بقایی در این باره افزود: سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در 
پیشخوان اول خود که تا پایان سال جاری با حدود 60 پروژه زیباسازی 
در شهر اصفهان اجرا می ش��ود به اصالح دیواره های بتنی حلقه سوم 

ترافیکی توجه ویژه ای دارد.
وی با اش��اره به جایگاه و ش��ان تاریخی و اس��المی اصفهان از دیرباز 
تاکنون تصریح کرد: زیباسازی این شهر نیازمند دقت بسیار و استفاده 
از طرح ها و متریال هایی است که نشان دهنده هویت تاریخی و دینی 

اصفهان باشد. 
وی ادامه داد: به همین منظور در اجرای پروژه اصالح دیواره های بتنی 
بزرگراه شهید همت )از پل غدیر تا گلزار شهدا( طرحی ویژه با موضوع 
دوره های تاریخی معماری اصفهان و نیز موضوع دفاع مقدس در حال 

انجام است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی ش��هرداری اصفهان با بیان اینکه طول 

حلقه سوم ترافیکی شهر اصفهان 46 کیلومتر و شامل 12بزرگراه است 
ادامه داد: هر بزرگراه به نام یکی از ش��هدای دفاع مقدس مزین شده 
که با اس��تفاده از روش های هنری عالوه بر معرفی دوره های مختلف 
معماری اصفهان در بدنه بزرگراه ها، ش��هدایی که نام آنها بر بزرگراه 

نهاده شده است نیز معرفی می شود. 
وی بیان کرد: اص��الح دیواره های بتنی حلقه س��وم ترافیکی ش��هر 
اصفهان و زیرگذرهای درون شهری سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

بقایی تصریح کرد: دستیابی به منظر مطلوب شهری با حفظ و تقویت 
ارزش ها و هویت معماری ایرانی- اس��المی و ایج��اد نمادها و احجام 
مناس��ب در محوطه های ویژه با رویکرد هدایت و توسعه کاربرد هنر 
ایرانی- اسالمی شهری از جمله اهداف و موضوعات سازمان زیباسازی 
ش��هرداری اصفهان اس��ت که در اجرای این طرح مدنظر قرار گرفته 
اس��ت. 60پروژه زیباسازی ش��هر اصفهان در چهار قالب آب نمادها و 
نمادهای حجمی، نورپردازی، دیوارنگاره و دیواره های بتنی همزمان 
با هفته زیباس��ازی 15 تا 22 اسفندماه از سوی س��ازمان زیباسازی 

شهرداری اصفهان رونمایی می شود.

رییس کل دادگستری اس��تان اصفهان گفت: الزم است کاندیداها 
با ش��روع تبلیغات ب��ا احترام ب��ه اص��ول و ارزش ه��ای بنیادین 
 نظام مقدس جمهوری اس��المی از م��دار اخالق مح��وری خارج 

نشوند.
 احمد خس��روی وفا به اص��ل رقاب��ت انتخاباتی به عن��وان یکی از 
ش��اخصه های برگزاری انتخاباتی پرشور و بانش��اط اشاره و تاکید 
کرد: اجرای تمامی اصول حاکم بر انتخابات نیازمند رعایت اخالق 

انتخاباتی با در نظر داشتن تمامی مؤلفه ها و زوایای آن است.
وی در تش��ریح وظایف نامزدها و س��تادهای انتخاباتی آنها گفت: 
 همانگونه ک��ه تا این مرحل��ه به خوبی ب��ا احترام ب��ه قانون پیش 
آمده اند، الزم است با شروع تبلیغات با احترام به اصول و ارزش های 
بنیادین نظام مقدس جمهوری اسالمی نیز از مدار اخالق محوری 

خارج نشوند.
وی همچنی��ن اف��زود: قانونگ��ذار ح��دود وظای��ف و اختی��ارات 
نماین��دگان مجل��س را تعیین و تصری��ح ک��رده و کاندیداها الزم 
اس��ت با اش��راف و در چارچوب آن اقدامات و خدمات آینده خود 

را برای م��ردم، تبیین کنند.رییس س��تاد پیش��گیری از تخلفات 
و جرای��م انتخاباتی اس��تان در ادامه ب��ا تأکید بر انج��ام تبلیغات 
بر اس��اس موارد و م��واد قانونی آن توس��ط نامزدها و س��تادهای 
 انتخاباتی آنها توصی��ه کرد: داوطلبان در تبلیغ��ات تنها به معرفی 
توانمندی ها و شایس��تگی های خود به مردم اکتفا کرده و مراقب 
باشند از هر گونه تخریب و افترا به رقبا، خواسته یا ناخواسته، جدا 

پرهیز کنند.
گفتنی است؛ بنا بر اعالم احمد خس��روی وفا در مجموع 437 نفر 
از سوی ش��ورای نگهبان در اس��تان اصفهان تأیید صالحیت شده 
که 176 نفر آن س��هم شهرس��تان اصفهان بوده ک��ه در نهایت از 
این تعداد پنج نفر به مجلس ش��ورای اس��المی راه خواهند یافت و 
 بر این اساس برای هر کرسی در اس��تان 23 نفر به رقابت خواهند

 پرداخت.
وی در پایان با ابراز خرسندی از این آمار تاکید کرد: تمامی شرایط 
برای حضور مردم همیش��ه در صحن��ه با هر نظر و س��لیقه و خلق 

حماسه ای بزرگ مهیاست.

دوره های  معماری  اصفهان کهن 
بر دیواره بزرگراه ها  نقش  می بندد

رییس کل دادگستری استان: 

کاندیداها  از مدار اخالق محوری خارج نشوند

رسول زرگرپور اعالم کرد:

جریان ۱۰ درصدی 
منابع بانکی کشور در 

استان اصفهان 
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سامانه های پیامکی که تعدادشان هم هر روز بیشتر می شود پولی که از جیب 
مردم خارج می شود را به جیب برخی افراد سرازیر می کنند. برخی از آنها هم 
فقط وعده س��رخرمن می دهند و به قول شان عمل نمی کنند. پیش و پس از 
پخش تصاویر مسابقات لیگ برتر فوتبال سرشماره های جدیدی اعالم شده تا 
مردم پیامک بدهند و اعالم کنند که طرفدار کدام باشگاه هستند و اخبار تیم ملی 
و باشگاه ها برای شان با هزینه خودشان پیامک شود و هواپیما و ویال و آپارتمان 
 هدیه بگیرند. این اتفاق در ش��رایطی رخ می دهد که اصال معلوم نیس��ت که 
م��وارد قبل��ی را ب��ه دس��ت م��ردم رس��انده اند ی��ا نه؟ ب��ا این ح��ال چون 
 ای��ن س��امانه ه��ای پیامک��ی ب��ا تلویزی��ون قرارداده��ای کالن م��ی بندند 
ه��ر ط��ور دل ش��ان م��ی خواهد تبلی��غ م��ی کنن��د و ظاه��را نظارتی هم 
 روی آنها نیس��ت ک��ه آیا وعده هایی ک��ه به مردم داده می ش��ود، به مرحله 

اجرایی شدن می رسد یا خیر؟ 
صرف نظر از اینکه بس��یاری از خریدهای مردم و البته برخی از جایزه ها هنوز 
به دس��ت مردم نرسیده و ظاهرا کسی در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و 
باشگاه ها هم مسئول رسیدگی به این موارد نیست، تداخل هم به وجود آمده 
و س��ازمان لیگ یک س��ری سر شماره را برای سامانه باشگاه ها معرفی کرده و 
باشگاه ها هم یک سری جدید معرفی می کنند. سازمان لیگ کار خود را قانونی 
می داند و باشگاه ها هم ایضا، سازمان لیگ خودش را عامل باشگاه ها می داند 
اما باشگاه ها هر کدام جداگانه قرارداد بسته اند و این البته بسیار عجیب است.

در واق��ع بی س��امانی در س��امانه ها از تی��م مل��ی تا باش��گاه ها وج��ود دارد 
ک��ه اعت��راض برخی از م��ردم را ه��م موجب ش��ده و تص��ور می کنیم خود 
 فدراس��یون فوتب��ال ب��ه عن��وان مرجع اصل��ی و باالت��ر از س��ازمان لیگ و 
تیم ملی و باشگاه ها باید به این مهم رسیدگی کند تا هم سردرگمی های مردم 

تمام شود و هم به برخی اعتراض ها رسیدگی شود.
 م��واردی داری��م که از س��ال گذش��ته م��ردم پول ب��ه حس��اب ریخته اند و 
س��ی دی های تیم ملی را خریده اند، اما هنوز به دس��ت ش��ان نرسیده است. 
حاال هم که ش��رایط این گونه اس��ت که می بینید. پس از هر بازی یک مجری 
سرش��ماره را تبلیغ می کن��د، اما در همان بازی و در تبلیغات محیطی ش��ما 
ع��دد دیگ��ری را می بینید برای همان باش��گاه، هر دوه��م یکدیگر را تکذیب 
می کنن��د و آن دیگری را رس��می نمی دانند. در این می��ان اما ظاهرا پولی که 
از جیب مردم خارج می ش��ود و باید به جیب باش��گاه ها برود به جیب افراد 
و مس��ئوالنی می رود که سنگ این س��امانه ها را برسینه می زنند. انتقاد تند 
بهرام افشارزاده سرپرس��ت باشگاه استقالل که بر روی سایت این باشگاه قرار 
گرفت بی سامانی این سامانه ها را تایید می کند. صحبت هایی که افشارزاده 
 مط��رح کرد نش��ان می ده��د که این س��امانه ها که هرکدام خود را رس��می 

می دانند، پول باشگاه ها را نداده اند. 
 حاال پرس��ش این اس��ت که چه کس��ی باید به این وضعیت رس��یدگی کند؟ 
 پولی که از جیب مردم بیرون می رود چرا به دس��ت باش��گاه ها نمی رس��د؟ 
 اگ��ر ه��م می رس��د پ��س کجا م��ی رود ک��ه بازیکنان م��دام ب��رای گرفتن 
مطالبات شان اعتصاب می کنند و بدهی باشگاه ها روز به روز بیشتر می شود؟

برخی از این سامانه ها تنها از طریق تلویزیون و با خرید زمانی از پیش و پس 
از مس��ابقات به تبلیغات گس��ترده می پردازند، اما مشخص نیست پولش کجا 

می رود.

باش��گاه س��پاهان یک��ی از بدتری��ن فص��ول خ��ود را تجرب��ه م��ی کن��د. 
 زرده��ا س��ابقه نداش��ته ک��ه ت��ا ب��ه ام��روز در لی��گ ت��ا ای��ن ان��دازه 
 ب��د نتیج��ه بگیرن��د. حت��ی تغیی��رات روی نیمک��ت زردها نیز نتوانس��ت 
از س��قوط آزاد س��پاهان جلوگیری کند و با رفتن فرکی و آمدن اس��تیماچ 
 هم هیچ اتفاقی رخ نداد. اس��تیماچ به غیر از برد در هفته نخست حضورش 
در س��پاهان، تا به امروز 12 هفته هس��ت که با س��پاهان رنگ برد را ندیده. 
آم��اری که با هر معیاری ب��رای زردها یک فاجعه اس��ت. از همین رو نتایج 
ضعیف اس��تیماچ مس��ئوالن س��پاهان را به صرافت تغییر دوباره انداخته و 
قصد دارند دوباره س��رمربی خود را تغییر دهند. آنها به استیماچ اولتیماتوم 
ج��دی داده ان��د که در صورت عدم پی��روزی در بازی هفت��ه بعد برابر صبا 
از س��پاهان اخراج خواهد ش��د و باید چمدانش را به س��وی کرواسی ببندد.

مس��ئوالن سپاهان حتی جانشین اس��تیماچ را هم انتخاب کرده اند؛ منصور 
ابراهی��م زاده مربی اصفهانی که در س��ال های نه چن��دان دور روی نیمکت 

سپاهان می نشست.

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان، تیم مخابرات 
 اصفه��ان با پی��روزی در دومین دی��دار مرحله پلی آف لیگ برتر بس��کتبال 
با ویلچر به مرحله پایانی این مسابقات صعود کرد. در این دیدار که به میزبانی 
اصفهان برگزار ش��د، مخابرات اصفهان در س��الن مخابرات مقابل شهرداری 
اراک، با نتیجه 62 بر 52 پیروز میدان ش��د و با کس��ب دومین پیروزی خود 
مقابل این تیم به مرحله پایانی لیگ برتر صعود کرد. بر این اساس، تیم های 
ملی حفاری خوزس��تان، ایثار ماهان تندیس قم، ش��هرداری آمل و مخابرات 

اصفهان به مرحله پایانی لیگ برتر سال ۹۴ راه پیدا کردند.

سود سرشاری 
که به جیب اشخاص می رود!

زلزله روی نیمکت سپاهان

تیم بسکتبال با ویلچر مخابرات 
اصفهان فینالیست شد 

سیری در دنیای ورزش

 پیج رسمی فیفا در اینستاگرام با انتشار عکسی تولد کریم باقری را در کنار 
ون هنگم، گریوس، ایموبیله و میهایلوویچ تبریک گفته است.

لنز دوربین

تبریک فیفا به مناسبت
 تولد اسطوره پرسپولیس

 رض��ا یزدانی پس از کس��ب مدال طالی رقابت های کش��تی قهرمانی آس��یا 
اظهار داش��ت: با این نگاه در رقابت های قهرمانی آسیا به میدان رفتم که اوال 
برای حضور در المپیک آماده شوم و دوم اینکه یک مدال طال برای تیم ایران 
که نیاز بود برای اقتدار در آسیا تعداد طالهای بیشتری بگیریم، کسب کنم.

 وی درب��اره مصدومیت��ش از ناحی��ه س��ر گف��ت: در تمرینات از ناحیه س��ر 
ب��ا شکس��تگی مواج��ه ش��دم و کارم به بخی��ه کش��ید. در این مس��ابقات 
 آس��یب دیدگی ام تش��دید ش��د و بای��د ب��از ه��م م��داوا کن��م، البت��ه من 

به مصدومیت های شدید عادت کرده ام.
دارن��ده چهار مدال ط��ال و برنز جهان تاکید کرد: رقابت های قهرمانی آس��یا 
 می��دان تدارکاتی خوبی بود ت��ا برای بازی های المپیک 2016 آماده ش��وم. 
م��ن 2 بار در بازی های المپیک بنا به دالیلی ناکام ش��دم، اما این بار ش��ک 
نداش��ته باشید بهترین کش��تی های زندگی ام را خواهم گرفت تا دینی را که 

به کشتی دارم، ادا کنم.

هدفم المپیک است 
تا دینم را به کشتی ادا کنم

اتفاق تلخی که در یکی از دیدارهای هفته بیست و یکم 
لیگ برتر برای سرمربی نفت تهران رخ داد، نگرانی ها 
برای آینده اخ��الق در فوتبال را افزایش داده اس��ت. 

جایی که بااخالق ها هم در امان نیستند.
توهین ب��ه مربیان و بازیکن��ان اتفاق تازه ای نیس��ت 
ک��ه بخواهی��م در م��ورد آن صحب��ت کنی��م. بارها 
 در ورزش��گاه ها ش��اهد این اتفاق تل��خ و غیراخالقی 

بوده ایم. 
اما باید بین افراد فرق گذاشت. بین کسانی که در زمان 
فوتبال شان بازیکن بااخالقی بودند و در زمان مربیگری 
هم خوشنام بوده اند با کسانی که احترام به دیگران را 

از یاد برده اند.
علیرضا منصوریان از جمله خوب ه��ای فوتبال ایران 
چه در دوران بازیکنی و چه در زمان مربیگری اس��ت 
 که ح��اال در قامت س��رمربی نفت فعالی��ت می کند. 
او بازیکن تیم ملی و کاپیتان اس��تقالل ب��وده و برای 
این مرز و بوم زحمت کشیده اس��ت. اما اتفاقی که روز 
 جمعه در اهواز برایش رخ داد عجی��ب و دور از انتظار 

بود.
 عده ای ک��ه مش��خص نیس��ت از چ��ه گروهی خط 
گرفت��ه بودن��د و ب��ه دنب��ال چ��ه اهداف��ی بودن��د 
ب��ه ورزش��گاه آمدن��د و از دقیق��ه اول ت��ا آخ��ر 
علی��ه س��رمربی نف��ت ش��عار دادن��د. تع��داد آنه��ا 
 به ه��زار نف��ر نم��ی رس��ید، ام��ا اینک��ه ای��ن گروه 
نود دقیقه به یک��ی از مربیان خوش��نام فوتبال ایران 

توهین کنند، پذیرفته نیست.
علیرضا منصوریان با اش��اره به اتفاقات��ی که در دیدار 
روز جمعه نفت تهران و اس��تقالل اهواز رخ داد، گفت: 
نزدیک به هزار نفر به عنوان تماشاگر آمدند و بی وقفه 

ناسزا گفتند و رفتند.
 به نظرم این مس��ئله فوتبالی نبود، کامال شخصی بود. 

 آن ها با من کار داش��تند و تصور می کنم باید بیش��تر 
به این موضوع دق��ت کنیم. من فکر م��ی کنم ممکن 
 است بابت سوتفاهمی باشد که سال قبل به وجود آمد و 
من در روزی که از ش��هدا تقدیر می ک��ردم، برخی از 

حرفم سو برداشت کردند.
آنچه س��رمربی نفت گف��ت، صحیح اس��ت. فوتبال را 
 باید از زاویه فوتبال ن��گاه کرد، فوتبال جای مس��ائل 

غیر ورزشی نیست. 
در این میان کمیت��ه اخالق و کمیته 
انضباطی و عوام��ل اجرایی هم نباید 

اجازه بدهند که فوتبال از روی ریل 
خودش خارج شود.

 این فوتبال است؛ پدیده ای برای 
رقاب��ت و رفاقت، ن��ه جایی برای 
 تسویه حس��اب های ش��خصی و 

غیر فوتبالی.
منصوری��ان حداقل به ه��واداران 
فوتبال تاکنون بی احترامی نکرده 
و همیش��ه با خوش روی��ی با آنها 
برخورد کرده است، نکته اینجاست 
که در اهواز هواداران اس��تقاللی 
هم زیاد هستند که به این ترتیب 
منصوریان باید رابطه خوبی با آنها 
داش��ته باش��د، اما  اتفاق دیگری 

رقم خورد.
پیش از این هم نمونه های دیگری 
از بد اخالق��ی در فوتبال و والیبال 
دیده بودیم، از لیونل مسی گرفته 
تا زایتسف و حتی لیما خانمی که 
ج��ام جهانی را قرعه کش��ی کرد. 
آن موارد البته بیش��تر در فضای 

مجازی رخ م��ی داد و نمی توان از کمیت��ه انضباطی یا 
کمیته اخالق توقع داش��ت ک��ه با آن م��وارد برخورد 
کند چون ابزار شناس��ایی ندارد، اما در ورزشگاه ها این 
کمیته ها وظیفه دارند. حتی خود باشگاه ها هم مسئول 
هستند و نباید اجازه چنین اتفاقاتی را در خانه به عنوان 
میزبان در برابر مهمان بدهند.  به ه��ر حال تکرار این 
موارد س��قوط اخالق را در فوتبال نش��ان می دهد که 
 اگر با آنها مقابله نش��ود، این مس��یر ادامه و گسترش 

خواه��د یاف��ت و روزی به جایی می رس��د ک��ه دیگر 
نمی توان  آنها را کنترل کرد.

وقتی ناس��زاگویی به ب��ا اخالق ها می رس��د باید واقعا 
نگران ش��د. فوتبال را باید از دریچه فوتبال نگاه کرد، 
منصوریان هم یک مربی ارزش��ی اس��ت و فرهنگی، 
حرف��ش در تقدیر از ش��هدا هم ب��ا ارزش بود ش��اید 
س��وتفاهم ها را باید کمتر کنیم  و اندک��ی از یکدیگر 

بگذریم وگرنه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

چه کسی باید مقابل توهین ها بایستد؟

 ورزش��کاران المپیک��ی بازی ه��ای لن��دن ک��ه ش��اید 
در بازی های ریودوژانیرو نباشند یا رشته های المپیکی 
دوره قبل که امسال شانس حضور در این بازی ها را پیدا 
نکردند و نی��ز بحث هایی که درباره میزان آماده س��ازی 
تیم های ملی مطرح شده، همه دست به دست هم دادند 
تا یک عب��ارت کلی در فاصل��ه چند ماه ب��ه رقابت های 
 المپی��ک دهان ب��ه ده��ان تک��رار ش��ود و آن این که؛ 
» فضای ورزش ایران المپیکی نیس��ت. « درست است 
برخی افراد این نکته را برنمی تابن��د، اما در طرف دیگر 
منتقدانی ق��رار دارند که تحت تاثیر ای��ن عبارت، در پی 
پیش بین��ی نتایج تیم های ورزش��ی ای��ران در المپیک 
هستند و بر این اساس نتایج خوبی را برای کاروان ایران 

در این دوره پیش بینی نمی کنند.
المپیک 2012 لندن از لحاظ مدال آوری و رتبه به دست 
آمده، بهترین حضور ای��ران در تاریخ بازی های المپیک 
بود. برخالف لندن، در المپیک 200٨ پکن که به  لحاظ 
کسب س��همیه بیش��ترین آمار را در طول همه دوره ها 
داش��تیم، اما با قرار گرفت��ن در جایگاه پنج��اه  و  یکمی 

بدترین نتیجه برای کاروان ورزش ایران به دست آمد.
نوسانات این دو دوره بر غیرقابل پیش بینی بودن نتایج 
در المپیک ریودوژانیرو صحه می گذارد، اما چرا در فاصله 
نزدیک به چهار س��ال بع��د از المپیک لن��دن، خیلی ها 
تکرار نتایج این دوره را برای ورزش ایران دست نیافتنی 

می دانند؟
محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوان��ان در گفت وگو با 
یکی از ش��بکه های تلویزیونی درب��اره بخت مدال آوری 
کاروان ورزش ای��ران در المپیک می گوید: از نظر آماری 
خوش بینانه ترین حالت کسب هشت مدال در بازی های 
 المپی��ک 2016 برزی��ل ب��رای کاروان ایران اس��ت. او 
از تالش ه��ای فدراس��یون های المپیکی ب��رای حضور 
شایس��ته در المپی��ک 2016 ری��و و حمای��ت خ��وب 
دولت از آنه��ا خبر می دهد که ٨5 میلی��ارد تومان برای 

فدراسیون های المپیکی تخصیص اعتبار شده است.
مخالفان این عبارت که » فض��ای ورزش ایران المپیکی 
نیس��ت« دقیقا از نقطه حمایت دولت و وزارت ورزش و 
جوانان از ورزش��کاران و فدراس��یون های المپیکی وارد 

می شوند.
تصویب پرداخت ماهی دو میلیون تومان به ورزشکارانی 
که سهمیه المپیک گرفته اند، پرداخت پاداش ده میلیون 
تومانی به ورزش��کارانی که با س��همیه المپیک به ایران 
 بازمی گردند، قول اس��تخدام ب��ه برن��دگان مدال طال 
در المپیک ریو و تامین اعتبار بودجه های فدراسیون های 
المپیکی از سوی وزارت ورزش و جوانان مهم ترین دالیل 
این عده در مقابل نگاه مخالفان است که می گویند ورزش 
ایران در آوردگاه المپیک ریو شکس��ت سختی را تجربه 

خواهد کرد.
 ای��ن اف��راد تحت تاثی��ر هم��ان ن��گاه برآم��ده از 

» فضای ورزش ایران المپیکی نیست « با اشاره به نتایج 
ضعیف در المپیک پکن فضای امروز را مانند س��ال قبل 
 از المپیک 200٨ پکن توصی��ف می کنند که در نهایت 
به ناکامی تاریخی کاروان ورزش ایران در المپیک پکن 

منجر شد.
یک رویکرد رسانه ای

کمت��ر از هف��ت م��اه مانده تا المپیک ریو و در بحبوحه 
گرفتن آخرین س��همیه ها توس��ط برخی ورزشکاران و 
تیم ها، هنوز بین موافقان و مخالفان این عبارت که فضای 
ورزش ایران المپیکی است یا نیس��ت؛ بحث های داغی 

وجود دارد.
مهندس مصطفی هاش��می طبا، رییس س��ابق سازمان 
تربیت بدنی تعبیر فضای المپیکی را یک رویکرد رسانه ای 
می داند و می گوید: این یک تعبیر جدیدی اس��ت که از 
سوی رسانه ها مطرح می شود و اتفاقا در ماه های منتهی 
به المپیک بد هم نیست که رسانه ها با این نوع رویکرد در 

واقع توجه خود را به رویداد بزرگ المپیک نشان دهند.
هاش��می طبا در ریش��ه یابی این تعبیر که اصال چرا تا به 
این سطح رسانه ای شده است، می افزاید: دلیل اصلی را 
 باید در کمیته ملی المپیک به عنوان متولی ورزش ایران 

در المپیک و فدراسیون های ورزشی جستجو کرد.
در یک س��ال گذشته بیش��تر روس��ای فدراسیون های 
ورزشی از نداشتن بودجه و اعتبارات کافی انتقاد کرده اند 
که در بحث آماده سازی ورزشکاران و تیم های آنها تاثیر 
منفی گذاشته اس��ت و کمیته ملی المپیک هم به خاطر 

مشکالت مالی نتوانست در مقابل این رویکردها موضع 
شفاف داشته باشد از این رو طبیعی است رسانه ها به این 

سمت کشیده شوند که فضای ورزش المپیکی نیست.
رییس سابق سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این پرسش 
که آیا دولت و وزارت ورزش و جوانان به خاطر توس��عه 
س��المت جامعه یک س��ال پیش از المپی��ک در ورزش 
همگانی س��رمایه گذاری کردند و نگ��اه جدی به ورزش 
قهرمانی نداشتند، اضافه می کند: نه این چنین نیست و 
بعید می دانم زیرا در اعتبارات دولت دیده نشده است و 

نظر درستی نیست.
نگاه متفاوت تر به ورزش

 ورزش را باید ب��ه موضوع مهم تر در کش��ور تبدیل کرد. 
 این دیدگاه افرادی اس��ت ک��ه نگاه دول��ت و مجلس را 
 به ورزش متفاوت تر از قبل می خواهن��د آن هم نه فقط 
در ماه ه��ای مان��ده ت��ا المپی��ک بلک��ه در تمام��ی 
زیرساخت های ورزشی و مهم تر از همه ورزش همگانی 
 که توس��عه زیرس��اختی در آن به موفقیت های بیشتر 

در ورزش قهرمانی می انجامد.
دکتر محس��ن باقریان، اس��تاد دانش��گاه رویکرد دولت 
ب��ه عدالت مح��وری را فرص��ت خوبی ب��رای بحث های 
متفاوت دیدن ورزش می داند و می گوید: رویکرد دولت 
عدالت محوری و توزیع س��رانه ورزش بین مردم اس��ت. 
بنابراین ممکن است تحت چنین فضایی ورزش قهرمانی 
در سایه باشد که به نظرم ورزش همگانی مهم تر از ورزش 
قهرمانی است، از طرفی برای وزارت ورزش و جوانان نیز 

ورزش قهرمانی در اولویت اول نیست. اگر فضای ورزش 
ایران همگانی باش��د آن وقت در تمامی س��ال و ماه ها 

فضای ورزش ایران المپیکی هم می شود.
وی متولی اصلی کاروان ورزش ایران در راه المپیک را 
کمیته ملی المپیک معرفی می کن��د و ادامه می دهد: 
وزارت ورزش و جوانان سال هاست وظیفه اصلی خود را 
 که توس��عه ورزش همگانی برای سالمت جامعه است، 
به درس��تی انجام ن��داده و تمامی نگ��اه آن به ورزش 
قهرمانی است. حال چنانچه این تعبیر به وجود آمده که 
فضای ورزش ایران المپیکی نیست از این نظر می تواند 
خشنودکننده باشد که دولت و دستگاه ورزش در مسیر 
درست سیاستگذاری خود حرکت می کنند زیرا توسعه 
سالمت مردم از طریق حضور در المپیک نیست، بلکه در 

وهله نخست در همگانی کردن ورزش است.
ای��ن کارش��ناس ورزش درب��اره وظای��ف کمیته ملی 
 المپی��ک در س��ال منته��ی ب��ه المپی��ک می افزاید: 
 کمیت��ه مل��ی المپی��ک متول��ی اصل��ی ورزش ایران 

در ریودوژانیرو است. 
گرچه وزارت ورزش و جوانان نیز تاکنون جریان المپیک 
را راهبری کرده و در اعزام ها یا پاداش ورزشکاران کمک 
کرده است با وجود این دستگاه ورزش با تامین اعتبارات 
کافی از سوی دولت باید در زمینه توسعه ورزش همگانی 
بکوشد تا قهرمانی. باید با ارائه راهکارهای مناسب جایگاه 
ورزش در کش��ور را پررنگ و تامین بودج��ه و اعتبارات 

ورزشی را چند برابر کرد.
ورزش ایران در 3 سطح

در یک نگاه مختصر می توان ورزش ایران را برای راهیابی 
و مدال آوری در المپیک به سه سطح تقسیم کرد:

1. ورزش های��ی ک��ه پ��س از حض��ور در المپیک بخت 
مدال آوری دارند، در س��طح یک ق��رار می گیرند. مانند 
وزنه برداری، تکواندو، کش��تی و دوومیدانی که همیشه 
سهم مدال های ایران در المپیک ها از سه رشته و از دوره 

قبلی توسط احسان حدادی در دوومیدانی نیز بود.
2. در س��طح دوم، ورزش های��ی هس��تند ک��ه امک��ان 
گرفت��ن م��دال در آنه��ا وج��ود دارد؛ مانن��د بوک��س 
و تیران��دازی. ب��ه خص��وص در تیراندازی ب��ا کمان که 
 زهرا نعمتی پرچمدار ایران در المپی��ک امیدها را زنده 

کرده است.
3. در س��طح س��وم، ورزش هایی قرار گرفته اند که فقط 
ش��انس گرفتن س��همیه دارند، ام��ا درب��اره نتایج آنها 
نمی شود نظر داد. مانند شانس سهمیه تیم ملی والیبال، 
قایقرانی، تنیس روی میز و شمشیربازی. گرفتن سهمیه 
و حضور احتمالی والیبال در المپیک اتفاق خوشایندی 

برای ورزش ایران خواهد بود.
در مجموع گرفتن سهمیه یا مدال در المپیک به عوامل 
مختلفی در ورزش های متعدد بس��تگی دارد که گاهی 

پیش بینی ها، دقیق از آب درنمی آید.

ورزش ایران در مسیر المپیک

موضوع مناقصه: اجرای کامل عملیات نصب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگوالتور مشترکین گاز در سطح شهرستان شاهین شهر ومیمه 
1-میزان تضمین شرکت در مناقصه:150/000/000 ریال )یکصد و پنجاه میلیون ریال(          کد فراخوان:1۴۴0750

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – شرکت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 1394/12/14

 مناقص��ه گ��ران م��ی توانن��د جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه پایگ��اه اط��الع رس��انی الکترونیک��ی ش��رکت گ��از اس��تان اصفه��ان 
 ب��ه آدرس www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir ی��ا با ش��ماره تلف��ن های  5-36271031-031 امور قراردادهای ش��رکت گاز

 استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی– شماره مجوز )1394،6094(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان 

)سهامی خاص(
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حياط خلوت منپوست خرسی كه  شكار نكردی نفروش
 از سكوت سرشار است

توبه  عاشقان

 داستان  

زنگ تفریح  رازهای نهفته در عدد 40 چیست؟
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 پادشــاه قدرتمند و توانايي روزي براي شــكار با درباريان خود 
به صحرا رفت، در راه كنيزك زيبايي ديد و عاشــق او شد. پول 
فراوان داد و دخترك را از اربابش خريد، پس از مدتي كه با كنيزك 
بود. كنيزك بيمار شده و شاه بسيار غمناك شد. از سراسر كشور 
پزشــكان ماهر را براي درمان او به دربار فرا خواند و گفت: جان 
من به جان اين كنيزك وابسته است اگر او درمان نشود من هم 

خواهم مرد.
 هر كس جانان مرا درمان كند، طال و مرواريد فراوان به او مي دهم. 
پزشكان گفتند: ما جانبازي مي كنيم و با همفكري و مشاوره او را 
حتما درمان مي كنيم. هر يك از ما يك مسيح شفادهنده است. 
پزشكان به دانش خود مغرور بودند و يادي از خدا نكردند. خدا هم 
عجز و ناتواني آنها را به ايشان نشان داد. پزشكان هر چه كردند 

فايده نداشت. دخترك از شدت بيماري مثل موي باريك و الغر 
شده بود. شاه يكسره گريه مي كرد. داروها جواب معكوس مي داد.

 شاه از پزشكان نااميد شد و پابرهنه به مسجد رفت و در محراب 
مسجد به گريه نشست. آنقدر گريه كرد كه از هوش رفت. وقتي 
به هوش آمد دعا كرد. گفت: اي خداي بخشــنده من چه بگويم 
تو اســرار درون مرا به روشــني مي داني. اي خدايي كه هميشه 
پشتيبان ما بوده اي بار ديگر ما اشتباه كرديم. شاه از جان و دل دعا 
كرد، ناگهان درياي بخشش و لطف خداوند جوشيد، شاه در ميان 
گريه به خواب رفت. در خواب ديــد كه يك پيرمرد زيبا و نوراني 
به او مي گويد: اي شاه مژده بده كه خداوند دعايت را قبول كرد، 
 فردا مرد ناشناسي به دربار مي آيد. او پزشك دانايي است. درمان 
هر دردي را مي داند، صادق اســت و قدرت خدا در روح اوست. 

منتظر او باش. فردا صبح هنگام طلوع خورشيد شاه بر باالي قصر 
خود منتظر نشســته بود، ناگهان مرد داناي خوش سيما از دور 
پيدا شد. او مثل آفتاب در سايه بود. مثل ماه مي درخشيد. بود و 
 نبود. مانند خيال و رويا بود. آن صورتي كه شاه در روياي مسجد 
ديده بود در چهره اين مهمان بود. شاه به استقبال رفت. اگر چه 
آن مرد غيبي را نديده بود، اما بسيار آشنا به نظر مي آمد. گويي 

سال ها با هم آشنا بوده اند و جان شان يكي بوده است.
شاه از شــادي در پوســت نمي گنجيد. گفت اي مرد: محبوب 
حقيقي من تو بوده اي نه كنيزك. كنيزك ابزار رسيدن من به تو 
بوده است. آنگاه مهمان را بوســيد و دستش را گرفت و با احترام 
بسيار به باالي قصر برد. پس از صرف غذا و رفع خستگي راه، شاه 
پزشــك را پيش كنيزك برد و قصه بيمــاري او را گفت: حكيم، 

دخترك را معاينه كرد و آزمايش هــاي الزم را انجام داد و گفت: 
همه داروهاي آن پزشــكان بي فايده بوده و حال مريض را بدتر 
كرده، آنها از حال دختر بي خبر بودنــد و معالجه تن مي كردند. 
حكيم بيماري دخترك را كشف كرد، اما به شاه نگفت. او فهميد 
دختر بيمار دل است. تنش خوش است و گرفتار دل است. عاشق 

است.
عاشقي پيداست از زاري دل              نيست بيماري چو بيماري دل

درد عاشــق با ديگر دردها فرق دارد. عشق آينه اسرار خداست. 
عقل از شرح عشق ناتوان است. شرح عشق و عاشقي را فقط خدا 
مي داند. حكيم به شاه گفت: خانه را خلوت كن! همه بروند بيرون، 

حتي خود شاه. من مي خواهم از اين دخترك چيزهايي بپرسم.
                                                                                                                       ادامه دارد...

حوالی ظهر بود كه خرس برای نوشــيدن آب لب رودخانه آمد. شكارچی كه 
شجاع تر بود اصرار بيشتری هم برای شكار خرس داشت. تفنگش را برداشت 
تا به خرس شليك كند. ولی دوست ترســويش گفت: نه نه من می ترسم اگر 
تو شليك كنی و حيوان زخمی شود چه؟ حيوان عصبانی خيلی وحشتناك 
است. دوستش گفت: خجالت بكش مرد. ما آمده ايم شكار خرس حاال كه موقع 
شكار شده تو ترسيدی؟ بعد مگر ما پوست خرس را پيش پيش نفروختيم؟ 
 جواب مردی كه منتظر پوســت خرس هســت تا برايش ببريم چه بدهيم؟ 

مرد شكارچی كه حرف هايش تمام شد، منتظر نشد تا دوستش حرفی بزند.
 سريع تفنگ را برداشت و شليك كرد و چون شكارچی خوب نشانه نگرفته بود، 
تير از كنار سر خرس رد شد اين اشتباه باعث شد حيوان به شدت عصبانی شود 
و به طرف مرد تيرانداز حركت كند. مرد شكارچی كه مرگ را در نزديكی خود 
می ديد، تنها راه چاره ای كه به ذهنش رســيد اين بود كه خودش را به مردن 
 بزند تا شايد خرس دست از ســر او بردارد. دوستش كه به شدت ترسيده بود 
هر جور شده خود را باالی درختی رساند. وقتی ديد خرس عصبانی به طرف 
مرد شكارچی می رود و هر آن ممكن است او را بكشد از شدت ترس تمام بدنش 

می لرزيد و چشمانش را بست تا صحنه  كشته شدن دوستش را نبيند.
خرس در اطراف مرد شكارچی چرخيد، وقتی ديد او تكان نمی خورد، بدون 

اينكه توجهی به او بكند، لب رودخانه رفت آب خورد و به جنگل بازگشت.
شكارچی كه باالی درخت بود، چشمانش را باز كرد و ديد دوست شكارچی اش 
خود را به مردن زده، خرس هم آب خورده و دارد به ســمت جنگل می رود، 
گفت: خدا رو شكر. شانس آوردی خرس از كشتن تو پشيمان شد. شكارچی 
شجاع كه باورش نمی شــد از چنين مهلكه ای جان ســالم به در برده باشد، 
چشمانش را باز كرد و ديد سالم است. او بلند شد تفنگش را برداشت و خواست 
به شهر بازگردد، دوستش گفت: چی شــده؟ انگار خرس حرفی به تو زده كه 
اينقدر بهت برخورده است. شــكارچی گفت: بله خرس گفت: اوال كاری كه 
نمی توانی را با فردی كه نمی شناسی شروع نكن، چون سرانجامی ندارد، دوما 
پوست خرسی را كه شكار نكرده ای، نفروش. بله آقا به شهر می روم تا با آن مرد 
صحبت كنم شايد مبلغی را به جای پوست خرس قبول كند تا از زير دين آن 

بنده  خدا دربيايم و آن وقت به شهر خود بازگردم.

 ارتب گفــت به راســتی كــه بزرگی و پادشــاهی 
به تو برازنده است و من از امروز به بعد آرزويی ندارم 
جز اين كه بــه تو خدمت كنم و بتوانم به وســيله 
خدمات خود واقعه امــروز را جبران كنم. كوروش 

گفت من می گويم تو را وارد خدمت كنند.
 از آن روز بــه بعــد ارتب در ســفر و حضر پيوســته 
با كوروش بود و می خواست كه فرصتی به دست آورد 

و جان خود را در راه كوروش فدا كند ولی آن را به 
دست نمی آورد. در آخرين جنگ كوروش 

كه جنگ او با قبايل مســقند بود نيز 
 ارتب حضور داشت و كنار كوروش 

می جنگيد و بعد از آنكه موسس 
سلسله هخامنشــی)كوروش 
بزرگ( به قتل رســيد، ارتب 
بود كه با ابراز شــهامت زياد 
جســد كوروش را از ميدان 
 جنگ بدر برد و اگر دليری او 
به كار نمی افتاد شايد جسد 
موسس سلسله هخامنشی 

از مســقند خارج نمی شد و 
آنها نســبت به آن جســد بی 

احترامی می كردنــد ولی ارتب 
جسد را از ميدان جنگ بدر برد و 

با جنازه كوروش به پاسارگاد رفت و روزی كه جسد كوروش در قبرستان 
سينه تا زير شــكم خود را گذاشته شد، كنار قبر با كارد از باالی 

جان بسپارد، گفت : بعد از  شــكافت و افتاد و قبل از اينكه 
ارزش ندارد. كوروش زندگــی برای من 

 يــــا كــــوروش كبيــــركـــوروش بـــزرگ 
 ۵ ۲ ۹ -۵ ۷ ۶ پيــش از ميــالد(، نخســتين )

بنيان گــذار دودمان هخامنشــی پادشــــاه و 
 اســت. شــاه پارســی پادشــاهی 
انسان دوســت بود و از صفات و خدمات 
او بخشــندگی ، بنيــان گــذاری حقوق 
 بشــر، پايه گذاری نخســتين امپراتوری 
چند مليتی و بزرگ جهــان، آزاد كردن 
برده ها و بنديــان، احترام بــه دين ها و 
كيش های گوناگون، گسترش تمدن و... 

شناخته شده  است.

شادی و نشاط يك پديده طبيعی اســت و از نيازهای اساسی زندگی انسان 
است.  امروز يكی از روزهای خوب زندگی است. بد نيست  دفترچه خاطرات 
 و عكس های آنــروز را با هم مرور كنيــد و ميانبری بزنيد به شــادی های

  زندگــی ... امــروز بايــد تمام حــرف هايــی كه گــره به پيشــانی مان 
می اندازد، كنار بگذاريد و شاد باشيد..

شادی و نشاط يك پديده طبيعی است و از نيازهای اساسی و الزمه زندگی 
انسان است.خلقت هستی به گونه ای است كه خودبه خود شادی هايی مانند: 
بهار طرب انگيز، گل های رنگارنگ، طلوع خورشــيد، پرندگان زيبا و نغمه 
خوان، رويش گياهان، عشق و مهربانی و بسياری از پديده های جهان را در 
ذات خود به همراه دارد و تمامی اينها شور و نشاط را نه تنها در وجود انسان 
بلكه در تمام موجودات جهان به وجود می آورد. اينكه شــادی محصول و 
نتيجه چه چيزی است؟ آيا حاصل دست رنج خود و تالش و كوشش ديگران 

است يا نه، در ميزان شادی تاثير گذار است.

زندگی سخت است، قبول دارم، باال رفتن نرخ تورم و بيكاری را بگذاريد كنار 
نارضايتی های زناشــويی و طالق های رســمی و غيررسمی آن وقت به آن 
آلودگی هوا را هم اضافه كنيد، می شود شهر پرآشوبی كه دنيای درون ماست 
و جای تعجب ندارد، اگر نتوانيم تمركز كنيم و حس های خوب داشته باشيم.

كار چندان سختی نيست، كافی است كه اراده كنيد از همين امروز زيبايی ها 
را ببينيد و به دنبال بهانه های كوچك برای لذت بردن و غرق شادی بودن، 
شويد. حتی داشتن چند گلدان آپارتمانی برای شمايی كه خانه تان حياط 
ندارد، می تواند حالتان را عوض كند. يك ايوان كوچك هرچند صفای باغی 
بزرگ را ندارد، اما با گذاشتن چند گلدان می تواند جايی برای نوشيدن يك 

ليوان چای عصرانه مهيا شود. 
- در تحقيقی به انسان هيپنوتيزم شده ای تكه ای يخ دادند، اما به او القا كردند 
تكه ای فلز داغ اســت، به طور باور نكردنی محل تماس آن تكه يخ تاول زد. 
اين اعتقاد بود، نه واقعيت، هر دستوری كه به مغز بدهيد انجامش می دهد. 

چرا به كارمان اعتقاد نداريم؟
چرا نبايد ما بتوانيم دنيا را دگرگون كنيم؟

تا كی بايد اسير هجوم افكار منفی به مغزمان باشيم؟
قدرت يك انسان معتقد، بيش از ۹۹ نفر فرد عالقه مند است. 

به ياد داشته باشيم اين اعتقاد صرف اعتقاد مذهبی نيست. 
بلكه ايمان و اشتياق به كاری است كه انجام می دهيد. 

لذت بردن از كارتان است. 
اين اعتقاد به ما كمك می كند تا از ثروتمندترين منابع و اســتعدادهايمان 
بهره مند شويم و اين منابع و اســتعدادها در اين راه حمايت از نتايج دلخواه 

زندگيمان استفاده كنيم. 

شب است و باغچه  های تهی ز ميخك من
و بـــوی خاطــــره  ها در حيــــاط كوچك من

حياط خلوت من از سكوت سرشار است
كجاست نغمه غمگينت ای چكاوك من؟

به سكه سكه اشكم تو را خريدارم
تويی بهــای پس اندازهای قلك من
بگير دست مرا ای عـــروس دريايی
بيا به ياری دنيای بی عروسك من
تورا به رشته ای از آرزو گـره زده اند
به پشت پنجره سينه مشبك من

كسی نيامده - حتی كالغ  های سياه –
به قصد غارت جاليــــز بی مترسك من
كبوترانه بيـــا تخـــم آشتـــــی بگذار

ميان گودی انگشت  های كوچك من
شب است و خواب عميقی ربوده شهر مرا

كجــاست شيطنت كودكـــی و سوتك من؟
بترس ازاين همه لولو كه پشت پنجره اند
بخواب شعر قشنگم، بخواب كودك من...

*************

مستی به شكستن سبويی بند است
هستی به بريدن گلويی بند است
گيسو مفشان، توبه ما را مشكن

چون توبه عاشقان به مويی بند است...!

بخشندگی كوروش كبير )قسمت پایانی( با خاطرات شاد، بازی كنيد

هر آدمی درون خود كوزه ای دارد كه با عقايد، 
باورها و دانشی كه از محيط اظرافش می گيرد 
پر می شــود، اين كــوزه اگر روزی پر شــد ياد 
 گرفتن آدمی تمام می شود، نه كه نتواند، ديگر 
نمی خواهد چيز بيشتری ياد بگيرد. پس تفكر 
را كنار می گذارد و با تعصب از كوزه باورهايش 
 دفاع مــی كنــد و حتــی بــرای آن ميميرد. 
 اما آدم غيــر متعصب تا لحظه مــرگ در حال 
پر كردن كوزه اســت. صدها بار محتوای آن را 
تغيير داده. اگر شما مدتی اســت كه افكارتان 
تغيير نكرده بدانيد كه اين مدت فكر نكرده ايد... 

آب هم اگر راكد بماند فاسد می شود!!!
- خدا امتحان های سخت از من می گيرد. 

ولی تقلب هم زياد می رساند، 
دور از چشم همه... 

من خدايی دارم به زيبايی يك پروانه 

به بزرگی يك اقيانوس
به مهربانی يك مادر
به بی توقعی يك پدر

خدايی كه خانه اش همين حوالی است... 
ديوار به ديوار قلبم... 

 - اگــر خداونــد آرزويــی را در دلــت نهــاد، 
بدان توانايی رسيدن به آن را در تو ديده است. 

 - در ســكوت به تالشــت ادامــه بــده، بذار 
موفقيت هايت به جای تو حرف بزنند. 

 برای كشف اقيانوس های جديد بايد جرات 
ترك ساحل را داشت اين دنيا، دنيای تغيير است 

نه تقدير. 
 مورچــگان بــا هم حــرف نمی زننــد، اما 

دسته جمعی دانه جمع می كنند. 
 پرســتوها با هــم حــرف نمی زننــد، اما 

دسته جمعی به سفر می روند. 
آدم ها با اينكه خوب حرف می زنند.. 

تنها آذوقه جمع می كننــد. تنها خانه خود را بنا 
می كنند و تنها سفر می كنند. 

به راستی كه آدمی تنها ترين موجود روی زمين 
است!!!

حرف حق در شما موثر خواهد بود، حتی اگر 
آن را قبول نداشته باشيد.

 ضربه آخر سنگتراش كه سنگی را می شكند 
نتيجه هزاران ضربه قبلی است كه بر سنگ وارد 

كرده، مداومت راز پيروزی است. 
 هميشــه كســانی هســتند كه در نهايت 
دلتنگی، نمی توانيم آنهــا را در آغوش بگيريم، 

بدترين اتفاق شايد همين باشد... 
 وقتی ذهن انســان به افكار جديدی دست پيدا 
می كند وارد ساختن زندگی جديدی می شود و 

اين نامش موفقيت است. 
 آدم ها 

آن گونه كه هستند احساس می شوند. 
و آن گونه كه احساس می شوند هستند. 

 گاهی برای برنده شــدن، دســت بــه كارهای
 می زنيم كــه با ارزش های درونی ما ناســازگار 

است. در اين موارد، بازنده اصلی ما هستيم. 
گذشت و فداكاری را از انســان های قوی انتظار 
داشته باش، چون انسان های ضعيف به واسطه 

ضعف شان پرخاشگرند!

 √ در حدود ۱۵ تا ۲۵ درصــد از مردم طعم ها و 
 مزه ها را بيشــتر از ديگران حــس می كنند. اين 
تيز بودن قوه  چشايی به دليل وجود تعداد بيشتری 
از زايده های قارچی شكلی است كه بر روی سطح 
زبان آنها وجود دارد. اين افراد در برابر سبزيجات 
 تلخ امــا مغذی نظير كلــم بروكلــی و كلم پيچ 
با دردسر مواجه می شوند! ليندا بارتوشوك يكی 
 از متخصصــان علوم تغذيه در دانشــگاه فلوريدا 
به تازگی دريافته است كه پوليپ های روده بزرگ 
اين افراد بيش از مردم عادی پيش سرطانی بوده و 
احتمال ابتالی ايشان به اين گونه بيماری ها بيشتر 

از سايرين است.
 √ اغلب غريب به اتفاق سلول های عصبی حامل 
پيام های چشايی در مسيرشان از زبان به مقصد 
مغز، از گوش داخلی عبور می كند. به همين خاطر 
اســت محققان در حال تحقيق بــر روی ارتباط 

بين بيماری های گــوش و مصرف باالی غذاهای 
 چرب هســتند. حتی اگــر ارتباطــی هم وجود 
 نداشته باشــد، بهتر اســت برای حفظ سالمتی 
از اين دست غذاهای چرب دوری كنيد، گرچه كار 

دشواری است!
 √ كرفس، گوشــت خوك و قارچ های خوراكی 
بزرگ حاوی  اندروســتنون است كه يك  تركيب 
آروماتيك بوده و شــديدا بر ساير طعم ها و مزه ها 
تاثيرگذار اســت. از همه جالب تــر اين كه بيش 
از نيمــی  از افراد حتــی قادر به تشــخيص اين 
موضوع نيســتند و تنها ۱۵ درصــد تا حدودی 
آن را بــه صورت بــوی چوب يا گل تشــخيص 
داده و مابقــی آن را همچــون ادرار می پندارند! 
به هميــن خاطر اســت كه اين دســته آخر دل 
 خوشی از اين مواد غذايی نداشته و تمايلی به آنها 
ندارند.                                                                     ادامه دارد...

زیبا و خواندنی دانستنی های جالب درباره حس چشایی و مزه ها

پادشاه و كنيزك !)1(

کاریکاتور )  خانه تکانی (
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ابالغ وقت رسیدگی
11/537 در خصوص پرونده کالس��ه 94-951 خواهان محمد بهمنی با وکالت 
آقایان 1- سیدمهدی حسینی 2- سید هادی حسینی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت حس��ین پاکزاد دهکردی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
دوش��نبه مورخ 95/1/16 س��اعت 3/30عصر تعیین گردیده اس��ت 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 ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33503 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/1 در خصوص پرونده کالسه 1900/94 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت 
آقای منتظرین دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- رسول حق شناس 2- 
محمدرضا حق شناس تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/1/16 
ساعت 12 تعیین گردیده اس��ت 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 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:33492 

شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/2 در خصوص پرونده کالسه 1842/94 خواهان مجید قدیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عبداهلل رجبی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
مورخه 95/1/16 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:33467 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرون��ده:  ش��ماره   9410100361710982 ابالغی��ه: ش��ماره   12 /3
9409980361701201 شماره بایگانی ش��عبه:941315 خواهان/شاکی سید 
حمید طباطبائی پور دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم محس��ن یعقوبی  به 
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالس��ه 9409980361701201 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/16 و ساعت 08:15 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 انقالب در امور مدنی 
و دستور 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 نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33533 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرون��ده:  ش��ماره   9410100354006410 ابالغی��ه: ش��ماره   12 /4
9409980358901062 شماره بایگانی ش��عبه:941263 خواهان/شاکی ملک 
احمدی و ذاکری دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم رضا نوری به خواسته 
خیانت در امانت نس��بت به چک 032780 و کالهبرداری به مبلغ 10/000/000 
تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
347 ارجاع و به کالسه 9409980358901062 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/01/17 و 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 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود 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:33558 ش��عبه 114 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان)114 

جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

12/5 در خصوص پرونده کالس��ه 269/94 خواهان علی هموله دادخواس��تی 
مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند خودرو سواری – کار – هیوندای سانتافه 
2400 مدل 2014 به ش��ماره 11-914م49 به طرفیت محم��د حاجیان و محمد 
هادی پور تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخه 95/1/21 
ساعت 18/30 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 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:33464 

شعبه 49 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/6 در خص��وص پرونده کالس��ه 941028ش33 خواهان هاش��م ش��بانی 
دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند به طرفیت 1- مرتضی باقری 
2- حسین امانی نبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
95/1/22 س��اعت 9صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33480 شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/7 در خصوص پرونده کالسه 1016/94 خواهان سعید خیرالهی دادخواستی 
مبنی ب��ر مطالبه وجه ب��ه طرفیت خ��داداد اس��دپور تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/1/23 ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 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:33485 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/8 در خصوص پرونده کالسه 1017/94 خواهان سعید خیرالهی دادخواستی 
مبنی ب��ر مطالبه وج��ه به طرفیت س��یامک طاه��ری تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/1/23 س��اعت 17عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 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:33484 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/9 در خص��وص پرونده کالس��ه 940982 خواهان ش��اپور کیفی طاغونی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه س��فته به طرفیت عبداله احمدی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/1/23 ساعت 10/30صبح تعیین 
گردیده اس��ت 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه 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:33496 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/10 در خصوص پرونده کالس��ه 941477 خواهان مهدی عباسی با وکالت 
خانم نمازیان و آقای محمدیان دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه به طرفیت بهزاد 
تحویلیان تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی ب��رای مورخ 95/1/23 س��اعت 
9/30صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33509 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/11 در خصوص پرونده کالسه 94-1923 خواهان شهریار کاوسی حیدری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مینا جلیلی فرزند بیژن تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 95/1/23 س��اعت 8/30صبح تعیین 
گردیده اس��ت 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه 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:33463 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/12 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1979 خواهان علی دلجور مصطفی 
آبادی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت عیسی اصغرزاده فرزند 
یعقوب تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز س��ه شنبه مورخ 95/1/24 
ساعت 9/30صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33495 شعبه 7 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/13 در خص��وص پرونده کالس��ه 94-1978 خواهان احس��ان س��لیمانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت بهرام نظری فرزند یارعلی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز س��ه شنبه مورخ 95/1/24 ساعت 9صبح 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33494 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/14 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1136 خواه��ان عصمت بهرامی پور 
با وکالت محمدرضا داوری دادخواس��تی مبنی بر تحریر ترکه و مهر و موم به 
طرفیت 1- امیر فخاری نژاد 2- علی فخاری نژاد 3- وحید فخاری نژاد 4- حسن 
فخاری نژاد 5- مریم فخاری نژاد 6- مهناز فخاری نژاد 7- رباب جمش��یدیان 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 95/1/24 ساعت 
8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33493 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100350210582 ش��ماره پرون��ده:  12 ش��ماره ابالغی��ه: /15
9409980350200989 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:941131 خواهان/ش��اکی 
رسول گل شیرازی دادخواستی به طرفیت خواندگان امین دهایی و علی دهایی 
و امیرحسین دهایی به خواس��ته تامین خواس��ته و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه تقدی��م دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به کالسه 
9409980350200989 ثبت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1395/01/24 و 

س��اعت 08:30 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان ب��ودن خواندگان و 
درخواست خواهان/شاکی 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 خواندگان 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:33539 شعبه 

2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/16 در خصوص پرونده کالسه 1872/94 خواهان علیرضا صادقی با وکالت 
احمد صادقی حسین آبادی دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت 1- غالمرضا 
میرطالب 2- حسین فارس��ی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخه 
95/1/25 ساعت 8/30صبح 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 س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:33491 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/17 در خصوص پرونده کالس��ه 1142/94 خواهان عل��ی محمد طایف نیا 
دادخواستی مبنی بر ابطال وکالتنامه به طرفیت 1- محمود شاه چراغی 2- ناصر 
شاه چراغی 3- حس��ین فاضلی 4- مرتضی فاضلی 5- طیبه محمدی 6- زهره 
فاضلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/1/25 
ساعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33501 شعبه 24 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/18 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1143 خواهان 1- سید امین هاشمی 
درچه عابدی 2- توران صباغی کلیشادی هاشمی 3- سیده افروز هاشمی درچه 
عابدی 4- سیده آرام هاش��می درچه عابدی 5- سیده افس��ون هاشمی درچه 
عابدی دادخواستی مبنی بر ابطال وکالتنامه به طرفیت 1- محمود شاه چراغی 
2- ناصر شاه چراغی 3- حس��ین فاضلی 4- مرتضی فاضلی 5- طیبه محمدی 
6- زهره فاضلی 7- محمود طایف نیا 8- س��یداکبر هاشمی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/1/25 ساعت 4 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 دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف:33500 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
12/19 در خصوص پرونده کالس��ه 1745/94 خواهان احمد عابدی درچه ای 
دادخواستی مبنی بر استرداد یک فقره چک با احتساب خسارات وارده قانونی به 
طرفیت رمضانعلی پناهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/1/25 
ساعت 10صبح 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 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:33465 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/20 در خصوص پرونده کالس��ه 940742 خواهان آقای رسول تابان مهر 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای بهروز خلج تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 95/1/30 س��اعت 9/30صبح تعیین 
گردیده اس��ت 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه 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:33513 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/21 در خصوص پرونده کالسه 940732 خواهان زهرا ربانی دادخواستی 
مبنی بر تخلیه و مطالبه اجور معوقه به طرفیت هادی حسینی فرزند عبدا... تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/2/1 ساعت 10 تعیین 
گردیده اس��ت 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 ش��عبه 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:33473 شعبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/22 در خصوص پرونده کالس��ه 933/94 خواهان ق��درت ا... عابدین زاده 
دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه به طرفیت جلی��ل خدادادی تقدیم نموده اس��ت 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/2/6 س��اعت 6 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 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:33478 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/23 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 930/94 خواه��ان جمال بکتاش��یان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفی��ت بابک تعالی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رس��یدگی برای مورخه 95/2/6 س��اعت 4 تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 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:33477 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/24 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 931/94 خواه��ان جمال بکتاش��یان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت ش��هربانو پورزال تقدیم نموده اس��ت 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/2/6 س��اعت 5 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 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:33476 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100350111028 ش��ماره پرون��ده:  12 ش��ماره ابالغی��ه: /25
9409980350100889 ش��ماره بایگانی ش��عبه:941034 خواهان بانک مهر 
اقتصاد )س��هامی عام( به نمایندگی علیرض��ا زمانی دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده سید مهدی جزائری مقدس و نس��رین علی محمدی رزوه و رضا فتحی 
پرویزی به خواسته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خس��ارت دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 1 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به کالسه 9409980350100889 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/19 و س��اعت 09:00 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:33547 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
9410106825309635 ش��ماره پرون��ده:  12 ش��ماره ابالغی��ه: /26
9409986825301223 شماره بایگانی شعبه:941356 خواهان/شاکی دانیال 
صفائیان ریزی دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده/متهم غالمرض��ا کریمی به 
خواسته مطالبه خسارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان 
ارجاع و به کالس��ه 9409986825301223 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/02/19 و س��اعت 08:30 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 انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود 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:33562 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
9410100351112653 ش��ماره پرون��ده:  12 ش��ماره ابالغی��ه: /27
9409980351100673 شماره بایگانی شعبه:940749 خواهان محمد باقریان 
دادخواس��تی به طرفیت خواندگان زهره لباف و مهری لباف و میرابوالحس��ن 
حیدری نامی و دفتر اس��ناد رس��می 60 اصفهان و اداره ثبت اس��ناد و امالک 
اصفهان به خواس��ته الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک و ابطال س��ند رسمی 
)موضوع سند ملک است( و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 356 ارجاع و به کالسه 
9409980351100673 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/21 و ساعت 
12:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 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 خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33555 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100350111031 ش��ماره پرون��ده:  12 ش��ماره ابالغی��ه: /28
9409980350100916 شماره بایگانی ش��عبه:941068 خواهان عباس فدائی 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده سید احس��ان آقا بزرگی به خواسته اعسار از 
پرداخت محکوم به تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 1 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به کالسه 9409980350100916 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/29 و س��اعت 09:00 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:33548 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
12/29 ش��ماره ابالغیه:9410103640709182 ش��ماره پرونده:9409983640700754 
شماره بایگانی ش��عبه:940777 خواهان/شاکی س��یما پورکاظم محمد فریدنی 
دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم محمود سلیمیان ریزی به خواسته مطالبه 
خسارت و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
زرین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
لنجان)زرین شهر( واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9409983640700754 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/04/14 و س��اعت 10:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 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/

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:1254 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

لنجان)زرین شهر(



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم :
غيرت ميوه شجاعت است.
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یافتن دید مثبت، هنری است که ما به عنوان والدین، نخست 
بای��د آن را در خود پرورش دهیم و س��پس ب��ه فرزند خود 
 بیاموزیم. البته نه با آموزش گفتاری، بلکه آموزش رفتاری؛ 
به گونه ای ک��ه کودک ب��ا دیدن عملک��رد م��ا در زندگی، 

واکنش ها را بیاموزد.
کودک آن چه را می بیند، انجام می دهد؛ نه آن چه را می شنود. 
بنابراین آن چه محرز اس��ت این اس��ت که بچه های ش��اد و 
خوش بین، صرف نظر از ساختار ژنتیکی، محصول خانواده ای 
شاد خواهند بود؛ چراکه تحقیقات نشان می دهد که اگرچه 
گاهی افس��ردگی و بدبینی می تواند نوعی گرایش ژنتیکی 
باشد، اما ژن ها انعطاف پذیرند و می توانند نسبت به محیط، 
فعال یا غیرفعال شوند. در نتیجه نحوه بینش و رفتار و الدین 

می تواند چنین گرایشی را مهار کند.
نخس��تین گام برای ایجاد حس خوب در ک��ودکان، تایید و 
تحسین ازسوی والدین است؛ تاییدی که معطوف به تالش 
کودک باش��د، نه به نتیجه کار او. ثمره چنین توجهی، رشد 
 این باور در کودک اس��ت ک��ه تمرین و تالش، راه رس��یدن 
 به اهداف خواهد بود و آن چه اهمیت دارد، پش��تکار اس��ت 

نه استعداد.
والدین باید هوشیار باش��ند تا از موقعیت هایی که کودکان 
نیازمند تاییدشان هستند، به سادگی نگذرند و فرصت ها را 
دریابند؛ چراکه حیطه این موارد بس��یار گسترده و در عین 

حال ظریف است. 
مث��ال گاه��ی انج��ام مس��ئولیت هایی هرچن��د ناچی��ز به 
 دس��ت کودک، اگرچه س��اده و کوچک به نظ��ر آید، وقتی 
با تحسین والدین همراه شود، به حس��ی خوب و خوشایند 
در او می انجامد. اینجاست که موضوع محول کردن وظایف 
کوچک به فرزندان، اهمیت خود را نش��ان می دهد. کودکی 
که احس��اس کند پدر و مادر می توانند ب��ه او اعتماد کنند و 
کارهایی را به او بس��پارند و در عین حال می داند برای انجام 
آن مس��ئولیت، آن چه مهم و ارزشمند است تالش و زحمت 
اوس��ت، نس��بت به خود دید مثبتی پیدا می کند و به تدریج 
 این نگرش، احساس توانمندی را در کودک تقویت می کند. 
با این اوصاف، گاهی سرویس دادن های بیش از حد والدین؛ 
اگرچه با هدف تامین آس��ایش و رفاه کودک انجام می گیرد 
ولی می تواند تبدیل به مانعی در برابر رشد کودک و احساس 

توانمندی او شود.
برخی اوقات هیجان یک اکتش��اف ) البت��ه از دید کودک، 
چراکه فهمیدن هر چیزی ممکن است کشفی باشد برای او(

یا درست کردن چیزی که گرچه به ظاهر بی اهمیت و کوچک 
جلوه کند، اگر با تش��ویق پ��در و مادر همراه ش��ود، برای او 

لذت بخش تر خواهد بود و سبب پویایی او می شود.

بنابراین فراهم کردن فرصت هایی که کودک بتواند کندوکاو 
کند، امری اس��ت در خور توج��ه. این مورد به س��اده ترین 
شکل ممکن قابل اجراس��ت و لزومی ندارد به دنبال فضایی 
مناسب یا ابزار و وسایلی خاص باشیم. تنها کافی است کمی 
 دقیق تر و جزیی تر اطراف خود را نگاه کنیم تا متوجه شویم 
با ابتدایی ترین وس��ایل خانه و با کمتری��ن هزینه، می توان 
مجالی برای بروز خالقیت ک��ودک مهیا کرد. این که کودک 
بتواند به تنهایی چیزی بسازد یا سرهم کند، هرچند بی معنا، 
و این ک��ه بدان��د آن چه مورد تقدیر اس��ت زحمت اوس��ت، 

احساس نشاط و پویایی را برای او به ارمغان می آورد.
از موارد حایز اهمیت دیگر، محبت بی قید و ش��رط والدین 
است. بهترین راه برای تامین سالمت عاطفی پایدار فرزندان، 
دریافت عش��قی بی پایان و ب��دون مرز از جانب پ��در و مادر 
 اس��ت که او را برای همیشه در مقابل افس��ردگی واکسینه 

خواهد کرد. البته با این فرض که این محبت قلبی به گونه ای 
 ابراز ش��ود که ک��ودک آن را بفهمد و درک کن��د؛ از طریق 
در آغوش گرفتن، بوسیدن، نوازش کردن به صورت مستمر 
و... آرامش��ی که کودک از این روش ها به دس��ت می آورد، 

متضمن سالمت روانی او خواهد بود.
این گونه اب��راز دوست داش��تن ها ممکن اس��ت در مواقعی 
از روز بیش ترین اثر را داش��ته باشند، مثال ش��ب ها قبل از 
خواب بهترین فرصت اس��ت ک��ه بتوان با ن��وازش و گاهی 
 ماس��اژهای آرام بخ��ش، ک��ودک را ب��رای خوابی آس��وده 
آماده کرد؛ زیرا آرامش از ملزومات ش��ادی و نش��اط است. 
کودکان اغلب ش��وخی کردن از جانب پدر و مادر را دوست 
دارند؛ ش��وخی هایی هم چون قلقلک دادن یا ادا درآوردن، 
به س��ادگی آن ها را می خنداند. دویدن دنبال آن ها هرچند 
کوتاه برای شان شیرین است و کارهای بسیاری که هرکس 

در ارتباط با فرزند خود بهتر تش��خیص می دهد، همه این ها 
بهانه هایی هس��تند تا کودک درک کند که پدر و مادرش او 

را دوست دارند.
تنبيه کودک

ما فکر می کنیم فرزندمان همیش��ه می داند که او را دوست 
 داریم و گاهی اگ��ر در برخوردهای مان از ک��وره در رویم و 
او را دعوا کنیم و در این بین از عباراتی ناخوش��ایند استفاده 
کنیم، تاثیری در او نخواهد گذاشت؛ درصورتی که این گونه 
نیس��ت. واژه هایی ک��ه ما گهگاه هن��گام عصبانی��ت به کار 
می بریم، بیش ترین اثر را در ذهن او خواهد گذاش��ت. مثال 
واژه هایی چ��ون » چق��در ش��یطونی «،» چق��در بی ادبی 
« یا جمالت��ی مثل » از دس��تت خس��ته ش��دم «، » دیگه 
دوس��تت ن��دارم «و... آن چن��ان در ذه��ن او می مان��د که 
 ممکن اس��ت کودک ب��اور کند حتم��ا همین گونه اس��ت. 

ذهن بچه ها به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر عبارت هایی 
است که ما آن ها را خطاب می کنیم. پیامی که ما بزرگساالن 
در قالب چنین جمالتی به کودکان مان می دهیم، در ضمیر 
ناهشیارش��ان ثبت می ش��ود. پس در این موارد باید مراقب 

نحوه صحبت کردن و کلماتی که به کار می بریم، باشیم.
 برخی اوقات می توان فرصت هایی فراهم کرد که مادر یا پدر 
با کودک به تنهایی بیرون بروند ب��ه بهانه های مختلف مثال 
برای خرید میوه و مایحتاج. چنی��ن موقعیت هایی هم برای 
کودک لذت بخش است و هم پر است از تجربه های شیرین 
و در عین حال آموزنده برای او، البته در صورتی که تا جایی 
که ممکن اس��ت از او کمک یا نظ��ر بخواهی��م و اگر بتوان 
برای بیرون رفتن از وس��ایل حمل و نق��ل عمومی عالوه بر 
وسیله شخصی اس��تفاده کرد، قطعا او را در معرض تجارب 
خوش��ایندی قرار خواهیم داد. این لحظ��ات دو نفره حس 
خوب��ی را در او ایجاد می کند؛ چه به قصد تفریح باش��د، چه 

برای انجام کاری.
موض��وع دیگ��ری که بای��د ب��ه آن اش��اره کرد این اس��ت 
که احس��اس امنی��ت در فرزن��دان، در ایجاد حس نش��اط 
و آرام��ش تاثیرگ��ذار خواهد ب��ود. وجود رابطه عاش��قانه، 
عاطف��ی و محکم بین پدر و م��ادر، تضمین کنن��ده فضایی 
امن ب��رای ک��ودکان اس��ت. والدینی ک��ه رابط��ه خوب و 
 دوست داشتنی داش��ته باشند، کودکانی ش��اد و خوش بین 

خواهند داشت.
پدر و مادر الزم است زمانی را برای بودن کنار هم اختصاص 
 دهند؛ به گونه ای که به بچه ها اجازه ندهند تا خلوت آن ها را 
بر هم بریزند. مثال وقتی کودک بداند زمانی که پدر و مادرش 
در حال گفت وگ��و هس��تند او در اولویت نیس��ت و والدین 
صحبت یکدیگ��ر را به خاطر ک��ودک قط��ع نخواهند کرد، 
احس��اس امنیت خاطر می کند؛ به این س��بب که می فهمد 
پدر و مادرش چون همدیگر را دوس��ت دارند، به هم احترام 

می گذارند.
در پایان این که بتوان کودکی شاد داشت، شاید کمی ایده آل 
به نظر برسد، اما می توان مهارت هایی را آموخت و به کار برد 
و در جهت رسیدن به یک زندگی شاد حرکت کرد. نکاتی که 
 بیان ش��د، هیچ کدام قاعده صددرصد نیست و ممکن است 

هر کس برای کودک خود به شکلی دیگر عمل کند.
 این موض��وع کام��ال وابس��ته به خالقی��ت والدین اس��ت، 
اما در این نکته که والدین شاد، کودکانی شاد خواهند داشت، 
شکی نیست. از پدر و مادر بودن خود لذت ببرید و بدانید که 
هیچ گاه در کن��ار کودکان وقت تان ه��در نمی رود. کودکی 
فرزندان مان فرصت خوبی اس��ت برای کش��ف خوشی های 

کوچک. این زمان زیاد طول نمی کشد.

چگونه کودکانی شاد داشته باشیم؟
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