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12 بسیاری از کارشناسان معتقدند بانک ها منابع مالی 
الزم برای افزایش س��قف وام10 میلیونی ازدواج از 
محل سپرده های قرض الحسنه  مردم را دارند و نباید 
از نبودن منابع مالی الزم گالی��ه کنند. با این همه 
بسیاری از آنها افزایش سه برابری سقف وام ازدواج 
را عملی منطقی نمی دانند چون تبعات ناخوشایند 
اقتصادی و اجتماعی را برای چنین پرداخت هایی 
به جوان��ان متصورند. نماین��دگان مجلس نهم در 
واپس��ین هفته های کاری خود، افزایش سقف وام 
ازدواج از سه به10 میلیون تومان را تصویب کردند 
و ش��ورای نگهبان هم آن را تایی��د کرد.موضوعی 
که چندان خوش��ایند مدیران ش��بکه های بانکی 
نبود. البته آن ها بیان می کردند که موافق افزایش 
سقف وام ازدواج هستند ولی رقم مناسب افزایش 
مبلغ وام را تا پنج میلیون توم��ان برآورد می کنند 
و معتقدند ک��ه چون بانک ه��ا مناب��ع مالی کافی 
 برای افزای��ش10 میلیون��ی وام ازدواج را ندارند، 
در نتیجه اجرای چنین قانونی منجر به آن خواهد 
ش��د که ناگزیر بخش��ی از متقاضیان وام ازدواج از 
دریاف��ت آن جا بمانند. بس��یاری از کارشناس��ان 
اقتصادی هم نظری مشابه با مدیران شبکه  بانکی 
داش��ته و معتقد بودند ک��ه نباید ش��بکه  بانکی را 
مجبور به انجام کاری کرد، چون اگر بانک ها طبق 
گفته  خودشان منابع مالی الزم را برای پرداخت10 
میلیونی وام ازدواج نداش��ته باش��ند، طبیعتا این 
وضعیت منجر به آن خواهد ش��د که عدالت برقرار 
نش��ده و عده ای از دریافت وام ج��ا بمانند. این در 
حالی است که با توجه به کارمزد پایین وام ازدواج 
زمینه  شکل گیری رانت هم در برخی بانک ها فراهم 
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ــا بايد حامل ــي م ــداران گفت:ديپلماس ــپاه پاس ــين فرمانده كل س جانش
 ارزش هاى دفاعى كشور باشد. دشمنان ما در معنويت، نظامى گرى و اخالق 

فروپاشيدند بنابراين نبايد از آنها بترسيم؛ اين فرهنگ دفاعي ماست.
به گزارش مهر، سردار حسين سالمى، جانشين فرمانده كل سپاه در همايش 
فرهنگ دفاعى كه در سالن همايش هاى بين المللى صدا و سيما برگزار شد، 
ــا همانگونه كه رهبر عزيز ما در كالم بسيار فشرده، اما  ــت: اساس اظهار داش

عميق خود فرمودند «دفاع، جزئى از هويت يك ملت است»
وى افزود: فرهنگ مجموعه نظام ارزش ها، باورها، اعتقادات، الگوهاى رفتار و 
فضايل تفكر و انديشه يك جامعه را شكل مى دهد و يكى از مهم ترين عناصر 

حيات هر ملت محسوب مى شود.
جانشين فرمانده كل سپاه، فرهنگ را روح يك جامعه دانست و ادامه داد: هر 
جامعه، داراى يك كالبد هندسى و جسم مادى است كه البته بخشى از بزرگى 
ــود، اما آنچه بيش از آن نشانگر بزرگى،  و عظمت يك ملت محسوب مى ش
شكوه و عظمت يك ملت است، روح، تفكر، ذهنيت و قلب يك جامعه است؛ 

قلب و ذهن، عظمت و بزرگى يك جامعه را شكل مى دهد.
سردار سالمى در ادامه تصريح كرد: امروز اگر در ادبيات سياسى دنياى غرب 
ــئله كه چگونه آمريكا مى تواند قلب و ذهن جهان را تسخير كند،  با اين مس
ــاس، عاطفه و آرزوى يك ملت  ــان دهنده تفكر، احس مواجه مى شويد، نش

است. خدا، قلب را مركز تفكر قرار داده است.
ــن بيگانه پيوند زده اند را  وى ملت هايى كه قلب و ذهن خود را با قلب و ذه
فاقد ارزش هاى مستقل عنوان كرد و گفت: فرهنگ آنها در فرهنگ بيگانگان 

ادغام شده و فاقد حيات انسانى هستند.
جانشين فرمانده كل سپاه اضافه كرد: جداسازى جسم يك جامعه از ذهن او 
يك راهبرد فرهنگى كشور مهاجم است و استكبار به دنبال جداسازى ذهن 
ــتعمار، وابستگى فرهنگى، ذهنى،  ملت ها از جسم آنهاست و اين يعنى اس

عقلى و در نهايت يعنى مرگ يك ملت.
ــالمى با بيان اينكه اين زندگى بيشتر شبيه به يك زندگى حيوانى  سردار س
ــان كرد: عاليم حياتى يك ملت در  و نباتى است و انسانى نيست، خاطرنش

استقالل همه جانبه آن تعريف مى شود و فرهنگ، نشان واقعى آن است.
وى پاسداشت ارزش هاى فرهنگى يك جامعه را به مفهوم حفظ حيات آن 
جامعه عنوان كرد و گفت: اين موضوع براى ما اهميت فوق العاده اى دارد؛ زيرا 

ما حيات ملى خود را با آموزه هاى قرآن عظيم شكل مى دهيم.
جانشين فرمانده كل سپاه ادامه داد: فرهنگ دفاعى ما از درون گذرگاه هاى 
سختى از تاريخ نزديك عبور كرده است؛ از درون ثبات قدم ها، خودباورى ها، 
اعتمادبه نفس ها و در نهايت از درون جاده نورانى جهاد. از درون فشارهاى 

ويرانگر و تحمل رنج ها و مصيبت ها.
سالمى در ادامه تصريح كرد: بلوغ فرهنگى جامعه ما از درون اين رخدادهاى 
ــت كه ملت ايران را با عنوان يك ملت زنده،  ــكل گرفته اس تاريخ نزديك ش
توانمند، خودباور، ايستاده و ثابت قدم در مقابل قدرت هاى به ظاهر جهانى 
ــتوار، صاحب اراده و عزت كه بزرگى آن به اندازه  ــت. ملت اس شكل داده اس
ــت كه دامنه عظمت اين كشور را هزاران كيلومتر  شخصيت هاى بزرگ اس

وسعت داده اند.
ــمه ــالم سرچش ــخصيت و هويت اين جامعه از اس وى با تاكيد بر اينكه ش

ــتيم كه قدرت هاى بزرگ را   مى گيرد، افزود: ما وقتى يك قدرت بزرگ هس
ــت. خداوند به همه  ــماريم؛ همانگونه كه قرآن به ما ياد داده اس كوچك بش

انسان ها اين عبارت را بيان مى كند.
ــپاه با بيان اينكه درك حقيقت، عظمت و قدرت در  جانشين فرمانده كل س
منطق اسالم يكى از جنبه هاى دفاعى يك ملت مسلمان است، خاطرنشان 

كرد: ما با اين آموزه ها و مردمك چنين نگاهى به جهان مى نگريم و فرهنگ 
ــان همانگونه رفتار مى كند كه  ــان، محيط اطراف او است و انس ادراك انس

باور دارد.
سالمى در ادامه افزود: درست است ژئوپلتيك، قدرت اقتصادى و توانمندى 
نيروهاى مسلح عناصر قدرت هستند، اما آنچه به ژئوپلتيك يك ملت حيات 
ــگ دفاعى و تغيير  ــاى دفاعى، تغيير فرهن ــت. تغيير مدل ه مى دهد، نيس

جهان بينى ما موجب حيات است.
وى ادامه داد: سالح ها بى جانند و جغرافيا هيچ هويتى به خودى خود ندارند 
و هويت آن وقتى است كه با فرهنگ تلفيق مى شود. ما تجربيات بزرگى در 

ساختن اين فرهنگ دفاعى داريم.
ــالمى افزود: آنچه را قرآن به ما فرموده اين ملت آن را روى زمين  سردار س
تفسير كرده است. اگر غير از يك فرهنگ دفاعى مبتنى بر روح جهاد، ثبات 
قدم، فداكارى، ايستادگى، وفادارى و نترسيدن نبود، آيا اين ملت مى توانست 
ــت، كرامت و  ــتادگى و از آبرو، عظم ــال در مقابل ائتالفى، ايس ــت س هش

سرمايه هاى مادى و معنوى خود اين گونه دفاع كند؟
جانشين فرمانده كل سپاه با بيان اينكه تكيه بر اين ارزش ها بود كه از ملت 
ايران توانست يك قدرت شكست ناپذير و افسانه اى در تاريخ بشر بسازد و به 

عنوان يك مدل زنده و تنديسى از مقاومت به جهان ارايه كند، افزود: وقتى 
اسالم، مردم و واليت با هم پيوند خوردند و يك حقيقت شدند و روح بزرگ 
رهبرى در جامعه تكثير شد و انسان ها قد كشيدند، ما توانستيم بزرگ ترين 

شاهكار تاريخ اسالم و ايران را رقم بزنيم.
ــورا در كالبد جامعه ما دميده شد؛ اين عناصر  وى ادامه داد: وقتى روح عاش
تشكيل دهنده معنوى او شد. وقتى يك ملت رشد مى كند و به بلوغ در آگاهى 
ــود و مى تواند تمام  ــته چنين عظمت هايى مى ش ــد، شايس و ايمان مى رس
سناريوهاى قدرت وابسته به استعمار را خنثى كند؛ از يك جنگ هشت ساله 

تا يك محاصره جهانى.
ــيد، گفت: هر  ــالمى با تاكيد بر اينكه اين ملت صبر كرد و نترس ــردار س س
ــد، هرگز نمى ميرد.  ملتى كه مى ترسد هر روز مى ميرد؛ ملتى كه نمى ترس
انسان ها مى ميرند اما ملت ها نمى ميرند. ما به ملتى تبديل شده ايم كه هرگز 

نمى ميريم.
ــاره به اينكه دشمن مى خواست  ــپاه در ادامه با اش جانشين فرمانده كل س
ــى وادار كند و اين يك سناريوى  ــليم سياس با تحريم اقتصادى، ما را به تس
ــى را نمى يابيد كه در  ــود، گفت: در تاريخ هرگز ملت جهانى و كامال واقعى ب
ــد؛ ما در عين محاصره، فشار  مقياس جهانى در محاصره و تحريم بوده باش

ــتكبار براى  ــات نظامى، عمليات روانى جهان اس اقتصادى، تهديد به عملي
ــى براى منزوى كردن  ــاخت باورهاى اعتقادى و فشار سياس تخريب زيرس
ــطح جهانى كه همه اين موارد همزمان بود، توانستيم موفق اين نظام در س

 شويم.
وى ادامه داد: اين تمركز قوا در نقطه قدرت و همزمان سازى آن براى شكست 
دادن اين ملت، دهه هاست اجرا مى شود، اما ملت ايران همواره توطئه دشمن 
را خنثى كرده و جبهه هاى وسيعى را در نقاط مختلف عليه او گشوده است.

سردار سالمى با تاكيد بر اينكه براى اولين بار است كه در تاريخ مى بينيد يك 
جامعه با ايستادگى خود در يك ميدان نبرد جهانى هم مى جنگد و هم رشد 
مى كند و هم آسيب مى بيند، تصريح كرد: اين يك فرهنگ دفاعى است. اين 
ملت براى دفاع از خود، به ملت ديگرى تكيه نمى كند؛ اين فرهنگ است كه 

ما را پيروز مى كند.
ــكالت جوانان در آمريكا به ويژه  ــپاه با اشاره به مش جانشين فرمانده كل س
خودكشى هاى فراوان، تصريح كرد: جوانان ما نبايد مثل جوانان غربى شوند. 
وى در ادامه اذعان داشت: دلبستگى به غرب به عنوان مدينه فاضله يك فريب 
و دروغ است؛ حقيقت نيست. از تاريخ ياد گرفته ايم مسير سعادت مسلمانان از 

ايستادگى و توكل به خدا مى گذرد نه از توكل به قدرت غيرخدا.
ــالمى با تاكيد بر اينكه اين آرزو كه تعامل با غرب مى تواند جاده  ــردار س س
ــى و بى احترامى به ملت ماست. ما  سعادت براى ما باشد، كوتاه بينى سياس
ــورد كرده ايم، موفق  ــمن برخ تجربه كرده ايم كه هر گاه با مدل جهاد با دش

بوده ايم.
جانشين فرمانده كل سپاه با طرح اين سوال كه چرا ما در قدرت دفاعى، يكى 
از قدرت هاى برتر منطقه و جهان هستيم، گفت: چون دشمن نمى خواست ما 

پيشرفت كنيم و ما مى خواستيم؛ ما غير از اين راهى نداريم.
وى ادامه داد: آيا كشورهايى كه جغرافياى خود را با جغرافياى دشمن ادغام 

كردند، توانستند به جايى برسند؟ نگاه كنيد.
سردار سالمى گفت: خطرى كه امروز احساس مى كنيم زدودن تفكر انقالبى 

و سست كردن تفكر استقالل طلبانه اين ملت است.
ــم از مظلومان،  ــا نمى تواني ــرد: م ــپاه تصريح ك ــين فرمانده كل س جانش
ــلمانان دفاع نكنيم و اجازه دهيم اسرائيل روى آنها آتش  مستضعفان و مس
ــت و احساس اينكه ما در  ــايد. قدرت ما در طبيعت از منطق اسالم اس بگش
جنگ هستيم مهم است. ما امروز در جنگ هستيم و با منطق جنگ، به سراغ 

دشمنان جنگ طلب خود مى رويم.
ــرف  ــتيم گفت: به دنبال عدالت، ش وى با بيان اينكه ما طرفدار عدالت هس
ــتيم و در مناطق دفاعى خود هرگز به دنبال قتل انسان ها  ــانيت هس و انس

نيستيم.
ــى ما بايد بر بال ارزش هاى فرهنگ دفاعى ما  سردار سالمى گفت: ديپلماس
ــمنان باشد. دشمنان  ــود و حامل قدرت اين جامعه و اراده او به دش سوار ش
ــت و حتى در  ــت، اخالق، سياس ــيده اند. در معنوي ــا فروريخته و فروپاش م
نظامى گرى نبايد از آنها بترسيم، در حالى كه قدرتمنديم بايد پيش برويم؛ 

اين فرهنگ دفاعى ماست.
ــپاه با تاكيد بر اينكه وقتى رهبر ما نسبت به دشمن  جانشين فرمانده كل س
بى اعتماد است، حكمتى دوشيده از متن قرآن است، ادامه داد: دشمن هيچ 

تعهدى ندارد و اين را قرآن مى فرمايد.
وى افزود: ما امروز در حال افزودن اضالع جديدى در هندسه قدرت جهانى 
هستيم. با ايمان قوى و اميد به آينده، خود را براى ايفاى يك نقش بزرگ براى 
ــالمى آماده مى كنيم. اسالم  به حاكميت رساندن اسالم حداقل در بالد اس

امروز يك فرصت تاريخى يافته است.

ــت گذارى ائمه جمعه اصفهان گفت: يهود منحرف از صدر  رييس شوراى سياس
اسالم تا كنون تابع هيچ كتاب و چارچوبى نبوده و دستشان به خون تمام بشريت 
از مسلمان گرفته تا مسيحى و يهودى آلوده است؛ بنابراين بايد تفكر صهيونيستى 
ــلمين محمدرضا  ــالم و المس ــود.حجت االس ــريت برداشته ش از مسير راه بش
ــاره به «روز نكبت و اعالم موجوديت رژيم اشغالگر قدس» اظهار  صالحيان،با اش
ــيس اين رژيم جعلى تاكنون، چيزى جز كشتار و جنايت عليه  كرد: از زمان تاس
ــت.وى با بيان اينكه اصول و فروض  مردم مظلوم فلسطين و بشريت نداشته اس
اسطوره اي دولت اسرائيل مغاير با دين يهود است و اين رژيم نافي و منهدم كننده 
ــان كرد: يهود منحرف از صدر اسالم  ديانت توحيدي موسي(ع) است؛ خاطرنش
ــيارى از كشتارها و ــبب بروز بس تا كنون تابع هيچ كتاب و چارچوبى نبوده و س

 جنگ ها روى زمين شده است.
ــاره به اينكه اين رژيم  ــت گذارى ائمه جمعه اصفهان، با اش رييس شوراى سياس
ــته و بدترين نوع رفتار و عمليات را با  جعلى در دشمنى با بشريت ترديدى نداش
مسلمانان، مسيحيان و يهوديان انجام داده است؛ افزود: رژيم صهيونيستى هيچ 
قانون و حقوقى را قبول ندارد؛ زيرا خوى استكبارى در وجود و ماهيت آنها ريشه 
كرده است. وى با بيان اينكه خوى استكبارى جنايتكاران اسرائيل سبب لگدمال 
شدن حقوق بشر شده است؛ تصريح كرد: دليل اين موضوع خوى استكبارى آنان 
ــتند و آنان را موجودات پست  است كه براى ساير افراد كرامت انسانى قائل نيس
ــتكبار جهانى وجود ندارد؛  ــانيت در نظام اس ــان مى دهد انس مى دانند و اين نش

بنابراين تفكر صهيونيستى از مسير راه بشريت بايد برداشته شود.

ــت حمايت بى  ــه يهوديان منحرف تح ــان اينك ــالم صالحيان، با بي حجت االس
ــده اند، اظهار كرد:  ــتان تاكنون مرتكب انواع جنايت ها ش دريغ آمريكا و انگلس
ــرزمين فلسطين و بين المقدس را  اين جنايتكاران بيش از 60 سال است كه س
ــورهايى چون انگليس و آمريكا و اذناب آنها اين  ــغال كرده اند. وى افزود: كش اش
رژيم جعلى را به رسميت شناختند، اما معمار كبير انقالب اسالمى حضرت امام 
عظيم الشأن(ره) نه تنها اين رژيم را غاصب و اشغالگر خواند بلكه از او به عنوان غده 
سرطانى ياد كرد و به همه مسلمانان اطمينان دادند كه اگر هر كدام يك سطل آب 

بريزند اسرائيل را آب خواهد برد.

رييس شوراى سياست گذارى ائمه جمعه اصفهان:

بايد تفكر صهيونيستى از مسير راه بشريت برداشته شود
معاون امور حقوقى و بين الملل وزير امور خارجه گفت:  البى هاى تندروى 
داخل آمريكا، رژيم صهيونيستى و برخى كشورهاى همچون عربستان با 
ــند تا به قول خودشان ايران نتواند ميوه هاى  اهرم ايران هراسى در تالش

حاصل از برجام را برداشت كند.
ــيدعباس عراقچى افزود: هنوز بانك هاى بزرگ اروپا تعامالت خود را  س
ــط و  ــور آغاز نكرده اند اما برخى بانك هاى متوس با بانك هاى داخل كش

كوچك اين قاره تعامل و گشايش ال سى با بانك هاى ايران داشته اند.
وى گفت: تداخل تحريم هاى اوليه و البى هاى تندرو داخل آمريكا رژيم 
ــى باعث شده است كه  ــتان به منظور ايران هراس صهيونيستى و عربس
بانك هاى اروپايى اعتماد الزم را براى همكارى با بانك هاى ايرانى نداشته 
و در ترديد باشند. عراقچى با بيان اينكه ما در اين مدت در وزارت خارجه 
براى رفع اين مشكل فشارهايى را به طرف هاى مقابل وارد كرده ايم افزود: 
اين اقدامات باعث شد دولت هاى اروپايى و آمريكايى حركت هايى داشته 
ــند اما هنوز اين موضوع با تعلل پيش مى رود و به نظر مى رسد اين  باش
ــاط مالى بانك هاى  ــود. البته ضعف در انضب معضل به تدريج رفع مى ش
داخلى نيز در باقى ماندن اين مشكل بى تاثير نبوده كه در اين باره بانك 

مركزى در تالش براى رفع آن است.
وى گفت:  فشار البى تندروى داخل آمريكا به دولت اوباما براى ممانعت 
ــر دولت از  ــه گفتند اگ ــدازه اى بود ك ــنگين ايران به ان از خريد آب س
ــروعيت و اعتبار  ــور مش ــدارى كند به اين كش ــنگين خري ايران آب س

مى دهد. عراقچى افزود:  ما به اندازه كافى آب سنگين داريم و اضافه آن را 
صادر مى كنيم و اقدام دولت آمريكا در خريد از ايران نشان دهنده توجه 

به كاالى راهبردى و رسميت دادن به فعاليت هسته اى كشورمان است.
ــوى تلويزيونى  ــك گفت وگ ــراى برجام در ي ــتاد پيگيرى اج رييس س
ــتاورد مى دانند  ــا و اروپايى ها چون برجام را دس تاكيد كرد:  دولت اوبام
ــد تا جمهورى اسالمى ايران  مى خواهند حيات برجام ادامه داشته باش
را در مسير برجام نگه دارند بنابراين مى خواهند تا مى توانند به تعهدات 

خود عمل كنند.

معاون امور حقوقى و بين الملل وزير امور خارجه:

مى خواهند ايران ميوه  برجام را برداشت نكند

كنفرانس بين المللى همصدا با اقصى همزمان با هفتمين نشست دو ساالنه اعضاى 
ــازمان هاى غيردولتى حامى حقوق فلسطين و در حمايت از  اتحاديه بين المللى س
انتفاضه سوم مردم اين منطقه با پيام سيد حسن نصر اهللا دبير كل حزب اهللا برگزار شد.
ــيخ على دعموش نماينده ويژه دبير كل حزب اهللا و مسئول روابط  اين پيام توسط ش

خارجى آن در اين كنفرانس قرائت شد.
سيد حسن نصر اهللا در اين پيام با تشكر از برگزارى چنين همايشى به خصوص تشكر از 
زهرا مصطفوى رييس اين اتحاديه اظهار كرد: تهديداتى كه از سوى رژيم صهيونيستى 
ــالم را در برابر مسئوليت هاى  ــود ، اينك امت اس عليه مسجد االقصى گسيل مى ش

سنگين در خصوص ملت فلسطين و به ويژه بيت االقصى قرار مى دهد .
ــوى محافل بين المللى به ويژه آمريكا و غرب در  وى با اشاره به حمايت هايى كه از س
مورد رژيم صهيونيستى انجام مى شود گفت:  مسئله فلسطين به آنچه كه درگيرى دو 
طرف در ظاهر است ، محدود نيست به اينكه اسرائيل در برابر ملت فلسطين قرار دارد 
و اينكه ، اين نبرد يك نبرد اسرائيلى –فلسطينى است. اين تنها ظاهر نبرد است، اما 
حقيقت درگيرى چيز ديگر است. حقيقت درگيرى در سرزمين فلسطين است و اينكه 

اسرائيل خط مقدم نيروهاى استكبار و استعمار جديد و قديم است.
سيد حسن نصراهللا در اين پيام تاكيد كرده است اين رژيم نماينده طرح هاى استكبارى 

و استعمارى است و در تمام منطقه ، فرهنگ ، تمدن ، ثروت ها و امكانات جهان اسالم 
ــرفته و خط مقدم اين رويارويى است  را هدف قرار داده است.اسرائيل پايه نظام پيش
و ملت فلسطين سال هاست كه به عنوان نماينده و در خط مقدم جبهه مى جنگد و 

مقاومت، مبارزه و دفاع مى كند.
وى با اشاره به برخى تحليل ها و رويكردهاى اشتباهى كه در مورد مسئله فلسطين 
ــت كه مى گويد اين نبرد  ــتباه ، رويكردى اس وجود دارد گفت:  تحليل يا رويكرد اش
فقط فلسطينى – اسرائيلى است . شايد از هر كس در هر مكان ديگرى كه به نحوى 
ــرائيل را برافراشته مى كند پرسيده  با اسرائيل مى جنگد و يا پرچم مقاومت ضد اس
ــى از او خواسته به نيابت فلسطينى ها  مى شود كه براى چه مبارزه مى كنيم آيا كس
بجنگد؟ آيا از او خواسته شده كه بيشتر از يك فلسطينى ، سنگ فلسطين را به سينه 
بزند؟ و بيشتر صاحب ملك، نگران ملك و زمين باشد؟ در جواب بايد گفت اين بدان 
ــالم بايد از خود و  ــطينى ها مى جنگد بلكه امت اس ــت كه به نيابت از فلس معنا نيس
ــجد االقصى و بيت المقدس فقط مقدسات فلسطينى  مقدساتش دفاع كند. آيا مس

است يا مقدسات اسالمى؟ يا مقدسات فلسطينى مسيحى؟
در هر حال سال هاست كه فلسطينى ها در خط مقدم جبهه حضور دارند و از مقدسات 
اين امت دفاع مى كنند و بر تمامى امت واجب است كه با اين تحليل و رويكرد به اين 
نبرد نگاه كنند. سيد حسن نصراهللا در ادامه پيام خود آورده است: امروز طرف مقابل اين 
نبرد ، يعنى اسرائيل با اقتدار حضور دارد. دشمن اسرائيلى از همه حمايت هاى مادى ، 
اقتصادى ، نظامى ، تكنولوژيك ، سياسى و رسانه اى برخوردار است. اسرائيل اين را حق 
مسلم خود مى داند كه از او پشتيبانى مى كند چرا كه او حافظ منافع آن ها در منطقه 
است و دائما از آن ها تقاضاى كمك هاى نظامى كرده و از هرفرصتى در اين زمينه براى 
كسب منافع خود استفاده مى كند. در نتيجه اردوگاه استكبار جهانى براى نماينده اش 
در اين نبرد چيزى كم نمى گذارد. اما جهان اسالم با نماينده خود كه فلسطين باشد در 

اين نبرد چگونه برخورد مى كند؟ به صورت كلى نتيجه اين سوال و ارزيابى منفى بوده 
و قادر به ارايه نتايج مثبتى نيستيم. من با اين حرف در پى سرخوردگى و مالمت امت 

نيستم. من در پى يافتن علت ها ، شيوه اصالح و حل آن ها هستم.
دبير كل حزب اهللا با بيان اينكه اين نبرد، نبرد امت اسالم است و ما همه بايد در پى اداى 
مسئوليت هاى خود در اين نبرد باشيم تصريح كرد: تعامل امت با اين قضيه ، تعامل 
منفى بوده و هنوز هم هست. تعامل امت حتى قبل از اين حوادثى كه در منطقه در حال 
رخ دادن است منفى بود، بنابراين كسى نمى تواند بهانه كند و بگويد فتنه اى كه منطقه 
را در حال حاضر در بر گرفته و امت اسالم و كشورهايى چون سوريه ، عراق، يمن، ليبى، 
افغانستان و پاكستان در حالت كنونى گرفتار آن هستند ، نبوده است. بلكه اين ملت ها 

همواره درگير اين مشكالت بوده اند.
نصر اهللا در اين پيام تصريح كرده است : امروزه بيشتر كشورهاى عربى و اسالمى و حتى 
برخى از جنبش هاى مذهبى و اسالمى و جهان عرب مى گويند كه ما مسئوليتى در 
قبال مسجد االقصى و بيت المقدس نداريم و اين مسئوليت خود ملت فلسطين است. 

آن ها اعتقاد ندارند كه وظيفه شرعى و واجب دينى نسبت به مسئله فلسطين دارند.
وى با بيان اينكه شايد اين مسئله يعنى دفاع از فلسطين براى من و شما از بديهيات 
است، گفت: اما شايد براى ديگران اين مسئله واضح نباشد و به صورت يك شبه در آمده 

باشد و رفع آن به تالش هاى عرفى ، فرهنگى وحوزوى بزرگ نيازمند است.
ــتند كه ديگر  ــت: برخى به اين معتقد هس دبير كل حزب اهللا لبنان تصريح كرده اس
خطرى براى دولت ها و ملت هاى مسلمان و عربى به حساب نمى آيد و اين رژيم تنها 
تهديد براى فلسطين است و ديگر تهديدى براى لبنان ، سوريه ، اردن ، مصر و ديگر 
ــفانه اين طرز تفكر وجود دارد كه نه فقط ميان كشورهاى عربى نيست. امروز متاس

 دولت ها بلكه در ميان بسيارى از ملت ها ، رهبران و نخبگان نيز اين تفكر  وجود دارد. 
بله درست است خطر اسرائيل مثل قبل نيست و اسرائيلى ها بسيار عقب نشينى كردند، 

عقب نشينى آنها نتيجه جهاد فداكارى ها ، پيروزى ها و دستاوردهاى جنبش مقاومت 
در منطقه است. اسرائيل بزرگ سقوط كرد . اسرائيل ديگر نمى تواند در جنوب لبنان 
بماند، نمى تواند در غزه بماند و مدعى اسرائيل بزرگ از نيل تا فرات باشد . اين پروژه 
شكست خورده و سقوط كرده است. اسرائيل بزرگى كه لبنان و فلسطين آن را شكست 
داده اند سقوط كرد . اما اسرائيل قدرتمند كه فلسطين را به جز غزه اشغال كرده و غزه 
را محاصره كرده هنوز قدرتمند است و دولت ها و كشورهاى منطقه را تهديد مى كند 

و از هر فرصت موجود در حال و آينده استفاده مى كند.
سيد حسن نصراهللا با تاكيد بر اينكه بايد به ملت ها و كشورهاى عربى و اسالمى بگوييم 
كه اسراييل خطرناك است، هدف ها و خواسته هايش براى دولت ها و ملت هاى اسالمى 
ــت و مقابله با آن نيازمند تالش هاى سياسى، فرهنگى و رسانه اى است  خطرناك اس
افزود: اين مسئوليتى است كه بر گردن علما،  گروه هاى سياسى و نخبگان و رسانه هاى 
عمومى است. نصر اهللا در اين پيام با اشاره به اختالفات و درگيرى هايى كه در جهان 
اسالم به وجود آمده گفت: امروزه به جاى اينكه همه تالش ها براى پيروزى ملت مظلوم 
فلسطين باشد تالش ها و كوشش ها براى ايجاد دفع فتنه هاى طايفه اى و مذهبى انجام 
مى شود و اين از خطرهاى بزرگى است كه امت اسالم را تهديد مى كند. از نظر مذهبى 
تالش هاى زيادى صورت مى گيرد تا درگيرى هاى منطقه را به درگيرى هاى شيعه و 

سنى تبديل كنند تا نيروى همه را از بين ببرند.
ــازمان هاى  ــنهاد مى كنم كه اتحاديه بين المللى س نصراهللا در ادامه اظهار كرد: پيش
ــطين گروهى را تشكيل دهد تا جنبش ها، جمعيت ها،  غيردولتى مدافع حقوق فلس
ــاركت كنند و در آن گروه و چارچوب،  نيروها و مراكز پژوهشى و نخبگان در آن مش
شيوه هاى پژوهش درباره يافتن راه حل مشكالت مورد بررسى قرار بگيرد. شايد ما در 
ــيم اما تالش در اين راستا بهتر و  اين شيوه قادر به جمع كل امت براى اين نبرد نباش

ارجح تر از آن است كه وضعيت تلخ و دردناك كنونى را تحمل كنيم.

سردار سالمى در همايش فرهنگ دفاعى:

ديپلماسى ما بايد حامل ارزش هاى دفاعى 
كشور باشد

سيدحسن نصراهللا:

اسرائيل خط مقدم نيروهاى استكبار و 
استعمار جديد و قديم است
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آخوندی اعالم کرد:

گشایش LC قطار سریع السیر
تهران -  اصفهان

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

 استقالل بانک مرکزی 
الزمه تک نرخی شدن ارز

 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گشایش LC قطار سریع السیر تهران- قم-
اصفهان، گفت: اتصال ریل و بندر از مهم ترین طرح های ما است.

عباس آخون��دی در کنفرانس بی��ن المللی » ریل- نف��ت و ریل- بندر«، 
 اظهارداش��ت: اصلی ترین موضوع ما ارتباطات اس��ت و ما این سیاست را 

در وزارت راه و شهرسازی تعقیب می کنیم.
وی با اشاره به اینکه حوزه تمدن ایرانشهر از مدیترانه تا شبه قاره هند و از 
عراق تا آسیای میانه گسترده است، افزود: ما می توانیم از طریق ریل بین 
دریاهای منطقه ارتباط برقرار و تمام شبکه های حوزه تمدن ایرانشهر را 

به یکدیگر متصل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه اگر ش��بکه یکپارچه ریلی ایجاد شود، 
 می تواند شبه قاره هند و چین را به اروپا متصل کند، افزود: ما می توانیم 
 در آین��ده ارتباط ریل��ی ایران- چی��ن، ایران- مس��کو و هلس��ینکی را 
داشته باشیم. آخوندی با اشاره به ارتباط خوب ایران با کشورهای همسایه، 
افزود: م��ا امیدواریم که نمایندگی راه آهن ایران را در س��ایر کش��ورها و 

نمایندگی آنها را در کشور خودمان داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نگاه ما از موضع مشتری است، افزود: 
باید با چشم انداز دیگری به این موضوع نگاه کنیم و به دنبال چشمه های 
بار باشیم، زیرا منطقه ما مرکز حمل و نقل نفت، پنبه، معدن و گندم است 
و پتانسیل خوبی برای حمل و نقل به شمار می رود. آخوندی با بیان اینکه 
ما در ایران جابه جای��ی۹۰ میلیون تن مواد معدنی داریم، اظهارداش��ت: 

 اینها نباید توسط جاده حمل شود بلکه باید به روی ریل بیاید، همچنین 
در حوزه رگوالتور به همکاری با کشورهای منطقه نیاز داریم. وی به توسعه 
زیرساخت ها، ناوگان، ایمنی، سالمت مس��افر و زمان اشاره کرد و گفت: 
 قطارهای برنامه ای یکی از موضوعات مهم اس��ت که باید پیگیری ش��ود 

و در تمامی کریدورها به اجرا برسد.
وی با اشاره به توسعه حمل و نقل حومه ای، اظهارداشت: خوشبختانه پس 
از مدت ها قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان با گشایش LC در دستور 
کار قرار گرفته است و امیدواریم در ۴ سال آینده این قطار با سرعت۲۵۰ 

کیلومتر در ساعت راه اندازی شود.

عضوکمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: الزمه ارز تک نرخی، اس��تقالل 
بانک مرکزی و استفاده از نظر کارشناسی، اتاق هایی مانند اتاق بازرگانی 

و اصناف است.
محسن صرامی فروش��انی در خصوص نرخ ارز اظهار داشت: نرخ دالر باید 
با لحاظ مولفه های اقتصادی تک نرخی ش��ود، این درحالیست که سابقه 
نشان داده در کشور ما شرایط روانی بازار نیز روی تعیین قیمت ارز بسیار 
تاثیرگذار بوده است. وی ادامه داد: اینکه رقم مشخصی برای نرخ ارزی مانند 
دالر تعیین شود، قابل قبول نیست، به دلیل اینکه سابقه نشان داده تعیین 
نرخ دقیق ارز، باعث شده معموال در بازار، قیمت ارزها حدودا بیشتر از۲۰ 

درصد از نرخ اعالم شده، تعیین شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس افزود: براساس قانون باید نظام ارزی 
شناور مدیریت شده، مبنای مدیریت بازار ارز باشد؛ بنابراین لزومی ندارد 
به طور مثال برای قیمت دالر نرخ سه هزار تومان تعیین شود. وی با انتقاد 
از برخی از اظهارنظرها درباره تعیین ن��رخ دالر، افزود: برخی اظهارنظرها 
 درباره نرخ دالر باعث می ش��ود تولیدکنندگان برای تامین ارز با مش��کل 

روبه رو شوند، همچنین برای دولت در  این رابطه مسئله ایجاد می شود.
صرامی فروشان یادآورش��د: باید ابتدا کلیات سیاست تک نرخی شدن ارز 
تثبیت شود، البته الزمه ارز تک نرخی و ش��ناور، استقالل بانک مرکزی و 
استفاده از نظر کارشناس��ی اتاق هایی مانند اتاق بازرگانی و اصناف است، 

البته باید توان تامین ارز وجود داشته باشد.

خبر خبر

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار با اعالم اینکه حوادث ناشی از کار 
در بخش ساختمان، ۸ درصد کاهش پیدا کرد، گفت: کارفرمایانی 
که کارگر را مجبور به امضای قرارداد سفید کنند، به مراجع قضایی 

معرفی می شوند.
 محمد اصابت�ی با اع�الم ای�ن که در س���ال ۹۴ ح��دود ۱۱ هزار 
 حادث�ه ناش��ی از ک�ار در کش�ور به وق�وع پیوس��ته، اظهار داشت: 
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، طی سال ۹۴ حوادث کار 
منجر به فوت در کشور۲۰ درصد نسبت به سال ماقبل آن کاهش 
داشت. وی با بیان اینکه میزان حوادث کار براساس ضریب شیوع 
حادثه به ازای هر۱۰۰ هزار کارگر محاسبه می شود، اظهارداشت: 
میزان ح��وادث ناش��ی از کار در بخش س��اختمانی نزدیک به ۴۸ 
درصد در سال ۹۲ بود که با انعقاد تفاهم نامه هایی با سازمان نظام 
مهندسی کشور و نظارت بیش��تر بر کارگاه های ساختمانی، به۴۰ 

درصد در سال ۹۴ رسید.
اصابتی با بی��ان اینکه اکنون حدود ۲ میلی��ون و۵۰۰ هزار کارگاه 
مش��مول قانون کار در کش��ور فع��ال هس��تند، ادامه داد: س��ال 
 گذشته بیش از۴۳۰ هزار بازرس��ی ادواری توسط بازرسان کار در 

کارگاه های کشور انجام شد.
 این مق��ام مس��ئول در وزارت کار ب��ه وج�ود قراردادهای س��فید 
 در برخ��ی کارگ���اه ه���ای ک�وچ���ک اش���اره ک���رد و اف�زود: 
ب�ر اس���اس ماده۱۰ قانون کار جمه�وری اس��المی ای�ران، انعقاد 
چنی��ن قراردادهایی که ب���ه نوع��ی در نتیجه تواف���ق کارگ�ر و 
ک�ارفرم�ا شکل می گی�رد، تخلف اس��ت و اگ�ر در مراجع قانون�ی 
وج�ود چنی�ن قرارداده�ایی به اثبات برس�د، با متخلف�ان برخ�ورد 

قض�ایی می ش�ود.
مدیرکل بازرس��ی کار وزارت کار با بیان این که سال گذشته بیش 
از ۲ ه���زار کارف�رما به دلی���ل ارتک�اب تخل�ف در ک���ارگاه ه�ا، 
به مراجع قضایی معرفی ش��دند، اظهارداش��ت: درصدد هس��تیم 
با مدیریت مط�لوب بازرس��ی ه��ا از محی�ط ه�ای ک���ار و جل�ب 
مشارکت کارگران و کارفرمایان، میزان بروز تخلف در محیط های 

کاری را به حداقل برسانیم.

رییس کمیس��یون سیاس��ت گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: در سال اقتصاد مقاومتی، چرا باید قاچاق، بزرگ ترین دشمن 
تولید داخل، این گونه آزادانه رش��د کند و این مس��ئله قابل تفسیر 

نیست.
مصطفی رناسی اظهار داش��ت: زمانی که قاچاق به مرز۲۰ میلیارد 
دالر می رسد، مشخص است که این قاچاق با اس��تفاده از حیوانات 

و کوله پشتی انجام نشده و کامال سازمان پیدا کرده، انجام می شود.
وی با اظهار اینکه مبارزه با فس��اد برای بهبود رشد اقتصادی الزامی 
است، ادامه داد: مبارزه با فساد نیز ش��بیه به برخی بیماری هاست 
مانند اینکه عمل ه��ای جراحی اغل��ب موفقیت آمیز هس��تند، اما 
بیمارانی که درگیر عفونت شوند، توان ادامه زندگی نخواهند داشت.

رییس کمیس��یون سیاس��ت گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: فس��اد در اقتصاد نیز دقیق��ا نقش عفونت را ب��ازی می کند و 
مادامی که فساد در کشور وجود داشته باشد، سیاست های اصالحی 

اقتصاد به نتیجه نمی رسد.
رناسی با انتقاد از س��رکوب ارزی در کشور گفت: طی سه سال اخیر 
۶۰ درصد تورم را تجربه کردیم که یعنی سطح متوسط قیمت ها۶۰ 
درصد رشد داشته، اما نرخ ارز تغییر بسیار خفیفی داشته و این یعنی 
تولیدکننده و بازار صادرات را با این اعمال برای خود کوچک کردیم.

وی اعالم کرد: در زمانی که رقابت در بازارهای جهانی بر سر یک یا 
دو درصد تغییر قیمت اس��ت، تولیدکننده ایرانی با۶۰ درصد تغییر 
هزینه ها چ��ه کاری می تواند بکند و الزمه تحق��ق اقتصاد مقاومتی 

حرکت به سمت ارز تک نرخی است که خود فسادزدا نیز هست.
رییس کمیس��یون سیاس��ت گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان 
 گفت: سیاس��ت تخصی��ص ارز صن��دوق توس��عه ملی ب��ه صنایع 
در س��ال های۸۰ الی ۸۴ سیاس��تی موفق در بهبود وضعیت صنایع 

داخلی بود.
وی افزود: در آن دوره، وضعیت س��یمان بسیار وخیم بود و سیاست 
موفق دولت در تخصیص ارز صندوق توسعه به صنایع سیمان موجب 
توسعه اشتغال، بازگشت ارز به صندوق و تعادل بازار شد و ای کاش 
۷۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی سال های اوج قیمت نفت نیز به همین 

منوال در سایر صنایع صرف می شد.
 رناس��ی درخواس��ت بخش خصوص��ی از مجلس جدی��د را نظارت 
بر اج��رای قوانین قبلی عنوان ک��رد و گفت: قانون ب��ه میزان کافی 
داریم، اما اجرایی نمی شود و از نمایندگان درخواست داریم بر اجرای 
قوانینی همچون حمایت از تولید ملی، بهبود کسب  وکار و رفع موانع 

تولید به خوبی نظارت کنند.
وی در پایان اضافه کرد: در س��ال اقتصاد مقاومتی، چرا باید قاچاق، 
که بزرگ ترین دشمن تولید داخل است، این گونه آزادانه رشد کند و 

این مسئله قابل تفسیر نیست.

هشدار به کارفرمایان متخلف؛

قرارداد سفید کار
جرم است

رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان:

رشد قاچاق در سال اقتصاد مقاومتی 
قابل تفسیر نیست

بس��یاری از کارشناس��ان معتقدن��د بانک ها مناب��ع مالی 
الزم برای افزایش س��قف وام۱۰ میلیون��ی ازدواج از محل 
س��پرده های قرض الحس��نه  مردم را دارند و نباید از نبودن 
منابع مالی الزم گالیه کنن��د. با این همه بس��یاری از آنها 
افزایش س��ه براب��ری س��قف وام ازدواج را عمل��ی منطقی 
نمی دانند چون تبعات ناخوش��ایند اقتصادی و اجتماعی را 

برای چنین پرداخت هایی به جوانان متصورند.
نمایندگان مجلس نهم در واپس��ین هفته های کاری خود، 
افزایش س��قف وام ازدواج از س��ه به۱۰ میلی��ون تومان را 
تصوی��ب کردند و ش��ورای نگهب��ان ه��م آن را تایید کرد.

موضوعی که چندان خوشایند مدیران ش��بکه های بانکی 
نبود.

البته آن ها بیان می کردند که موافق افزایش سقف وام ازدواج 
هستند ولی رقم مناسب افزایش مبلغ وام را تا پنج میلیون 
تومان برآورد می کنند و معتقدند که چ��ون بانک ها منابع 
 مالی کافی برای افزایش۱۰ میلیون��ی وام ازدواج را ندارند، 
در نتیجه اجرای چنین قانونی منجر به آن خواهد ش��د که 
ناگزیر بخش��ی از متقاضی��ان وام ازدواج از دریافت آن جا 
بمانند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم نظری مشابه با 
مدیران شبکه  بانکی داش��ته و معتقد بودند که نباید شبکه  
بانکی را مجبور به انجام کاری کرد، چون اگر بانک ها طبق 
گفته  خودشان منابع مالی الزم را برای پرداخت۱۰ میلیونی 
وام ازدواج نداشته باشند، طبیعتا این وضعیت منجر به آن 
خواهد شد که عدالت برقرار نش��ده و عده ای از دریافت وام 
جا بمانند. این در حالی اس��ت که با توجه به کارمزد پایین 
وام ازدواج زمینه  ش��کل گیری رانت ه��م در برخی بانک ها 

فراهم می شود.
عالوه بر این، برخی کارشناس��ان هم معتقدند اعطای خط 

 اعتباری ب��رای زمان طوالنی باع��ث افزایش پای��ه پولی و 
در نتیجه تورم شود، چون معموال کمبود منابع در سیستم 

بانکی منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی می شود.
 تبعات اجتماعی افزایش وام ازدواج

با این همه اظهارات ش��بکه  بانکی درباره  اینکه منابع مالی 
محدودی ب��رای افزای��ش س��قف وام ازدواج دارد، از میان 

کارشناسان هم مدافعان زیادی ندارد.
بلکه بیشتر کارشناسان، برای مخالفت با افزایش سقف وام 
ازدواج به تبعات اجتماعی نامناس��ب آن اشاره می کنند که 

یکی از این تبعات؛ شکل گیری ازدواج صوری است.
به طور کلی در هر دوره ای که سقف وام ازدواج افزایش پیدا 
کرده، یکی از تاثیرات نگران کننده ای که افزایش مبلغ این 
وام داشته، ش��کل گیری بعضا ازدواج های صوری در میان 
جوانانی بوده اس��ت که قصد ازدواج نداش��ته ولی به دلیل 
نیازمندی ب��ه مبل��غ وام ازدواج تصمیم ب��ه ازدواج صوری 
 گرفته اند. این موضوع در س��ال ۱۳۸۷ هم ک��ه وام ازدواج 
به س��ه میلیون تومان افزایش پیدا کرد، م��ورد توجه قرار 
گرفت. با این همه با توجه به باال ب��ودن نرخ تورم در ایران، 
 در این هشت سال س��ه میلیون تومانی که در سال ۱۳۸۷ 
به عنوان وام ازدواج اعطا می ش��ده اس��ت کم ارزش شده و 

دیگر برای برخی جوانان اغوا کننده نیست.
حمیدرضا اشرف زاده، اقتصاددان هم معتقد است در شرایط 
کنونی اقتصاد کشور، افزایش سقف وام ازدواج تا۱۰ میلیون 
تومان بار دیگر زمینه ساز ش��کل گیری ازدواج های صوری 
خواهد بود و با توجه به کارمزد پایین وام ازدواج، عده ای از 
جوانان ممکن است برای دریافت این وام تن به ازدواج های 

صوری دهند.
برخی تحلیل گران عالوه ب��ر ازدواج صوری، اعطای وام۱۰ 

میلیون تومانی به جوانان برای ازدواج را بستری برای گرایش 
بیش��تر جوانان به تجمالت می دانند و معتقدند که افزایش 
مداوم سقف این وام با مبالغ باال منجر به آن خواهد شد که 
جوانان مبالغ بیشتری را برای ازدواج خود هزینه کنند و این 

روند ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.
اسماعیل اولیایی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
اصفهان در این زمینه معتقد است که اکنون هزینه ازدواج 
نسبت به دهه  هفتاد و حتی هشتاد رشد بسیاری کرده است 
و این هزینه ها باید کنترل شود. در واقع نباید طوری شود که 
پرداخت۱۰ میلیونی وام ازدواج، به سمت پرداخت های ۱۵ 

و۲۰ میلیونی هم برود.
بدهکار ش��دن جوانان به سیس��تم بانکی هم از موارد قابل 
تاملی است که بس��یاری از کارشناس��ان آن را مورد توجه 
قرار داده و معتقدند که نباید با افزایش محسوس سقف وام 
ازدواج طوری برنامه ریزی ش��ود که جوانان ابتدای زندگی 

خود را با بدهکاری به شبکه  بانکی آغاز کنند.
فارغ از همه  نقدهای بیش��تر اجتماعی که به افزایش سقف 
وام ازدواج شده است، برخی کارشناس��ان هم با نظر بسیج 
دانش��جویی دانش��گاه علم و صنعت که از طراحان افزایش 
س��قف وام ازدواج هس��تند، مواف��ق و معتقدند ک��ه منابع 
قرض الحسنه ش��بکه  بانکی امکان پرداخت وام ازدواج۱۰ 
میلیون تومانی به جوان��ان را دارد و مجموع��ه منابعی که 
بانک ها در اختیار وام ازدواج قرار گرفته، داده اند در مقیاس 
با منابعی که در اختی��ار وام دهی به مدی��ران و کارمندان 

بانک های خود قرار می دهند، چندان قابل توجه نیست.
برخی کارشناس��ان ب��ا اس��تناد ب��ه س��خنان میرمحمد 
 صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرک��زی در برنامه  پایش 
آذر ماه سال گذشته، معتقدند بانک ها تا۳۰ درصد از منابع 
قرض الحسنه  مردم را که با نیت خیر و تحت تاثیر تبلیغات 
 بانکی ب��رای صرف در ام��ور خی��ر مانن��د ازدواج در بانک 
س��پرده گذاری کرده اند، ب��ه مدیران و کارکن��ان خود وام 
داده اند؟ و بانک ها اجازه نداش��ته اند از منابع قرض الحسنه  

مردم به مدیران و کارکنان خود امتیازات دهند.
 بنابراین نظ��ام بانک��ی می بایس��ت میزانی که از س��پرده 
قرض الحسنه مردم در محل اصلی و قانونی خود به مصرف 
نرس��انده را به محل اصلی خود برگردان��د و جهت اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه جایگزین کند. از نگاه کارشناسان 
به طور کلی در نحوه  مصرف س��پرده های قرض الحسنه در 
بانک ها، شبهه وجود دارد و حتی بانک ها متهم هستند که 
از منابع قرض الحس��نه برای پرداخت های دیگری استفاده 
می کنند وگرن��ه طبق آمارها میزان درخواس��ت کنندگان 
وام ازدواج، با احتس��اب نفری۱۰ میلیون توم��ان با منابع 
قرض الحسنه که بانک ها می توانند در اختیار متقاضیان وام 

ازدواج دهند، هم خوانی دارد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گف��ت: مذاکرات گروه خودروس��ازی س��ایپا و 
شرکت خودروسازی سیتروئن فرانسه به مرحله 

عقد قرارداد نزدیک شده است.
محسن صالحی نیا، افزود: در مذاکرات سایپا و 
سیتروئن حتی میزان س��رمایه گذاری و مکان 
انجام فعالیت مشخص ش��ده است. وی با اشاره 
به این که آخرین مراحل ق��راردادی و حقوقی 
این همکاری انجام ش��ده است، گفت: براساس 
آخرین مذاکرات، حجم سرمایه گذاری مشترک 
در مرحله نخست۲۰۰ میلیون دالر برآورد شده 
و سایت سایپا کاشان نیز به عنوان محل اجرای 

این همکاری تعیین شده است.
صالحی نیا خبر داد، ش��رکت س��یتروئن برای 
س��رمایه گ��ذاری در ف��از نخس��ت، ع��الوه بر 
تکنولوژی، پ��ول نقد نیز خواه��د آورد. معاون 
امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
در این نوع همکاری ها ت��ا زمانی که قراردادی 

امضا نشده است، نمی توان با قطعیت در مورد 
ساختار همکاری ها صحبت کرد؛ اما با این حال، 
 قریب به یقین این تفاهم ه��ا تبدیل به قرارداد 
می ش��ود. منصور معظمی رییس هیئت عامل 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( 
پیش از این از نهایی ش��دن همکاری سیتروئن 
و س��ایپا خبر داده و گفته بود: حدود ۱۸ تا ۲۴ 
ماه آینده تولید مشترک سیتروئن و سایپا وارد 
بازار ایران می شود. معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اضافه کرد: مقرر ش��ده است همکاری 
شرکت سیتروئن و س��ایپا به صورت مشارکتی 
براب��ر )۵۰-۵۰ ( باش��د و جدیدتری��ن م��دل 
 های شرکت س��یتروئن در این مجموعه تولید 
خواهد شد. وی افزود: سرمایه گذاری در سایت 
کاشان شرکت س��ایپا - به عنوان آورده شرکت 

سایپا - انجام خواهد شد.
با این حال، فریبرز شهباز مدیر عامل شرکت سایپا 
کاشان در این ارتباط گفت: تا زمانی که مدیریت 

سایپا همکاری با شرکای خارجی را اعالم نکند، از 
نظر ما این مذاکرات نهایی شده قلمداد نمی شود. 
وی اضافه کرد: اگر همکاری گروه خودروس��ازی 
سایپا و شرکت خودروسازی فرانسوی سیتروئن 
نهایی شود، خط تولید پنج محصول این شرکت 
از جمله محصول الیزه ) ELIZE ( در سایت سایپا 

کاشان راه اندازی خواهد شد.

دولت تا این لحظه از س��ال نتوانس��ته رکود را 
از تولید جدا کند، ضمن اینکه تورم هم س��ایه 
 س��نگینش را بر س��ر کااله��ای مصرفی پهن 
کرده است وکاالها بدون اس��تقبال مشتریان، 

گران تر از قبل روانه بازار می شوند.
۵۷ روز از آغاز سال نو می گذرد. دولت یازدهم 
س��ال قبل را سال رونق و ش��کوفایی اقتصادی 
نامگذاری کرده بود؛ وعده ای که البته به دالیل 
مختلف محق��ق نش��د و تحقق آن به امس��ال 

موکول شده است.  
به گفته دولتمردان، اکنون چند ماهی هس��ت 
که تحریم ها برطرف شده است، اما گویا باز هم 
دولت، برنامه  مش��خصی در عمل برای اقتصاد 
ندارد. اگر هم برنامه ای باش��د، تنها روی کاغذ 
و در جلسات مطرح می ش��ود و نتایج عملیاتی 
 در اقتصاد ندارد. به هر حال، همه چیز دس��ت 
به دست هم داده تا دولت یازدهم، اقتصاد ایران 

را با همان شرایط گذشته پیش ببرد.

اما اکنون مردم، دیگر به آمارهای کاهش تورم 
دولت اعتم���اد ن�دارن�د. ش��ای�د البته ادبیات 
دولت با ادبی��ات آنها متفاوت اس��ت و آن چ�ه 
ک�ه مردم از ت���ورم می بینن���د، چی�زی ج�ز 
گ�ران�ی نیس��ت و آن چ�ه ک�ه دول��ت از تورم 
می بین��د، اع��داد و ارقامی اس���ت ک���ه روی 
 ک�اغ�ذ و در آم�اره�ای دولتمردان کاهش پیدا 
کرده است. تولیدکنندگان ه�م گالی�ه دارن�د 
ک�ه هن��وز رک��ود تورمی دس��ت از سرش��ان 
برنداش��ته و اگر تالش ها و دست و پا زدن های 
خودشان برای فروش کاال نباشد، دولت دردی 
از آنها دوا نمی کن��د و برنامه ای هم برای خروج 
این واحدهای تولیدی از رکود تورمی که روز به 

روز مزمن می شود، ندارد.
اما هر ق���در ه�م ک���ه دول�ت بگوی��د تورم را 
کاهش داده و امسال قرار است تک رقمی کند، 
آنچه که سیاهه دخل و خرج مردم و کارمندان 
نش��ان می دهد، چیزی جز این است که قیمت 

ها باال رفته و آنها توان خرید گذش��ته را ندارند 
 و ح��ال تولیدکنن��دگان ه��م می گوین��د که 
کاالهای ش��ان بیش��تر باق��ی می مان��د و اگر 
 خودشان فکری برای فروش با روش های جذاب 
 نداش��ته باش��ند، هی��چ گونه تح��رک دیگری 
 به واسطه دولت و سیاس��تگذاری های دولتی، 

در بازار وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت:

قرارداد سایپا و سیتروئن به زودی امضا می شود
وضعیت قدرت خرید مردم بدتر شد؛

 قیمت برنج همچنان قد می کشد

پرداخت وام 10میلیونی ازدواج بررسی شد؛

از ازدواج صوری تا بدهکاری جوانان به شبکه بانکی

آگهی مزایده 
سازمان نوس��ازی و بهسازی ش��هر اصفهان یک 
واحد آپارتمان به مس��احت۱۰۰ متر مربع واقع 
 در انتهای اتوبان شهید آقابابائی، محله جلوان را 

از طریق مزایده به فروش می رساند.
لذا متقاضیان می توانند تا ده روز پس از انتش��ار 
 آگهی نوبت دوم جه��ت دریافت اس��ناد مزایده 
به دبیرخانه س��ازمان واقع در خیابان ابن سینا، 
مقابل بان��ک ملی، کوچه کدخدا، بن بس��ت دوم 

مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 031-34484892-4 

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان 

)نوبت اول(
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عكس روز

خبر

ــبت به پيامدهاى خشك  رييس سازمان حفاظت محيط زيست نس
شدن تاالب گاوخونى در اصفهان هشدار داد و گفت كه اگر اين تاالب 
ــهر اصفهان متاثر از گرد و خاك ناشى از خشك شدن  احيا نشود ش

تاالب، غيرقابل زيست مى شود.
ــي از  ــور را ناش ــدن تاالب هاي كش ــك ش ــكار، خش ــه ابت  معصوم
ــور عنوان كرد و گفت  برنامه ريزي هاي فراتر از ظرفيت زيستي كش
ــتي  ــد كه مبتني بر ظرفيت زيس كه اقتصادي مي تواند درون زا باش
برنامه ريزي كند، اما اگر برنامه ريزي ها فراتر از ظرفيت زيستي باشد 
ــود كه هم اكنون به معضل  ــدن تاالب ها مي ش نتيجه اش خشك ش

بزرگ محيط زيست تبديل شده است.
وي از تاالب جازموريان به عنوان كانون مصيبت نام برد و تصريح كرد: 
ــده باعث شده تا مردم  ــده از اين تاالب خشك ش گردوغبار توليد ش
ــه ابتكار، اگر براي  ــاورزي و زندگي كنند. به گفت منطقه نتوانند كش
درياچه اروميه هم چاره اي مهيا نشده بود امروز اين درياچه به كانون 

گردوغبار تبديل مي شد.
كاهش 50درصدي آتش سوزي در جنگل ها

رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور، كه در كارگروه بررسي 
پيشرفت برنامه عمل محيط زيست لرستان سخن مي گفت در بخشي 
از گفته هاي خود از كاهش 50 درصدي مساحت حريق در جنگل ها 
ــته و با تدوين برنامه جامع اطفاي حريق  خبر داد و افزود: سال گذش
ــه با كنترل حريق  ــي، برنامه ريزي هاي خوبي در رابط مناطق جنگل
جنگل ها صورت گرفت و با وجود اينكه تعداد وقوع حريق در جنگل ها 
30درصد افزايش داشت، اما مساحت جنگل هاي دچار حريق نسبت 

به سال93 كاهش 50درصدي داشت.
ابتكار به انعقاد تفاهمنامه با وزارت دفاع و نيروهاي مسلح براي اطفاي 
حريق اشاره كرد و افزود: براساس اين تفاهمنامه كه قبال منعقد شد، 
ــور اختصاص يافت كه لرستان  بالگرد اطفاي حريق به 6 استان كش

يكي از اين استان هاست.
ــي در رابطه با اهميت  وي درباره جنگل هاي بلوط هم گفت: گزارش
درختان بلوط و خطرات تهديد كننده آن به شوراي عالي محيط زيست 
و گزارش ديگري هم به جلسه هيئت دولت ارايه داده ايم. ضمن آنكه 
رييس جمهور دستور ويژه براي حفاظت از جنگل هاي بلوط داده اند 

و خيلي پيگير موضوع هستند.
بنا بر اعالم مسئوالن سازمان جنگل ها، پديده خشكيدگي بلوط ها كه 
براي نخستين بار در سال87 در بخشي از جنگل هاي ايالم مشاهده 
و گزارش شد تا امروز دامنگير بيش از يك ميليون و 131هزار هكتار 
ــم كل  ــده و درواقع بيش از يك شش ــي ش ــگاه هاي زاگرس از رويش
عرصه هاي 6 ميليون هكتاري رويشگاه هاي زاگرسي را در استان هاي 
ايالم، لرستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، فارس، چهارمحال 
ــودي كامل قرار  ــرض ناب ــتان را در مع ــتان خوزس و بختياري و اس

داده است.

با خشك شدن گاوخونى، اصفهان 
خالى از سكنه مى شود

دريچه

نماينده ارشد سازمان ملل در ايران گفت: از سال 1900 تا كنون از هر 10 
ــازه بدهيم كه تاالب  ــش تاالب از بين رفته و ديگر نمى توانيم اج تاالب ش
ــا هامون ها را نجات بدهيم،  ديگرى از بين برود، ما بايد باهم كمك كنيم ت
سخت است ولى غيرممكن نيست.گرى لوئيس در مراسم رونمايى از لوح 
ــت كره در زابل با  ــوان ذخيره گاه زيس بين المللى ثبت تاالب هامون به عن
تبريك اين اقدام به مردم و دولت، اظهاركرد: اين امر براى دولت و مردم ايران 
دستاورد خيلى خوبى است و البته وظايفى را هم به دنبال مى آورد كه چگونه 
ــدار گام برداريم وى افزود: ثبت  بتوانيم به  صورت پايدار به چرخه توليد پاي
تاالب هامون به عنوان ذخيره گاه زيست كره براى مردم و دولت ايران به عنوان 
ــخصات بومى از لحاظ تنوع زيستى و تنوع فرهنگى منطقه است. ثبت مش

ــيالب  گرى لوئيس در ادامه به آبگيرى بخش هاى كوچك هامون در اثر س
فروردين امسال اشاره كرد و گفت: همان طور كه همه ما مى دانيم در چند 
وقت پيش آب در هامون ها وجود نداشته است، درواقع سال گذشته كه من 
در اينجا بودم، هامون ها كامال خشك بودند و اين تبعاتى براى سالمتى مردم 
به خصوص به لحاظ وزش توفان هاى شنى و گردوغبار بجاى گذاشته است.

وى ادامه داد: من در اينجا در حضور حاضرينى هستم كه ماسك بر صورت 
داشتند و اين خودش نشانه وجود پديده ريز گردهاست.

وى در بخش ديگرى از سخنانش بر اهميت آب در چرخ هاى مختلف زيستى 

اشاره و عنوان كرد: همه ما مى دانيم كه آب چه نقش مهم و حياتى در چرخه 
توليد غذا و همچنين در معيشت پايدار دارد و اين اهميتش را براى ما نشان 
مى دهد، بازهم تأكيد كنم كه اهميت اين موضوع را درك مى كنيم (خشكى 
تاالب هامون) و ديگر هامون ها تنها نيستند. نماينده ارشد سازمان ملل در 
ايران گفت: دولت تالش هاى زيادى دارد ، شايد تمام اين تالش ها ديده نشود 
اما من به شخصه به اين اعتقاد دارم و ما هم در سازمان ملل به عنوان بخش 

كوچكى تالش مى كنيم كه اين اتفاق بيفتد.
ــل در ثبت هامون  ــازمان مل ــاى مجموعه هاى مختلف س وى به تالش ه
به عنوان ذخيره گاه زيست كره اشاره و بيان كرد: با ثبت هامون در ذخيره گاه 
ــايد كمك هاى بين المللى براى  ــت كره، اهميت بين المللى و حتى ش زيس
ــود.لوئيس در ادامه با بيان اينكه من به عنوان  ــب مى ش احياى هامون كس
نماينده سازمان ملل در ايران تمام تالش خود را مى كنم تا نسبت به وضعت 
ــتند  ــا آن ها به صورت روزانه روبه رو هس ــون و آنچه مردم ب موجود در هام
ــورهاى ثروتمند و  ــانى كنم، گفت: من در اجالسى با حضور كش اطالع رس
ــخنرانى  تعدادى از هنرمندان ايرانى حضور يافتم، فقط ده دقيقه براى س
فرصت داشتم، پنج دقيقه را براى اينكه چه اتفاقى دارد براى هامون مى افتد 
اختصاص دادم، ولى براى اينكه به مشكالت غلبه كنيم بيشتر فرصت الزم 

داريم.

ــرايط محيط زيست  ــت البرز گفت: متأسفانه ش مديركل حفاظت محيط زيس
ــوم از خاك كشور در معرض  ــت و دو س در ايران از ديگر مناطق دنيا بهتر نيس

بيابانزايى قرار دارد.
«حسين محمدى» در افتتاحيه پنجمين جشنواره فيلم سبز كه در كرج برگزار 
ــفانه جهان امروز با چالش هاى متعددى از جمله آلودگى آب،  شد، گفت: متأس
ــدن زمين و تغيير  ــيل، تخريب جنگل، مراتع، گرم ش خاك و هوا و طوفان، س

اقليم مواجه است.
وى افزود: اين شرايط در كشورهاى جهان سوم از جمله كشور ما جدى تر است 

و امنيت ملى آنها را به چالش كشيده است.
ــدارى از مرزها  ــه داد: مقوله امنيت صرفا به بحث هايى چون پاس محمدى ادام
محدود نمى شود و اگر سالمت يك جامعه و شرايط زندگى در آن نامناسب شود 

مطمئنا امنيت ملى هم تهديد مى شود.
ــرايط محيط زيست  ــت البرز گفت: متأسفانه ش مديركل حفاظت محيط زيس
ــوم از خاك كشور در معرض  ــت و دو س در ايران از ديگر مناطق دنيا بهتر نيس

بيابانزايى قرار دارد.
اين مسئول خاطرنشان كرد: ساالنه در حوضه هاى آبريز كشور 2/5ميليارد تن 

خاك از دست مى رود كه اين ميزان پنج برابر ميانگين جهانى است.
ــاره و تصريح كرد: وضعيت آب در 300 دشت  محمدى به چالش آبى كشور اش

كشور بحرانى است و عالوه بر آن شهرهاى بزرگ ما با آلودگى هوا دست و پنجه 
گرم مى كنند.

وى يادآور شد: ايران در يك قرن گذشته دو گونه جانورى خود را از دست داده 
ــرايط ادامه پيدا كند قطعا گونه هايى ديگرى را نيز از دست  ــت و اگر اين ش اس
ــاره و  ــئول به داليل اصلى به وجودآمدن اين وضعيت اش خواهيم داد. اين مس
ــت محيطى و عدم توجه به توان  خاطرنشان كرد: توجه نكردن به مسايل زيس

سرزمين در برنامه هاى توسعه مهم ترين داليل اين اوضاع هستند.
محمدى خاطرنشان كرد: ما در مكان هايى شهرسازى كرده ايم كه طبيعت آن 
نقطه توانايى پذيرش شهر را نداشته است، پس توجه به توان سرزمين مى توان 

يك توسعه پايدار را براى ما رقم بزند.
وى ادامه داد: يكى از ملزومات توسعه پايدار، توجه به طرح آمايش سرزمين است 
كه خوشبختانه اين موضوع در البرز به خوبى و به طور جدى پيگيرى شده است.
محمدى آگاهى مردم براى حفظ محيط زيست را مهم ارزيابى كرد و گفت: قبل 
ــت محيطى در البرز فعال بود اما با  از سال 92 فقط دو سازمان مردم نهاد زيس
سياست هاى دولت تدبير و اميد، اكنون اين سازمان ها به 20 عدد رسيده است.

ــور تصريح كرد: در اين اصل از قانون  وى با اشاره به اصل 50 قانون اساسى كش
اساسى وظيفه حفظ محيط زيست بر عهده مردم گذاشته شده است، بنابراين ما 

بايد زمينه حضور فعال مردم در اين عرصه را فراهم كنيم.

نماينده ارشد سازمان ملل در ايران:

سازمان ملل اجازه نمى دهد هامون از بين برود
مديركل حفاظت محيط زيست البرز:

دو سوم خاك كشور در معرض خطر بيابانزايى

دو اثر استاد محمود فرشچيان با نام هاى «سيمرغ» و «محيط زيست» رونمايى 
شدند.

ــيمرغ» را به پيشنهاد آيت اهللا جوادى آملى و   استاد محمود فرشچيان اثر «س
«محيط زيست، انسان و طبيعت» را به پيشنهاد معصومه ابتكار، رييس سازمان 

حفاظت محيط زيست خلق كرده است.
ــم فردوسى در  ــت حكيم ابوالقاس رونمايى اين آثار همزمان با روز گراميداش
ــعدآباد با  ــچيان در مجموعه تاريخى-فرهنگى س ــتاد محمود فرش موزه اس
ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و  ــلطانى فر، رييس س حضور مسعود س
گردشگرى، حجت االسالم دعايى، رييس موسسه اطالعات، بهمن نامورمطلق، 
معاون هنرهاى سنتى و صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 

و گردشگرى و جمعى از هنرمندان برگزار شد.
ــگاه پيش از رونمايى اين آثار كه به مجموعه  ــتاد دانش ــين بلخارى، اس حس
تابلوهاى موزه فرشچيان اضافه شد، درباره حكمت و فلسفه «سيمرغ» سخن 
گفت و افزود: از جمله حكيمانى كه سيمرغ را ستايش كردند، حكيم ابوالقاسم 
ــيمرغ را بر جان و روح ما نقش كردند استاد  فردوسى بوده و از بزرگانى كه س
محمود فرشچيان بوده است. اگر ابوالقاسم فردوسى حكيم ادبيات و كالم است، 

چرا فرشچيان حكيم هنر ايران نباشد؟
محمد مجابى، معاون محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين 
ــد استاد فرشچيان براى خلق اثر محيط  مراسم بيان كرد: سال گذشته قرار ش
ــيدن آن هستيم. خانم دكتر  ــت اقدام كند و امروز شاهد به سرانجام رس زيس
ــند، اما چون از  ــتند در اين مراسم حضور داشته باش ابتكار عالقه زيادى داش

مدت ها قبل قرار بود لوح يونسكو در محل تاالب هامون به ايشان اهدا شود در 
آن مراسم حاضر شدند.

ــران و جهان به اصالح و  ــپس اظهار كرد: طبيعت ما زخم خورده و در اي وى س
ترميم نياز دارد.

او در مدح «سيمرغ» اشعارى خواند و اظهار كرد: سيمرغ نشانه حكمت و عقل 
ــان ها سيمرغ هايى  ــت. اميدواريم با اين رويكرد زيباى هنرى ما انس كامل اس

باشيم كه طبيعت زخم خورده را احيا كنيم.
ــتى نيز در  ــنتى و صنايع دس ــن نامورمطلق، معاون هنرهاى س در ادامه بهم
ــخنانى گفت و بيان كرد: او هنرمند متعهدى است.  ــچيان س مدح استاد فرش
ــخص مسئوليت پذير  در حوزه نقد ادبى و هنرى، هنرمند متعهد به معناى ش
نسبت به مشكالت و مسايل انسان امروز است. على شريعتى، جالل آل احمد و 
ــت هستند. پس وقتى گفته مى شود  «ژان پل  سارتر» نويسندگانى از اين دس
ــبت به مسايل انسان احساس  فرشچيان هنرمند متعهدى است، يعنى او نس

مسئوليت مى كند.
نامورمطلق نيز با اشاره به وضعيت اسفناك محيط زيست در كره زمين گفت: اثر 
«محيط زيست» استاد فرشچيان يقينا براى تقويت جريان حفاظت از محيط 

زيست نقش موثرى ايفا خواهد كرد.
ــت» با حضور محمود  ــم دو تابلو «سيمرغ» و «محيط زيس در ادامه اين مراس
فرشچيان و توسط مسعود سلطانى فر، معاون رييس جمهور و رييس سازمان 

ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى رونمايى شد.
ــود توضيح داد:  ــپس در جمع خبرنگاران درباره آثار جديد خ ــچيان س  فرش

ــمبلى از  ــيدم كه س ــوادى آملى كش ــنهاد آيت اهللا ج ــيمرغ» را به پيش «س
ــه در جست وجوى حقيقت  ــان مى دهد ما انسان ها هميش انسان هاست و نش

هستيم.
ــته كه خانم ابتكار نيز حضور داشتند،  ــگاه سال گذش وى ادامه داد: در نمايش
ــته بودم. اين مسئله مطرح شد  چند تابلو با مضمون طبيعت به نمايش گذاش
ــود. براى همين تابلوى  كه چرا تابلويى در رابطه با محيط زيست خلق نمى ش

«محيط زيست، انسان و طبيعت» را كشيدم.
ــه اى از اثر ديوى ديده  ــترى از اين تابلو بيان كرد: در گوش وى در تفسير بيش
مى شود كه نماد محيط زيست است و همه جا را آلوده كرده است. در سوى ديگر 

فرشته هايى حضور دارند كه محيط زيست را پاك مى كنند.
فرشچيان گفت: من غبارى از خاك پاى مردم اين مملكت هستم. به نظر بنده 
ــت كارى ندارد و از هموطنانم استدعا مى كنم محيط  حفاظت از محيط زيس

زيست را دوست داشته باشند و آن را حفظ كنند.
اين هنرمند سپس در بخش ديگرى از سخنانش به كاهش ساعات درس نقاشى 
ــاره كرد و افزود: اميدوارم اولياى آموزش و پرورش توجه  ــتان ها اش در هنرس
بيشترى به هنرستان نشان دهند. در نظر گرفتن دو روز در هفته براى هنر واقعا 

ناراحت كننده است، دروسى هم كه جايگزين آن شده اصال ضروريتى ندارد.
ــده بود و از آن بازديد كرده  فرشچيان به نمايشگاهى كه در اصفهان برگزار ش
بود، اشاره كرد و افزود: از ديدن كارهاى هنرمندان اصفهانى واقعا متأسف شدم 
چون توقع بيشترى از آن ها داشتم و درخواست مى كنم برنامه آموزش هنر را 

دست كم در اصفهان كه ظرفيت بااليى دارد گسترده تر كنند.

با حضور سازمان ميراث فرهنگى و هنرمندان برگزار شد؛

رونمايى از دو تابلوى  «سيمرغ» و «محيط زيست»  فرشچيان
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توجه به این واقعیت که عده ای از کودکان گوشه گیر به بزرگ ساالن ناشاد 
و بی لیاقت ازنظر اجتماعی تبدیل خواهند شد به تنهایی دلیل کافی برای 

توجه به این مشکل است.
کودکان انزواطلب، کودکانی هس��تند که برحسب احتیاجات درونی خود 
رفتار می کنند و نس��بت به مس��ائلی که غیر از خواب  و خی��ال و رویاهای 

شخصی آن ها باشد، بی اعتنا هستند.
 چنین کودکان��ی معم��وال در خود ف��رو می رون��د، در ایجاد س��ازگاری 
با واقعیت های دنیای خارج بیشتر متمایل به انزواطلبی هستند، در رویاهای 

خود راه مبالغه را طی می کنند.
البته این بی اعتنایی را نباید خیلی هم عمیق تصور کنیم، زیرا در اکثر موارد 
این قبیل کودکان هیجان پذیری ش��دیدی نش��ان می دهند و علت اینکه 

گوشه گیری می کنند ترس از برخورد با واقعیات است.
 گرچه کودکان من��زوی ازلحاظ عاطف��ی و بیان ح��االت هیجانی مواجه 
با مش��کالتی هس��تند ولی این حالت نامتعادل عاطفی را می توان نتیجه 
ارتباط با دیگران دانست، به عبارت دیگر کودک گوشه گیر ازلحاظ عاطفی 
و بیان حاالت هیجانی مواجه با مشکالتی هستند ولی این حالت نامتعادل 
عاطفی را می توان به نتیجه ارتباط با دیگران دانست، به عبارت دیگر کودک 
گوشه گیر ازلحاظ هیجانی و عاطفی احساس کم  و بیش مشابه با کودکان 

عادی را دارد.
منتهی چ��ون نمی تواند ب��ا محیط اجتماعی خ��ود ارتب��اط الزم را برقرار 

س��ازد بیان حالت هیجانی و درکی را که دارد برایش مش��کل می ش��ود.
 به همین عل�ت در رفت�اره���ای عاطف�ی کودک مورد نظ��ر  بی اعتدالی 
به چشم می خ�ورد و عل�ت این که ای�ن قبیل کودکان خشمگین می شوند 
آن اس��ت که اطرافیان اصرار دارند که آن ها را از حال��ت انزوایی که دارند، 

بیرون آورند.
نشانه های انزواطلبی

از لح�اظ خصوصیات عاطفی و هیجانی، معموال این قبیل کودکان حالت 
قهر آش��تی ناپذیری دارند، گاهی اوق��ات این حالت قهر ت��ا حدی عمیق 
 می شود که به هیچ  وجه حاضر به قبول دیگران یا حتی یکی شدن با گروه ها 

نیستند.
در این مواقع است که خشم های سریع و شدیدی به وجود می آید که گرچه 
زودگذر هستند ولی همراه با زدن و مضروب ساختن دیگران یا شکستن و 

ریختن اشیا و مسائلی است که در محیط آن ها است.
درجه و ش��دت ناس��ازگاری ک��ودکان باهم متفاوت اس��ت، ای��ن قبیل 
اف��راد معم��وال در فعالیت ه��ای جمع��ی مواجه با شکس��ت می ش��وند 
ول��ی در کاره��ای انف��رادی ی��ا حت��ی دروس مش��کل پیش��رفت های 
قابل توجه��ی دارن��د و در م��ورد انتخاب ش��غل بیش��تر مش��اغلی را که 

جنب��ه کار ف��ردی دارد مانن��د منجمی یا کتاب��داری ترجی��ح می دهند.
درمان

 در درمان این قبیل کودکان برخی از دس��ت اندرکاران تالش های شان را 
بر پیشینه و پیامدهای روابط متقابل ضعیف با دوستان و همساالن معطوف 

می کنند که اگر تقویت شود، موثر خواهد بود.
مدل سازی

تع�دادی نی�ز نمای���ش فیل�م ه�ای تهی�ه ش���ده از م�دل ه�ا ب�ه کودک 
منزوی را موثر می دانند، در این روش ها گرچه تالش از طرف بزرگس��االن 
اعمال می شود ولی برای انتخاب مدل از کمک همساالن کودک بهره گیری 

می شود.
 یک معلم دلس��وز و آگاه باید س��عی کند کودکان منزوی را هر چه بیشتر 
به فعالیت های اجتماعی در مدرسه بکش��اند و برای این کار باید در آن ها 
 ایجاد رغبت و انگیزش کند و وس��ایلی را در نظر بگیرد که آن ها را نسبت 

به واقعیت و درک آن متمایل سازد.
برای این کار باید به هر وسیله ممکن از انزوا و گوشه گیری آن ها جلوگیری 
کند و این عمل را باید دردادن یک مسئولیت ساده با توجه به توانایی های 
کودک یا یک تجربه موفقیت آمیز در یک فعالیت گروهی آغاز بسیار خوبی 

اس��ت و کودک نیاز دارد احس��اس کند که عضو باارزش یک یا چند گروه 
است.

موفقیت در یک عمل مخصوصا در حض��ور جمع در کودک اعتمادبه نفس 
ایجاد می کند و در نگرش های کودکان دیگر نسبت به او تغییراتی حاصل 

خواهد شد.
 در مراحل عمیق تر از درمان دارویی اس��تفاده می ش��ود همچنین درمان 

با انسولین و شوک الکتریکی نیز از موارد استفاده است.

یک روانشناس و کارشناس امور اجتماعی عنوان کرد:

نقش پیشگیرانه خانواده در ارتقا  هوشمندانه 
سالمت روانی اجتماع

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان هشدار داد:

خودروهای خود را
زیر درختان پارک نکنید

استاندار اصفهان در اختتامیه جشنواره شیخ بهایی:

 مسئوالن فکر جابه جایی جشنواره شیخ بهایی را 
از سرخود بیرون کنند

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

خبر خبر

قائم مقام س��ازمان دانش آموزی ب��ه اعالم برنامه های تابس��تانه 
سازمان دانش آموزی پرداخت و از اعزام3000 دانش آموز به همراه 

والدین شان به کربالی معلی در تابستان امسال خبر داد.
داوود روستایی، با اشاره به اینکه در حال حاضر دوره تربیت مربی 
برای500 نفر ) 250 مربی زن و250 مربی مرد ( به مدت یک هفته 
در اردوگاه میرزاکوچک خان رامسر در حال برگزاری است، اظهار 
کرد: در تابستان امسال اردوهای تشکیالتی در همه استان ها برپا 

می شود.
وی افزود: تابس��تان امس��ال اردوگاه ش��هیدباهنر تهران میزبان 
2500 مربی فرزانه و2500 مربی پیشتاز خواهد بود و هر دوگروه 
پیشتازان و فرزانگان متشکل از1250 دانش آموز و1250 مربی 
است و تلفیق اردوهای مربی - دانش آموز برای نخستین بار کلید 

می خورد.
قائم مقام سازمان دانش آموزی به اردوهای گردشگری نیز اشاره 
 ک��رد و گفت: اردوه��ای گردش��گری مذهبی، علم��ی و تاریخی 
 در تابس��تان برگزار خواهد ش��د، دان��ش آموزان ب��رای ثبت نام 
در اردوهای گردش��گری باید از نیمه اول خردادم��اه به مدارس 
منتخب مراجعه کرده و نقاط گردشگری استان خود را که تا کنون 

ندیده اند در اولویت قرار داده و ثبت نام کنند.
روستایی ادامه داد: اردوهای دانش آموزی نیز پس از ماه مبارک 
رمضان از سر گرفته می شوند و پیش بینی می کنیم بیش از 3 هزار 
نفر را به کربالی معلی اعزام کنیم. اردوهای مشهدمقدس و بارگاه 
حضرت معصومه )س( در قم نیز با اولویت زی��ارت اولی ها دنبال 
خواهد شد. سفر به شهر مقدس قم تحت عنوان اردوهای تربیت 

مهدوی طراحی شده است.
 قائم مقام س��ازمان دانش آم��وزی برگزاری دوره های آموزش��ی 
در قالب مهارت آموزی اجتماعی را از دیگر برنامه های تابس��تانه 
این سازمان دانست و گفت: آموزش مهارت های اجتماعی از جمله 
اصلی ترین برنامه های سازمان دانش آموزی است و مواردی چون 

تقویت فن بیان سخنوری از محورهای آن است.

معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد که اگر کسی بدون دریافت 
پروانه های الزم به طبابت در کشور اقدام کند و این کار عارضه ای 
برای بیمار ایجاد کرده و منجر به شکایتش شود، تبعات قانونی آن 

بسیار جدی است و از این مسئله کوتاه نمی آییم.
 دکتر محمد آقاجان��ی، درباره حضور پزش��کان خارج از کش��ور 
در ایران و امکان انجام اقدامات درمانی در کشورمان از سوی آنها، 
گفت: ما از حضور اساتید، متخصصان و صاحب نظران در کشورمان 
و برای ش��رکت در کنگره ها و تبادالت علمی استقبال می کنیم. 
البته باید توجه کرد که اگر کس��ی برای ارایه سخنرانی یا شرکت 
در کنگره های علمی و بین المللی حض��ور پیدا کرد، این به معنی 
 دادن مجوز کار و طبابت در ایران به او نیست. چرا که برای طبابت 

در ایران مقررات خاصی وجود دارد.
وی درباره مقررات موجود جهت ارایه مجوز طبابت در کشور، ادامه 
داد: اوال باید مدارک علمی افراد م��ورد ارزیابی قرار گیرد و پس از 
انجام این ارزیابی فرد باید پروانه کار و طبابت در آن شهر را کسب 
 کند. بنابراین ب��دون ارزیابی مدارک علمی و داش��تن پروانه کار 
در آن ش��هر خاص، انجام کار طبابت خالف مقررات اس��ت و این 

شامل همه افراد می شود.
 آقاجانی تاکید کرد: حال اگر کس��ی بی توجه به این مسائل اقدام 
به طبابت کرده و این کار منجر به بروز خطای پزش��کی و عارضه 
برای کسی شود، تبعات جدی تری برای فرد خاطی خواهد داشت. 
بر این اساس ما به همه همکاران مان در دانشگاه های علوم پزشکی 
و برگزارکنند گان کنگره ها و همایش های علمی و پزشکی، توصیه 
کرده ایم که ب��رای حفظ حقوق م��ردم، رعایت مق��ررات وزارت 

بهداشت در این زمینه اجباری است.
معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه این موضوع تنها در حد 
توصیه نیست، گفت: بنابراین اگر موردی خالف این موضوع ثابت 
شود، مسلما وزارت بهداشت اقدامات قانونی خود را در این زمینه 

انجام می دهد.
وی تاکید کرد: این موضوع، مس��ئله ای اس��ت که ما از آن کوتاه 
نمی آییم و مجددا تاکید می کنم که فعالیت پزشکی در ایران حتما 

نیاز به دریافت مجوزهای قانونی دارد.
آقاجانی ب��ا بیان اینکه توصیه می کنم اس��اتیدی ک��ه وارد ایران 
می ش��وند، حتما به این قوانین توج��ه کنند، افزود: چ��را که امر 
پزش��کی و جراحی می تواند با عوارضی همراه باشد. حال اگر این 
عوارض منجر به شکایت بیماران ش��ود و پزشک فاقد پروانه های 

الزم باشد، تبعات قانونی آن بسیار جدی خواهد بود.
به گفته آقاجانی، ارایه مش��ورت درباره درمان بیم��اران و دادن 
نظرات مشورتی از سوی اساتید و پزشکانی که وارد ایران می شوند، 

منعی ندارد.

مدیرعام��ل س��ازمان پارک ه��ا و فضای س��بز 
شهرداری اصفهان هش��دار داد: با توجه به اینکه 
این روزها شاهد ورزش باد شدید در شهر اصفهان 
و به دنبال آن حادثه س��قوط درختان هس��تیم، 
ش��هروندان از پ��ارک خودروهای خ��ود در زیر 

درختان خودداری کنند.
احمد س��لیمانی پور تصریح کرد: درختان سطح 
ش��هر به خصوص درختانی که به سن بهره وری 
 رس��یده اند و داخل تنه آنها چوب پنبه ای شده، 

در معرض سقوط قرار می گیرند.
وی ادام��ه داد: درخت��ان خطر آفرین در ش��هر 
اصفهان شناسایی می شود و در کنار آنها تابلوهای 
هشدار دهنده نصب می شود تا رانندگان در زمان 
وزش باد از پارک خودرو در این محل خودداری 

کنند.
مدی��ر عامل س��ازمان پ��ارک ها و فضای س��بز 
ش��هرداری اصفهان اعالم ک��رد: در صورتی که 
درختی ب��رروی خودرویی س��قوط کند، مالک 

خودرو م��ی تواند ب��ا تماس به110 و کش��یدن 
کروکی توس��ط پلیس و ارایه کروکی به خدمات 
شهری هزینه خسارت وارد شده به خودروی خود 
را دریافت کند. وی بار دیگر از رانندگان وس��ایل 
نقلیه خواست در محل هایی که احتمال سقوط 
درختان وجود دارد ) به خصوص در زمان وزش 
باد ( وس��یله خود را پارک نکنند زیرا بسیاری از 
درختان به علت بیم��اری ها و آفت ه��ا در برابر 

بادهای شدید دوام نیاورده و سقوط می کنند.

اس��تاندار اصفهان گفت: جشنواره فن آفرینی 
ش��یخ بهایی برند اصفهان اس��ت و مسئوالن 
 فکر جابه جایی این جش��نواره به شهر دیگر را 

از سرخود بیرون کنند.
رس��ول زرگرپور در مراسم اختتامیه دوازدهم 
جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی اظهار داشت: 
محور توسعه استان اصفهان در آینده نزدیک 
ایجاد کری��دور علم و فناوری، گردش��گری و 
صنایع دستی و همچنین ارتقا ذوق و هنر است.

 اس��تاندار اصفه��ان ادام��ه داد: جش��نواره 
فن آفرینی ش��یخ بهایی برند اصفهان است و 
مسئوالن فکر جابه جایی این جشنواره به شهر 

دیگر را از سرخود بیرون کنند.
وی افزود: این جش��نواره در کنار جاذبه های 
 دیگ��ر اصفه��ان گردش��گران را ب��ه اصفهان 
کش��یده اس��ت و اجازه جابه جایی به ش��هر و 

استان دیگر را نخواهیم داد.
اس��تاندار اصفهان تاکید کرد:70 درصد فوالد 

کش��ور و60 درصد تولیدات مصنوعات طالی 
کشور در این استان تولید می شود که در کنار 
جاذبه های توریستی جهان ش��هر اصفهان را 

بیش از بیش مطرح کرده است.
زرگر پ��ور خاطرنش��ان کرد:20 ه��زار جاذبه 
گردش��گری و 1 ه��زار و700 جاذب��ه میراث 
فرهنگ��ی و همچنی��ن تولی��دات بی ش��مار 
صنایع دس��تی اصفهان را به نگین درخش��ان 

جهان تبدیل کرده است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته در اوج امنیت 
گردشگران بیش از 86 کشور از اصفهان بازدید 

کرده اند.
اس��تاندار اصفه��ان ب��ا پیش��نهادی مبنی بر 
برگزاری جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی 
هر دو سال یک بار در اصفهان نیز مخالفت کرد.

 ای��ن جش��نواره باه��دف تروی��ج و توس��عه 
فن آفرینی و خالقیت و نوآوری 25 اردیبهشت 

پایان پیدا کرد.

نق��ش پیش��گیرانه خان��واده در ارتقا هوش��مندانه 
 سالمت روانی اجتماعی یکی از مهم ترین موضوعات 

در فرآیند سالمت روانی، اجتماعی جامعه است.
 کارشناس و مس��ئول دفتر اعتیاد بهزیستی استان 
اصفهان گفت: نقش پیش��گیرانه خان��واده در ارتقا 
هوشمندانه سالمت روانی اجتماعی یکی از مهم ترین 
موضوعات در فرآیند سالمت روانی، اجتماعی جامعه 

است.
ابراهیمی افزود: نق��ش خان��واده درزمینه آموزش 
س��بک های فرزند پروری، آموزش س��بک زندگی 
ام��روزی و ویژگی های نوجوانان، تف��اوت فرهنگی 

خانواده سنتی و فعلی بسیار مهم است.
از فعالیت های بهزیستی استان اصفهان در راستای 
پیش��گیری و مب��ارزه با معض��ل اعتی��اد، برگزاری 
کالس های آموزش��ی اس��ت که این کالس ها ویژه 
گروه های سنی مختلف و همچنین مشاغل گوناگون 

است.
همایش آموزش پیش��گیرانه زندگی هوش��مندانه، 

با موضوع اعتی��اد و خانواده، با هم��کاری جمعیت 
همیاران س��المت روان مهر، بهزیس��تی، ش��ورای 
مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان، ویژه 36 گروه 
از همی��اران اس��تان اصفه��ان و اعض��ای10 محله 
اجتماع محور ش��هر اصفهان در س��الن اجتماعات 

بهزیستی برگزارشد.
ارتقای سطح آگاهی و اطالع رس��انی به آحاد مردم 
و رش��د فکری جامعه نسبت به مس��ائل و معضالت 

اعتیادی نیز از دیگر اهداف این نشست بوده است.

برنامه های تابستانه سازمان دانش آموزی تشریح شد؛

آغاز ثبت نام اردوهای گردشگری 
دانش آموزی از نیمه اول خرداد

معاون درمان وزیر بهداشت؛

 اولتیماتوم وزارت بهداشت 
به پزشکان فاقدپروانه

 در17 م��ه 1865 میالدی » اتحادی��ه تلگرافی 
بین المللی « در پاریس تشکیل شد. ازآن تاریخ 
به بعد نام این اتحادیه دس��تخوش تحول شد و 
س��رانجام در30 اکتبر 1۹06 میالدی در کنفرانس » اتحادیه 
تلگرافی بین الملل « تصمیم گرفته ش��د که » اتحادیه رادیو و 

تلگرافی بین الملل « نیز تشکیل شود. در ۹دسامبر سال 
 1۹32 میالدی به موجب » عهدنام��ه مادرید « 

با وحدت دو اتحادیه یاد شده فوق، » اتحادیه 
بین المللی ارتباطات دور « ش��روع به کار 

ک��رد. در واقع روز جهان��ی ارتباطات 
یادآور تاس��یس این 

 اتحادیه ها
 برای 

پیش����رفت 
ارتباطات اس��ت. 

سابقه عضویت ایران 
در » اتحادی��ه تلگرافی 

بین المللی « بیش از یک صد 
سال اس��ت. نهاد مذکور پس از 
جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان 
ملل، به موج��ب تصمیم کنفرانس 
عمومی نمایندگان دولت های عضو، 
این اتحادیه به ص��ورت نهاد تخصصی 
سازمان ملل درآمد و از آن زمان تاکنون، 
جزو موسسات ویژه س��ازمان ملل متحد بوده است. از اواخر 
س��ال1۹70 میالدی، کش��ورهای جهان س��وم از طریق این 
اتحادیه کوشش های وسیعی برای رسیدن به دو هدف مشخص 

در پیش گرفتند:
۱ـ سعی در تقسیم و توزیع عادالنه امواج رادیویی.

۲ـ کوشش در توزیع عادالنه کانال های تلویزیونی ماهواره ای 
پخش مستقیم درسراسر جهان.

اقدام مهم دیگر این اتحادیه کمک به کش��ورهای جهان سوم 
برای توسعه ارتباطات وکاربرد هرچه بیشتر آن در توسعه ملی 

این کشور بوده است.
در نگرش جدید، وس��ایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و 
مطبوعات به عنوان بخشی از کلیت ارتباطات در صحنه جهانی 

ارزیابی شده است. و اما امروز . . .
سال ها تالش و پیگیری دست اندرکاران روابط عمومی و جامعه، 
روابط عمومی ایران به ثمر نشست و جامعه روابط عمومی ایران 

را صاحب روز ملی کرد. 27 اردیبهش��ت ماه روزی که درسطح 
جهانی نیزبه عنوان روزارتباطات وجامعه اطالعاتی نامگذاری 
شده است، به عنوان روز روابط عمومی و ارتباطات تعیین شد. 

ت��ا نق��ش و جایگاه این روز فرصتی است 

روابط عم�ومی را
به عنوان هنر هشتم مرور کنیم.

اهمیت جایگاه روابط عمومی در عص��ر ارتباطات نو در دورانی 
 که اطالع رس��انی در هه عرصه ها پیش��تاز اس��ت، دو چندان 
 ش��ده اس��ت به گونه ای که موفقی��ت س��ازمان ها، ادارات و 
 ش��رکت ها و دوام ش��ان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی 
به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است. روابط عمومی 
مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار 
اس��ت، روابط عمومی به عنوان اصلی تری��ن حلقه ارتباط بین 
مدیران و کارکنان، مس��ئولیت خطیری در فرآیند دسترسی 
مدیران و افکار جمع��ی کارکنان دارند ب��ه همین دلیل توجه 
ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می تواند به صورت 
نظام مند، برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد، حفظ 
و گسترش تعامل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. آنچه اهمیت دارد این است که کار روابط 
عمومی تس��هیل پیدا کند و به مدیریت خدمت شود نه مدیر. 
برای آنکه محور اساس��ی کار روابط عمومی کسب منافع برای 
کل سازمان است نه برای ش��خصی که در راس هرم سازمانی 
قرار گرفته است. بنابراین باید به روابط عمومی و کارکردهای 
آن، بهتر و منطقی تر نگاه کرد. در این صورت اس��ت که روابط 

عمومی می تواند در سازمان موفق عمل کند.

 به هرحال نگاه حاضر به روابط عمومی و جایگاه روابط عمومی 
در کشور با اجرایی شدن این توجهات می تواند گام های بلندی 
را در حرکت روبه رشد نظام ارتباطی و روابط عمومی درکشور 
بردارد و این حرفه و فن تخصصی را در جایگاه و مرتبه و منزلت 
واقعی خویش قرار دهد. در واقع می توان گفت روزملی ارتباطات 
و روابط عموم��ی می تواند نقطه عطفی را در توس��عه و 
تحول واحدهای روابط عموم��ی در ایران ایجاد 
کند. همچنین در ایران، خدمات مخابرات 

وشبکه تا حد رضایت بخشي 
توانس���ته است، 

امکانات 

مناسبي را 
 در اختی��ار 

ن  ما ز سا
ه��ا قرار 

ده����د. 
فرصتي است مس���لما این 

براي مدیران س��ازمان ت��ا بتواند 
همگام با دنی��اي روز، مخاطبان 

خود را از خدمات سراسري و الکترونیک 
 بهره مند س��ازند. توانایي یک روابط عمومي متخصص 

در این زمان بیش از پیش آشکار مي شود.
مسلما این عزمي راسخ مي طلبد تا س��نت ها را کنار گذاشته 
 و هم��گام ب��ا تح��والت روز، متحول ش��ده و اس��اس و بنیان 
 برنام��ه ه��اي روابط عموم��ي را ب��ر مبن��اي توس��عه پایدار 
برنامه ریزي کنیم. افزایش سطح دانش و معلومات متصدیان 
روابط عمومي نیز باید در برنامه هاي اصلي دولت در حال توسعه 
باشد. چشم انداز ایران 1427 گویاي این نکته است که فرصت 
زیادي براي رس��یدن به توس��عه مطلوب نمانده است. روابط 
عمومي یک گام و یک عزم ملي است براي رسیدن سریع تر به 
برنامه هاي توسعه کشور؛ از این رو امیدواریم که برنامه ریزان 
کالن کشور همان طور که روزي را با نام روابط عمومي درتقویم 
ثبت کردند در مرحله عمل نیز، اهمیت و کارکردهاي ضروري 
و اصولي روابط عمومي را نیز در نظر گرفته و با جدیت به مسئله 

رشد روابط عمومي در کشور نظر داشته باشند.

به مناسبت روز ۲7 اردیبهشت ماه؛

روز گرامیداشت روابط عمومی و ارتباطات 
مریم
پدریان

کودکان منزوی امروز، بزرگ ساالن بی لیاقت فردا
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 کارگاه آموزش��ی طراحی پوس��تر به هم��راه نمایش��گاهی از آث��ار علیرضا 
مصطفی زاده در گالری اکنون برگزار می شود.

  مدیر گال��ری اکنون با اع��ام این خبر گف��ت: روزهای پنج ش��نبه و جمعه،
 30 و 31 اردیبهش��ت ماه، کارگاه آموزشی پوس��تر با همکاری مدرسه ویژه 
در طبقه س��وم گالری اکنون برگزار می ش��ود. رجبیان افزود: روز جمعه 31 
 اردیبهش��ت ماه از س��اعت 17 تا 21 نیز نمایشگاهی از آثار پوس��تر با عنوان 
» چهل س��ال بعد « که توس��ط علیرضا مصطفی زاده خلق شده اند در طبقه 
 اول و دوم گالری به نمای��ش درخواهد آمد. وی درباره عل��ت انتخاب عنوان 
چهل س��ال بعد برای نمایشگاه، اظهار داش��ت: مکان گالری اکنون در حدود 
چهل س��ال، مکان زندگی اس��تاد مصطفی زاده بوده اس��ت و به همین دلیل 
ایشان این عنوان را برای نمایشگاه انتخاب کرده اند. مدیر گالری اکنون ادامه 
داد: نمایش��گاهی از آثار هنرجویان استاد مصطفی زاده نیز در طبقه سوم این 
گالری نمایش داده خواهد شد، ضمن این که به زودی در محل گالری اکنون، 
آموزشگاه هنری » عرصه « با مجوز رس��می از اداره فرهنگ و ارشاد اسامی، 
فعالیت خود را در زمینه طراحی پوستر آغاز می کند. کارگاه آموزش طراحی 
پوستر روزهای30 و 31 اردیبهش��ت ماه 1395 در طبقه سوم گالری اکنون، 
نمایشگاه آثار علیرضا مصطفی زاده روز جمعه 31 اردیبهشت ماه و از ساعت 

17 تا 21 در طبقه اول و دوم گالری اکنون برگزار می شود.

فیلم سینمایی » اژدها وارد می شود « در سینما ساحل اکران شد. 
 دوم بهم��ن م��اه 13۴3 اس��ت، ی��ک ش��ورلت ایمپ��االی نارنج��ی رنگ از 
قبرستان باس��تانی می گذرد و به سمت کشتی به خاک نشس��ته ای می راند. 
داخل کش��تی یک زندانی تبعیدی حلق آویز ش��ده، روی دیوارهای کش��تی 
خاطرات روزانه اش را نوشته بوده، آیا این نوش��ته ها به کاراگاه حفیظی کمک 
 خواهند کرد تا بفهمد چرا سال ها است کسی مرده اش را در این قبرستان دفن 
 نکرده اس��ت؟ این خاصه ای اس��ت از داس��تان فیلم اژدها وارد می ش��ود که 
در سال 9۴ به نویس��ندگی و کارگردانی مانی حقیقی س��اخته شده است. این 
فیلم در بخش سودای سیمرغ جش��نواره فیلم فجر 3۴ پذیرفته و در ۴ بخش 
نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد. ش��راکت ترانه علیدوستی و لیلی گلستان، 
مادر مانی حقیقی و دختر ابراهیم گلستان در سرمایه گذاری فیلم هم از نکات 
جالب » اژدها وارد می شود « است. این فیلم از دیروز در سینما ساحل اصفهان 

به روی پرده رفت.

اکنون، » چهل سال بعد « !

» اژدها وارد سینما ساحل می شود « !

اخبار فرهنگی شهر دین واندیشه

اخبار موسیقی

مصطفی دلشاد تهرانی، استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر نهج الباغه 
با اش��اره به موضوع��ات نهج الباغه و ق��رآن، اظهارکرد: ق��رآن کریم 
مجموعه ای است از معارف حقیقی درباره خدا، انسان، هستی، جامعه 
و تاریخ؛ و در آن بینش ه��ا، گرایش ها، ارزش ه��ا، روش ها، کنش ها و 

گویش ها تبیین شده است.
 وی اف��زود: نهج الباغ��ه نی��ز به تب��ع قرآن کری��م کتابی اس��ت که 
نس��بت  حقیق��ی  و  اصی��ل  نگرش ه��ای  و  بینش ه��ا  آن   در 
ب��ه عال��م و آدم و خال��ق عال��م و آدم تبیی��ن ش��ده اس��ت و بیانگر 
گرایش ه��ا و تعلق ها و ریش��ه یابی تعلق های انس��انی و ت��اش برای 
س��یردادن آدمی��ان به تعلق��ی صحیح اس��ت که موجب س��عادت و 
 ع��زت ای��ن جهان��ی و ف��اح و رس��تگاری آن جهان��ی مردم��ان 

می شود. 
 این محق��ق و پژوهش��گر نهج الباغه بی��ان کرد: نهج الباغ��ه به تبع 
قرآن کریم بیانگر ارزش ها و ضد ارزش ها و راهنمونی انس��ان و جوامع 
انس��انی به س��وی ارزش های الهی � انس��انی و همچنین نشان دادن 
روش ها و خط مشی های درست برای رساندن انسان و جوامع به مقصد 
و مقصود و دور کردن آنان از به کارگیری روش های باطل و فروغلطیدن 

در راه های نادرست است.
دلشاد تهرانی خاطرنش��ان کرد: نهج الباغه مجموعه ای تربیتی است 
که همه وجوه تربیتی انس��ان و جوامع انسانی را دربر دارد و کنش ها و 
گویش های آدمیان را به سامانی مطلوب می آورد و تعالیم نهج الباغه 
راهی برای شکوفا ش��دن استعدادهای انس��ان در جهت کمال مطلق 

است.
وی گف��ت: نهج الباغه به تبع ق��رآن کریم مجموع��ه ای از بحث های 
توحیدی و مع��ارف حقیقی، مباح��ث نبوت و هدای��ت الهی، معرفی 
جامعیت اسام و قرائت و فهم درست آن و تبیین هندسه صحیح اسام، 
بحث از کائنات و خلقت، ارایه نظامنامه رهبری و سیاست و مدیریت و 
حکومت، بیان مواعظ و آموزش حکمت، تبیین تاریخ و درس عبرت، 
تعلیم احکام و آموزش عبادات، مباحث مع��اد و قیامت و  راه بندگی و 

عبودیت است.
این محقق و پژوهش��گر نهج الباغه با بیان اینکه مطالب مطرح شده 
در نهج الباغه را در ارتباط با قرآن کریم می توان در دوگونه تقس��یم 
 ک��رد، ادامه داد: قس��م اول مطالبی ک��ه در پیوند و ارتباط مس��تقیم 
با ق��رآن کری��م اس��ت و قس��م دوم مطالبی ک��ه در پیون��د و ارتباط 
 غیرمس��تقیم با قرآن کریم اس��ت، اما نور وح��ی از آن می تابد و بوی 

کام نبوی از آن استشمام می شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه  قس��مت پیون��د و ارتب��اط مس��تقیم نهج الباغه 
 با ق��رآن، گفت: این قس��م ش��امل س��خنانی از ام��ام )ع( اس��ت که 
در آن به ق��رآن توجه داده و ب��ه تبیی��ن و توصیف این کت��اب عزیز 
 پرداخته و آیات آن را تفس��یر کرده و یا بدان ها استش��هاد و اس��تناد 

کرده است.

سریال حضرت موسی)ع( به عنوان محصولی اس��تراتژیک از نظام جمهوری 
 اس��امی ایران به م��ردم دنیا عرضه می ش��ود. جم��ال ش��ورجه، کارگردان 
متعهد و انقابی کش��ورمان که قرار است ساخت س��ریال حضرت موسی)ع( 
نوش��ته مرحوم فرج ا... سلحش��ور را کارگردانی کند، درباره لزوم ساخت این 
 س��ریال تلویزیونی گفت: ای��ن فیلم نامه که یادگار مرحوم سلحش��ور اس��ت 
 در 72 قسمت نوشته ش��ده و طبق آخرین صحبت هایی که ش��ده قرار است 
من به عنوان یکی از شاگردان و همراهان ایشان راه او را ادامه بدهم. وی با اشاره 
به اینکه مرحوم سلحش��ور نگارش فیلم نامه را انجام داد و حاال این امانت به ما 
سپرده شده است، گفت: ساخت این سریال، پروژه استراتژیک، سنگین و مهمی 
اس��ت و نیاز به مقدمات و برنامه ریزی های دقیق دارد. امیدوارم بتوانیم تولید 
سالم، تاثیرگذار و خداپسندانه ای داشته باشیم که حضرت موسی و انبیاء هم 
 از ما به عنوان س��ازندگان این فیلم رضایت داشته باشند. این کارگردان افزود: 
پیش تولید این سریال بسیار مهم اس��ت و برای اینکه اثری درخور و شایسته 
ملت ایران و حتی ارزشمند و قابل تحس��ین در جهان تولید کنیم، الزم است 
مقدمات آن را به خوبی فراهم کنیم تا با کمترین آف��ت ها و هزینه ها به اتمام 
برسد. ش��ورجه همچنین با بیان اینکه امر تبلیغ فرهنگ، درست مانند جهاد 
است، تاکید کرد: با توجه به شرایطی که در منطقه و در کل جهان وجود دارد، 
 ساخت چنین فیلم هایی وظیفه ماست و الزم اس��ت همان طور که روزهایی 
در جبهه های دف��اع مقدس می جنگیدیم حاال برای ترویج و اش��اعه فرهنگ 
 صحیح اس��امی تاش کنیم. از همین رو بود که مرحوم سلحش��ور احساس 

نیاز کرد، در چنین شرایطی فیلم حضرت موسی)ع( را بسازد؛ 
چراکه ساخت این فیلم را پاسخی به نیازهای روز منطقه و جهان می دانست.

آلبوم گروه دال با عنوان گذر از اردیبهشت توسط شرکت پخش جوان منتشر شد.
شایان ش��کرابی، نوازنده پیانو و سرپرس��ت گروه دال درباره این آلبوم گفت: این 
آلبوم حاصل دو سال تاش س��خت و ریزبینانه تک تک اعضای گروه برای تولید 
 اثری مستقل و در خور سطح و س��لیقه مخاطبان جامعه امروز است. سعی شده 
در ساخت و تولید این آلبوم، در کنار دوری از تکرار و رعایت تنوع، انسجام درونی 
آن، چه در فرم و چه در محتوا حفظ شود. وی افزود: با این وجود در تمام ترانه ها، 
این نگرش منسجم که مبنی بر امید و شور زندگی است، به وضوح دیده می شود. 
حتی گرافیک و هویت بصری آلبوم دال و همین طور انتخاب نام »گذر اردیبهشت« 
هم منطبق بر همین جریان فکری بوده اس��ت. او ادامه داد: میکس و مسترینگ 
این آلبوم نیز با رویکردی خ��اص و به صورت آنالوگ و روی ریل انجام ش��ده که 
موجب صدای گرم تر و آرام تر می شود که امیدواریم مورد پسند مخاطبان جدی 

موسیقی نیز قرار گیرد.
ش��کرابی درباره رزومه گروه ش��ان اضافه کرد: گروه » دال « در اس��فند س��ال 
92 ش��کل گرفت و اولین قطعه خ��ود را ابت��دای فروردین 93 با ن��ام » آوازم را 
می رقصیدی« و قطعه » گذر اردیبهش��تم« را اردیبهش��ت ماه در فضای مجازی 
منتش��ر کرد.»لحظه ها را انتظارم« آخرین قطعه منتشرش��ده» دال « در فضای 
مجازی است که پاییز 93 در اختیار مخاطبان قرار گرفت و در همان دوره آهنگی 
برای تیتراژ فیلم سینمایی » طعم شیرین خیال « کمال تبریزی، تنظیم و ساخته 
شد. این قطعه در جشنواره فیلم فجر سال 93 با نمایش این فیلم، منتشر شد که 

اولین فعالیت گروه » دال « در فضای رسمی موسیقی محسوب می شود.

» روزهای س��ینمای ایران « شنبه ش��ب در باکو پایتخت آذربایجان به همت 
رایزنی فرهنگی ایران افتتاح ش��د. افتتاح این برنامه با حضور ابوذر ابراهیمی 
ترکمان رییس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��امی، مبارز قربانلی، مشاور 
رییس جمهور و رییس کمیته دینی آذربایجان و جمعی از مسئوالن فرهنگی 
این کشور در س��ینما غزالی که قدیمی ترین و مهم ترین س��ینمای شهر باکو 
محس��وب می ش��ود، صورت پذیرفت. بنا به این گزارش در این وی��ژه برنامه 
فرهنگی ۴ فیلم ایرانی شامل شیار 1۴3، امروز، یک حبه قند و حوض نقاشی 
پس از دوبله به آذربایجانی اکران می ش��ود و اولین اکران این فیلم ها با ش��یار 
1۴3 ساخته نرگس آبیار بود. نرگس آبیار کارگردان و گاره عباسی بازیگر این 
 فیلم از جمله دعوت ش��دگان روزهای س��ینمای ایران بودند و به همراه مردم 
به تماشای این فیلم نشس��تند. فیلم سینمایی » ش��یار 1۴3 « به کارگردانی 
نرگس آبیار با دوبله آذربایجانی به اکران درآمد و مورد اس��تقبال شدید مردم 
قرار گرفت. تماشاچیان که در میانه فیلم به شدت متاثر شده بودند پس از پایان 

فیلم با تشویق ممتد سینماگران ایرانی به ابراز احساسات پرداختند.
همچنین نس��خه نمایش خانگی این فیلم به زبان آذربایجان��ی در پایان این 
مراسم رونمایی و توزیع خود را آغاز کرد و چند شبکه آذربایجانی برای خرید 
و پخش این فیلم ابزار عاقه کرده و در حاشیه این اکران با نرگس آبیار و گاره 

عباسی مصاحبه و گفت وگو کردند.

گروه موسیقی » زنگوله « که در زمینه  موسیقی کودکان فعالیت می کند، در حالی 
در تاالر رودکی کنس��رت می دهد که مادربزرگ ها هم در ای��ن اجرا روی صحنه 
خواهند رفت. آهنگساز و سرپرست گروه موسیقی » زنگوله « در این باره توضیح 
داد: اجرای پی��ش رو، بخش کوچکی از مجموعه قطع��ات خاقانه  روش آموزش 
موسیقی کودک » زنگوله « است که برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است. 
این قطعات کاما ایرانی هستند و براساس ملودی های ردیف دستگاهی موسیقی 

ایران شکل  گرفته  یا برخی ترانه های بومی در شکلی کودکانه بازسازی شده اند.
سجاد تنها ادامه داد: » گردماه « و » گردمهان « دو س��از کوبه ای جدید هستند 
که برای گرو ه های سنی مشخص ساخته شده اند و در این کنسرت برای اولین بار 
به ص��دا در خواهند آمد. این س��ازها را خودم س��اخته و آن ها را ب��رای کودکان 
مناسب سازی کرده ام. این س��ازها از نظر فیزیکی چندان عجیب نیستند و فقط 
آن ها را س��اده  کرده ام. » گردماه « برای کودکان 2 تا ۴ ساله است و »گردمهان« 
نیز سازی مناس��ب برای کودکان تا 7 سال سن اس��ت. او گفت:  ما برای این اجرا 
قطعه ای را هم در نظر گرفتیم ک��ه در آن، مادربزرگ ها همراه بچه ها روی صحنه 
حاضر می شوند و قطعاتی را هم خوانی می کنند. این قطعه » یاس سپید « نام دارد 
و مناس��ب برای کودکان و خانواده هاس��ت. در این اجرا30 کودک هنرمند روی 
صحنه خواهند رفت. سرپرست گروه موسیقی » زنگوله « درباره  نحوه  سازبندی 
این کنسرت نیز توضیح داد:  بچه ها در این اجرا سازهای کوبه ای را خواهند نواخت 
و حرکت و آواز نیز برعهده  بچه هاست؛ اما نوازندگی سازهای ملودیک را نوازندگان 
بزرگس��ال برعهده خواهند گرفت. در واق��ع، بچه ها در این اج��را روی نوازندگی 
 س��ازهای ملودیک تمرکز ندارند. کنس��رت » زنگوله « 7 خردادماه س��اعت 18 

در تاالر رودکی برگزار خواهد شد.

نهج البالغه راهنماى جوامع انسانی به 
سوى ارزش هاى الهی و انسانی است

ساخت سریال حضرت موسی)ع( 
پاسخی به نیاز روز منطقه و جهان است

گروه دال از اردیبهشت گذر کرد
روزهاى فیلم ایران در باکو افتتاح شد

کنسرت مادربزرگ ها براى نوه ها

اصفهان ش��هر موزه ای زنده و پویا ک��ه در هر گذرش 
 که پ��ا می گذاریم، آثاری ب��ه قدمت تاری��خ و تمدن

  ایران اسامی در آن قابل مش��اهده است، آثاری که 
به دست هنرمندان و صنعتگران در طول تاریخ خلق 
شده اس��ت و برخی از این آثار به دلیل ارزش تاریخی 

خود در موزه ها نگه داری می شوند.
 در ط��ول تاری��خ، انس��ان هایی باهمت بلن��د اقدام 
به جمع آوری آثار به جامانده از تمدن بزرگ و کهن این 
س��رزمین کرده و در نگه داری مواریث ایران و اسام، 
به وی��ژه در عرصه فرهن��گ و هنر نقش برجس��ته ای 
داش��ته اند و بی تردید موزه ها همانند کت��اب تاریخ، 
هویت و فرهنگ گذش��تگان را ب��ه عاقه مندان خود 
می آموزد، هویتی که در میان نقش و نگار س��فال  ها، 
 س��که ها، کاش��ی ها، فرش ه��ا و مصنوعات س��اخت 

دست بشر به خوبی هویدا است.
موزه ها مکان�ی مطمئن براى ی�ادآورى هویت 

ایرانی اسالمی
نادر قلی نادری رارانی، یک موزه دار اصفهانی می گوید: 
تحوالتی که در جامع رخ داده اعم از تحوالت انسانی 
و صنعت و تکنول��وژی ما را ب��ر این م��ی دارد که در 
جامعه ای که به سمت جهانی شدن به سرعت در حال 
 حرکت است ضرورت اندیش��ه و تفکر نو را در زمینه 
میراث فرهنگی درک و در دستور کار خود قرار دهیم. 
وی تصریح کرد: اش��خاص در مکان ه��ا و زمان های 
تاریخی و ارتب��اط منطقی آن ها در ایجاد اندیش��ه و 
تفک��ر متعالی بر ما ش��ناخت و درک عمیق اندیش��ه 
 آن ه��ا را الزم می کند و موزه منبع این دانش اس��ت. 
نادری رارانی با اشاره به ش��اخصه های موزه شناسی 
نوین اضافه کرد: تاکید بر ظرفیت های پایه ای جامعه 
که بایس��تی در چارچوب خرده فرهنگ ه��ای ایرانی 

رش��د کند و همچنین بای��د موزه ها به عن��وان عامل 
رشد و ارتقا جامعه در پایداری فرهنگ آداب ورسوم و 
سنت ها و اندیشه های متعالی در طول تاریخ در جامعه 

تکریم شوند.
این موزه دار اصفهانی یادآور شد: توافق با جامعه بومی 
و محلی و تعهد بر حفاظت فرهنگ و الگوهای ماندگار 
 و همچنین تعه��د اخاقی بر حفظ می��راث فرهنگی 

از شاخصه های موزه داری نوین است.
وی خاطرنش��ان کرد: مکان موزه نباید تنها به عنوان 
یک سطح فرض شود بلکه الیه های مختلف اجتماعی 
اقتصادی و سیاس��ی و به ویژه فرهنگی را باید مدنظر 
داش��ت به طوری که بتوان نیازهای جامعه انس��انی را 
ارضا و الگوهایی برای رش��د و توس��عه از این مکان ها 

برداشت شود.
موزه هاى اصفهان در پله نخست جهانی شدن

 دبی��ر انجمن م��وزه داران اس��تان اصفهان با اش��اره 
به اس��تانداردنبودن موزه  های اصفهان اظهار داشت: 
اس��تاندارد بودن موزه ها یک قاعده مش��خص دارد، 
اما موزه های اس��تان اصفهان اکنون فاصله زیادی با 
استانداردهای جهانی دارند و موزه داران اصفهان سعی 
دارند که با فراگیری علم و دانش مورد نیاز، موزه های 

خود را به این سطح برسانند.
عباس نکویی افزود: متاسفانه امکانات و تجهیزات الزم 
برای ارتقای سطح موزه های اس��تان وجود ندارد که 
مهم ترین دلیل این ضعف کمبود اعتبار است چراکه 
اگر اعتبارات کاف��ی در اختیار مدی��ران و موزه داران 
قرار بگیرد، می توان ب��ا خرید تجهیزات م��ورد نیاز، 
اس��تانداردهای جهانی را در موزه های اصفهان پیاده 
کرد. وی ب��ا بیان اینکه موزه گ��ردی در ایران جایگاه 
خود را ندارد، گفت: موزه گ��ردی در ایران جا نیفتاده 

و تبلیغ زیادی هم در این مورد نشده، اما روشی که ما 
برای موزه گردی در ایران داریم ب��ا کل دنیا متفاوت 
است. ما در حال حاضر نس��ل چهارم را در موزه های 
دنیا داریم که موزه ها در ایران هنوز به صورت س��نتی 
اداره می شود و این خود یکی از ضعف های این بخش 
به شمار می رود. به راس��تی هیچ کس نمی تواند منکر 
نقش موزه ها در باال بردن س��طح فرهن��گ و آگاهی 
عمومی معرفی تاریخ و هویت ی��ک جامعه، تاکید بر 
 حف��ظ اصالت، ی��ادآوری گذش��ته و ارزش ها و حتی 

 ضد ارزش های ما پیش از این شود.
امروزه موزه ه��ا در ارتقای کیفی��ت و آموزش و علم و 
شناخت عامه، به ویژه قش��ر جویای دانش و مشتاق، 
نقش تعیین کننده دارد؛ همان گون��ه که ضعف باور 
عمومی و بی توجهی در مراتب پایین قرار دادن مسائل 
فرهنگی نیز در جامعه  متمدن و دارای فرهنگ غنی و 

کهن ما نیز شعار نیست.
موزه ها به عن��وان پایگاهی فرهنگ��ی می توانند عامل 
شناسایی فرهنگی خودی و تکیه گاهی برای حرکت 
نسل آینده باش��ند، به ثمر رس��یدن این وظیفه مهم 
نیازمند حمایت و پش��تیبانی همه دستگاه ها و مراکز 
دولتی و غیردولتی اس��ت؛ حرکتی در راستای توجه 
بیشتر به حفظ میراث و ارزش های فرهنگی و تاریخی 

جامعه است.
موزه به عنوان یک موسس��ه غیرانتفاعی است که باید 

زمینه ساز توسعه در جامعه باشد. 
الگوهای انسانی تاریخی محیط  زیست نمادی از پویش 
و تکاپو خرده فرهنگ ها در گذش��ته اس��ت و امروز ما 
نیازمند این هستیم که با موزه شناسی به روش نوین 
و درک شاخصه های آن ها این منبع و مرجع عمیق را 

برای آیندگان حفظ کنیم.

سهم » مدافعان حرم « از تولیدات سینمایی چقدر است؟

جش��نواره بین المللی فیلم مقاوم��ت در ابتکاری جالب امس��ال بخش 
کلیدی عماد مغنیه - یکی از ارکان مسابقات عرصه بین الملل این رویداد 
سینمایی را به موضوع شهدای مدافع حرم اختصاص داده است تا هم از این 
طریق به اهمیت و حساسیت این موضوع توجه شود و هم بستری فراهم 
 شود تا هنرمندان و س��ینماگران متعهد و مس��تقل  با این جریان پیوند 
عمیق تر و ملموس تری پیدا کنند و هم اینکه مس��تندها و آثار تصویری 
این حوزه گردآوری، شناسایی و بهره برداری شوند و نیز، قدردانی از کار 
کس��انی صورت گیرد که در فضا و هوای ب��ی دردی و ابتذال و رومرزگی 

سینمای فعلی سراغ این دست از موضوعات و مضامین را رفته اند.
کار جشنواره سینمایی مقاومت ارزشمند است ولی این می تواند جبران 
کم کاری و بی مس��ئولیتی کلیت حوزه فرهنگ و سینمای ما را بنماید؟ 
بیش از سه سال است که سیاه پوش��ان داعش حتی، تا چند کیلومتری 
 مرزهای مان رس��یده اند، بس��یاری از اماکن مق��دس را تخریب کردند، 
به نام اسام، با ارایه تصاویری از ددمنشی و خشونت، بذر مرگ پاشیدند 
و چهره ای بسیار شنیع و زشت از مسلمانان در جهان ترسیم کردند ولی 

ما - سینما و هنر ما - نظاره گری بیش نبوده است.
 چگونه سیاه پوشان داعش با بهره گیری از وسایل ارتباطی و نمادسازی 
 از دلهره و وحش��ت بذر مرگ در دنیا می پاش��ند و تخم نف��رت و نفاق را 
از طریق شبکه های مجازی و رسانه های تلویزیونی و ابزارهای تصویری 
در افکار عمومی می پراکنند ولی متاسفانه، عظمت شهدای جهان وطن 

- شهیدان مدافع حرم- مغفول و در محاق می ماند؟
چ��را داع��ش متحجرانه تری��ن و کهنه تری��ن اف��کار و باورهای��ش را با 
 استفاده از مدرن ترین تجهیزات و رس��انه های نوین حقنه می کند ولی 
 در مقابل ما قادر نیس��تیم ارزش ها، زیبایی ها و ظرفیت های گس��ترده 
شهدای مان را به تصویر بکشیم و حرکتی نکرده ایم که نه چند گام پیش، 
بلکه حتی، به موازات آن ها هم جلو نرفت��ه ایم و اجازه دادیم و می دهیم 
تا مظلومیت و ارزش ش��هدای مدافع حرم و حرمت و بزرگی کارشان هم 

پنهان و مهجور بماند؟
اخیرا خبری مبنی بر نشست مشترک وزیر امور خارجه آمریکا با مدیران 
ارشد هالیوود در مورد راه های مبارزه با داعش از طریق سینما، در گاردین 

منتشر شده است.  
» جان کری «، وزیر امور خارجه آمریکا، جه��ت رایزنی برای پیدا کردن 
راهی متفاوت در مبارزه با داعش، با مدیران استودیو های بزرگ هالیوود 

 دیدار ک��رد. این خبر با انتش��ار تصوی��ری از » کری « در کن��ار مدیران 
شرکت های بزرگی چون سونی، فاکس و وارنر بروس در صفحه شخصی 

تویتر وزیر امور خارجه آمریکا هم، منتشر شد.
شنیده می ش��ود در جریان این دیدار90 دقیقه ای، » کری « و مدیران 
شرکت های مذکور، به تبادل نظر برای پیدا کردن یک استراتژی مناسب 
و بررس��ی راه گوناگون مبارزه با این گروه تروریستی، به بحث پرداختند. 
هدف از این همفکری ها، پیدا کردن راهی برای ایفای نقش مناسب فیلم و 

سینما در نشان دادن روایتی مناسب از داعش اعام شده  است.
واقع��ا، این کوتاه��ی و غفلت ناش��ی از چه ش��رایط و عواملی اس��ت که 
حتی آمریکا، ب��رای مبارزه ب��ا داعش و گروه های تروریس��تی دس��ت 
 به دامن روس��ای ب��زرگ تری��ن اس��تودیو ه��ای س��ینمایی هالیوود، 
 شده است. آمریکایی که بی گمان، نمی توان  نقش پر رنگ سیاست ها و 
 فزون خواهی هایش را در ش��کل گی��ری و تولید و توس��عه و تقویت این 
 گروه ها نادیده انگاش��ت و همراهی و کمک ماموران س��یا یا پنتاگون را 
نمی توان انکار کرد. در ازایش متولیان فرهنگی و مسئوالن سینمایی ما 
 به چه می اندیشند؟ تردیدی نیس��ت که سینما می تواند نقش مهمی در 
هر رویاروی��ی و نبردی ایفا کند به ویژه، در بس��تر چال��ش های نوظهور 

فرهنگی و اجتماعی و جنگ های نرم.  
 چرا ش��هدایی که امروز در چارس��وق جهان اس��ام می درخشند جایی 
در محصوالت فرهنگی و سینمایی ما ندارند و صرفا، از دریچه ژورنالیسم و 

گزارش های شتابزده تصویری به آن ها پرداخته می شود؟
 در کارنام��ه تولید س��ال س��ینمایی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
تا چه مقدار به اصلی تری��ن و حیاتی ترین موض��وع و ضرورت فرهنگی 
جهان اسام توجه شده است. ش��کی نیس��ت دفاع از حرم امروز، تداوم 
و استمرار دفاع مقدس ماست. دفاع هشت س��اله ای که تا قرن ها عزت، 
 غرور و افتخار این س��رزمین اس��ت و ش��هدای مدافع حرم ه��م اکنون، 
 درخش��ان ترین نگین افتخار و مباهات جهان اس��ام و ایران هستند و 
 پرچم دار نسلی هس��تند که پای صیانت و دفاع از اماکن مقدسه در نبرد 
با کفر، جریانات تکفیری و داعش تا آن س��وی مرزها جلو رفته و بر س��ر 

ایمان و آرمانش ایستاده است. ما برای شان چه کرده ایم؟
هر روز خبر می رسد که جوانان مومن و ارزشمند ایرانی، سوری، عراقی، 
لبنانی، افغانی و پاکستانی در سوریه شهید می ش��وند. مردانی که برای 
 دفاع از ما و س��رزمین م��ان در آن جا مب��ارزه کرده و جان ش��ان را فدا 
می کنند. موضوعی که حتی رسانه های غربی را به حیرت واداشته است 
و هر انس��ان غیرتمندی را به تحس��ین وا می دارد ولی متاسفانه، شواهد 
نش��ان می دهد این جریان ارزش��مند و اس��تراتژیک اعتقادی و انسانی 
نادیده گرفته می شود. به اعتقاد صاحب نظران، هنوز هم، ابعاد و الیه های 
مختلف دوران دفاع مقدس روایت و تصویر نش��ده است. در دهه شصت 
محدودیت رسانه ها و امکانات رس��انه ای و تصویری و حتی، محدودیت 
نیروی انسانی متخصص و دغدغه مند در این مسئله دخیل بوده است، اما 
امروز، برخاف گسترش توانمندی ها و ظرفیت ها همچنان، شاهد نوعی 
بی تفاوتی و غفلت نس��بت به وقایع و اتفاقاتی هستیم که بیخ گوش مان 

در حال انجام است. 
 فضای��ی که بدون ش��ک، بعده��ا، حس��رتش را خواهیم خ��ورد که چرا 

در مستندسازی، ثبت، ضبط و  تصویر آن کاری نشده است.

 اصفهــان 
شهـر موزه  بزرگ 

ایـــران
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اخبارخبر

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: كاهش نرخ بيكارى از اهداف اصلى 
استان در سالجارى است.

 قاسم سليمانى دشتكى در شوراى ادارى چهارمحال و بختيارى با اشاره 
ــتان چهارمحال  ــد راه تحقق اقتصاد مقاومتى در اس به اينكه موانع س
ــئوالن استان بايد تالش  ــود، اظهار داشت: مس وبختيارى برداشته ش
كنند كه برنامه ها و پروژه هاى توسعه استان با رويكرد اقتصاد مقاومتى 

انجام شود.
وى ضمن اشاره به نامگذارى سالجارى تحت عنوان اقتصاد مقاومتى، 
اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبرى، افزود: توجه به اقتصاد مقاومتى 

بسيارى از مشكالت جامعه را حل مى كند.
ــوان داخلى و ــد: تكيه بر ت ــتاندارچهارمحال و بختيارى يادآور ش اس

 بهره گيرى از ظرفيت ها مى تواند مسير توسعه استان را هموار كند.
ــوراى اسالمى طى چهار  وى در ادامه به فعاليت نمايندگان مجلس ش
ــال گذشته بين  ــاره كرد و تاكيد كرد: طى چهار س ــته اش سال گذش
نمايندگان و مسئوالن استان تعامل خوبى بود و اين مهم نقش مهمى در 

حل بسيارى از مشكالت استان داشته است.
استاندار چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: نمايندگان نقش مهمى 
ــتان مى توانند ايفا كنند كه  در روند توسعه استان و حل مشكالت اس
ــردم در مجلس و  ــل بين نمايندگان م ــرورت دارد همكارى و تعام ض

مسئوالن استان چهارمحال و بختيارى بيشتر شود.
وى تاكيد كرد: تالش براى فعال كردن واحد هاى صنعتى استان، كاهش 
ــتغال از برنامه هاى مهم دولت در  نرخ بيكارى و رونق بازار و ايجاد اش

سالجارى در اين استان است.
تحقق اقتصاد مقاومتى در پى توسعه صادرات و كاهش واردات 

محقق مى شود
نماينده مردم فارسان، اردل، كيار و كوهرنگ در مجلس شوراى اسالمى 
ــت عنوان كرد: تحقق اقتصاد مقاومتى در پى توسعه  نيز در اين نشس

صادرات و كاهش واردات محقق مى شود.
ــدن  ــعه صادرات موجب فعال ش حميدرضا عزيزى تصريح كرد: توس

واحدهاى توليدى و افزايش توليد و اشتغال مى شود.
ــت: جلوگيرى از ورود محصوالت خارجى كه مشابه آن  وى اظهار داش
ــعه واحدهاى توليدى  در كشور ساخته مى شود نقش مهمى در توس
ــته  ــئوالن بايد در اين خصوص توجه الزم را داش ــور دارد كه مس كش

باشند.
ــمار  ــور به ش وى بيان كرد: قاچاق يكى از مهم ترين معضالت در كش
ــى را هموار  ــاد مقاومت ــير تحقق اقتص ــه با آن مس ــى رود كه مقابل م

مى كند.
نماينده مردم فارسان، اردل، كيار و كوهرنگ در مجلس شوراى اسالمى 
تاكيد كرد: قاچاق، ضربات جبران ناپذيرى را به بخش توليد كشور وارد 

مى كند.

فرماندار شهرستان شهركرد گفت: بازار دست فروشان بايد در اين شهرستان 
ــوراى ترافيك  ــود. حميد ملك پور دهكردى، در نشست ش ــاماندهى ش س
ــتاى زيباسازى شهر و بهسازى معابر  شهرستان شهركرد، اظهار كرد: در راس

بايد بازار دست فروشان در شهركرد ساماندهى شود.
ــاماندهى بازار دست فروشان در  ــهركرد ادامه داد: س فرماندار شهرستان ش
اين شهرستان الزم است و بايد از برنامه هاى اولويت دار دستگاه هاى اجرايى 
مربوطه باشد. وى با اشاره اهميت رعايت حقوق شهروندى تصريح كرد: وجود 
ــكالت زيادى را براى عبور و مرور شهروندان در  ــان در معابر مش دست فروش
شهركرد ايجاد مى كند كه مسئوالن بايد در راستاى رعايت حقوق شهروندى 
ــان را ساماندهى كنند. ملك پور با اشاره به  و زيباسازى شهر بازار دست فروش
اهميت نصب سرعت گير در خيابان هاى شهرستان شهركرد گفت: بايد نصب 
سرعت گير خودرو در مكان هاى الزم صورت گيرد و تيرهاى برقى كه در محل 
ــوند تا در تردد افراد مشكالت  عبور و مرور شهروندان قرار گرفتند جابه جا ش
ايجاد نكنند. وى با اشاره به اصالح هندسى تقاطع خيابان سعدى در شهركرد 
عنوان كرد: تقاطع اول بلوار خيابان حافظ در شهركرد حذف خواهد شد و در 
سال جارى بهسازى معابر و خيابان هاى شهركرد از برنامه هاى اولويت دار باشد. 
فرماندار شهرستان شهركرد افزود: در راستاى رفاه حال شهروندان دو سرويس 

تاكسى براى خط شهركرد- سورشجان اختصاص داده  مى شود.

سعيد صالحى فرماندار شهرستان سامان، اظهار كرد: در راستاى ايجاد اشتغال 
براى جوانان 16 تعاونى روستايى در شهرستان سامان تشكيل خواهد شد.

ــتغال يكى از نيازهاى اساسى  فرماندار شهرستان سامان ادامه داد: ايجاد اش
جوانان است و بايد روحيه كارآفرينى و خوداشتغالى بين جوانان ترويج شود.

وى با اشاره به اهميت توسعه واحدهاى توليدى گفت: توسعه واحدهاى توليدى 
و تعاونى هاى روستايى نقش مهمى در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى دارد. 
صالحى تصريح كرد: رفع مشكل اشتغال جوانان يكى از برنامه هاى اولويت دار 

فرماندارى شهرستان سامان است و تحقق اين امر الزم است.
وى با اشاره به ظرفيت گردشگرى، صنعت و كشاورزى شهرستان سامان اظهار 
داشت: اين شهرستان از ظرفيت بسيار خوبى در بخش صنعت، كشاورزى و 
ــت و بايد از اين ظرفيت در راستاى اشتغال جوانان  گردشگرى برخوردار اس
ــتايى در بخش هاى كشاورزى،  ــكيل تعاونى  هاى روس استفاده شود و با تش

دامدارى، گردشگرى و توليدى زمينه اشتغال جوانان فراهم شود.
فرماندار شهرستان سامان تشكيل تعاونى روستايى را يك گام موثر در راستاى 
ــمرد و گفت: اين 16 تعاونى با همكارى  ــتغال جوانان فارغ التحصيل برش اش
دستگاه هاى اجرايى صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزى و سپاه پاسداران 

راه اندازى خواهد شد.

استاندار عنوان كرد:

كاهش نرخ بيكارى از اهداف اصلى 
در چهارمحال و بختيارى است

بازار دست فروشان در شهركرد 
ساماندهى شود

تشكيل 16 تعاونى روستايى 
در شهرستان سامان
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مسئول دبيرخانه كانون مساجد چهارمحال و بختيارى گفت: همزمان 
با آغاز ماه مبارك رمضان طرح سالمت نور در مساجد استان چهارمحال 

و بختيارى برگزار مى شود.
عليرضا مراد يوسفى، اظهارداشت: طرح سالمت نور همزمان با آغاز ماه 
ــورى بعد از اقامه نماز يك جزء از  مبارك رمضان با حضور قاريان كش

قرآن در مساجد استان قرائت مى شود.
ــاره به اجراى طرح اوقات فراغت ويژه دانش آموزان در استان  وى با اش
افزود: طرح اوقات فراغت تابستان با عنوان آسمانى ها از روز يكم تيرماه 

آغاز و تا 30 شهريور ماه ادامه دارد.
ــاجد چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه  مسئول دبيرخانه كانون مس
در اين طرح برنامه هاى متنوعى اجرا مى شود، بيان كرد: برگزارى 11 
ــمانى ها» كه به ميزبانى  ــنواره قرآنى و جشنواره ملى «عكس آس جش
ــود از مهم ترين برنامه هاى  استان چهارمحال و بختيارى برگزار مى ش

پيش بينى شده در طرح اوقات فراغت است.
ــنواره عكس آسمانى ها دانش آموزان  يوسفى خاطر نشان كرد: در جش
تصاويرى از كالس  هاى خود به دبيرخانه جشنواره ارسال مى كنند كه 

به 14 عكس  برگزيده جوايزى اهداء مى شود.
ــاجد در استان  ــاره به تعداد كانون هاى فرهنگى و هنرى مس وى با اش
ــتان فعاليت  گفت: در حال حاضر 156 كتابخانه و 23 خانه نور در اس

مى كنند.
مسئول دبيرخانه كانون مساجد چهارمحال و بختيارى از افزايش 20 
درصدى تعداد كانون هاى فرهنگى در مساجد استان خبر داد و تصريح 
كرد: كانون هاى فرهنگىـ  هنرى مساجد استان از 380 كانون به 400 

افزايش يافته است.
يوسفى ادامه داد: 70 درصد از كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد در 

روستاها و 30 درصد در شهرستان ها در حال فعاليت هستند.
وى با بيان اينكه 160 كتابخانه در مساجد استان فعاليت دارند افزود: 
ــابقات مختلف  ــف فرهنگى و مس ــا برنامه هاى مختل ــن كتابخانه ه اي
كتابخوانى را در مساجد استان برگزار مى كنند كه از مهم ترين اهداف 

برگزارى اين مسابقات سوق دادن جوانان به مساجد است.
مسئول دبيرخانه كانون مساجد چهارمحال و بختيارى گفت: تعداد 15 

كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد در مصالها وجود دارد.

ــت ــال و بختيارى گفت: در نيمه نخس ــاى چهارمح مديركل امور كتابخانه ه
 سال جارى 4 باب كتابخانه در استان چهارمحال وبختيارى افتتاح مى شود.

فرهاد خليل مقدم  اظهار داشت: اين كتابخانه ها در روستاى كاج از توابع شهرستان 
ــتان لردگان و دزك از توابع  ــتاى امام قيس و آورگان از توابع شهرس اردل، روس
شهرستان كيار در نيمه نخست سال جارى به بهره بردارى مى رسند. وى با اشاره 
به فعاليت 65 كتابخانه در سطح استان افزود: از مجموع 65 كتابخانه 10 كتابخانه 
مشاركتى، 48 كتابخانه نهادى و 7 كتابخانه روستايى در استان فعاليت مى كنند. 
ــاره به افتتاح كتابخانه  مديركل امور كتابخانه هاى چهارمحال و بختيارى با اش
روستايى در استان بيان كرد: سال گذشته نخستين كتابخانه روستايى در روستاى 
بى دله از توابع شهرستان لردگان به منظور باال بردن سطح آگاهى مردم و استفاده 

مفيد از كتاب افتتاح شد.
خليل مقدم با اشاره به تجهيزات موجود در كتابخانه هاى استان خاطر نشان كرد: 
تمامى كتابخانه هاى عمومى استان مجهز به اينترنت پر سرعت، نرم افزار سامان 
و نرم افزار تحت وب سامان مى باشند كه عالقه مندان به كتاب مى توانند در منزل 

خود به سايت مراجعه و كتاب مورد نظر خود را جست وجو كنند.
ــتان را 5 ميليارد و وى ميزان اعتبارات اختصاص يافته به امور كتابخانه هاى اس

ــتاى مجهز كردن  ــته در راس ــال گذش  250 ميليون ريال اعالم كرد و گفت: س
ــتان يك ميليارد و 200 ميليون ريال اعتبار به نصب دوربين  كتابخانه هاى اس
مداربسته اختصاص يافت.مديركل امور كتابخانه هاى چهارمحال و بختيارى با 
ــال نسبت به دو سال گذشته 2 برابر  بيان اينكه اجراى برنامه هاى فرهنگى امس
ــگاه كتاب، برگزارى مسابقات  افزايش يافته است، تصريح كرد: برگزارى نمايش
ــى با محوريت  ــابقات نقاش كتابخوانى به صورت آنالين و مكتوب، برگزارى مس
كتاب و كتابخوانى و حضور در نمايشگاه هاى بين المللى كتاب از جمله برنامه هاى 
پيش بينى شده در سال جارى است.خليل مقدم با اشاره به برگزارى نشست هاى 
ــت كتابخوان در  ــته 6 نشس ــال گذش ــتان ها ادامه داد: س كتابخوان در شهرس
شهرستان ها با حضور نويسندگان مطرح كشورى در استان برگزار شد.وى افزود: 
در راستاى توسعه فرهنگ كتاب و كتابخوانى سال گذشته 50 نشست مدرسه اى 

و 47 جلسه برگزارى نقد كتاب در استان برگزار شد.
مديركل امور كتابخانه هاى چهارمحال و بختيارى از توزيع عادالنه كتاب در سراسر 
كتابخانه هاى استان در سال جارى خبر داد و بيان كرد: با توجه به اينكه ميزان 
درصد مراجعات افراد به كتابخانه ها افزايش يافته امور كتابخانه ها در توزيع عادالنه 

كتاب در تمام كتابخانه ها برنامه هايى را پيش بينى كرده است.

اخبار كوتاه

مسئول دبيرخانه كانون مساجد:

طرح«سالمت نور»  در مساجد استان برگزار مى شود
مديركل كتابخانه هاى چهارمحال و بختيارى:

4 باب كتابخانه در استان افتتاح مى شود

ــارى  ــال و بختي ــه در چهارمح ــى  فقي ــده ول نماين
ــت  ــتان دس ــام و اس ــئوالن نظ ــه مس ــت: هم گف
ــه كانون ــا را ب ــد و زندان ه ــم داده ان ــت ه ــه دس ب

 خدمت رسانى، انسان سازى و اصالح و تربيت تبديل 
كرده اند.

ــلمين محمدعلى نكونام در  ــالم و المس  حجت االس
ــر اينكه اگر خود  ــهركرد با تأكيد ب بازديد از زندان ش
ــته باشد، خدمات  فرد زندانى تمايلى به اصالح نداش
ــده و اثرى هم نخواهد  و امكانات نظام در زندان ها فاي
ــئوالن نظام دست  ــت: همه مس ــت، اظهارداش داش
ــه كانون خدمت  ــت هم داده اند و زندان ها را ب به دس
رسانى، انسان سازى و اصالح و تربيت تبديل كرده اند 
اما اگر زندانى اراده نكند و نخواهد از فضاى معنويت، 
ــتفاده كند قطعا  كار و تالش در جهت اصالح خود اس
ــده و تأثيرى نخواهد  ــات نيز فاي اين امكانات و خدم

داشت.
ــانى به زندانيان در زندان شهركرد را  وى خدمت رس
مطلوب ارزيابى كرد و افزود: در بازديد از مجموعه هاى 
ــاهد فعاليت ها و خدمات گسترده  مختلف زندان، ش
ــازمان زندان و اقدامات تأمينى استان به  مسئوالن س

شما خوبان بوديم كه اين جاى تقدير و تشكر دارد.
نماينده ولى  فقيه در چهارمحال و بختيارى با تأكيد بر 
اينكه نه تنها بنده بلكه هيچ انسان آزاده اى مايل نيست 

كه همنوع خودش را در زندان و حصر ببيند بيان كرد: 
ــان را آزاد آفريده بلكه تاج  خداوند متعال نه تنها انس
كرامت و بزرگى بر سر او نهاده است و او را تكريم كرده 
و ميدان و ظرفيت هاى بزرگ عالم هستى را براى رشد، 
كمال و سعادت به او عطا كرده تا او آزادنه برود و رشد 
پيدا كند و زمينه نورانيت و كمال خودش را فراهم كند 
لذا براى هيچ كسى گوارا نيست كه همنوع خودش را 

در محدوديت و حصر مشاهده كند.
نكونام با بيان اينكه در وقوع يك جرم تنها نبايد مجرم 
ــرزنش و مقصر اصلى دانست خاطرنشان كرد: به  را س
ــاوت زندگى ها و  ــرايط متف يقين عوامل مختلف و ش
ــان نبودن  ــان نبودن محيط هاى زندگى و يكس يكس

جرم ها در وقوع يك جرم تأثيرگذار هستند.
بنابراين نمى توان هميشه مجرم را مقصر اصلى تمام 
ــردن او انداخت  ــت و همه تقصير را به گ جرم ها دانس
چرا كه عوامل مختلفى دست به دست هم مى دهند تا 
حادثه و جرمى به وقوع بپيوندد و حتى گاهى بسيارى 

از اين عوامل در اختيار مجرم نيست.
ــالب زندانيان را فراموش  وى با بيان اينكه نظام و انق
نكرده است، گفت: شايد شما ناخواسته و خواسته در 
بند زندان گرفتار شده ايد، اما عمده آن است كه بدانيد 
ــايل، نظام، مسئوالن، جامعه و  على رغم همه اين مس
ــما از اين شرايط  همه آنهايى كه بايد براى رهايى ش

ــد و در خدمت  ــما را فراموش نكرده ان اقدام كنند ش
شما هستند.

ــاره  نماينده ولى  فقيه در چهارمحال و بختيارى با اش
به فضاى تحقير آميز و تأسف بار زندان هاى كشور در 
زمان طاغوت و استبداد تصريح كرد: در زمان طاغوت 
ــور يك پارچه تحقيرو تحميل كردن  زندان هاى كش
ذلت و حقارت بر انسان بود، اما به بركت نظام جمهورى 
اسالمى ايران امروز شرايط زندان هاى ما به كلى تغيير 

پيدا كرده است.
ــوب زندان  ــانى مطل ــاره به خدمت رس ــام با اش نكون
ــروز از بدو ورود  ــه داد: ام ــهركرد به زندانيان ادام ش
ــاهده كرديم،  ــهركرد تا اينجا هر چه مش به زندان ش
ــما خوبان در عرصه هاى مختلف  خدمت رسانى به ش
معنوى، فرهنگى، اقتصادى، اشتغالزايى و تأمين همه 
ــايش، رفاه و تالش در  نيازمندى هاى شما اعم از آس

جهت اصالح و تربيت شما بود.
ــدف اصلى از ارايه ــت زندانيان را ه وى اصالح و تربي

ــن خدمات  ــت: همه اي ــت و گف ــات دانس  اين خدم
ــده  ــات و عوامل خارجى در زندان ها فراهم ش و امكان
ــده  ــل در اين فضا گرفتار ش ــانى كه به هر دلي تا انس
ــود ــتر غرق نش ــكل خود بيش در اين گرفتارى و مش

ــود آيد و  ــت و اصالح او به وج ــراى بازگش  و زمينه ب
زمينه كمال او فراهم شود.

نماينده ولى  فقيه در چهارمحال و بختيارى:

زندان استان به كانون خدمت رسانى تبديل شده است

دبيرشوراى هماهنگى بانك هاى استان:

18 ميليارد ريال يارانه در اختيار بنگاه ها 
قرار مى گيرد

مدير كل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى؛

واحدهاى صنعتى استان تسهيالت 
دريافت مى كنند

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار تاكيد كرد:

طرح جامع حريم آثار تاريخى چالشتر 
تا پايان امسال تهيه شود

ــتان  ــاى اس ــى بانك ه ــوراى هماهنگ دبيرش
ــص 18  ــارى از تخصي ــال و بختي چهارمح
ــتان خبر  ميليارد ريال يارانه به بنگاه هاى اس

داد.
ــه ستاد فرماندهى  مسعود منصورى، در جلس
اقتصاد مقاومتى، اظهار كرد: مبلغ 18 ميليارد 
ريال به عنوان يارانه به بنگاه هاى استان تعلق 
مى گيرد و موسسه هاى اعتبارى موظف هستند 
ــزى ارايه  ــه بانك مرك ــتورالعمل آن را ب دس

كنند.
ــزى در رابطه با نقدينگى  وى افزود: بانك مرك
ــنامه اى براى دريافت تسهيالت سريع و  بخش

آسان به بنگاه ها تدوين خواهد كرد.
ــى اقتصاد  ــتاد فرمانده ــكل س منصورى مش
مقاومتى، را رايانه ها و واحدهاى فنى، اعتبارى 
ــت و گفت: بنابر توافقنامه   و زيرساختى دانس
ميان بنياد مستضعفان و بانك سينا، مبلغ 400 

ميليارد ريال يارانه در اين ستاد در نظر گرفته 
مى شود كه 20 درصد آن به كمك هاى فنى و 

اعتبارى تخصيص يافته است.
ــادى را از  ــى امالك طرح هاى اقتص وى ارزياب
وظايف بانك ها دانست و گفت: اقتصاد مقاومتى 
ــده  ــص احياى طرح هاى تعطيل ش تنها مخت
ــت بلكه طرح هاى اقتصادى جديدى نيز  نيس

مطرح مى كند.
ــيد نعميم امامى نيز در اين خصوص اظهار  س
ــه آنها  ــخ پروژه هايى كه ب ــن تاري ــرد:  از اي ك
ــد  ظرف مدت يك ماه الزم  تسهيالت اعطا ش

است اجرايى شوند.
ــه  ــت كلي ــرد: الزم اس ــان ك وى خاطرنش
ــتى در يك  ــاى در خواس ــا و فرآينده طرح ه
ــد تا با  ــرار بگيرن ــز و واحد ق ــامانه متمرك س
ــطح ارايه خدمات  ــازى آنها س ــتاندارد س اس

ارتقا يابد.

ــارت چهارمحال و  ــدن و تج ــر كل صنعت، مع مدي
ــازى و فعال  ــتاى توانمندس بختيارى گفت: در راس
ــه واحدهاى صنعتى  كردن بخش صنعت و توليد، ب

اين استان تسهيالت پرداخت مى شود.
ــار قابل توجهى  ــاره به اينكه اعتب نعيم امامى، با اش
ــاى صنعتى  ــه واحده ــهيالت ب براى پرداخت تس
استان اختصاص يافته است، تاكيد كرد: اين اعتبار 
ــكالت  به واحدهاى توليدى و صنعتى كه داراى مش
كمبود نقدينگى و مشكالت مالى هستند اختصاص 

پيدا مى كند.
وى اظهار داشت: هم اكنون در استان چهارمحال و 
بختيارى واحدهاى صنعتى بسيارى داراى مشكالت 
ــرى از اين  ــد با بهره گي ــتند كه مى توانن مالى هس
ــكالت مالى خود را حل  اعتبارات و تسهيالت، مش

كنند و در مسير توليد قرار ر بگيرند.
ــارت چهارمحال  ــدن و تج ــت، مع ــركل صنع مدي
ــوردارى از  ــرد: متقاضيان برخ ــارى بيان ك و بختي

ــهيالت مالى بخش صنعت مى توانند براى ارايه  تس
درخواست خود براى گرفتن تسهيالت به اداره كل 

صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه كنند.
ــان در ــت متقاضي ــت: درخواس ــار داش وى اظه
ــود و به بانك هاى  ــى مى ش كوتاه ترين زمان بررس

عامل معرفى مى شوند.
نعيم امامى در ادامه با اشاره به اينكه اين تسهيالت 
ــت،  ــى در رونق بخش توليد خواهد داش نقش مهم
تاكيد كرد: فعال شدن واحدهاى صنعتى و توليدى 
ــته آنها مى شود و  ــتغال گذش موجب بازگشت اش
ــتان  اين امر نقش مهمى در كاهش نرخ بيكارى اس

خواهد داشت.
ــارت چهارمحال و  ــدن و تج ــركل صنعت، مع مدي
ــال و بختيارى از  ــت: چهارمح بختيارى اظهار داش
ظرفيت هاى بسيارى براى توسعه صنعتى برخوردار 
است كه جذب سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى 

در اين استان از اولويت هاى مهم به شمار مى رود.

ــتاندار  ــور عمرانى اس ــى ام ــاون هماهنگ مع
چهارمحال و بختيارى گفت: ميراث فرهنگى 
ــتر را  بايد طرح جامع حريم آثار تاريخى چالش

حداكثر تا پايان سال جارى تهيه كند.
ــى مشكالت  ــت بررس گودرز اميرى، در نشس
ــال  ــهركرد، اظهار كرد: در س ــرب ش ناحيه غ
ــترين فعاليتى كه در شبكه آب و  گذشته بيش
ــد در منطقه غرب شهركرد  فاضالب انجام ش

بوده است.
ــد تا پايان  ــبكه آب و فاضالب باي وى افزود: ش
ــال جارى 20 كيلومتر ديگر در اين منطقه  س

كار كند.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار تصريح 
ــرح جامع حريم  كرد: ميراث فرهنگى بايد ط
ــتر را حداكثر تا پايان سال  آثار تاريخى چالش

جارى تهيه كند.
ــاره به اينكه افرادى در سال هاى  اميرى با اش

ــند به خريدارى اراضى  ــته از افراد بى س گذش
پرداختند، گفت: هر كسى كه مال غير را خريده 

است بايد به مراجع قضايى شكايت كند.
وى خاطرنشان كرد: در تمام بحث هايى كه به 
مراجع قضايى ارجاع شده  اند و راى آنها صادر 
ــت، نمى توان روى آن تصميم ديگرى  شده اس

گرفت.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار افزود: 
ــهركرد بايد در  بحث اراضى مقابل دانشگاه ش
ــازى پيگيرى  شوراى عالى معمارى و شهرس

شود.
وى گفت: كمربندى جنوب شهركرد در برنامه 
احداث هست ولى كمربندى شمال در اولويت 

احداث قرار دارد.
ــث مغايرت  ــرد: در بح ــان ك اميرى خاطرنش
طرح تفضيلى و طرح جامع، طرح تفصيلى در 

اولويت است.
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این روزها رسوایی های زیادی را از خودروسازان مطرح 
جهان می ش��نویم. چندی پیش بود که فولکس واگن 
به دلیل اع��ام نتایج غیرواقع��ی در خروجی گازهای 
منتشر شده و دستکاری نتایج در موتورهای دیزلی اش 
بسیار خبرساز شد و آبروی زیادی از این شرکت ریخت. 
عاوه بر آن میتسو بیشی هم یکی دیگر از کارخانه هایی 
بود که با تقلب در خودروهای خود و اعام آمار خاف 
واقع اعتبار خود را در بین مش��تریانش از دس��ت داد. 
گاهی اوقات در بین خودروس��ازی ها مرس��وم است 
که اش��تباهی در یکی از قطع��ات آن ها پیدا ش��ود و 
مجبور به جمع آوری محصوالت خود از بازار ش��وند تا 
جلوی خسارت های بیش��تر چه از لحاظ تجاری و چه 
از لحاظ فن��ی که مرتبط با جان انسان هاس��ت گرفته 
شود؛ هرچند برای آن ش��رکت هم هزینه های زیادی 
در برداشته باش��د. بیش��تر اوقات ویژگی هایی نظیر 
س��ریع، انحصاری و قدرتمند باعث ف��روش خودروها 
می ش��ود، اما بعضی خودروها، مخصوصا خودروهای 
خیلی جذاب، ب��ا اع��داد و ارقام توصیف می ش��وند؛ 
اعداد و ارقامی ب��اور نکردنی که وقتی ب��ه دنبال هم 
انباش��ته می ش��وند باعث سر گیجه ش��ما می شوند: 
اعداد و ارقام مربوط به قدرت، گشتاور، شتاب، قیمت 
و رکورد دور پیست. انس��ان ها مدام در حال مقایسه 
اشیا هستند. ش��ما حتی نمی توانید به دو سیب نگاه 
 کنید بدون اینکه در فکر این باشید که کدام یک از آنها 
خوشمزه تر است. این یک ویژگی ژنتیکی است که ما 
همیشه از آن در مورد غذاها، انسان ها و اشیا استفاده 
می کنیم تا اینکه پیش��رفت کنیم،ام��ا همین ویژگی 
باعث شده که ما آسیب پذیر نیز باشیم. وقتی صحبت 
از خودروها می شود، ما دوست داریم به این باور برسیم 
که یکی از آنها از تمام خودروهای دیگر بهتر اس��ت به 

خصوص وقتی برخی اعداد و ارق��ام باور نکردنی به ما 
 GT-R Nismo تحمیل می شوند.  نیسان رسما از مدل
با 600 اسب قدرت پرده برداری کرده است که از نظر 
خود آنها سریع ترین زمان دور پیست نوربرگ رینگ 
تاکنون متعلق به این خودرو است که 7 دقیقه و 8.679 
ثانیه است. این زمان جزو آخرین رکورد ها در لیست 
بلند باالی نیسان است که همه آنها باعث بحث و جدل 
شدند. مردم می گویند نیس��ان GT-R Nismo وزن 
زیادی دارد و قدرت کافی برای ثبت چنین رکوردی را 
ندارد و باید اعتراف کنیم که یک نیس��ان با قیمت زیر 
200 هزار دالر نباید به اندازه آخرین ابرخودروها سریع 
باشد که هر کدام از آنها یک میلیون دالر قیمت دارند. 
اگر فراتر از اعداد و ارقام بنگریم، GT-R چیزی جز یک 
ابزار بزرگ بازاریابی برای نیسان نیست؛ کارخانه ای که 
رنج وسیعی از خودروهای ارزان قیمت تولید می کند. 
به خودروهایی نظیر ورسا، سانی و مایکرا توجه کنید 
یا حتی خودروی اسپرت دیگر نیسان یعنی 370Z. اگر 
قرار بود فراتر از این به موضوع بنگریم به نظر می رسد 
مشکل اصلی نیسان نیست بلکه گرایش افرادی است 
که کورکورانه در این باور هستند که هر خودرویی که 
بتواند زمان س��ریعی در نوربرگ رینگ ثبت کند یک 
خودروی خیابانی شگفت انگیز است! واقعیت زندگی 
با GT-R و مالک آن بودن این اس��ت ک��ه این خودرو 
چندان هم جذاب نیست و به طور ناخوشایندی پر سر 
و صداست. گویی این خودرو بیشتر از آنکه برای لذت 
رانندگی ساخته شده باشد برای ثبت رکورد در نوربرگ 
رینگ ساخته شده است. اسرار آمیز ترین رکورد ها در 
پیست نوربرگ رینگ مربوط به GT-R R35 هستند، 
رکوردهایی که تا ب��ه حال فقط توس��ط خودروهای 
 نیس��ان و فقط ب��ه رانندگ��ی رانن��ده های نیس��ان

 GT-R ثبت شده اند! رکورد آخر نیسان یعنی رکورد 
نیسمو فراتر از اسرار آمیز بود زیرا تقریبا از رکورد تمام 
سوپر اسپرت ها و حتی ابرخودروها بهتر بود. رکوردی 
که نیس��ان به عنوان یک ابزار ب��زرگ بازاریابی از آن 

استفاده می کند. ولی آیا این رکورد واقعی بود؟!
نیس�ان به تقل�ب در زمینه ثب�ت رکورد 

اعتراف کرد
واقعیت ماجرا این اس��ت که خودرویی که زمان مورد 
نظر را ثبت کرد در واقع یک GT-R Nismo استاندارد 
که تحویل مشتریان می شود نبود. بلکه طوری تقویت 
ش��ده بود که مخصوص ثبت رکورد در پیس��ت باشد! 
طبق سایت Piston Heads که با مهندسین نیسمو 
که این مدل را آماده کرده اند، مصاحبه کرده اس��ت، 
خودرویی که رکورد ف��وق را ثبت کرد اس��پویلرها یا 
باله های نصب ش��ده روی صندوق عق��ب بزرگ تری 
برای ایجاد نیروی Down Force بیشتر داشت؛ این 
نیرو باعث می شود که خودرو در سرعت های باال روی 
سطح جاده وزن بیشتری را ایجاد کند. کمک فنرها و 
لنت های ترمز آن متفاوت بود، مجهز به صندلی های 
مس��ابقه ای Bucket از نوعی بود که باعث ش��ده بود 
50 کیلوگرم در وزن خودرو نسبت به مدل استاندارد 
آن صرفه جویی ش��ود و در پایان برنامه ریزی ECU یا 
کامپیوتر مرک��زی خودرو آن با مدل اس��تاندارد فرق 

داشت. 
تمام این تغییرات وقتی دست به دست هم می دهند 
می توانند تا چندین ثانیه زمان دور پیس��ت را بهبود 
دهند. ولی آنچ��ه که از هم��ه مهم تر اس��ت اعتراف 
مهندسان نیسمو است! آنها اعتراف می کنند خودرویی 
که با آن رکورد ثبت کرده اند، مخصوص پیست نوربرگ 
رینگ تنظیم شده بود! ش��اید علت اینکه نیسان این 
خ��ودرو را ب��رای زمانگیری دس��ت نش��ریات معتبر 
نمی دهد، نیز همین باشد! یعنی ترس از آن که دست 
آنها رو شود و زمان واقعی یک GT-R نیسمو استاندارد 
مشخص ش��ود و به همین خاطر فقط اجازه آزمایش 
ش��تاب گیری را به نش��ریات داده اس��ت. البته ظاهرا 
ادعاهای دروغین نیس��ان در مورد این خودرو فقط به 
زمان نوربرگ رینگ ختم نمی ش��ود بلکه شتاب 0 تا 
100 کیلومتر اعامی GT-R نیس��مو نیز دروغ خنده 
داری بیش نیست! زیرا نیسان ادعای تایم 2 ثانیه ای 
برای صفر تا صد را دارد در حالی که در هیچ آزمایش 
رسمی و بی طرفی توس��ط هیچ کدام از نشریات، رقم 
صفر تا 100 کیلومتر خالص بهتر از 3/2 ثانیه برای این 
خودرو ثبت نشده است که 1/2 ثانیه کندتر از تایمی 

هست که نیسان ادعای آن را دارد!

آمازون دکمه ساز شده است!

یک دکمه با این همه توانایی
ربات ها یک بار دیگر به فکر سالمتی انسان ها افتادند؛

ربات ویژه کودکان اوتیسم به بازار می آید
آمازون نخس��تین بار »دش باتن« را اوایل س��ال 2015 میادی معرفی 
کرد و در آن زمان مشخص نبود که آیا این محصول قرار است خریدهای 
 کاربران ش��رکت یاد ش��ده را س��اده تر نماید ی��ا اینکه به کل س��عی در

 پیاده سازی ایده ای تازه دارد.
 حاال این ش��رکت دکمه جدیدی را معرفی کرده و بای��د بگوییم به کل با 

محصولی که پیش تر از آن سخن گفتیم متفاوت است.
 گج��ت ارایه ش��ده جدی��د از س��وی آم��ازون مقول��ه اینترنت اش��یا و

 سرویس های تحت وب این شرکت را هدف قرار داده و می توان آن را برای 
انجام هرکاری برنامه ریزی کرد.

اگر بخواهیم به زبانی س��اده بگوییم، دکم��ه ای بهره مند از اس��تاندارد 
ارتباطی بیسیم وای فای اس��ت که به پایگاه های داده ای عظیم شرکت 
آمازون متصل می ش��ود؛ به این ترتیب، به جای آنکه آن را فشار دهید تا 
اقام مورد نظرتان را س��فارش دهید می توانید آن را برای انجام هرکاری 

برنامه ریزی کنید.
البته آمازون ایده هایی را در مورد کارکردهای این دکمه مثال زده مانند 
اینکه برای نمونه می توانید روی دکم��ه کلیک کنید تا درهای خودروی 

مورد نظرتان را باز کرده یا آن را روشن کنید.
باز کردن درهای گاراژ، خبر کردن تاکسی، تماس با همسر یا نماینده یک 

ش��رکت ارایه دهنده خدمات، دنبال نمودن می��زان مصرف اقام خانگی 
پر اس��تفاده، دارو یا حتی کنترل از راه دور لوازم خانگ��ی همگی از دیگر 

توانایی های این محصول به شمار می روند.
عاوه بر این می توانی��د از این دکمه به عنوان دس��تگاه کنترل از راه دور 
نتفلیکس، سوئیچ خاموش و روشن المپ های هوشمند، دستگاه حضور و 
غیاب برای مسافران استفاده کننده از سرویس Airbnb یا حتی سفارش 

پیتزای مورد عاقه تان استفاده کنید.
ش��ما می توانید این دکم��ه را با APIهای ش��خص ثالث نظی��ر توئیتر و 
فیس��بوک یکپارچه کنید یا حتی از آن همراه با اپلیکیشن های سازمان 

خود بهره بگیرید.
این دکمه که در دسته ابزار اینترنت اشیا قرار می گیرد، قیمتی برابر با 20 
دالر دارد و باید بگوییم که در وهله نخست توس��عه دهندگان مخاطبان 

هدف آن را تشکیل می دهند.
در هر صورت اینکه آمازون تایید کرده این دکمه ایده ای با موارد مصرف 
متعدد است به خودی خود خبر خوبی محسوب می شود و حاال این توسعه 

دهندگان هستند که باید باالترین بهره را از قابلیت های آن ببرند.
گفتنی است که هر دستگاهی که بخواهد با این دکمه تعامل داشته باشد 

باید بتواند به اینترنت متصل شود.

یک شرکت آمریکایی رباتی را ویژه کودکان اوتیسم ساخته که با داشتن 
توانایی های منحصر به فرد در خود قادر به ارتقای مهارت های پیشرفتی 

در این کودکان است.
 این ربات دارای ظاهری بسیار دوست داشتنی است و صورت آن طوری 

طراحی شده که توجه کودکان اوتیسمی را به خود جلب می کند.
نام این ربات Leka است و به ش��کل گوی می باشد و می تواند چهره های 

متفاوتی را از خود بسازد.
Leka قادر به تولی��د صدا، نور و رنگ های مختلف اس��ت ت��ا با کودکان 

اوتیسمی تعامل برقرار کند.
این ربات می تواند با کودکان بازی قایم موش��ک را انجام دهد و با نش��ان 

دادن نور و صدا به هنگام بازی با کودکان به آنها پاسخ دهد.
در این ربات بازی هایی وج��ود دارد که می تواند ب��ه بهبود مهارت های 

جنبشی و شناختی این کودکان کمک کنند.
از ویژگی های دیگر این ربات قابلیت گرفتن برنامه اس��ت تا از طریق آن 

بتوان ناتوانی های پیشرفتی را در کودکان اوتیسم بر طرف کرد.
 ربات Leka دارای یک س��ری فعالیت های شخصی سازی شده است که
  می توان��د به ارتقای برق��راری ارتب��اط و چگونگی یاد گرفت��ن تعامل با

  محیط و سایر مس��ایلی که در کنار کودکان اوتیس��م وجود دارد، کمک 

کند. این ربات با متصل ش��دن به بلوتوث از قابلیت نص��ب نرم افزار روی 
خود برخوردار است.

قیمت Leka در حال حاضر 390 دالر برآورد شده و قرار است از سال آینده 
میادی روانه بازار شود.

خودروسازان برای برتری جویی تالش می کنند؛

نیسان هم تقلب کرد

رییس انجمن نجوم اه�واز ب��ا بیان اینکه در حال حاضر 
لکه عظیم خورشی�دی نمای�ان ش��ده است، گفت: این 
لک�ه خورش��یدی تا دو هفت���ه دیگ�ر در کش��ور قابل 

مشاهده است.
خس��رو جعف��ری زاده، در خص��وص فعالی��ت ه��ای 
خورش��یدی که اخیرا افزایش یافته است، گفت: در پی 
این رویداد از روز 25 اردیبهشت ماه لکه  بسیار بزرگی که 
چندین برابر زمین بوده روی س��طح خورشید به وجود 

آمده است.
جعفری زاده افزود: بزرگی این لکه، نوید این را می دهد 
که بتوان آن را با چشم غیر مسلح )بدون ابزار رصدی( و 

با فیلترهای مخصوص خورشید رصد کرد.
رییس انجم��ن نجوم اه��واز  با اش��اره ب��ه تعریف لکه 
خورش��یدی گفت: به نظر دانشمندان احتمال دارد لکه 
خورشیدی توسط مغناطیس بس��یار قوی خورشید از 
داخل آن بیرون آید و در نقطه ای که توده بار مغناطیسی 
از خورشید خارج و سپس دوباره داخل آن می  شود یک 

جفت لکه ایجاد شود.
به گفته این کارشناس نجوم،  لکه های کوچک در عرض 
چند ساعت از بین می  روند، اما لکه های بزرگ می  توانند 

خیلی 
بیشتر 
عم��ر 

مانند  کنند، 
لکه ای ک��ه هم 

اکن��ون ظاهر ش��ده 
است.

جعفری زاده ادامه داد: در واقع قطر 
لکه های کوچ��ک 3000 کیلومتر اس��ت در حالی که 

بیش��تر لکه ها تقریبا به بزرگی زمین هستند و لکه های 
بسیار بزرگ تا 150000 کیلومتر هم طول دارند.

خس��رو جعفری زاده با بی��ان اینکه تصاوی��ر لکه های 
خورشیدی توسط ماهواره سوهو ارسال می شود، افزود: 
در تصاویر به دس��ت آمده از ماهواره س��وهو این لکه به 

همراه فوران عظیمی روی خورشید نمایان شده است.

خسرو 
ی  جعفر
زاده تاکید 
ک��رد: عاق��ه 
مندان و عموم مردم 
م��ی توانند این لک��ه را در 
زمان غروب خورش��ید ک��ه نور آن 
کمتراس��ت، روی خورش��ید به صورت نقطه ای س��یاه 

مشاهده کنند.
رییس انجمن نج��وم اهواز با اش��اره به وس��یله ای که 
می ت��وان لکه خورش��یدی را مش��اهده ک��رد، عنوان 
کرد: ای��ن لکه عظیم را می توان با اس��تفاده از شیش��ه 
جوش��کاری نمره 1۴ ) تاکید بر نم��ره 1۴ و یا روی هم 
گذاشتن دو شیشه جوش��کاری نمره 7 است( و عینک 

 خورش��ید گرفتگی رص��د ک��رد. جعف��ری زاده افزود:
 لکه های خورشیدی به دلیل دمای پایین تری که نسبت 
به سطح عمومی خورشید دارند و طول موج باالی فوران 
ها که 30۴ آنگستروم است به رنگ سیاه دیده می شوند.

 ب��ه گفت��ه ریی��س انجم��ن نج��وم اه��واز، خس��رو 
جعفری زاده، بر طبق پیش بینی ه��ا این لکه تا 2 هفته 
دیگر روی خورشید نمایان است و در سراسر دنیا و ایران 

قابل مشاهده خواهد بود.
جعفری زاده در توضیح فوران های خورش��یدی گفت: 
خورشید تماما از گاز هیدروژن است و  هر لحظه درون 
هسته خورشید انفجارهای عظیمی روی می دهد که از 
تصور بشر خارج اس��ت. این انفجارها به شکل پاسما و 
ذرات به همراه میدان بس��یار قوی مغناطیسی از سطح 
خورشید خارج می شوند که با چش��م غیر مسلح دیده 
نمی شود و تنها در زمان گرفت کامل خورشید می توان 

آنها را دید.
نخس��تین تصویر از لکه خورش��یدی در ایران توس��ط 
نوشین شریفات، عضو ارشد گروه رصدی ستاره شناسان 
آماتور ایران IAOD از شهرس��تان امیدیه گرفته ش��ده 

است.

امکان مشاهده تا ۲ هفته دیگر؛

خورشید خال دار شد!

اخبارخبر

هیوندای از خودروسازان مطرح کره جنوبی است که به تازگی از نوعی 
پوشش رباتیک جدید رونمایی کرده است.

در مطلبی که پیرامون این محصول منتشر شده، شرکت سازنده نمونه 
اولیه »ربات پوشیدنی« اش را با لباس مرد آهنی مقایسه کرده و اظهار 
داشته که این لباس به فرد اس��تفاده کننده توانی مضاعف می دهد و 
امکانی را برایش فراهم می کند تا اشیایی را که »صدها کیلوگرم« وزن 
دارند به راحتی بلند کند. این شرک�ت ابراز امیدواری کرده که در آینده 
از  پوشش طراحی ش��ده در ک�ارخانجات، واحد های نظامی و یا برای 

توانبخشی جسمی استفاده گردد.
هنوز اطاعات جامعی در خصوص این لباس منتشر نشده، اما به نظر 
 H-LEX می آید که پوشش رباتیک هیوندای با بهره گیری از پلتفورم
این شرکت توسعه یافته باشد؛ نوعی پوش��ش مشابه که شرکت مورد 

بحث سال گذشته رونمایی کرد.
البته پلتفورم H-LEX شرکت هیوندای نسبت به نمونه اولیه رونمایی 
 ش��ده همین ش��رکت س��بک تر به نظر می آید، هرچند ک��ه ظاهرا 
کارایی شان مشابه به هم است )نمونه اولیه برای کمک به سالخوردگان 
و افراد ناتوان طراحی شده بود.( گفتنی اس��ت هیوندای تنها شرکتی 

نیست که روی ساخت یک لباس رباتیک کار می کند.
عاوه بر هیوندای، ش��رکت پاناس��ونیک نیز چندی پیش از س��اخت 
لباسی مش��ابه برای کارگران کارخانه خبر داد و برخ�ی محقق�ان نیز 
ه�م اکنون روی نمونه پوشش ه�ای س��بک وی�ژه پا ب�رای استف�اده 

روزمره کار می کنند.
شرکت های خودروسازان اروپایی نظیر شرکت های آئ�ودی و ب ام و 
نیز کار توس��عه لباس هایی را در پیش گرفته اند ک�ه ب�ه مهن�دس�ان 
ام�کان می دهند بدون فشار آوردن به کمر خود وضعیت نشسته را به 

بدنشان بدهند.

 Edge از زمانی که سامس��ونگ تلفن هوشمند گلکس��ی اس 7 و مدل
آن را معرفی کرد تا به االن حدودا س��ه ماهی می گذرد و با وجود آنکه 
پرچمداران یاد شده به حق ستاره های اصلی آن مراسم بودند، شگفتی 
کنفرانس خبری سامس��ونگ صرفا به آنها خاصه نمی شد. در واقع به 
غیر از این دو تلفن همراه و دوربین 360 درجه، سامس��ونگ دو گجت 
سامتی را هم تحت عنوان خانواده Charm به مخاطبانش معرفی کرد. 
این شرکت وعده داد که دستگاه های یاد ش��ده مصرف انرژی پایینی 
دارند و باتری شان می تواند تا یک هفته دوام بیاورد اما پرسش هایی در 
مورد سازگاری آنها و زمان عرضه شان وجود داشت که  خوشبختانه این 
ابهامات مرتفع شدند. سامسونگ وعده داده که محصول یاد شده را در 
مرحله نخست به کشورهای کره، ایتالیا، فرانسه و روسیه ارایه می کند 
و عاوه بر اینها، کاربران »برخی بازارهای منتخ��ب« نیز از این دنبال 
کننده سامت را دریافت خواهند کرد. مجموعه امکانات این پوشیدنی 
در سطحی کاما ابتدایی و س��اده است و به ش��مارش قدم ها و المپ 
LED چشمک زن برای اعام دریافت نوتیفیکیشن خاصه می شوند. 
اما همین ساده بودن محصول باعث ش��ده که کاربران چارم بتوانند تا 
دو هفته انرژی مورد نیاز دس��تگاه را از باتری 17 میلی آمپر س��اعتی 
آن تامین نمایند. این ش��رکت کره ای همچنین وعده پش��تیبانی نرم 
افزاری گسترده را برای محصول خود داده و جالب است بدانید که این 
پوشیدنی صرفا با گلکسی اس 7 سازگار نیست و می تواند با هر دستگاه 
اندرویدی موجود در بازار کار کند. قیمت اعام شده برای چارم نیز برابر 

با ۴0 یورو عنوان شده است. 
الزم است خاطرنش��ان کنیم که این محصول نخس��تین بار در جریان 
 کنگره جهانی موبایل امس��ال رویت ش��د و ش��رکت س��ازنده برخی

 ویژگی های آن را برای مخاطبشان فاش س��اخت، اما چارم به صورت 
رسمی معرفی و به چهار بازار بزرگ دنیا عرضه شد.

در اقدامی بی س��ابقه محققان موفق به تولید مولکولی ش��ده اند که می تواند 
 هر ویروسی را نابود کند. این دس��تاورد تاریخی از آن جهت ارزشمند توصیف

 می ش��ود که می تواند به نابودی ویروس های مهل��ک و مرگباری نظیر ابوال، 
 زیکا و آنفلوآنزا نیز امی��دوار بود. پیدا کردن ش��یوه های درمان��ی مؤثر برای

 بیماری هایی نظیر ابوال، زیکا و حتی آنفلوآنزا به مس��یری دشوار تبدیل شده 
است. نکته اینجاس��ت که ویروس ها به طرز چش��مگیری با یکدیگر متفاوت 
هس��تند و حتی زنجیره مش��ابهی از یک ویروس قابلیت جهش و تغییر دارد. 
دقیقا به همین خاطر است که محققان همه ساله واکسن های جدیدی برای 
آنفلوآنزا ارایه می کنند. گروهی از محققان IBM با همکاری انستیتو مهندسی 
زیس��تی و فناوری نانو در س��نگاپور پروژه بزرگی را آغاز کرده اند که در آن به 
دنبال وجه اشتراک تمام ویروس ها هستند. آنها با تکیه بر اطاعاتی که در این 
زمینه به دس��ت آورده اند مولکول بزرگی را تولید کرده اند که توانایی نابودی 
 RNA و DNA انواع مختلفی از ویروس ها را دارد. محققان در این برنامه بزرگ
ویروس ها را نادیده گرفتند که البته می توانند به عنوان اهداف کلیدی در نظر 
گرفته شوند، اما نکته اینجاست که از یک ویروس به ویروس دیگر تفاوت پیدا 
کرده و همچنین در بس��یاری از موارد با جهش نیز همراه هس��تند .در مقابل 
محققان روی »گلیکوپروتئین ها« متمرکز شده اند که در خارج از ساختار تمام 
ویروس ها قرار داشته و در بدن به سلول ها می چسبند. این ساختار به ویروس 
ها امکان آن را می دهد تا پس از وارد شدن به بدن فرد میزبان شروع به آلوده 
کردن وی و در نهایت ایجاد بیماری کنند. به باور محققان، مولکول بزرگی که 
به تازگی تولید شده با نزدیک کردن خود به ویروس، به آن چسبیده و مانع از 

عملکرد مخرب آن می شوند.

هیوندای برای توانمندساختن انسان دست به کار شد؛

ربات هایی که
لباس می شوند

عرضه در چهار کشور دنیا؛

سامسونگ یکی دیگر از محصوالت 
سالمتی خود را معرفی کرد

تحقق یک رؤیا؛

این مولکول ویروس ها را نابود می کند
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سالگرد ارتحال بنیانگذار انقالب فرصتی است تا مردم عزیز کشورمان 
تجدید بیعتی با بینش ومرام حضرت امام )ره( داشته باشند.

 فرماندار اردس��تان در جلس��ه برنام��ه ریزی اع��زام زائری��ن مرقد 
حضرت ام��ام )ره(در فرمانداری اف��زود: در هر جای��گاه ومقامی که 
 هستیم در خصوص این اعزام تالش وکوش��ش خود را داشته باشیم 

تا در محضرامام وخداوند شرمنده نباشیم.
علیرضا غیور تصریح کرد: فرصتی ایجاد ش��ود تا قش��ر جوان بتواند 
 در این مراس��م ش��رکت فعال داش��ته  و با اندیش��ه های امام راحل 

آشنا شود.
فرماندارشهرس��تان اردس��تان تاکید کردند تا تمهیدات وتدارکاتی 
 خوب جهت زائرین فراهم شود تا مشکلی از این جهت برای آنان پیش

 نیاید.
وی افزود: تمام ادارات تعامل خوب وس��ازنده ای را ب��ا مجریان این 

مراسم داشته باشند تا به نحو احسن مراسم ارتحال صورت گیرد.
وی در خصوص س��وم خرداد هم گف��ت: یکی از روزهای با ش��کوه و 
بیادماندنی تاریخ انقالب اسالمی است و باید مورد توجه همگان قرار 
گیرد و از جان فشانی هایی که توسط رزمندگان اسالم صورت گرفته، 

تقدیر شود.
این مسئول یادآورشد: این ایام فرصتی است تابازنگری و تاریخ انقالب 
و جنگ به نسل جوان بازتاب داده شود تا آنها با این آرمان و منش آشنا 
شوند. شهرستان اردستان تعداد ۹ اتوبوس زائربه استعداد۳۸۰ نفر را 

به مرقد حضرت امام )ره( اعزام خواهد کرد.

اصغر رضازاده با بیان اینک��ه نرخ ازدواج در تی��ران و کرون ۹ درصد 
 است، اظهار کرد: در سال گذشته نسبت به سال 1۳۹۳، آمار ازدواج 

در شهرستان تیران و کرون دو درصد کاهش پیدا کرد.
 وی با بی��ان اینکه ن��رخ تولد در شهرس��تان تیران و ک��رون بیش از

 1۸ درصد است، افزود: در سال 1۳۹4 بیش از یک هزار و۳۰۰ نوزاد 
در شهرستان متولد شدند و این تعداد نسبت به سال 1۳۹۳ سه درصد 

کاهش پیدا کرده است.
رییس اداره ثبت احوال شهرستان تیران و کرون اضافه کرد: بیشترین 
نامگذاری شهروندان تیران و کرونی برای فرزندان پسر و دختر خود 

نام های محمد، علی، فاطمه و زهرا است.
رضازاده ادامه داد:۳۰۰ نفر در س��ال گذش��ته در شهرس��تان فوت 
 کردند که نس��بت به س��ال 1۳۹۳ بی��ش از ۳ درصد کاه��ش پیدا 

کرده است.

 ۱۴ خرداد فرصتی برای بیعت 
با بینش و مرام بنیانگذار انقالب است

اخبار

مدیرعامل س��ازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاش��ان، از برگزاری 
جش��نواره » بازیافت، زندگی دوباره طبیع��ت « در مجموعه فرهنگی 

ورزشی شهربانو در این شهرستان خبر داد.
مجتبی رضازاده در این باره گفت: این جش��نواره که در جهت ترویج 
فرهنگ بازیافت و اس��تفاده مجدد از ابزار و وس��ائل در چرخه زندگی 
در بین شهروندان در پارک شهربانو کاش��ان برگزار می شود، میزبان 
دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس کاش��ان از مناطق پنج گانه 
شهری اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: آموزش دانش آموزان با مفاهیم 
بازیافت و پسماند و ارتقای سطح آشنایی دانش آموزان در مورد استفاده 
از وسایل تجدیدپذیر در طبیعت و عدم استفاده از ابزار و وسایل غیرقابل 

بازیافت از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.
جشنواره » بازیافت، زندگی دوباره طبیعت « توسط سازمان فرهنگی 
ورزش��ی ش��هرداری کاش��ان و با همکاری معاونت خدمات ش��هری 
شهرداری کاشان در مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو برگزار می شود.

 قرارداد اح��داث ب��زرگ ترین س��الن اختصاصی ورزش ه��ای زرمی
استان اصفهان در آران و بیدگل منعقد شد.

 ریی��س اداره  ورزش و جوان��ان آران و بی��دگل ب��ا اع��الم ای��ن خبر
 اضافه کرد: در مراس��م امضای سند همکاری ساخت این مجموعه که 
پنجشنبه  گذشته برگزار شد مدیر کل ورزش و جوانان استان، فرماندار 
شهرستان و رییس اداره فنی و مهندسی اداره کل استان اصفهان حضور 
داشتند. ابوذر فردنژاد با بیان این که در دیداری که با حضور فرماندار 
با مدیر کل ورزش و جوانان استان صورت گرفت، بحث هایی در مورد 
مسائل، مش��کالت و نیازهای ورزش شهرستان انجام شد، اضافه کرد: 
این سالن ورزشی با مشارکت خانواده محترم مرحوم عباس کریمشاهی 
احداث خواهد شد. وی با تقدیر از خیران ورزش��یار آران و بیدگل که 
در سال های اخیر مشارکت گسترده ای در احداث و تکمیل پروژه های 
ورزش��ی داش��ته اند، اضافه کرد: آران و بیدگل در فعالیت های خیریه  
ورزشی در استان اصفهان پیشتاز اس��ت و در مجمع خیران ورزش یار 
 اس��تان، این شهرس��تان تاکنون بیش��ترین پروژه های اجراش��ده را 
داشته است. فردنژاد با ابراز خوشحالی از رشد فعالیت های عام المنفعه 
 در زمینه  احداث اماکن ورزش��ی، خدماتی و رفاهی خاطرنشان کرد: 
این کارها به عنوان یکی از لوازم تربیتی در کنار آموزش های مرس��وم 
برای پرورش جوانان س��الم مورد توجه قرار گرفته است. گفتنی است 
سالن کش��تی پهلوان کربال و استخر مجموعه ورزش��ی مادر از جمله 
 طرح هایی اس��ت که در چند ماه اخیر با مش��ارکت خیران ورزش��یار 

در آران و بیدگل به بهره برداری رسیده است.

 ش��هردار جن��دق گف��ت: ش��هر جن��دق از پتانس��یل باالی��ی برای 
توسعه گردشگری برخوردار است.

حشمت با اشاره به این که مس��ئوالن نباید شهرداری های کوچک را 
مانند شهرداری بزرگ ببینند، گفت: ش��هر جندق از جمله شهرهای 
محروم در استان اصفهان به ش��مار می رود که منابع درآمدی بسیار 

محدودی دارد.
وی اف��زود: عالوه بر معادن س��نگی که در ش��هر جندق ق��رار دارند، 
ب��ا توجه ب��ه قدمت بی��ش از2۰ هزار س��اله این ش��هر و وج��ود آثار 
 تاریخ��ی ش��اخص در جن��دق، می ت��وان از پتانس��یل گردش��گری 
 به عنوان یک��ی از منابع درآمدی پایدار برای ش��هر جندق اس��تفاده 

کرد.
ش��هردار جندق اظهار داشت: قلعه تاریخی ش��هر جندق با نام زندان 
انوش��یروان عالم یکی از آثار شاخص در این شهر اس��ت که با قدمت 
 تاریخی 2 هزار س��ال، هنوز ه��م تع��داد۳۰ خانوار در آن س��کونت 

دارند.
حش��مت ادامه داد: متاس��فانه ش��هرداری به دلیل مناب��ع درآمدی 
 مح��دودش، نتوانس��ته متول��ی آث��ار تاریخی این ش��هر باش��د، اما 
 ب��ا اس��تفاده از بودج��ه ش��هرداری و ب��دون کم��ک هی��چ ارگانی، 
توانسته است با آسفالت، س��نگفرش و آجرفرش معابر منتهی به قلعه 
 تاریخی ش��هر، تا اندازه ای این محیط را برای ورود گردش��گر مساعد 

کند.

 برگزاری جشنواره  » بازیافت، 
زندگی دوباره طبیعت « در کاشان

بزرگ ترین سالن ورزش های رزمی 
استان در آران و بیدگل احداث می شود

شهر جندق از پتانسیل باالیی برای 
توسعه گردشگری برخوردار است

اجرای طرح های خیر محور در حوزه بهداشت ودرمان 
نقش بسزایی در خدمت رسانی به عموم مردم دارد.

رییس شبکه بهداشت ودرمان ش��هرضا با اعالم این 
مطلب گفت: مرکزس��المت جامعه قائمیه شهرضا از 
 ابتدای خرداد ماه سال جاری فعالیت رسمی خود را 
با تمرکز بر اصل پیشگیری محوری در حوزه بهداشت 

و درمان آغاز می کند.
حج��ت اهلل تنهای��ی بااش��اره ب��ه مه��م تری��ن 
 ماموری��ت پایگاه بهداش��تی و درمان��ی قائمیه)عج( 
در شهرضا اظهارداش��ت: طرح جامع تحول سالمت 
 از دوس��ال گذش��ته مبتنی بر رویکرد کاهش هزینه 
در ح��وزه درمان وبهبود خدمات رس��انی به اقش��ار 
جامعه در نقاط مختلف کشور آغاز شد ودر نخستین 
 گام پای��گاه ه��ا ومراکز جامع بهداش��ت در کش��ور 
راه اندازی ش��د. وی افزود:مطابق برنامه ریزی انجام 
گرفت��ه در قالب پای��گاه قائمی��ه )عج( کارش��ناس 
 بالین��ی در خص��وص ارایه مش��اوره های مناس��ب 
در حوزه آس��یب های اجتماعی،کارشناس تغذیه در 
خصوص مسایل مرتبط با حوزه غذایی وتعذیه  و ارایه 
 راهکارهای مناس��ب به منظور بهبود سبک زندگی و

تغذیه ای اقشار مختلف مردم،کارشناس آمار ومدارک 
بهداشت،کارش��ناس بهداش��ت محیط وکارشناس 
بهداشت حرفه ای خدمات رسانی به عموم شهروندان 

را انجام می دهند.
رییس شبکه بهداش��ت ودرمان شهرضا با بیان اینکه 
این شهرس��تان در مرحله اجرای ط��رح ایراپن قرار 
دارد، افزود: در قال��ب این طرح تمام��ی افراد باالی 
 4۰ سال س��ن به ش��کل رس��می و افراد بین سنین 
 2۰ ت��ا4۰ س��الگی در ص��ورت تمای��ل در خصوص 
بیماری های دیابت، بیماری های تنفسی وبه خصوص 

آس��م، بیماری های قلبی وعروقی  وس��رطان مورد 
آزمایش قرار می گیرند.

تنهایی با بیان اینکه راه اندازی واحد دیابت ش��هرضا 
 در مح��ل پای��گاه س��المت قائمی��ه )ع��ج( از دیگر

 برنامه های تدوین ش��ده در قالب ای��ن طرح بزرگ 
 ب��ه ش��مار م��ی رود، متذکرش��د: برهمین اس��اس  
واحد دیاب��ت ش��هرضا از محل کلینی��ک تخصصی 
کس��ایی به پایگاه قائمیه منتقل می ش��ود و تمامی 
 اف��راد در ای��ن م��کان از خدم��ات الزم برخ��وردار 

می شوند.
رییس ش��بکه بهداش��ت ودرمان ش��هرضا با اشاره 
به اینکه مراح��ل ارزیابی می��زان اعتب��ار الزم برای 
تجهیز امکانات و خدمات پای��گاه قائمیه )عج( انجام 
 گرفت��ه و براس��اس برنامه ری��زی مراحل اس��تقرار

  بخ��ش ه��ای مختل��ف درای��ن پای��گاه ت��ا پای��ان 
اردیبشهت ماه سال جاری انجام می گیرد واز ابتدای 
خرداد ماه شاهد فعالیت این مجموعه به شکل رسمی 
هس��تیم. وی با اش��اره به اینکه مرکز مش��اوره های 
 قبل از ازدواج ش��هرضا به پایگاه قائمیه )عج( منتقل 
می ش��ود، افزود: طبق برنام��ه ریزی انج��ام گرفته 
پایگاه های سادات، سروستان و جرم افشار به عنوان 
زیرمجموعه های پایگاه قائمیه )عج( تعریف و فعالیت 

می کنند.
تنهای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه بخ��ش درمانگاه��ی این 
 پای��گاه ب��ا محوری��ت خیر ح��وزه س��المت اجرایی 
می شود، متذکرشد: اجرای این درمانگاه و همچنین 
راه اندازی داروخانه در قالب پایگاه در مرحله مذاکره 
قرار دارد وپ��س از تحقق نتیجه نهای��ی  این امر مهم 

عملی می شود.
ح��اج حس��ینعلی اب��اذری خیرس��المت، اح��داث 

کنن��ده پایگاه قائمیه)ع��ج( درگفت وگوی��ي با بیان 
اینکه هم نوع دوس��تی وخدمت به انس��ان ها باید به 
عنوان مه��م ترین رکن زندگی بش��ر مطرح باش��د، 
اظهارکرد:  مراحل اح��داث پایگاه جامع قائمیه )عج( 
از ابتدای سال 1۳۹1 در زمینی به مساحت5۰۰ متر 
 مربع وزیربنای147۰ مت��ر مربع آغاز ش��د و انتظار 
می رود بخش قابل توجه��ی از نیازمندی های بخش 
 بهداشتی ودرمانی س��اکنین مناطق شرقی شهرضا 
با راه اندازی این طرح محقق شود. وی افزود: فرهنگ 
مردم ش��هرضا مبتنی براصل همکاری و تالش برای 
پیشرفت همگانی اس��ت وبنده نیز از حدود 25 سال 
گذش��ته هم��واره دغدغه اج��رای این ط��رح بزرگ 
 را داش��تم که با حمایت ه��ای الهی  و هم اندیش��ی 
با اعض��ای خانواده مصمم به اجرای این طرح ش��دم. 
این خیر حوزه س��المت با بیان اینکه دس��تگاه های 
 دولتی باید نس��بت به تعامل وهمکاری با خیرین در 
 عرصه ه��ای مختلف در ش��هرضا اهتمام بیش��تری 
داشته باش��ند، تصریح کرد: باید به این موضوع مهم 
اذعان کنم که ثمره تمامی دوران زندگی بنده در این 
طرح بهداش��تی ودرمانی خالصه می شود واز تمامی 
افرادی که به هرش��کل ممکن امکان خدمت رسانی 
مادی ومعنوی به همنوعان خود را دارند انتظار دارم 

از هیچ تالشي در این عرصه فروگذار نکنند.
وی اضافه کرد: این پایگاه جامع به ش��کل رسمی در 
روز اول خرداد ماه سال جاری همزمان باشب خجسته 
زادرود حض��رت ولي عصر )عج( ب��ا حضورحاج جواد 
فروغي قاري بین المللي قرآن وجمعي از مس��ئوالن 
 اس��تانی وشهرس��تانی فعالیت خود را در راس��تای 
 خدم��ت رس��انی ب��ه عم��وم ش��هروندان آغ��از 

می کند.

کاهش 2 درصدی ازدواج 
در تیران و کرون
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مس��ئول حوزه گردش��گری اداره میراث فرهنگی کاش��ان گفت: کاشان به 
 دلیل بافت سنتی و تاریخی منحصربه فرد و الگوی تبدیل خانه های تاریخی 
به اقامتگاه ها و هتل های سنتی به عنوان چهاردهمین شهر نمونه گردشگری 

ایران انتخاب شد.
 حج��ت اهلل ناصح��ی پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 1۳ ش��هر ک��ه از لحاظ 
بافت و آثار تاریخی قابلیت های منحصربه فردی داش��تند، به عنوان ش��هر 
 نمونه گردشگری در کشور معرفی شدند، اظهار داشت: از این  رو شهر کاشان 
با ارایه برنامه هایی در زمینه احیای بافت تاریخی و تغییر کاربری در خانه های 
 تاریخی به عنوان یکی از ش��هرهای نمونه گردش��گری در کش��ور انتخاب 

شد.
وی به مناطق نمونه گردشگری در این شهر اشاره کرد و افزود: نیاسر، برزک، 
قمصر، جوشقان و کامو، اردهال و نش��لج از جمله مناطق نمونه گردشگری 

منحصربه فرد در کاشان به شمار می روند.
مسئول حوزه گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاش��ان گفت: جاذبه های طبیعی بس��یاری از جمله آبش��ار نیاسر چشمه 
 کالته و بس��یاری از مناطق کوهس��تانی زیبایی در این خطه کویری وجود 

دارد.
وی همجواری شهر کاشان با کویر و کوه را نقطه مثبتی برای جذب گردشگر 
فرهنگی و اکوتوریسم دانس��ت و افزود: با توجه به اینکه کاشان بافت سنتی 
غنی دارد، احیای بافت تاریخی هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی، 

ثبت مرمت، احیای بافت تاریخی و نیز خانه های تاریخی که به اقامتگاه ها و 
هتل های سنتی تبدیل  شده است، ازجمله ش��اخصه هایی بود که این شهر 

به عنوان شهر نمونه گردشگری انتخاب شود.
 ناصحی پ��ور خاطرنش��ان ک��رد: براس��اس پیش��نهاد هایی ک��ه اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان، کاشان و 
 همچنین ش��هرداری این ش��هر به س��ازمان میراث فرهنگی ارای��ه دادند، 
 ش��هر کاش��ان به عنوان چهاردهمین ش��هر نمونه گردش��گری در سازمان 

میراث فرهنگی انتخاب شد.

مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج لنجان گفت:۳۰ اردیبهشت ماه جاری 
یادواره سردار شهید حسین قجه ای ش��اه کلید فتح خرمشهر در زادگاهش 

زرین شهر برگزار می شود.
 س��ید احس��ان میرزایی تبیین اهداف و دس��تاوردهای انقالب اس��المی و 
شهدای هشت سال دفاع مقدس را وظیفه همه مسئوالن و آحاد مردم دانست 
و اظهار کرد: شهدا سرمایه های اصلی نظام مقدس جمهوری اسالمی به شمار 
 می آیند و باید گفت که ما امنیت امروز خود را مدیون جان فش��انی های آنان 

هستیم.
وی افزود: یکی از دالیلی که دشمنان ایران به دنبال تبدیل کردن ارزش های 
ما به ضد ارزش هس��تند، وحشتی اس��ت که از ترویج فرهنگ شهداست که 
نشأت  گرفته از فرهنگ عاشورا است و ما موظفیم با برگزاری یادواره شهدا، 
فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان انتقال دهیم چرا که یکی از مهم ترین 
عواملی که می تواند جوانان ما را از هجمه های فرهنگی دشمنان حفظ کند 

نهادینه سازی ارزش ها و دستاوردهای دفاع مقدس در جامعه است.
 مس��ئول فرهنگی ناحیه مقاومت بس��یج لنج��ان عنوان کرد: نظام س��لطه 
با راه اندازی جن��گ نرم به دنبال صادر کردن فرهن��گ منحط غرب و ترویج 
بی بندوباری در جامعه ما بوده اس��ت، ام��ا با تبیین و تقویت فلس��فه ایثار و 
شهادت در بین جوانان راه برای مقابله با این ناتوی فرهنگی دشمن به خوبی 

هموار می شود.
 وی با اش��اره ب��ه اینک��ه جبه��ه محل��ی ب��رای ع��روج انس��ان های پاک 

به ملکوت اعلی بود، بیان کرد: ما باید در یادواره شهدا حال و هوای آن دوران 
را زنده و بازس��ازی کنیم و به  نوعی رش��ادت رزمندگان را به تصویر بکشیم 
تا ذهن و روح نس��ل جدید ما با آرمان های امام خمینی )ره( و ش��هدا ایران 
 اس��المی عجین ش��ود و آن ها خود در حفظ آرمان های اسالم ناب ثابت قدم 

باشند.
میرزایی خاطرنشان کرد: بیان زندگی نامه و خاطرات شهدا برای نوجوانان و 
جوانان تاثیر فوق العاده ای در مبارزه ب��ا تهاجم فرهنگی دارد بنابراین ترویج 
فرهنگ مقاومت اسالمی و احیای فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت در جامعه 

بسیار حائز اهمیت است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه فراگیری ش��أن اسالم دشمنان را دچار هراس 
کرده اس��ت، تصریح کرد: رس��الت امروز ما پاس��داری از ارزش های انقالب 
اسالمی است چراکه اگر امروز اسالم ناب به سراسر جهان صادرشده، به برکت 

خون شهدا و تدابیر امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری است.
میرزایی اضافه کرد: طی سال های گذشته یادواره سردار شهید حسین قجه ای 
فاتح خرمشهر با استقبال خوب جوانان همراه بوده، اما نیاز است جوانان این 
سردار واالمقام را بهتر بشناسند و امسال۳۰ اردیبهشت ماه جاری یادواره این 

شهید بزرگوار در مرکز شهرستان لنجان برگزار می شود.
وی ادامه داد: هم رزمان سردار ش��هید قجه ای نیز در این مراسم حضور پیدا 
خواهند کرد و به بیان خاطرات و فضایل اخالقی و رش��ادت های این شهید 

واالمقام می پردازند.

 آن سوی خبر

عنوان چهاردهمین » شهر نمونه گردشگری « ایران به کاشان رسید

هر ساله در اواخر اردیبهشت ماه برداش��ت گل محمدی بار دیگر بازارهای 
 کش��ور را عطر آگی��ن می کند؛ عط��ری که بوی خوش��ش فض��ا را معطر 
 کرده است. برداش��ت گل محمدی از گلستان های شهرس��تان گلپایگان 

از2۰ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا1۰ خرداد ماه ادامه دارد.
این شهرستان با 4۰ هکتار گلستان گل محمدی، باالترین سطوح زیر کشت 
این محصول نسبت به برخی شهرهای استان را به خود اختصاص داده است.

  بس��یاری از گلپایگانی ها به دلی��ل عالقه زیاد به گل محم��دی در حیات 
 خان��ه های خود بوت��ه گل محم��دی را  پرورش م��ی دهند، ت��ا جایی که 
در سه دهه اخیر پرورش گل محمدی در حیات منازل به دلیل در آمدزایی 

به عنوان اشتغال زنان خانگی محسوب می شود.
با ایجاد کارخانه فرآوری اسانس و گالب و توسعه سطوح زیر کشت محصول 
در آینده نزدیک این شهرس��تان به قط��ب تولید گالب و اس��انس تبدیل 

خواهد شد. 
حیدرعلی گل محمدی مدیر جهاد کش��اورزی گلپایگان در این خصوص 
اظهار کرد: ب��ا توجه کاهش نزوالت آس��مانی و افت آب ه��ای زیر زمینی 
کشاورزی باید به سمت کشت محصولی که نیاز به آبیاری کم دارد گسترش 
پیدا کند. وی گفت: در سه سال اخیر با آموزش کارشناسان جهاد کشاورزی 
کاشت نهال گل محمدی به سبب مقاوم بودن در برابر خشکی زمین و نیاز 

به آب کم با جهاد کشاورزی گسترش پیدا کرده است.
گل محمدی سطح زیر کشت گلستان های گل محمدی را4۰ هکتار دانست 

و ادامه داد:1۰ هکتار بارور آن و۳۰ هکتار به صورت نهال است.

 مدی��ر جهادکش��اورزی گلپای��گان عملک��رد برداش��ت گل محم��دی 
در سال گذشته در س��طح هش��ت هکتار را ۳۰ تن اعالم و افزود: اکنون 4 
کارگاه گالب گیری سنتی در شهر گلشهر فعال است که در سال گذشته 5۰ 
تن گالب در این کارگاه ها استحصال شد. گل محمدی تصریح کرد: امسال 
 پیش بینی می شود4۰ تن گل محمدی از س��طح1۰ هکتار گلستان های 
گل محمدی برداشت شود. در ادامه رضا فیضی پرورش دهنده گل محمدی 
بیان کرد: در شهرستان گلپایگان به دلیل شرایط اقلیمی در سه دهه اخیر 
پرورش گل محمدی گسترش داشته اس��ت؛ که هرسال بستگی به سطح 
 زیر کشت گل محمدی از گلس��تان های شهرستان برداش��ت و در نهایت 

به کارخانه های فرآوری گل محمدی کاشان صادر می شد.
وی با بیان اینکه در گذشته تنها یک واحد گیری سنتی در شهر گلشهر فعال 
بود، اذعان کرد: در منطقه ای که گل محمدی قابلیت پرورش داشته باشد 

می توان گالب و اسانس و... تولید کرد.
این پرورش دهنده گل محمدی با اشاره به اینکه فرآورده های گل محمدی 
ارزش اقتصادی دارد، اما طی سال های اخیر به سبب افت آب در چاه های 
کشاورزی تعدادی از  گلستان های زیر کشت گل محمدی در شهر گلشهر 
 کاهش پیدا کرده است، بیان داشت: نهال گل محمدی پس از سه سال به بار 

می نشیند و گیاهی مقاوم در برابر خشکی و شوری است.
 وی گفت: در یک هکتار زمین زیر کش��ت گل محمدی م��ی توان 2 هزار 
کیلو گرم گل برداش��ت کرد که از هر چهار هزار کیلوگرم یک کیلو اسانس 

به دست می آید.

برگزاری یادواره سردار شهید حسین قجه ای، شاه کلید فتح خرمشهر

شمیم عطر گل محمدی  این بار از گلپایگان می آید

مـركـز
سالمت  جامعـه
 قائميه  شهـرضا
 راه انـدازی 

مـی شود
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دريچه

ــم تغييرات خاصى  ــت كه ما ه ــدن آب وهوا، بهتر اس همراه با گرم ش
ــكل برنخوريم،  ــاد كنيم تا به مش ــره خودمان ايج را در زندگى روزم
ــوع دوش گرفتن  ــر دادن ن ــم و موثر، تغيي ــن تغييرات مه يكى از اي

ماست.
ــى آب داغ) دوش  ــا با آب گرم (يا حت ــتر ما عادت داريم كه حتم بيش
بگيريم، در حالى كه برخى محققان مى گويند دوش آب خنك مى تواند 
ــمى و روانى ما مفيد  ــالمتى جس ــال واقعا براى س در روزهاى گرم س

باشد.
ــك مى كند، در حالى كه آب  آب گرم به صورت طبيعى پوست را خش
ــذ آن تنگ تر ــت و مناف ــود كه كوتيكول هاى پوس خنك باعث مى ش

 شوند.
ــت وارد مى شود و   در اين حالت، گردوغبار يا آلودگى كمترى به پوس

درنتيجه احتمال بروز آكنه ها نيز كاهش پيدا مى كند. 
ــفت  آب خنك روى كوتيكول هاى مو نيز تاثير مى گذارد و آن ها را س
مى كند. به همين دليل، آلودگى كمترى مى تواند به پوست سر راه پيدا 

كند و درنتيجه باعث شادابى بيشتر موها مى شود.
مطالعات متعددى نشان داده اند كه سرما مى تواند به كاهش استرس 
ــن مطالعات  ــردگى كمك كند. حتى يكى از اي ــكين عاليم افس و تس
ــيد اوريك را در بدن كمتر  نشان مى دهد كه سرما مى تواند سطح اس

كند. 
ــدن كمك كند ــت مى تواند به ب ــن وضعي ــان مى گويند كه اي محقق

ــات ديگر  ــردازد. يكى از مطالع ــترس بپ ــه مقابله با اس  تا راحت تر ب
ــر  ــه در New England Journal of Medicine منتش ك
ــد تاثير  ــك مى توان ــه دوش آب خن ــان مى دهد ك ــت، نش ــده اس ش
ــردگى بدون عوارض جانبى (از جمله شكل گيرى وابستگى)  ضدافس

داشته باشد.
ــدن را افزايش مى دهد،  ــم ب ــه دوش آب خنك، متابوليس در حالى ك

سيستم ايمنى بدن را هم فعال مى كند. 
سلول هاى سفيد خون كه از اين طريق فعال مى شوند، به پيشگيرى از 

عفونت هاى ويروسى و مقابله با آن ها كمك مى كنند. 
نكته ديگر اين است كه دوش آب سرد، گردش خون كلى بدن را بهبود 
مى بخشد و از سفت شدن عروق خونى و ابتال به بيمارى فشار خون باال 

جلوگيرى مى كند.

فوايد دوش آب سرد در روزهاى گرم

دانستنى ها

رييس پنجاه و ششمين كنگره انجمن دندانپزشكان ايران خبر
ــرطان دهان به  با بيان اينكه دخانيات مهم ترين عامل س
شمار مى رود، افزود: در دنيا هشتمين و در منطقه جنوب 
ــومين عامل سرطان دهان،  ــيا و خاورميانه س شرقى آس

دخانيات است.
دكتر على تاجرنيا در نشست خبرى اين كنگره با بيان اين 
ــه، التهابات لثه و جرم هاى  كه 50 درصد بيمارى هاى لث
دندانى مربوط به مصرف دخانيات مى شود، افزود: مصرف 
تنباكو، پيپ، قليان و جويدن مواد دخانى مهم ترين عامل 

در اين زمينه به شمار مى رود.
ــرطان دهان افرادى  وى افزود: 90 درصد مبتاليان به س

هستند كه مواد دخانى مصرف مى كنند.
**نقش دندانپزشكان در پيشگيرى از بيمارى ها

رييس كنگره انجمن دندانپزشكان اظهار كرد: مطالعات 
ــكان به بيماران خود  ــان مى دهد كه توجه دندانپزش نش
ــى بيمارى هاى سيستماتيك مى تواند در  به لحاظ بررس
ــايع و خطرناك بسيار موثر  جلوگيرى از بيمارى هاى ش

باشد.
ــكى اتحاديه اروپا  تاجرنيا افزود: گزارش مركز دندانپزش
ــيار مهمى در  ــان مى دهد كه دندانپزشكان نقش بس نش

تشخيص سرطان هاى دهان دارند.
ــار جديد مبتال به  ــاالنه 75 هزار نفر بيم به گفته وى، س
ــوند كه بيمارى  ــرطان دهان در اروپا شناسايى مى ش س
بسيارى از آنها توسط دندانپزشكان تشخيص داده شده 
ــاى مربوط به  ــرد: اگر آموزش ه ــت. تاجرنيا اظهار ك اس
بهداشت دهان و دندان گسترش يابد و همچنين همكارى 
بيشترى بين دندانپزشكان و متخصصان داخلى صورت 

ــخيص بيمارى هاى مربوط به دهان به ويژه  گيرد، تش
سرطان دهان در كشور ما نيز روند بهترى مى يابد.
ــن  ــت و همچني ــارى دياب ــيوع بيم ــه ش وى ب
ــش از 40 درصد بيماران ديابتيك  بى اطالعى بي

از بيمارى خود در ايران اشاره كرد و گفت: يكى 
ــانه هاى اصلى بيمارى ديابت، بوى بد  از نش

دهان است. 
همچنين خشكى دهان و سوزش زبان 

مى تواند از نشانه هاى بيمارى ديابت 
ــكان در  ــد كه اگر دندانپزش باش

بررسى وضعيت سالمت دهان 
ــاران خود به اين  و دندان بيم
ــند،  ــته باش عاليم توجه داش
ــارى ديابت  ــد بيم مى توانن

ــود  ــار خ ــخيص و بيم را تش
ــه ارجاع ــكان مربوط را به پزش

دهند.
** نگاه درمانگر به مقوله سالمت دندان

ــا انتقاد از نگاه  ــكان ب رييس كنگره انجمن دندانپزش
ــالمت دهان و دندان در كشور  درمانگرانه به مقوله س
گفت: نگاه به مقوله سالمت دهان و دندان در كشور ما 

ــتانداردهاى بين المللى هماهنگ نيست و اين نگاه،  با اس
ــت و به پيشگيرى توجه چندانى  نگاهى درمان محور اس

ندارد.
ــئله آموزش دندانپزشكى  تاجرنيا افزود: عالوه بر اين مس
ــور ما نيز سالمت محور نيست  و خدمات بيمه اى در كش
ــيار زياد بيمارى ها و  ــيوع بس ــئله باعث ش و همين مس

مشكالت دهان و دندان در كشور ما شده است.
ــته با توجه به تشكيل  ــال گذش وى افزود: البته از دو س
شوراى سالمت دهان و دندان در وزارت بهداشت، اقدامات 
خوبى در زمينه پيشگيرى از بيمارى هاى دهان و دندان 
ــت كه از جمله آن مى توان به  در كشور صورت گرفته اس
توسعه پوشش خدمات بيمه اى و همچنين ارايه 10 نوع 

ــگان به خدمت دندانپزشكى  ــورت راي به ص
كودكان زير 14 مادران باردار و 

ــى سال در مراكز  ن ا ند د
اشاره كرد.

ــا  ني جر تا
ــن  همچني

ــودن  ــق نب از دقي
پرونده هاى دندانپزشكى 

ــرد و گفت:  ــاران انتقاد ك بيم
دندانپزشكان بايد دقت بيشترى در 

زمينه پركردن پرونده ها به 
ــته  بيماران داش

ــناخت بسيارى از  ــئله در ش ــند؛ چرا كه همين مس باش
بيمارى ها مى تواند موثر باشد.

ــدان نيز براى  ــان و دن ــت ده وى افزود: آموزش بهداش
بيماران بايد از سوى دندانپزشكان مورد توجه قرار گيرد 
ــاران خود  ــاى الزم را به بيم ــكان آموزش ه و دندانپزش
ــدن وضعيت بيمارى آنها انجام  براى جلوگيرى از بدترش
دهند.وى افزود: متاسفانه دندانپزشكان با مشاهده بيمار 
به رفع نيازهاى درمانى او توجه مى كنند و به اين دو مقوله 

مهم توجه چندانى ندارند.
ــگيرى توجه  ــه به بحث پيش ــار كرد: هر چ تاجرنيا اظه
ــود هزينه هاى بخش درمان به ميزان قابل  ــترى ش بيش
ــور ما  ــه درمانى در كش ــى يابد؛ هزين توجهى كاهش م
ــور نيز به آن  ــت كه اگر كل بودجه كش به حدى زياد اس

اختصاص داده شود، باز هم جوابگو نيست.
وى افزود: بيش از 90 درصد خدمات دندانپزشكى توسط 
بخش خصوصى ارايه مى شود و هزينه هاى دندانپزشكى 
ــت و از آنجا كه درصد قابل توجهى از  نيز بسيار گران اس

مردم توان پرداخت اين هزينه ها را ندارند، بسيار 
ــكان  ــه دندانپزش ــر ب دي

مراجعه مى كنند به همين دليل هزينه هاى درمانى آنها 
نيز به ميزان قابل توجهى افزايش مى  يابد.

ــه اى خدمات  ــش بيم ــعه پوش ــر توس ــا تاكيد ب وى ب
ــكان  ــكى افزود: هر چه مراجعه به داندانپزش دندانپزش
ــيدگى ها و به تبع آن  زودتر صورت بگيرد از وسعت پوس

هزينه هاى درمانى كاسته مى شود.
ــت و  ــتين بار وزارت بهداش ــرد: براى نخس وى اظهار ك
ــه مقوله  ــور ب ــگيرى مح ــگاه پيش ــت ن ــه دول مجموع
دندانپزشكى ارايه كرده اند، اما بحث دندان چيزى نيست 
كه بتوان با ورود به آن به سرعت به نتايج مورد نظر رسيد 
و توسعه بهداشت دهان و دندان و كاهش ميزان نياز مردم 

به خدمات درمانى مقوله اى زمان بر است.
ــاره كرد ــكى اش ــه هاى دندانپزش ــه موضوع تعرف وى ب
ــى  ــات دولت ــال خدم ــه امس ــت تعرف ــت: دول  و گف
ــرد؛ ورود وزارت  ــكى را دو هفته پيش اعالم ك دندانپزش
ــى  ــد به دسترس ــان مى توان ــوزه درم ــت به ح بهداش
عادالنه تر مردم كمك كند، اما اينكه انتظار داشته باشيم 
دولت بتواند تمام بار اين حوزه را به دوش بكشند انتظارى 

نادرست است.
ــكى  ــورد خدمات بخش خصوص دندانپزش وى در م
ــه برابر  ــرد: در بخش خصوصى نيز س نيز اظهار ك
تعرفه دولتى، دندانپزشكان مجاز هستند بابت 
خدمات ارايه شده از بيماران دريافت كنند؛ در 
صورتى كه هزينه اى بيش از اين از بيماران 
دريافت شود مى توانند به مراجع مربوط 

شكايت كنند.
ــود نظارت كافى از اين  تاجر نيا از نب
ــت: بايد  ــاد كرد و گف حوزه انتق
ــته تعيين  ــنوات گذش مانند س
ــازمان  ــق قانون به س تعرفه طب
نظام پزشكى واگذار شود و 
ــش نظارتى خود  دولت نق
ــه تقويت ــن زمين را در اي

 كند.

نكته

ــت. رنگ كردن  ــه اى فطرى در وجود همه انسان هاس ميل به زيبايى عالق
موها يكى از روش هايى است كه اغلب افراد از آن براى زيبا تر شدن استفاده 

مى كنند.
 انسان ها حتى در زمان هاى گذشته نيز به اين كار عالقه مند بودند و با حنا 
موهاى خود را رنگ مى كردند. بى رنگ كردن يا به اصطالح دكلره نيز يكى از 
انواع روش هاى جديد رايج براى تغيير رنگ موها محسوب مى شود كه بازار 

استفاده از آن در آرايشگاه هاى زنانه بسيار داغ است.
ــود بلكه تأثير منفى در  اين اقدام در اكثر موارد نه تنها باعث زيبايى نمى ش
ظاهر فرد دارد بنابراين دكلره كردن موها عوارضى نيز دارد كه نبايد آنها را 

ناديده گرفت.
دكتر حسن اعتمادزاده متخصص پوست و مو، با اشاره به اينكه رنگ كردن 
ــايع است، مى گويد: ــى پرطرفدار و ش يا به اصطالح دكلره كردن موها روش

ــتفاده مى كنند، اما بى رنگ   اغلب زنان از اين روش براى زيبايى بيشتر اس
ــد  ــكنندگى و از بين رفتن بافت طبيعى مو خواهد ش كردن موها باعث ش
بنابراين به افراد توصيه مى شود به هيچ عنوان از اين روش براى رنگ كردن 
ــتفاده نكنند؛ چراكه احتمال ابتال به عوارض آن بسيار زياد  موهاى خود اس

است.

عوارض دكلره
وى با اشاره به اينكه دكلره كردن باعث خشك و شكننده شدن موها مى شود، 
تصريح مى كند: عوارض ناشى از اين مسئله حتى ممكن است تا حدود يك 

سال ادامه داشته باشد.
ــدن قسمت هايى از سر از  ريزش، كم پشت شدن مو ها و در نهايت خالى ش
ــان آن اغلب به هزينه و  ــت كه جبران و درم عوارض بى رنگ كردن موهاس

زمان زيادى نياز دارد.
راهى براى جلوگيرى از عوارض شديد

ــن روش براى  ــى از اي ــان مى كند: عوارض ناش دكتر اعتمادزاده خاطرنش
مبتاليان به مشكالت پوست و مو شديد تر است. 

ــتند مى توانند  در صورتى كه افراد براى رنگ كردن موهاى خود جدى هس
ابتدا قسمتى از رنگ را بر بدن خود امتحان كنند. 

تا هر زمانى كه بايد اين مواد روى مو ها براى تغيير رنگ قرار گيرند به همان 
ــيت نداشتن فرد مطمئن شد  ــت تا از حساس اندازه نيز بايد روى بازو گذاش

ــاهده هرگونه عاليم غير طبيعى بايد از رنگ كردن  بنابراين در صورت مش
موها پرهيز كرد.

در هنگام خريد دقت كنيد
اين متخصص پوست و مو با تأكيد بر اينكه بايد در هنگام خريد محصوالت 
بهداشتى آرايشى به باركد آنها دقت شود، مى گويد: رنگ كردن موها باعث 
ــد، اما در صورتى كه افراد اصرار به استفاده از  آسيب جدى به آنها خواهد ش
اين مواد شيميايى دارند بايد به اين باركد ها دقت كنند؛ چراكه باركد بيانگر 

اصل بودن و تأييديه وزارت بهداشت است.
ــه از اين روش براى  ــار مى كند: افرادى ك دكتر اعتماد زاده در خاتمه اظه
زيبايى خود استفاده مى كنند بايد براى كاهش عوارض احتمالى در هنگام 

شست و شو از آب گرم كمتر استفاده كنند.
ــود از چنگ زدن به داخل موها پرهيز شود. هنگام   همچنين توصيه مى ش
ــده و مرغوب را انتخاب كرد و نبايد بر  خريد بهتر است برندهاى شناخته ش
اساس توصيه اطرافيان محصوالت آرايشى به ويژه رنگ مو را خريد. افرادى 
ــت ابتدا براى درمان  كه دچار زخم يا خارش در ناحيه سر هستند بهتر اس
اقدام كنند و سپس موهاى خود را رنگ كنند؛ چراكه ناديده گرفتن درمان 

باعث تشديد عوارض خواهد شد.

منتخب مردم در مجلس دهم، با انتقاد از رويكرد درمان محور در طرح 
ــالمت، تاكيد كرد: اينكه همه هزينه ها به سمت درمان برود،  تحول س

قابل دفاع نيست.
ــازمان نظام  ــى س ــم انديش ــت ه ــرزاده در نشس ــر رنجب ــر اكب  دكت
ــالمى،  ــوراى اس ــن دوره مجلس ش ــن دهمي ــا منتخبي ــكى ب پزش
ــم، توجه ــت يازده ــاى مثبت دول ــى ه ــى از ويژگ ــت: يك اظهارداش
ــوده ــوع ب ــن موض ــرار دادن اي ــت ق ــالمت و در اولوي ــه س  ب

 است.
ــالمت كه به صورت  ــاره به هزينه هاى طرح تحول س رنجبرزاده با اش
ــت، افزود: ادامه اين روند منجر به عقبگرد  پلكانى در حاال باال رفتن اس
ــد و قطعا دولت نمى تواند اعتبارات طرح را  و شكست طرح خواهد ش

پوشش بدهد.
ــع طرح را بايد به  ــردم در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه مناب منتخب م
ــيم كه منابع  ــته باش اندازه كافى ببينيم، تصريح كرد: اما بايد باور داش

محدود نيست و بايد مديريت شود.
ــى توجهى ــالمت و ب ــراى طرح تحول س ــاره به اج ــرزاده با اش رنجب
ــك ــت: اگر نظام ارجاع و پزش ــك خانواده، گف ــام ارجاع و پزش  به نظ

 خانواده ناقص اجرا شود، نظام سالمت به شدت آسيب مى بيند.
اقدامات درمانى منجر به شكايت در ايران زير يك دهم درصد 

است
معاون انتظامى سازمان نظام پزشكى با عنوان اين مطلب كه سه درصد 
ــكايت مى شود، گفت: اين عدد در  اقدامات درمانى در دنيا منجر به ش

ايران زير يك دهم درصد است.
ــازمان نظام پزشكى با  ــى س ــت هم انديش دكتر على فتاحى در نشس
ــت: در  ــالمى، اظهارداش ــوراى اس منتخبين دهمين دوره مجلس ش
ــور انجام شده كه  ــته 800 ميليون بار اقدام درمانى در كش سال گذش
ــكايت از اقدامات درمانى تشكيل  تنها 12 هزار پرونده در ارتباط با ش

شده است.
ــه منع  ــا منجر ب ــكايت ه ــد موارد ش ــه 60 درص ــالم اينك ــا اع وى ب
ــى  ــدام درمان ــون اق ــى از 800 ميلي ــزود: يعن ــده، اف ــب ش تعقي
ــى ناچيز ــه اين عدد خيل ــته ايم ك ــكايت داش تنها 4 هزار پرونده ش

است.
ــكايت هاى مردمى، گفت: در  فتاحى با اشاره به سامانه 1690 براى ش
ــته تنها 600 پرونده در تهران از محل تماس هاى 1690  ــال گذش س
ــت، در حالى كه يك ميليون و 200 هزار بسترى  ــده اس ــكيل ش تش

داشته ايم.
ــكى با اعالم اينكه از 600 پرونده  ــازمان نظام پزش معاون انتظامى س
ــت، افزود: بر اساس  تنها 25 مورد مربوط به دريافت زيرميزى بوده اس
گزارش تعزيرات استان تهران، از 8 هزار پرونده تشكيل شده 95 درصد 
مربوط به موادغذايى و بهداشتى بوده و تنها 5 درصد به حوزه پزشكى 

باز مى گردد.

رويكرد درمان محور، در طرح تحول 
سالمت قابل دفاع نيست

پژوهشگران مى گويند كه انجام ورزش پس از فعاليت هاى ذهنى و فكرى 
مى تواند اشتهاى ناشى از اين فعاليت ها را به ميزان قابل توجهى مهار و مانع 

بروز احساس گرسنگى شود.
ــيارى از كارمندان حين كار تنقالت فراوانى مصرف  بى دليل نيست كه بس
ــفانه بى خاصيتند. علت اين  ــه اغلب پركالرى و متاس مى كنند؛ تنقالتى ك
عادت مضر آن است كه كار فكرى و ذهنى به ميزان قابل توجهى انرژى بدن 
را كاهش مى دهد و سبب مى شود اشتهاى فراوانى به خوردن و تامين اين 

انرژى از دست رفته ايجاد شود.
مطالعه اى جديد نشان مى دهد كه يكى از راه هاى مناسب براى جلوگيرى 

از هله هوله خوارى ناخواسته انجام منظم ورزش است. 
ــت معمول ما از آثار ورزش سازگار نباشد،  اين يافته ممكن است با برداش
ــود افراد كمتر  ــبب مى ش اما پژوهش حاضر مى گويد كه ورزش درواقع س

احساس گرسنگى كنند. 
ــت كه ورزش  ــگران آن اس ــئله از ديد اين پژوهش دليل احتمالى اين مس
ــوند بهتر تنظيم  ــبب بروز گرسنگى مى ش مى تواند هورمون هايى را كه س

كند.
ــكى و علم در ورزش و تمرين»   ــريه «پزش  در اين مطالعه كه اخيرا در نش
ــگران دريافته اند افرادى كه پس از انجام فعاليت هاى  منتشر شده پژوهش
ذهنى و فكرى، از جمله كارهاى ادارى يا بانكى، ورزش مى كنند در مقايسه 
با كسانى كه كار فكرى و ذهنى مى كنند، اما تحركى ندارند كالرى كمترى 

به بدن خود مى رسانند.
ــى انتخاب  ــجو را به طور تصادف ــگران 38 دانش ــه، پژوهش در اين مطالع
ــان يا 15  ــتند كه پس از اتمام يكى از امتحان هايش كردند و از آنها خواس
ــنگين ــه را روى تردميل به ورزش س ــتراحت كنند يا 15 دقيق دقيقه اس

 بپردازند. 
پس از اتمام اين 15 دقيقه از اين دانشجويان خواسته شد كه 35 دقيقه را 
در گوشه اى آرام و ساكن سپرى كنند.  در نهايت به آنها گفتند كه مى توانند 

هر مقدار پيتزا كه بخواهند بخورند.
ــجويانى كه پس از امتحان، يعنى كار فكرى  ــگران دريافتند دانش پژوهش
سنگين، استراحت كرده بودند به طور ميانگين معادل 100 كالرى بيشتر 
غذا خورده بودند. برعكس، دانشجويانى كه پس از كار فكرى، يعنى امتحان، 
ــان  ــترى به بدن ش ورزش كرده بودند غذاى اضافه نخوردند و كالرى بيش
ــى پس از امتحان انرژى بيشترى  ــاندند، هرچند حين فعاليت ورزش نرس
ــت گروه پژوهش از دانشگاه  ــوزانده بودند. دكتر ويليام نومير، سرپرس س
آالباما در بيرمنگام، مى گويد: «ورزش اين قابليت را دارد كه دسترسى بدن 
به ذخيره غذايى اش را افزايش دهد و از اين طريق به مغز پيغام خواهد داد 
كه منابع كافى انرژى در اختيار داريم و نيازى نيست كه براى تامين انرژى 

چيزى بخوريم.»
ــت تا دريابيم كه چرا ورزش مى تواند چنين  پژوهش هاى بيشترى الزم اس
اثر مطلوبى داشته باشد، با اين حال نومير مى گويد كه احتماال اين خاصيت 
ــد كه ورزش بر برخى هورمون هاى بدن مى گذارد؛  بايد ناشى از اثراتى باش
ــوند. اين فرضيه مى تواند  هورمون هايى كه سبب افزايش گرسنگى مى ش
ــئله را نيز توضيح دهد كه چرا افراد بالفاصله پس از ورزش ميل به  اين مس

خوردن غذا ندارند.
ــات گوناگونى كه در اين  ــت بر مطالع پژوهش حاضر مهر تاييد ديگرى اس
زمينه صورت پذيرفته، اما با اين حال اين پژوهش به ما نمى گويد كه نقش 
ــت و مهم تر اينكه چه ميزان  ورزش در اين ميان تا چه اندازه برجسته اس

ورزش مى تواند بهترين نتيجه را درپى داشته باشد.

ــرطان دهان افرادى   درصد مبتاليان به س
هستند كه مواد دخانى مصرف مى كنند.

**نقش دندانپزشكان در پيشگيرى از بيمارى ها
رييس كنگره انجمن دندانپزشكان اظهار كرد: مطالعات 
ــكان به بيماران خود  ــان مى دهد كه توجه دندانپزش نش
ــى بيمارى هاى سيستماتيك مى تواند در  به لحاظ بررس
ــايع و خطرناك بسيار موثر  جلوگيرى از بيمارى هاى ش

ــكى اتحاديه اروپا  تاجرنيا افزود: گزارش مركز دندانپزش
ــيار مهمى در  ــان مى دهد كه دندانپزشكان نقش بس نش

تشخيص سرطان هاى دهان دارند.
ــار جديد مبتال به   هزار نفر بيم
ــوند كه بيمارى  ــرطان دهان در اروپا شناسايى مى ش س
بسيارى از آنها توسط دندانپزشكان تشخيص داده شده 
ــاى مربوط به  ــرد: اگر آموزش ه ــت. تاجرنيا اظهار ك اس
بهداشت دهان و دندان گسترش يابد و همچنين همكارى 
بيشترى بين دندانپزشكان و متخصصان داخلى صورت 

ــخيص بيمارى هاى مربوط به دهان به ويژه  گيرد، تش
سرطان دهان در كشور ما نيز روند بهترى مى يابد.
ــن  ــت و همچني ــارى دياب ــيوع بيم ــه ش وى ب
 درصد بيماران ديابتيك 

از بيمارى خود در ايران اشاره كرد و گفت: يكى 
ــانه هاى اصلى بيمارى ديابت، بوى بد  از نش

همچنين خشكى دهان و سوزش زبان 
مى تواند از نشانه هاى بيمارى ديابت 

ــكان در  ــد كه اگر دندانپزش باش
بررسى وضعيت سالمت دهان 
ــاران خود به اين  و دندان بيم
ــند،  ــته باش عاليم توجه داش
ــارى ديابت  ــد بيم مى توانن

ــود  ــار خ ــخيص و بيم را تش
ــه ارجاع ــكان مربوط را به پزش

** نگاه درمانگر به مقوله سالمت دندان
ــا انتقاد از نگاه  ــكان ب رييس كنگره انجمن دندانپزش
ــالمت دهان و دندان در كشور  درمانگرانه به مقوله س
گفت: نگاه به مقوله سالمت دهان و دندان در كشور ما 

ــت كه از جمله آن مى توان به  در كشور صورت گرفته اس
توسعه پوشش خدمات بيمه اى و همچنين ارايه 10 نوع 

ــگان به خدمت دندانپزشكى  ــورت راي به ص
كودكان زير 14مادران باردار و 

ــى سال در مراكز  ن ا ند د
اشاره كرد.

ــا  ني جر تا
ــن  همچني

ــودن  ــق نب از دقي
پرونده هاى دندانپزشكى 

ــرد و گفت:  ــاران انتقاد ك بيم
دندانپزشكان بايد دقت بيشترى در 

زمينه پركردن پرونده ها به 
ــته  بيماران داش

ــود هزينه هاى بخش درمان به ميزان قابل  ــترى ش بيش
ــور ما  ــه درمانى در كش ــى يابد؛ هزين توجهى كاهش م
ــور نيز به آن  ــت كه اگر كل بودجه كش به حدى زياد اس

اختصاص داده شود، باز هم جوابگو نيست.
وى افزود: بيش از 90 درصد خدمات دندانپزشكى توسط 
بخش خصوصى ارايه مى شود و هزينه هاى دندانپزشكى 
ــت و از آنجا كه درصد قابل توجهى از  نيز بسيار گران اس

مردم توان پرداخت اين هزينه ها را ندارند، بسيار 
ــكان  ــه دندانپزش ــر ب دي

و توسعه بهداشت دهان و دندان و كاهش ميزان نياز مردم 
به خدمات درمانى مقوله اى زمان بر است.

ــاره كرد ــكى اش ــه هاى دندانپزش ــه موضوع تعرف وى ب
ــى  ــات دولت ــال خدم ــه امس ــت تعرف ــت: دول  و گف
ــرد؛ ورود وزارت  ــكى را دو هفته پيش اعالم ك دندانپزش
ــى  ــد به دسترس ــان مى توان ــوزه درم ــت به ح بهداش
عادالنه تر مردم كمك كند، اما اينكه انتظار داشته باشيم 
دولت بتواند تمام بار اين حوزه را به دوش بكشند انتظارى 

نادرست است.
ــكى  ــورد خدمات بخش خصوص دندانپزش وى در م
ــه برابر  ــرد: در بخش خصوصى نيز س نيز اظهار ك
تعرفه دولتى، دندانپزشكان مجاز هستند بابت 
خدمات ارايه شده از بيماران دريافت كنند؛ در 
صورتى كه هزينه اى بيش از اين از بيماران 
دريافت شود مى توانند به مراجع مربوط 

شكايت كنند.
ــود نظارت كافى از اين  تاجر نيا از نب
ــت: بايد  ــاد كرد و گف حوزه انتق
ــته تعيين  ــنوات گذش مانند س
ــازمان  ــق قانون به س تعرفه طب
نظام پزشكى واگذار شود و 
ــش نظارتى خود  دولت نق
ــه تقويت ــن زمين را در اي

 كند.

دكلره كردن موها ممنوع!

رييس كنگره انجمن دندانپزشكان ايران؛

دخـانيات، مهم تريـن 
عـامل سرطان دهان

راهى آسان
 براى پيشگيرى از پرخورى
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دريچه

آيت اهللا بهجت تحصيالت ابتدايى را در مكتب خانه فومن گذراند و 
در همان شهر به تحصيل مقدمات علوم اسالمى پرداخت.  

در سن چهارده سالگى به عراق رفت و در كربال به تحصيل مشغول 
ــرف مهاجرت نمود و  شد. پس از آن در سال 1352 ق. به نجف اش
قسمت هاى پايانى سطح را زير نظر اساتيدى چون مرتضى طالقانى 

به پايان رساند. 
وى درآنجا پس از درك محضر ميرزاى نائينى و آقا ضياءالدين عراقى، 
ــين غروى اصفهانى پيوست و عالوه بر  ــى محمدحس به حوزه درس
اين از محضر سيد ابوالحسن اصفهانى و محمدكاظم شيرازى بهره 

برد. 
علوم عقلى را نزد سيد حسن بادكوبه اى فرا گرفت. در سنين 17 يا 
ــاگردان اخالقى - عرفانى سيدعلى قاضى  ــلك ش 18 سالگى در س

درآمد. 
بعد از پايان رسانيدن تحصيالت خود در سال 1324 ش. (1364 ق.) 
به ايران بازگشت چند ماهى را در فومن ماند و پس از تشكيل خانواده 

بر آن شد كه دوباره به حوزه علميه نجف برود. 
ــه و اطالع  ــه معصوم ــرت فاطم ــرم حض ــارت ح ــد زي در راه قص
يافتن از وضعيت حوزه قم را كرد؛ ولى در طول چند ماهى كه در قم 
توقف كرده بود، خبر فوت استادان بزرگ نجف يكى پس از ديگرى 
ــهر قم اقامت كند و  ــد، لذا او تصميم گرفت كه در ش شنيده مى ش
ــات درس كوه كمرى  ــود را با حضور در جلس در آنجا تحصيالت خ
ــاه اقامت در حوزه علميه قم  و بروجردى ادامه بدهد. پس از چند م
ــته ترين شاگرد علماى  كه نوپا بود، بنا بر نقل مصباح يزدى، برجس

دينى شد.
ــت 1388 به علت ايست   آيت اهللا العظمى بهجت در 27 ارديبهش

قلبى درگذشت. 
 پيكر ايشان در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) به خاك سپرده 

شد.

آيت اهللا عظمى بهجت
 از مراجع تقليد

ــوى ( 988 ه.ق )  ــاه عباس صف ــتان به زمان ش ــه كاخ گلس اگر چه تاريخچ
ــال 1028 ه.ق كه  ــرو دال واله (در س ــفرنامه پيت ــى از س بر مى گردد و بخش
ــلطنتى را احاطه كرده بوده توصيف  ــتانى كه قصر س شهر تهران را با چنارس
ــلطنتى ) خود مويد اين نكته است  و در ــر آغازى بر ارگ س نموده است / س

ــه در عهد  ــده تا اينك ــز مورد توجه واقع ش ــله هاى بعد كم يا بيش ني  سلس
كريمخان زند،بين سال هاى 1173 تا 1180 ه.ق نيز اين مجموعه با ساخت 
ــت واقعى ارگ را  ــى گرديده ، ولى اهمي ــار تغييرات اساس ديوانخانه اى دچ

مى توان به دوران آقا محمدخان قاجار نسبت داد .
ــان ( 1193 ه.ق ) ــرگ كريمخ ــس از م ــه و پ ــر دوران زندي وى در اواخ
ــت گرگان ــالت قاجار را از دش ــتفاده نموده ، اي ــى ايران اس  از بحران داخل

ــكونت آنان بود به دامنه هاى جنوبى البرز يعنى واليات تهران و  كه مركز س
ــعى كرد كه به تدريج راه خود را به طرف فارس يعنى  ــوق داد و س دامغان س
مركز حكومت و قدرت زنديه باز كند . ( هر چند كه لرد كرزن در كتاب ايران 
و قضيه ايران ،در باره انتخاب تهران به پايتختى توسط آقا محمد خان و ايجاد 
ــهر نزديكى به امالك و مقر طايفه خويش در گرگان  مقر سلطنتى در اين ش
ــتن آنها را جزو عوامل اين انتخاب  و نزديكى به روس ها و تحت مراقبت داش
ــعبان  ــر لطفعلى خان زند در ش ــان بعد از غلبه ب ــمارد .) آقا محمد خ مى ش
ــاه ايران  ــوروز 1210 ه.ق به نام پادش ــته و در ن ــه تهران برگش 1209 ه.ق ب

تاجگذارى مى كند .
ــش از پيش افزوده  ــلطنتى بي ــت آقا محمد خان به اهميت ارگ س اين حرك
ــهر ( 24  ــاه قاجار هم به خاطر تاجگذارى وى در اين ش و در عهد فتحعلى ش
ربيع االول 1212 ه.ق / 1797 ميالدى در آستانه قرن 19 و همزمان با ناپلئون) 
ــاه كاخ گلستان توسعه بيشتر و  و هم به واسطه  خياالت شكوهمند اين پادش

آراستگى بهترى را تجربه كرد .
ــده  ــه 21 ذى القع ــذارى جمع ــار ( تاجگ ــاه قاج ــن ش ــد ناصرالدي در عه
1264 ه.ق / كاخ گلستان ) كاخ گلستان به واسطه مدت حكومت وى ( قريب 
ــاه ايران از اروپا در سه سفر خود  به 49 سال ) و ديدار او به عنوان اولين پادش
به سال هاى 1290 ، 1295 و 1306 ه.ق دستخوش تغييرات اساسى و متاثر 

از اروپا گرديد .
اگر چه در دوران سه پادشاه آخر سلسله قاجاريه ( مظفرالدين شاه ، محمد على 
شاه و احمد شاه قاجار ) تا انقراض اين سلسله (ربيع الثانى 1344 ه.ق / 9 آبان 
ــلطنتى از لحاظ معمارى تغييرات خاصى را به خود  ماه 1304 ه.ش ) ارگ س
نديد ولى تاريخ آن با وقايع سياسى فوق العاده موثرى مانند انقالب مشروطه 
ــى ناپذير از حافظه  ــى از آن توام و عجين گرديد كه بخش جداي و تبعات ناش

تاريخى ملت ايران را تشكيل مى دهد .
ــله قاجار و به روى كار آمدن  ارگ سلطنتى در سال هاى بعد از انقراض سلس
ــاهد تاجگذارى پهلوى اول ( 4 ارديبهشت 1305 ه.ش ) و  سلسله پهلوى ش
پهلوى دوم ( 4 آبان 1346  ه.ش ) و همچنين بعضى از تغييرات و تصرفات در 

بافت خود بوده است كه ما آنها را ناروا و نا بجا مى دانيم .
با اين اوصاف ، كاخ گلستان با قدمتى كه از لحاظ حافظه تاريخى به 442 سال 
مى رسد يكى از منحصر به فرد ترين مجمو عه هاى تاريخى ايران مى باشد ، 
اين مجموعه با اين قدمت نه تنها بيانگر بخش مهمى از تاريخ هنر اين مرز وبوم 
است بلكه به واسطه رخدادهاى فوق العاده موثر اتفاق افتاده در آن يا به نوعى 

مرتبط با آن ، به مجموعه اى بى بديل و سندى زنده از مهم ترين بخش تاريخ 
ايران تبديل گشته است .

ــعتى برابر با 4/5 هكتار ( يك  ــتان در حال حاضر با وس هر چند كه كاخ گلس
ــهر تهران به صورتى عضوى غريب از اندام  دهم وسعت اوليه ) در بخشى از ش
شهرى از هم گسيخته واقع شده است و اطراف آن مملو از ساخت و سازهاى 
جديد و بى هويت با عملكرد هاى نا همگن با اوست وليكن بايد به رها سازى 
اين مجموعه ارزشمند از معضالت منطقه اى كه در آن واقع است اقدام كرد و 
مجموعه كاخ گلستان را به تفكرى كه در پى ايجاد منطقه و بافت تاريخى كه 

مشتمل بر موزه ملى ، ميدان مشق و ... است پيوند داد.

ابالغ راى
2/528 كالســه پرونده: 1046/94 شــماره دادنامه:45-95/1/23 مرجع 
رســيدگى: شــعبه 39 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهــان: مهدى 
نوبندگانى به نشــانى خانه اصفهان خ گلخانه مجتمــع تجارى گلها گالرى 
آذين، خوانده: فاطمه سهرابى رنانى به نشانى مجهول المكان، با عنايت به 
محتويات پرونده و نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شوراى: دعواى 
مهدى نوبندگانى به طرفيت فاطمه سهرابى رنانى به خواسته مطالبه مبلغ 
29/000/000 ريال (بيســت و نه ميليــون ريال)  وجه چك هاى شــماره 
280171-94/5/25 و 031045-94/6/15 عهــده بانك ملى رهنان خيابان 
ابوذر به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اينكه خوانده  در جلسه به هر دليلى حضور نيافته و دليلى كه اعالم 
برائت ذمه اش را اقتضا نمايد ابراز نداشته بر شورا ثابت است لذا به استناد 
مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و 519 و522 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هاى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيســت و نه 
ميليون ريال  بابت اصل خواسته و 310/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد  وصول كه محاسبه آن 
بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر عهده اجراى محترم احكام 
مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــى به اين مرجع خواهد بود. ضمنًا 
پس از 20 روز نيز پس از ابالغ قابل تجديد نظر مى باشد. م الف:1748 شعبه 

39 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

2/529 كالســه پرونده: 94-764 شــماره دادنامه:889-94/10/1 مرجع 
رسيدگى: شعبه 27 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدى نوبندگانى 
به نشــانى اصفهان خ كاوه جنب بيمارستان ســوانح سوختگى فروشگاه 
ارمغان، خوانده: سجاد فخارى به نشانى مجهول المكان، خواسته: مطالبه 
وجه چك شماره 100058-94/2/20 و 100059-94/3/20 جمعًا به مبلغ 
11/000/000 ريال به انضمام مطلق خســارات قانونى و خسارت تاخير 
تاديه و هزينه هاى نشــرآگهى،  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از 
خداوند متعال  به شــرح آتى مبادرت به صدو راى مى نمايد. راى قاضى 
شــورا: در خصوص دعواى مهدى نوبندگانى به طرفيت سجاد فخارى به 
خواسته مطالبه مبلغ 11/000/000 ريال وجه چك هاى شماره 100058-
94/2/20 و 100059-94/3/20 عهده بانك ملى به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با عنايت به بقاى اصول مســتندات در يد خواهــان و گواهى عدم 
پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسيدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب، 
شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده، لذا به استناد  مواد 310 
و 313 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امــور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 11/000/000 ريال  بابت اصل خواســته و 170/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 
لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمى از سوى بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد و 
هزينه هاى نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده  قابل واخواهى در 
اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديدنظر 
خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:1749 شعبه 

27 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

2/530 كالســه پرونده: 94-765 شــماره دادنامه:890-94/10/1 مرجع 
رسيدگى: شعبه 27 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدى نوبندگانى 
به نشــانى اصفهان خ كاوه جنب بيمارستان ســوانح سوختگى فروشگاه 
ارمغان، خوانــده: امين ا... فخارى به نشــانى مجهول المكان، خواســته: 
مطالبه وجه چــك شــماره 582662-94/2/25 و 582669-94/2/25  و 
582663-94/3/25 و 582672-94/2/31 جمعــًا بــه مبلغ 38/400/000 
ريال به انضمام مطلق خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه و هزينه هاى 
نشــرآگهى،  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال  به 
شرح آتى مبادرت به صدو راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص 

دعواى مهدى نوبندگانى به طرفيت امين ا... فخارى به خواسته مطالبه مبلغ 
38/400/000 ريال وجه چك هاى شماره 582662-94/2/25 و 582669-

94/2/25 و 582663-94/3/25 و 582672-94/2/31 عهــده بانك ملى به 
انضمام مطلق خســارات قانونى با عنايت به بقاى اصول مستندات در يد 
خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تكذيب، شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده، لذا 
به اســتناد  مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 38/400/000 ريال  بابت اصل خواسته 
و 200/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چك لغايت تاريخ وصول كه محاســبه آن بر اساس نرخ 
اعالمى از ســوى بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران بر عهده اجراى 
محترم احكام مى باشــد و هزينه هاى نشر آگهى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى 
به خوانده  قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضاى 
مهلت واخواهى قابــل تجديدنظر خواهى در دادگاه هــاى عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف:1750 شعبه 27 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

2/531 كالسه پرونده:1433/94 شماره دادنامه:2306-94/12/27 مرجع 
رسيدگى: شعبه ششم شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: عليرضا 
صادقيان فرزند كاظم به نشــانى دولت آباد خ 22 بهمن كوچه شهيد دكتر 
احمد صادقيان پالك2، خوانده: ليال تسليمى فرزند محمد حسين به نشانى 
مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه يك فقره چك بانضمام مطلق خسارات 
دادرسى، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاء شورا 
ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعواى عليرضا صادقيان  به طرفيت ليال 
تسليمى به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ريال وجه يك فقره چك به 
شماره 217801-94/3/15 به عهده بانك حكمت ايرانيان به انضمام مطلق 
خسارت قانونى با توجه  به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در 
يد خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اين كه خوانده على رغم ابالغ قانونى  از طريق نشر آگهى در جلسه حضور 
نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد كه مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آ.د.م  حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 28/000/000  ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 450/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى در صورت لزوم به آن در مرحله اجرا  
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررســيد چك هاى موصوف (94/3/15)  تا تاريخ اجــراى حكم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 

در محاكم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
م الف:1766 شــعبه 6 حقوقى مجتمع شــماره يك شــوراى حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ راى

2/532 شــماره كالســه: 941336 شــماره قــرار: 74-95/1/17  مرجع 
رسيدگى: شعبه 14 شــوراى حل اختالف، خواهان على حقيقى به نشانى 
اصفهان رباط اول خ بهار كوى بوستان منزل حقيقى ، خواندگان: 1- مجيد 
صفرى به نشــانى اصفهان خ امام خمينى خ شــريف گالرى مبل مسيحا 
2- على على صادقى به نشــانى مجهول المكان ، خواســته: الزام به انتقال 
سند رسمى خودرو پژو پارس شــماره 737 ق 66 ايران 13 و هزينه هاى 
دادرســى، شــورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم به 
شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوى خواهان على حقيقى به طرفيت خوانده 1- مجيد صفرى 
2- على على صادقى باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمى خودرو پژو 
پارس به شماره انتظامى 562/43 ل 48 به انضمام مطلق خسارات وارده 
با عنايت به محتويات پرونده اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى در 
خصوص آخرين مالك خودرو، مالحظه قولنامه هاى ارائه شده از  خواهان 
و همچنين خوانده علــى الرغم ابالغ قانونى ماده نشــر آگهى در جلســه 
رســيدگى حضور ندارد و اليحه دفاعيه اى ارســال ننموده شورا دعواى 

مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 10 و 219 و 
220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم 
(على على صادقى) به حضور در دفتر خانه اسناد رسمى و انتقال رسمى 
سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد و پنج هزار ريال 
بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى و پس از آن قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه هاى عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد و شورا نسبت به خوانده رديف اول با استناد به 

ماده 4-84 ق . آ.د. م رد دعوى صادر مى گردد. 
م الف:1772 شــعبه 14 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

اصفهان 
فقدان سند مالكيت

2/533 نظر به اينكه ســند مالكيت چهار پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ مزرعه همبر عليا  پالك ثبتى شماره 109 اصلى عليا واقع در بخش 
17 اصفهان ذيل ثبت 2320 در صفحــه 258 دفتر 106 امالك به نام نعمت 
اله كريمى صادر و تسليم گرديده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست 
كتبى به شماره وارده: 95030339867387-95/2/11 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلى كه امضاء شــهود آن ذيل شماره: 18749-95/2/11 به 
گواهى دفتر خانه 51 اردستان رسيده است مدعى است كه سند مالكيت آن 
به علت جابه جايى مفقود گرديده اســت و درخواست صدور المثنى سند 
مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى ذيل 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود 
مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد 
گردد بديهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:62 عصارى رئيس اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان 
فقدان سند مالكيت

2/534 نظر به اينكه ســند مالكيت 3 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ قنات 
خرابه ال ســرداب  پالك ثبتى شــماره 178 اصلى عليا واقع در بخش 17 
اصفهان ذيــل ثبت 2687 در صفحــه 33 دفتر 33 امالك به نــام نعمت اله 
كريمى صادر و تسليم گرديده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
كتبى به شماره وارده: 95030339867391-95/2/11 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلى كه امضاء شــهود آن ذيل شماره: 18748-95/2/11 به 
گواهى دفتر خانه 51 اردستان رسيده است مدعى است كه سند مالكيت آن 
به علت جابه جايى مفقود گرديده اســت و درخواست صدور المثنى سند 
مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى ذيل 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود 
مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد 
گردد بديهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:61 عصارى رئيس اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان 
آگهي فقدان سند مالكيت

آقاى محمد رضا هاشميان فرزند احمد به استناد يك برگ استشهاد محلي 
كه هويت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت 
تمامت ششدانگ  قطه زمين به مساحت 300 متر مربع پالك شماره 8872 
فرعى از شماره يك اصلى مجزا از شــماره 7760 فرعى از اصلى مرقوم 
واقع در ميمه كوى 22 بهمن جزءبخش ثبتى ميمــه كه در صفحه 43 دفتر 
115 امالك ذيل ثبت 16859 به نام رمضانعلى يعقوبى فرزند عباسعلى ثبت 
و صادر و تسليم گرديده اســت وبه موجب سند رسمى شماره 33060 – 
1389/03/17 دفتر خانه 14 ميمه نزد بانك مسكن شعبه ميمه مرهون است 
و ســابقه تامين و بازداشــت ندارد و به علت جابجايى اثاثيه منزل مفقود 
گرديده است چون درخواست سند مالكيت المثني نموده است طبق تبصره 
يك اصالحي ماده 120آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هركس 
مدعي انجام معامله (غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده ) نسبت به آن ويا 
وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره 

مراجعه و اعتراض خود را كتبا" ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد.
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرســد يا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه  نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد 

شد. مريم مختارى كفيل ثبت ميمه  
تحديد حدود اختصاصى

2/406 چون تحديد حدود ششدانگ يكدرب باغ موستان در دشت بلقادى 
مشهور به 7 قفيزى  شماره 7593 فرعى از شماره يك اصلى واقع در ميمه 
جزء بخش ثبتى ميمه كه طبق پرونده ثبتى به نام معصومه خاتون اسمعيلى 
فرزنمحمدابراهيم در جريان ثبت اســت به علت عــدم حضور متقاضى يا 
متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دســتور قسمت اخير از ماده15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضــاى نامبرده يا نامبــردگان تحديد حدود ملك 
مرقوم درروز سه شنبه  شــنبه مورخه 1395/03/18 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين 
و مالكين اخطار مى شــود در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند. 
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديد تا (30) روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايســتى با تقديم دادخواست 
به مرجع ذيصالح  قضايى  گواهى تقديم دادخواســت رااخذ و به اين اداره 
تسليم نمايد. تاريخ انتشار :دو شنبه 1395/02/27 مختارى كفيل ثبت ميمه                                                                                                                    

تحديد حدود اختصاصى
2/536 شــماره : 1395/43/223905نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
پالك شماره 31/9400 مجزى شده از پالك 31 اصلى در اجراى موضوع 
قانون تعيين تكليف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده 
ثبتى به نام كريم ســلطانى فرزند حســين  در جريان ثبت است و عمليات 
تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت. اينك بنا به دســتور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 95/03/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليــه مجاورين اخطار مى گردد كه 
در روز و ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ انتشار: چهار شنبه 
1395/02/27 م الف: 5548 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان

ابالغ راى
2/513 كالســه پرونــده: 559/94 شــماره دادنامــه:94/9/29-1723 
مرجع رســيدگى: شــعبه 45 شــوراى حل اختالف اصفهــان، خواهان: 
اميررضا اعرابى به نشــانى اصفهان چهارباغ پاســاژ مهــدى با وكالت 
غالمرضا اكبرى به نشانى اصفهان خيابان شــريعتى نرسيده به خيابان 
حكيم نظامى ســاختمان آريا طبقه 3، خوانده: ســياوش اسدى به نشانى 
مجهول المكان، خواســته: مطالبه وجه چك، با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با 
استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى قاضى شــورا: در خصوص دعواى آقاى اميررضا اعرابى با وكالت 
آقاى غالمرضا اكبرى به طرفيت آقاى سياوش اسدى به خواسته مطالبه 
مبلغ 5/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 388/870593 به عهده 
بانك صادرات به انضمام مطلق خســارت قانونى با توجــه  به محتويات 
پرونده و بقاى اصول مســتندات در يــد خواهان و صــدور گواهى هاى 
عدم پرداخت توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين كه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى از طريق نشر آگهى در جلســه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد كه مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م  حكــم بر محكوميت خوانــده به پرداخت مبلــغ 5/000/000  
ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 160/000 ريال بابت هزينه دادرســى و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررسيد چك موصوف (89/12/25 و پرداخت هزينه نشر آگهى 120/000 
ريال )  تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهــان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. 
م الف:851 شــعبه 45 حقوقى مجتمع شــماره يك شــوراى حل اختالف 

اصفهان 

پيشينه تاريخى كاخ گلستان



خبرخبر

ــگرى اصفهان از تاريخ 28 تا 31  هشتمين نمايشگاه صنعت گردش
ــت ماه در محل برگزارى نمايشگاه هاى بين المللى استان  ارديبهش

اصفهان واقع در محل پل شهرستان برگزار مى شود.
 مدير عامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان اصفهان گفت: 
اين نمايشگاه با مشاركت 100 شركت از استان هاى اصفهان، تهران، 
ــزگان و نمايندگى  ــارى و هرم ــدران، چهارمحال و بختي يزد، مازن
سفارت هاى تايلند، مالزى، الجزاير، اندونزى و فنالند در متراژ 7500 
مترمربع در قالب سه هزار مترمربع فضاى مفيد نمايشگاهى برگزار 
ــركت كنندگان به ارايه جديدترين و پرجاذبه ترين  ــود و ش مى ش
ــگرى  ــاى خود در زيرگروه هاى مختلف صنعت گردش توانمندى ه

مى پردازند.
ــگاه در ــدگان اين نمايش ــاركت كنن ــول محققيان افزود: مش رس

ــركت هاى   زمينه هايى چون خطوط هوايى، آژانس ها، هتل ها، ش
ــات  ــگرى، انجمن ها، اتحاديه ها و مؤسس ــرمايه گذارى گردش س
ــوم نمايشگاه  ــالن س ــى فعاليت دارند. وى اضافه كرد: در س آموزش
ــگرى  ــتى و گردش ــراث فرهنگى، صنايع دس ــازمان هاى مي نيز س
استان هاى اصفهان، يزد، چهار محال و بختيارى، مركزى و مازندران 
ــرد، برنامه ها، اهداف و خدمات  حضور يافته و به ارايه گزارش عملك
ــته هاى صنايع دستى مانند  خود مى پردازند. همچنين فعاالن رش
ــازى، گليم بافى، قلم زنى، مينا كارى،  نمدمالى، زرى بافى، مليله س
قلمكارى و سفال نيز در اين نمايشگاه حضور فعالى خواهند داشت و 

در بخشى از سالن سوم به عرضه آثار هنرى خود مى پردازند.
ــتر ــتقبال بيش ــركت كنندگان و اس به گفته وى، افزايش تعداد ش

ــگاه امسال است.  ــبت به دوره قبل، از نكات ويژه نمايش  هتل ها نس
ــه همايش شامل  ــگاه س ــيه برگزارى اين نمايش همچنين در حاش
معرفى تعدادى از برنامه هاى گردشگرى در ساعت 13 تا 16 روز 30 
ارديبهشت، مثبت انديشى و زندگى شاد در ساعت 19 تا 20 روز 30 
ارديبهشت و چالش ها و فرصت هاى پيش روى گردشگرى سالمت 

ايران در ساعت 16 تا 17:30 روز 31 ارديبهشت برگزار مى شود.
ــت؛ جامعه آژانس داران كيش، مركز فناورى هاى نوين  گفتنى اس
ــته  ــهر خالق وابس ــهردارى اصفهان، مركز خالقيت و نوآورى ش ش
ــهر، گروه هتل هاى  ــبكه اطالع رسانى ش به شهردارى اصفهان، ش
ــعه گردشگرى ايران،  ــيان، گروه هتل هاى هما، شركت توس پارس
ــكريه، بيمارستان سعدى اصفهان، سيتى  بيمارستان تخصصى عس
ــگرى اسفرجان و  ــركت تعاونى دهكده گردش سنتر فوالد شهر، ش
پژوهشگاه شاخص پژوه از جمله مشاركت كنندگان شاخص داخلى 

اين نمايشگاه هستند.
ــفر و صنعت گردشگرى ــير و س عالقه مندان و متخصصان حوزه س

 مى توانند از هشتمين نمايشگاه صنعت گردشگرى در ساعات 16 تا 
22 روزهاى مذكور بازديد مى كنند.

ــتان اصفهان در مراسمى كه به مناسبت  مديرعامل شركت آبفا اس
روز سقا برگزار شد گفت : شركت آبفا استان اصفهان به وزارت نيرو 
ــقا  ــنهاد داد كه والدت حضرت ابوالفضل العباس(ع) را روز س پيش
ــركت آبفا استان اصفهان  نامگذارى كنند . اين در حالى است كه ش
والدت حضرت ابوالفضل العباس(ع) را براى دومين سال پياپى جشن 
گرفته و از افرادى كه در امر آبرسانى بسيار تالش مى كنند به عنوان 

سقاى برتر تقدير به عمل مى آورد .
مهندس هاشم امينى با تأكيد بر الگو بردارى از حضرت ابوالفضل(ع) 
خاطرنشان ساخت: حضرت ابوالفضل العباس(ع) جانباز واقعه كربال 

با اعتقاد راسخى كه داشت در راه اهداف خود گام برداشتند.
ــت : در روز  ــتان اصفهان گف ــقاى برتر آبفا اس وى با تقدير از 40 س
والدت حضرت ابوالفضل العباس(ع) از 40 نفر از فعاالن صنعت آبفا 
ــتان تالش بسيارى در جهت  ــتان اصفهان كه در اقصى نقاط اس اس
برخوردارى مشتركين از خدمات آبفا به خرج دادند تقديرشد و انتظار 
ــقاهاى برتر همچنان به فعاليت هاى مؤثر خود ادامه  مى رود اين س
دهند و مابقى كاركنان هم از اين كه توفيق سقايى به آنها داده شده 
ــعى نمايند خدمت رسان خوبى  سپاسگزار باشند و با تمام وجود س

براى مردم باشند.
ــقايان برتر شركت  همچنين در جشن روز سقا عالوه بر تقدير از س
آبفا استان اصفهان از 48 نفر از جانبازان هشت سال دفاع مقدس كه 
هم اكنون در شركت آبفا استان اصفهان مشغول به فعاليت هستند 

از رشادت هاى آنها هم در دوران دفاع مقدس تقدير به عمل آمد .
بنابراين فعاالن صنعت آبفا استان با تأسى از شاخص هاى بارز رفتارى 
آن حضرت مانند تقوا، ايثار، وفا و تعهد به فعاليت هايى كه بر عهده 
ــت بپردازند . مطمئنا اگر كاركنان شركت اين خصيصه هاى  آنهاس
بارز اخالقى حضرت ابوالفضل العباس(ع) را سرلوحه انجام كارها قرار 
ــام مى گيرد؛ چرا  ــكل ممكن انج دهند وظايف محوله به بهترين ش
ــود و اينچنين  كه تقوا، تعهد، ايثار و دقت مانع از اهمال كارى مى ش
فعاالن اين عرصه مى توانند با تالش جمعى زمينه هاى ارتقا و توسعه 

خدمات آبفا به مشتركين را فراهم سازند .

مدير عامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى اعالم كرد:

حضور100 مشاركت كننده صنعت 
گردشگرى در نمايشگاه اصفهان

در شركت آب و فاضالب استان اصفهان؛

برگزارى جشن سقا 
براى دومين سال متوالى

ــتاندار اصفهان از تخصيص 10 هزار ميليارد ريال اعتبار  اس
در سالجارى براى حل مشكل 600 واحد توليدى مسئله دار 

در استان خبر داد.
رسول زرگرپور در ششمين جلسه ستاد راهبرى و مديريت 
ــتان ابالغ  ــت: اين اعتبار به اس ــتان گف اقتصاد مقاومتى اس

شده است.
ــرد 10 ميليارد ريال  ــراى واحدهاى توليدى خ وى افزود: ب
ــارد ريال در  ــط 20 ميلي ــاى توليدى متوس و براى واحده
ــزرگ براى  ــت و وضعيت واحدهاى ب ــده اس نظر گرفته ش

تصميم گيرى به وزارتخانه ارسال مى شود.
ــد توليدى در  ــون 9 هزار و 60 واح وى اظهار كرد: هم اكن
ــا در ركود كامل  ــتان وجود دارد كه 25 تا 30 درصد آنه اس
هستند. زرگرپور با بيان اينكه 70 درصد از واحدهاى استان 
ــود فعاليت مى كنند، گفت:  با 10 تا 100 درصد ظرفيت خ
بايد يك طبقه بندى معقول بر اساس آمار موجود پيشنهاد 

و ارايه شود.
ــازمان  ــص اين اعتبارات، س ــرد: براى تخصي وى تصريح ك
مديريت و برنامه ريزى، استاندارى و سازمان صنايع و معادن 
ــنهادى مشخص  و تجارت اولويت ها را در زمينه اعتبار پيش
مى كنند و مسئوالن مربوطه بايد واگذارى رقم پيشنهادى 

خود همراه با آيين نامه اى را تا جلسه آينده ارايه دهند.
ــاص منابع به واحدهاى توليدى  وى اضافه كرد: براى اختص
ــت كارگران اخراج شده يا ايجاد  بايد حفظ اشتغال، بازگش

اشتغال جديد و صادرات در اولويت قرار بگيرد.
ــر  ــتانداران سراس ــتاندار اصفهان افزود: در همايش اس اس
ــنامه اى از بانك مركزى اعالم شد كه بر اساس  كشور بخش
ــتگاه هاى مختلف از جمله  آن قيود طرح هاى حمايتى دس

ــوم و ... حذف خواهد شد تا موانع  چك برگشتى، ذى نفع س
كار مرتفع شود.

ــذارى به بخش  ــل واگ ــاى دولتى قاب ــرح ه وى در باره ط
خصوصى نيز گفت: 122 طرح در استان با 30 ميليارد ريال 
ــاالى 60 درصد  ــهيالت براى هريك از طرح هايى كه ب تس
پيشرفت داشته باشند در نظر گرفته شده است و طرح هاى 
خرد و متوسط كه باالى 60 درصد پيشرفت دارند در بسته 

حمايتى دولت قرار مى گيرد.
زرگرپور افزود: بايد اين طرح ها اولويت بندى و تصميم الزم 

در باره آنها اتخاذ شود.
استاندار اصفهان به عملكرد استان در اين زمينه اشاره كرد و 
گفت: 25 دستگاه اجرايى مشمول واگذارى پروژه هستند كه 
تاكنون 9 دستگاه اعالم پروژه كرده و يكصد پروژه با برآورد 

اعتبار 9 هزار و 782 ميليارد تومان اعالم شده است.

ــش دولتى و بخش  ــه مديران بخ ــا تاكيد بر اينك زرگرپور ب
ــذارى توجيه  ــاى قابل واگ ــد در باره پروژه ه خصوصى باي
ــى در نظر دارد  ــوند، افزود: دولت به دليل محدوديت مال ش
بهره بردارى پروژه ها را شتاب بخشد و در اين راستا از بخش 
خصوصى و خيرين درخواست دارد كه تكميل اين پروژه ها 
را بر عهده گيرند. وى افزود: اتمام اين پروژه ها توسط بخش 
خصوصى يا دولتى اهميت ندارد بلكه مهم اين است كه اين 
پروژه ها هرچه سريعتر به بهره بردارى برسد و همه مسئوالن 

بايد اين مهم را جدى بگيرند.
استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه كارگروه هاى دهگانه بايد 
ــوند، افزود: تشكيل ساختار  ــاماندهى ش هرچه سريع تر س
ــت اقتصاد  ــرى و مديري ــتاد راهب ــيون تخصصى س كميس
ــنهاد مورد توجه  ــى تواند به عنوان يك پيش مقاومتى نيز م

قرار گيرد.
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رييس كل دادگسترى استان:

كانون هاى اراذل و اوباش در اصفهان شناسايى 
و متالشى خواهد شد

ستارى در اختتاميه دوازدهمين جشنواره فن آفرينى شيخ بهايى درهتل عباسى اصفهان:

سرمايه هايمان در سرهايمان است
نه در جيب هايمان

معاون آموزش  و پرورش استان خبر داد:

ثبت نام بى سوادان رده سنى 10 تا 49 سال
در ادارات آموزش  و پرورش اصفهان

ــازى  ــر توانمندس ــه امداد ب ــى كميت رويكرد اصل
خانواده هاى تحت حمايت و پيگيرى مسايل فرهنگى 
ــت و نيازمندان و محرومان بايد با تكيه  خانواده هاس

برتوان خويش به خوداتكايى و خودباورى برسند.
 مديركل كميته امداد استان اصفهان گفت: رويكرد 
ــازى خانواده هاى  ــداد بر توانمندس اصلى كميته ام
ــى  ــايل فرهنگ ــرى مس ــت و پيگي ــت حماي تح
خانواده هاست و به دنبال آن هستيم كه نيازمندان 
ــه خوداتكايى و  ــوان خود ب ــان با تكيه برت و محروم

خودباورى برسند.
حميدرضا شيران افزود: كميته امداد استان اصفهان 
در موضوع اشتغال در استان جزو دستگاه هاى برتر 
ــى نيازمندان با  ــتغال و خودكفاي بوده و موضوع اش

جديت در اين كميته پيگيرى مى شود.
وى گسترش فرهنگ انفاق و نيكوكارى در جامعه را 
يادآور شد و تصريح كرد: خدمت رسانى به نيازمندان، 
نعمتى الهى است و روحيه جهادى و اخالق اسالمى 

نيز الزمه كار امدادگرى خواهد بود.

وى گفت: با استفاده از ظرفيت هاى موجود در استان 
ــران و نيكوكاران  ــرى از ظرفيت باالى خي و بهره گي
ــانى به خانواده هاى تحت حمايت و  بايد خدمت رس

نيازمندان گسترش يابد.
ــز در موارد  ــرد: به ج ــيران اضافه ك ــا ش حميدرض
ــعى كنند از نگاه  خاص، مديران و امدادگران بايد س
حمايتى به خانواده هاى تحت پوشش پرهيز و ضمن 
ــازى  ــازى طرح هاى امدادى، بر توانمندس بومى س
ــه نزديكى  ــاره ب ــدان تمركز كنند. وى با اش نيازمن
ايام ماه مبارك رمضان خاطرنشان كرد: ماه مبارك 
رمضان فرصت مناسبى است تا از فضاى معنوى اين 
ايام براى رساندن انفاق، صدقات و نذورات مردم به 

نيازمندان استفاده شود.
ــان خطاب به  ــتان اصفه مديركل كميته امداد اس
ــى امدادگران و  ــت: تمام ــران و امدادگران گف مدي
به ويژه مديران، معاونان و مددكاران بايد ا با استفاده 
از ظرفيت هاى خيران و نيكوكاران و گسترش طرح 
محسنين (حمايت از خانواده هاى نيازمند غير يتيم) 

خدمت رسانى به اين خانواده ها را گسترش دهند.
 شيران افزود: فعاليت درزمينه طرح اكرام ايتام نيز 
در جامعه بايد ادامه يافته و وجوه اكرام ايتام با نظارت 
و مشاوره با خانواده ها در جهت توانمندسازى، رشد 
ــنين  و رفاه خانواده هاى نيازمند يتيم و طرح محس

هزينه شود.
بيش از 175 هزار نفر در قالب   95 هزار و 500 خانوار 
ــش كميته امداد امام  در استان اصفهان تحت پوش

خمينى استان اصفهان هستند.

ــهر اصفهان گفت: نبايد  عضو شوراي اسالمي ش
ــبرد پروژه هاى سخت افزارى  از پرداختن و پيش
ــد احداث  ــده در محالت مانن ــر گرفته ش در نظ
ــى و ورزشگاه ها و احداث  زمين هاى روباز ورزش
مراكز اختصاصى بانوان و پرديس هاى فرهنگى، 

تفريحى غافل شد.
ــوراي  ــاره به رويكرد ش ــور با اش ــيانى پ  ندا واش
ــهر اظهار كرد: مطرح كردن رويكرد  ــالمي ش اس
ــهرى يكى  ــوى مديريت ش ــورى از س محله مح
ــاى فرهنگى،  ــت كه كاركرده از موضوعاتى اس
اجتماعى بسيارى را در فضاهاى شهرى به دنبال 

خواهد داشت.
وى اضافه كرد: تاكيد بر اهميت محله محورى در 
ــهرى منجر مى شود كه  اداره شهر و مديريت ش
شهروندان به محله و شهر خود به ويژه در ارتباط 
با اجراى برنامه هاى فرهنگى، ورزشى تعلق خاطر 

بيشترى داشته باشند.
ــى  ــيون فرهنگى، اجتماعى و ورزش عضو كميس

شوراى اسالمـى شهـر اصفـهـان تصـريـح كرد: 
در حقيقت توسعه فضاهاى ورزشى و به ويژه ايجاد 
ــطح محالت  ـــى در س فضاهـاى رقابتـى ورزش
ــاكن در محالت  به تحرك اجتماعى جمعيت س
ــد و يك ارتباط اجتماعى  شهرى قوت مى بخش

سالم و همراه با صميميت را به وجود مى آورد.
ــودت ها،  ــن موضوع م ــر اينكه اي وى با تاكيد ب
و  ــا  ه ــودن  ب ــه  محل ــم  ه ــا،  ه ــتى  دوس
ــد،  ــت مى كن ــاد و تقوي ــردى را ايج جوانم
ــى  ــاد ورزش ــتين المپي ــرد: نخس ــد ك تاكي
ــورى ــه مح ــرد محل ــا رويك ــان ب ــهر اصفه ش
ــهر  ــتاوردهاى خوبى را براى ش ــد دس ــى توان  م

اصفهان داشته باشد.
ــاره به اينكه تمام جشن هاى  ــيانى پور با اش واش
ــم ها و  ــى در فضاى باز و مراس فرهنگى و تفريح
مسابقات ورزشى كه منجر به نشاط اجتماعى در 
ــيار الزم و قابل تقدير است و  شهروندان شده بس
ــته باشد، تاكيد كرد:  بايد تا پايان سال ادامه داش

شهردارى نبايد از پرداختن و پيشبرد پروژه هاى 
سخت افزارى در نظر گرفته شده در محالت مانند 
ــى و ورزشگاه ها و  احداث زمين هاى روباز ورزش
پروژه هاى فرهنگى، تفريحى مانند احداث مراكز 
اختصاصى بانوان و پرديس هاى فرهنگى، تفريحى 
غافل شود.عضو كميسيون فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شوراى اسالمـى شهـر اصفـهـان افزود: 
به طور حتم اين پروژه ها از نيازهاى اساسى شهر 

و شهروندان است.

مديركل كميته امداد استان اصفهان گفت:

توانمندسازى خانواده هاى تحت حمايت ، رويكرد اصلى كميته امداد
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان عنوان كرد:

توجه بيشتر به پروژه هاى سخت افزارى در محالت

استاندار اصفهان خبرداد؛

اختصاص10 هزار ميليارد ريال اعتبار به 600 واحد توليدى

ــتان اصفهان گفت:  رييس كل دادگسترى اس
اقدامات الزم در جهت حفظ و افزايش امنيت 
ــده و كانون هاى اراذل و  عمومى انديشيده ش
اوباش در اصفهان شناسايى و متالشى خواهد 

شد.
احمد خسروى وفا در جلسه ستاد پيشگيرى 
ــتان اصفهان بر  ــم خاص اس ــارزه با جرائ و مب
ــاس  ضرورت و اهميت برقرارى امنيت و احس
آن در جامعه تأكيد و بيان داشت: خوشبختانه 
برخورد قاطع با هرگونه ناامنى هم از مطالبات 
ــم هيچ گونه  ــوده و ه ــئوالن ب عمومى از مس

مناقشه اى در آن متصور نيست.
وى افزود: اعضاى ستاد بايد با شناسايى مناطق 
ــاخص و  ــرار ش جرم خيز و اراذل و اوباش و اش
ــا، مبارزه و  ــدى از تمامى ظرفيت ه با بهره من
برخورد مقتدرانه با اين گونه افراد را به صورت 
ــتور كار قرار داده و هرگونه جرم  ويژه در دس
ــايل امنيتى را از ابتدا تا حصول  مرتبط با مس
نتيجه قطعى و قانونى مديريت دقيق انتظامى، 

اطالعاتى و قضايى كنند.
رييس ستاد پيشگيرى و مبارزه با جرايم خاص 
ــتان همچنين از حفظ و افزايش اختيارات  اس
قانونى پليس در حوزه برخورد با جرايم خشن 
ــتان نيز  ــترى اس خبر داد و افزود: در دادگس
ــعب ويژه با قضات باتجربه و مجرب اعم از  ش
ــر اختصاص يافته  ــرا و محاكم به اين ام دادس
ــه اين گونه جرايم  ــيدگى ب و كليه مراحل رس
ــتان رييس محاكم عمومى  با مديريت دادس
ــترى به صورت  و انقالب و رييس كل دادگس
جدى پيگيرى شده و به نتيجه نهايى خواهد 

رسيد.
خسروى وفا با اشاره به اينكه هيچ گونه حاشيه 
ــاوزان و متعرضان به امنيت و  امنى براى متج
نواميس مردم در استان وجود نخواهد داشت، 
ــر و اقدامات  ــام تدابي ــرد: تم ــان ك خاطر نش
ــاس  ــش امنيت و احس ــظ و افزاي الزم در حف
ــتاد انديشيده شده  امنيت عمومى در اين س

است.

ــس جمهور گفت: زمانى  معاون علمى و فناورى ريي
ــرمايه هايمان در  ــه بدانيم س ــم بود ك موفق خواهي

سرهايمان است نه در جيب هايمان.
ــى  ــنواره مل ــن جش ــه دوازدهمي ــم اختتامي مراس
فن آفرينى شيخ بهايى با حضور سورنا ستارى معاون 
ــد احمدى  ــور ، وحي ــاورى رييس جمه علمى و فن
ــوم، تحقيقات  ــى و فناورى وزارت عل معاون پژوهش
ــان،  ــتاندار اصفه ــور اس ــول زرگرپ ــاورى، رس و فن
ــهرك علمى تحقيقاتى  مهدى كشميرى رييس ش
ــركت هاى  ــئوالن، ش ــان و با حضور ديگر مس اصفه
دانش بنيان، سرمايه گذاران، فن آفرينان و داوران ملى 
و بين المللى به كار خود پايان داد و برگزيدگان خود 

را شناخت.
سورنا ستارى در اختتاميه دوازدهمين جشنواره ملى 
فن آفرينى شيخ بهايى كه در هتل عباسى برگزار شد، 
ضمن ابراز خوشنودى از برگزارى اين جشنواره اظهار 
ــت كه دوازدهمين دوره  ــنودى اس كرد: باعث خوش
ــيخ بهايى در فضاى  ــنواره ملى فن آفرينى ش از جش
ــت بومى برگزار شد. وى  كارآفرينى اكوسيستم زيس

ــم، دولت هم وارد كار  افزود: نبايد به دولت دل ببندي
شما نمى شود و همين امر موجب پيشرفت مى شود.

ــاون پژوهش و فناورى  همچنين وحيد احمدى، مع
وزير علوم با بيان اينكه جشنواره شيخ بهايى از سال 
ــيارى فكر نمى كردند،  81 آغاز به كار كرد، گفت: بس
اين جشنواره به چنين عظمتى برسد. مكان درست، 
برنامه و حركت درست موجب شد تا چرخه توليد و فن 
آفرينى و ثروت به حركت دربيايد. وى افزود: در دو سال 
اخير در جشنواره شيخ بهايى شاهد حضور المپياد ملى 
دانشجويى كسب وكار بوديم و اميدواريم المپياد ملى 
دانشجويى كسب وكار در كنار المپيادهاى ديگر جايگاه 
خود را داشته باشد. معاون پژوهش و فناورى وزير علوم 
ادامه داد: طرح جديد نشا براى اولين بار در ايران كه 
منجر به حضور فعال عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان 
و بخش خصوصى در يك مكان و تعامل با يكديگر شد، 
اتفاق خوبى بود. احمدى اضافه كرد: جشنواره شيخ 
بهايى جايگاه ملى خود را پيدا كرده و بايد جايگاهش 
را در كشور درك كنيم. تاكيدم بر اين است كه وجهه 

بين المللى را در جشنواره آينده داشته باشيم.

معاون سوادآموزى آموزش و پرورش اصفهان گفت: 
تمام بى سوادان رده سنى 10 تا 49 سال مى توانند با 
مراجعه به اداره آموزش  و پرورش شهرستان ها نسبت 

به ثبت نام در كالس هاى سوادآموزى اقدام كنند.
ــتان نطنز با  ــتيبانى سوادآموزى شهرس جلسه پش
حضور رياست يوسف حسنى فرماندار نطنز، بهمن 
ــوادآموزى اداره كل آموزش   اميد قائمى معاون س
ــاير اعضا برگزار شد. در اين  و پرورش اصفهان و س
ــنى فرماندار و رييس شوراى  ــف حس جلسه يوس
پشتيبانى سوادآموزى شهرستان نطنز يكى از داليل 
متغير بودن آمار بى سوادى در شهرستان را مهاجرت 
ــور به اين شهرستان دانست. وى  از ساير نقاط كش
ــتگاه هاى اجرايى در خصوص محو  افزود: تمام دس
ــتان نطنز با آموزش  و  ــوادى در سطح شهرس بى س

پرورش همكارى داشته و خواهند داشت.
ــوادآموزى  ــد قائمى معاون س ــه بهمن امي در ادام
ــتان اصفهان گفت:  اداره كل آموزش  و پرورش اس
ــتان نطنز از نظر علمى جزو شهرستان هاى  شهرس
شاخص استان و كشور است و اين امر مى طلبد تمام 

شهروندان و دستگاه هاى مسئول در خصوص محو 
بى سوادى در اين شهرستان بكوشند. وى همچنين 
خاطرنشان كرد: معاونت سوادآموزى استان منابع 
ــوادى در سطح  ــه كنى بى س مالى الزم جهت ريش
شهرستان را تأمين خواهد كرد. معاون سوادآموزى 
در ادامه از تمام بى سوادان رده سنى 49-10 سال 
ــت با مراجعه به اداره  ــت تا فرصت باقى اس خواس
آموزش  و پرورش شهرستان نطنز نسبت به ثبت نام 

در كالس هاى سوادآموزى اقدام نمايند.

مديركل ثبت اسناد استان:

راه اندازى سامانه
ثبت آنى معامالت در اصفهان

ــان  ــتان اصفه ــالك اس ــناد و ام ــت اس ــركل ثب مدي
ــتان راه اندازى  گفت:  سامانه ثبت آنى معامالت در اس
ــن رصد ــورت آنالي ــالت به ص ــى معام ــده تا تمام ش
ــايل و ــيارى از مس ــوى بس ــيوه جل ــود و با اين ش  ش

 حتى فرارهاى مالياتى گرفته مى شود؛ 
ــر مواردبراى  ــا ديگ ــاى ثبت و ي ــن تقاضاه عالوه براي
و ــورى  حض ــه  مراجع ــدون  ب ــم  ه ــركت ها  ش

 از طريق اينترنت انجام مى گيرد.
ــس اداره  ــع معارفه ريي ــن تودي ــى بهبهانى در آيي عل

ــزار ــدارى برگ ــه در فرمان ــگان ك ــناد گلپاي ــت اس ثب
ــناد و امالك مجموعه اى  ــت: ثبت اس  شد، اظهار داش
ــن آن  ــتره قواني ــه گس ــت ك ــه اى اس ــى و ريش ديوان
ــرزمين را  ــن س ــام اي ــوده و تم ــاد ب ــيار زي بس

در برمى گيرد.
ــان ــتان اصفه ــالك اس ــناد و ام ــت اس ــركل ثب مدي
ــور ــام ام ــود در انج ــكالت موج ــه مش ــاره ب ــا اش  ب
ــن مجموعه ــال در اي ــه هرح ــزود: ب ــازمان اف  اين س

ــام  ــنتى انج ــورت س ــه ص ــال كار ب ــدود 100 س  ح

ــتم  ــن سيس ــروج از اي ــراى خ ــروز ب ــه و ام گرفت
سنتى و رسيدن به انجام امور به صورت الكترونيك كار 
بسيار سخت و البته چالش هاى زيادى را پيش رو داريم.

ــاره  به ايجاد  ــناد استان اصفهان با اش مديركل ثبت اس
ــتاى  ــتر در راس بانك جامع امالك و بانك جامع كاداس
ــناد گفت: امروز با  الكترونيكى كردن سيستم ثبت اس
ــتم الكترونيكى و حساسيت مسايل  واردشدن به سيس
مربوط  به اسناد و امالك اين فرآيند كمى زمان بر شده  
ــيارى ــت.   على بهبهانى بيان كرد: با اين وجود بس اس

ــده و  ــام ش ــدى انج ــاى كلي ــات و كاره  از اصالح
ــه 14 هزار ــور ماهيان ــته به ط ــه در گذش در حالى ك
ــون اين ــد اكن ــتان صادر مى ش ــند مالكيت در اس  س

ــه  ــيده ك ــاه رس ــند در م ــزار س ــه 21 ه ــم ب  رق
نشان از سرعت گرفتن كارها و امور  دارد. 
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پرچم پرسپولیس و عکس نوروزی 
در راه قله دماوند

آخرین فرصت یزدانی برای حضور در المپیک

 اتفاق عجیب در بوندس لیگا؛ 
خواستگاری بعد از شکست

عملکرد اعجاب انگیز ستاره ای 
که از پله جلو زد

افشاگری ملوانی ها در روزهای آینده

طبق اعالم مس��ئوالن باشگاه پرس��پولیس قرار اس��ت چهارشنبه هفته 
 آینده 5 خرداد سه تن از کارکنان این باش��گاه به قله دماوند صعود کنند.

 اصغر نیک سیرت مترجم برانکو و دو تن از کارمندان باشگاه پرسپولیس 
تصمیم دارند چهارشنبه آینده به قله مرتفع این کوه صعود کرده و عالوه 
بر پرچم باشگاه پرسپولیس عکس هادی نوروزی کاپیتان فقید این تیم را 

هم در آن مکان نصب خواهند کرد.

 براس��اس اعالم کادرفنی تیم های ملی آخرین فرصت حضور رضا یزدانی 
در مسابقات المپیک۱۰ روز بعد از جام جهانی خواهد بود.

در شرایطی که رضا یزدانی اعالم کرده تا چند روز دیگر تمرینات نرم را برای 
حضور در روی تشک آغاز خواهد کرد و حدود۱۰ روز دیگر نیز در تمرینات 
 کش��تی حضور پیدا می کند، کادرفنی تیم ملی آخری��ن فرصت حضور او 

در المپیک را مشخص کرد.
بر همین اس��اس رضا یزدانی پس از رفع مصدومیت و ش��روع تمریناتش 
 باید ۱2 روز پس از مسابقات جام جهانی کش��تی آزاد در آمریکا در تاریخ 
4 تیر ماه در جام سرکسیان ارمنستان به همراه 2 ملی پوش تیم ملی کشتی 
آزاد در مسابقات جام جهانی یعنی عباس طحان و امیر محمدی روی تشک 
برود. به این ترتیب در صورت موفقیت یزدانی او می تواند راهی مسابقات 

المپیک شود تا شاید پایانی بر حسرت طالیی او در المپیک ها باشد.

ماریو ورانچیچ،  هافبک 26 ساله تیم دارمشتات آلمان وقتی مسابقه هفته 
سی و چهارم با بورسیامونشن گالدباخ را انجام داد و تیمش 2 بر صفر بازنده 
شد، اقدام عجیبی کرد. او به روی سکو رفت و از دوشیزه آدانا، درخواست 
ازدواج کرد. ورانچیچ در این باره گفت: قبل از آنکه درخواست بدهم، خیلی 

خیلی استرس داشتم و عصبی بودم. 
چون آدم در کل زندگی اش،  فقط یک بار این کار را انجام می دهد. خیلی 
خوشحالم که پاسخ مثبت گرفتم. آدانا دراین مورد هیچ چیز نمی دانست 
و با درخواستم،  شگفت زده شد. این هافبک تکنیکی از یک سال قبل عضو 

دارمشتات است و تاکنون 2 بازی برای تیم ملی بوسنی بازی کرده است.

باالخره یک��ی از رکوردهای پله اس��طوره ب��ی بدیل دنیای فوتبال شکس��ت.
 در ش��بی که بارس��لونا بیس��ت و چهارمی��ن قهرمان��ی خود را جش��ن گرفت 
دنی آل��وز مداف��ع برزیلی ای��ن تیم یک رک��ورد ب��رای خ��ودش زد. او اکنون 
 بیش��ترین عن��وان را در می��ان دیگ��ر بازیکن��ان برزیل��ی دارد. ای��ن رکورد 
 پیش از این به پله، اس��طوره فو تبا ل برزیل تعلق داش��ت. آلوس پس از کس��ب 
س��ی و یکمین جامش، در کنار بازیکنانی قرار گرفت که پیش از3۰ جام کسب 

کردند. جام هایی که به همراه آلوس با سه تیم به دست آورده است:
سویا ) 2۰۰8 – 2۰۰2 (: دو لیگ اروپا، یک کوپا دل ری، یک سوپر کاپ اروپا، 

یک سوپر کاپ اسپانیا.
 بارس��لونا ) 2۰۱6 تا 2۰۰8 (: س��ه لی��گ قهرمان��ان اروپا، 6 اللیگا، س��ه کوپا

 دل ری، سه سوپر کاپ اروپا، سه جا م جها نی باشگاه ها و پنج سوپر کاپ اسپانیا، 
تیم ملی فوتبال برزیل یک کوپا آمه ریکا و دوم جام کنفدراسیون ها.

قرار است تعدادی از بازیکنان ملوان در روزهای آینده دست به افشاگری 
بزنند و اعالم کنند چرا ملوان به حال و روز بدی دچار شد.

تیم فوتبال ملوان با شکس��ت دو ب��ر صفر مقابل س��یاه جامگان در هفته 
 پایانی لیگ برتر به لیگ یک سقوط کرد تا استان گیالن تنها نماینده خود 
 در لیگ برتر را از دس��ت بدهد. قرار اس��ت تع��دادی از بازیکن��ان ملوان 
در روزهای آینده دست به افشاگری بزنند و اعالم کنند چرا ملوان به حال 
و روز بدی دچار شد و در نهایت به لیگ یک سقوط کرد. جالب اینکه برخی 
از بازیکنان ملوان اعتقاد دارند به این تیم خیانت ش��ده اس��ت. باید دید 

ملوانی ها چه صحبت هایی را در این خصوص مطرح خواهند کرد.

 محسن مس��لمان بعد از ناکامی پرس��پولیس در کس��ب عنوان قهرمانی 
اشک ریخت و از هواداران سرخ خواسته آنها را حالل کنند.

هافبک پرس��پولیس در صفحه اجتماعی اش نوشت: » سالم خدمت همه 
عشقا. تا حاال کسي اشک منو ندیده بود، امسال 2 بار خیلي خالي شدم. یک 
بار رفتن هادي بود و یک بار دیگه از دست دادن قهرماني... خیلي سختي 
 کشیدیم، خیلي حرف ش��نیدیم ولي به خدا هر چي داش��تیم گذاشتیم 
» هادي شرمندت شدیم « هواداراي گل شرمندتون شدیم، خیلي مردین، 

دمتون گرم حرفي برا گفتن ندارم، فقط ما رو حالل کنید، همین. «

لنز دوربین

هافبک پرسپولیس: 

تا حاال کسی اشک من را ندیده بود

سیری در دنیای ورزش

2۰92۰92۰9

ملی پوش المپیکی:
 به تیراندازان مرد هم توجه کنید

واکنش ناظم الشریعه حضور عسکری در المپیک در هاله ای از ابهام
به لغو دوباره اردوی تیم ملی فوتسال

پوریا نوروزیان از رس��انه ها و مسئوالن ورزش��ی می خواهد که به تیراندازان 
مرد هم توجه کنند. تنها تیرانداز ملی پوش مرد که موفق به کسب سهمیه 
 المپی��ک ش��ده در خصوص عدم اعزام ب��ه ر قا بت های هانوف��ر، اظها ر کرد: 
از پنج تیرانداز که س��همیه المپیک کس��ب کرده اند چهار نفر راهی هانوفر 
شدند، اما من این ر قا بت ها را از دست دادم. با توجه به این که درگیر کارهای 

پایان خدمتم بودم نتوانستم خوب تمرین کنم تا در هانوفر شرکت کنم.
وی افزود: امیدوارم آمادگی الزم را تا مس��ابقات جا م جها نی آلمان به دست 
آورم تا بتوانم در این ر قا بت ها حضور پیدا کنم. البته حضورم در آلمان قطعی 
نش��ده است. برای 29 اردیبهش��ت بلیت داریم که من به همراه تیراندازان 
 دیگ��ری راهی آلمان می ش��وم. تیرانداز المپیکی با بی��ان این که در تهران 
به خوبی تمرین می کند، گفت: ش��اید اگر آلمان بروم نتیجه  خوبی نگیرم، 
 زیرا آماده نیس��تم و در تهران با آرامش تمرین می کنم. بیش��تر تمایل دارم 
در مسابقات فرانسه که در خرداد ماه است، حضور پیدا کنم. در آن ر قا بت ها 
تنه��ا تیران��دازان المپیکی حض��ور دارند و جو ر قا بت ها به نوعی اس��ت که 
می خواهند تیراندازان المپیکی با یکدیگر آش��نا شوند. نوروزیان با گالیه از 
رس��انه ها و مسئوالن گفت: نمی دانم چرا همه جا می شنوم بانوان المپیکی 
تیراندازی! خب چرا تالش آقایان دیده نمی شد. من فقط خودم را نمی گویم. 
تیراندازان دیگر هم زحمت می کش��ند، اما بیشتر از تیراندازان بانو حمایت 
می ش��ود. باید با حمایت به م��ا انگیزه و امید دهند. تیران��داز المپیکی در 
 پایان گفت: امیدوارم مسابقات پیش رو را خوب سپری کنم و برای المپیک 

به خوبی آماده شوم. تالش می کنم تا در فینال المپیک حضور پیدا کنم.

حسین عسکری در تور دوچرخه سواری آذربایجان ایران که سومین 
مرحله انتخابی المپیک نیز محسوب می شود، غایب است. با این حال 

او هنوز۱۰۰درصد شانس المپیکی شدن را از دست نداده است.
حس��ین عسکری که موفق به کس��ب اولین سهمیه دوچرخه سواری 
ایران در المپیک ریو ش��د، در تور دوچرخه س��واری آذربایجان مانند 
مرحله اول لیگ برتر و مس��ابقات قهرمانی کش��ور غایب اس��ت. این 
س��ومین رقابت انتخابی المپیک اس��ت که این رکابزن در آن حضور 
ندارد. مصطفی چایچی درباره وضعیت عسکری و اینکه شانسی برای 
حضور در المپیک دارد یا خیر، گفت: هنوز وضعیتش خوب نشده که 
در مسابقات ش��رکت کند. نمی توان هم گفت۱۰۰درصد المپیک را 
از دس��ت داده اس��ت زیرا او اولین سهمیه ایران را به صورت مستقیم 
گرفت و یکی از بهترین رکابزنان ماست. اگر به اردو بیاید و وضعیتش 
خوب باشد ممکن است کمیته فنی تشخیص دهد که جزو تیم باشد.

او ادامه داد: عس��کری دالیل شخصی نداشته که در مسابقات شرکت 
نکند بنابراین ما به همراه فدراسیون پزشکی پیگیر وضعیتش هستیم 

تا بهتر شود.
مدیر تیم های ملی دوچرخه س��واری درم��ورد اردوهای برون مرزی 
رکابزنان المپیکی نیز گفت: ایتالیا یا چک را مدنظر داریم. اگر ویزای 
یک��ی از این دو کش��ور را بگیریم، می توانیم به هر کش��ور دیگر که 
بخواهیم س��فر کنیم. ممکن است نیاز باشد رکابزنان قبل از المپیک 
در ارتفاع تمرین کنند از این رو بر فرض مثال اردویی نیز در فرانس��ه 

خواهیم گذاشت.

سرمربی تیم  ملی فوتسال با بیان این که اسحاق جهانگیری دستور حمایت 
از تی��م مل��ی را داد، گفت: پیگی��ری حمایت از تیم ملی ب��ر عهده تاج و 

افتخاری است و آنها باید اردوی تیم ملی را فراهم کنند.
 محم��د ناظ��م الش��ریعه درباره دی��دار اعضای تی��م  ملی فوتس��ال ایران 
با اس��حاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، اظها ر کرد: یک جلس��ه 
خوب در حضور مع��اون اول رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، رییس 
فدراس��یون فو تبا ل و رییس کمیته فوتس��ال برگزار کردیم و مشکالت و 
 دغدغه های تیم  ملی هم بیا ن  ش��د. در همان ج��ا بیا ن  کردم که ما راهی 
جا م جها نی هس��تیم و اگر از تیم  ملی حمایت نمی ش��ود پس از مسابقات 
نباید جواب مردم را ما بدهیم. اگر نتوانس��تیم جایگاه خوبی را به دس��ت 
بیاوریم مقصر ما نیس��تیم. او درباره این که معاون اول رییس جمهور آیا 
برای حمای��ت از تیم  ملی دس��تورات الزم را داد، گفت: آقای جهانگیری 
گفتند که ما هیچ مشکلی با ورزش نداریم و همیشه با ورزشکاران ارتباط 
خوبی داش��تیم. پیگیری این موضوع با تاج و افتخاری است و باید ببینیم 
که آنها چه کار می کنند. سرمربی تیم  ملی فوتسال در واکنش به این که 
طبق برنامه های قبلی باید اردوی تیم  ملی بیست و ششم اردیبهشت آغاز 
 می ش��د، بیا ن  کرد: اردوی کیش که منتفی شد. ما پیگیر اردوی تیم  ملی 

در اردبیل هستیم و فقط منتظر هستیم که این امکانات فراهم شود.
ناظم الش��ریعه درباره این که آیا اردیبل توانایی میزبانی فوتس��ال را دارد، 
 گفت: س��الن اصلی ش��هر اردبیل در دس��ت تعمیر و ترمیم اس��ت و باید 

به سالن شهر سرعین برویم.

 ویس��ی ثابت کرد ک��ه فوتب��ال رقابت خرید 
بازیک��ن توس��ط مدیر نیس��ت و مربیان هم 
 می توانن��د در قهرمان ش��دن اث��ر بزرگی 
داش��ته باش��ند و البت��ه ثابت ک��رد برای 
را  داور  س��وت  نیس��ت  الزم   قهرمان��ی 

با بدخلقی داشته باشید.
از آن روز که پس��رک جوان از تیم ملی 
خ��ط خورد و با همه احساس��ش گریه 
 ک��رد تا زمانی که باز هم گریس��ت، اما 
این بار از خوش��حالی به دلیل قهرمانی 
در ایران، سال ها می گذرد. عبدا... ویسی 
در تم��ام ای��ن مدت انگار می کوش��ید 
تا علم جمع کن��د، او جزو آن مربیانی 
بود که از کی روش حمایت می کرد و از 
روی تمریناتش نت بر می داشت و اتفاقا  
استقالل خوزستانش را درست مثل تیم 
ملی ایران آرایش می داد تا اول گل نخورد 

و بعد سر بزنگاه گل بزند.
الگو برداری از کی روش

 ای��ن هم��ان اتهام��ی ب��ود ک��ه منتقدی��ن 
به کی روش و سیستم تدافعی قبلی اش می زدند 
اما ویس��ی به جای آنکه اس��یر دع��وای صنفی و 
ش��غلی مربی داخلی و خارجی بر سر نشستن روی 
نیمکت شود در تمام این مدت فقط کوشید تا الگو 
بگیرد از کی روش، از گواردیوال، از لستر و از هرکسی 

یا تیمی که می توانست کم ترین ذره ای به تیمش کمک 
کند.

ویسی و شبیه سازی هایش به گواردیوال و لستر
ویس��ی در تمام طول فصل تردی��د منتقدان و هواداران 
فوتبال را به همراه خود داشت، اما هرگز پا پس نکشید و 
حتی پس از قهرمانی در نیم فصل هم که باورش نکردند 
همچنان تیم را باال کشید تا در روزهای آخر کاری کند 
که همه به او احترام بگذارند. اگرچه ویس��ی دست روی 
س��رش گذاش��ت و به همه احترام گذاشت و دور افتخار 
زد، اما او به س��ان هم��ان متولی بود که حرمت امامزاده 
را نگ��ه می دارد. ویس��ی احترام خرید و س��ر در گریبان 
 خ��ود راهش را طی کرد. او مظلوم ب��ود، بازیکنانش هم 
همین طور ک��ه حتی در روزی که مدعی ترین مدعیان 
 ب��رای قهرمانی بود هم صدا و س��یما بازی این تیم را نه 
 در ش��بکه س��ه و نه در ش��بکه ورزش پخ��ش نکرد تا 

هیچ کس اسم بازیکنانش را هم نشناسد.
 ویس��ی قهرمان��ی را ن��ه ام��روز ک��ه از هم��ان روز که 
از تی��م ملی خط خورد اس��تارت زده ب��ود، از زمانی که 
 تمرین��ات ک��ی روش را ن��ت ب��رداری می ک��رد و حتی 
در روزهای��ی که خودش را با گواردیوال ش��بیه س��ازی 

می کرد و تیمش را با لستر.
ویس��ی می تواند الگویی برون گرا باش��د در میان برخی 
مربی��ان که تنها کاری که بلدند تحت فش��ار گذاش��تن 
هیئ��ت مدیره و مدیر برای جذب بهترین بازیکنان ایران 
اس��ت و البت��ه غرولند کردن بابت از دس��ت دادن حتی 

یک بازیکن!
تا قبل از ویسی مدیران تیم ها را قهرمان می کردند

 ویس��ی ب��اب جدی��دی را با ای��ن قهرمانی باز ک��رد. او 
نشان داد که راه قهرمانی فقط جذب ملی پوشان نیست، 
بلکه س��اختن تیم اس��ت و نش��ان دادن لیاقت. در واقع 
 بای��د گفت تا قبل از ویس��ی و قهرمانی اش این مدیران 
باش��گاه ها بودند که به جای مربی قهرمان می ش��دند، 
آنه��ا بودند که با ج��ذب بازیکنان برت��ر ملی و خارجی  
تیم شان را قهرمان می کردند و مربیان عمال کار خاصی 
نمی کردند، اما با قهرمانی ویسی - و البته نایب قهرمانی 
برانکو – تاثیر مربی در قهرمانی ها از قبل بیشتر به چشم 
 آمد. ویس��ی و برانک��و تیم های ضعیف و متوس��طی را 
 به اوج رس��اندند و این کاری بود که نه پروین، نه دایی، 
ن��ه قلعه نوی��ی، نه مظلوم��ی و نه هیچ مرب��ی قهرمان 
 ش��ده دیگری به این ش��کل انج��ام نداده ب��ود و حتی 
 ف��والد خوزس��تان ه��م در قهرمانی های��ش  بازیکن��ان 
مل��ی پوش بیش��تری داش��ت چ��ه در زم��ان فرانچیچ 
ک��ه می گفتند برانک��و مربی تیم ملی وق��ت بیهوده این 
بازیکنان را از فوالد دعوت می کند و چه در زمان فرکی.

جنتلمن ها هم قهرمان می شوند
نکته مهم دیگر که پیش از ویس��ی، فرکی و جاللی هم 
آن را ثب��ت کرده بودند و ویس��ی هم آن را محکم کرد، 
ادب و متانت بود. ویس��ی نش��ان داد که با ادب و متانت 
هم می توان قهرمان ش��د و برای قهرمانی نیازی به س��ر 

داوران را خوردن و بازی غیر ورزشی کردن نیست.

تصمیم برای برگ��زاری مجمع انتخابی فدراس��یون جودو این 
رش��ته را بعد از تجربه کردن تنها چند ماه آرامش یک بار دیگر 
 وارد حاش��یه کرد تا تاثیر منفی آن س��همیه ه��ای المپیک را 

در خطر جدی از دست رفتن قرار دهد.
فدراس��یون جودو را باید در ردیف فدراس��یون های پرحاشیه 
ورزش کشور قرار دارد. فدراسیونی که با چند دستگی مدعیان 
 نشس��تن روی صندلی ریاس��ت و س��هم خواهان این رش��ته 
در طول چند سال اخیر همیشه آبستن حوادث و حواشی متعدد 

بوده است. 
مشکل اصلی جودو عدم تمرکز و یک دلی میان اهالی آن است. 
رشته ای که پیشکس��وتانش به دنبال یک مدیریت قدرتمند و 
برنامه مدار با وحدت رویه برای رش��د، گسترس و توسعه جودو 
در کش��ور و ترمیم تیم ملی با توجه به جوانان و نوجوانان در راه 

ساختن آینده ای درخشان است. 
برخالف نظر پیشکسوتان و دلسوزان همیشه عده ای هستند که 
به دنبال سهم خود از ورزش جودو هستند. سهمی که هیچ حقی 
در آن ندارند و هیچ گامی برای رس��یدن به اهداف آن برنداشته 
و تنها به دنبال صندلی خود هس��تند تا حداقل دستی در آتش 

آن داشته باشند.
 این دوس��تان ب��ه ظاهر دلس��وز تا بی��رون مجموعه هس��تند 
حاشیه س��ازی می کنند و وقتی هم که وارد می شوند و کار را 
دست می گیرند جز ادامه راه خود هدف دیگری ندارند و ایده و 

داشته ای برای کمک به جودو ندارند.

مس��ئوالن وزارت ورزش و جوان��ان نیز آب در هاون حاش��یه 
 سازان ریختند. جودو ایران به دنبال کسب سهمیه المپیک بود 
 و در روزه��ای ک��ه تی��م مل��ی باید ب��ا تمرک��ز بیش��تر برای 
قطعی کردن س��همیه های خود تمرین می ک��رد یک تصمیم 
خلق الساعه روند کار را مختل کرد. چگونه است که اهالی کاراته 
سخت به دنبال برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون هستند و 
 وزارت ورزش معلوم نیست به کدام دلیل در برگزاری آن تعلل 
می کند ول��ی به یک باره خب��ر ثبت ن��ام از کاندیداهای جودو 

منتشر می شود؟
امیدواریم گودرزی و س��جادی جواب یک سوال را شفاف بیان 
کنند که آیا اعضای مجمع نمی توانند از رییس مجمع بخواهند 
یک انتخابات را به زمان دیگری موکول کند؟ در چنین روزهایی 
که تیم ملی در مس��ابقات برون مرزی به دنبال کس��ب امتیاز 
ورودی المپیک است آیا اعضای مجمع اجازه طرح سوال از وزیر 
ورزش را دارند که با کدام هدف جودو را وارد حاشیه کرده است؟ 
مگر نه اینک��ه وزارت ورزش باید با حامی فدراس��یون ها در راه 

تحقق اهداف عالی آن باشد؟
معلوم نیس��ت وزارت ورزش با سرپرس��تی که خ��ود منصوب 
 کرده ب��ود چرا ب��ه یک ب��اره ب��ا مش��کل برخ��ورد و تصمیم 
 ب��ه برگ��زاری مجم��ع انتخابات��ی گرفت. مگ��ر خ��ود آقایان 
در مصاحبه های ش��ان بارها عنوان نکرده بودند بعد از المپیک 

انتخابات جودو برگزار خواهد شد؟
اینکه برگزاری مجمع حق قانونی وزارت ورزش اس��ت و زمان 

سرپرستی خدابخش هم رو به پایان بود را قبول داشته و بحثی 
بر آن وارد نیس��ت. ولی آیا نمی ش��د حداقل تا۱۰ خرداد تامل 

 س��همیه های المپیک مشخص کرده و تکلیف 
پ���س از آن اقدام به ثبت نام م��ی ش����د 
برگ��زاری  مجمع می کردند؟و 

مه��م  نکت��ه 
ک��ه  دیگ��ری 

بای�����د عن����وان 
 کنی��م اینک��ه ج��ودو 

در آستانه المپیک به شدت 
در خط��ر تعلی��ق ق��رار دارد و 

امیدواریم مسئوالن وزارت ورزش 
حداق��ل این موض��وع را ج��دی بگیرند. 

اساسنامه فدراسیون جهانی جودو مسئولیت برگزاری 
مجمع را در غیاب رییس یا سرپرست برعهده نایب رییس 
قرار داده است. اگر غیر از این موضوع اتفاق بیفتد عواقب 
آن برعهده متولیان ورزش کشور است و زحمات سه ساله 
 جودوکاران و مربیان در راه کس��ب س��همیه ها با تعلیق 

این رشته در آستانه المپیک از دست می رود.

اس��تادیوم کار یو کای دو که میزبان مس��ابقات جودو و کش��تی المپیک ریو خواهد بود، افتتاح ش��د. به نقل 
 از س��ایت المپیک ریو 2۰۱6 این اس��تادیوم در پ��ارک المپیک بارا 
ق��رار دارد. این اس��تادیوم همچنی��ن در زمان برگ��زاری بازی های 
پارالمپیک میزبان مسابقات بوچیا نیز هست. تعدادی از ورزشکاران 
این رش��ته ها  در افتتاحیه استادیوم حضور داش��تند تا شاهد افتتاح 
مکانی باشد که قرار است مهم تر ین مس��ابقه زندگی شان را در آنجا 
انجام بدهند. سارا منزس، ورزش��کار جودو در این باره گفت: دیدن 
این که همه چیز آماده اس��ت به ما انگیزه می دهد و نش��ان می دهد 
که المپیک بسیار نزدیک است. خوب اس��ت که می بینیم همه چیز 
آماده است و همه مسائل ساختاری حل ش��ده اند.لئوناردو پیکسانی  
 وزیر ورزش جدی��د برزیل نیز درباره اس��تادیوم کاریوکا گفت: وقتی 

می بینیم چنین استادیوم هایی ساخته شده اند احساس غرور می کنیم. بعد از بازی های المپیک از این استادیوم 
برای تمرین کشتی، و ز نه بر د ار ی، بدمینتون، شمشیربازی، ژیمناستیک و پینگ پنگ استفاده می شود.

فدراسیون بین المللی فوتبال از دادگاه بین الملل ورزش خواست تا محرومیت 4 ساله کاپیتان االتحاد عربستان 
را برگرداند زیرا سعودی ها قانون را زیر پا گذاشتند.

محمد نور، کاپیتان االتحاد عربستان از سوی ستاد مبارزه با دوپینگ 
عربس��تان محکوم ش��ده بود و به مدت 4 س��ال از حضور در میادین 
ورزشی منع ش��د. اما به صورت غیر منتظره و مشکوکی، کمیته ملی 
 المپیک سعودی محرومیت او را بخشید تا همه را حیرت زده کند. زیرا 
تست دوپینگ او در هر دو بار نیز مثبت بود و او از ماده غیرمجاز استفاده 
کرده بود.کمیته اس��تیناف که حکم تبرئه این بازیکن کلیدی االتحاد 
را صادر کرده بود هیچ دلیلی برای تبرئ��ه او بیان نکرد بلکه به صورت 
مبهم او را بی  گناه دانست. در این راستا فدراسیون جهانی فوتبال مچ 
س��عودی ها را گرفت و از دادگاه بین الملل ورزش ) CAS ( خواستار 
 لغو حکم تبرئه محمد نور شد. زیرا کمیته ملی المپیلک عربستان که زیر نظر کمیته بین المللی المپیک است 

نقض قانون کرد و بدون هیچ دلیلی محرومیت او را بخشیده است.

افتتاح استادیوم کشتی و جودوی المپیک ریو  فیفا مچ سعودی ها را گرفت

الگویی برای مدیران و مسئوالن؛

راه جدیدی که ویسـی به فوتبـال نشان داد

تصمیم بدموقع وزارت ورزش برای جودو؛

سهمیه های المپیک در خطر است
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2/501 خانم صغری محمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 79 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 65/95  ش��عبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 
اختالف تیران از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رضا امینی به شناسنامه 30 در تاریخ 
1394/5/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- صغری محمدی، ش.ش 79 به عنوان 
همس��ر متوفی 2- امید امینی به ش��ماره ملی 1080015728 به عنوان 
فرزند ذکور 3- مرضیه امینی، ش.ش 43، 4- زه��ره امینی، ش.ش 61 
، 5- زهرا امین��ی، ش.ش 111، 6- راضیه امین��ی، ش.ش 278 به غیر از 
نامبردگان متوفی ورثه دیگری ندارد. م الف 37 شعبه اول مجتمع حقوقی 

و حسبی شورای حل اختالف تیران
تحدید حدود اختصاصی

2/442 شماره : 1395/43/222019نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکبابخانه پالک ش��ماره 16/1238 واقع در بخ��ش 14 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسین شیرانی فرزند رضا در جریان 
ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1395/03/24 ساعت 
9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/02/27 م الف: 5174 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/384 شماره : 1395/43/221948 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 39/60 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام نرگس چراغی فرزند محمد در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه ش��نبه مورخ 95/03/18 ساعت 9 صبح 
در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب ای��ن آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار:  1395/02/27 م الف: 5003 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان
ابالغ رای

ش��ماره   9510100367600214 ابالغنام��ه: ش��ماره   2 /502
پرونده:9409980359501253 ش��ماره بایگانی شعبه:940774 ابالغ 
شونده حقیقی: ساناز رییسی فرزند مجید به نشانی شهرستان اصفهان 
خارج از کش��ور خیابان ملک ش��هر کوچه 33 مجتمع یکتا ، به پیوست 
 دادنام��ه ای ب��ه ش��ماره 9509970367600177 جهت ابالغ ارس��ال 
می گردد. دادنامه: ش��ماره دادنام��ه: 9509970367600177 متهمین: 
1- خانم  آرزو عطریان فرزند رسول به نش��انی شهرستان اصفهان- 
خارج از کشور- خیابان ملک شهر کوچه 33 مجتمع یکتا 2- خانم مهسا 
عطریان افیانی فرزند رسول به نشانی شهرستان اصفهان- خ برازنده 
خ ال بویه- جنب برج افتاب- مجتمع اول 3- خانم ندا عاصمی اصفهانی 
فرزند سعید به نشانی شهرس��تان اصفهان- مقیم امریکا )خیابان ملک 
شهر کوچه 33 مجتمع یکتا واحد 4( 4- پگاه اردالن فرزند ناصر به نشانی 
شهرستان اصفهان- ش��اهین ش��هر گلدیس فاز 2 خ محراب- فرعی 4 
شرقی- پ 48، 5- خانم ساناز رئیسی فرزند حمید به نشانی شهرستان 
 اصفهان- خ ملک ش��هر خ مطهری- ک 33 مجتمع یکت��ا- واحد 4 ط 4،

 6- خانم نهال ملک شعار فرزند هادی به نشانی شهرستان اصفهان- سه 
راه سیمین – ک ش��جاعان- پ 3 طبقه اول، 7- سعید قنبر زاده کهروی 
فرزند علی به نشانی شهرستان اصفهان- خ جی- خ کشاورز- پ 133، 
اتهام: 1 و 2 و 3 و 4 مش��ارکت در تهیه فیلم مبتذل، 5 و 6 مش��ارکت در 
تهیه فیلم مبتذل و انتشار آن در اینترنت، 7 معاونت در تهیه فیلم مبتذل، 
گردش کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده و با اس��تعانت از 
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهامات خانمه��ا 1- آرزو عطریان فرزند رس��ول متولد 
1360 و مهسا عطریان فرزند رسول متولد 1367، 3- ندا عاصمی فرزند 
سعید متولد 1364 و 4- پگاه اردالن فرزند ناصر متولد 1367 ، 5- ساناز 
رئیسی فرزند حمید 6- نهال ملک شاعر فرزند هادی و 7- سعید قنبرزاده 
کهروی فرزند علی متولد 1348 که متهمین ردیف اول تا چهارم متهم به 
مشارکت در تهیه فیلم مبتذل و متهمین ردیف های 5 و 6 متهم به مشارکت 
در تهیه فیلم مبتذل و انتشار آن در اینترنت و متهم ردیف 7 متهم معاونت 
در تهیه فیلم مبتذل ک��ه با توجه به محتویات پرون��ده اظهارات متهمین 
ردیف های اول تا چه��ارم و متهم ردیف هفتم و ع��دم حضور متهمان 
ردیفهای 5 و 6 در جلسه دادگاه بزهکاری متهمین ردیف اول تا ششم را 
محرز و مسلم می داند و مستنداً به بند ب تبصره 6 از ماده 3 قانون نحوه 
مجازات اشخاصی که در امور س��معی و بصری فعالیتهای غیر مجاز 
دارند هر یک از متهمان ردیفهای اول ت��ا چهارم را به پرداخت 5 میلیون 
ریال جریمه نقدی به نفع صندوق دولت و متهم ردیف 5 و 6 را هر یک به 
پرداخت ده میلیون ریال جزای نق��دی به نفع صندوق دولت محکوم می 
نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف هفتم مبنی بر معاونت در تهیه فیلم 
مبتذل به لحاظ فقد سوء نیت و عدم اطالع از موارد فوق مستنداً به اصل 
برائت نامبرده تبرئه می گردد فیلم های موجود در این خصوص معدوم 
و امحاء گردند. رای صادره در خصوص متهمین ردیفهای اول تا چهارم 
و متهم ردیف هفتم حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان می باش��د و در خصوص متهمین ردیف 5 و 
6 غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس 
 ظرف 20 روز قابل تجدی��د نظر در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان 

می باشد.  
م الف:4556 شعبه 5 دادگاه انقالب اسالمی شهرستان اصفهان

ابالغ رای
2/503 ش��ماره دادنام��ه: 9409976837001462 ش��ماره پرون��ده: 
9409980361500737 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940412 خواهان: 
 خان��م فاطم��ه خدابخش��ی ط��راری فرزند محمد حس��ین به نش��انی 
 خانه اصفهان- خیابان نگهبانی- خیابان گاز- کوچه نسیم 16- آخرین

 بن بس��ت- س��اختمان 6 واحدی- واحد 2- منزل امامی، خوانده آقای 
مرتضی قیصری به نش��انی اصفهان- خیابان امام خمینی – گز سکه- 
کوچه شهید حسین ماهرانی- بن بس��ت گلها- پالک 4 ، خواسته: طالق 
به درخواس��ت زوجه، دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست خانم فاطمه خدابخشی طراری فرزند حسین به طرفیت آقای 

مرتضی قیصری به خواس��ته طالق مالحظه می ش��ود در این پرونده 
خواهان در جلسه دادرسی بیان نموده است ) ما حدوداً یازده سال است 
ازدواج کرده ایم و کال دو ماه با همدیگر زندگی کردیم و حدوداً هش��ت 
سال است که جدا از همسرم هس��تیم و حدوداً هشت سال است که نفقه 
پرداخت نکرده است ایش��ان به دلیل ترک انفاق در شعبه 116 کیفری به 
یکسال حبس محکوم شده اس��ت حدوداً 5 سال است هیچ خبری از وی 
ندارم و خانواده اش بی��ان می دارند که ازدواج ک��رد و رفت لذا به دلیل 
تخلف وی از بندهای اول و هشتم ش��روط ضمن العقد تقاضای صدور 
حکم طالق را دارم من نسبت به مهریه اقدام کرده ام و یک سکه از مهریه 
را در قبال طالق بذل می کنم و نسبت به سایر حقوق مالی در این پرونده 
ادعایی ندارم اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان حاکی است 
مدت 8 سال است که زندگی مشترک را ترک کرده و هیچ نفقه ای پرداخت 
ننموده است دادنامه شماره 940965 مورخ 94/7/7 صادره از شعبه 106 
دادگاه کیفری در اصفهان که جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال 
گردیده است موید آن است که زوج به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش 
محکوم به تحمل یکسال حبس تعزیری گردیده است علیهذا دادگاه پس از 
احراز وجود علقه زوجیت فی مابین با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی 
اظهارات گواهان محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق به حبس عدم امکان 
اصالح ذات الیی��ن با عنایت به مجهول المکان ب��ودن زوج نظریه موافق 
مشاور محترم قضایی عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر 
آگهی جهت هر گونه دفاع موثر در رد ادعای خواهان دعوی خواهان را 
ثابت تشخیص و نظر به احراز تخلف زوج از بندهای اول و هشتم شروط 
ضمن العقد مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی مواد 26 و 27 و 29 و 32 
قانون حمایت از خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت طالق توسط 
زوجه صادر و اعالم می ش��ود نوع طالق با توجه به بذل یک سکه تمام 
بهار آزادی از مهریه بائن و عده طالق سه طهر است نظر به اینکه زوجه 
در خصوص مابقی مهریه و سایر حقوق مالی خود در این پرونده ادعائی 
نداشته دادگاه در خصوص تعیین تکلیف آن مواجه با تکلیف نمی باشد 
رعایت مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1142 قانون مدنی حس��ب مورد 
بر عهده مجری صیغه طالق است در صورت عدم حضور زوج در دفتر 
خانه علی الرغم اخطار زوجه می تواند به وکالت از او خود را مطلقه نماید 
مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای قطعی است رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از 20 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان است. م الف:888 

شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان  
ابالغ رای

2/504 ش��ماره دادنام��ه: 9409976825301012 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825300573 شماره بایگانی شعبه: 940648  خواهان: بانک 
ملت به مدیریت آقای  علی رس��تگار با وکالت  آقای محمود س��نجری 
فرزند اسکندر به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ شریف شرقی کوچه 
35 ش��هید رفیعیان پالک 194، خواندگان: 1- آقای ش��اهین تش��نیزی 
فرزند خیبر 2- آقای واروش اوانوسیان فرزند یوسف همگی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت 
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: 
در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت آقای علی رس��تگار با وکالت 
آقای محمود س��نجری به طرفیت آقایان شاهین تشنیزی فرزند خیبر و 
داریوش اوانوسیان فرزند یوس��ف مبنی بر مطالبه مبلغ یکصد و یازده 
میلیون وپانصد و پنجاه و هشت هزار ریال با توجه به مفاد دادخواست 
خواهان و تصویر ق��رارداد مضاربه ش��ماره 91235888666 مورخ 
91/12/12 و تعهد نامه مورخ 91/12/12 که حس��ب مف��اد آن خوانده 
ردیف اول مبلغ هش��تاد میلیون ریال در قالب عقد مضاربه از خواهان 
دریافت نموده و خوانده ردیف دوم نیز به عن��وان ضامن ذیل قرارداد 
و تعهد نامه مس��تند دعوی را امضا نموده و نظر ب��ه اینکه خواندگان با 
وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و در قبال دعوی 
خواهان و مس��تندات وی ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و دلیلی بر 
پرداخت مبلغ موضوع قرارداد ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان ثابت 
است و دادگاه با اس��تناد به قانون اصالح ماده 15 قانون عملیات بانکی 
بدون ربا و الحاق دو تبصره آن و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات 
بانکها و م��واد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخ��ت مبلغ یکصد و یازده میلیون 
و پانصد و پنجاه و هش��ت هزار ری��ال بابت اصل خواس��ته و مبلغ دو 
 میلیون و ششصد و بیس��ت و یک هزار و چهار صد و پانزده ریال بابت

 هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تا 
زمان وصول اصل دین وفق قرارداد برای هر روز مبلغ پنجاه و دو هزار 
ریال که در اجرای احکام محاسبه خواهد گردید در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان است.  دادنامه: شماره 
دادنامه: 9409976825301399 ، رای اصالحی: حس��ب مفاد دادنامه 
شماره 9409976825301012 مورخ 94/8/23 شعبه 31 دادگاه حقوقی 
اصفهان در پرونده کالسه 940648 آقایان شاهین تشنیزی و واروش 
اوانوس��یان محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و یازده میلیون و پانصد و 
پنجاه و هش��ت هزار ریال در حق بانک ملت گردیده اند دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده و اش��تباه در ذکر نام یکی از محکوم علیها و میزان 
هزینه دادرسی با اس��تناد به ماده 29 قانون آیین دادرسی مدنی سطر 
دوم دادنامه نام محکوم علیه را از داریوش به واروش  و در س��طر نهم 
دادنامه میزان هزینه دادرسی را به مبلغ چهار میلیون و هفتصد و سی و 
هفت هزار و هفتصد و هشتاد ریال اصالح می نماید تسلیم رای صادره 
بدون رای اصالحی ممنوع است و این رای به تبع رای اصلی ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در ای��ن دادگاه و پس از آن تا 20 
روز قابل تجدید خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان است. 

م الف:881 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
ابالغ رای

2/505 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350702139 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700297 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940343 خواهان: 
ش��رکت تعاونی اعتبار صالحین ب��ا وکالت مع الواس��طه مریم رونقی 
اردکانی با وکالت خانم سمیرا شیرانی فرزند براتعلی به نشانی اصفهان 
خیابان نیکبخت روبروی دادگستری مجتمع ماکان 5 طبقه اول واحد 17، 
خواندگان: 1- آقای علی فخر به نشانی اصفهان- چهارباغ باال- بن بست 
شکوفه پ 103، 2- آقای امیر علی شبستری فرزند منوچهر ، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
وجه چک، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از ایزد متعال 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید، 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست ش��رکت تعاونی اعتبار صالحین 
با وکالت سمیرا شیرانی به طرفیت 1- امیر علی شبستری 2- علی فخر 
مبنی بر مطالبه مبلغ 86/059/872  ریال ازوجه یک برگ چک به شماره 
363902-94/2/14 بانک سپه به مبلغ 170/000/000 و خسارات قانونی 

که خوانده اول صادر کننده چک و خوانده دوم ظهرنویس آن به عنوان 
ضامن است با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه 
صادر کننده آن است و خوانده اول دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه و ایراد 
و دفاعی نکرده و خوانده دوم به بدهی خود اقرار نموده اس��ت، ادعای 
خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 3 قانون 
صدور چک و ماده 403 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 502 و 515 و 
522 قانون  آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 86/059/872 ریال اصل خواسته و مبلغ 3/098/155 ریال  
بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 3/551/796 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررس��ید تا زمان اجرای حکم که در 
زمان اجرا وفق ش��اخص تغییر قیمتهای س��االنه اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران محاسبه خواهد ش��د در حق خواهان صادر 
می گردد رای صادر شده نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف 20 روز 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 
روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است 
و نسبت به خوانده ردیف دوم به لحاظ اقرار وی قطعی است. م الف: 880 

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای

2/506 ش��ماره دادنام��ه: 9309970350101081 ش��ماره پرون��ده: 
9209980350100795شماره بایگانی شعبه: 920811 خواهان: شرکت 
حایر تهران با وکالت آقای عماد رجایی باغسرخی و آقای فرهاد احمدی 
فرد همگی به نش��انی میدان آزادی اول خ هزار جریب س��اختمان فراز 
واحد 27 ، خواندگان: 1- آقای امیر بهادر ناگهی نیا به نش��انی خ هاتف 
روبروی پمپ بنزین جنب دبیرستان س��المت بن بست طیب اصفهانی 
پ 599، 2- آقای محمد تقی زاده به نش��انی مجهول الکان، خواسته ها 
: 1- مطالبه وجه چک 2- تامین خواسته، گردش��کار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص دعوی ش��رکت حایر تهران با 
وکالت عماد رجائی و فرهاد احمدی فرد به طرفیت محمد علی تقی زاده و 
امیر بهادر ناگهی نیا به خواسته مطالبه مبلغ 75/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک به شماره 683410-92/4/16 بانک ملت به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست 
تقدیمی دادگاه با عنایت به مستندات تقدیمی کپی برابر اصل چک و گواهی 
عدم پرداخت و عدم حضور خواندگان و ایراد و انکار نس��بت به مستند 
دعوی لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 194 و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و استفساریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ مذکور به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول بر اساس شاخص اعالمی و پرداخت خسارت دادرسی 
و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
ظرف 20 روز از تاری��خ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد.
 م الف: 879 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
2/507 کالس��ه پرونده:1369/94 ش��ماره دادنامه:94/10/29-1945 
مرج��ع رس��یدگی: ش��عبه 32 ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفه��ان، 
خواهان:مصطفی نفر سفیددشتی، نشانی: میدان قدس خ علی ابن سهیل 
پالک8، خوانده: اقدس احمدیان ، نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه سفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال 
به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در 
خصوص دعوای مصطفی نفر سفید دش��تی به طرفیت اقدس احمدیان 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه سفته های به شماره 
خزانه داری کل 548574 و 324566 به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا 
به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 30/000/000  ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 435/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی 
و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/9/10 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف 
بیس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:871 شعبه 32 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/508 کالس��ه پرونده:1690/94 ش��ماره دادنامه:94/12/24-3355 
مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر 
بهنام حقیقی ، نشانی: نائین فلکه شهید شریفی خیابان راشد فرعی شهید 
قاسم زاده کوچه علوی پشت مسجد امام صادق پالک8 با وکالت نفیسه 
مستقل به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان 
14 موسس��ه تحقیقات حقوقی کتیبه طبقه دوم، خوانده: کاظم الچینانی 
کردسفلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه دو فقره چک و سه 
فقره سفته جمعًا به مبلغ 19/400/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه و خس��ارات قانونی، با عنایت به محتویات پرون��ده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
ش��ورا: در خصوص دعوای آقای اکبر بهنام حقیقی ب��ه طرفیت کاظم 
الچینانی کردسفلی به خواسته مطالبه مبلغ 19/400/000 ریال وجه دو 
فقره چک به شماره های 688057-89/4/17 و 688067-89/7/8 به عهده 
بانک صادرات و سه فقره س��فته 0002338 و 0076580 و 0076565 
به انضمام مطلق خس��ارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وج��ه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی نش��ر 
در جلس��ه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 
به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  

حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبل��غ 19/400/000  ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 545/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک های موصوف ) 688057-89/4/17 به مبل��غ 3/700/000 ریال و 
688067-89/7/8 به مبل��غ 3/700/000 ریال و خس��ارت تاخیر تادیه 
سفته ها از تاریخ تقدیمی دادخواست 94/10/21  به مبلغ 120/000/000 
ریال(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:869 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/509 کالس��ه پرونده:1692/94 ش��ماره دادنامه:94/12/24-2356 
مرجع رسیدگی: شعبه ش 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
علی هنری فرد به نشانی گلپایگان بلوار آتش خیابان بهار مادی طالقان 
کوچه س��رلت پ 82 با وکالت نفیسه مستقل به نش��انی خ شیخ صدوق 
شمالی خ شیخ مفید ساختمان 14 موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه طبقه 
دوم ، خوانده: حس��ین داوری دولت آبادی به نش��انی مجهول المکان، 
خواسته: وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای آقای عل��ی هنری فرد به طرفیت حس��ین داوری  
به خواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک به ش��ماره های 
369422-94/6/10 به عهده بانک صادرات ش��عبه سجزی به انضمام 
مطلق خس��ارت قانونی با توجه  ب��ه محتویات پرون��ده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توس��ط 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر در 
جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 
212 و 214 قانون تج��ارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 40/000/000  ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های 
موصوف )94/6/10(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:868 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/511 کالسه پرونده 954/94 شماره دادنامه: 1128-94/11/26 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 28 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سروش 
صادقی دهکردی به نش��انی اصفهان خ دشتس��تان جنوبی بین پروین 
و س��روش ک 27 پالک 3 واحد 4، خوانده: مس��تانه صادقی به نشانی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 41/850/000 بابت ضمانت وام 
خوانده بانضمام مطلق خس��ارات دادرسی، گردش��کار: پس از ارجاع 
پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: خواهان 
سروش صادقی دهکردی به طرفیت مستانه صادقی کاجی دادخواستی 
به خواسته مطالبه مبلغ 41/850/000 ریال بابت ضمانت وام خوانده به 
انضمام مطلق خسارات مطرح و اظهار می دارد که در تاریخ 93/10/14 
مبلغ مذکور که بابت اقساط معوقه و خس��ارت دیرکرد آن می باشد به 
موسسه اعتباری ثامن طی فیش 87355-93/10/14 پرداخته ام ولیکن 
خوانده از پرداخت طلب اینجانب امتناع م��ی ورزد با توجه به محتویات 
پرونده و مس��تندات اب��رازی و رس��ید پرداخت به ش��ماره 87355-

93/10/14 و گواهی پرداخت به ش��ماره 804920-737-93/10/14 و 
عدم حضور خوانده و مصون ماندن خواسته از هر گونه ایراد و تکذیب 
شورا خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 198، 
515، 519 و 522 ق آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بر 
پرداخت مبل��غ 41/850/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 
مبلغ 170/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی مطابق تعرفه و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1394/10/9 در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. حکم صادره غیابی ظرف 20 روز 
از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس به مدت 20 روز قابل واخواهی 
در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف:865 شعبه 28 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/512 کالسه پرونده اصلی: 95/94 ش��ماره دادنامه: 94/6/31-646 
تاریخ رس��یدگی: 94/6/31 مرجع رسیدگی کننده: ش��عبه 23 شورای 
 حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای عباس عطایی به نش��انی اصفهان 
خ احمدآباد موبایل مدرن ، خوانده: آقای سعید ایزدی به نشانی اصفهان 
خ معراج ک مرادی پالک 93، خواس��ته: مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال 
وجه چک شماره 703635-93/12/25 به انضمام کلیه خسارات قانونی 
به تاریخ 94/6/31 ش��عبه 23 ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی 
امضا کننده زیر تش��کیل، پرونده کالسه 94/95 مفتوح است. با مالحظه 
اوراق پرونده شورا با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی عباس عطایی 
به طرفیت آقای سعید ایزدی به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال 
موضوع یک فقره چک به شماره 703635 مورخ 93/12/25 به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دف��اع موجهی در خصوص 
دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا ش��ورا 
دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198-

515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 255/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
) 93/12/25( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت 
مذکور، ظرف 20 روز دیگر قاب��ل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.
 م الف:863 ش��عبه 23 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان 
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ابالغ رای
2/514 کالسه پرونده: 903/94 ش��ماره دادنامه:938-94/10/28 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 24 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا 
مش��هدی رنانی به نش��انی اصفهان رهنان خ شریف ش��رقی مبل تخت 
جمشید ، خوانده: امیر عباس پناه مهرآبادی به نش��انی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه مبل��غ 37/000/000 ریال بابت یک فقره چک ش��ماره 
9212/767572-12 م��ورخ 94/6/15 ب��ه همراه کلیه خس��ارات هزینه 
دادرس��ی- تمبر- نش��رآگهی و تاخیر در تادیه،  با عنای��ت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و 
به ش��رح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی ش��ورای حل 
اختالف: در خص��وص دعوای آقای علیرضا مش��هدی رنانی به طرفیت 
آقای امیرعباس پناه مهر آبادی به خواس��ته مطالبه مبلغ 37/000/000 
ریال وجه چک به شماره 9212/87767572-12-94/6/15 به عهده بانک 
ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و هفت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/6/15(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:840 

شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/515 کالسه پرونده 951/94 شماره دادنامه: 1161-94/12/25 تاریخ 
رس��یدگی: 94/12/9 مرجع رس��یدگی: شعبه 24 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: حسین نصر اصفهانی به نشانی اصفهان بلوار آتشگاه 
منارجنبان روبروی بهداری کوچه احس��ان بن بس��ت گلستان آخرین 
منزل،  خواندگان: 1- خانم سیمین دخت سمسار نژاد وراث مرحوم محمد 
جواد به نشانی اصفهان چهار باغ باال روبروی پپسی کوال کوی شکوفه 
پالک 119 منزل دکتر پرویز ش��اهد 2- فرشته سمس��ار زاده 3- فرزاد 
سمسارزاده فرزندان مهدی و فروغ ایران هر دو به نشانی مجهول المکان 
، خواسته: صدور حکم بر الزام خواندگان به انتقال رسمی سند نسبت به 
سهم االرثشان از پالک 328/1 بخش 9 ثبت اصفهان مقوم به پنجاه میلیون 
ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورا: در 
خصوص دعوی حسین نصر اصفهانی به طرفیت 1- خانم سیمین دخت 
سمسار نژاد 2- فرشته سمسارزاده 3- فرزاد سمسار زاده، نظر به اینکه 
خواهان طی دادخواست تقدیمی اعالم داشت به موجب مبایعه نامه مورخ 
71/11/26 خانم سیمین دخت سمس��ار نژاد و خانم فروغ ایران سمسار 
نژاد فرزندان مرحوم محمد جواد سمس��ارنژاد و مرحوم ثریا دبس��تان 
پور سهم االرث خود از پالک ثبتی 1/328 واقع در کارالدان بخش 9 ثبت 
اصفهان را به خواهان فروخته است و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت 
نموده اند و سپس خانم فروغ ایران سمسارنژاد و با توجه به گواهی حصر 
وراثت 93/12/19 درمورخ��ه 93/3/8 فوت نموده و وراث حین الفوت او 
عبارتند از فرشته و فرزاد سمسارزاده می باشند. خوانده ردیف اول علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده است خواندگان ردیف 
دوم و سوم مجهول المکان اعالم ش��دند که علی رغم ابالغ و نشر آگهی 
روزنامه در جلسه دادرسی حاضر نشدند با توجه به محتویات پرونده، 
قولنامه ارائه شده از س��وی خواهان گواهی انحصار وراثت 93/12/19، 
جوابیه استعالم ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان که اعالم داشته 
4 سهم مشاع از 16 سهم ششدانگ از طرف وراث محمد جواد سمسار نژاد 
به خانم ثریا دبستان پور انتقال قطعی یافته است و وراث ثریا دبستان پور 
طی استشهادیه محلی تقدیمی از سوی خواهان عبارتند از یک پسر به نام 
امیر هوشنگ و دو دختر به اسامی سیمین دخت سمسارنژاد و فروغ ایران 
سمسار نژاد با این توضیح که فرزند دیگرش به نام ایرج سمسارنژاد قبل 
از مادرش فوت شده است. لذا شورا دعوای خواهان را وارد دانسته حکم 
بر الزام خواندگان ردیف اول و دوم و س��وم به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال سهم االرث هر یک ازخواندگان )انتقال یافته از مورث 
خانم ثریا دبستان پور( به نام خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در یکی از محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می با شد. م الف:835 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/516 کالسه پرونده:568/94 ش��ماره دادنامه:742-94/10/22 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه  29 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواه��ان: جعفر 
باقری گنیرانی به نشانی اصفهان خیابان کهندژ خ بهشت محله مهران ک 
دشتستان پ 6، خوانده: طاهره امیر شاکرمی به نشانی اصفهان ملک شهر 
خ شهید صادقیان خ صاحب الزمان)مجهول المکان(، خواسته: مطالبه وجه 
چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
جعفر باقری گنیرانی به طرفیت طاهره امیر شاکرمی به خواسته مطالبه 
مبلغ 45/000/000 ریال وجه چک به شماره سریال 431493 و 431492 
عهده بانک ملی شعبه نورباران اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
مواد 307و309 و 310 و 313 ق تجارت و م��واد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000  ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 280/000 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل بر مبنای 
تعرفه قانونی و  همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
م الف:824 ش��عبه 29 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ رای
2/517 کالسه پرونده:569/94 ش��ماره دادنامه:740-92/10/22 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه  29 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواه��ان: جعفر 
باقری گنیرانی به نش��انی اصفهان خیابان کهندژ خ بهشت محله مهران 
ک دشتستان پ 9، خوانده: طاهره امیر شاکرمی به نشانی اصفهان ملک 
شهر خ ش��هید صادقیان خ صاحب الزمان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، 
با عنای��ت به محتویات پرون��ده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص 
دعوای جعفر باقری گنیرانی به طرفیت طاهره امیر شاکرمی به خواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره سریال 431499 عهده 
بانک ملی ش��عبه نورباران اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
مواد 307و309 و 310 و 313 ق تجارت و م��واد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000  ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 280/000 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل بر مبنای 
تعرفه قانونی و  همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:823 ش��عبه 29 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/518 کالسه پرونده: 864/94 شماره دادنامه:1083-94/12/17 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید خیرالهی 
به نشانی اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه خیرالهی، 
خوانده: مسعود آذری به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای سعید خیرالهی به 
طرفیت آقای مسعود آذری به خواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال 
وجه چک های به شماره 050864-93/5/12 و 050863-93/5/16 عهده 
بانک ملی شعبه خیابان کاوه اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، 
شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد  مواد 
310 و 313 قانون تج��ارت و م��واد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبل��غ چهل میلیون ری��ال)40/000/000 ریال(  بابت 
اصل خواسته و 320/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
بر اس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
 بر عهده اجرای محترم احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده  قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواه��ی در دادگاه های عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:822 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/519 کالسه پرونده: 863/94 شماره دادنامه:1084-94/12/17 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید خیرالهی 
به نشانی اصفهان بازار بزرگ مقابل مالصدرا فروشگاه خیرالهی، خوانده: 
مهدی بکتاشیان به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای 
قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای سعید خیرالهی 
به طرفیت آقای مهدی بکتاشیان به خواس��ته مطالبه مبلغ 24/000/000 
ریال وجه چک های به شماره 616414-94/6/31 و 94/3/31-390243 
بانک انصار به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون 
ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوی مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد  مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/000/000 
ریال )بیست و چهار میلیون ریال(  بابت اصل خواسته و 290/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
 بانک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران بر عهده اج��رای محترم احکام

 می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده  قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف:821 شعبه 39 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/520 کالسه پرونده: 1003/94 شماره دادنامه:1104-94/12/19 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید شهابی 
به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی خیابان عطاء الملک پالک 31 پالک 
418 ، خوانده: زهرا فیروزی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک،  با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدو 
رای می نماید. رای قاضی ش��ورای حل اخت��الف: در خصوص دعوای 
آقای س��عید ش��هابی به طرفیت زهرا فیروزی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
بیست و هفت میلیون ریال وجه چک های شماره 93/1/29-24156846 
و 24156847-93/2/29 و 24156848-93/3/29 عه��ده بان��ک پس��ت 
بانک سمیرم به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون 
ماندن خواس��ته از هرگونه تعرض و تکذیب، ش��ورا دعوی مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد  مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست 
و هفت میلیون  بابت اصل خواسته و 310/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
ونشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده  قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف:820 شعبه 39 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/521 کالس��ه پرونده اصلی: 922/94 مرجع رس��یدگی کننده: ش��عبه 
بیس��ت ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جان علی قریب کار به 
نشانی اصفهان خ زینبیه محله منتظرالمهدی کوی میالد پ 135،  خوانده: 
لیال هارونی بردشاهی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند 
متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواس��ت جان علی قریب کار به طرفی��ت لیال هارونی 
بردشاهی به خواسته مطالبه مبلغ 16/500/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره  46916-94/12/15 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وق��ت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن 
دعوی به استناد مواد  198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قان��ون تجارت  حکم ب��ر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 
310/000 ریال به عنوان خسارت دادرس��ی به پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان وص��ول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز  پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 
خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:936 شعبه 20 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/522 کالسه پرونده: 94-1065 ش��ماره دادنامه:22-95/1/17 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: غالمرضا 
شاس��ان طالخونچه به نش��انی اصفهان خ قائمیه کوچه الدن پالک 42،  
خوانده: حمیدرضا رحیمی  به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چ��ک ش��ماره 352575-89/1/25 به مبل��غ 10/000/000 ریال به 
انضمام خسارات قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای آقای غالمرضا شاسان طالخونچه به طرفیت آقای 
حمید رضا رحیمی به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 352575 مورخ 89/1/25 به عهده بانک کشاورزی به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی با توجه  ب��ه محتویات پرون��ده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور 
نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000  بابت اصل خواس��ته و 
315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/1/25(  
تا تاریخ اجرای حکم و هزینه های نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:935 ش��عبه 27 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/523 کالسه پرونده:940978 شماره دادنامه:1765-94/10/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی صادق 
زاده به نشانی خ آتش��گاه بعد از چهار راه دوم ج پل عابر پیاده موسسه 
راه صادق، خوانده: محمد یساولیان به نشانی: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه س��فته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند 
متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای مه��دی صادق زاده به طرفیت محمد یس��اولیان به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال سفته به ش��ماره خزانه داری 
کل 174855 و 174853 و 174854 به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ س��ی میلیون  ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
330/000 ریال بابت هزینه دادرس و هزینه نش��ر آگهی بر مبنای تعرفه 
قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/9/7 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:929 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/524 کالس��ه پرونده:1069/94 ش��ماره دادنام��ه:94/12/15-1379 
مرجع رسیدگی: شعبه هفده شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسن 
نریمانی به نشانی شهرک صنعتی جی نبش خ دهم فرآورده های گوشتی 
راک، خوانده: محمد رضا مسعود به نش��انی: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، به تاریخ 94/12/4 شعبه هفده ش��ورای حل اختالف اصفهان به 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 1069/94 مفتوح است با 
مالحظه اوراق پرونده، شورا با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای ش��ورا: در خصوص دعوای آقای 

حس��ن نریمانی به طرفیت آقای محمد رضا مس��عود به خواسته مطالبه 
مبلغ چهل و پن��ج میلیون ریال موضوع س��ه فقره چک به ش��ماره های 
922918-94/10/15 به مبلغ 15/000/000 ریال و 94/12/15-922920 
به مبلغ 15/000/000 ریال و 922919-93/11/15 هر س��ه بانک ملت به 
انضمام هزینه دادرس��ی و خس��ارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه 
رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دف��اع موجهی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی ب��ر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به 
عمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و 
مس��تنداً به مواد 198-519-515-522 قانون  آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سیصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 94/10/15 و 94/12/15 و 
93/11/15( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از  تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت 
مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باش��د. م الف:931 شعبه 17 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/525 کالسه پرونده 94-1426 شماره دادنامه: 1751-94/12/5 مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: غالمعلی 
محمدی کچوئی به نش��انی اصفهان خیابان امام خمینی روبروی پارک 
قلمستان )کوچه 37( بن بست آتش پ 41 با وکالت مهدی هادی به نشانی 
ابتدای خ سعادت آباد جنب آژانس پرستیژ تور مجتمع پور پونه بلوک 2 
طبقه 2،  خوانده: مرضیه ده رشیدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
قطع نفقه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای غالمعلی محمدی کچوئی با 
وکالت آقای مهدی هادی به طرفیت خانم مرضیه ده رشیدی به خواسته 
قطع نفقه فرزندان مشترک با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به 
استعالم به عمل  آمده از سازمان تأمین اجتماعی فرزندان دارای مستمری 
 و دریافت نفق��ه از طرف متوفی آق��ای علیرضا محم��دی کچوئی )پدر( 
می باشد لذا شورا با توجه به جمیع جهات موجهی بر پرداخت نفقه از سوی 
خواهان )پدر بزرگ( در حق خوانده ها نمی باشد و شورا دعوی مطروحه 
را وارد دانسته و به استناد ماده 198 ق آیین دادرسی مدنی حکم به قطع 
نفقه صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:933 شعبه 2 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/526 کالس��ه پرونده:94-808 ش��ماره دادنامه:61-95/1/24 مرجع 
رسیدگی: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم قرهی 
قهی به نشانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده پخش آسیا،  
خوانده: علی عسگر فتحی لنبه به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ سی و چهار میلیون ریال موضوع چک شماره 90/12/25-248884 
عهده بانک سپه بانضمام مطلق خس��ارات قانونی، به تاریخ 94/12/16 
شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل، 
پرونده کالسه 94-808 مفتوح اس��ت. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا: در خصوص دعوای آقای ابراهیم قرهی قهی به طرفیت علی 
عسگر فتحی لنبه به خواس��ته مطالبه مبلغ 34/000/000 ریال  موضوع 
1 فقره چک به شماره  248884- 90/12/25 عهده بانک سپه به انضمام 
هزینه دادرسی و خس��ارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائ��ت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا 
شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تش��خیص داده و مستنداً به مواد 
198-519-515-522 قانون  آیین دادرس��ی مدن��ی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 34/000/000  ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
285/000  ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید ) 90/12/25 ( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز از  تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدی��د نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان می باش��د. م الف:1737 شعبه 42 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

2/527 کالس��ه پرونده 1113/94 ش��ماره دادنام��ه: 94/12/19-2089 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: پروین 
رفیعایی  به نش��انی خرم کاش��انی پالک 89 بن بس��ت  خوانده: معراج 
میرطالبی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک 
به مبلغ 50/000/000 ری��ال به انضمام هزینه دادرس��ی و تاخیر تادیه، 
گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی خواهان خانم پروین رفیعایی فرزند 
حس��ین به طرفیت معراج میر طالبی فرزند سید حسن به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال به ش��ماره چک 91/6/31 به عهده بانک ملی در 
وجه حامل به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و مدارک پیوستی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن 
اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی در جلسه رسیدگی مورخ 
94/12/10 و با توجه به اینکه بقای مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ به نحو نشر 
آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان را با توجه به مراتب فوق وارد 
دانسته و استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 300/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
مورخ تاریخ سررسید 91/6/31 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و سپس ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوق اصفهان 
می باشد. م الف:1743 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان 
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پرورش گل و گیاه

 م�واد الزم : ک��ره 4 قاش��ق غذاخ��وری، تخم م��رغ کمی زده ش��ده 
  8 عدد، خام��ه پرچرب 4 قاش��ق غذاخ��وری، ماهی س��المون دودی

پوست کنده و بدون استخوان و خرد شده  225 گرم، مخلوط سبزی های 
معطر خرد شده 2 قاش��ق غذاخوری، نان گرد ) ساندویچی ( نصف شده 
4 عدد، کره اضافه جهت مالیدن روی نان  مقداری، نمک  به میزان الزم.

  فلف��ل  به می��زان الزم، پیاز کوهی خرد ش��ده جهت تزیی��ن مقداری، 
برش های لیمو جهت سرو  مقداری.

  ط�رز تهی�ه: ک��ره را در قابلم��ه بزرگ��ی آب کنی��د و وقتی ش��روع 
به کف کردن کرد ، تخم مرغ ها را اضافه کنید. بگذارید برای چند لحظه 
بماند تا تخم مرغ ها شروع به سفت شدن کنند. سپس به آرامی هم بزنید 
و تخم مرغ های پخته را در ماهیتابه تکان دهید تا تخم مرغ های نپخته 
جا به جا شده و خود را بگیرند. یک دقیقه صبر کنید، سپس دوباره این 
کار را تکرار کنید. قبل از پخت همه تخم مرغ ها، خامه، ماهی س��المون 
دودی ریش شده و سبزی های خرد شده را اضافه کنید. مواد را خوب هم 
بزنید تا در هم آمیخته شوند. مراقب باش��ید که تخم مرغ ها زیاد از حد 
نپزند. در همین فاصله، هر دو طرف نان گرد را تس��ت کنید. اگر دوست 
دارید روی نان ها را کره بیشتری بمالید. دو نصفه نان تست شده  درون 
4 بشقاب مخصوص پذیرایی قرار دهید. وقتی تخم مرغ ها پختند  آن ها 
را روی نان ها تقس��یم کنید. روی این مواد پیاز کوهی خرد شده بریزید 
 و به آن ادویه اضافه کنی��د. املت ماهی س��المون دودی را گرم، همراه 

برش های لیمو سرو کنید.

برج کاله فرنگی شهر شوشتر جزو یکی از بخش های سازه های آبی این 
شهراست. این ساختار گس��ترده  از مهم ترین آثار باستانی شهرشوشتر 
بوده و از باازرش ترین میراث کشورمان محسوب می شود. شوشتر یکی 

از شهرهای قدیمی استان خوزستان است که در 
دامنه ی کوه های زاگرس قرار دارد. اهمیت ویژه  
شوشتر از این جهت است که هر دو رودخانه های 

کارون و دز از این شهر می گذرند.
ب��رج کاله فرنگی مربوط به دوره قاجار اس��ت و 
ساکنان شهر شوشتر از زمان ساسانی تا کنون،  
کاله فرنگ��ی را در ش��هر خود می بینن��د. کاله 
فرنگ��ی کنونی باقیمان��ده  ب��رج 8 ضلعی دوره  

ساسانی است.
 در م��ورد کارب��رد و زم��ان س��اخت من��اره  
کاله فرنگی شوشتر اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی 
معتقدند این برج، جایگاه دیده بانی قیصر روم یا 
شاپور ساسانی بر رودخانه و محل نظارت بر کار 
کارگران بوده است. نظریه دوم کاربرد برج کاله 

فرنگی را مکانی می داند که از آن  بر مقدار و شدت جریان رودخانه نظارت 
می شده است.

و نظریه  تازه ت��ری به گفته  دکتر مهدی محس��نیان راد، عمر کاله فرنگی 
 را ب��ه زمان داریوش هخامنش��ی نس��بت می دهد. 
دکتر محسنیان راد، استاد دانشگاه و جامعه شناس، 
این ایده را مطرح می کند که کاله فرنگی بخشی از 

برج های پیام رسان هخامنشی است.
در زمان داریوش تعدادی برج در قلمرو هخامنشی 
از ش��مال آفریقا تا آس��یای صغیر و شوش و پارسه 
 ساخته ش��د. پیام هایی به وس��یله  افروختن آتش 
در ش��ب و به  زبان رمز از برجی به برج دیگر منتقل 
می شد تا به دس��ت داریوش برسد. دکتر محسنیان 
در این نظری��ه به  ن��ام » دارمانی « ک��ه ترکیبی از 
 »داریوش« و » مانی   « اس��ت، می گوی��د داریوش 
ب��ا برج ه��ای پیام رس��ان و مان��ی ب��ا روش تکثیر 
پیام هایش، به » ارتباطات « جهانی معنی بخشیدند 

و کهکشانی در » ارتباطات « ایجاد کردند. 

در مقاله زیر قص��د داریم تا  به برخ��ی از نکاتی که 
درپخت برن��ج موردنیاز خانم های خانه دار اس��ت 

اشاره کنیم:
- برای اینکه برنج ش��ما سفید شود می توانید چند 
قاشق ماس��ت، داخل ظرف برنج درحال جوشیدن 

بریزید.
 - اگ��ر برنج ش��ما بی��ش از ح��د معم��ول جوش 
خورده بود. می توانید 2-3 قاشق سوپخوری آبلیمو 

به آن اضافه کنید تا برنج شما خراب نشود.
 برای از بین بردن بوی سوختگی برنج:

1- ی��ک تکه ن��ان روی برنج ق��رار دهی��د و موقع 
کشیدن، نان را بردارید.

2- یک عدد پیاز کنده و در داخ��ل برنج فرو کنید 
پیاز بوی سوختگی را به خود می گیرد.
 برای خوشمزه تر شدن شوید پلو:

 برای اینکه ش��وید پلوی ش��ما خوش��مزه تر شود 
می توانید از ادویه مخصوص پلو که سبزرنگ است 
و ) در عطاری ها موجود است ( استفاده کنید بعد از 
آبکش کردن برنج کمی ادویه البه الی برنج بپاشید. 

 برای خوشمزه تر شدن شیر برنج:
اگرمی خواهید شیر برنج ش��ما خوشمزه تر شود، 
برنج را با ش��یر خیس کنید. این کار باعث می شود 

که شیر برنج شما خوشمزه تر شود. 
گر بر اثر فراموشی برنج تان بی نمک شد اصال نگران 
نباشید، موقع کش��یدن برنج مقدار مورد نیاز نمک 
را با مقدار بس��یار کمی آب و روغن مخلوط کنید و 

روی برنج بریزید. 
با این کار بی نمکی برنج ش��ما رفع می شود هرگز 
 نم��ک را مس��تقیم در روغ��ن نریزید، زی��را نمک 

در روغن حل نمی شود.

»پن��ج رک��ن تفک��ر موث��ر« اث��ر » ادوارد 
 برگ��ر « و » مای��کل اس��تاربرد « ب��ا ترجم��ه 
» محمد علی جعفری « است که نشر » پیدایش « 

آن را چاپ و روانه بازار نشر کرده است.
اساس موفقیت در دانشگاه، کسب و کار، رهبري، 
 روابط ش��خصي و هر کار دیگر تفکر است، خواه 
به شکل شم، ارزش ها، تصمیم گیري ، حل مسئله 
یا خالقیت، تمام ش��ان ش��کلي از تفکر اس��ت. 
بنابراین تعجبي ندارد که تفکر به نحو موثرتر کلید 
موفقیت دانش آموزان، متخصصان، مدیران کسب 
و کار، هنرمندان، نویس��ندگان، سیاستمداران و 

همه ما در زندگي روزمره است.
انجام دادن بهتر هر کار مستلزم تفکر موثر است. 
یعني همراه شدن با ایده هاي خالقانه تر، رویارویي 
 با مس��ائل پیچیده، پیدا کردن روش هاي جدید 
حل مس��ئله، آگاه ش��دن از احتم��االت نهفته و 

عمل کردن. این شگفت انگیز است که روش هاي 
بنیادي تفک��ر به ش��کل روش��ن تر، خالقانه تر و 
موثرت��ر اساس��ا در تم��ام عرصه ه��اي زندگ��ي 
یکسان اس��ت. در مدرسه، کس��ب و کار، هنرها، 
زندگي شخصي و موارد دیگر. شگفتي دیگر این 
 اس��ت که روش هاي تفکر موثر توصیف ش��دني، 
آموزش دادن��ي و آموختني اس��ت. این روش ها 
موهب��ت م��ادرزادي و در اختیار ع��ده اي خاص 
نیس��ت یا چنان اسرارآمیز نیس��ت که تنها نوابغ 
بتوانند بر آنها تس��لط پیدا کنن��د. کتاب حاضر 
مي کوشد به مخاطب بگوید روش هاي تفکربرانگیز 
برانگیختن تفک��ر کدامند. ای��ن راهبردها براي 
بس��یاري از مردم در تمام عرصه هاي زندگي در 

مسیر موفقیت بیشتر الهام بخش بوده اند.
 نشر پیدایش اثر حاضر را در 136 صفحه چاپ و 

روانه بازار نشر کرده است.

افتتاح بزرگ ترین کشتی تفریحی جهان کاله فرنگی، برجی کهن در قلب شوشتر

خواب آل�ود ترین م�ردم دنیا چه کس�انی 
هستند؟

 شاید جالب باشد که بدانید اگر می خواهید صبح ها
زودتر از خواب بیدار ش��وید باید زود شام خورده تا 
 صبح گرسنه ش��ده و از خواب بیدار ش��وید. مطابق 
یافته های پژوهش آمریکایی که در چند کشور جهان 
انجام شده است، تفاوت مدت زمان خواب چند علت 
دارد، مثال شهروندان کشورهای اروپایی عادت دارند 

شام را قبل از س��اعت 6 عصر بخورند به همین 
علت زود گرسنه شده و از خواب بیدار 

می شوند. کارشناسان می گویند، 
طبیع��ی اس��ت اگر ش��خصی 

ساعت10 شب ش��ام بخورد 
هن��گام طلوع آفت��اب بیدار 
نمی شود بلکه بیدار شدنش 
با تاخیر هم��راه خواهد بود. 

دانشمندان آمریکایی می گویند که مردم سنگاپور 
و ژاپن کمتر ازم��ردم هلند می خوابن��د، میانیگین 
خواب یک ژاپنی در روز 7 ساعت و 24 دقیقه، مردم 
فرانس��ه 8 س��اعت و مردم هلند 12 دقیقه بیشتر از 
مردم فرانسه است. این کارشناسان می گویند، مهم 
نیست که انسان صبح زود با کمک زنگ ساعت بیدار 
شود بلکه مهم آن است که بعد از ظهر چه کار کنیم، 
مانند اشخاصی که س��اعت10 شب شام می خورند 
شام بخوریم، به دفتر کار برویم یا کاری غیر از خواب 
و اس��تراحت انجام دهی��م. این پژوهش 
حاکی اس��ت، میانگین خواب زنان 
به ویژه در سن30 تا60 سال نیم 
ساعت بیشتر از مردان است و 
اش��خاصی که در طول روز در 
معرض نور آفتاب قرار دارند، 
بیشتر مایلند که زود بخوابند.

 آرایشگری که با دهان مو کوتاه می کند
در س��رزمین هند آدم ه��ای عجیب زی��ادی زندگی 
می کنند، این بار هم آرایشگری در آن ظهور کرده که با 

دهانش می تواند موها را کوتاه کند!
انصار احمد در بنارس کشور هند آرایشگری می کند، 
 اما پ��س از انتش��ار ویدئویی ک��ه او را نش��ان می دهد 
با دهان قیچی را نگه داشته و موهای مشتری ها را کوتاه 
می کند، خیلی معروف ش��د. خیلی از م��ا روش های 

عجیب  و غریب کوتاه کردن مو را دیده ایم، 
از کسی که با شمشیر سامورایی این 

 کار را انجام می داد تا کسی که 
با چشم های بسته دست  به کار 
می شد! اما کاری که احمد 
انجام می دهد، کامال جدید 
و متف��اوت اس��ت و همین 

موضوع هم باعث شده صفی طوالنی جلوی آرایشگاه 
او بس��ته ش��ود و همه بخواهند از یک » کوتاه کردن 
کامل « بهره بگیرند. احمد انصار از سن خیلی کم  کار 
کوتاه کردن مو را انجام می داده و این کار را با روش های 
سنتی یاد گرفته اس��ت، اما 15 سال قبل به دلیل یک 
تصادف مشکلی برای دستش پیش می آید که در پی آن 
نمی تواند با یک دست به کارش ادامه دهد. او برای حل 
این مشکل از دهانش به جای دست دیگرش استفاده 
می کن��د. مدت زمانی که احمد ب��رای کوتاه کردن 
موی یک فرد نیاز دارد، بین 25 تا30 دقیقه 
است و برای مشتری هایش مهم نیست 
که حتی بیشتر هم منتظر بمانند، 
چ��ون درنهای��ت او خیلی خوب 
این کار را انجام می دهد و نتیجه 

فوق العاده ای بر جای می گذارد.

مجازات تقلب کنکور در چین
تقلب های گسترده هنگام برگزاری کنکور در تابستان 
 هر س��ال در چین به موضوعی مس��ئله س��از تبدیل 
می شود و اعتراضات گسترده مردمی را نیز بعضا موجب 

شده است. 
در همین حال س��ال هاس��ت ک��ه در گوش��ه و کنار 
دانش��گاه ها در چین فروخت��ن مدارک دانش��گاهی 
جعل��ی کار روزم��ره بس��یاری از دس��ت فروش��ان 
 اس��ت و ضم��ن ف��روش س��واالت تقلبی گاه��ی نیز 
رسوایی هایی در افشای سواالت پیش از برگزاری آزمون 

به وقوع می پیوندد. 
» گائوکائو « بزرگ ترین آزمون پذیرش در دانشگاه های 
ملی چین ی��ا همان کنکور سراس��ری اس��ت. در این 
آزمون ها س��الیانه بالغ بر 9 میلیون متقاضی ش��رکت 
می کنند و به دلیل رقابت تنگاتنگی که در این کنکور 

برای ورود به دانشگاه ها وجود دارد، برخی از متقاضیان 
اقدام به تقلب در آن می کنند تا شانس خود را برای ورود 

به دانشگاه افزایش دهند. 
 حال بر اساس مقرراتی که از س��وی مسئوالن نظارت 
بر امتحانات سراسری دانش��گاه ها در این کشور اعالم 
شده، از این پس کس��انی که در کنکور سراسری چین 
مرتکب تخلف شوند مجازات تا هفت سال زندان برای 

آنان در نظر گرفته خواهد شد. 
در همین راستا اعالم شده که وس��ایل همه داوطلبان 
قبل از ورود به محل آزمون بازرسی و اثر انگشت آنها نیز 
 ثبت خواهد ش��د. وزارت آموزش و پرورش چین اعالم 
کرده اس��ت که امس��ال از زمان چاپ و نش��ر سواالت 
 کنکور تا زمانی که این سواالت در اختیار داوطلبان قرار 
اتخ��اذ  س��ختی  بس��یار  تدابی��ر  گی��رد،   م��ی 

خواهد شد.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
 زبان درن��ده اى اس��ت كه اگ��ر رها ش��ود، گاز 

مى گيرد.
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کشتی 120 هزار تنی » هارمونی دریاها « که 16 طبقه دارد، به طور رسمی در بندر سن- نزر در غرب فرانسه افتتاح شد.

نکات کاربردی 
در مورد پخت برنج )1(

پنج رکن تفکر موثر

 کاکتوس ها می توانند در خاک هایی با ترکیبات متفاوت از قبیل س��نگالخی، ماس��ه ای، رسی و... 
به زندگی خود ادامه دهند ولی ایده ال ترین ترکیب برای آنها ترکیبی اس��ت که سریعا خشک شود 
ولی همچنان مقداری رطوبت را در خود نگه دارد. خاک مورد نیاز برای کاکتوس ها باید دارای خلل 
و فرج و پر متفذ باشد تا آب به راحتی از آن خارج شود و سریعا خاک خشک شود و گیاه امکان تنفس 

پیدا کند.
همواره برای کاکتوس ها از خاکی س��نگریزه ای اس��تفاده کنید. برای خاک کاکتوس ترکیب های 
مختلفی توصیه می ش��ود. یکی از رایج ترین ترکیبات برای کاکتوس 2 قس��مت خاک باغچه و یک 
قسمت ماسه درشت است. از خاکی که میزان زیادی خاک برگ دارد، اجتناب کنید. همیشه سعی 
 کنید که خاک گلدان بین دو آبیاری خش��ک باش��د زیرا خی��س بودن گلدان ب��رای مدت طوالنی 
به کاکتوس آسیب وارد می کند. بر روی سطح گلدان از سنگریزه استفاده کنید این کار منافع متعددی 

دارد، از قبیل: نگهداری رطوبت، زیبایی، سالم ماندن پایه گیاه و...
آبیاری کاکتوس ها

کاکتوس ها با آب چندان مخالف نیس��تند بلکه با آبیاری صحیح رشدش��ان تس��ریع خواهد ش��د. 

نکته مهم در آبیاری کاکتوس این اس��ت که آبیاری آنها باید در فصل رش��د آنها باش��د کاکتوس ها 
به آب احتیاج دارند. اگر ش��ما کاکتوس های تان را تنها یک بار در ماه آب دهید آنها رش��د چندانی 
 نخواهند داش��ت و فقط زن��ده خواهند مانند و ریش��ه های ش��ان خش��ک و در نهایت می س��وزد 
در این حالت پس از آبیاریی مجدد ریش��ه ها توانایی جذب آب را نخواهند داش��ت و ریشه ها دچار 
 پوسیدگی خواهند ش��د. کاکتوس هایی که در گلدان های کوچک هستند نسبت به کاکتوس هایی

 که در گل��دان هایی ب��زرگ تر قرار دارن��د آبیاری بیش��تری را احتی��اج دارند.کاکت��وس هایی که 
 در گلدان های7یا10 س��انتی قرار دارند بای��د هر 4 تا 6 روز آبیاری ش��وند. کاکت��وس های که در 
گلدان های 15 سانتی نگهداری می شوند هر هفته تنها به یک بار آبیاری احتیاج دارند. برنامه آبیاری 

کاکتوس بر اساس نوع خاک و گلدان ) پالستیکی یا سرامیک یا گلی ( و دما تغییر می کند.
 گلدان پالس��تیکی و سرامیکی آب را نس��بت به گلدان گلی بیش��تر در خود نگه می دارد و بنابراین 
 به آبیاری کمتری احتیاج دارد. همین طور میزان آبیاری به درجه حرارت محیط نیز وابس��ته است، 
در هوای گرم کاکتوس نسبت به هوای سرد به آب بیشتر ی احتیاج دارد. یک قانون خوب برای آبیاری 

کاکتوس این است که پیش از اینکه خاک گلدان کامال خشک شود به آبیاری آن بپردازیم.

گیاه کاک�توس )3(
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