
zayanderoud8108@gmail.com         Society, Cultural Newspaper      No. 1869  May 26 . 2016   16 Pages

پنجشنبه  6  خرداد    1395 |19  شعبان 1437  |   شمار ه  1869 | 16  صفحه  |    قیمت:1000 تومان
روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

512

رییس پلیس راهور ناجا از اعمال بخش��ودگی جرایم 
رانندگی تا پایان س��ال 94 پس از ابالغ هیئت دولت 
خبر داد و افزود: به محض ابالغ این مصوبه در خردادماه 
سال جاری، تنها دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان سال 
94 بخشوده خواهد شد و رانندگان باید اصل جریمه را 

پرداخت کنند و اگر در مدت تعیین شده...

شهردار اصفهان در مراس��م تجلیل از خادمان میراث 
فرهنگی اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: نصف جهان 
بودن اصفهان فقط به دلی��ل جاذبه های تاریخی اش 
نیست، بلکه به هنرمندانش که این جاذبه ها را ایجاد 
کرده اند نیز هست. شهردار اصفهان در مراسم تجلیل 

از خادمان میراث فرهنگی استان اصفهان....

وقتی با » پنبه« 
سر می برنـد

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

رییس پلیس راهور ناجا خبر داد:

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی 
در خرداد

شهردار اصفهان در مراسم تجلیل از خادمان میراث فرهنگی:

برند اصفهان، همان »نصف جهان«
 بودنش است

2

اصناف مجاز به افزایش قیمت
در ماه رمضان نیستند

3

وام ازدواج رسما ۱۰ میلیون 
تومان شد

آمریکا، روابط ایران و هند 
را از نزدیک رصد می کند

3

ازدواج سفید 
هم جرم، هم گناه

5

 اصفهان ۲۰۰ بانوی خیر 
مدرسه ساز دارد

12

 منتقدان دوومیدانی 
خدا را فراموش کرده اند

13
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان اصفهان از ثبت جهانی سه قنات در استان اصفهان 
تا پایان امسال خبر داد. فریدون الهیاری در مراسم تجلیل 
از خادمان میراث فرهنگی استان اصفهان که در کاخ موزه 
چهلستون برگزار شد، افزود: س��ه قنات  مون  اردستان، 

وزوان و مزد آباد در شهرستان شاهین شهرو میمه استان 
اصفهان در راه ثبت جهانی در سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو(است . قنات مون 
در اردستان، تنها قنات دو طبقه جهان است و قنات وزوان 

در شهر وزوان و قنات مزد آباد ...

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان؛

سه قنات استان اصفهان امسال ثبت 
جهانی می شوند

12

با حضور استاندار و شهردار اصفهان:پنبه وارداتی رشته ای که سر دراز دارد؛

رونمایی از مجموعه 
سه بعدی 

میدان نقش جهان 
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علی الریجانی در نشس��ت خبری اختتامیه نهمین دوره مجلس شورای اسالمی به 
پرسش های اصحاب رسانه در باره مسایل مختلف پاسخ گفت؛ در ادامه گوشه ای از 

مسایل مطرح شده در نشست را می خوانید.
 697 طرح و الیحه در مجلس نهم بررسی شد

به گزارش ایرنا، رییس مجلس شورای اسالمی در ابتدای این جلسه ضمن قدردانی 
از حضور اصحاب رسانه گفت : من از اصحاب رس��انه که در طول چهار سال گذشته 

تالش های به سزایی را داشته اند، تشکر می کنم.
وی اضافه کرد: در یک نگاه کلی ما 110 سال قانونگذاری در کشور داشته ایم که در 

این 110 سال، 10 هزار و 49 قانون تصویب شده است.
وی با اشاره به این که پنج هزار و 584 قانون مربوط به قبل از انقالب بوده است، گفت: 
هزار و 525 قانون در زمانی که شورای انقالب در کشور وجود داشت، تصویب شد و 

دو هزار و 939 قانون نیز در 9 دوره مجلس به تصویب رسید.
وی با اش��اره به این که در مجلس نهم 697 طرح و الیحه به مجلس ارایه شد، گفت: 
458 طرح و 216 الیحه به مجلس نهم ارایه ش��د که 47 درص��د لوایح و 19 درصد 

طرح ها به قانون تبدیل گشت.
الریجانی اضافه کرد: این موضوع نش��ان می دهد تمرکز مجل��س روی لوایح دولت 

بوده است.
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که مجلس نهم تالش کرد به موضوعات 
اقتصادی توجه ویژه داشته باشد، گفت: بیش از 30 درصد مصوبات مجلس نهم مربوط 
به موضوعات اقتصادی است و بعد از آن قوانین مصوب ما در حوزه های اجتماعی است.

وی گفت: تالش مجلس این بوده تا همواره زمینه همکاری برای رفع مشکالت مردم 
را با قوای دیگر سامان دهد و تالش همکاران ما در مجلس نهم در این زمینه ثمربخش 

بوده است که قوانین مهمی را سامان دهند.
الریجانی تاکید کرد: برخی از مس��ایلی که در قانون روی زمین مانده بود، مثل جرم 
سیاس��ی، امر به معروف و نهی از منکر، ممنوعیت تشویش عقاید و شنود در مجلس 
نهم ضابطه مند شد و ما در این راستا قوانینی را تثبیت کردیم که هر کسی در زمینه 

تشویش عقاید نتواند ورود کند و آرامش مردم را به هم نزند.
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار امیدواری کرد: از ثمرات تجربیات مجلس نهم،  

مجلس دهمی ها نیز استفاده کنند و مسایل اصلی کشور را مورد توجه قرار دهند.
 مجلس نهم، مشی ایجاد آرامش در کشور با نگاه هم افزایی با سایر قوا 

را سرلوحه کار خود قرار داد
الریجانی در پاس��خ به خبرنگار ش��بکه خبر مبنی بر نقاط ضعف و قوت مجلس نهم 
گفت: در یک ارزیابی کلی، مجلس نهم بیشتر مشی ایجاد آرامش در کشور را با نگاه 

هم افزایی با قوای دیگر در دستور کار قرار داد.
وی اضافه کرد: این نکته مهم بود که سایش های بالوجه نباید در کشور ایجاد شود که 

ذهن ها از مسایل مهم منحرف شود.
رییس مجلس شورای اسالمی همچنین از هیئت رییسه مجلس قدردانی کرد و گفت: 
مصوبات مجلس اکثرا مصوبات اقتصادی بود؛ مخصوصا قانونی درباره فضای کسب و 
کار و همچنین تسهیل کننده سرمایه گذاری جزو موضوعاتی بود که در مجلس نهم 
مورد بررس��ی قرار گرفت و اینها ریل گذاری برای آینده است زیرا ما نتایج آن را بعدا 

خواهیم دید.
وی اظهار امیدواری کرد: در مجلس آینده با درک شرایط بهتر کشور، تمرکز بیشتری 

به مسایل اقتصادی خواهیم داشت.
 مواضع مجلس در مسایل بین المللی

 الریجانی در پاس��خ ب��ه خبرنگار صدا و س��یما درب��اره مواضع مجل��س در مباحث
 بین المللی و مولفه هایی که باعث چنین مواضعی در گذش��ته ش��ده اس��ت گفت: 
ش��رایطی که در آن قرارداریم شرایط پرتنش��ی از نظر منطقه ای و بین المللی بود و 
در بحران های پی در پی که در منطقه وجود داش��ت مجلس و نمایندگان حضور به 

موقعی داشتند.
عضو ش��ورای عالی امنیت ملی درباره نقض برجام توس��ط غربی ها و اقدامات طرف 
 ایرانی درب��اره رفتارهای آنها گفت: درباره س��وئیفت مش��کل برطرف ش��ده و اگر 
جابه جایی ها و کارهایی انجام نمی شود به رفتار بانک های بزرگ برمی گردد وگرنه 
 درباره بانک های کوچک تر این گونه نیس��ت؛ البته غربی ها واهم��ه هایی را ایجاد

کرده اند که با روح برجام مخالف است.
وی درباره موضوع ویزا نیز گفت: درباره وی��زا از طرف وزارت خارجه پی گیری هایی 

انجام شده و امیدواریم دیگر چنین مسایلی رخ ندهد.
دیپلماسی پارلمانی

الریجانی در پاس��خ به س��والی درباره مهم ترین نقش��ی که مجلس در دیپلماس��ی 
پارلمانی داشت گفت: دیپلماسی پارلمانی دارای دو بخش است یکی به تصمیماتی 
 که درون مجلس گرفته می شود برمی گردد که یکی درباره طرحی درباره مذاکرات 

هسته ای و دیگری درباره اقدام متقابل در برابر دزدی آمریکایی ها بود.
وی اظهارداشت: جنبه دیگر موضوعات خارج از مجلس است که گروه های دوستی 
پارلمانی وجود دارند و این گروه ها در دیدار با پارلمان های دیگر کشورها فضا را برای 
روابط خارجی کشور تس��هیل می کنند که از آن جمله می توان به حضور در مجامع 

بین المللی نیز اشاره کرد که حضوری فعال بوده است.
 وفاق داخلی در زیر چتر والیت فقیه

الریجانی در پاسخ به سوالی درباره وفاق در کش��ور نیز اظهارداشت: وقتی یک فکر 
سیاس��ی در حوزه داخلی و بین المللی انجام می شود قطعا باید آثاری داشته باشد و 

این آثار زمانی نمود می یابد که وفاق وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: مث��ال درباره برجام با این که مخالفت های زیادی وجود داش��ت اما 
پس از تایید آن باید همه درباره آن وفاق داشته باشند زیرا برجام فضای کسب و کار 
را تس��هیل می کند چه در مورد س��رمایه گذاری داخلی و چه خارجی که این فقط 

احتیاج به وفاق دارد.
رییس مجلس خاطر نشان کرد: البته من وفاق در داخل کشور را خوب می بینم و آن 
را از برکت والیت فقیه می دانم که زیر چتر خود می تواند این اختالفات را حل کند و 

از درون به مسیر تکاملی سوق دهد.
وی ادامه داد: این میزان اختالف در جایی که دموکراس��ی در آن وجود دارد عجیب 

نیست.
 تعامل با عارف برای ریاست مجلس

الریجانی در پاسخ به س��وال خبرنگاری درباره تعامل بین وی و عارف برای ریاست 
 مجلس دهم گفت: زیاد در این باره حس��اس نباش��ید اگر کمی صب��ر کنید متوجه 

می شوید که چه چیزی رخ می دهد.
وی در پاسخ به اصرار خبرنگار برای پاسخگویی اظهارداشت: ساختار داخلی مجلس 
ساختار دمکراتیکی اس��ت و نباید از این س��اختار عبور کنیم زیرا در داخل مجلس، 
نمایندگان افرادی خبره هس��تند و نباید احس��اس کنند از بیرون به آنها فشار وارد 

می شود.
 وی در پاسخ به س��وال خبرنگاری که پرس��ید آیا با آقای عارف در این باره صحبت 

کرده اید یا خیر گفت: با آقای عارف سالم و علیک داریم.
 پیام انتخابات مجلس این بود که مردم آرامش در کشور می خواهند

رییس مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به س��وال خبرنگار ایس��نا مبنی بر این که 
پیام مردم ته��ران در این دوره انتخابات با آرای ش��ان چه بوده اس��ت، گفت: در کل 
انتخابات این دوره این طور به نظر می رسد که مردم خواهان آرامش در کشور و حل 

مشکالت شان هستند.
وی افزود: در فضای تنش آمیز مشکالت حل نمی شود و این مسیر نشان داد که مردم 
آرامش می خواهند و هم این که می خواهند هم افزایی در کش��ور صورت گیرد و در 

فضای عاقالنه مسایل کشور حل و فصل شود.

 موافق مشی میانه روی دولت هستیم 
در ادامه خبرنگاری از الریجان��ی در مورد اقدامات مهم مجلس نهم پرس��ید، وی از 
الریجانی سوال کرد که مجلس نهم چه اقداماتی را می توانست انجام دهد که فضای 

آن فراهم نبوده است و حال برای شهر تهران می خواهید چه اقداماتی انجام دهید؟
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: سال 91 آغاز مجلس نهم بود. ما عقاید 

مختلفی در کشور داشتیم که نقطه قوت کشور ماست.
وی با تاکید بر این که عقاید مختلف در کشور وجود دارد، اظهار داشت: مشی ما باید 
این باشد که فضای میانه روی را در مجلس پیگیری کنیم تا مسایل کشور را بهتر حل 
کنیم.وی گفت: پس از به روی کار آمدن مجلس نهم ، دولت جدید آمد که برآیند آنها 
همین مشی بود. از این رو ما رأی اعتماد و کارهای دیگر با آنها همکاری الزم داشتیم. 
البته ممکن است در برخی از جاها کار این دولت یا دولت قبل را درست ندانیم و در 
مقابل آن ایستادگی کرده باشیم ولی در کل مشی میانه روی را درست می دانیم و فکر 
می کنیم که از این پس نیز باید ادامه یابد.وی تاکید کرد: میانه روی عقاید مختلف را 

کنار هم می گذارد و تحمل ها را زیاد می کند.
 سیاست خارجی مجلس نهم و دهم تفاوتی ندارد 

در ادامه خبرنگار ش��بکه العالم از الریجانی درباره مجلس دهم در سیاست خارجی 
پرسید که وی پاسخ داد: در سیاس��ت خارجی بین مجلس نهم و دهم تفاوت زیادی 

نیست. زیرا ما در یک زمان زندگی می کنیم.
وی با اشاره به این که متاسفانه روند حضور تروریس��ت ها روند صعودی بوده است، 
گفت: در دو دهه اخیر رفتارهای تروریس��تی زیادی دیده ایم که این دالیل مختلف 

دارد. متاسفانه برخی کشورهای منطقه و غربی به آنها کمک می کنند.
وی تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم مجلس این اس��ت که برای آرامش امت اسالمی 

تالش کند.
 نگاه من به مجلس آینده مثبت است

الریجانی در پاسخ به سوالی که آیا در مجلس دهم مشکالت بیشتری خواهید داشت 
یا خیر افزود: نگاه من به مجلس آینده مثبت اس��ت و چالش عمیقی که مانع حرکت 

مجلس دهم باشد وجود ندارد.
 وی تصریح ک��رد افراد منتخب ه��م از فرهنگ باالی��ی برخوردارند و م��ی توانند با 

گفت و گو بر مسایل مختلف تمرکز کنند.
ضرورت وجود احزاب قوی در کشور

وی در پاسخ به س��والی درباره حضور احزاب در کشور اظهار داشت: در کشور ما یک 
مشکل وجود دارد که احزاب واقعی ریش��ه دار مانند حزب جمهوری اسالمی نداریم 
و اگر در کشور می خواهیم دمکراسی باشد باید احزاب قوی داشته باشیم. وی گفت: 
احزاب در کشور ما در زمان انتخابات بیشتر به دنبال شکار کاندیداها هستند و لیست 

می دهند.
وی با تاکید بر اینکه البته گرایش های مختلف در کش��ور ما وجود دارد تصریح کرد: 
اینکه افراد در درون حزب ها به یک تربیت سیاسی خوبی برسند در کشور ما وجود 

ندارد که باید در مجلس درباره آن فکری کرد تا بتوانیم احزاب قوی داشته باشیم.
 من در انتخابات مجلس مستقل آمدم 

در ادامه خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه از الریجانی پرس��ید باالخره شما در مجلس 
دهم حامی اصولگرای��ان خواهید بود یا لیس��ت امید؟ که الریجانی پاس��خ داد: من 
تقاضایی نکردم که کسی مرا در لیستی قرار دهد. من مستقل بودم و آقایان هر کسی 
خواست مرا در لیستی گذاشت، بنابراین حس��ابی نداریم.وی افزود: مشی ما این بود 
که با میانه روی و با عقالنیت کش��ور را اداره کنیم. هر کس این روند را انجام دهد ما 
حامی او خواهیم بود. باید مناقشات را کنار گذاشت، اکنون زمان حل مشکالت است.

وی تاکید کرد: در حل مشکالت کشور افراد باید همصدا باشند. ما هر مشی و روشی 
که به حل مشکل مردم کمک کند، قبول داریم و عالقه مند به هر گروهی هستیم که 

به حل مشکالت مردم بپردازند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ما در آینده ای نزدیک ش��اهد استقرار پرچم 
سوریه در کلیه مناطق جغرافیایی این کشور خواهیم بود.

 امیر احمدرضا پوردس��تان در حاشیه شش��مین همایش تجلیل از اسطوره های 
جمهوری اس��المی ایران ویژه تکاوران نیروی دریایی مدافع خرمش��هر در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: بدون تردید یکی از عملیات افتخارآمیز سال های دفاع 
مقدس عملیات بیت المقدس است که از گس��تردگی و مداومت عملیاتی باالیی 

برخوردار بود.
وی افزود: این عملیات باعث شد خرمشهر پس از 19 ماه از اشغال آزاد شود.

پوردستان یکی از دالیل اصلی آزادی خرمشهر را اتحاد، همدلی و باوری که نیروهای 
مسلح زیر سایه رهبری داشتند دانست و افزود: این خودباوری باعث شد که بتوانند 
در مقابل نقشه های استکبار که برای رژیم بعث عراق طراحی می شد ایستادگی 

کنند و پیروزی را رقم بزنند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نقش سربازان جمهوری اسالمی ایران در این 
عملیات بسیار واضح و گسترده بود. زیرا نیروی زمینی ارتش یک نیروی انسان محور 

است و کارکنان نیروی زمینی را سربازان تشکیل می دهند.
پوردستان در خصوص مرحله جدید تحوالت س��وریه و برنامه نزاجا برای حضور 
مستشاری در آن گفت: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی نیرویی در مجموعه 

نیروهای مسلح است و به عنوان سرباز در این میدان حضور دارند.
وی ادامه د اد: ما به عنوان س��ربازان والیت نه تنها در حوزه های جغرافیایی بلکه 
هر جا که نیاز به وجود ما باش��د و مقام معظم رهبری فرم��ان بدهند برای اجرای 

ماموریت حاضریم.

پوردستان ادامه داد: تحوالت میدانی سوریه نش��ان می دهد که در حد نیروهای 
مستشاری به نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نیاز دارند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروهای ارتش سوریه و نیروهای دفاع وطنی 
با کمک مستشاری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران توانستند اراده خود را 
اجرایی کنند. واقعیت های میدانی نشان دهنده پیروزی های نیروهای ارتش سوریه 
است و ما در آینده نزدیک شاهد استقرار پرچم سوریه در کلیه مناطق جغرافیایی 
این کشور خواهیم بود. وی با بیان اینکه ما تهدیدات را رصد می کنیم و متناسب 
با آن در خود ظرفیت ایجاد خواهیم کرد تصریح کرد: با تهدید در فضای ناهمتراز 
رو به رو بودیم که متناسب با آن خود را آماده کردیم و امروز در فضای جنگ های 

نیابتی هستیم و باید متناسب با آن خود را آماده کنیم.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی در رابطه با 
پرونده مینو خالقي گفت: از نظر ما مسئله خانم خالقی پایان نیافته است؛ 
وزیر کش��ور در این موضوع تعلل کرده و از حقوق ملت دفاع نکرده است. 
ایشان اوال زیر بار ظلمی که به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته 
و ثانیا اگر به فرض حق ایشان را درس��ت بدانیم باید نفر ششم اصفهان که 
 بیش از 25 درصد آرا را داشته جایگزین می شد. بنابراین آقای وزیر دو جا 

عقب نشینی کرده و مستحق استیضاح است.
مطهری ادامه داد: اینکه می گویند اعتبارنامه باید توسط هیئت نظارت امضا 
شود و وزارت کشور آن را به مجلس ارایه کند قابل قبول نیست، زیرا تایید 
انتخابات حوزه اصفهان به معنی امضای اعتبارنامه همه منتخبان آن حوزه 
است و وزیر اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند. در مجلس سوم این قضیه 
سابقه داشته و وزیر کشور وقت چون مرد شجاعی بود اعتبارنامه آن منتخب 

را امضا و به مجلس ارسال کرد و اجازه نداد رای مردم باطل شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر وزیر کشور اعتبارنامه مینو خالقی را به 
مجلس ارسال نکند باید اعتبارنامه سایر منتخبان هم تصویب نشود اظهار 
کرد: البته راه استفسار از مجلس همچنان باز است. ما امیدواریم این طرح 
جزو اولین طرح ها در مجلس دهم مطرح شود که آیا اگر انتخابات یک حوزه 
انتخابیه تایید شد شورای نگهبان می تواند آرای یکی از منتخبان را باطل و 

بقیه را سالم اعالم کند؟
مطهری ادامه داد: به هر حال ما معتقدیم نقض صریح قانون انجام شده و 
وضعیت خانم خالقی باید در مجلس مشخص شود. ما ناامید نیستیم و تالش 

می کنیم، زیرا معتقدیم باید از رویه های استبدادی جلوگیری کرد.
مطهری درباره ارجاع پرونده مینو خالقی به هیئت حل اختالف نیز گفت:  
این هیئت هن��وز جوابی نداده اس��ت ،اما ارجاع موضوع ب��ه هیئت هم به 
درخواست برخی قوا نیز کار درستی نبود و نوعی فرار از مسئله است. اساسا 
 هیئت حل اختالف بین ق��وا از زمان احمدی نژاد پا گرفت. ایش��ان وقتی 
می خواست قانونی را اجرا نکند تعلل می کرد و درخواست ارجاع به هیئت 
 حل اختالف می داد تا موضوع مش��مول مرور زمان ش��ود و در نهایت این
  قانون را اج��را نمی ک��رد. بنابراین راه بهتر این اس��ت که یا وزیر کش��ور

 اعتبارنامه را به مجلس ارس��ال کند یا تکلیف موضوع به وسیله استفسار 
روشن شود.

پوردستان مطرح کرد:

استقرار پرچم سوریه در کلیه مناطق جغرافیایی این کشور درآینده ای نزدیک
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی؛

موضوع مینو خالقی را پایان یافته نمی دانیم

به گزارش جام نی�وز، وب س��ایت هندی ایندین اکس��پرس در 
گزارش��ی نوش��ت: دولت اوباما به قانون م��داران آمریکایی این 
اطمینان را داده اس��ت که آمریکا از نزدیک و به ش��دت افزایش 

روابط ایران و هند را رصد خواهد کرد.
معاون جان ک��ری در امور جنوب و مرکز آس��یا نی��ز به اعضای 
کمیته رواب��ط خارجه مجلس س��نای آمریکا اظهار داش��ت که 
روابط و هم��کاری های نظامی بین دو کش��ور به امضا نرس��یده 
اس��ت که آمریکا بخواهد نگران ای��ن موضوع باش��د ولی در هر 
 صورت آمریکا به شدت و از نزدیک روابط بین ایران و هند را رصد 

خواهد کرد.
وی افزود: ما تمامی قرار دادهای بین این دو کش��ور را بررس��ی 
 کرده ایم و چیزی که خارج از توافق هسته ای باشد، وجود نداشته

 است.
 س��فر نخس��ت وزی��ر هن��د امض��ای ق��رار داد 500 میلی��ون 
 دالری س��رمایه گذاری هن��د را در بن��در چابهار ای��ران در پی 

داشت.

سخنگوی وزارت خارجه ایران عملیات  تروریستی انتحاری علیه اهداف 
غیرنظامی در ش��هرهای جبله و طرطوس س��وریه را به شدت محکوم 
کرد.حس��ین جابری انصاری س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
ضمن اع��الم محکومیت ش��دید عملیات  تروریس��تی انتح��اری علیه 
اهداف غیرنظامی در ش��هرهای جبله و طرطوس س��وریه که منجر به 
کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از ش��هروندان بی گناه سوری شد، با 
خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان این عملیات های تروریستی و ملت 
و دولت سوریه ابراز همدردی کرد.جابری انصاری اضافه کرد: تروریسم و 
افراط گرایی خطری جدی برای ملت های منطقه و تهدیدی علیه صلح و 
امنیت جهانی است و جمهوری اسالمی ایران از جامعه جهانی می خواهد 
به وظایف و مسئولیت های قانونی و اخالقی خود در رویارویی همه جانبه 
با این پدیده شوم و غیر انسانی عمل کند. دوشنبه سوم خرداد ماه چهار 
انفجار همزمان، شهر ساحلی جبله در جنوب بندر الذقیه را لرزاند. مرکز 
»دیده بان حقوق بش��ر سوریه« اعالم کرد که س��ه انفجار نیز در منطقه 
»الکرجات الجدیده« بندر طرطوس و همچنین در نزدیکی یک ایستگاه 

اتوبوس رخ داده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه به مدت سه روز میزبان ناوگروه هندی 
هستیم گفت: از جمعه تمرین مشترک دریایی یک روزه را در منطقه شرق تنگه 

هرمز انجام خواهیم داد.
 امی��ر دری��ادار حبی��ب اهلل س��یاری در حاش��یه شش��مین همای��ش 
تجلیل از اس��طوره های ارتش جمهوری اس��المی ایران ویژه تکاوران نیروی 
دریایی مدافع خرمشهر که در س��الن کوثر س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
جمهوری اس��المی ای��ران برگزار ش��د، در جم��ع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
 صبح چهارم آب��ان ماه س��ال 59 منطق��ه خرمش��هر را ترک کردی��م و آرزو

  داش��تیم که دوباره به این منطقه برگردیم و آن قس��مت تصرف شده را آزاد 
کنیم.

وی افزود: با چشم گریان منطقه را ترک کردیم، اما در سوم خردادماه سال 61 
از همان نقطه که خرمش��هر را ترک کرده بودیم، دوباره وارد این شهر شدیم و 

سجده شکر به جا آوردیم.
دریادار س��یاری در خصوص حضور ناوگروه هندی در آب ه��ای ایران تصریح 
کرد: ما میزبان ناوگروه هندی هستیم و تا سه روز آنها در آب های ایران حضور 
خواهند داشت؛ جمعه تمرین مشترک دریایی یک روزه در منطقه شرق تنگه 

هرمز با ناوگروه هندی خواهیم داشت.
 وی ادام��ه داد: دو فرون��د ناوش��کن از نیروی دریای��ی هند به هم��راه بالگرد 
 با ناوش��کن های نیروی دریایی ارت��ش تمرین یک روزه را انج��ام خواهند داد
  ک��ه نش��ان دهنده جای��گاه جه��وری اس��المی ای��ران در عرص��ه دریای��ی

 است. 
با کسانی تمرین می کنیم که ش��اید باور نمی کردند که ما توان الزم را داشته 

باشیم، اما امروز باور دارند و با ما تمرین می کنند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص رونمایی های جدید توس��ط نیروی 
دریایی ارتش در سال 95 اظهار داشت: در س��ال 95 تالش می کنیم چندین 
الحاق جدید داشته باش��یم؛ به دنبال الحاق ناوشکن سهند، زیردریایی فاتح و 
ناوشکن موج شماره 4 که هنوز نامگذاری نشده است به نیروی دریایی هستیم.

دریادار سیاری خاطرنشان کرد: همچنین در سال 95 حضور در دریای آزاد را 
باید گسترش دهیم و امیدواریم بتوانیم در این سال در اقیانوس اطلس حضور 

پیدا کنیم.
وی در خصوص خرید تجهیزات از کشور روسیه گفت: در نیروی دریایی برای 

ساخت هر آن چیزی که نیاز داشته باشیم، اقدام می کنیم.

ایندین اکسپرس:
آمریکا، روابط ایران و هند را از نزدیک 

رصد می کند

دریادار سیاری خبر داد:
جمعه، تمرین مشترک دریایی ایران و هند 

در شرق تنگه هرمز

سخنگوی وزارت خارجه ایران؛

 ایران عملیات  تروریستی در طرطوس 
و جبله سوریه را محکوم کرد

علی الریجانی در نشست خبری اختتامیه نهمین دوره مجلس شورای اسالمی؛

موافق مشی میانه روی دولت هستیم 
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عضوکمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد کرد:وام ازدواج رسما ۱۰ میلیون تومان شد

ایجاد رانت با دو نرخی شدن بهای نان
بعد از ابالغ قانون بودجه به دولت و دستگاه های 
دولتی س��امانه ثبت نام ازدواج نسبت به ثبت نام 
وام۱۰میلیونی ازدواج بارگذاری ش��د، ولی هیچ 
بانکی در این سامانه وام۱۰میلیونی را نمی پذیرد.

 ب��ا اب��الغ قان��ون بودج��ه 95 از س��وی دولت 
به دستگاه های دولتی، ثانیه شمار آغاز و اجرای 
یکی از مه��م ترین مصوبات ای��ن قانون حرکت 
کرده و مردم منتظر اقدام بانک مرکزی هستند. 
افزایش وام ازدواج ب��ه۱۰ میلیون تومان یکی از 
 مهم ترین مصوبات قانون بودجه 95 اس��ت که 
با مخالفت جدی بانک ها و بانک مرکزی روبه رو 
بود ولی در نهایت ب��ا ابالغ بودج��ه نظام بانکی 
مجبور به اجرای این مصوبه ش��ده اس��ت. بانک 
 مرک��زی البت��ه چندین ب��ار اعالم ک��رده ملزم 
به اجرای مصوبه قانون اس��ت ول��ی منابع کافی 
برای آن ندارد. همچنین مدیرکل اعتبارات بانک 
مرکزی گفت��ه بود اگر بنا به اج��رای این مصوبه 
باشد صف دریافت وام ازدواج طوالنی تر می شود. 
 ولی ا... س��یف ریی��س کل بانک مرک��زی اعالم 
کرده بود که بانک ها وام۱۰میلیونی ازدواج را اجرا 
خواهند کرد، ولی پیش از این میرمحمدصادقی 

مدی��رکل اعتب��ارات بان��ک مرک��زی گفته بود 
 بان��ک مرکزی در جلس��اتی با بانک ه��ا در حال 
تصمیم گیری برای تامین منابع وام۱۰میلیونی 

ازدواج است.
امروز صبح سامانه ثبت نام ازدواج بانک مرکزی 
ب��ا تغیی��ر ع��دد وام ازدواج از 3 ب��ه۱۰ میلیون 
توم��ان نخس��تین گام عمل��ی اج��رای مصوبه 
 جنجالی بودجه 95 را برداش��ت. هرچند شعب 
بانک های مختلف نسبت به سوال متقاضیان وام 
ازدواج می گویند هنوز چیزی ابالغ نش��ده و وام 
۱۰میلیونی را پرداخت نمی کنیم و در سامانه هم 

هیچ بانکی وام۱۰میلیونی را نمی پذیرد.
مجلس نهم شورای اسالمی در واپسین روزهای 
کاری خود و همزمان با بررسی الیحه بودجه 95 
در صحن علنی بهارس��تان تصمیم گرفت تا وام 
ازدواج جوانان از 3 میلیون به۱۰ میلیون تومان 
افزایش پیدا کند. با این مصوبه مبلغ۱۰ میلیون 
تومان برای هریک از زوجین خواهد بود و جمعا 
2۰ میلی��ون تومان تس��هیالت قرض الحس��نه 
ازدواج ب��رای زوجین با بازپرداخت چهار س��ال 

پرداخت خواهد شد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
تصدی گری دولت در نان باید با نظارت جامع 
همراه باش��د، گفت: دو نرخی بودن نان برای 

برخی افراد رانت ایجاد کرده است.
 س��یدناصر موس��وی الرگانی درب��اره حذف 
تصدی گری دولت در زمینه  نان در کش��ور، 
گفت: بدیهی اس��ت که دولت در زمینه های  
مختلف اگ��ر  تصدی گ��ری را کن��ار بگذارد، 
خدمات رسانی به مردم بهبود پیدا می کند، اما 
نباید حذف تصدی گری به معنای عدم نظارت 
برعملکرد  واحدهاباشد، بنابراین اگر قرار شد 
دولت از تصدی گری نان کنار رود باید نظارت 
جامع بر عملکرد نانوایان در کشور لحاظ شود.

نماینده م��ردم فالورجان در مجل��س با بیان 
اینکه دو نرخی ش��دن نان ب��رای برخی افراد 
رانت ایج��اد کرده  اس��ت، ادام��ه داد: برخی 
 از نانوای��ان ک��ه به��ای کمت��ری ب��رای  آرد 
م��ی پردازند؛ درگام نخس��ت آرد خ��ود را به 
شیرین فروشی ها می فروشند و با این فروش 
بدیهی است که تولید نان کاهش پیدا می کند. 

عضوکمیس��یون اقتصادی مجلس یادآورشد: 
آزاد ش��دن ن��رخ آرد نبای��د بهان��ه ای برای 
 گرانی نان باش��د، بنابراین باید نظارت جامع 
بر نرخ گذاری نان اعمال ش��ود تا افراد نتوانند 
با گران شدن آرد نرخ نان را به نحو غیراصولی 
افزایش دهند و این درحالیس��ت که معیشت 
برخی از م��ردم جامعه با نان رابطه مس��تقیم 
دارد و به همین علت باید برای تعیین نرخ نان 
عالوه بر مصرف کننده، تولیدکننده هم نباید 

متضرر شود.

خبر

مدیرعامل آبفا استان اصفهان گفت: در حال حاضر تاسیسات و تجهیزات 
شرکت آبفا استان اصفهان به دلیل قدمت بیش از5۰ سال دچار فرسودگی 
هستند که این فرسودگی تاسیس��ات به ویژه شبکه فاضالب شهر اصفهان 
چالش هایی برای ش��رکت آبفا اس��تان داش��ته اس��ت. هاش��م امینی در 
 اولین نشس��ت کارگروه بررس��ی ظرفیت های رفاه��ی و درمانی کارکنان 
شرکت های آبفای شهری کشور، با اشاره به اینکه هم اکنون صنعت آب و 
فاضالب کشور دارای ظرفیت های بسیار غنی است، اظهار داشت: با استفاده 
 بهینه از ظرفیت منابع انس��انی که در واقع موتور محرکه شرکت محسوب 
می شوند به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا نکرده ایم. وی به تخصص 
نیروهای شاغل در صنعت آبفا اشاره کرد و افزود: در دهه اول و دوم تاسیس 
 ش��رکت های آب و فاضالب در کش��ور عمده نیروها با فعالیت های یدی 
به عنوان کارگر شناخته می ش��وند به طوری که دیگر دس��تگاه ها با دید 

کارگری به نیروهای فعال در بخش صنعت آبفا داشتند. 
مدیرعامل آبفا استان اصفهان ادامه داد: هم اکنون نیروی انسانی شاغل در 
صنعت آبفا با انجام کارهای تخصصی و با به کارگیری علم و دانش روز دنیا در 
اجرای انجام وظایف محوله به عنوان نیروهای متخصص و متعهد شناخته 
شده اند بنابراین پشتیبانی و حمایت از این نیروها ضروری به نظر می رسد 

چرا که ایجاد انگیزه در افزایش بهره وری بسیار موثر قلمداد می شود . 
وی با بی��ان اینکه ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان ب��ا بیش از5۰ 
س��ال خدم��ت همچن��ان درص��دد ارتق��ای خدم��ت ب��ه مش��ترکین 
 اس��ت، اظه��ار داش��ت: ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان اصفه��ان 
ب��ا ای��ن قدم��ت و داش��تن 23 تصفی��ه خان��ه فاض��الب 67 درص��د 
جمعی��ت مش��ترکین آب را تح��ت پوش��ش خدم��ات ش��بکه فاضالب 
ق��رار داده و ب��ا داش��تن ب��زرگ تری��ن تصفی��ه خان��ه آب کش��ور 
56 ش��هر و3۰۰ روس��تا را تح��ت پوش��ش ط��رح آبرس��انی اصفه��ان 
 ب��زرگ ق��رار داده اس��ت. امین��ی فرس��ودگی تاسیس��ات را یک��ی از 
چالش های مهم شرکت آبفا اصفهان دانست و تصریح کرد: در حال حاضر 
تاسیسات و تجهیزات ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان به دلیل قدمت بیش 
از5۰ سال دچار فرسودگی شده اند که این فرس��ودگی تاسیسات به ویژه 
 شبکه فاضالب شهر اصفهان چالش هایی برای شرکت آبفا استان اصفهان 

داشته است. 
در ادامه این نشست مظفریان مدیر امور اداری و پشتیبانی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور گفت: هم اکنون توانمندسازی نیروی انسانی یکی از 
اولویت های شرکت مهندسی آبفا کشور اس��ت چرا که در دهه شصت که 
ش��رکت های آب و فاضالب تاسیس ش��ده اند تمرکز بر توسعه خدمات با 
اجرای طرح های توسعه ای آب و فاضالب بوده و در دهه دوم سال تاسیس 
ش��رکت های آبفا بر توجیه اقتصادی خدمات تاکید ش��د ب��ه گونه ای که 
درآمدزایی در صنعت مورد توجه قرار گرفت و هم اکنون که در دهه س��وم 
فعالیت شرکت های آبفا هس��تیم به نظر می رسد که باید بر توانمندسازی 

نیروی انسانی توجه کرد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد:
فرسودگی شبکه فاضالب اصفهان 

بزرگ ترین چالش این شهر

پنبه اصلی ترین ماده  اولیه صنعت نساجی است که با توجه 
 عدم تولید کافی در داخل کش��ور، ای��ن محصول حیاتی 
از کش��ورهای همس��ایه وارد می ش��ود و تعرفه ه��ای 
تعیین ش��ده برای این محصول س��بب آش��فتگی بازار و 

افزایش قیمت محصوالت نساجی شده است.
در پ��ی پیگی��ری ب��ازار آش��فته پوش��اک و وضعی��ت 
تولیدکنندگان پارچه به چالش��ی  دیگ��ر در زمینه تولید 
 نخ و پوشاک برخوردیم که آن هم کشت پنبه، کمبود آن 
در داخل و نی��از به واردات ای��ن محص��ول ابتدایی و در 
دس��ترس بودن آن برای تولیدکنندگان داخلی اس��ت. 
همان ط��ور ک��ه می دانید پنب��ه به عنوان ی��ک محصول 
کش��اورزی، صنعت��ی و بازرگان��ی، یک��ی از مهم ترین و 
باارزش ترین لیف های طبیعی است که این محصول جزو 

مهم ترین مواد اولیه صنعت نساجی به شمار می شود.
با توجه به فرآیند کش��ت و تولید پنبه در مزارع و تبدیل 
آن در صنایع وابسته و اشتغال باال نقش مهمی در توسعه 

اقتصادی کشور ایفا می کند.
رییس اتحادیه صنایع نس��اجی اصفهان با اشاره به فصلی 
بودن زمان کش��ت پنبه می گوید: کش��ت پنب��ه به دلیل 
زمان طوالنی، مص��رف باالی آب و ش��رایط آب و هوایی 
 دارای رطوبت باال س��بب شده که بیش��ترین کشت پنبه 
در ایران در استان های شمالی از جمله گلستان و خراسان 
 انجام ش��ود، به همین دلیل س��طح زیر کش��ت با توجه 
به خشک سالی های اخیر کم است و با توجه به نیاز داخلی 

به پنبه تنها3۰هزار تن در داخل تولید می شود.
 مرتضی منص��وری با بیان اینک��ه بقیه نی��از پنبه داخل 
از طری��ق واردات از کش��ورهایی همچون ازبکس��تان و 
تاجیکستان تامین می ش��ود، افزود: با توجه به مشکالت 
 کش��ت پنبه در داخل هر یک کیلو پنب��ه داخلی با توجه 
به مصرف آب باال با هزینه ای باالتر از2۰۰ هزار ریال تمام 
می شود درحالی که می توان همین پنبه را با کیفیت باالتر 
 از کشورهای همس��ایه همچون تاجیکستان و ازبکستان 
با یک چهارم این قیمت وارد کرد و به گفته رییس اتحادیه 
پنبه کاران کش��ور به  دلی��ل ناکافی ب��ودن تولید داخل 

نیازمند واردات بیشتر پنبه هستیم. 
 وی با بی��ان اینکه نیاز داخل��ی به پنبه ب��ه2۰۰ هزار تن 
در سال رسیده اس��ت، ادامه داد: با توجه به نیاز داخلی و 
 نیاز به واردات پنبه و به دلیل حمایت از پنبه کاران داخلی، 
هر سال تعرفه فصلی برای واردات محصول برای تجار در 
نظر گرفته می شود که سال گذشته این تعرفه 4 تا 6 درصد 
بوده، اما امسال به۱۰ درصد رسیده است و اما باید دید که 
چه اتفاقی در این زمینه رخ داده است که مسئوالن تصمیم 
به باال بردن میزان تعرفه وارداتی گرفته و چه ارگانی در این 

زمینه تصمیم  گیرنده و مسئول است.
 رییس اتحادیه صنایع نس��اجی اصفهان گف��ت: با توجه 
به اینکه برداشت پنبه در سال یک مرتبه انجام می شود، 
 تجار کش��ورهای دیگر با حمایت از س��وی دولت ش��ان 

در فصل برداش��ت پنبه که پایین ترین نرخ سال را دارد، 
 خرید کل س��ال خود را انج��ام می دهند و نیاز اس��ت که 
در داخل نیز چنین تدبیری اندیش��یده ش��ود که واردات 
کمبود پنب��ه داخل��ی جبران ش��ود، این مه��م نیازمند 
برداش��تن تعرفه فصلی، حمایت از تج��ار و جلوگیری از 
افزایش قیمت پنبه و محصوالت جانبی تولید نخ و پارچه 
است که این مهم س��بب جلوگیری از عدم رکود و بسته 

شدن کارخانه های تولید محصوالت نساجی می شود.
 رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
 با اش��اره به واردات مواد اولیه تولیدات صنایع نس��اجی 
به اصفهان گفت: پنبه از مواد اولیه تولیدات نساجی است 
که با توجه به تولیدات کم این محصول، مجبور به واردات 
آن هستیم و این واردات سبب افزایش قیمت محصوالت 

نهایی می شود.
 درصورتی که به گفت��ه رییس اتحادیه صنعت نس��اجی 
اصفه��ان این تعرف��ه از ابتدای اردیبهش��ت ماه امس��ال 
به صورت۱۰درصدی اعمال می ش��ود که این روند سبب 
افزایش قیم��ت واردات و در نهایت تش��دید رکود صنایع 
نساجی به دلیل عدم توانایی در تامین مواد اولیه می شود 
و رقابت را از کشور ما با کش��ورهای دیگر سلب می کند. 
منصوری بیان کرد: این در حالی اس��ت که هزینه انرژی 
در کش��ورهایی همچ��ون ترکیه و چین ک��ه بزرگ ترین 
تولیدکنندگان پوشاک و منبع واردات به کشور هستند، 
قیمت تمام شده محصوالت ش��ان پایین تر از محصوالت 

تولیدی داخل کشور ما اس��ت و باید دید که چه معمایی 
پشت این اختالف قیمت ها است.

اس��رافیل احمدی��ه، رییس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت استان اصفهان با اشاره به قیمت باالی محصوالت 
تمام شده، با توجه به واردات مواد اولیه گفت: مهم ارتقای 
کیفیت محصوالت نساجی است، البته در کنار آن نیز باید 

مبارزه با کاالی قاچاق جدی تر پیگیری شود.
 رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با اش��اره به وضعی��ت نامناس��ب کارخانه ه��ای تولیدی 
 صنعت نساجی بیان کرد: با توجه به مشکالت پیش  آمده 
و در راس��تای عملیاتی ش��دن اقتصاد مقاومتی بسته ای 
تحت عن��وان بهین یاب را ب��رای رفع مش��کالت و موانع 

اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدی در نظر گرفتیم.
اما در این راس��تا اعتراض��ات به افزای��ش تعرفه گمرکی 
 پنبه همچن��ان ادام��ه دارد و اتحادیه نس��اجی اصفهان 
در نامه ای که بر اساس آن به مشکالت کشت پنبه به دلیل 
خشکسالی، کمبود این محصول و قیمت تمام شده باالی 
آن اشاره شده است، اعتراض به افزایش تعرفه واردات پنبه 
و تصمیمات غیرکارشناسی که سبب از بین رفتن آینده 

این صنعت می شود در این نامه بیان شده است.
 ریی��س اتحادیه صنایع نس��اجی اصفه��ان در این زمینه 
با اش��اره به تفاوت تعرفه وارداتی از ازبکستان بیان کرد: 
اکنون خرید پنبه با قیم��ت باالتر به دلی��ل مابه التفاوت 
تعرفه ترجیحی 5 درصد ازبکستان از۱۰ درصدی که دولت 

برای واردات پنبه در نظر گرفته است، وارد می شود، این 
در حالی است که ازبکستان تنها صادرکننده پنبه به ایران 
نیست و کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و قزاقستان 
تولیدکنندگان پنبه هستند که محصول خود را با کیفیت 

مشابه به ایران صادر می کنند.
منص��وری بی��ان ک��رد: مس��لما در ای��ن موض��وع جز 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هیچ کس دیگری ضرر 
نمی کند و هنوز چندی از این قانون نگذش��ته که شاهد 
احتکار پنبه و نخ پنبه ای در انباره��ا برای افزایش قیمت 
هستیم و این در حالی اس��ت که با توجه به کمبود پنبه و 
نیاز داخلی مجبور به واردات نخ های پنبه ای در آینده ای 
نزدیک می شویم. اما این اظهار نظرات نشان می  دهد که 
واردات پنبه به داخل کشور، رشته ای دراز دارد که با توجه 
به صحبت های مدیرکل دفتر نس��اجی و پوشاک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، باید پنب��ه که همواره مهم ترین 
کاالی مورد مصرف در صنعت نس��اجی اس��ت با شرایط 

مناسب در دسترس تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد.
گلن��ار نصراللهی دراین ب��اره می گوید: با توج��ه به تولید 
داخلی پنبه و ضرورت حمایت همه جانبه از همه حلقه های 
زنجیر تولید، تعرفه ها برای همه مناسب و یکسان در نظر 

گرفته شود.
قابل ذکر است که تولید پنبه در داخل کشور بسیار مهم 
بوده و دارای کیفیت باالیی اس��ت، اما باید کمیت آن هم 
با حمایت از پنب��ه کاران صورت گیرد که در این راس��تا 
پنبه کاران با مشکالت خاص خود روبه رو هستند که باید 
دولت به صورت یارانه ای از کشاورزان این عرصه حمایت 
کند و وزارت جهاد کشاورزی باید بتواند به صورت مستقیم 

از پنبه کاران حمایت کند.
به گفته برخی کارشناشان به دلیل عدم تامین میزان پنبه 
مورد نیاز در داخل، فعاالن عرصه نساجی مجبور به واردات 
پنبه هستند و طبیعتا جهاد کش��اورزی برای حمایت از 
تولید داخلی مجبور به افزایش تعرفه ها هستند و زمانی که 
تعرفه باال می رود محصوالت نساجی نیز گران تر می شود.

باید به این موضوع نیز اشاره شود که حمایت از پنبه باید 
به نحوی صورت بپذیرد که به فعاالن عرصه صنایع نساجی 
 فش��ار نیاید و واردات پنبه با تعرفه پایین صورت بپذیرد 
تا صنعت گ��ران این عرصه بیش ازپیش تحت فش��ار قرار 
نگرفته و در کنار آن دس��ت دالالن بازار پنبه کوتاه شود 
زیرا در غیر این صورت شاهد واردات نخ پنبه ای و پارچه  
پنبه ای به داخل هس��تیم که این به نفع صنعت نس��اجی 

نیست.
با این حال باید دید که متصدیان تصمیم گیری در زمینه 
واردات این ماده حیاتی صنعت نس��اجی ب��رای حمایت 
از تولی��دات داخلی که منج��ر به کاهش هزین��ه تولید و 
تولید کاالی باکیفی��ت قابل رقابت با کااله��ای وارداتی 
چه تصمیم��ی اتخاذ می کنن��د تا هرروز ش��اهد تعطیلی 

کارگاه های فعال در عرصه صنعت نساجی نباشیم.

دولت قب��ل، اقتصاد کش��ور را در بی برنامگی اجرای 
مسکن مهر به دست توفان هایی همچون تورم 4۰/4 
درصدی سپرد. نبود طرح های جامع برای ساماندهی 
بخش مسکن طی بیش از س��ه دهه گذشته نه تنها 
گرفتاری هایی را برای ه��ر دو طرف عرضه و تقاضای 
مس��کن ایجاد کرده بلکه با توجه به ارتباط پیش��ین 
و پسین مسکن با س��ایر بخش های اقتصادی، رکود 
ادواری بخش مسکن بر رونق و اشتغال سایر بخش ها 
نیز تاثیر منفی گذاشته اس��ت. هر دولتی که در سه 
دهه اخیر بر سر کار آمده قطعا برنامه ای برای بخش 
مسکن داش��ته، اما به نظر می رسد حداقل بخشی از 
این برنامه ها ب��دون در نظر گرفتن مبانی مهم عرضه 
مس��کن از جمله تعداد مورد نیاز، متراژ مورد تقاضا 
و نیازسنجی بر اس��اس پراکندگی های جغرافیایی و 
طبقاتی بوده است. نمونه بارز چنین بی برنامگی بین 
سال های ۱386 تا ۱39۱ رخ داد که عدم نیازسنجی 
از طرح های مسکن مهر در تشدید مازاد 3/6 میلیونی 
عرضه مس��کن تاثیرگذار بود تا جای��ی که هم اکنون 
2۰ میلیارد دالر سرمایه کشور در بخش مسکن های 

خالی راکد مانده است.
ام��ا تع��داد کل واحدهای مس��کن مه��ر 2 میلیون 
و22۰ هزار واحد بوده که از ای��ن تعداد یک میلیون 
و 865 هزار واحد افتتاح و به متقاضیان واگذار شده 
 اس��ت. یعنی ۱6 درصد از کل این واحدها در گردنه 
مشکل دار این طرح نیمه متوقف باقی مانده و تقریبا 
تمام واحدهای نیمه تم��ام که هنوز به مرحله افتتاح 
نرسیده اند عمدتا یکی از س��ه نوع خدمات زیر بنایی 
 ش��امل آب، برق و فاضالب را ندارند. ب��ه طور مثال 
 با این که مس��کن مه��ر پردیس تقریبا کامل اس��ت، 
مورد تایید نبودن بهداش��ت آب ای��ن مجموعه مانع 
افتتاح آن می شود. از سوی دیگر، به گفته کارشناسان 
چاپ5۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه برای 
ساخت مسکن مهر شوک هایی را به سایر بخش های 
اقتصادی وارد ک��رد. تزریق چنین پول��ی به اقتصاد 
 کش��ور که گفته می ش��ود تا کنون بی س��ابقه بوده، 
نه تنها ارزش پول مل��ی را در مقابل دالر ضعیف کرد 
و آن را به یک سوم رس��اند بلکه تورم 4۰/4 درصدی 
را دام��ن زد. چاپ پول و انتش��ار آن در جامعه تقاضا 

برای کاالهای دیگر را باال برد و از س��وی دیگر عرضه 
را دچار مش��کل کرد تا جایی که مس��کن هم از این 
بلبشو بی نصیب نماند و یک بار دیگر در سال ۱39۱ 
با جهش قیمت مواجه شد و برای سومین بار پس از 
 انقالب اسالمی ) س��ال های ۱368، ۱386 و ۱39 ( 
به رکود برخورد کرد. قربانی ش��دن اقتصاد کشور به 
دست مجریان مسکن مهر تنها با هدف و انگیزه  تامین 
مسکن برای اقشار ضعیف صورت گرفت؛ اقشاری که 
قطعا بیش از سایر دهک ها از تورم ناشی از اجرای این 
طرح ضربه دیدند. به مفهوم دیگر مس��کن مهر شاید 
به۱۰ درصد اقتصاد کشور کمک کرد و به9۰ درصد 
آسیب رساند. بی برنامگی تاریخی دولت قبل در ورود 
به مسکن مهر، مسئوالن دولت یازدهم را به قدری از 
دخالت مستقیم در ساخت و س��از ترسانده که هنوز 
پس از گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن دولت، 
خبری از اجرای طرح مس��کن اجتماعی نیست؛ چرا 
که دولت قصد دارد پروژه مسکن اجتماعی را از محل 
 برگشت تسهیالت مسکن مهر و س��ایر منابع بانکی 

در گردش اجرا کند.

رکورد ادواری دربخش مسکن؛

سر بریدن اقتصاد کشور به دست مسکن مهر

پنبه وارداتی رشته ای که سر دراز دارد؛

وقتیبا»پنبه«سرمیبرند

آب و برق گران نمی شوند

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: هیچ گونه 
مصوبه ای از طرف دولت برای افزایش نرخ آب و برق 

از ابتدای سال ۱395 صادر نشده است.
 هوش��نگ فالحتی��ان در همایش حمای��ت از کار، 
سرمایه و دانش ایرانی در صنعت آب و برق با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: سوتفاهم  افزایش قیمت 
برق به دلیل این است که در مفاد بودجه سال ۱395 
که از سوی مجلس ابالغ ش��ده به ازای هر کیلووات 
س��اعت3۰ ریال به منظور توس��عه برق روستایی و 
تجدید پذیر از مشترکان دریافت شود. وی ادامه داد: 
این همان عددی است که در بودجه سال ۱394 نیز 
ذکر شده بود بنابراین باید گفت که تاکنون هیچ گونه 
افزایش��ی در تعرفه های برق اعمال نشده و در واقع 
 هیچ مصوبه ای در این ارتباط از س��وی دولت صادر 
نش��ده اس��ت. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
 با اش��اره به تعرفه های ب��رق مصرفی اظه��ار کرد: 
در حال حاضر در کل کشور حدود5۰ درصد از قیمت 
 تمام ش��ده برق را بدون احتس��اب سوخت مصرفی 
در نیروگاه ه��ا حاص��ل می ش��ود، یعن��ی ب��ه ازای 
هرکیلووات ساعت برقی که در اختیار مشترکان قرار 
می گیرد، با لحاظ این موضوع که س��وخت مصرفی 

نیروگاه ه��ا به نوعی مجان��ی در اختی��ار نیروگاه ها 
قرار می گیرد، صنعت ب��رق5۰ تومان ضرر می کند. 
فالحتی��ان ادامه داد: روز ب��ه روز بدهی های صنعت 
برق کش��ور به تولید کنندگان ب��رق، عوامل توزیع، 
پیمانکاران و تولید کنندگان تجهیزات برقی اضافه 
می ش��ود و از آنجایی که دولت نی��ز در جریان این 
موضوع قرار گرفته به جد وزارت نیرو و دولت پیگیر 
این موضوع هس��تیم تا برای حل این مسئله تدبیر 
 اساس��ی صورت گی��رد. وی تصریح ک��رد: آنچه که 
به مشترکان برق مربوط می شود این است که تاکنون 
هیچ گونه افزایشی در تعرفه های فروش انشعاب و برق 

از ابتدای سال ۱395 رخ نداده است.

 اس��تاندار اصفهان به وفور کااله��ای مورد نیاز 
در انبارها اشاره کرد و گفت: اصناف و کمیسیون 
قیمت گذاری برای تثبیت قیم��ت ها، تا پایان 
 این م��اه مب��ارک رمضان مج��از ب��ه افزایش 

قیمت ها نیستند.
رس��ول زرگرپور در جلسه کمیس��یون تنظیم 
 بازار اس��تان، اظه��ار داش��ت: در فرآیندی که 
 در خص��وص توزیع میوه ش��ب عی��د طراحی 

ش��ده بود، خوش��بختانه اصفه��ان در مجموع 
نسبت به استان های دیگر وضعیت بهتر داشت 
و میوه در این استان با قیمت های مناسب تری 
توزیع شد. استاندار اصفهان با بیان اینکه تنظیم 
بازار توسط دولت در عید نوروز برنامه ای کامال 
 موفق بود، افزود: در خصوص کمبود کاال و ایجاد 
قیمت های نامتعارف هیچ گونه مشکلی ایجاد 
نش��د و این طرح باید الگویی برای س��ال های 
 آینده باش��د. وی ب��ه وفور کاالهای م��ورد نیاز 
در انبارها اشاره کرد و گفت: اصناف و کمیسیون 
قیمت گذاری برای تثبیت قیم��ت ها، تا پایان 
 این م��اه مب��ارک رمضان مج��از ب��ه افزایش 
قیمت ها نیستند. زرگرپور با بیان اینکه وضعیت 
قیمت ها نس��بت به دوره مش��ابه سال گذشته 
وضعیت متالطمی ندارد و حتی برخی از کاالها 
 کاهش قیمت داش��ته اس��ت، افزود: امیدواریم 
در م��اه رمضان نیز ش��اهد وف��ور کاال با قیمت 
تنظیم شده باشیم که البته با برنامه ریزی های 
انجام شده اقالمی از قبیل مرغ و گوشت قرمز، 

برنج، شکر و سایر اقالم مورد نیاز به میزان کافی 
در انبارها ذخیره سازی ش��ده است. وی افزود: 
غالتی از قبیل جو نیز به نحوی که به نفع کشاورز 
 باشد، خریداری ش��ده و در خصوص گندم نیز 
در روزه��ای آتی برنام��ه ریزی خواهد ش��د و 
 اگر نحوه خرید به گونه ای باش��د که کش��اورز 
به موقع پول خ��ود را دریافت کند، ش��یرینی 
فروش محصول خود را احس��اس خواهد کرد و 
شیرینی تولید شده در خرید تکمیل خواهد شد.

اس��تاندار اصفهان همچنین به موضوع ش��یر و 
دامداران اش��اره کرد و گفت: براساس پیشنهاد 
اس��تان اصفهان به مرکز، جلوگیری از واردات 
شیرخشک و پرداخت یارانه صادرات در دستور 
کار ق��رار گرفته اس��ت. وی با گالی��ه از برخی 
اقدامات افرادی تحت عنوان تش��کل ها، گفت: 
تشکل ها باید ش��أن خود را حفظ کنند و توجه 
داشته باش��ند که وقتی مس��ئوالن استان یک 
معضل را با جدی��ت پیگیری م��ی کنند طرف 

مقابل نیز باید به این پیگیری ها احترام گذارد.

استانداراصفهان؛

اصناف مجاز به افزایش قیمت در ماه رمضان نیستند
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عکس روز)عکاس لهستانی، عاشق سگ هاست و عکس های زیبا و فوق العاده ای از سگ ها می گیرد(

خبـر

رییس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گف��ت: 70 درصد از حریق های 
کش��ور در جنگل های زاگرس رخ می دهد.خداکرم جاللی در جلس��ه شورای 
هماهنگی مدیریت بحران اس��تان ایالم، اظهار کرد: مس��ئله حریق در جهان 
یک چالش عمده اس��ت به طوری که طب��ق آمارهای مراک��ز جهانی 1 درصد 
جنگل های جهان س��االنه طعمه حریق می ش��وند ب��ه عبارت��ی از 4 میلیارد 
هکتار جنگل در س��طح جهان، س��االنه 40 میلی��ون هکتار از آنه��ا در آتش 
می سوزد.وی با بیان اینکه در کش��ور ما ساالنه 1 دهم درصد از جنگل ها طعمه 
حریق می ش��وند، افزود: ما نیز دچار آتش س��وزی هس��تیم که با توجه با بافت 
جنگل های کش��ور این رقم قابل توجه اس��ت که باید به حداقل ممکن برسد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: حدود 78 درصد حریق های ما سطحی 
و 6 درص��د تاجی و 16 درصد نیز تنه ای اس��ت و 40 درصد آتش س��وزی ها در 
 جنگل ه��ا، 55 درصد در مرات��ع و 5 درصد در جنگل های در دس��ت کاش��ت 
رخ می دهند.جالل��ی با اش��اره به اینک��ه جنگل های جهان از جنس س��وزنی 
برگ ها هس��تند که در صورت بروز حریق اطفای بسیار س��ختی دارند، گفت: 
خوشبختانه جنگل های ما در کشور پهن برگ هستند که هم پیشگیری و هم 
اطفا را آس��ان تر می کند.وی ادامه داد: 70 درصد از حریق ها در سطح کشور در 
جنگل های زاگرس، 3 درصد در جنگل های شمال و 27 درصد نیز در 3 منطقه و 
رویشگاه های دیگر صورت می گیرد که باید گفت که حریق یک چالش ملی است 

و در زمان آتش سوزی کلیه دستگاه های کشوری و لشکری باید کمک کنند.
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد: اقداماتی که باید 
صورت گیرد در 2 بخش پیشگیری و عملیاتی دسته بندی می شوند که در بحث 

پیشگیری سیاست اصلی ما بر مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم است.
جاللی با تاکید بر اینکه سال گذش��ته 5 میلیون هکتار از اراضی سطح کشور را 
برای حفاظت به مردم واگذار کردیم که امسال به 10 میلیون هکتار خواهد رسید، 
گفت: جاهایی که حفاظت از آنها به مردم واگذار شده خسارت، تخریب و تصرف 

حداقلی داشته اند و البته از همه مهم تر اینکه باید انگیزه برای مردم ایجاد شود.
وی بر فرهنگ سازی در این زمینه اشاره و تصریح کرد: در خصوص اقداماتی که 
باید در زمینه پیشگیری و اطفای حریق داشته باشیم باید گفت که ناوگان زمینی 

اطفای حریق در سطح نقاط پر خطر نیازمند تجهیز است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: ایجاد دیده بان و مراقبت از عرصه های 
طبیعی از جمله برنامه های ما برای سال جاری اس��ت که در همین راستا 
س��امانه 1504 نیز به صورت رایگان آماده ارایه نقطه نظرات و گزارش��ات 
مردمی است.رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به 
اینکه سامانه پایش ماهواره ای در مرکز راه اندازی شده است، افزود: گردو غبار 
و ریزگردها و پوشش گیاهی کشور نیز از طریق این سامانه پایش می شود که 
البته ناوگان هوایی اطفای حریق ما به شدت نیازمند حمایت است.جاللی 
95 درصد از عوامل حریق  ها را انسانی و 5 درصد را عامل غیرانسانی دانست 
و گفت: تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و از سایر دستگاه ها 
نیز کمک می خواهیم تا در هنگام بروز آتش سوزی در جنگل ها در کمترین 

زمان ممکن اطفای حریق داشته باشیم.

70درصد آتش سوزی  جنگل ها 
در زاگرس رخ می دهد

دریچه

معاون س��ازمان حفاظت از محیط زیست کش��ور گفت: نباید در تولید 
صنایع دس��تی از وجه حفاظت و همراهی با محیط زیس��ت دور شویم 
چراکه این هن��ر صنعت اصیل ایران��ی، صنعتی س��بز و حامی محیط 

زیست است.
محمد مجابی معاون س��ازمان حفاظت ازمحیط زیست کشور با اشاره 
به اهمیت برگزاری نمایش��گاه ساالنه صنایع دس��تی در خرداد ماه هر 
سال گفت: یکی از محصوالت فرهنگی افتخارآفرین ما در ایران، صنایع 

دستی است.
 در هرجای دنیا وقتی نام ایران می آید صنایع دستی ایرانی نیز به ذهن ها 
می رسد و این خود نمونه ای بارز از اهمیت صنایع دستی اصیل ایرانی در 
دنیاست که می تواند زمینه معرفی و آشنایی بهتر و موثرتری با فرهنگ 

و هنر ایران را فراهم آورد.
وی در ادامه افزود: آنچه که در راستای توجه به صنایع دستی مهم است، 
این اس��ت که ما در فرهنگ ایران همراهی با محیط زیس��ت را بس��یار 
داش��ته ایم و اگر توجه کرده باش��ید خواهید دید که در صنایع دستی 
همواره بر این امر توجه شده است. به عنوان نمونه رنگی که در فرش یا 
گلیم ایران به کار برده می ش��ود همواره گیاهی است و حتی بسیاری از 
موارد دیگر مواد اولیه استفاده شده در صنایع دستی ایرانی کامال طبیعی 

بوده و در راستای حفاظت از محیط زیست است.
 معاون توس��عه مدیریت، حقوق��ی و امور مجلس س��ازمان حفاظت از 
محیط زیست کش��ور تاکید کرد: امروزه باید مراقب بود و دقت داشت 
که با رشد و پیشرفت تکنولوژی این هم راستایی و جایگاه بسیار خوب 
صنایع دستی دستخوش چالش نشود و همواره در تولید صنایع دستی 
از آن وجه حفاظ��ت و همراهی با محیط زیس��ت دور نش��ویم. چراکه 
 این هنر صنع��ت اصیل ایرانی، صنعتی س��بز و حامی محیط زیس��ت

 است.
وی در ادامه با اش��اره به اهمیت مقول��ه تجارت جهانی بی��ان کرد: در 
مارکتینگ یا مباحث تجارت جهانی بحث نمایشگاه ها و برگزاری انواع 
نمایشگاه های داخلی و خارجی و حتی نمایشگاه های مجازی بسیار مهم 
است. نمایشگاه ملی و منطقه ای برای عرضه، مذاکره، مبادله اطالعات 
و محصوالت که از این فرصت ها برای ایجاد رشد و توسعه باید به خوبی 

استفاده کرد.
وی در پایان سخنانش یادآور شد: از برگزاری چنین نمایشگاهی بسیار 
خوشحالیم و امیدواریم که نمایشگاه ساالنه صنایع دستی که به همت 
معاونت صنایع دستی برپا می شود به خوبی و با موفقیت برگزار شود و 

در آن به حوزه محیط زیست هم پرداخته شود.

سخنگوی فراکس��یون محیط زیست و توس��عه پایدار مجلس از ورود 
پساب های صنعتی کارخانجات ارمنستان به رود ارس انتقاد کرد و گفت: 
ارمنستان با زیر پا گذاشتن استانداردهای زیست محیطی، پساب های 

صنعتی را وارد رودخانه ارس کرده است.
موید حسینی صدر در توضیح آلودگی رودخانه ارس، گفت: کارخانه های 
کشور ارمنس��تان با کمال س��هل انگاری و بی مس��ئولیتی، پساب های 

صنعتی را وارد رودخانه ارس و دریای خزر کرده اند.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
پساب های صنعتی ارمنستان، رودخانه ارس و دریای خزر را آلوده کرده، 
متاسفانه این پساب ها آس��یب جدی به آبزیان و طبیعت پیرامون رود 
ارس وارد کرده،این پساب ها سموم صنعتی هستند که به راحتی تجزیه 

نمی شوند و آثار ماندگاری به جا خواهند گذاشت.
عضو کمیته دائمی صل��ح و امنیت بین المللی در مجلس، یادآور ش��د: 
مس��ئوالن س��ازمان های جهانی باید تذکرات الزم برای جلوگیری از 
تخریب زیس��ت محیطی کش��ور ایران را به کشور ارمنس��تان دهند، 
 در غیر این ص��ورت، برخی آس��یب ها به محیط زیس��ت بین نس��لی 

می شود.
وی در ادام��ه، اجالسIPU در کش��ور زامبی��ا را یادآور ش��د و گفت: 

 گ��روه ایرانی در این اجالس بر مس��ایل مهم زیس��ت محیطی کش��ور 
 تاکی��د ک��رده، در حقیق��ت کش��ور ارمنس��تان باید وظیفه ش��ناس 
 بوده و با رعایت حس��ن همجواری از اقدام ناشایس��ت خود جلوگیری

کند.
حسینی صدر با بیان اینکه دیدگاه جهانی بر حفظ محیط زیست تاکید 
دارد، گفت: کشور ارمنستان مسبب آلودگی رودخانه ارس و تا حدودی 

دریای خزر است و بهتر است که این مسئولیت را نیز بپذیرد.
سخنگوی فراکسیون محیط زیس��ت در مجلس شورای اسالمی، تاکید 
کرد: مسئوالن س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت باید معضل آلودگی 
رودخانه ارس را به صورت کارشناسانه بررسی و با وزارت امور خارجه در 
میان بگذارند، لذا وزارت امور خارجه تذکرات الزم را به مسئوالن کشور 

ارمنستان منتقل کند.
 محمد جواد س��روش مدی��رکل دفت��ر آب وخاک س��ازمان حفاظت 
 محی��ط زیس��ت آلودگ��ی رود ارس را مرب��وط ب��ه مع��دن م��س 
 ارمنس��تان دانس��ت و گفت: آلودگ��ی رود ارس مربوط به س��ه بخش
  آب ه��ای س��طحی، رس��وبات و موج��ودات ک��ف زی اس��ت ک��ه
  تاکن��ون ارمنس��تان آلودگ��ی رس��وبی و موج��ودات ک��ف زی را

 نمی پذیرفت.

معاون سازمان حفاظت از محیط زیست:

در تولید صنایع دستی نباید از همراهی با محیط زیست دور شویم
سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس؛

آلودگی رودخانه ارس در پی ورود پساب های صنعتی ارمنستان

 نشس��ت هم اندیش��ي الگوي بهینه س��ازي مص��رف انرژي ب��ا حض��ور نمایندگاني از 
وزارتخانه هاي آموزش وپرورش، ورزش وجوانان و نیرو به منظور بررسي تدوین الگوي 
مصرف انرژي واتخاذ راهکاري جهت نیل به توسعه پایدار دردفترمعاونت آموزش وپژوهش 

سازمان حفاظت محیط زیست برگزارشد.
به گزارش »پاما«، معاون آموزش وپژوهش س��ازمان حفاظت محیط زیست درابتداي 
نشست ضمن تقدیراز عملکرد دووزارتخانه آموزش پرورش و ورزش وجوانان به موضوع 
تاسیس ستاد توسعه جوانان دروزارت ورزش وجوانان اشاره کرد وآن را از اقدامات مثبت 

آن وزارتخانه برشمرد.
مظاهري همچنین از بازدید وزیرورزش وجوانان از نمایشگاه محیط زیست در اسفندماه 

94 قدرداني کرد و براهمیت تاسیس باشگاه محیط زیست وطبیعت تاکیدکرد.
معاون آموزش وپژوهش سازمان حفاظت محیط زیست درادامه با اشاره به اهداف توسعه 
پایدار گفت: سیاس��ت هاي کلي نظام درحوزه محیط زیس��ت نیز منطبق براین اهداف 

توسعه پایداراست.
وي ب��ا تاکید براهمی��ت اجراي الگ��وي بهینه س��ازي مصرف ان��رژي در کش��ور ابراز 
 امیدواري کرد: این نشس��ت آغازي براي اجراي این الگو درمجموعه آموزش و پرورش و

 ورزشگاه ها باشد.
اهمیت محیط زیست براي وزارت ورزش وجوانان

س��یدعبدالحمید احمدي معاون فرهنگي،آموزش وپژوهش وزارت ورزش وجوانان نیز 
دراین نشست گفت: وزارتخانه ورزش وجوانان تمام ظرفیت ها را براي حفظ محیط زیست 

به کارگرفته و با اعتقاد وارد شده است.
وي با اش��اره به اقدامات اولیه دفترمحیط زیس��ت وزارت ورزش، درخصوص تاس��یس 
 باشگاه محیط زیست وطبیعت هم گفت: ما توانستیم ظرفیت هاي فعال ورزش چه در

دستگاه هاي ورزشي، باشگاه ها ، فدراسیون ها وحتي نخبگان ورزشي را به پاي محیط 
زیست بیاوریم واین یک اتفاق مهم وبي سابقه است.

احمدي افزود: باآماده ش��دن مقدمات اولیه از س��وي س��ازمان حفاظت محیط زیست 
 این وزارتخانه آمادگي دارد چه درسطح اس��تان هاوچه درسطح مجموعه ستادوچه در

بخش هاي دیگر درراه اندازي باشگاه محیط زیست وطبیعت همکاري کند.
وي یادآورشد: مجموعه ورزشي آزادي که یک نماد ورزشي در ایران است، این ظرفیت را 
دارد که چنین اقداماتي را پیاده سازي کند والزم است که بدانیم مراحل کارچگونه است 
و چه کارهایي باید انجام پذیرد وسازمان حفاظت محیط زیست چه کمک هایي مي تواند 

داشته باشد وچه الگوهایي دراین کاردردنیا وجود دارد.
تشریح مصوبات اجالس جهاني محیط زیست

درادامه نشست مدیرکل توسعه پایدارواقتصادسبز سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به تاریخچه اهداف توسعه پایدار دراجالس هاي جهاني گفت: بزرگ ترین اجالس هایي 
که بعدازاجالس عمومي سازمان ملل تشکیل مي شود، اجالس هاي محیط زیست است 

که باحضور سران جهان برگزارمي گردد.
زهرا جواهریان با اش��اره به برخي مصوبات اجالس جهاني درحوزه محیط زیست گفت: 
دراجالس پاریس که سال گذشته برگزار شد تالش مي شد تا توافقي براي محدودکردن 
دماي کره زمین 2 درجه حاصل شود وهرکشوري براس��اس تعهدات جلونرود مشمول 
تحریم خواهدش��د وایران تعهد کرد 4 درصد میزان انتش��ارگازهاي گلخانه اي خود را 
ازمبدا س��ال 2010 کاهش دهد واگرتحریم ها را بردارند 8 درصد نسبت به آن افزایش 
خواهیم داشت چون خود تحریم ها فش��ار زیادي را براي ما درمصرف دي اکسیدکربن 

تحمیل مي کند.

 مدیرکل توس��عه پایدار س��ازمان محی��ط زیس��ت،مصرف زیاد ان��رژي واس��تفاده از
تکنولوژي ه��اي قدیمي را ازمعضالت اصلي درکش��ور دانس��ت وگف��ت: بایدعزم ملي 
درکشوروجود داشته باش��د. یک بخش ازآن دس��تگاه هاي متولي مثل نفت، صنعت و 
نیروکه روي تکنولوژي ها کارمي کنند و بخش دیگرمربوط به فرهنگ س��ازي است که 

باید ازمنازل شروع کنیم.
جواهریان درپایان لزوم ایجاد کمیته هاي تخصصي توسعه پایدار در وزارتخانه ها را یادآور 
شد وابراز امیدواري کرد که  با این کمیته هاي تخصصي بتوانیم بر اساس اهداف توسعه 
پایدار جلو برویم.درادامه نشست، مدیرکل آموزش سازمان حفاظت محیط زیست ضمن 
تقدیر ازدو وزارتخانه آموزش وپرورش و ورزش وجوانان به اجراي طرح مدارس طبیعت 
اشاره کرد وگفت: درصورت موافقت آموزش وپرورش این طرح اجرایي خواهد شد واین 

جزیي از منشور مدارس جامع محیط زیستي است.
آموزش وپرورش مي خواهد براي محیط زیست به طور جدي کارکند

مهرزاد حمیدي معاون تربیت بدني وس��المت وزیرآموزش وپرورش نیز دراین نشست 
گفت: موضوع محیط زیست نه تنها یک بحث وظیفه ملي است بلکه جزو سیاست هاي 
دولت تدبیر وامید است ومحیط زیست با تنگناهایي که دولت داشت با یک دید مترقي 

با تمام ظرفیتي که براي دولت امکان داشت روي مندرجات برنامه ششم گنجانده شد.
وي با اشاره به اهداف اجالس س��ران وتعهداتي که کش��ورایران انجام داده است گفت: 
درخصوص وظایفي که به ما برمي گشت جلساتي مختلف درحول محور محیط زیست 

درحوزه هاي مختلف تشکیل دادیم و واقعا مي خواهیم براي محیط زیست کاربکنیم.
حمیدي دررابطه با اجراي طرح مدارس محیط زیس��تي نیزگفت: 105 هزار مدرس��ه 
درکشور داریم وانتظار داریم سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص آموزه هاي محیط 
زیست چه دربخش انرژي چه دربخش زباله و پسماند و چه درآموزش ، نسبت به تهیه یک 

دستور العمل اقدام کند تا قابل ابالغ، پیگیري واجرا باشد.
معاون آموزش وپژوهش سازمان حفاظت محیط زیس��ت در ادامه نشست به استفاده از 
انرژهاي نو اشاره کرد وگفت: انرژي هایي ازجمله انرژي بادي، خورشیدي، زمین گرمایي، 
انرژي زیس��تي وانواع انرژي هاي مختلف زماني که مي خواهد براي یک دستگاه دولتي 
استفاده شود ممکن است با مشکل اقتصادي مواجه شود ولي نهایتا در درازمدت که نگاه 

مي کنیم یک درآمد خوبي دارد واین همان اقتصاد مقاومتي است.
مهناز مظاهري با اشاره به چگونگي استفاده از انرژي ها نو در دستگاه هایي همچون آموزش 
وپرورش و ورزشگاه ها اظهار داشت: با همکاري وزارت نیرو مي توانیم به صورت آزمایشي 

دربحث آموزش وفرهنگ یک مدلي را ارایه کنیم و به صورت آزمایشي به اجرا درآوریم.
 وزارت نیرو در پي توسعه انرژي هاي نو

علیرضا دائمي معاون وزیر نیرو دربرنامه ریزي واموراقتصادي نیز دراین نشست گفت: ما 
دروزارت نیرو چند تا وظیفه داریم یکي توسعه انرژي هاي نو است ودیگري آب که اهمیت 
فوق العاده اي دارد.وي ادامه داد: اگرچه درزمینه هاي مختلف فني داراي حداکثراطالعات 

وتوانمندي ها هستیم ولي به لحاظ اجتماعي بسیارضعیف است.
به گفته دائمي مدارس، دانشگاه ها و ورزشگاه ها مي توانند مراکزي باشند که ما درتوسعه 
استفاده از انرژي هاي نو بتوانیم پیش قدم باشیم.وي تصریح کرد: اعالم آمادگي مي کنم 
وزارت نیرو در اجراي این طرح ها حتي اگرالزم باش��د درکنارهر ورزش��گاه ، مدرسه ویا 
 یک دانشگاه به نصب تجهیزات اس��تفاده ازانرژي ها اقدام کرده و نشان دهیم که چگونه

 مي توانیم از انرژي خورشید ي نیروي برق تهیه کنیم.معاون وزیر نیرو در پایان با پیشنهاد 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت مبني بر راه اندازي 5 مدرسه و 5 باش��گاه ورزشي در 
روستاها و مناطق محروم با به کارگیري از انرژي هاي نو به منظور کاهش مصرف انرژي 

موافقت کرد.

باشگاهمحیطزیستوطبیعتبهکمکمحیطزیستمیآید
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باور غالب مردم بر این است که فرزندان طالق محکوم به شکست در زندگی 
هستند و اغلب در مواجهه با این کودکان سرنوش��ت نامعلوم و ناموفقی را 
برای آنها متصور می شوند. این عقیده نادرست به حدی در فرهنگ ما ریشه 
تنیده است که خود کودک نیز با چنین باور اشتباهی رشد می کند. همین 
مس��ئله باعث می ش��ود دس��ت از تالش بردارد و به نوعی خود را به دست 

سرنوشت بسپارد. 
با وجود آنکه طالق همچنان یکی از بحران ه��ای غم انگیز در زندگی افراد 
به شمار می رود، پژوهش های اخیر این باور را تایید نمی کند. والدینی که 
از یکدیگر جدا می ش��وند نس��بت به فرزندان خود وظایف خطیرتری پیدا 

می کنند.
  مهم تری��ن وظیفه والدی��ن در ضمن جدای��ی و پس از آن، این اس��ت که 
با ایجاد فضایی آکنده از صلح و همکاری مشترک و پرهیز از دشمنی و انتقام 
 نسبت به یکدیگر نقش خود را برای فرزندان شان توام با تفاهم و احترام ایفا 

کنند. 
هنگام جدایی قدرت تمرکز و تعقل افراد به کمترین میزان کارآمدی خود 

می رسد، در این شرایط بهترین راه حل برای عبور از بحران و کمتر آسیب 
دیدن فرزندان  این است که از همفکری های یک مشاور بهره ببریم و اختیار 
زندگی خود را به توصیه های ریز و درش��ت اطرافیان نس��پاریم، ش��اید به 
 این ترتیب بتوانی��م از این برهه پرتالطم زندگی ب��ا کمترین میزان تلفات 

به سالمت عبور کنیم.
واکنش فرزندان نسبت به طالق والدین شان با سه عامل مهم در روابط بین 
پدر و مادر مرتبط اس��ت: در درجه اول به رابطه بین والدین قبل از طالق، 
دوم به درگیری ها و مشکالت بین والدین در ضمن جدایی و سوم به رابطه 

بین والدین پس از جدایی. 
هر چقدر پدر و مادر از یکدیگر دوستانه تر جدا ش��وند فرزندان آنها از نظر 
روانی سالم تر بار خواهند آمد. فرزندان پسر و دختر هر دو به میزان یکسانی 
از طالق آس��یب می بینند، ولی واکنش های متفاوتی نسبت به این مسئله 
نشان می دهند. تجربه نشان داده است که تحمل موضوع طالق برای پسرها 
بسیار مشکل است، به همین دلیل اغلب با بروز خشم و دعوا با این مسئله 

برخورد می کنند.
 در حالی که طالق روی دخترها به نحو دیگری تاثیر می گذارد و آنها احتماال 
افرادی گوش��ه گیر و پنهان کار و درون گرا بار می آیند. اگر در این ش��رایط 
یکی از والدین ، خود را کنار بکشد و کودک توسط یک والد نگهداری شود، 

مشکالت فراوانی ایجاد خواهد شد. 
به طور مثال ممکن اس��ت بدون پدر مش��کالت مالی به کودک فشار آورد 

و بدون مادر ک��ودکان از 
شکوفایی استعداد و احساسات 

محروم شوند. 
در ای��ن ش��رایط هم��کاری و حمایت 
مشترک والدین این احس��اس امنیت 
را در فرزند به وجود م��ی آورد که بدون 

نگرانی از ش��رایط به زندگی، درس و وظایف 
خود به خوبی بپردازد.

واکنش بچه ها در پذیرش طالق
ترس از رها شدن: فرزندان طالق همواره این حس را خواهند داشت که اگر 
 کسی را دوست بدارند و دوست داشتن خود را ابراز کنند ممکن است او را 

از دست بدهند، بنابراین احساسات خود را بروز نمی دهند.
این واکنش بیشتر در کودکان دیده می شود. آنها واقعیت را انکار می کنند 
و همیشه در این فکر هس��تند که همه چیز به زودی درست خواهد شد و 

والدین شان به یکدیگر باز می گردند.
 افس��ردگی که با تغیی��رات در اش��تها و خواب خ��ود را نش��ان می دهد. 
 احساس گناه درباره اینکه پدر و مادرش��ان به خاطر وجود آنها از هم جدا

 شده اند.
 درنهایت بای��د بدانیم کودکان ق��درت انعطاف پذی��ری باالیی دارند و 

می توانند به طور چشمگیری خود را با محیط جدید سازگار کنند.

با آماده کردن 20 هزار پایگاه تابستانه برای دانش آموزان؛

هر دانش آموز در تابستان یک مهارت می آموزد
رییس پلیس راهور ناجا خبر داد:

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در خرداد
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان:

آموزش فرهنگ شهروندی در رسانه های مجازی

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

خبراخبار

مدیر مرکز کنترل ترافیک ش��هر اصفهان گف��ت: تابلوهای الکترونیکی 
ترافیکی شهر، دوبرابر می شود. همایون یزدان پناه با بیان اینکه هم اکنون 
تعداد 36 دس��تگاه تابلو پیام متغیر خبری در س��طح ش��هر نصب است، 
اظهارکرد: این محصول برای نمایش پیام ه��ای ترافیکی در خیابان ها و 
بزرگراه ها مورد استفاده قرار می گیرد. وی با بیان اینکه تابلو های پیام  متغیر 
دو نوع است، افزود: از تعداد کل تابلوهاي متغیر خبري 21 تابلو پیام متغیر 
 متناسب با شرایط ترافیکي خیابان ها اس��ت و 15 تابلو پیام ثابت است. 
مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: سیستم های 
نظارت تصویری از ابزار اصلی مدیریت ترافیک هستند و مزیت آن ها فراهم 
 کردن اطالعات تصویری برای تصمیم گیری است. یزدان پناه ادامه داد: 
در سال جاري 19 تابلو خبري دیگر نیز در سطح شهر نصب مي شود که 
5 عدد آن مربوط به پروژه استقالل، 3 تابلو مربوط به پروژه 25 آبان و 11 
تابلو دیگر نیز در سطح معابر متناسب با نیاز شهر نصب و به بهره برداري 

مي رسد.

معاون تسهیالت دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اظهار 
امیدواری کرد: با رایزنی که با بانک ها داریم به تمام دانشجویان دکترا وام 

ویژه دکتری تعلق می گیرد.
سید فردین تقی زاده، با اشاره به وام های دانش��جویی اظهار کرد: سعی 
 کردیم وام های دانش��جویی را کیفی س��ازی کنیم، یعن��ی مبلغ مربوط 
به وام ها را بر اس��اس مقاطع تحصیلی و متناس��ب با هزینه تمام ش��ده 
 تغییر دهیم. وی در خصوص نحوه پرداخت وام ها افزود: س��عی می کنیم 
در کمتری��ن زم��ان ممکن با مکانی��زه ش��دن سیس��تم، وام  در اختیار 
 دانش��جویان قرار گیرد. در خصوص وام ازدواج با توجه ب��ه تاکیدی که 
بر ازدواج دانشجویی و تسهیل ازدواج است، مبلغی را از صندوق رفاه وام 
می دهیم و همین طور طبق تفاهم نامه ای که با  صندوق کارآفرینی امید 
منعطف کرده ایم در آینده دانشجویان عالوه بر وامی که از صندوق دریافت 

می کنند، می توانند از وام این صندوق  نیز بهره مند شوند.
معاون تسهیالت دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: 
در کنار وام های دانش��جویی تفاهم نامه ای با بنیاد علوی صورت گرفته تا 
دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت از تسهیالت این بنیاد استفاده کنند.

تقی زاده تصریح ک��رد: اعتباری که از طرف س��ازمان مدیریت در ردیف 
اعتبار غذای دانشجویی به دانش��گاه ها ابالغ می شود با قیمت تمام شده 
غذاهای دانشجویی فاصله دارد و در این حوزه فش��ار مالی بر دانشگاه ها 
وجود دارد. وی ادام��ه داد: در صندوق رفاه طرح تبدی��ل یارانه به وام را 
داشتیم که عملی نشد. ولی با  طرحی که امسال به دولت ارایه شد،100 
میلیارد تومان عالوه بر افزایش بودجه تغذیه دانشجویی عادی که هرساله 

صورت می گیرد، قول داده شد در بودجه دانشگاه ها قرار داده شود. 
 معاون تس��هیالت دانش��جویی صندوق رفاه دانش��جویان وزارت علوم 
 در خص��وص خواب��گاه اف��زود: در برنام��ه پنجم توس��عه متاس��فانه از 
خوابگاه س��ازی منع ش��دیم، درصورتی ک��ه بس��یاری از خوابگاه های 
دانشگاه ها مش��کل پیدا کردند، بنابراین  با بخش خصوصی وارد مذاکره 
شده ایم تا خوابگاه های اجاره به شرط تملیک در دانشگاه هایی که زمین 
خوابگاه را بتوانند تامین کنند بسازد و دانشگاه اجاره بهای آن را در اختیار 
بخش خصوصی قرار دهد. تقی زاده خاطرنش��ان کرد: بودجه مورد نیاز  
برای خوابگاه ها550 میلیارد تومان است تا خوابگاه ها به شرایط مطلوب 
برس��ند. این در قالب طرح دیگری به دولت ارایه شده و در حال پیگیری 
هستیم. طرح بعدی، پرداخت مابه التفاوت سود تسهیالت بانکی تا سود 6 
درصد به سازندگان بخش خصوصی است تا رغبتی برای آن ها ایجاد شود 
که خوابگاه های جدیدی بسازند. وی با اشاره به وام شهریه افزود: با توجه 
 به اینکه بسیاری از دانش��جویان متقاضی این وام هستند ردیف مربوط 
به آن در سال 93 تخصیص صفر درصد بود، در سال 94 فقط 38 میلیارد 
تومان دولت به وام شهریه کمک کرد ولی صندوق رفاه بالغ بر200 میلیارد 

تومان در این ردیف وام پرداخت کرد.

رییس سازمان زندان ها، گفت: 40 تا 46 درصد زندانیان مجددا بعد از آزادی 
با همان جرم اولیه یا جرم دیگر به زندان بازمی گردند.

اصغر جهانگیر اظهار داشت: بیش از 50 درصد افراد برای نخستین بار وارد 
زندان می ش��وند که در بس��یاری از این موارد می توان از ورود این افراد به 
زندان ها جلوگیری کرد، زندان کردن برخی از افراد مگر در موارد ضروری 

به جامعه کمکی نمی کند.
وی گفت: 40 تا 46 درصد زندانیان مجددا بعد از آزادی با همان جرم اولیه یا 
جرم دیگر به زندان بازمی گردند که امیدواریم با روش های پیشگیرانه کمک 

کنیم میزان جرم و تخلف در جامعه کاهش یابد.
رییس س��ازمان زندان ها اضافه کرد: در بحث رس��یدگی ب��ه پرونده ها و 
جلوگیری از اطاله دادرس��ی باید یک نگاه جدید داشته باشیم و از طوالنی 

شدن روند رسیدگی و بالتکلیف ماندن متهمان جلوگیری کنیم.
جهانگیر بابی��ان اینکه آمار متهمانی که منتظر رس��یدگی هس��تند آمار 
قابل توجهی است، گفت: باید تالش کنیم با رسیدگی سریع به این پرونده ها 

شرایطی فراهم کنیم که جامعه به سمت وسوی بازدارندگی حرکت کند.
وی افزود: کس��ی که وارد زندان می ش��ود، خود و خان��واده اش را درگیر و 
مش��کالتی را برای جامعه ایجاد می کند، نگاه به زن��دان و فرهنگ زندان 
باید تغییر کند و مردم باید در مس��ائل کوچک نسبت به یکدیگر گذشت 

داشته باشند.

مدی��رکل فرهنگی و هن��ری وزارت آموزش و 
پرورش از آمادگی20 هزار پایگاه تابستانه برای 
ش��روع برنامه های غنی س��ازی اوقات فراغت 
 دانش آموزان خب��ر داد و اظهار کرد: امس��ال 
هر دانش آم��وز یک مه��ارت را در تابس��تان 
می آموزد. مهدی علی اکب��رزاده، با بیان اینکه 
تابس��تان امس��ال در کنار برنامه های مربوط 
به س��اماندهی اوقات فراغت دان��ش آموزان، 
20 هزار پایگاه تابس��تانی متشکل از مدارس، 
 هنرس��تان ها، کانون ه��ای پ��رورش فک��ری، 
کانون های فرهنگی و تربیتی، اردوگاه ها و سایر 
فضاهایی که برای انجام فعالیت های پرورشی 

مناسب هستند، تدارک دیده ایم.
وی اف��زود: کمیت��ه مربوط��ه تش��کیل و 
 دس��تورالعمل اوق��ات فراغ��ت تهی��ه و ب��ه 
استان ها ابالغ شده است. ریاست کمیته های 
اوق��ات فراغت بس��یاری از اس��تان ها بر عهده 
استاندار است و جلس��ات خوبی در این زمینه 
برگ��زار ش��ده و اکن��ون آمادگ��ی الزم برای 

اج��رای برنامه های غنی س��ازی اوقات فراغت 
وجود دارد. مدی��رکل فرهنگی و هنری وزارت 
 آموزش و پرورش با بیان اینک��ه در این مراکز 
فعالیت های مختلف فرهنگی، هنری، قرآنی، 
ورزشی، مهارت آموزی و اجتماعی انجام خواهد 
ش��د، اظهار کرد: ش��عار » هر دانش آموز، یک 
مهارت « برای پایگاه ها درنظر گرفته ش��ده و 
دانش آم��وزان در طول تابس��تان حداقل یک 

مهارت را می آموزند.
 عل��ی اکب��رزاده اف��زود: چه��ار میلی��ون نفر 
در پایگاه های تابستانی در سال گذشته شرکت 
کردند و امیدواریم امس��ال هم استقبال خوب 
باش��د البته باید مدنظر داشت که تشکل های 
دانش آموزی نیز برنامه ه��ای مختلفی را برای 

تابستان برنامه ریزی کرده اند.
وی گفت: امس��ال به پایگاه ه��ا توصیه کردیم 
 رش��ته های مهارت��ی را افزای��ش دهن��د زیرا 
در هر سال عالقه دانش آموزان تغییر می کند و 

باید متناسب با آن برنامه ریزی کرد.

رییس پلی��س راهور ناجا از اعمال بخش��ودگی 
جرای��م رانندگ��ی ت��ا پای��ان س��ال 94 پس از 
ابالغ هیئ��ت دولت خبر داد و اف��زود: به محض 
ابالغ ای��ن مصوب��ه در خردادماه س��ال جاری، 
تنها دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان س��ال 94 
بخشوده خواهد شد و رانندگان باید اصل جریمه 
را پرداخ��ت کنن��د و اگر در مدت تعیین ش��ده 
 جرایم پرداخت نش��ود، بار دیگر شامل دیرکرد 

خواهند شد.
سردار مهری در تشریح عملکرد دو ماهه پلیس 
راهور ناجا در سال 95 گفت: در دو ماهه ابتدایی 
سال 95 در رابطه با خدمات ترافیکی ارایه شده 
به ش��هروندان در بخش ش��ماره گذاری وسایل 
نقلیه، در حوزه خودروهای شخصی، 11 درصد 
افزای��ش، در حوزه موتورس��یکلت ها 43 درصد 
افزایش نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 

داشته ایم.
وی افزود: در مجموع در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته در حوزه موتورس��یکلت و خودرو 

در مراکز ش��ماره گذاری ش��اهد افزایش 23/5 
 درص��دی ش��ماره گذاری بوده ای��م. همچنین 
در حوزه ص��دور گواهینامه جدی��د، در دو ماهه 
ابتدایی سال 95 در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته شاهد کاهش 6 درصدی بوده ایم.
رییس پلیس راهور ناجا ادامه داد: در حقیقت در 
دو ماهه ابتدایی سال 94، 252 هزار گواهینامه 
جدیدالصدور داشته ایم که امسال به 237 هزار 

گواهینامه کاهش پیدا کرده است.
ریی��س پلی��س راه��ور ناج��ا درخص��وص 
 بخش��ودگی دیرکرد جرای��م رانندگ��ی گفت:

 ش��هروندان می توانن��د از طریق چهار س��امانه 
سایت اینترنتی راهور 120، پلیس 10 + و دفاتر 
پیشخوان دولت و س��امانه پیامکی 110، 120، 
2020 از میزان جرایم خود مطلع شوند. براساس 
مصوبه هیئت دولت، دیرکرد جرایم راهنمایی و 
رانندگی تا پایان سال 94 بخشیده خواهد شد و 
زیرساخت های الزم برای اجرای این مصوبه در 

پلیس راهور ناجا فراهم شده است.

کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان 
در ادامه فعالیت های خود، فرهنگ شهروندی 
را در رس��انه های مجازی ) تلگرام، اینستاگرام 

و... ( آموزش می دهد.
دبیرکمیت��ه فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری 
اصفهان با بیان اینکه امروزه بیشتر افراد جامعه 
اوقات خود را در فضای مجازی سپری می کنند، 
 گفت: به دلی��ل تاثیرگ��ذاری این رس��انه ها 
ب��ه زودی بخش��ی از برنامه ه��ای آم��وزش 
 ش��هروندی در رس��انه های مج��ازی انج��ام 
خواهد شد. سعید امامی حفظ و توسعه فضای 
س��بز، آموزش تفکیک زباله از مب��دا و رعایت 
حقوق عابر پیاده را از جمله برنامه های کمیته 
فرهن��گ ش��هروندی در ش��بکه های مجازی 
عنوان کرد و افزود: این برنامه های آموزشی از 
نیمه دوم خرداد ماه سال جاری در رسانه های 

مجازی بارگذاری می شود. 
وی با اش��اره به اینکه اطالع رس��انی برنامه ها 
 و تولی��دات کمیت��ه فرهن��گ ش��هروندی 

در قال��ب های گی��پ، اینفوگ��راف، تیزرهای 
صوت��ی و تصوی��ری، پوس��تر، مس��ابقه انجام 
می ش��ود، خاطرنش��ان کرد: عالقه من��دان با 
https://telegram.me/ مراجعه به آدرس

isfahanshahrvandi می توانند تولیدات 
فرهنگ شهروندی را در کانال تلگرام دریافت 

کنند.
دبیر کمیته فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری 
اصفهان یادآور شد: شهروندان می توانند آثار 
خود را در قال��ب های یاد ش��ده  و با محوریت 
موضوع ه��ای ش��هروندی، به ادمی��ن کانال 
تلگرام این کمیته ارسال کنند تا با نام کاربری 
خودش��ان در کانال کمیته فرهنگ شهروندی 

بارگذاری شود.
عالقه من��دان برای کس��ب اطالعات بیش��تر 
از تولی��دات فرهنگ��ی و برنامه ه��ای کمیته 
فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با شماره 
34467360 تماس بگیرند و یا به وب س��ایت

shahrvandi.net  مراجعه کنند.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان:

تابلوهای ترافیکی شهر 
دوبرابر می شود

معاون تسهیالت دانشجویی خبر داد:

 اعطای وام ویژه دکتری 
به تمام دانشجویان دکترا

رییس سازمان زندان ها:

کمتر از 50 درصد زندانیان مجدد 
به زندان بازمی گردند

در روزی ک��ه ی��ک مقام مس��ئول در 
وزارت بهداش��ت از س��بقت ط��الق از 
ازدواج خب��ر داد، وزارت کش��ور نی��ز 
 اعالم کرد به مقوله ازدواج سفید ورود 
خواه��د ک��رد. در س��ال های اخی��ر 
آسیب شناس��ان اجتماعی هشدارهای 
زیادی درم��ورد وضعیت خان��واده در 
ایران داده اند که بیش��ترین هشدارها 
بر مس��ئله افزای��ش ط��الق و کاهش 
ازدواج تاکید دارند. در این میان برخی 
از آس��یب های دیگر از جمل��ه ازدواج 
سفید نیز خانواده های ایرانی را تهدید 
می کند. میزان ازدواج و طالق در ایران 
 در یک دهه اخیر به نس��بت گذش��ته 
 با تغییرات فراوانی رو به رو بوده اس��ت. 
 در کش��ور م��ا می��زان ازدواج و طالق 
با رش��دی معکوس همراه بوده است. 
در س��ال های اخی��ر هر چ��ه از میزان 
ازدواج کاس��ته شده اس��ت، به نسبت 
ط��الق از فراوانی بیش��تری برخوردار 
بوده اس��ت. با اینکه کارشناسان رواج 

فردگرایی، افزایش سطح تحصیالت، اشتغال زنان، افزایش 
شهرنشینی و رواج فرزندساالری را از جمله علل کاهش 
جمعیت در ایران عنوان کرده ان��د، اما باید این واقعیت را 
پذیرفت که دالیلی همچون مشکالت اقتصادی و افزایش 
بیکاری در جامعه بر کاهش آمار ازدواج و به تبع آن رشد 

جمعیت تاثیری انکارنشدنی داشته است.
اگرچه خطر این معضل همچنان پا برجاست، اما تاکنون 
هیچ اقدام جدی برای رفع مش��کل کاه��ش جمعیت و 
 رواج فرزندآوری صورت نگرفته اس��ت. باید دانس��ت که 
 عدم اعم��ال سیاس��ت های مناس��ب در ح��وزه صیانت 
 از خان��واده ای��ن نه��اد را با چالش ه��ای ف��راوان مواجه 
کرده اس��ت؛ چالش هایی که در نتیجه آنها ش��اهد بروز 

پدیده های نوظهور در این حیطه خواهیم بود.
ازدواج سفید؛ هم جرم، هم گناه

ازدواج سفید در غرب رایج است و به معنای »هم باشی« 
نیز شناخته می ش��ود؛ پیوندی که به مدت زمان نامعلوم 
بین دو فرد برقرار می شود که فاقد مشروعیت اجتماعی 
و حقوقی اس��ت. این در حالی اس��ت که چنین رابطه ای 
موجب کاهش فرزندآوری می ش��ود، عالوه بر آن سطح 
زندگی افراد تغییر می کند و خ��ال روانی برای دختران را 
در پی دارد و ممکن است حتی شانس مادر شدن آنها را 
کاهش دهد. باید دانس��ت مردان در صورت ترک چنین 
رابطه ای کمتر آسیب می بینند. مسئله خانواده در کشور 
فقط به کاهش ازدواج و رش��د طالق خالصه نمی ش��ود، 
بلکه ش��یوه های جدیدی برای برقراری روابط در کشور 
رواج پیدا کرده اس��ت که در این میان، تب ازدواج سفید 
 را می توان یک��ی از پیامد های وضعی��ت ازدواج و طالق 

در جامعه دانس��ت. ای��ن در حالی اس��ت ک��ه این نوع 
هم باشی ها از نظر قانونی جرم اس��ت و از نظر شرعی نیز 
گناه محسوب می شود و همواره فرد با نوعی ترس و نگرانی 
 از عواق��ب چنین رابطه ای دس��ت و پنجه ن��رم می کند. 
در عین ح��ال، اگر این روابط ثبت ش��ود، ام��کان اثبات 

متعلق بودن فرزند به پدر وجود دارد.
رشد 5۳ درصدی طالق

در کشور طالق رش��د 53 درصدی داشته است و نسبت 
ازدواج به طالق طی س��ال 85 تا 93 بیانگر این است که 
طالق ب��ر ازدواج فزونی پی��دا کرده اس��ت. رییس اداره 
جوانان دفتر سالمت وزارت بهداش��ت با اشاره به اینکه 
یکی از بندهای سیاس��ت های ابالغی جمعیتی از سوی 
مقام معظم رهبری مبنی بر ازدواج سالم است، اظهارکرد: 
برنامه هایی به منظ��ور کاهش آس��یب های اجتماعی و 
رفتارهای مخاطره آمیز در میان جوان در اداره س��المت 
 جوانان وزارت بهداش��ت به صورت جدی دنبال می شود. 
گالیل اردالن آموزش معیار همسرگزینی عقالنی را یکی 
از برنامه های این اداره در جهت ترویج ازدواج سالم عنوان 
کرد و افزود: در سند س��المت جوانان سالمت باروری و 
ازدواج، سالمت روان، س��المت اجتماعی، ترویج سبک 
زندگی سالم و پیشگیری از اعتیاد ذکر شده است. رییس 
اداره جوانان دفتر س��المت وزارت بهداش��ت ادامه داد: 
افزایش سن ازدواج در دختران و پسران باعث کاهش نرخ 
فرزندآوری و افزایش رفتارهای مخاطره آمیز می ش��ود، 
برهمین اساس الزم است برنامه هایی با رویکرد سالمت 
معنوی، جسمی و اجتماعی در زمینه ازدواج شاد، سالم، 

پایدار در اختیار گروه سنی جوان قرار گیرد.

ازدواج سفید و رشد موالید
از نظ��ر س��ازمان بهداش��ت جهان��ی 
اگر ن��رخ ب��اروری در کش��وری به زیر 
دو درص��د برس��د، تهدید س��المتی 
محسوب می شود، این در حالی است 
که هم اکن��ون نرخ باروری در کش��ور 
ایران به 1/8درصد رسیده است. بروز 
چنین ش��رایطی به عوامل گوناگونی 
از جمل��ه اقتصاد، افزایش ط��الق و ... 
مربوط می شود. با توجه اینکه مرحله 
به مرحل��ه آهنگ س��المندی جامعه 
ایران به گوش می رس��د، بای��د از این 
فرصت کنونی به عنوان مرحله فرصت 
برای افزای��ش جمعی��ت موالید بهره 
برد، اما مس��ائل گوناگ��ون باعث عدم 
تمایل به فرزندآوری در بین جمعیت 
بارور جامعه ش��ده است. در این میان، 
معاون فن��ی دفتر س��المت جمعیت 
 وزارت بهداش��ت از ورود وزارت کشور 
به موضوع » ازدواج س��فید « خبر داد. 
روز گذش��ته محمد اس��المی درباره 
ازدواج  سفید در کش��ور اظهار کرد: در ازدواج های سفید 
افراد معموال بچه دار نمی  شوند و زمان فرزنددار شدن را 
از دس��ت می  دهند. او اظهار کرد: با افزایش ازدواج  های 
سفید، انتظارات مبنی بر ارتقای میزان باروری در کشور 
محقق نمی  ش��ود و اگر تعداد افرادی که ازدواج س��فید 
دارند، زیاد ش��ود، تاثیر منفی آن روی نرخ باروری کلی 
بیشتر است. اسالمی با بیان اینکه در ازدواج سفید به دلیل 
اجتناب زوجین از فرزنددار شدن، سن مناسب باروری نیز 
از دست می رود و بس��ته به مدتی که این روند ادامه پیدا 
 کند، افراد با مشکالت بیش��تری مواجه می شوند، گفت: 
بعد از مدت��ی که این افراد تصمیم ب��ه ازدواج و فرزنددار 
ش��دن می گیرند، با افزایش سن و مش��کالت باروری در 
 سن باال مواجه می ش��وند و در برخی مواقع هم به دلیل 

پشت سر گذاشتن سن مناسب، بچه  دار نمی شوند. 
آماری از ازدواج  سفید موجود نیست

محمداسماعیل مطلق نیز درباره آمار ازدواج های سفید 
در کشور با بیان اینکه آماری در این زمینه وجود ندارد، 
اظهارکرد: وظیفه ما ترویج ازدواج س��الم است و در این 
زمینه بر روی ازدواج هایی که ثبت ش��ده است، فعالیت 
می کنیم. وی با اش��اره به اینکه اگر افرادی هس��تند که 
تصمیم به چنین کاری دارند، ما آمادگی داریم که از بعد 
 س��المت به این افراد مش��اوره بدهیم و اختالالتی را که 
در س��المت افراد ایجاد می  کند، برای آنها ش��رح دهیم، 
 گف��ت: ما متولی س��المت جامع��ه هس��تیم و حاضریم 
به دلیل اینکه ازدواج س��فید در س��المت ف��رد و جامعه 
 اخت��الل ایجاد می  کن��د، در ای��ن زمینه کم��ک کنیم، 

اما آماری از ازدواج های سفید نداریم.

ورود وزارت کشور به ازدواج سفید؛

ازدواج سفید؛ هم جرم، هم گناه

چند توصیه برای والدینی که از یکدیگر جدا می شوند؛

آثار طالق بر فرزندان
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لملل��ی خوشنویس��ی جه��ان اس��ام ) ایرس��یکا (  جش��نواره بی��ن ا
 امس��ال در حال��ی ب��ه کار خ��ود پای��ان داد ک��ه همچ��ون بس��یاری از 
جشنواره های خوشنویس��ی معتبر و بین المللی، شاهد درخشش هنرمندان 

خوشنویس مختلفی از ایران و به ویژه اصفهان بود.
علی خیری، محمد فاتح نطنزی و مهرداد شیخی سه هنرمندی هستند که در 

این جشنواره معتبر جهانی برگزیده شده اند.
مهرداد ش��یخی که از هنرمندان باسابقه و پیشکس��وت در هنر خوشنویسی 
اس��ت، گفت: هنرمندان خوشنویس سراسر جهان در جش��نواره بین المللی 
ایرسیکا و در رش��ته های مختلفی از هنر خوشنویسی مانند نستعلیق، نسخ، 
ثلث، یقا و رش��ته های متنوع دیگر ش��رکت می کنند که نشان می دهد این 

جشنواره از سطح بسیار باالی حرفه ای برخوردار است.
 ای��ن هنرمن��د اصفهان��ی اف��زود: متاس��فانه رش��ته شکس��ته نس��تعلیق 
در جش��نواره بین الملل��ی ایرس��یکا حضور نداش��ت، اما تم��ام برگزیدگان 
رش��ته نس��تعلیق در این جش��نواره از ایرانیان داخ��ل و خارج از کش��ور ما 
بوده ان��د. خوش��نویس برگزیده جش��نواره بین المللی خوشنویس��ی جهان 
اسام با اش��اره به این که بزرگ ترین جش��نواره ایران جش��نواره فجر است 
که جای��زه برگزیده نخس��ت آن تنها 5 میلی��ون توم��ان ارزش دارد و با این 
وجود نیز، این جش��نواره در دو س��ال قبل به دلیل مش��کات مال��ی برگزار 
 نش��ده، تصریح کرد: کش��ور ترکیه س��ال هاس��ت نس��بت به فرهنگسازی 
 در زمین��ه هن��ر و فرهنگ اق��دام ک��رده و پرداخت��ن به هنر خوشنویس��ی 
و به وی��ژه نس��تعلیق و همچنی��ن برگ��زاری همایش ه��ا درب��اره مولوی و 
معرفی این ش��اعر با ای��ن عنوان ک��ذب که مول��وی از مفاخر ترکیه اس��ت، 
 از جمل��ه تاش ه��ای این کش��ور اس��ت. آن ه��ا اکن��ون س��رمایه گذاری 

می کنند و سال ها بعد نتیجه خواهند گرفت اما ما مانده ایم و خودمان.

با حضور استاندار و ش��هردار اصفهان و رییس حوزه هنری استان اصفهان به 
مناسبت هفته گردشگری از مجموعه سه بعدی میدان امام با عنوان »گنجینه« 
در کاخ چهلستون رونمایی شد. این س��ی دی حاصل مشارکت  شرکت پویا 
پندار و حوزه هنری استان اصفهان است که امکان حرکت و پرواز در داخل و 
خارج بناهای چهارگانه میدان امام را به بیننده می دهد. در ادامه برنامه پس 
از سخنرانی استاندار با حضور مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان و جمعی از 
مسئولین دولتی و شهری اصفهان از س��ی دی شبیه سازی سه بعدی میدان 
نقش جهان و بازی گردشگران کوچک )اصفهان گردی( رونمایی شد. گفتنی 
است، سی دی شبیه سازی سه بعدی میدان امام بزرگترین شبیه سازی بنای 
تاریخی واقعی در دنیا است که با کمک بیش از 17 هزار عکس از کلیه جزییات 
میدان امام تهیه شده است. در این س��ی دی بیش از 70 هزار نفر ساعت کار 

تخصصی طی سه سال و بیش از 160 میلیون مثلثی شبیه سازی شده است.

فرهنگ ما به نام دیگران ثبت شده
 و ما آرام نشسته ایم!

با حضور استاندار و شهردار اصفهان:
رونمایی از مجموعه سه بعدی 

میدان نقش جهان 

دین واندیشه اخبار فرهنگی شهر

اخبارکوتاه موسیقی

 مدت زمان خطاط��ی این اثر ماندگار 7 س��ال ب��ه طول انجامی��ده و بیش از 
هزار و400 نگی��ن برلیان در جلد این مصحف ش��ریف به کار رفته اس��ت. در 
آس��تانه ماه مبارک رمضان نفیس ترین قرآن جهان اس��ام پس از گذراندن 
18 س��ال تاش بی وقفه در اصفهان کتابت ش��د. این اثر نفیس و ارزشمند با 
کاغذهای دست ساز مورد نگارش قرار گرفت که پس از زرافشان شدن با رنگ 
طا، کتابت آن انجام شد. از ویژگی های فنی بارز این مصحف شریف می توان 
به موارد ذیل اشاره کرد: طراحی پشت تمامی صفحات با نقوش اسلیمی ایرانی، 
 نگارش خط ثلث در عرض یک سانت و سه میل، نگارش و اعراب گذاری با تایید 
 آی��ت اهلل العظم��ی صاف��ی، طراح��ی 175 تذهی��ب اختصاص��ی ب��رای 
هر صفحه، طراح��ی جلد نقره و حک120 اس��م اعظم خداون��د بر روی جلد 
 همچنین مدت زمان خطاطی این اثر ماندگار 7 سال به طول انجامیده و بیش 

از هزار و400 نگین برلیان در جلد این مصحف شریف به کار رفته است.
از اس��اتید خالق این اثر فاخ��ر دینی می توان به اس��تاد ق��ادران )قلم زنی(، 
اس��تادمحمدعلی س��اعی ) قلم زنی (، اس��تاد صادق زاده ) تذهیب (، استاد 
ماهرویی ) خطاط ( اشاره کرد. مسئولیت این پروژه مذهبی هنری نیز بر عهده 
 رسول معتمدی بوده است. خاطر نشان می ش��ود، قرار است مراسم رونمایی 
از این اثر گوهربار در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم صورت 

گیرد و پس از رونمایی در معرض دید عموم قرار گیرد.

عامه جعفری می فرماید که مفیدترین و عظیم ترین لحظه زندگی هر کسی 
که باعث اتاف زندگی اش نشده، زمانی است که با خود اندیشه کرده است. 
تمام درد پیامبران ما هم همین بوده که وجدان انس��ان را درباره خودش 

بیدار کنند.
مرحوم عام محمدتقی جعفری از بزرگ ترین مفسران و فیلسوفان مسلمان 
در یکی از س��خنرانی های خویش در زمان حیات می گوید: با یک محاسبه 
جدی اکثر اوقات زندگی آدمی بیهوده می ش��ود، اگر واقعا بتوانیم زندگی 
خود را محاس��به کنیم باید یک واقعیت را تجزی��ه و تحلیل کنیم و آن هم 
این است که چه اندازه از زندگی مان را در واقعیات صرف کردیم و چه اندازه 

را تلف کردیم؟
متاسفانه تلفات ما خیلی زیاد اس��ت باید واقع بین باش��یم، این را از تمام 
مکاتب دنیا می توان پرسید چه در گذش��ته، حال و آینده مگر آنکه انسان 
موضوعش تغییر کند، اما اگر ش��رایط همین است که االن می بینیم آینده 
هم همین است باید انسان شناسی داشته باشیم لحظه ای که ما درباره خود 
بیاندیشیم آن لحظه جزو لحظات تلف شده عمرمان محسوب نمی شود و 
این مسلم اس��ت. تمام داد و فریاد و درد پیامبران و بزرگان ما هم از همین 
بیدارسازی وجدان و مناجات با خویشتن است، آنها می گویند که خود را ولو 

یک لحظه دریابید و این عظیم ترین موجودی جهان است.

رهبر معظم انقاب چندی پیش و در پی پخش نماهنگ » ارغوان « از شبکه های 
مختلف تلویزونی ضمن تحسین سازندگان این اثر پیام تشکری را اباغ فرمودند.

پیام تشکر حضرت آیت اهلل خامنه ای از سازندگان و تهیه کنندگان این اثر از سوی 
یکی از مسئوالن دفتر معظم له به مدیر یکی از شبکه های تلویزیونی اعام شد. 
نماهنگ » ارغوان « جز جدیدترین محصوالت خانه موسیقی و سرود بسیج است 

که درباره شهدای مدافع حرم و فرزندان آن هاست.
در این نماهنگ فرزند یکی از شهدای حرم در نقش فرزند شهید بازی کرده است 
و سایر عوامل تهیه این نماهنگ عبارتند از: نویسنده و کارگردان مهدیار عقابی، 
موسیقی: گروه نسیم قدر، شاعر و سرپرست گروه: سیدضیا محسنی،  آهنگساز: 
محسن ناحی، تنظیم موسیقی: امید روشن بین، تصویربرادر: یحیی رضایی، مدیر 

تولید: علی شمس. تهیه کننده نماهنگ ارغوان امیر پوروزیری است.

 تولید مجموعه مس��تند » پیشکس��وتان موس��یقی نواحی ایران « با ش��روع 
تصویربرداری مستند استاد شیرمحمد اسپندار، تنها دونلی نواز مطرح موسیقی 

بلوچستان آغاز شد.
افش��ین معصومی مجری طرح و تهیه کننده این پروژه مستند درباره این پروژه 
موسیقایی تصویری توضیح داد: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته مدتی 
 اس��ت که تولید پروژه مستند » پیشکس��وتان موس��یقی نواحی ایران « را آغاز 
کرده ایم که در اولی��ن مجموعه با توجه به ارزش ها و جذابیت هایی که اس��تاد 
شیرمحمد اسپندار داشت سراغ ساخت مس��تند درباره تنها دونلی نواز منطقه 
 بلوچس��تان رفتیم ک��ه آغاز فیلمب��رداری در ته��ران و با مصاحبه ب��ا تعدادی 

از هنرمندان موسیقی همراه بوده است.
به گفته وی، تاکنون با پوریا اخواص، حسین علیشاپور، امیرحسین اثنی عشری، 
وحید تاج، محمدرضا شرایلی گفت وگوهایی انجام شده و با استاد حسین علیزاده 
و استاد کیهان کلهر نیز مذاکراتی انجام گرفته که اگر امکان آن فراهم شد با این 
دو هنرمند نیز گفت وگو گرفته شود. وی ادامه داد: علیرضا پوریوسف و سیاوش 
کردجان دو مستندسازی هستند که در تولید این پروژه همراه ما خواهند بود و اگر 
مشکل خاصی وجود نداشته باشد به زودی برای ضبط تصاویری از استاد اسپندار 
و گفت وگو با این هنرمند به بلوچستان سفر خواهیم کرد.  البته هنوز تاریخ دقیقی 
برای اکران یا توزیع این مس��تندها نداریم، اما امیدوارم با برنامه ریزی هایی که 
صورت گرفته بتوانیم آرشیو مناسبی از پیشکس��وتان موسیقی نواحی مناطق 
مختلف ایران داشته باشیم. معصومی در پایان تاکید کرد: به طور حتم این اولین 
 و آخرین پروژه ما نخواهد بود زیرا تصمیم داریم با سفر به مناطق مختلف ایران 
 از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی مس��تندهایی تهیه کنیم که به نظرم 
با توجه به شرایط نابه سامان موسیقی نواحی ایران می تواند به سهم خود قدمی 
برای حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند باشد. این پروژه فقط گام کوچکی برای 
زنده نگه داشتن یاد و نام و آثار ارزشمند هنرمندانی است که هر یک به سهم خود 

تاش بی ادعایی برای حفظ موسیقی این سرزمین داشته اند.

 تهیه کننده مینی س��ریال » کش��یک قلب « گفت: در ح��ال حاضر بیش از 
 60 درصد از این س��ریال مقابل دوربی��ن رفته و بازی آتیا پس��یانی و کاظم 
هژیر آزاد به پایان رس��یده اس��ت. » عل��ی پورکیانی « تهی��ه کننده مینی 
 سریال » کش��یک قلب « به کارگردانی حس��ین مهکام گفت: مینی سریال 
» کشیک قلب « دو هفته پیش کلید خورد و در حال حاضر بیش از60 درصد 
 از این س��ریال مقابل دوربین رفته و بازی آتیا پس��یانی و کاظ��م هژیر آزاد 

به پایان رسیده است.
وی با اشاره به اتمام ضبط س��ریال نیز گفت: طبق برنامه ریزی های مان قرار 

است تا دو هفته دیگر تصویربرداری سریال به پایان برسد.
در خاصه داستان » کش��یک قلب « به قلم حس��ین مهکام آمده است: یک 
پزشک جوان در بیمارس��تان و در ش��ب 19 ماه مبارک رمضان با یک بیمار 

عجیب مواجه می شود.

 یک��ی از نویس��ندگان س��ری دوم و س��وم س��ریال » پایتخ��ت « ب��ا دفاع 
از فیلمنامه نویسی گروهی، خاطرنشان کرد: بیشتر سریال های دنیا یک طراح و 

خالق اولیه دارند و در همکاری با چند نویسنده جذاب تر می شوند.
حسن وارسته که این روزها سریال » دنگ و فنگ روزگار « را در مرکز گسترش 
فیلمنامه نویسی صداوسیما می نویس��د، از افزایش احتمالی این سریال به دو 

فصل 18 الی20 قسمتی به دلیل قابلیت های داستانی آن خبر داد.
این نویسنده از پایان نگارش 1۳ قسمت از این س��ریال نیمه اپیزودیک خبر 
داد و گفت: این سریال تاکنون در مرحله نگارش به قسمت 1۳رسیده است و 

به احتمال زیاد در دو فصل با تعداد قسمت های 18 تا20 ادامه داشته باشد.
وی درباره داس��تان این س��ریال طنز افزود: » دنگ و فن��گ روزگار « درباره 
 خانواده ای اس��ت ک��ه سال هاس��ت از ش��هرکرد به ته��ران ک��وچ کرده اند 
و در زندگی شان رازی است که در طول سریال با زبان و ماجراهای طنز ضمن 
این که متوجه این راز می شویم، مشکات این خانواده را در زندگی شهری و 
شهرنشینی می بینیم. این نویسنده درباره سایر ویژگی های متن خود ادامه 
داد: داستان » دنگ و فنگ روزگار « تقریبا به صورت نیمه اپیزودیک جلو می 
رود. یک شاخه و پایه کلی دارد و با همان بازیگران ثابت در هر قسمت ماجرایی 
مستقل نیز طی داستان دنبال می ش��ود. همچنین موضوع و قصه سریال به 

مناسبت خاصی مربوط نیست و در هر زمانی قابل پخش است.
وی درباره روند نگارش فیلمنامه این س��ریال توضیح داد: در سیناپسی که به 
مرکز گسترش فیلمنامه نویسی تحویل دادیم، هر فصل از سریال20 قصه دارد. 
چراکه قصه به دلیل این که پتانسیل بیشتر شدن و ادامه پیدا کردن  هم دارد 
می تواند تا بیش از 26 قسمت هم در مجموع ادامه پیدا کند. تاکنون موافقت 
ضمنی هم از سوی مرکز با ادامه پیدا کردن قصه صورت گرفته است، اما هنوز 
قطعی نیست. وارسته در پاسخ به این که کدامیک  از شیوه های فیلمنامه نویسی 
یا فردی را ترجیح می دهد، بیان کرد: من معتقد به فیلمنامه نویس��ی گروهی 
هستم.  ضمن این که نمایشنامه نویسی با فیمنامه نویسی فرق دارد. نمایشنامه 
نوشتن در واقع بیشتر خلق یک اثر هنری اس��ت. اما فیلمنامه نوشتن عاوه 
بر این تکنیک، ش��خصیت پردازی می خواهد و این ویژگی باعث می ش��ود تا 

فیلمنامه نویسی گروهی اثر جذاب تر و متن بهتری را به بار آورد.

نفیس ترین قرآن جهان اسالم 
در اصفهان کتابت شد

مفیدترین لحظه زندگی انسان 
به تعبیر عالمه جعفری

تقدیر رهبر معظم انقالب 
از سازندگان نماهنگ ارغوان

آغاز پروژه پیشکسوتان موسیقی نواحی؛

گروه  مستند ساز 
به دیدار اسپندار می روند

ضبط »کشیک قلب« از نیمه گذشت 

دفاع نویسنده » پایتخت «
 از فیلمنامه های گروهی

اجرای نمایش خیابانی در اصفهان چندی اس��ت 
که بیش از گذش��ته به چش��م می خ��ورد و گویی 
مس��ئوالن که متوجه اهمیت و می��زان اثرگزاری 
 آن ب��رای انتقال مفاهی��م مدنظر خود ش��ده اند، 
به مناسبت های مختلف، س��فارش خود را به یک 
گروه نمایش خیابانی سپرده و از این طریق به سراغ 

مردم در سطح شهر می روند.
 س��طح کیف��ی اج��رای نمای��ش ه��ای خیابانی 
در اصفهان اما موضوعی است که باید به آن توجه 
داشت. حال که گویی مسئوالن به ناچار! بر اهمیت 
ترویج فرهنگ از طریق هن��ر، آن هم هنر نمایش 
معترف شده و اهالی هنر را به یاری طلبیده اند، باید 
پرسید که آنچه امروز به عنوان »نمایش خیابانی« 
در سطح شهر ارایه می شود چیس��ت و به تعریف 
اصلی این نوع نمایش چق��در نزدیک و چقدر دور 

است؟
کوروش نیک پیام که تاکن��ون ۳ نمایش خیابانی 
 را اجرا کرده و این روزها ه��م نمایش » پوتین « را 
 در 4 نقط��ه ش��هر اصفهان در دس��ت اج��را دارد 
در این باره گفت: آنچه در اصفهان با عنوان نمایش 
 خیابانی به م��ردم ارایه می ش��ود بس��یار ضعیف 
و بی کیفیت اس��ت و حتی از مولفه های اولیه یک 
نمایش که همان داس��تان مش��خص و منس��جم 
 اس��ت نیز برخوردار نیست. وی با اش��اره به اینکه 

نمایش ه��ای خیابانی در اصفهان تنها بر اس��اس 
یک طرح ساده و نامشخص اجرا می شوند، افزود: 
کس��انی که در زمینه نمایش خیابانی در اصفهان 
فعالیت می کنند معموال داستان و قصه مشخصی 
در دست ندارند و تنها بر اس��اس یک طرح کلی و 
نامشخص اجرای شان را آغاز و با بداهه گویی ادامه 

می دهند.
وی عدم فعالیت گ��روه های نمای��ش حرفه ای و 
شاخص در اصفهان را از دیگر معضات این عرصه 
دانست و گفت: در جلس��اتی که میان اعضای این 
گروه های نمایش��ی با مس��ئوالن اداره فرهنگ و 
ارشاد برگزار می ش��ود، متاس��فانه تمامی ایشان 
اصرار بر این دارند که نمایش خود را نه در قالب یک 
داستان مشخص و واضح بلکه به صورت یک طرح 

کلی ارایه دهند.
 نی��ک پی��ام درب��اره می��زان اس��تقبال م��ردم از 
نمایش های خیابانی عنوان ک��رد: اجرای ضعیف 
 این نمای��ش ها ب��دون تردی��د مخاط��ب را تنها 
از سر کنجکاوی به تماشای نمایش می کشاند و او را 
متوجه این موضوع می کند که نیامده تا یک نمایش 
خوب و سطح باال را در کنار خیابان تماشا کند، بلکه 
 آمده تا چند دقیق��ه ای بایس��تد و ادا و اطوارهای 
بی مزه و شوخی های لوس عده ای بازیگر را تماشا 
 کن��د و اگر ش��د و فرصتی دس��ت داد خودش هم 

با مزه پراکنی با آنها همراهی کن��د و بعد هم برود 
خانه! این مسئله باعث می شود تصور نادرستی از 
تئاتر در ذهن مخاطب ش��کل بگیرد و هرگز حاضر 
نش��ود مثا10 هزار تومان بپردازد و برای تماشای 
یک تئاتر به سالن نمایش برود و خرید چند بستنی 

را به تماشای یک تئاتر ترجیح بدهد.
وی ادام��ه داد: نوع نگاه مردم ب��ه نمایش خیابانی 
در شهر ما چنین اس��ت و متاس��فانه کارکرد این 
نوع نمایش و قابلی��ت ه��ای آن در اصفهان هنوز 
مش��خص نش��ده. این در حالی اس��ت که این نوع 
نمایش ب��ه دلیل آنک��ه مخاطب ع��ام دارد و خود 
ب��ه مقابل نگاه مخاط��ب می آید می تواند بس��یار 
بیشتر و بهتر مورد اس��تفاده قرار گیرد و به صورت 
 حرفه ای به ش��کل و قال��ب اصلی خ��ودش اجرا

 ش��ود. نیک پیام همچنی��ن نمای��ش خیابانی را 
یک��ی از راه های مهم آش��تی دادن م��ردم با تئاتر 
دانست و گفت: اما این نوع نمایش با همین سطح 
 کیفیت پایینی که دارد، یکی از راه های مهم برای 

آشتی دادن مردم با تئاتر است. 
چون در شهر ما متاسفانه اصا تئاتری وجود ندارد 
و این هنر سال هاست که جایش را در زندگی مردم 
از دس��ت داده. بنابراین می توان ب��ا اجرای متعدد 
 نمایش ه��ای خیابانی، فرهنگ رجوع ب��ه تئاتر را 

به مردم القا کرد.

رییس مجمع گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه 
س��اخت و تهیه این موزه ها عزم ملی می طلبد، گفت: باید از موزه داران بخش 
خصوصی حمایت کرد، فرهنگ سازی در راستای حمایت و حفظ آثار تاریخی 

در این راستا ضروری است. 
علی لوافان در همایش تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان 
اینکه این مجمع از ۳ حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل 
شده، اظهار داشت: یکی از اهداف این مجمع حمایت از موزه و موزه د اری است. 
وی با بی��ان اینک��ه از هم��گان می خواهیم که ب��رای حفظ و نگه��داری این 
 آثار گران بها کوش��ا باش��ند، افزود: این آثار قابل تجدید ش��دن نیستند، باید 

با برنامه ریزی درست در راستای حفظ این آثار قدم برداریم.
رییس مجمع گردش��گری، میراث فرهنگی و صنایع دس��تی استان اصفهان 
تصریح کرد: شوق گردشگران خارجی برای س��فر به کشورمان به  دلیل وجود 
همین آثار اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: اگر موزه ها نبودند اش��یا گران بها یا 
سرگردان بودند یا غیرقانونی از کشور خارج می شدند یا از بین می رفتند، موزه 
جایگاه و مکانی برای این اشیا است هرچند برخی از اشیای کشورمان در موزه  

کشورهای خارجی است.
 لوافان با اشاره به اینکه ساخت و تهیه این موزه ها عزم ملی می طلبد، بیان کرد: 
در همین راستا باید از موزه داران بخش خصوصی حمایت کرد، فرهنگ سازی 

در راستای حمایت و حفظ آثار تاریخی در این راستا ضروری است. 
وی گفت: وقتی مردم کشور ما در س��فرهای خارجی خود با اشتیاق به دیدن 
موزه  های آنان می روند نشان از شوق مردم این سرزمین به موزه و آثار تاریخی 

است، باید خود را باور کنیم.

صنعت گردشگری؛ صنعتی پاک، سبز و صلح آمیز است
عباس اعتماد فینی باستان شناس نیز در این مراسم با اشاره به اینکه انسان ها 
می میرند ول��ی ارثی که باقی می گذارند علم و ادب اس��ت، گف��ت: میراثی که 
 از امت ها برج��ای می ماند می��راث فرهنگی اس��ت میراثی ک��ه از دیروزی ها 

به امروزی ها و از امروزی ها به فرداییان می رسد. 
 وی خاطرنش��ان کرد: آیا هنوز هم می توان انس��ان ها و اندیش��ه ها را گذاشت 
و به دنبال فس��یل ها گش��ت، ای کاش می ش��د موزه ارزش ها را برگزار کرد و 
جهانیان را به دیدن آن دعوت کرد، کاش می شد مینیاتوری از عرفان کشید و 

در دل ها به نمایش گذاشت.
این باستان شناس بیان کرد: وقتی اندیشمند ترین فاسفه جهان بر قله فرهنگ 
کش��ورمان تعظیم می کنند آیا الزم نیست فرهنگ گذش��تگان مان را نامه ای 
کنیم و در پاکتی از عصر قرار دهیم و تمبری از ایثار بر آن بزنیم و به نشانی همه 

خانه های نیاز پست کنیم.
 اعتماد فینی افزود: امروزه یک��ی از عوامل بازدارنده مح��وری منفی و عوامل 
مبارزه با فساد و بی فرهنگی عدم توجه به تاریخ اس��ت، تاریخ آینه رو به عقب 
 انسان هاس��ت که در راس��تای حکمت بوده و مقصدش انسان کامل است. وی 
با اشاره به اینکه امنیت ملی، تکامل انسانی و شکوفایی اقتصادی و همه و همه 
نیازمند نگاه به آیینه تاریخ است، تصریح کرد: تاریخ مرجع و راه نوشته ای برای 
آینده است. این باستان شناس با بیان اینکه صنعت گردشگری؛ صنعتی پاک، 
سبز و صلح آمیز است، خاطرنش��ان کرد: توجه به زیرس��اخت ها در این راستا 
ضروری است، اهمیت به زیرساخت ها و آماده س��ازی سبب تقویت معیشت و 

اقتصادمان در رقابت سالم می شود.

بازی موفق و پرطرف��دار موبایلی » نینجای میوه ای « توس��ط صنعت 
سینما تبدیل به یک فیلم سینمایی می ش��ود. این فیلم حال و هوایی 

کمدی و اکشن خواهد داشت.
آن چه در رابطه با این خبر جالب به نظر می رسد این است که » نینجای 

میوه ای « سینمایی، به صورت زنده تولید خواهد شد.
شرکت مستقل فیلم سازی هالفبریک که سال قبل اکشن دلهره آور و 
پرفروش » سان آندراس « را در اکران عمومی داشت، تهیه کننده نسخه 

سینمایی » نینجای میوه ای « است.
خط اصلی داستان این کمدی ماجراجویانه و خانوادگی در باره تعدادی 
نینجا اس��ت که باید مقدار زیادی میوه را خرد ک��رده و در یک برنامه 

نمایشی ارایه کنند.
در بازی موبایلی نینجای میوه ای، هر بار برای گروه نینجاهای داستان 
اتفاق تازه ای می افتد. پیش بینی می شود نسخه سینمایی این بازی 

موفق موبایلی، تبدیل به یک مجموعه فیلم دنباله دار سینمایی شود.
مدیران شرکت فیلم سازی هالفبریک هنوز در این باره توضیح نداده اند 
که چرا نسخه سینمایی را به صورت زنده تهیه می کنند و نه انیمیشنی.

تیم دونفره جی پ��ی الوین و چاد دامیانی ب��رای کار نگارش فیلم نامه 

نسخه سینمایی انتخاب شده اند. آن ها فیلم نامه خود را تا دو ماه دیگر 
تحویل تهیه کنندگان فیلم می دهند.

تا آن زمان، کارگردان فیلم هم انتخاب و معرفی می ش��ود. قرار است 
کلید فیلم برداری » نینجای میوه ای « تا قبل از پایان فصل تابس��تان 

امسال زده شود.
این کمدی اکشن خانوادگی برای نمایش عمومی در ایام فصل تابستان 
سال 2017 آماده خواهد ش��د و از حاال، به عنوان یکی از رقبای اصلی 

جدول گیشه نمایش تابستانی معرفی می شود.
برای این منظور، قرار است چند بازیگر سرشناس در نقش های اصلی 
فیلم بازی کنند. تهیه کنندگان فیل��م، در حال حاضر در حال انتخاب 

این بازیگران هستند.
به نوشته نش��ریه اس��کرین اینترنش��نال، احتمال زیادی وجود دارد 
دواین جانسن قهرمان ورزش کش��تی کج به عنوان بازیگر با این پروژه 

همکاری کند.
وی سال قبل نقش اصلی اکشن پرفروش » سان آندراس « را بازی کرد 
و قرار است در قس��مت دوم آن هم، با ش��رکت فیلم سازی هالفبریک 

همکاری کند.

عزم ملی برای ساخت و تجهیز موزه های اصفهان

» نینجای میوه ای « فیلم سینمایی می شود

 نمایش خیابانی در اصفهان ضعیف 
اما واسطه آشتی دادن مردم با تئاتر است
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سیدنعیم امامی،رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: در راس��تای عرضه محصوالت س��اختمانی با کیفیت خوب نمایشگاه 
صنعت ساختمان در شهرکرد گشایش یافت و به صورت رسمی به مدت یک 

هفته در محل نمایشگاه بین المللی شهرکرد دایر است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود 
غرفه هایی از استان های دیگر در این نمایشگاه ادامه داد: سمنان، یزد، اصفهان، 
خراسان رضوی، تهران و آذربایجان غربی استان های هستند که محصوالت 
ساختمانی خود را در نمایش��گاه صنعت ساختمان چهارمحال و بختیاری به 
نمایش گذاشته اند.وی با اشاره به اهمیت کیفیت محصوالت عرضه شده در 
این نمایشگاه خاطرنشان کرد:  در نمایشگاه صنعت ساختمان شهرکرد، مصالح 
ساختمانی از قبیل سرامیک، لوازم برقی ساختمانی، کابینت و سیستم های 

گرمایشی و سرمایشی ... در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
امامی با اش��اره به راه اندازی واحده��ای تولیدی غیرفع��ال در چهارمحال و 
بختیاری گفت: در سال جاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی واحدهای تولیدی 
نیمه فعال و غیرفعال مجددا فعال خواهند شد.وی بیان داشت: با اجرای این 
طرح زمینه اش��تغال بیش از 6 هزار نفر در چهارمح��ال و بختیاری در بخش 

صنعت فراهم می شود.

مسعود هاشم زاده معاون تشخیص مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور 
در سومین کنگره فارماکولوژی و علوم دارویی که در دانشگاه شهرکرد برگزار 
شد، با اشاره به اینکه تاکنون گرایش در دامپزشکی رقابت محور بوده است، 
اظهار کرد: رویکرد مسئولیت پذیری در این س��ازمان اجرا و نهادینه خواهد 
شد.معاون تشخیص مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: این 
رویکرد در راستای افزایش کیفیت خدمات انجام می شود و در حوزه درمان 
نیز سیاست ها بر اس��اس تغییرات نگرش��ی صورت خواهد گرفت.وی بیان 
داشت: در حال حاضر یک هزار و 700 داروخانه دامپزشکی در سراسر کشور 
فعال هستند و توزیع دارو به دامداران را به  صورت مستقیم انجام می دهند.

هاشم زاده عنوان کرد: در حال حاضر مراکز توزیع داروی دامپزشکی به صورت 
مرکزی و استانی در کش��ور فعالیت دارند و بیش از  160 واحد تولیدکننده 
دارو، مکمل دارویی و افزودنی های مجاز در کشور فعال هستند.وی با وجود 
محدودیت هایی مانند آب و خاک و به دنبال آن تولیدات کشاورزی محدود 
در زمینه گیاهان دارویی دامی در کشور ظرفیت های خوبی از جمله سرمایه 
و نیروی انسانی تحصیلکرده و همچنین مصرف باالی مواد غذایی وجود دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: مصرف مواد خوراکی در کشور و سایر کشورهای 
همسایه و سایر ظرفیت های مطلوب می تواند در صادرات و اقتصاد کشور تأثیر 

به سزایی داشته باشد.

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
سیاست ها و ارایه راهکار به منظور پیش بینی، پیشگیری، کاهش و مقابله با 
آسیب های اجتماعی با مشارکت دستگاه های ذی ربط در استان تدوین شود.

 خدابخش مرادی در نخسین ستاد ساماندهی آسیب های اجتماعی در استان 
اظهار داش��ت: احصاء، اولویت بندی، تبیین و علت یابی آسیب های اجتماعی 
متناسب با شرایط بومی هر استان اولین هدف تش��کیل این ستاد است.وی 
افزود: تدوین سیاست ها و ارایه راهکار به منظور پیش بینی، پیشگیری، کاهش 
و مقابله با آسیب های اجتماعی با مشارکت دستگاه های ذی ربط از دیگر اهداف 
مشخص شده برای این ستاد است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تقویت زمینه های همکاری، ایجاد هماهنگی 
بین دستگاه های مسئول و پایش برنامه ها و فعالیت های دستگاه ها، سازمان ها 
و نهادها در حوزه آسیب های اجتماعی از مسایلی است که در این ستاد پیگیری 
می شود.مرادی اعضای این ستاد را افراد حقیقی و حقوقی عنوان و خاطرنشان 
کرد: استفاده از نظرات کارشناسی و علمی برای یافتن راه حل و ارایه راهکار به 
منظور بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی در استان اهمیت زیادی دارد و 

باید توجه بیشتری به آن شود.
وی گفت: آس��یب های اجتماعی تمامی جامعه را مورد هدف قرار می دهد و 
تنها هدف آسیب ها جوانان نیستند بلکه تمامی خانواده ها و جوانان در معرض 
خطر هستند در همین راستا باید با برنامه ریزی دقیق برای مقابله با آسیب ها 

وارد عمل شد.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته
 ۲ هزار و ۳00 واحد مسکن مهر در استان تکمیل و به متقاضیان تحویل داده 
شد.قاسم قاسمی، با بیان اینکه تعهد استان از ابتدای ساخت مسکن مهر 1۳ 
هزار و 56۳ واحد در شهرهای باالی ۲5 هزار نفر است، اظهار داشت: اداره کل 
راه و شهرسازی در زمینه تقسیط به موقع تسهیالت مسکن مهر، آماده سازی 
و خدمات روبنایی مقام نخست کشور را کسب کرده است.وی افزود: در سال 
گذشته بیش از 4 هزار و 600 سند اعیان برای واحدهای مسکن مهر در استان 
صادر شده است.مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی ملی و استانی بیان کرد: اداره کل راه و 
شهرسازی استان مقام نخست را در بین ادارات کل راه و شهرسازی استان ها 
کسب کرد.قاس��می با بیان اینکه اداره کل راه و شهرس��ازی استان در زمینه 
بهسازی راه های اصلی و فرعی جزو 4 استان برتر است، گفت: در سال گذشته 
بیش از ۲06 کیلومتر از راه های اصلی، فرعی و روس��تایی بهسازی و آسفالت 
شد.وی افزود: اداره راه و شهرسازی استان در زمینه خط    کشی راه ها، تعمیر و 
نوسازی گاردریل ها، عالیم و مرمت رویه راه ها، لکه گیری و ساماندهی ورودی 

و خروجی شهرها جزو ادارات برتر شناخته شده است.

نمایشگاه صنعت ساختمان 
در شهرکرد گشایش یافت

 فعالیت160 واحد تولیدکننده 
داروی دامپزشکی در کشور

سیاست های مقابله با آسیب های 
اجتماعی در استان تدوین شود

 ۲۳00 واحد مسکن مهر
 در چهارمحال و بختیاری تکمیل شد

یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه 
امیدواریم کش��ت گل محمدی تا پایان برنامه شش��م 
توسعه به 50 هزار هکتار برسد، گفت: هر لیتر اسانس 

گل محمدی بین 4 تا 10 هزار دالر ارزآوری دارد.
 میترا مجدزاده در جریان بازدی��د خبرنگاران از طرح 
تولید گل محمدی به شیوه کشت بافت در شهرکرد با 
اشاره به اینکه سه چهارم سطح زیر کشت گل محمدی 
جهان، در ایران است، اظهار داش��ت: سطح زیر کشت 
گل محمدی در ای��ران 15 ه��زار هکتار اس��ت.وی با 
بیان اینکه سطح زیر کش��ت این نوع گل در دنیا کمی 
بیشتر از ۲0 هزار هکتار اس��ت، افزود: بیشترین کشت 
گل محمدی در کشور ما در استان های فارس، اصفهان، 

کرمان و آذربایجان شرقی است.
مجدزاده اضافه کرد: اس��تان چهارمحال و بختیاری به 
دلیل واقع ش��دن در ارتفاع برای کش��ت گل محمدی 
ش��رایط بس��یار خوبی دارد، به همین جه��ت اخیرا با 
بهره گیری از روش کشت بافت، تولید گل محمدی در 

این استان آغاز شده است.
مدیر کل دفتر ام��ور گلخانه، گیاه��ان دارویی و قارچ 
وزارت جهادکشاورزی به روش تولید نهال گل محمدی 
اشاره کرد و گفت: در گذش��ته برای کشت این نوع گل 
از روش پاجوش اس��تفاده می ش��ده، اما توصیه ما در 
سال های اخیر به تولیدکنندگان استفاده از نهال های 

ریشه دار برای کش��ت بوده اس��ت، ضمن اینکه اخیرا 
تولیدکنن��دگان از روش کش��ت بافت در ای��ن زمینه 
اس��تفاده می کنند.وی افزود: نهال های کش��ت بافت 
در چند استان کش��ور از جمله چهارمحال و بختیاری 
کشت ش��ده که عملکرد بس��یار مناس��بی داشته اند.

مج��دزاده با بیان اینکه روش کش��ت بافت نس��بت به 
دیگر روش های تولید مقرون به صرفه تر اس��ت، گفت: 
بیش��ترین فرآورده ه��ای تولیدی م��ا از گل محمدی، 
گلبرگ، گل خش��ک و گالب اس��ت که ایران رتبه اول 

تولید گالب در جهان را دارد.
وی با اش��اره به تولید حدود 10 میلیون لیتر گالب در 
سال گذشته گفت: میزان تولید اسانس گل محمدی در 
کشور پایین و حدود 4 تن بوده که بیش از ۳ هزار و ۳00 

لیتر آن صادر شده است.
مجدزاده افزود: گالب تولیدی ایران به کشورهای عربی 

و اروپایی صادر می شود.
وی با بیان اینکه ایران بیش��ترین س��طح زیر کش��ت 
گل محم��دی در دنیا را به خود اختصاص داده اس��ت، 
گفت: علی رغم این مس��ئله، بزرگ ترین تولیدکننده 
اسانس گل محمدی در دنیا بلغارستان ا ست.مجدزاده 
از توسعه س��طح زیر کش��ت گل محمدی و شناسایی 
فنوتیپ ه��ای برت��ر ابراز خوش��نودی ک��رد وگفت: با 
بهره گیری از کش��ت فنوتیپ های برت��ر گل محمدی 

می توان در زمینه تولید اسانس و صادرات آن پیشرفت 
خوبی داشت.وی به ارزش صادراتی اسانس گل محمدی 
اش��اره کرد و افزود: هر لیتر اس��انس بین 4 تا 10 هزار 
دالر ارزآوری دارد، در حالی که ارزآوری هر لیتر گالب 
بین ۲ تا ۲/5 دالر اس��ت.این مقام مس��ئول در وزارت 
جهادکش��اورزی با بیان اینکه بعد از ایران کشورهای 
بلغارستان، ترکیه و چند کش��ور اروپایی گل محمدی 
تولید می کنند، درباره کش��ت این ن��وع گل در اراضی 
شیب دار اظهار داش��ت: این گیاه در ارتفاعات بهترین 
عملکرد را دارد، بنابراین برنامه وزارت جهاد کشاورزی 
توسعه کشت آن در مناطق شیب دار و کم بازده است.وی 
با بیان اینکه گل محمدی جزو گیاهان کم مصرف آب 
است، افزود: با توجه به شرایط کم آبی این گیاه می تواند 
جایگزی��ن گیاهان پرمصرف آب ش��ود. ضم��ن اینکه 
گل محمدی قابلیت کش��ت دیم را نی��ز دارد.مجدزاده 
با اشاره به اینکه در برنامه ششم و هفتم، توسعه کشت 
گل محمدی مدنظر است، گفت: طبق برنامه ریزی های 
انجام ش��ده و مطابق س��ند گیاهان داروی��ی امیدوار 
هستیم کشت گل محمدی تا پایان برنامه ششم توسعه 
به 50 هزار هکتار برس��د.وی افزود: پیش بینی ما برای 
کشت گل محمدی آبی، دیم و گیاهان دارویی تا پایان 

برنامه ششم 170 هزار هکتار است.
این مقام مس��ئول در وزارت جهادکش��اورزی درباره 
اینکه چرا علی رغم داش��تن بیشترین سطح زیر کشت 
گل محمدی در دنیا، ایران در زمینه تولید اسانس این 
گل موفق عمل نکرده است، ادامه داد: به دلیل فرهنگ 
سنتی بیشتر روی تولید و صادرات گالب کار کرده ایم و 
گالب ایران در دنیا شناخته شده است.مجدزاده با بیان 
اینکه کشورهای دیگر تولیدکننده گل محمدی از همان 
ابتدای سال روی اسانس سازی به منظور کاربرد آن در 
صنایع مختلف از جمله عطرسازی کار کرده اند، اظهار 
داشت: در ایران برای تهیه ماشین آالت موردنیاز برای 

تولید اسانس کار زیادی انجام شده است.
وی افزود: در س��الیان اخیر وزارت جهادکش��اورزی با 
توسعه تولید این گیاه، به تهیه دستگاه ها و ماشین آالت 
مورد نی��از ب��رای اس��انس گیری نیز توجه بیش��تری 
داش��ته و حمایت های خوبی برای فراهم سازی آنها با 
 همکاری دفتر توسعه تجارت و معاونت باغبانی صورت 

می گیرد.
مجدزاده با بیان اینکه کش��ت باف��ت گل محمدی در 
کشور از دو سال پیش آغاز شده است، گفت: بیشترین 
سطح زیر کشت گل محمدی به مساحت 7 هزار هکتار 

در استان فارس است.

افزایش کشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری
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آزادسازی 15 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد
 در چهارمحال و بختیاری

 اعزام مبلغ دینی در ماه رمضان
 به مناطق روستایی بروجن

۴۸6 باشگاه ورزشی در استان
 فعالیت می کند

مدیرعامل ستاد دیه چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: در سال جاری 15 نفر از زندانیان 
جرای��م غیرعمد در چهارمح��ال و بختیاری 

آزاد شدند.
سید محمد زمانی گفت: این زندانیان در دو 
ماهه س��ال جاری توس��ط کمک های ستاد 
 دیه ته��ران و چهارمح��ال و بختی��اری آزاد 

شدند.
 مدیرعام��ل س��تاد دی��ه چهارمح��ال و

 بختیاری ب��ا بیان اینکه در س��ال گذش��ته 

تش��کیل  پرون��ده  فق��ره   ۲55 تع��داد 
ش��ده اس��ت اف��زود: تع��داد 116 فق��ره 
پرون��ده نی��ز مختوم��ه ش��ده و 116 نف��ر 
 از زندانی��ان جرای��م غیرعم��د نی��ز آزاد

شدند.
زمانیان خاطرنش��ان کرد: در س��ال گذشته 
بیش از 600 جلسه با ش��اکیان پرونده های 
اف��راد زندانی برگزار ش��د که خوش��بختانه 
اعتب��اری بال��غ ب��ر ۳9 میلی��ارد و914 
 میلیون ری��ال تخفیف از ش��اکیان دریافت

کردیم.
مدیرعامل ستاد دیه چهارمحال و بختیاری 
 یاری رس��اندن ب��ه زندانی��ان، بده��کاران

 غی��ر بزه��کار، کم��ک ب��ه اف��رادی ک��ه 
ارت��کاب جرای��م غیرعم��د   درجری��ان 
مانن��د تصادف��ات رانندگ��ی، ح��وادث 
 کارگاهی، ع��دم توانای��ی در پرداخت نفقه و 
 مهریه ه��ای معق��ول و محکومی��ت مال��ی 
در پی صدور چک  بال محل غیر کال هبرداری 
در زندان به سر می برند را از اهداف مهم این 

ستاد برشمرد.

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بروجن 
گفت: در م��اه رمضان مبل��غ دینی ب��ه مناطق 

روستایی بروجن اعزام می شود.
حجت االسالم مجید الهیان در ستاد ساماندهی 
ش��ئون فرهنگ��ی در مناس��بت های مذهب��ی 
شهرس��تان بروجن اظهار کرد: همزم��ان با ماه 
مبارک رمض��ان برنامه های مختل��ف فرهنگی، 
مذهبی و بصیرتی در شهرس��تان بروجن برگزار 
خواه��د ش��د.رییس اداره تبلیغ��ات اس��المی 
شهرس��تان بروجن ادام��ه داد: برنامه ریزی الزم 

برای برنامه ه��ای ماه مب��ارک رمض��ان در این 
شهرستان انجام ش��ده و این ماه مبارک فرصتی 
مناسب در راس��تای انس با خداوند است و باید 
از این فرصت به خوبی استفاده شود.وی با اشاره 
به برگزاری مراسم اعتکاف در شهرستان بروجن 
بیان داشت: آیین معنوی اعتکاف در سال جاری با 
حضور گسترده مردم، دانش آموزان و دانشجویان 

این شهرستان برگزار شد. 
حجت االس��الم الهیان خاطرنش��ان کرد: جشن 
نیمه شعبان نیز در شهرستان بروجن به صورت 
مردمی و خودجوش برگزار شد و ماه شعبان نیز 
فرصتی ب��رای تهذیب نفس اس��ت. وی از اعزام 
مبلغان دینی به مناطق روس��تایی شهرس��تان 
بروجن خب��ر داد و تصریح ک��رد: همزمان با ماه 
مبارک رمضان و در راس��تای آموزش مس��ایل 
شرعی و دینی مبلغان دینی به مناطق روستایی 
این شهرس��تان اعزام خواهد ش��د.رییس اداره 
شهرستان بروجن اظهار داش��ت: در ماه مبارک 
 رمض��ان بای��د از روزه خ��واری پرهی��ز ش��ود و

 امر به مع��روف و نهی از منک��ر از اهمیت مهمی 
برخوردار است که باید بدان توجه شود.

عبدالرحمن قاس��می مدی��رکل ورزش و جوانان 
چهارمح��ال و بختی��اری  در نخس��تین همایش 
باش��گاه داری نوین با بیان اینکه 486 باش��گاه در 
استان فعالیت می کند گفت: ۳50 باشگاه به عنوان 
باش��گاه های برتر معرفی و ازآنها تجلیل شد. وی با 
اشاره به تعداد باش��گاه های فعال در شهرستان ها 
افزود: ۳00 باش��گاه در ش��هرکرد، 5۲ باشگاه در 
بروجن، 54 باش��گاه در فارس��ان، ۳۳ باش��گاه در 
لردگان، ۲0 باشگاه در سامان، 14 باشگاه در کیار، 
8 باشگاه در اردل، 5 باشگاه در کوهرنگ و 4 باشگاه 

در بن فعال هستند.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم 150 مجوز باشگاه 
در استان صادر شده است، بیان کرد: سال گذشته 

تنها 6 مجوز باشگاه ورزشی در استان صادر شد.
قاسمی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه استان 
خاطرنش��ان کرد: چهارمحال و بختیاری که به بام 
ایران معروف است ۲ هزار و 150 متر از سطح دریا 
ارتفاع دارد که سطح ارتفاع از دریا موقعیت ویژه ای 

را در حوزه ورزشی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینک��ه اس��تان دارای موقعیت ویژه ای 
برای مس��ابقات رفتینگ اس��ت، گفت: با توجه به 
ظرفیت های موج��ود در حال حاضر 11 باش��گاه 

قایقرانی در استان فعالیت می کند.
مدیرکل ورزش و جوان��ان چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه استان ما موقعیت خوبی برای ورزش 
پاراگالی��در دارد، تصریح کرد: ۳ س��ال گذش��ته 
ورزش��کاران اس��پانیایی در جش��نواره پاراگالیدر 

استان شرکت و در شیراز فرود آمدند.
همایش باش��گاه داری نوین برای نخس��تین بار در 
استان برگزار شد که در این مراسم باشگاه های برتر 

معرفی و تجلیل شدند.

مدیرکل بیمه س��المت چهارمحال و بختیاری از جایگزینی کارت الکترونیکی 
سالمت به جای دفترچه های بیمه در استان خبر داد.

صفر فرامرزی، با بیان اینکه کارت الکترونیکی سالمت جایگزین دفترچه بیمه 
می شود اظهار داشت: دسترسی به س��وابق بیمار، تمدید طوالنی مدت کارت، 
مش��خص بودن تعداد داروهای تجویز ش��ده و کاهش هزینه ه��ای بیماران از 

مهم ترین مزایای صدور کارت های الکترونیک سالمت است.
وی افزود: در این کارت نباید پزش��ک در یک برگ نسخه بیش��تر از ۳ دارو و ۲ 

آزمایش تجویز کند.
مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری با اشاره به افراد تحت پوشش بیمه 
سالمت استان بیان کرد: در حال حاضر 950 هزار نفر تحت پوشش بیمه سالمت 

هستند و به صورت مستقیم از خدمات بیمه سالمت استفاده می کنند.
فرامرزی با بیان اینکه بیمه ش��دگان بیمه سالمت در اس��تان هر ساله ۲ درصد 
افزایش می یابند خاطر نش��ان کرد: در حال حاضر 70 درصد از جمعیت استان 
از خدمات بیمه سالمت استفاده می کنند و 15 درصد از جمعیت استان دارای 

هم پوشانی بیمه ای هستند.
وی هزینه های بیمه سالمت در سال گذشته را 11۲ میلیارد تومان اعالم کرد و 

گفت: سال 9۳ هزینه های بیمه سالمت 58 میلیارد تومان و سال گذشته هزینه 
پرداختی بیمه سالمت به 11۲ میلیارد تومان افزایش یافت که پیش بینی می شود 
در س��ال جاری این میزان به 180 میلیارد تومان افزای��ش یابد.مدیرکل بیمه 
سالمت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بدهی بیمه سالمت استان در 6 ماهه 
دوم سال گذشته 95 میلیارد تومان بوده است تصریح کرد: هزینه های پرداخت 
شده در سال گذشته نسبت به سال 9۳ نزدیک به 5۳6 درصد افزایش یافته است.

فرامرزی با اشاره به پرداخت هزینه بیماران سرطانی در استان ادامه داد: 95 درصد 
هزینه  داروهای بیماران سرطانی توسط بیمه سالمت پرداخت می شود و خدمات 
بیماران سرطانی در استان تنها توسط مرکز شیمی درمانی پارسیان به بیماران 
ارایه می شود. وی افزود: تاکنون در استان 50۲ مؤسسه با بیمه سالمت قرارداد 
بستند که از این تعداد 1۲0 مرکز شبکه بهداش��تی و درمانی و ۳8۲ داروخانه، 

بیمارستان و مرکز توان بخشی هستند.
فرامرزی با بیان اینکه بیمه سالمت به شکایات مردمی رسیدگی می کند گفت: 
مراجعه کنندگان می توانند شکایات خود را به صورت مکتوب به کلیه ادارات بیمه 
سالمت در شهرستان ها یا استان اعالم کنند تا بیمه سالمت به شکایات رسیدگی 

 کند و جوابیه شکایات به صورت مکتوب برای آن ها ارسال می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه فضای مجازی و برنامه ریزی در این 
فضا زمینه اشتغال جوانان استان را فراهم می کند. قاسم سلیمانی در نمایشگاه 
دیجیتال و فضای مجازی اظهار داشت: در فضای مجازی حرکت های خوبی در 

زمینه اشتغالزایی جوانان در استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه رسانه های مجازی در کشور تحت تأثیر رسانه های غربی است، 
افزود: سیستم سایبری خطرات زیادی را در دخل و تصرف امور کشور ایجاد 
کرده است.استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به دست آوردهای توسعه 
فضای مجازی در استان بیان کرد: در راستای فرهنگ سازی و توسعه فضای 
مجازی فعالیت های خوبی توس��ط کاربران و متخصص��ان فضای مجازی در 

پدافند غیرعامل استان انجام شده است.
سلیمانی با اشاره به اثرات منفی فضای مجازی خاطرنشان کرد: زمینه کاهش 
اثرات منفی فضای مجازی در اس��تان با فرهنگ س��ازی و آموزش اس��تفاده 
صحیح از این فضا فراهم شود.وی فضای مجازی را فضایی مؤثر در رفع مسایل 
اجتماعی و سیاسی دانس��ت و گفت: در انتخابات 7 اسفندماه فضای مجازی 
زمینه معرفی کاندیدها و کاهش مشکالت را فراهم کرد.استاندار چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه کاربران فضای مجازی می توانند در مسایل اقتصادی و 

زیست محیطی در این فضا فعالیت کنند، تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد 
و کاربران فضای مجازی می توانند با دس��تیابی مجازی ب��ه آخرین داده ها و 
اطالعات مشکالت زیس��ت محیطی، جغرافیایی و فنی را رفع و پیشنهادات 

خود را ارایه کنند.

کارت  الکترونیکی  سالمت
 در چهارمحال و بختیاری جایگزین دفترچه بیمه می شود

توسعه فضای مجازی 
زمینه اشتغال جوانان چهارمحال و بختیاری را فراهم می کند
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2/646 ش��ماره : 1395/43/226740 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
ساختمان پالک ش��ماره 32/1077  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
س��وابق و پرونده ثبتی به نام حس��ین غفوری لمجیری فرزند محمود در 
جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/4/1 ساعت 9 صبح در 
محل شروع 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 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 

  95/3/6
م الف: 6198 رئیس منطقه ثبت اس��ناد و امالک غ��رب اصفهان)142 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/645 ش��ماره : 1395/43/226786 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک ش��ماره 45/345  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام محمود صادقیان رنانی فرزند محمد 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 سه شنبه مورخ 95/4/1 ساعت 9 صبح در محل 
شروع 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 م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ انتش��ار: 

  95/3/6
م الف: 6227 رئیس منطقه ثبت اس��ناد و امالک غ��رب اصفهان)143 کلمه، 

2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

2/174 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000034 ش��ماره پرون��ده: 
139404002004000067 و 139404002004000030 آگه��ی مزای��ده 
پرونده اجرایی کالس��ه: 9400099 و 9400171 ششدانگ اعیانی کاشانه 
یکهزار و بیس��ت و هش��ت فرعی از پانزده هزار و دویس��ت و دو احداثی 
بر روی عرصه اولیه س��یصد و هفتاد و هش��ت فرعی از اصلی مذکور به 
مس��احت 121/95 متر مربع واقع در زیرزمین با قدرالحصه از مش��اعات 
که عبارتند از راه پله یکهزار و بیس��ت و نه و پارکینگ یکهزار و بیس��ت و 
هفت و حیاط یکهزار و س��ی واقعات در بخش 5 ثب��ت اصفهان به آدرس: 
اصفهان- ش��هرک فاضل- خیابان 22 بهمن- خیابان به��ار 3- روبروی 
مجتمع البرز 1 که سند مالکیت آن در صفحه 308 دفتر 93 امالک با شماره 
ثبتی 15311 ثبت و صادر شده است با حدود: ش��مااًل به طول هفت متر و 
چهل و پنج سانتی متر دیواری است مشترک با پارکینگ یکهزار و بیست و 
هفت شرقًا اول به طول هشت متر و سی سانتی متر دیواری است به خیابان 
دوم انکساراً به طول های یک متر  و نیم و چهار متر و هشتاد و سانتی متر 
دیواری ایست به حیاط مشاعی یکهزار و سی فرعی جنوبًا انکسارا به طول 
های چهار متر و سی سانتی متر و چهل و دو سانتی متر و پنج متر و بیست 
سانتی متر درب و دیواری ایست به حیاط یکهزار و سی فرعی غربًا اول به 
طول نه متر دیواری ایست به دیوار پالک سیصد و هفتاد و نه دوم انکساراً 

به طول های سه متر و پنجاه و پنج و سه متر و ش��صت و پنج سانتی متر 
درب و دیواری ایست مش��ترک با راه پله یکهزار و بیست و نه که طبق نظر 
کارشناس رس��می پالک فوق یک واحد آپارتمان به مساحت 121/95 متر 
مربع واقع در زیرزمین ) با ارتفاع 1/80 – متر( با قدرالحصه و قدرالس��هم 
 از عرصه مشاعی و مش��اعات ) پارکینگ مش��اعی( بخش 5 ثبت اصفهان 
 می باش��د و دارای قدمت بالغ بر 15 س��ال نقش��ه قدیمی و اس��کلت فلزی

 می باش��د کفها موزائیک، دیوارها نقاشی شده و قس��متهایی دیوار کوب، 
دربهای داخلی چوبی و دربهای بیرونی آلومینیوم می باش��د، فاقد انباری 
است دارای انشعابات آب و برق و گاز که آب و گاز مشترک می باشد و برق 
اختصاصی است ملکی خانم فاطمه غالمعلی خمسه و آقای اکبر فریدی زاد 
)بالسویه( که طبق اسناد رهنی شماره 6281 مورخ 1389/03/29 و 9893 
مورخ 1392/10/22 تنظیمی دفترخانه 190 اصفهان در رهن بانک صادرات 
 واقع می باش��د و طبق اعالم بانک تا تاری��خ 1395/12/10 دارای بیمه نامه

 می باش��د از ساعت 9 الی 12 روز س��ه ش��نبه مورخ 95/04/08 در اداره 
اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهش��ت شرقی- 
چه��ار راه اول خیاب��ان الهور به مزای��ده گ��ذارده می ش��ود. مزایده از 
 مبلغ پای��ه دو میلیارد و هفتاد و س��ه میلیون و یکصد و پنج��اه هزار ریال 
) 2/073/150/000 ری��ال( ش��روع و به کس خریدار باش��د ب��ه باالترین 
 قیمت پیش��نهادی نق��داً فروخته م��ی ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک 
و مص��رف در صورتی که م��ورد مزای��ده دارای آنها باش��د و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزای��ده اعم از اینکه 
 رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود م��ازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد ضمنًا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاین��د رود چاپ اصفهان مورخ 95/03/06 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی  
به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رس��می اصفهان به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وق��ت اداری همان روز طی فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:3539 اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان)651 کلمه، 7 کادر(
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

2/313 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000032 ش��ماره پرون��ده: 
139404002004000350 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9400785  
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک شماره 16 فرعی از 1304 اصلی قطعه 
16 تفکیکی مفروز و مجزی ش��ده از 2 فرعی از اصلی مذکور به مس��احت 
105/1 متر مربع واقع در سمت شرقی طبقه همکف بانضمام انباری قطعه 
10 تفکیکی به مس��احت 11/5 متر مربع واقع در بخ��ش 5 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان- خیاب��ان وحید، ابتدای خیابان خاقانی، بن بس��ت گلناز، 
فرعی سمت راس��ت، پالک 433 کدپستی ش��ماره 8175715513 که سند 
مالکیت آن در صفح��ه 219 دفتر 849 امالک ذیل ثبت ش��ماره 151067 با 
شماره چاپی 630815 سری د / 91 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل 
اول به طول 3/50 دیواریس��ت به دیوار پالک 1305 دوم در دو قسمت که 
قسمت اول غرب نورگیر مشاعی اس��ت به طول های 1/05 متر و 3/25 متر 
دیوار و پنجره است به فضای نورگیر مشاعی شرقًا در 3 قسمت که قسمت 

دوم جنوبی است به طول های 7/65 متر به طول های و 0/40 متر و 7/35 متر 
دیوار به دیوار پالک های 4 و 3 فرعی از 1295 اصلی جنوبًا در 3 قسمت که 
قسمت دوم شرقی محسوب است به طول های 3/40 متر و 3/50 متر پنجره 
و دیواریس��ت به فضای حیاط مش��اعی پالک 15 فرعی غربًا اول به طول 
4/75 متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان طبقه همکف سمت غرب پالک 17 
فرعی دوم در سه قسمت اول شمالی و سوم جنوبی است به طول های 0/50 
متر و 1/10 متر و 0/50 متر پنجره و دیواریست به فضای نورگیر مشاعی 
سوم به طول 0/60 متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان طبقه همکف سمت 
غرب پالک 17 فرعی چهارم در سه قسمت که قسمت اول قسمتی از جنوب 
و قسمت سوم قسمتی از شمال راه پله مشاعی پالک سه فرعی است به طول 
های 1/15 متر حد فاصل قسمت اول و سوم دیواریست اشتراکی و قسمت 
دوم درب اختصاصی و دیواریست اشتراکی با راه پله مشاعی مرقوم پنجم 
به طول 6/20 متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان طبقه همکف سمت غرب 
پالک ش��ماره 17 فرعی حدود انباری: ش��مااًل به طول 2/45 متر پنجره و 
دیواریست به نورگیر مشاعی شرقًا به طول 3/65 متر دیواریست اشتراکی 
با موتورخانه، شوفاژ مشاعی پالک 11 فرعی دوم به طول 1/05 متر درب 
اختصاصی و دیوار اشتراکی با راهرو مشاعی پالک 4 فرعی جنوبًا به طول 
2/45 متر پنجره و دیواریست اشتراکی با انباری پالک 9 فرعی کف به طول 
4/70 متر دیواریست به قس��مت تحتانی پالک 1304 اصلی باقیمانده طبق 
نظر کارشناس رسمی مجتمع مس��کونی با موقعیت عرصه شمالی ) درب 
به حیاط( بوده که دارای یک واحد در زیرزمین و همکف به صورت بخشی 
پارکینگ و دارای سه طبقه روی آن به صورت دو واحدی می باشد. طبقات 
مجتمع به صورت شرقی، غربی بوده و آپارتمانهای مسکونی در نیم طبقات 
قرار گرفته که جمعًا دارای هفت واحد می باش��د و آپارتمان مورد نظر در 
طبقه همکف سمت ش��رقی پالک قرار گرفته است و دارای اسکلت بتنی و با 
سقف تیرچه و بلوک می باش��د و آپارتمان دارای دو اتاق خواب و سالن با 
پوشش کف پارکت و بدنه دارای اندود گچ و دارای کاغذ دیواری، دور سقف 
کناف یا نورپردازی، درب های داخلی چوبی و  پنجره خارجی آلومینیومی 
با شیشه و درب ورودی چوبی می باشد. آش��پزخانه دارای پوشش کف 
سرامیک و بدنه دیوار تا سقف کاش��ی و دارای کابینت چوبی ام. دی . اف 
می باشد. دارای سرویس بهداشتی و حمام با کاشیکاری می باشد و دارای 
سیست سرمایشی کولر آبی و گرمایش��ی پکیج و رادیاتور بوده و دارای 
انشعاب آب و گاز ) به صورت مشترک( و برق و می باشد و مجموعه دارای 
نمای خارجی آجر کاتنی می باشد. پنجره ها دارای حفاظ فلزی و تراس و 
دارای حفاظ آکاردئونی می باشد ملکی خانم فهیمه ربیعی که طبق سند رهنی 
شماره 167539- 93/04/25 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک شهر واقع 
می باشد و طبق اعالم بانک ملک فوق فاقد بیمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 
روز یکشنبه مورخ 95/04/20 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می شود. 
الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد.  ضمنًا این 

آگهی در یک نوبت در روزنامه زاین��د رود چاپ اصفهان مورخ 95/03/06 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین ش��ده بانک ملی در وجه اداره اجرا  به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید 
را تا پایان وقت اداری هم��ان روز طی فیش مخصوص در حس��اب اداره 
ثبت اسناد و امالک س��پرده نماید.  م الف:4581 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)880 کلمه، 9 کادر(
ابالغ رای

3/69 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350201928 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200679 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940765 خواهان: آقای 
 محمود بهارلوئی فرزن��د میرزا همایون به نش��انی اصفه��ان – زینبیه –

 خ آیت ا... غفاری- کوچه 21 مالک اشتر- جنب دبیرستان دخترانه حضرت 
زینب- پالک 23، خوان��ده: خانم مریم صالحی به نش��انی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت رسید عادی به میزان 63/500/000 ریال 
2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه وجه 
بابت رسید عادی به میزان 16/500/000 ریال، دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید، رای دادگاه: در خصوص دعوی محم��ود بهارلویی به طرفیت مریم 
صالحی به خواس��ته مطالبه مبلغ 16/500/000 ریال به انضمام خسارت 
دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواس��ت تقدیمی و اظهارات ایشان در 
جلسه دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مستند ابرازی و عدم 
حضور خوانده و ایراد و انکار نس��بت به مس��تند 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 1257 و 228 و 265 قانون مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به انضمام خس��ارت دادرسی 
و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت ) 94/7/21( تا تاریخ وصول بر 
اس��اس ش��اخص اعالمی در حق خواهان صادر و اعالم م��ی گردد و در 
خصوص مازاد بر محکومی��ت نظر به اینکه خواهان اعالم داش��ته در این 
 قسمت از خوانده طلبکار نمی باشد لذا حکم به بیحقی خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم 
تجدید نظر استان می باشد. م الف: 3363 ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)292 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/86 در خصوص پرونده کالسه 40/95 خواهان مریم اعظمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 100/000/000 ریال  به طرفیت غالمرضا 
فهیه ای تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/4/14 
ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 49 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 5357 ش��عبه 49 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )124، 2 کادر(

ابالغ اخطاریه
3/67 ش��ماره پرون��ده: 1/ 139404002004000152 ش��ماره بایگانی 
پرونده: 9400370/2 ش��ماره ابالغیه: 139505102004000765 آگهی 
ابالغ اخطاریه ماده 102 پرونده کالسه 9400370 بدینوسیله به آقایان 1- 
حسین 2- عباس و خانمها 3- خاتون همگی حسن پور پیدانی و 4- خانم 
صنمبر محمدی ) هر س��ه به آدرس: اصفهان خیابان آبشار سوم محله 
فیزادان بعد از مسجد کدپس��تی 8169175469( ورثه مرحوم حسنعلی 
حس��ن پور پیدانی بدهکار پرونده کالس��ه 9400370 که برابر گزارش 
مامور ابالغ، ابالغ واقعی میس��ر نگردید، ابالغ می گردد که چون از طرف 
عباس حسن پور پیدانی نسبت به ارزیابی پالک 113/104 واقع در بخش 6 
اصفهان متعلق به عباس حسن پور پیدانی و غیره وراث مرحوم حسنعلی 
حس��ن پور پیدانی که در مقابل طلب عباس کیوانلو شهرستانکی در رهن 
قرار گرفته واخواهی گردیده لذا طبق م��اده 102 آئین نامه اجرائی به قید 
قرعه آقای علی قاسمی به عنوان کارشناس انتخاب گردیده لذا مراتب بدین 
وسیله به شما اعالم می ش��ود که طبق مقررات کارشناس مذکور نسبت 
به ارزیابی اقدام و شش��دانگ پالک فوق را به مبلغ 715/000/000 ریال 
ارزیابی نموده است. م الف: 6487 اداره اجرای اسناد رسمی  اصفهان)179 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/70 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350200100 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200916 شماره بایگانی ش��عبه: 941045 خواهان: آقای 
امید خانجانی فرزند علی حسین با وکالت آقای فرزاد معمار فرزند عباس 
به نشانی اصفهان- خیابان هشت بهشت غربی کوچه شهید شمندی ) 29( 
ساختمان پردیس طبقه سوم واحد 8، خوانده: آقای حسین بالنیان فرزند 
رضا علی به نشانی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- تایید فسخ قرارداد 
)مالی( 2- تامین خواسته 3- مطالبه خس��ارت دادرسی 4- استرداد مال 
)منقول(، دادگاه ب��ا توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و 
به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آق��ای امید خانجانی فرزند علی حس��ین و با وکال��ت آقای فرزاد 
معمار به طرفیت آقای حس��ین بالنیان فرزند رضا علی به خواسته تنفیذ 
فسخ قرارداد 0591-94/6/4 و اس��ترداد خودروی پژو پارس به شماره 
انتظامی 162 و 55- ایران 66 به انضمام مطالبه خسارت دادرسی با توجه 
به محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق مبایعه نامه 94/6/4 و با 
توجه به تصویر مصدق چکها و گواهی عدم پرداخت موصوف و با توجه 
به تصویر مصدق اظهارنامه اعالم فسخ به تاریخ 94/8/13 و گواهی ابالغ 
آن و با توجه به اظهارات وکیل خواهان طی صورتجلسه 95/1/24 مبنی بر 
اینکه حسب بند 10 از قرارداد در صورتی که فروش خودروی به صورت 
اقساطی باشد و هر یک از چکها با اقس��اط پرداخت نشود فروشنده حق 
فسخ معامله را از طریق ارسال اظهارنامه خواهد داشت که موکل حسب 
قرارداد به لحاظ عدم وصول چکهای معامله اقدام به فس��خ نموده است 
تقاضای تایید و تنفیذ آنرا در استرداد خودروی را دارم و با توجه به تعیین 
وقت رسیدگی و ابالغ آن به خوانده از طریق نشر آگهی و عدم حضورش 
و عدم ارسال الیحه دفاعیه در جلسه دادرسی و بال تعرض گذاشتن ادعای 
خواهان دادگاه با توجه به عدم وصول ش��دن چکهای موضوع معامله و 
اعالم فس��خ از طریق اظهارنامه رسمی فس��خ معامله از سوی فروشنده 
خواه��ان در مورخه 94/8/13 مح��رز بوده لذا دع��وی خواهان محمول 
بر صحت بوده و مس��تنداً به م��اده 10 قانون مدن��ی و 198 و 515 آیین 
دادرسی مدنی ضمن اعالم فسخ معامله موصوف خوانده را به استرداد 
خودروی به ش��ماره انتظامی مرقوم بابت اصل خواس��ته و به پرداخت 
مبلغ چهار میلیون و چهار صد و بیس��ت و ش��ش هزار ریال بابت هزینه 

 دادرسی و ش��صت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کنن��ده رای بوده و پس از 
20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان 
اصفهان می باشد. ضمنًا قرار رد درخواس��ت تامین خواسته وی صادر 
می گردد. م الف: 3364 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)445 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

3/71 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350402027 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350400545 شماره بایگانی ش��عبه: 940587 خواهان: آقای 
محمدرضا وحدانیان فرزند حسن با وکالت آقای امیر قاسمیان دستجردی 
فرزند حسین به نشانی اصفهان- خیابان توحید- چهار راه پلیس- مجتمع 
ماکان 3- طبقه 3- واحد 15، خوانده: آقای س��ید محمد روضاتی فرزند 
بهاالدین به نشانی خیابان کاش��انی فلکه چهارسوق ) سمت چپ( کوچه 
وهابدالدی��ن روضاتی من��زل رو به رو درب س��بز رنگ، خواس��ته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
دادرس��ی، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمد رضا وحدانیان 
فرزند حس��ن با وکالت آقای امیر قاسمیان دس��تجردی به طرفیت آقای 
س��ید محمد روضاتی به خواس��ته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
697271-94/4/21 بانک سپه و با احتس��اب خسارات دادرسی و تاخیر 
در تادیه نظر به مالحظه رونوش��ت مصدق چک موضوع دعوی نظر به 
اینک خوانده با وصف ابالغ در زمان رسیدگی مورخه 94/11/28 حضور 
به هم نرس��انده و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده 
اس��ت، فلذا با احراز بقاء دین، دعوی خواهان را وارد تش��خیص، مستنداً 
به مواد 310 و 314 قانون تج��ارت و 198 و 515 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی و ماده واحده استفس��اریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 
مبلغ 390/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم 
که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم 
می نماید. این رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه می باش��د. م الف: 3362 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان)287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/72 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350201277 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350200695 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 930794 خواه��ان: 
آقای امیر میرزاخانیان فرزند مهدی به نش��انی اصفهان- س��عادت آباد 
ساختمان پرپونه پ 1 بلوک 2 ط 2- دفتر محسن قائم فرد، خوانده: خانم 
سهیال وکیلی س��هر فروزانی فرزند مرتضی به نش��انی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک، دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدرو رای می نمای��د، رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان امیر 
میرزاخانی��ان به طرفیت خوانده خانم س��هیال وکیلی س��هر فروزانی به 
خواسته مطالبه مبلغ دویس��ت و پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 
40841983-92/7/20 عهده بانک پارسیان امام خمینی با احتساب هزینه 
دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه نظر به دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی 
مصدق متن و ظه��ر گواهینامه عدم پرداخت وجه چ��ک صادره از ناحیه 
بانک محال علیه که اساسًا داللت بر اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان 
به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده ب��ا اطالع از دعوی مطروحه و 

جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوی دفاع 
موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده 
است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده، دعوی را وارد تشخیص 
و مس��تنداً به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
قانون الحاقی یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفس��اریه آن مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ هف��ت میلیون و چهارصد و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه 
در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر 
 تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید.

 رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل 
واخواهی در محکمه صادر کننده رای ب��وده و ظرف مدت 20 روز دیگر 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان اصفهان می 
باشد. م الف: 3365 ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)371 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

3/73 کالس��ه پرونده: 1453/94 ش��ماره دادنامه: 76-95/1/28 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 17 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید 
امیر حسین مدرس صادقی به نش��انی اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک 
سپه مجتمع اقتصاد،  خوانده: عباس علی دادی ش��مس آبادی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، به تاریخ 94/1/25 شعبه هفده شورای 
حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تش��کیل، پرونده کالسه 
مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال 
به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص 
دعوی سید امیرحسین مدرس صادقی به طرفیت عباس علی دادی شمس 
آبادی به خواسته مبلغ چهارده میلیون ریال موضوع یک چک به شماره 
269318-94/9/30 بانک صادرات ش��هرکرد به انضمام هزینه دادرسی 
و خس��ارات تاخیر تادیه، با توجه ب��ه محتویات پرون��ده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت ذم��ه 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 چهارده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
هزینه نش��ر آگهی تا اجرای کامل حکم و مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک ) 94/9/30( 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 قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان می باشد. 
م الف: 3326 شعبه 17 مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف اصفهان 

)308 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/74 کالس��ه پرونده: 454/94 ش��ماره دادنام��ه:535-94/7/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای جعفر 
کریمی به نش��انی اصفهان زینبیه دارک کوچه 45 جنب قرض الحس��نه 

آل یاسین کوچه ش��هید مظاهری پالک 33،  خوانده: آقای حسین کریمی 
به نش��انی مجهول المکان، با عنای��ت به محتویات پرون��ده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت 
به صدو رای می نماید. رای قاضی ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای جعفر کریمی به طرفیت آقای حس��ین کریمی به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 93/1/22-619458 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 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 نس��بت به دعوی خواهان از خود اب��راز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوان��ده به پرداخت مبل��غ 50/000/000 ریال 
)پنجاه میلیون ریال(  بابت اصل خواس��ته و 150/000 ریال  بابت هزینه 
دادرسی طبق تعرفه قانون  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )93/1/22(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف:3328 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان)289 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/75 کالس��ه پرونده: 94-1076 ش��ماره دادنامه:38-95/1/30 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 16 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای سید 
امیر حسین مدرس صادقی به نشانی خیابان عبدالرزاق جنب بانک سپه 
مجتمع اقتصاد، خوانده: آقای روح ا... رزازی بروجنی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک به شماره 708038-94/1/31 به مبلغ 
20/000/000 ریال به انضمام هزینه های دادرس��ی و خس��ارت تاخیر 
تادیه ،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای 
قاضی شوا: دعوای آقای س��ید امیر حس��ین مدرس صادقی به طرفیت 
آقای روح ا... رزازی بروجنی  به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال 
بابت وجه چک  ش��ماره 708038 – 94/1/31 عهده بانک ملی به انضمام 
مطلق خسارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علی��ه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
این که خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است  لذا به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000  بابت اصل 
خواسته و 430/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باش��د در حق  
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد
 م الف:3294 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )279 کلمه، 3 کادر(
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آیت اهلل حسین نوری همدانی گفت: مقام شامخ امام زاده محمد هالل بن علی 
)ع( موجب ش��ده که آس��تان این امامزاده به عنوان قطب فرهنگی در کشور 

تبدیل شود.
 ای��ن مرج��ع تقلی��د در دی��دار ب��ا اعض��ای س��تاد کنگ��ره مل��ی حضرت 
محمد هالل بن علی )ع( در قم اظهار کرد: این امامزاده از امامزادگان بالواسطه 
واجب التعظیم در ایران است که همواره مورد توجه زائران و عاشقان اهل بیت 

)ع( بوده است.
وی با اشاره به جایگاه واال و ارزشمند حضرت محمد هالل بن علی )ع( در دنیای 
تشیع، گفت: برگزاری کنگره حضرت محمد هالل بن علی )ع( کاری مقدس 
 اس��ت. آیت اهلل نوری همدانی با اش��اره به جایگاه واالی علمای آران و بیدگل، 
در نش��ر فرهنگی اس��المی در منطقه  تصریح کرد: آیت اهلل افتخار االس��الم 
دربندی از نمونه علمای برجس��ته این خطه بود که در راستای ترویج فرهنگ 
تشیع و اسالم کوشش بس��یاری کرد. این مرجع تقلید مردم درالشهدای آران 
و بیدگل را اف��رادی متدین و انقالبی خواند و خاطر نش��ان کرد: آران و بیدگل 
 با تقدیم720 ش��هید در جنگ تحمیلی نقش پر رنگی در پیروزی انقالب ایفا 

کرده است.
  وی با اشاره به برنامه های فرهنگی آستان مقدس حضرت محمد هالل بن علی

 )ع( در رس��انه ملی، افزود: برنامه ها و عزاداری های آس��تان مقدس در سطح 
صدا و سیما بی نظیر است.

 در اقدامی خی��ر خواهانه بان��وی خیر نوش آب��ادی تمام دارای��ی اش را وقف 
آموزش و پرورش آران و بیدگل کرد.

 حاجیه خانم انیس��ه امینی در این اقدام خیرخواهانه منزل ش��خصی خود را 
با تمام امکاناتش برای کمک به  فضای آموزش��ی تقدیم دانش آموزان منطقه 
خود کرده اس��ت. مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل در آیین تجلیل از این 
خیر بزرگوار گفت: این خیر منزل شخصی  خود را که تنها دارایی اش از زندگی 
است به نیت همسر مرحومش حاج حسینعلی صفوی نوش آبادی و برای کمک 
به دانش آموزان منطقه وقف کرده است. محمد معدندار افزود: این منزل شخص 
در مکانی مناسب و در مس��احت حدود هزار متر مربع وقف آموزش و پرورش 
شده است. وی با اشاره به اینکه این منزل شخصی حدود سه میلیارد ریال ارزش 
مالی دارد، اظهار کرد: انجام کارهای خیر به ویژه برای آموزش و پرورش باقایات 
و صالحات محسوب می شود. مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل تصریح کرد: 
انجام کارهای خیر این چنینی نه تنها موجب رضایت خداوند می شود، بلکه خیر 

دنیا را برای صاحب کار خیر و غفران و ثواب را برای گذشتگان او به همراه دارد.
معدندار با اشاره به وضعیت نامناسب فضاهای آموزشی شهرستان گفت: انجام 
این امور خیر می تواند گام های خوبی برای جبران کمبود فضای آموزشی باشد.

 امامزاده محمد هالل 
یک قطب فرهنگی است

 بانوی نوش آبادی دارایی اش را 
وقف آموزش و پرورش کرد

 مردم صبور شهرستان گلپایگان نهایت همکاری خود را 
با مس��ئوالن انجام دادند تا کام هموطنان شان در دیگر 
شهرها از جمله قم با آب شیرینی که از گلپایگان از طریق 
سد کوچری عبور داده می ش��ود شیرین شود، اما احداث 
یک س��د تا چه اندازه ای می تواند برای مردم یک منطقه 

دردسر آفرین باشد؟
 اگر یک پژوهشگر بخواهد تحقیقات خود را در زمینه سد 
و سدسازی تکمیل کند بی ش��ک به پیشینه و چگونگی 
ساخت سدهای مختلف کشور مراجعه می کند، اما توصیه 
ما این است که برای تکمیل دانس��ته هایش حتما سری 
به سد کوچری گلپایگان بزند و از آغاز این پروژه تاکنون 
را مورد بررس��ی قرار دهد. مطمئنا مسایل و مشکالتی را 
در دل این سد بی زبان خواهد دید که نظیرش در کشور 

وجود ندارد.
کشاورزی و دامداری شغل اصلی مردم گلپایگان است که 
با کمترین دغدغه در حال گ��ذران بود، اما حدود 5 الی 6 
سال پیش پروژه سد کوچری آغاز شد و مردم شهرستان 
گلپایگان پا به پای پیش��رفت احداث این س��د مشکالت 
رنگارنگی را با گوش��ت، پوس��ت و اس��تخوان خود لمس 
 کردند و بیشتر این مشکالت را روس��تاییان و کشاورزان 

به دل و جان خریدند.
ابتدا قرار ب��ود آب از طریق لوله از گلپای��گان عبور کند و 
به قم برود، اما نماینده وقت گلپایگان و خوانس��ار با این 
موضوع مخالفت کرد و خواهان احداث سد شد زیرا معتقد 
بود سد سازی در هر شهری قطعا رونقی را با خود به همراه 
دارد، ام��ا وی این روزها را نمی دید که مردم شهرس��تان 
گلپایگان بی پش��ت و پناه در گرداب مش��کالت این سد 

دست و پا بزنند.
دغدغه مردم گلپایگان از هم��ان روزهای آغازین احداث 
سد شروع ش��د زیرا این س��د در خوش آب و هواترین و 
تنها منطقه طبیعی تفریحی و گردش��گری شهرس��تان 
احداث می شد، اگر چه مردم برای از دست دادن منطقه 
 طبیعی تفریحی خود بس��یار نگران بودن��د، اما به خاطر 
هموطنان شان در ش��هرهای دیگر که قرار بود از طریق 
احداث این سد آب شرب به آنها برسد مهر سکوت بر لبان 

خود نشاندند.
یک عضو ش��ورای ش��هر گلپایگان در رابطه با حق آبه ها 
گفت: مردم گلپایگان به ویژه منطقه کنار رودخانه شامل 
17 پارچ��ه آبادی از ای��ن حق آبه ها بهره مند می ش��وند 
و مس��ئوالن آب قم، تهران، اصفه��ان، وزارتخانه و حتی 
دس��تگاه های امنیتی و انتظامی مطلع باشند که در حال 

مدیریت مردم هستیم.
علی فی��روزی ادامه داد: اکوسیس��تم رودخانه گلپایگان 
در حال از بین رفتن اس��ت و از نظر زیست محیطی دچار 
مشکل می شویم، از طرف دیگر منطقه طبیعی، تفریحی و 
گردشگری شهرستان ازبین رفته است، این موضوعات را 
چه کسی باید پیگیری کند. مسئوالن باید به این موضوع 

توجه داشته باشند که ممکن اس��ت مردم اکنون چیزی 
نگویند، اما باالخره یک روزی مطالبه خواهند کرد.

وی افزود: مردم شهرستان گلپایگان خصوصا روستاهای 
عربستان، تیکن، در، شورچه، دستجرده و ... با خشکسالی 
 مواج��ه هس��تند و کم آبی فش��ار زی��ادی به آنه��ا وارد 
کرده است، حال در این ش��رایط ذخیره کردن آب جهت 

ایجاد منطقه گردشگری کار درستی نیست.
علی فیروزی با بیان اینکه مخالف ایجاد منطقه گردشگری 
نیس��تیم، خاطر نش��ان کرد: ایجاد منطقه گردش��گری 
خوب اس��ت، اما در صورتی که در این منطقه بحران آب 
نداشته باش��یم. همچنین طبق اظهاراتی که در گوشه و 
کنار می ش��نویم یک بار آب س��د را بی موقع باز و از سد 
خارج کردندبنابراین اگر قرار است آبی رها شود در فصل 
 گرما باش��د که کش��اورزان بتوانند از آن اس��تفاده کنند 
و به گونه ای نباشد که به دلیل عدم استفاده و نیاز کشاورز 
آب از گلپایگان عبور کند و در قم ذخیره شود و مشخص 

هم نشود چه استفاده ای از آن می شود.
عضو شورای شهرس��تان گلپایگان یادآورشد: علت اینکه 
آب بی موقع باز و رها می شود این است که مردم گلپایگان 
و کشاورزان نتوانند از آن استفاده کنند و آب نهایتا در سد 
15 خرداد ذخیره ش��ود و احتماال در زمینه گردشگری و 
تفریحی دارن��د فعالیت می کنند، در حالی که آب س��د، 
آب شرب اس��ت و اگر در قم در جهات دیگری از این آب 
اس��تفاده ش��ود در حق مردم گلپایگان ظلم شده است و 
مسئوالن هم راضی نیستند که برای رسیدن به برخی از 

اهداف، گلپایگان لطمه ببیند.
فیروزی تامین آب شرب را اولویت کشور دانست و تصریح 

کرد: آب شرب حق گروه و شهر خاصی نیست و هر جایی 
که آب شرب نیست باید تامین ش��ود، اما صحبت ما این 
است که در زمینه شرب استفاده ش��ود نه در زمینه های 

دیگر و اینکه وضعیت موجود را عادالنه نمی بینیم.
وی یادآورشد: مردم گلپایگان می دانند که 5 متر مکعب 
آب بر ثانیه وارد س��د 15 خرداد قم می ش��ود، همچنین 
 مسئوالن قم بدانند که مردم گلپایگان مطلع هستند که 
در قم س��کوهای الزم ب��رای احداث فضای گردش��گری 
زده شده و آبی که حق مردم گلپایگان است آنجا ذخیره 
می ش��ود و مباحث گردش��گری را دنبال می کنند و اگر 
چنانچه این اتفاق رخ دهد مطمئن باشید مردم در زمینه 

انتقال آب به سمت قم، حرف خواهند داشت.
یادمان نمی رود برای تملک اراضی و خانه های روس��تای 
کوچری م��ردم این منطقه که بیش��تر آنه��ا پیرمردان و 
پیرزنان زحمت کش��یده بودند تا چه اندازه مشقت های 
مختلفی را تحمل کردند، از پله های فرمانداری گلپایگان 
تا اس��تانداری و وزارتخان��ه را عصا به دس��ت طی کردند 
تا به حقوق حقه خود برس��ند، در حالی که کس��انی که 
می خواس��تند س��د را احداث کنند باید به در منازل آنها 
می رفتند و حق و حقوق ش��ان را پرداخ��ت می کردند، 
ولی آن زمان کار دنیا برعکس شده بود تا اینکه سرانجام 
روستا خالی از سکنه شد، سد احداث و زمان آبگیری آن 
فرارس��ید، حال اینکه آیا منازل روس��تایی به طور کامل 
تخریب شد یا نه یا اینکه برای قبرستان و طویله ها موارد 
بهداشتی و ایمنی که رعایت ش��د را نمی دانیم، اما این را 
خوب می دانیم و خوش��بختانه یا متاسفانه قابل انکار هم 
نیس��ت که » کنده های « موجود در روستا به طور کامل 

تخریب نشد! حال این حفره ها در زیر آب وجود دارد و هر 
لحظه نیز ممکن اس��ت کنده ها ریزش پیدا کند، تخریب 
شود و زندگی فردی را ببلعد، این سوال پیش می آید که 
 چرا  مسئوالن شهرس��تان پیگیر جدی مصوبه امضا شده 
در فرمان��داری مبنی بر احداث پایگاه س��احلی توس��ط 
متولیان سد نیستند تا نیروهای هالل احمر در آن مستقر 
شوند و از خطرات احتمالی در حد مقدور جلوگیری شود 
و اگر پیگیر هستند پس چرا تاکنون اقدامی در این راستا 

انجام نشده است؟
مشکالت ایجاد شده توسط این سد به اینجا ختم نمی شود 
و بحث پ��ر فراز و نش��یب حق آبه های مردم شهرس��تان 
موضوع دیگری است که چنگ نگرانی بر دل مردم به ویژه 
کشاورزان انداخته است. حق آبه هایی که باید به آن توجه 
شود از فاصله سد قدیم تا سد جدید است، یعنی میزان آبی 
که از مسیر روستای ویست وارد روستای کوچری، سپس 
 رودخانه و روس��تاهای دیگر می ش��ده و اکنون باید این 

حق آبه ها به صاحبانش داده شود.
با خشکس��الی های اخیر دیگر جانی در مزارع کشاورزان 
 و روس��تاییان گلپایگان نمانده اس��ت. ع��دم تخصیص 
حق آبه های کش��اورزان شهرس��تان گلپایگان را چطور 
می توانیم توجیه کنیم، برخی کدام چرتکه را در دس��ت 
گرفته اند که حق آبه های کشاورزان گلپایگان از آن چکه 
هم نمی کند. کش��اورزان شهرستان گلپایگان نه خواهان 
آب شرب برای کشاورزی خود هستند و نه از حق و حقوق 
خود چیز بیشتری می خواهند تنها خواهان حق آبه های 
خود برای امرار معاش هس��تند، حقی که پیش از احداث 

این سد نیز از آن برخوردار بودند.
خوب است مسئوالن این موضوع را بدانند که جاده برون 
 شهری فاقد استانداردهای الزم برای آب و سد نیست که 
با زدن تابلو از مردم بخواهند وارد آن نش��وند؛ این جاده 
است، مسیری که مردم و روستاییان باالتر از سد کوچری 

از آن تردد می کنند. 
امیدواریم هرچه س��ریع تر مدیریت واحد س��د کوچری 
گلپایگان مشخص ش��ود، از طرفی از مسئوالن آب قم و 
تهران که هر از چند گاهی در گذشته در شهرستان حضور 
پیدا می کردن��د می خواهیم اکنون نیز وارد شهرس��تان 
شوند و از نزدیک در جریان مش��کالتی که این سد برای 
 مردم شهرستان ایجاد کرده قرار گیرند و عالوه بر تعیین 
حق آبه های مردم، فکری نیز به حال مشکل جدید دیگر 
کنند، مشکلی که به روی تمام مردم شهرستان می تواند 
تاثیر بگذارد و همان طور که تخریب نکردن برخی کنده ها 
 جان انس��انی را گرفت این مش��کل تازه که جاده جدید 
و پر پیچ و خم کوچری اس��ت  باری نش��ود بر مشکالت 
دیگر و هرچه سریع تر استانداردسازی های الزم در جاده 
انجام و به اداره راه و شهرسازی تحویل داده شود تا مبادا 
 خدایی ناکرده ش��اهد از دس��ت دادن جان ش��هروندان 

در این جاده باشیم.

سدی به نام کوچری به کام قم!

با حضور مدیرکل دفتر امور شورای روستایی استانداری اصفهان 5 طرح 
 روس��تایی با هزینه ای بالغ بر 597 میلیون تومان در شهرس��تان دهاقان 
به بهره برداری رسید. بخشدار بخش مرکزی شهرستان دهاقان در مراسم 
افتتاحیه، این 5 طرح را  در راستای رفع نیازهای روستاییان مفید و موثر 
دانست و اظهار داش��ت: افتتاح پارک کودک در روستاهی دزج، همگین 
و قمبوان و ساختمان دهیاری در روس��تاهای قمیشلو و علی آباد جمبزه 
با هزینه ای بالغ بر 597 میلیون تومان نیاز اساس��ی روس��تاییان به شمار 
می رفت. محمد علی دهقانی افزود: دهیاری روستای قمیشلو با 205 متر 
مربع زیربن��ا و 147 میلیون تومان هزینه برای اولین بار در راس��تای نیاز 

مردم و دهیار روستا احداث و به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به افتتاح پارک کودک در روستای همگین افزود: پارک کودک 
همگین با650 متر مربع  مساحت،700 میلیارد ریال هزینه را در بر داشت. 
 پارک کودک روس��تای دزج  با 2 هزار متر مربع مس��احت هزینه ای بالغ 

بر یک میلیارد ریال به همراه داشت.      
بخشدار بخش مرکزی شهرس��تان دهاقان تصریح کرد: روستای علی آباد 
جمبزه با هزار و 388 نفر جمعیت نیازمند احداث ساختمان دهیاری بود 
که زمینی به کمک خیرین روستا خریداری شد و ساختمانی به مساحت 
380 مترمربع مس��احت با هزینه ای بالغ بر210 میلی��ون تومان از محل 
اعتبار دهیاری ها آماده بهره برداری شد. دهقانی بیان کرد: پارک کودک 
روستای قمبوان با400 متر مربع مساحت و700 میلیارد ریال هزینه برای 
اولین بار در این روس��تا با 1715 نفر جمعیت، در راستای رفاه و رفع نیاز 

کودکان افتتاح شد.

افتتاح 5 طرح روستایی در دهاقان 
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رییس اداره تعزیرات حکومت��ی نطنز گفت: در 
سال 94 تعداد20 پرونده برای قاچاقچیان کاال 
 و ارز در نطنز تش��کیل و محکومین جمعا مبلغ

1 میلی��ارد و600 میلیون ری��ال جریمه نقدی 
ش��دند. رحمت ا... اب��وذری اظهار کرد: ش��عبه 
 اول بدوی تعزیرات حکومتی نطنز در سال 94 
و در موض��وع پرونده ه��ای قاچ��اق کاال و ارز 
مجموعا20 پرونده تشکیل ش��ده که از این20 
پرونده 18 پرون��ده مختوم��ه و 2 پرونده دیگر 

مفتوح و در دست بررسی است.
 وی اف��زود: در مجم��ع 18 پرون��ده مختوم��ه 
متهمین به 1 میلیارد و 636 میلیون و 855 هزار 

ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
رییس اداره تعزیرات حکومتی نطنز بابیان اینکه 
تصریح کرد: جهت تحق��ق منویات مقام معظم 
رهبری برای تحقق اقتص��اد مقاومتی می طلبد 
مردم عزیز ب��ا خرید کاالی داخل��ی و نخریدن 
اجناس خارجی در تحقق این ش��عار مشارکت 

داش��ته باش��ند. وی از توزیع تعدادی گوش��ی 
قاچاق موبایل در س��طح شهرس��تان خبر داد و 
بیان کرد: این گوش��ی ها پس از گذشت مدتی 
خودبه خود قطع می شوند و تاکنون چند دستگاه 
موبایل دچار این مشکل شده و کسانی که بدون 
دقت اقدام به خرید این کاالها می کنند متضرر 
ش��ده اند، بنابراین به فروشندگان این موبایل ها 
هش��دار می دهیم از این  پس از ف��روش چنین 
گوشی هایی صرف نظر کرده و به شهروندان هم 
توصیه می کنیم در خرید گوش��ی همراه دقت 
کافی مبنی بر قاچاق بودن این گونه گوش��ی ها 

داشته باشند. 
اب��وذری از ج��والن برخی موتورس��یکلت های 
دارای صداهای نامناس��ب و غیرمجاز در سطح 
شهرس��تان انتقاد و خاطرنش��ان کرد: به  زودی 
کلی��ه موتورس��یکلت های ب��دون مج��وز که 
آالیندگی صوتی نیز ایجاد می کنند جمع آوری 

خواهند شد.

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرضا گفت: عشایر 
در اقتصاد کشور خدمات ارزنده ای را به مردم ارایه 
می کنند، بنابراین مس��اعدت مس��ئوالن در رفع 
مشکالت و مسائل عش��ایر در زمینه های مختلف 
بهداشتی، درمانی و آب رسانی یک ضرورت است. 
عبدالرضا تاکی با اشاره به اهمیت توجه به موضوع 
رفع مشکالت عشایر شهرس��تان شهرضا و اجرای 
اقدامات موثر در این راستا اظهار داشت: جمعیت 
دامی عش��ایر شهرس��تان، یک س��وم دام سبک 
شهرس��تان را شامل می ش��ود. وی افزود: در چند 
سال اخیر به دلیل خشکسالی های پی درپی شرایط 
سختی به وجود آمده است همچنین قیمت فروش 
نهاده های دامی پایین آمده و این مش��کل شامل 
دامداران کل کش��ور می ش��ود. رییس اداره جهاد 
کشاورزی ش��هرضا گفت: نیاز عش��ایر آب است و 
وضعیت منابع آبی شهرس��تان به شدت نامطلوب 
است، با بحران آب روبه رو هستیم و باید چند چاه 
اضطراری در چند نقطه شهرستان جانمایی شود 

تا در شرایط اضطراری آب برداشت شود.
وی بی��ان کرد: برای ف��روش دام و گوش��ت قرمز 
دام های عش��ایر باید کمیته وی��ژه ای برای فروش 
در میدان عرضه دام در ش��هرضا دایر شود تا بدون 

واسطه دام خود را به فروش برسانند.
 تاکی تصری��ح کرد: در راس��تای خدمت رس��انی 
به عش��ایر، کالس های آموزش��ی در زمینه هایی 
 که نیاز آن احس��اس می ش��د ب��رای آنه��ا برگزار 
شده است. وی افزود: در بخش کارهای زیربنایی 
با وج��ود محدودیت های منابع طبیع��ی، اولویت 
کار را بر مناطق عش��ایری گذاش��ته ایم و در سال 
گذشته قنوات بازسازی و ایزوالسیون انهار انجام 
شد. رییس اداره جهاد کش��اورزی شهرضا گفت: 
عشایر در اقتصاد کش��ور و تولید گوشت، لبنیات، 
پش��م خدمات ارزنده ای را به مردم ارایه می کنند، 
بنابراین مساعدت مس��ئوالن در رفع مشکالت و 
مسائل عش��ایر در زمینه های مختلف بهداشتی و 

درمانی، آب رسانی یک ضرورت است.

 مش��اور ش��هردار کاش��ان گف��ت: مل��ت ای��ران 
فداکاری های شهدا، جانبازان و ایثارگران  دفاع مقدس 
 را هی��چ گاه فراموش نم��ی کنند. مجتب��ی رضازاده 
در دیدار با جانبازان و ایثارگران که به مناسبت سالروز 
آزاد سازی خرمشهر برگزار شد، اظهار داشت: آنچه که 
دالور مردان ایران اس��المی در جبه��ه های حق علیه 
باطل در دوران دفاع مقدس در دفاع از دین و سرزمین 
خود آفریدند صحنه های بی نظیری از رش��ادت های 
غیور مردانی اس��ت که به ندای امام و مرادشان لبیک 
گفتند و به یقین خاطرات این بزرگواران برای همیشه 
در ذهن و باور ملت ایران جاودانه خواهد ماند. وی گفت: 
ملت ایران در دفاع از آرمان ه��ای واالی نظام مقدس 
جمهوری اس��المی با هیچ ش��خص و گروه و کشوری 
اهل مصالحه و مذاکره نیست. در این دیدار صمیمانه 
که با حض��ور جمع��ی از کارکنان س��ازمان فرهنگی 
 ورزشی شهرداری کاشان در مرکز توابخشی جانبازان 
خاتم االنبیا صورت گرفت دو نفر از جانبازان پر افتخار 
70 درصد نیز به نمایندگی از جانبازان به ایراد سخن 

 پرداختن��د. جعفرعلی هیزم��ی از جانب��ازان دوران 
دفاع مقدس ضمن اشاره به برخی از مشکالت جانبازان 
و یادگاران دفاع مقدس به خصوص جانبازان70 درصد؛ 
خواستار ارتباط نزدیک تر مسئوالن و مقامات شهری 
با جانبازان در جهت آشنایی با مش��کالت آنها و ارایه 

راهکارهایی جهت رفع این مشکالت شد.
 حسین کاووسیان دیگر جانباز دوران دفاع مقدس نیز 
در سخنان خود ضمن تش��کر از مدیرعامل و کارکنان 
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان در برگزاری 
نخس��تین همایش آئینه های ایثار که برای نخستین 
بار بعد از دوران پرافتخ��ار دفاع مقدس برای تجلیل از 
جانبازان70 درصد در شب میالد حضرت ابوالفضل )ع( 
برگزار شد، حفظ آرمان های حضرت شهدا، ایثارگران 
دفاع مقدس و امام راحل و همچنین پیروی از فرامین 
و رهنمودهای مقام معظم رهب��ری حضرت آیت اهلل 
 العظمی ام��ام خامنه ای ) مدظله العال��ی ( را از جمله 
 مهم ترین خواسته های ش��هدا، جانبازان و یادگاران 

دفاع مقدس دانست.

 آن سوی خبر

 ش��هردار نج��ف آب��اد گف��ت: نقش��ه ش��طرنجی که ش��یخ بهای��ی برای 
نجف آباد طراحی کرده بود در س��ال های گذش��ته به دلیل بروز رس��انی 
نش��دن در بازه زمانی حدود20 س��اله، با صدمات و آس��یب ه��ای زیادی 
روبه رو ش��ده و در ح��ال حاضر نی��ز پ��س از پیگیری ه��ای متعددی که 
منجر به تصویب طرح جامع در ش��ورای عالی شهرس��ازی وزارت راه شد، 

 به دنب��ال تکمیل مراحل قانون��ی تایید طرح تفصیلی و اجرایی ش��دن آن 
هستیم.

 مس��عود منتظری ش��هردار نجف آباد ضمن اعالم این مطلب بیان داشت: 
در طرح های جامع و تفصیلی جدید تمامی نیازهای فعلی و سال های آینده 
شهر با اخذ مشورت از متخصصان حوزه های مختلف و انجام کار کارشناسی 
سنگین دیده شده به طوری که با عملیاتی شدن آن ضمن کاهش مشکالت 
 پیش روی مردم در ساخت و ساز های مسکونی و تجاری، کمک زیادی نیز 
به احیا طراحی های اولیه ص��ورت گرفته برای نجف آب��اد صورت خواهد 

گرفت.
منتظری در ادامه اجرای پروژه های زیرساختی و مهم برخالف محدودیت 
ش��دید منابع مالی در اختی��ار را از جمله سیاس��ت ه��ای مجموعه تحت 
مدیریت خود دانس��ت و اضاف��ه کرد: در کن��ار تعری��ض و دو بانده کردن 
معابر مختلف ش��هر، اجرای کن��ار گذر ه��ای متعدد و انجام پ��روژه های 
متعدد اص��الح هندس��ی در گره ه��ای ک��ور ترافیکی، از ش��اخص ترین 
اقدامات عمرانی که با مش��ارکت بخش خصوصی عملیاتی ش��ده می توان 
به پروژه میدان می��وه و تره بار اش��اره کرد ک��ه با توجه به رون��د موجود، 
 پیش بینی می ش��ود ظرف ماه های آینده امکان افتتاح رسمی آن فراهم 

شود.
 وی همچنین با اش��اره به آزادس��ازی کامل مجموعه فعل��ی میدان میوه 

و تره بار ش��هر همزمان با افتتاح محل جدید و اس��تفاده از فضای موجود 
در دیگر پ��روژه های م��ورد نیاز م��ردم با کمتری��ن هزینه ممک��ن، بیان 
داش��ت: از دیگر طرح ه��ای مهم در دس��ت اجرا که بخش عم��ده بودجه 
 آن از مح��ل اعتب��ارات عمرانی دفت��ر مقام معظ��م رهبری تامین ش��ده 
می توان به پروژه کش��تارگاه تمام صنعتی ش��هر اش��اره کرد ک��ه در آن 
ضمن رعای��ت تمام��ی دغدغ��ه ه��ای بهداش��تی جامع��ه و ارگان های 
مسئول، هیچ بخش��ی از الشه حیوانات کش��تار ش��ده، دفن نخواهد شد 
 و از تمامی قس��مت ه��ای آن ب��ا تکنولوژی ه��ای جدید اس��تفاده بهینه 

خواهد شد.
شهردار نجف آباد با اش��اره به پایان مراحل س��فت کاری ساختمان اداری 
پایانه مس��افربری ش��هر در پن��ج طبقه از مح��ل اعتبارات دفت��ر رهبری 
و کلنگ زن��ی قری��ب الوقوع تقاط��ع غیر هم س��طح ش��هیدان حجتی و 
 میدان نجف اش��رف در ورودی غربی نجف آباد گفت: در تعریف و طراحی 
پروژه های عمرانی ب��ه مدت زمان محدود خدمت گ��ذاری مدیریت فعلی 
بسنده نکرده ایم و بلکه با آینده نگری رفع نیازهای مهم مردم را در دستور 
کار ق��رار داده ایم ک��ه از جمله آنها می ت��وان به پروژه عظیم، مش��ارکتی 
و متف��اوت ریل ب��اس نجف آباد ب��ه اصفهان اش��اره کرد ک��ه برآوردهای 
 اولی��ه هزین��ه اج��رای آن را بی��ش از1200 میلی��ارد توم��ان تخمی��ن 

زده است.

تشکیل 20 پرونده قاچاق کاال و ارز 
در سال گذشته در نطنز

 زیرساخت های خدمات رسانی به عشایر 
در شهرستان شهرضا تقویت شود

ملت ایران فداکاری های ایثارگران دفاع مقدس
 را فراموش نمی کنند

شهردار نجف آباد خبر داد:

خروج نقشه نجف آباد از بالتکلیفی پس از 20 سال
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دریچه

سرطان یک ش��به نه ایجاد می شود نه پیشرفت می کند. 
سبک زندگی شما تا حد قابل توجهی می تواند خطر ابتال 
به این بیماری را کاهش دهد. یک سوم تمام سرطان ها در 
کل دنیا، با تغذیه صحیح، اجتناب از سیگار و حفظ وزن در 

حد متعادل قابل پیشگیری هستند.
توصیه های زیر را به برنامه ه��ای روزانه تان اضافه کنید، 
بدن و سیستم ایمنی خود را از این طریق تقویت کنید و به 
جنگ یکی از مهلک ترین بیماری ها یعنی سرطان بروید:

پرهیز از نوش�یدنی های ش�یرین: نه تنه��ا این نوع 
نوش��یدنی ها، کمکی برای افزایش خط��ر ابتال به چاقی 
و دیابت اس��ت بلکه خطر ابتال به س��رطان آندومتر را نیز 
افزایش می دهد. با توجه به تحقیقات محققان دانش��گاه 
مینه سوتا، زنانی که مقادیر زیادی نوشیدنی های قندی 
مصرف می کنند، 87 درصد بیشتر از سایر زنان در معرض 

خطر ابتال به سرطان آندومتر هستند.
مصرف نشاسته مقاوم: نشاس��ته مقاوم یافت شده در 
مواد غذایی مانند موز س��بز، جو و لوبیا س��فید، با کاهش 
خطر ابتال به س��رطان روده بزرگ ارتباط مستقیم دارد. 
نشاس��ته مقاوم به گروهی از کربوهی��درات های رژیمی 
غیر قابل هضم گفته می ش��ود. تاثیرات این نشاس��ته بر 
سالمت روده، کاهش قند خون بعد از مصرف غذا، افزایش 
حساسیت به انس��ولین و اثرات آن بر میکروبیوم، چربی 

خون و وزن مورد توجه است.
تح�رک بدن�ی: مطالعات نش��ان می دهد اف��رادی که 
بیشترین زمان روز خود را بی تحرک به سر می کنند، 24 
درصد بیشتر از س��ایرین در معرض خطر ابتال به سرطان 
روده بزرگ و سرطان آندومتر هستند. توصیه کارشناسان 
بر این است که حداقل هر یک ساعت یک بار از جای خود 
بلند شوید و برای چند دقیقه قدم بزنید یا حرکات کششی 

انجام دهید.
مصرف کلم بروکلی: کلم بروکلی یک منبع فوق العاده 
غذایی برای جلوگیری از س��رطان اس��ت. اما باید توجه 
داشته باشید که بیش��تر آن را به صورت بخارپز استفاده 
کنید. چون به گفته محققان ایتالیایی کلم بروکلی بخارپز 
شامل گلوکوزینوالت بیشتر )قطعات سالم سبزی(، نسبت 
به کلم سرخ شده اس��ت. کلم بروکلی غنی از سولفورافان 
است. این ماده خطر ابتال به س��رطان های معده، سینه و 

پوست را کاهش می دهد.
مصرف آجیل: آجیل ها به خصوص از نوع برزیلی سرشار 
از س��لنیوم هس��تند، یک ماده معدنی کمیاب موجود در 
خاک که باعث از بین رفتن سلول های سرطانی و ترمیم 
سلول های دی ان آ می ش��ود. محققان دانشگاه هاروارد 
ثابت کرده اند در میان مردان مبتال به سرطان پروستات، 

 کس��انی که بیش��ترین میزان س��طح خونی س��لنیوم را 
داشته اند، 48 درصد کمتر از سایرین دچار پیشرفت این 
بیماری شدند. افزایش س��طح خونی سلنیوم همچنین با 
کاهش خطر ابتال به سرطان روده بزرگ، سرطان ریه و به 

طور کلی مرگ و میر ناشی از سرطان ارتباط دارد.
مصرف سیر: این گیاه تند حاوی ترکیبات گوگرد آلیل 
است که منجر به دفاع طبیعی سیستم ایمنی بدن در برابر 
سرطان می ش��ود و به طور بالقوه به بدن برای دفع مواد 
سرطان زا و از بین بردن س��لول های سرطانی کمک  می 
کند. بررسی های محققان نشان داده، زنانی که بیشترین 
میزان مصرف سیر را دارند، 50 درصد کمتر از سایر زنان 

دچار سرطان روده بزرگ می شوند.
مصرف خانواده کل�م: خوردن انواع کلم حداقل یک بار  
در هفته، با کاهش خطر ابتال به س��رطان کلیه در ارتباط  

است. 
خوردن کنگر فرنگ�ی: یک منبع بزرگ از سیلیمارین، 
محسوب می ش��ود. آنتی اکس��یدانی که ممکن است با 
کاهش خطر س��رطان پوس��ت و کاهش رشد سلول های 

سرطانی ارتباط داشته باشد.
قرار گیری 15 دقیقه ای در معرض خورشید: تقریبا 
90 درصد ویتامین دی مورد نیاز بدن ش��ما از طریق نور 

خورشید سنتز می شود نه غذا و مکمل. 
مطالعات نش��ان داده که کمبود این ویتامی��ن می تواند 
 ارتباط بین س��لول ه��ا را کاهش داده و باعث گس��ترش

 سلول های سرطانی شود. افراد با سطوح پایین ویتامین 
دی ب��ا افزایش خطر ابتال به س��رطان های س��ینه، روده 
بزرگ، پروستات، تخمدان، معده و همچنین خطر دیابت، 
پوکی استخوان و ام اس مواجه هستند. روزانه قرارگیری 
به مدت 15 دقیقه در نور خورشید، ویتامین دی مورد نیاز 

بدن شما را جبران می کند.
پرهیز از مصرف گوش�ت گریل: قرار دادن گوشت در 
معرض درجه حرارت ب��اال، ترکیباتی به ن��ام آمین های 
هتروس��یکلیک را در آن ایجاد می کند ک��ه با خطر ابتال 
به سرطان های سینه، روده، پروس��تات و آسیب به غدد 
لنفاوی در ارتباط اس��ت. محققان دانشگاه مینه سوتا نیز 
اعالم کرده اند که مصرف گوشت گریل شده و یا سوخته 

خطر ابتال به س��رطان لوز المعده را تا 60 درصد افزایش 
می دهد.

نوشیدن چای سبز: در سال 2006 بیش از 50 مطالعه 
درباره رابطه مصرف چای س��بز با کاهش خط��ر ابتال به 
سرطان انجام شد. مصرف منظم این نوع چای به خاطر این 
که سرشار از آنتی اکسیدان است، با کاهش خطر ابتال به 
سرطان سینه، تخمدان، روده بزرگ، پروستات و سرطان 

ریه در ارتباط است.
مصرف ماهی: با توجه به مطالعاتی که نتایج آنها در مجله 
آمریکایی تغذیه بالینی نیز منتش��ر شده، مصرف حداقل 
سه بار در هفته ماهی، خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را 
تا 33 درصد کاهش می دهد. ماهی های چرب سرشار از 
اسیدهای چرب امگا 3 بوده و خاصیت ضد التهابی دارند و 
مسئول مبارزه با انواع س��رطان ها از جمله سرطان لنفوم 

و خون هستند.
 تاریک نگه داش�تن اتاق خ�واب: تحقیقات حاکی از

قرار گیری در معرض نور هنگام خواب و افزایش خطر ابتال 
به سرطان سینه و تخمدان است. نور شبانه تولید طبیعی 
مالتونین، ماده شیمیایی در مغز که مسئول چرخه خواب 
و بیداری است را سرکوب می کند و به افزایش خطر ابتال 

به سرطان های وابسته به هورمون دامن می زند. 
مصرف پیاز: محققان عل��وم و صنایع غذایی دانش��گاه 
 کرنل اع��الم کردند ک��ه پی��از و موس��یر دارای خواص

 آنتی اکسیدانی بسیار قوی هس��تند که به محافظت در 
برابر انواع سرطان ها منجر می شوند.

پیاده روی در روز به مدت 30 دقیقه: طبق مطالعات، 
زنانی که روزانه 30 دقیقه پیاده روی می کنند، نس��بت 
 به س��ایرین 30 تا 40 درصد کمتر دچار س��رطان سینه

  می ش��وند. ورزش باعث کاهش س��طوح استروژن خون 
می ش��ود، هورمونی که خطر ابتال به س��رطان س��ینه را 

افزایش می دهد. 
پرهیز از برنزه کردن: قرار گرفتن در معرض نور آفتاب 
برای برنزه کردن، با افزایش خطر ابتال به سرطان پوست 
همراه است. دی هیدروکسی استون یک جزو فعال در این 
محصوالت از جمله لوسیون و اسپری است که استفاده از 
آنها در مقادیر زیاد منجر به آسیب سلولی و خطر ابتال به 

سرطان ناشی از رادیکال های آزاد می شود.
نوشیدن شیر: کلس��یم موجود در شیر در برابر سرطان 

روده بزرگ محافظت ایجاد می کند.
مصرف ان�واع توت ها: ت��وت ها دارای م��اده ای به نام 
آنتوسیانین هس��تند که یک آنتی اکس��یدان قوی برای 
 مب��ارزه با س��رطان ه��ای روده بزرگ و مری محس��وب

 می شود.

 هندوانه میوه ای برای فصول گرم اس��ت که می تواند درمانگری موثر در اغلب 
بیماری های ناشی از تغییر فصول باشد.   محمد باقر مینایی متخصص طب سنتی 
 در رابطه با خواص هندوانه گفت: هندوانه مزاج س��رد و تر دارد و خون را رقیق

 می کند.همچنین قابلیت این را دارد که عطش را در اف��راد با مزاج گرم و تر را 
برطرف کند.  

مینایی ادامه داد: آب هندوانه برای درمان التهابات کلیه ،مثانه و بر طرف کردن 
یبوست موثر و حتی برای افرادی که دارای فشار خون یا مبتالیان به تاتیگاردی 
موثر است. همچنین برای بافت هایی مثل بافت معده ، پانکراس، کبد، مبتالیان 
به  دیابت مقوی  می باش��د. وی تصریح کرد: دیابتی ها هم می توانند هندوانه 
بخورند اما هندوانه ای که محصول کود ش��یمیایی نباشد. این متخصص طب 
 سنتی اظهار کرد: هندوانه به عنوان یک ترکیب رطوبت  دار برای افرادی که دچار 
ناراحتی های دهان، حلق یا گلو و افرادی که پوس��ت خشک و یا الغر و یا مزاج 
خشک دارندمی تواند موثر واقع شود.  وی عنوان کرد: ترکیب سکنجبین با آب 
هندوانه موثر در نابودی صفرای زیاد است. افرادی که اصطالحا صفرای محترقه 
دارند از مخلوط آب هندوانه و سکنجبین استفاده کنند. این ماده ترکیبی برای 
آرامش و وسواس فکری آنها خوب است.  مینایی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر 
شیر با آب هندوانه مخلوط شود ترکیبی فوق العاده برای ناراحتی  های ذهنی و 
فکری است. افرادی که دچار ناراحتی های ذهنی هستند می توانند از این ترکیب 
فوق العاده استفاده کنند. متخصص طب سنتی ادامه داد: استفاده از ترکیب سرکه 
با آب هندوانه باعث  کاهش درد  در مفصل می شود. وی عنوان کرد:  تخم هندوانه 
خود به عنوان یک ملین ، نرم کننده پوست بدن، نرم کننده سطح مخاط دستگاه 
گوارش، مقوی در هضم غذا ، از بین برنده سنگ مثانه،کلیه وکیسه صفراست.  
مینایی افزود: در واقع ضد آنتی توکسید موجود در پوست هندوانه دافع سمومات 
بدن بوده و به دلیل مجاورت اشخاص با آالینده ها آنتی توکسید برای بدن مفید 

است. پوست هندوانه برای کبد ، یرقان و دیابت بسیار مفید می باشد .
 وی در ادامه عنوان کرد: برای اس��تفاده از پوس��ت هندوانه ابت��دا آن را قطعه 
قطعه کرده و در آب و آهک می خوابانند،  س��پس شست وش��و داده و با شکر و 
عسل مخلوط و هر صبح  دو قاش��ق از آن میل کنید. این ترکیبپ ضد دیابت و 

ضدوسواس فکری می باشد . 

 پوست این میوه تابستانی 
خوردنی است

زبان خوراکی ها

بیشتر بدانیم

با توجه به مطالعات سال 2014 بیش از 10 درصد بزرگساالن باالی 50 سال، پوکی 
استخوان را تجربه می کنند. با این حال نمی توان گفت این بیماری بخش غیر قابل 

اجتناب از دوران پیری است.
در طول دهه سوم زندگی، توده استخوانی کاهش می یابد و با شروع دوران یائسگی، 
با کاهش شتاب سطح استروژن، تراکم استخوان ها کمتر شده و فرد در معرض پوکی 
استخوان قرار می گیرد. مردان مسن نیز می توانند این بیماری را تجربه کنند و آن 
هم بعد از سنین 65 تا 70 سالگی. گذشته از سن، عوامل خطری از قبیل داشتن سابقه 
خانوادگی این بیماری، الغری بیش از حد، استعمال سیگار، نوشیدن الکل و زندگی 

فیزیکی غیر فعال فرد را در معرض خطر پوکی استخوان قرار می دهد.
لبنیات و کلسیم در پیشگیری از پوکی استخوان معجزه نمی کند

طبق مطالعات جدید استفاده از لبنیات هم نمی  تواند در روند پوکی  استخوان تاثیر 
بگذارد و برخالف تصور مصرف لبنیات توس��ط افراد میانسال و مسن میزان پوکی 
استخوان و شکس��تگی  ها را کاهش نمی دهد. از طرف دیگر برخی مطالعات جدید 
نشان داده است که مکمل  های کلسیم هم نمی تواند با استفاده در دوران سالخوردگی 
روی روند حفظ استخوان ها تاثیر بگذارد. پیش تر، به همه دختران و زنان بین 20 تا 
50سال توصیه می  شد روزانه هزار میلی  گرم کلسیم بخورند و به زنان باالی 50سال 
هم توصیه می  ش��د روزانه هزار و 200 میلی گرم کلس��یم مص��رف کنند. اما طبق 
تحقیقات جدید، بهتر اس��ت این میزان را به 500 تا 800 میلی  گرم کاهش دهید 
و سعی کنید این میزان کلس��یم را از مواد غذایی به خصوص لبنیات دریافت کنید. 

بیشتر از این میزان کلسیم می  تواند باعث بروز اختالالت جذب در دستگاه  گوارش، 
یبوست شود. مصرف بیشتر از 800 میلی گرم کلسیم در روز هیچ تاثیری روی حفظ 
استخوان  ها نخواهد داش��ت و در عوض باعث افزایش احتمال بروز مشکالت قلبی 

عروقی خواهد شد.
خبر خوب این است که برای حفظ اس��تخوان  هایتان هیچ  وقت دیر نیست. فقط با 
انجام تغییرات کوچک در شیوه زندگی تان می  توانید استخوان  هایتان را حفظ کنید.

سه راهکار طبیعی برای کاهش خطر ابتال به این بیماری استخوانی پیشنهاد شده است 
که البته عالوه بر دریافت کافی کلسیم و ویتامین دی، باید به آنها توجه ویژه شود.

ش�رکت در ورزش های تحم�ل وزن: تمرینات تحم��ل وزن و تمرینات تقویت 
عضالت، منجر به تقویت استخوان ها و به تاخیر انداختن پوکی استخوان وابسته به 
سن می شود. برخی از ورزش های تحمل وزن عبارتند از پیاده روی، آهسته دویدن، 

پرش با طناب، اسکی، باال رفتن از پله.
تمرینات تقویت عضالت در این میان نیاز به کاربا وزنه، باند آالستیک و ... دارد. البته 
اگر شما به یوگا عالقه دارید، این را بدانید که روزانه انجام 12 دقیقه یوگا باعث افزایش 
تراکم استخوان های ستون فقرات، استخوان ران و احتماال استخوان باسن می شود.

اگر ش��ما در حال حاضر ابتال به پوکی اس��تخوان را تجربه می کنید و یا مبتال به هر 
بیماری مزمن دیگری هستید، برای انجام ورزش هایی مانند تردمیل یا پرش با طناب 

با پزشک خود مشورت کنید. 
همچنین شما باید در بلند کردن اجسام سنگین و فعالیت های ورزشی که نیاز به خم 

شدن یا پیچش دارند، احتیاط کنید و نظر پزشک تان را جویا شوید.
مصرف پروبیوتیک ها، میوه ها و سبزیجات: بس��یاری از میوه ها و سبزیجات 
 حاوی کلسیم، منیزیم، پتاس��یم، ویتامین کا، ویتامین ث و پروتئین است. مصرف 
آنتی اکسیدان ها نیز فرآیند التهاب و استرس اکسیداتیو را در بدن کاهش می دهند. 
ضمنا مصرف میوه ها و سبزیجات با افزایش تراکم استخوان مرتبط است. یک مطالعه 
سوئدی حاکی از آن اس��ت زنانی که از غذاهای گیاهی دوری می کنند، 88 درصد 
بیشتر در معرض خطر شکستگی های لگن در مقایسه با دیگرانی قرار دارند که روزانه 
5 وعده میوه و سبزیجات می خورند.مصرف غذاهای تخمیر شده از قبیل کفیر، کلم 
ترش، کیمچی، نیز تاثیر مثبتی روی استخوان ها دارد. این محصوالت غذایی حاوی 
پروبیوتیک ها هستند که باعث تقویت و رشد باکتری های خوب روده شده و در نهایت 

افزایش تراکم مواد معدنی استخوان را به همراه دارند.
دریافت خواب کافی: یک مطالعه که نتایج آن در س��ال 2015 و در مجله انجمن 
طب سالمندان آمریکا منتشر شد، نشان داد مردان و زنان باالی 50 سال که کمتر 
 از 6 ساعت عادت به خواب شبانه روز دارند، بیش��تر در معرض پوکی استخوان قرار

 می گیرند. اغلب بزرگساالن نیاز به خواب بین 7 تا 8 ساعت در روز دارند.

با توجه به مدت زمان طوالنی روزه داری و همزمان ب��ودن آن با گرمای طاقت 
 فرسای فصل تابس��تان مس��ئله تش��نگی و راه های کاهش آن در طول مدت

 روزه داری اهمیت ویژه ای دارد. دکتر مسعود کیمیاگر،استاد انستیتو تحقیقات 
تغذیه ای کشور و دانشگاه شهید بهش��تی در این باره توضیحات مفیدی را در 

اختیار شما قرار داده است که در مطلب زیر می خوانید.
بر اساس مطالعات فیزیولوژیک همه انسان ها می توانند به مدت 40 روز گرسنگی 
را تحمل نمایند، اما ساختار بدن به گونه ای طراحی شده است که کاهش بیش 
از  5 درصد از آب بدن باعث بروز اختالالت جبران ناپذیری می ش��ود. اگر چه با 
ترشح هورمون کاهنده ادرار )ADH( کم آبی جبران می شود و دفع ادرار کاهش 
می یابد اما این روند جوابگوی کم آبی بدن نیست. احساس تشنگی در ماه رمضان 
به فعالیت های بیرونی و نوع تغذیه مربوط می شود.منظور از فعالیت های بیرونی 
انجام فعالیت های س��نگین ، حضور در محیط های گرم و غیره ... می باشد. در 
ارتباط با نوع تغذیه ، توصیه هایی به منظور کاهش احس��اس تشنگی در طول 

مدت روزه داری خدمتتان ارایه می شود.      
 بهتر است برای وعده افطاری و سحری ساالدهایی تهیه کنیم که بیشتر 
مواد تشکیل دهنده آن گوجه فرنگی ، خیار و کاهو باشد. با خوردن این سبزی ها 
احساس تشنگی کاهش می یابد زیرا جذب آب این مواد به طور تدریجی است و 

آب آن ها تا چند ساعت در دستگاه گوارش باقی می ماند.
 در وعده سحر توصیه می شود افراد معده خود را با نوشیدن آب فراوان پر 
نکنند زیرا در طول روز تشنه خواهند شد و بهتر است به جای این کار از میوه های 

آبدار مانند هندوانه ، انگور ، آلو و هلو تناول نمایند.
 در وعده سحر باید از مصرف زیاد غذاهای پروتئینی و گوشتی پرهیز نمود. 
همچنین برای حفظ آب بدن غذاهایی مانند ماکارونی ، آش رشته ، کباب ، پلوی 
زیاد و ته دیگ که باعث جذب بیش��تر آب بدن می ش��وند کمتر استفاده کنید. 

کاهش مصرف نمک و مواد غذایی سرخ شده نیز در حفظ آب بدن موثر است.
 در ماه روزه حتما در فاصله افطار تا سحر حداقل 6 لیوان آب بنوشید. البته 
توصیه می ش��ود از نوش��یدن آب یخ پرهیز و آب خنک را جایگزین آن نمایید. 
نوشیدن چای به مقدار 2 تا 3 فنجان در فاصله زمانی افطار تا سحر نیز بر خالف 
این تصور که می گویند چای مضر است در کاهش احساس تشنگی موثر خواهد 

بود.
 مصرف نان های س��بوس دار کمتر از نان های دیگر باعث تش��دید حس 
تشنگی در بدنتان می شود و می توانید در وعده های  افطار و سحر نان هایی مانند 

نان سنگک میل کنید.

روزه و مقابله با گرمای روزهای بلند

نکته

راه های طبیعی برای تقویت استخوان ها

۱۸ روش ساده برای پیشگیری از انواع سرطان

به لیمو ن��ام یک گی��اه دارویی معطر اس��ت که بوی 
خوشایند لیمو را دارد.

درختچه این گیاه 1/5 تا 2 متر است که گاهی بیشتر 
هم می شودو دارای برگ های ساده سرنیزه ای به طول 
7 تا 10 سانتی متر با قاعده گره ای و عموما به صورت 

دسته های سه تایی در هر گره است.
گل آذین انتهایی و به صورت خوشه های باریک، جام 
گل کوچک و به طور مش��خص واجد دو لب، ارغوانی 
رنگ پریده، میوه هستکی و دارای 21 عدد بذر است. 
این گیاه بومی آمریکای جنوبی بوده و به طور طبیعی 
رویش آن در آرژانتین، ش��یلی و پرو گزارش شده و از 
آنجا به س��ایر نقاط جهان از جمله ایران رفته  اس��ت 
و کش��ت می ش��ود. در ایران این گیاه در استان های 

شمالی و باغ ها کشت می شود.
خواص به لیمو و کاربردهای آن

برگ ها بخ��ش داروی��ی این گی��اه هس��تند و بویی 
ش��بیه لیمو دارند. برگ ها را در اواخر تابستان جمع 
آوری می کنن��د. پ��ودر برگ گی��اه به لیم��و به رنگ 
س��بز مات و دارای بوی معطر، طع��م آن تند و کمی 
تلخ اس��ت. از به لیم��و در درمان س��وء هاضمه، نفخ، 
س��ردردهای یک طرفه، دردهای عصبی، س��رگیجه 

و عالیم س��رماخوردگی اس��تفاده می ش��ود به عالوه 
در تقوی��ت حافظه و ایج��اد آرامش نیز مفید اس��ت. 
همچنین به عنوان ادویه در مصارف خانگی نیز کاربرد 
 دارد. اس��انس به لیمو دارای خ��واص باکتری کش و 
حشره کش بوده و همچنین در صنعت عطرسازی نیز 

از آن استفاده می شود.
در بیماران دچار نارسایی کلیوی و همچنین در دوران 
بارداری و شیردهی باید از مصرف زیاد به لیمو اجتناب 
کرد. اس��تفاده موضعی ب��ه لیمو ممکن اس��ت باعث 
حساسیت پوستی شود. برگ و اسانس به لیمو را باید 
دور از نور، در جای خنک و سربسته نگهداری کرد. از 
فرآورده های موجود در بازار آن می توان به چای ورون 

اشاره کرد.
نوش��یدن دم کرده گی��اه به لیم��و به ص��ورت چای 
طرفداران زیادی دارد. نوش��یدنی که به نام »ش��ربت 
به لیمو« معروف اس��ت ربطی با گی��اه به لیمو ندارد و 
ترکیبی اس��ت از آب لیمو، آب میوه به، شکر و موادی 
دیگر. شربتی با محتوای عصاره یا دم کرده برگ گیاه 
به لیمو به هم��راه افزودنی های مختلف نیز س��اخته 
می ش��ود، ولی آن نیس��ت که در زبان عام »ش��ربت 

به لیمو« نامیده می شود.

آشنایی با خواص گیاه به لیمو

آب نارگیل از جمله نوشیدنی های پرخاصیت است که باید 
به طور منظم مصرف شود.

نارگیل یکی از میوه های خوش طعم و پرطرفدار میان افراد 
است که محتوا، روغن و آب آن قابل مصرف است. متاسفانه 
بسیاری از افراد از خواص بی شمار آب نارگیل آگاهی ندارند. 
آب نارگیل سرشار از پتاسیم، منیزیم، پروتئین، فیبر، منگنز، 

ویتامین ث و کلسیم است.
می توان از آب این میوه هم به صورت خوراکی استفاده کرد 
و هم از آن ماسک صورت تهیه کرد. به طور کلی مهم ترین 

خواص آب نارگیل از این قرار است:
افزایش انرژی بدن

پیشگیری از اختالالت قلبی عروقی
کنترل فشار خون

تسریع زمان درمان زخم ها و جراحت ها
تقویت فولیکول های مو

رفع خستگی  
مهار سردرد

سم زدایی از معده
درمان جوش و آکنه

تقویت دستگاه گوارش
بهبود هضم غذا 

پیشگیری از سوء هاضمه
درمان بیماری های کلیوی
تقویت سیستم ایمنی بدن

تقویت حافظه
پیشگیری از بیماری آلزایمر و دمانس

خاصیت ضد قارچ، ضد میکروب و ضد عفونی کننده
پیشگیری از اسهال

درمان یبوست و بواسیر
شفاف و درخشان کردن پوست

فواید فراوان آب نارگیل
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 بنی المصطل��ق، تی��ره ای از قبیله خزاعه هس��تند که ب��ا قریش همج��وار بودند.
گزارش هایی به مدینه رسید که: »حارث بن ابی ضرار« ، رییس قبیله، در صدد جمع 
سالح و سرباز است و می خواهد مدینه را محاصره کند.پیامبر گرامی، بسان مواقع دیگر 
تصمیم گرفت فتنه را در نطفه خفه کند.از این جهت، یکی از یاران خود به نام »بریده« 
را، برای تحقیق رهسپار سرزمین قبیله یاد شده کرد.وی به صورت ناشناس با رییس 
قبیله تماس گرفت و از جریان آگاه شد.س��پس به مدینه برگشت و گزارش را تأیید 
کرد.در این موقع، پیامبر با یاران خود، به سوی قبیله »بنی المصطلق« حرکت کرد، 
و در کنار چاه »مریسیع« با آنها روبه رو شد.جنگ میان دو دسته آغاز شد.جانبازی 
مسلمانان، و رعبی که در دل قبایل عرب از ناحیه مسلمانان افتاده بود، سبب شد که 
پس از زد و خورد کوتاهی با کشته شدن ده نفر از دشمن و یک نفر از مسلمانان، آن 
هم به طور اشتباهی سپاه دشمن متفرق گردند.سرانجام، اموال زیادی نصیب ارتش 

اسالم شد و زنان آنها به اسارت درآمدند. 
نکات آموزنده این جنگ سیاست هایی اس��ت که پیامبر اکرم در حوادث پس از این 

جنگ اعمال نمود .
برای نخستین بار، آتش اختالف میان مهاجر و انصار در این سرزمین روشن گشت.

اگر تدابیر پیامبر نبود، نزدیک بود که اتحاد و اتفاق آنها، دستخوش هوی و هوس چند 
نفر کوته فکر شود .

ریشه جریان این بود که پس از خاموش شدن جنگ، دو مسلمان یکی به نام »جهجاه 
مسعود« از مهاجران و دیگری به نام »س��نان جهنی« از انصار، بر سر آب با یکدیگر 
 اختالف پیدا کردن��د .هر کدام طائفه خ��ود را به کمک خوی��ش طلبید.نتیجه این

 کمک طلبی این ش��د که مس��لمانان، در این نقطه دور از مرکز نزدیک بود به جان 
یکدیگر بیفتند و به هستی خویش خاتمه دهند.پیامبر از جریان آگاه شد و فرمود:

این دو نفر را به حال خ��ود واگذارید و این فریاد کمک، بس��یار نف��رت انگیز و بدبو 
 است، بسان دعوت های دوران جاهلیت اس��ت و هنوز آثار شوم جاهلیت از دل اینها

 ریشه کن نشده است .
»این دو نفر از برنامه اسالم آگاهی ندارند، که اسالم همه مسلمانان را برادر یکدیگر 

خوانده و هر ندایی که باعث تفرقه گردد، از نظر آیین یکتاپرستی بی ارزش است« . 
منافقی آتش اختالف را دامن می زند

پیامبر از این طریق جلوی اختالف را گرفت و هر دو طائفه را از شورش بر ضد یک دیگر 
بازداشت .ولی »عبد اهلل بن ابی« که رییس حزب نفاق مدینه بود و کینه فوق العاده ای 
نسبت به اسالم داشت و به طمع غنایم، در جهاد اسالم شرکت می نمود، کینه و نفاق 

خود را ابراز کرد و به جمعی که دور او بودند، چنین گفت:
از ماست که بر ماست.ما مردم مدینه، مهاجرین مکه را در سرزمین خود جای دادیم و 
آنها را از شر دشمن حفظ کردیم، حال ما مضمون گفتار معروفی است که می گویند: 
»سگ خود را پرورش ده تا تو را بخورد« .به خدا سوگند اگر به مدینه بازگردیم، باید 
جمعیت نیرومند و پرافتخار )مردم مدینه( افراد ناتوان و ضعیف )یعنی مهاجران( را 

بیرون کنند.
سخنان عبد اهلل، در برابر جمعیتی که هنوز ریشه های تعصب عربی و افکار جاهلی در 
دل آنان حکمفرما بود، اثر بدی به جا گذاشت و نزدیک بود ضربه ای بر اتحاد و اتفاق 

آنها وارد شود .
خوشبختانه، جوان مسلمان و غیوری به نام »زید بن ارقم« در آن جمع نشسته بود، با 

قدرت هر چه تمام تر به سخنان شیطانی او پاسخ داد و گفت:
»به خدا قسم خوار و ذلیل تویی.آن کس که در میان خویشاوندان خود کوچک ترین 
موقعیت ندارد، تویی.ولی محمد عزیز مسلمان هاست، دل های آنها آکنده از مهر و 

مودت او است.« 
 س��پس برخاس��ت و به نقطه فرماندهی لش��کر آمد و پیامبر را از س��خنان و فتنه 
جویی های عبد اهلل آگاه ساخت.پیامبر گرامی برای حفظ ظواهر سه بار سخن زید را 
رد کرد، گفت: تو شاید اشتباه می کنی! شاید خشم و غضب، تورا به گفتن این سخن 

وادار کرده است! ش��اید او تو را کوچک و بی خرد شمرده و منظوری غیر این نداشته 
است.ولی زید در برابر هر سه احتمال جواب منفی داد و گفت: نه، نظر او ایجاد اختالف 

و دامن زدن بر نفاق بود.
خلیفه دوم، از پیامبر درخواست کرد که دس��تور دهد عبد اهلل بن ابی را بکشد، ولی 

پیامبر فرمود:
 صالح نیس��ت زیرا مردم می گوین��د: محمد یاران خود را می کش��د. عب��د اهلل، از
 گفت وگوی پیامبر با »زید ارقم« باخبر شد، فورا شرفیاب محضر پیامبر شد و گفت :

هرگز من چنین سخنی نگفته ام و عده ای از عبد اهلل طرفداری کرده گفتند : »زید« 
در نقل مطالب »عبد اهلل« دچار اشتباه شده است.

ولی مطلب در اینجا خاتمه نیافت، زیرا این نوع خاموشی موقت، بسان آرامش پیش 
از طوفان است، که هرگز اعتمادی به آن نیس��ت.رهبر عالی قدر باید کاری کند که 
طرفین جریان را به کلی فراموش نمایند و برای همین هدف، با اینکه موقع حرکت 
نبود، دستور حرکت داد »اسید بن حضیر« ، شرفیاب حضور پیامبر شد و گفت: اکنون 

موقع حرکت نیست، علت این دستور چیست؟ !
پیامبر گفت: مگر از گفتار عبد اهلل و آتشی که روشن کرده اطالع نداری؟ »اسید« قسم 
یاد کرد و گفت: پیامبر عزیز! قدرت در دست شماست، شما می توانید او را بیرون کنید.

عزیز و گرامی شماهستید، خوار و ذلیل او است.با او مدارا کنید که او یک فرد شکست 
خورده است.اوسیان و خزرجیان، پیش از مهاجرت شما به مدینه، اتفاق کرده بودند که 
او را حاکم مدینه کنند و در فکر گردآوردن جواهرات بودند، تا تاجی بر سر او بگذارند، 
ولی با طلوع ستاره اسالم وضع او دچار اختالل گشت و مردم از گرد او پراکنده شدند 

و او شما را عامل این تفرق می داند .
فرمان حرکت صادر گردید.سربازان اسالم متجاوز از 24 ساعت به راه پیمایی ادامه 

دادند و جز برای انجام فریضه نماز، در هیچ نقطه ای توقف نکردند.روز دوم که هوا به 
شدت گرم بود و طاقت راه پیمایی از همه س��لب شده بود، فرمان نزول صادر گشت.

مسلمانان، در همان لحظه ای که از مرکب ها پیاده شدند، از فرط خستگی همه به 
خواب رفتند و تمام خاطره های تلخ از دل آنها زدوده شد و با این تدابیر آتش اختالف 

خاموش گشت. 
سربازی، در کشمکش ایمان و عواطف

فرزند »عبد اهلل« ، یکی از جوانان پاکدل اسالم بود.طبق تعالیم عالی اسالم، نسبت به 
پدر منافق خود، بیش از همه مهربان بود.او از جریان پدر آگاه گردید و تصور کرد که 

پیامبر او را به قتل خواهد رسانید.
از این رو، به پیامبر عرض نمود: اگر قرار است پدر من به قتل برسد، من شخصا حاضرم 

این دستور را اجرا کنم و تقاضا دارم که این کار را به دیگری واگذار نفرمایید!
زیرا من می ترسم روی حمیت عربی و عواطف پدری، تحمل از من سلب شود و قاتل 
پدرم را بکشم و دست خود را با خون مس��لمانی آلوده سازم و سرانجام زندگی خود 

را تباه کنم.
گفت وگوی این جوان از عالی ترین تجلیات ایمان است.چرا از پیامبر درخواست نکرد 
که از سر تقصیر پدر درگذرد؟ ! زیرا می دانس��ت که هر کاری که پیامبر انجام دهد، 
به دستور خداوند است، ولی فرزند عبد اهلل خود را در یک کشمکش روحی عجیبی 

مشاهده نمود.
عواطف پدری و اخالق عربی او را تحریک می کند که انتقام خون پدر را از قاتل بگیرد 

و خون مسلمانی را بریزد.
ولی در مقابل، عواملی مانند عالقه به آرامش محیط اسالم ایجاب می کند که پدر او به 
قتل برسد.او در این کشاکش، راه سومی را برگزید که هم مصالح عالی اسالم محفوظ 

بماند و هم عواطف او از ناحیه دیگران جریحه دار نش��ود و آن اینکه خود او ش��خصا 
مجری فرمان باشد.

این عمل اگر چه جگرخراش و جانکاه است، ولی نیروی ایمان و تسلیم در برابر اراده 
خداوند تا حدی به او آرامش می داد، اما پیامبر مهربان، به او فرمود: چنین تصمیمی 

در کار نیست و ما با او مدارا خواهیم کرد.
این سخن، که نمایانگر عظمت روحی پیامبر بود، همه مسلمانان را در تعجب فرو برد.

در این هنگام، موج اعتراض و نکوهش به سوی عبد اهلل سرازیر گشت.او به قدری در 
انظار مردم خوار و ذلیل گردید، که دیگر کسی به او اعتنا نمی نمود.

پیامبر در این حوادث درس های آموزنده ای به مس��لمانان آموخت و گوش��ه ای از 
سیاست های خردمندانه اسالم را آشکار س��اخت.پس از این واقعه، رییس منافقان، 
عبد اهلل دیگر قد علم نکرد و در هر واقعه ای مورد تنفر و اعتراض مردم بود.روزی پیامبر 
به عمر فرمود: روزی به من گفتی او را به قتل برسانم، در آن روز مردم در قتل او متأثر 
می شدند و به حمایت او برمی خاستند، اما امروز آنچنان از او متنفرند که اگر دستور 

قتل او صادر کنم، بدون تأمل او را می کشند .
ازدواج با برکت

دختر »حارث بن ضرار« ، رییس شورشیان »بنی مصطلق« از دستگیرشدگان بود.
پدر او با فدیه سراغ دختر خود آمد تا او را آزاد سازد.وقتی به بیابان عقیق رسید، دو شتر 
از مجموع شترانی که آنها را برای پرداخت فدیه آورده بود برگزید و در میان دره ای 
پنهان و مخفی ساخت .وقتی حضور رسول گرامی رسید، یادآور شد من فدیه دختر 
خود را آورده ام.پیامبر رو به حارث کرد و گفت: »دو ش��تری را که در آن دره پنهان 

کرده ای کجاست؟«
حارث با شنیدن چنین خبر غیبی، سخت تکان خورد و او و دو فرزند وی که همراه او 
بودند اسالم آوردند و فورا فرستاد آن دو شتر را آوردند و تسلیم رسول خدا نمود.بدین 
ترتیب، دختر وی آزاد گردید و او نیز اسالم آورد.آنگاه پیامبر از دختر او خواستگاری 
کرد و پدرش با کمال عالقه، در ازای چهارصد درهم، او را به عقد پیامبر درآورد.خبر 
بستگی پیامبر با حارث که رییس بنی مصطلق بود، در میان مسلمانان منتشر گشت.

این امر سبب شد که صد خانواده از بنی مصطلق آزاد شوند و پیوسته در زبان ها گفته 
می شد هیچ زنی برای قوم خود پربرکت تر از این زن نبود.

سرانجام، همه اسیران بنی مصطلق از زن و مرد به گونه ای آزاد شدند و به قبیله خود 
بازگشتند . 

فاسق رسوا می شود
گرایش گروه بنی مصطلق به اسالم یک گرایش اصیل بود، زیرا آنان در مدت اسارت 
خود هیچ چیزی جز خوش رفتاری و نیکی و گذشت ندیده بودند، تا آنجا که اسیران 
آنان همگی به بهانه های گوناگونی آزاد گش��تند و به میان عشیره خود بازگشتند.

پیامبر »ولید بن عقبه« را برای اخذ زکات به سوی آنان اعزام کرد.وقتی آنان خبر ورود 
نماینده رسول خدا را شنیدند، بر اسب ها سوار شدند و به استقبال او رفتند.نماینده 
پیامبر تصور کرد که آنها قصد قتل او را کرده اند، فورا به مدینه بازگشت و دروغی را 
سر هم نمود و گفت آنان می خواستند مرا بکشند و از پرداخت زکات امتناع ورزیدند.

خبر ولید در میان مسلمانان منتشر شد.آنان هرگز چنین انتظاری از »بنی مصطلق« 
نداش��تند، در این زمان هیئتی از آنها وارد مدینه ش��د.آنها حقیقت را به رسول خدا 
گفتند و افزودند : »ما به اس��تقبال او رفتیم و می خواس��تیم به او احترام بگذاریم و 
زکات خود را بپردازیم، ولی او ناگهان از منطقه دور شد و به سوی مدینه بازگشت و 
شنیدیم مطلب خالفی را به شما گفته است.در این موقع، آیه ششم سوره حجرات 
نازل شد و گفتار »بنی مصطلق« را تأیید کرد و ولید را یک فرد فاسق معرفی نمود.

مضمون آن این است:
»ای افراد با ایمان اگر یک فرد فاس��قی خبری را به سوی شما آورد، توقف کنید و به 
بررسی بپردازید تا مبادا به گفتار او اعتماد کرده و کاری انجام دهید که بعدها پشیمان 

شوید«.

بیوگرافی

جواهر لعل نهرو، سیاستمدار استقالل طلب و اولین نخست وزیر هند، در 14 نوامبر 
سال 1889م در اهلل آباد هند به دنیا آمد. وي پس از اتمام تحصیالت خود در رشته 

حقوق دانشگاه کمبریج انگلستان، به قضاوت در هند مشغول شد. 
نهرو در س��ال 1918م به پارلمان هند راه یافت و در 1929م به ریاست پارلمان 
رس��ید. او در1920 درنهضتي که به رهبري مهاتما گاندي با هدف آزادي هند از 
سلطه سیاسي انگلستان به راه افتاد شرکت کرد و با نهضت هاي ملي همراهي نمود. 
نهرو در طول مبارزات ضداستعماري خویش 10 بار دستگیر و زنداني شد و روي 
هم رفته، در حدود سیزده سال از عمر خود را در زندان گذراند. نهرو در سال هاي 

زندان هم بیکار ننشست و به نگارش کتب مختلفي پرداخت. 
نهرو در همین سال ها، طي مسافرتش به مسکو تحت تاثیر مارکسیسم قرار گرفت 
و بعضي از روش هاي مبارزه کمونیست ها را در هند به کار بست. البته مهاتما گاندي 
که مبتکر اصل مبارزه منفي بود، غالبا با نظریات نهرو درباره شدت عمل و تحرك 
بیشتر در مبارزه مخالفت مي کرد. نهرو نیز که از نفوذ کالم گاندي در میان مردم 
هند آگاه بود و در عین حال احترام عمیقي نسبت به او داشت، روش هاي خود را 
در مبارزه تعدیل مي نمود. جواهر لعل نهرو پس از استقالل هند، به عنوان اولین 
نخست وزیر این کشور انتخاب شد و تا زمان مرگ، به مدت هفده سال، رهبري 
بالمنازع هند را برعهده داشت. نهرو در این مدت در صحنه سیاست بین المللي 
نیز درخشید و همواره به عنوان یک شخصیت برجسته و صلح دوست مورد احترام 
مجامع جهاني بود. وي بنیادهاي سیاسي - اقتصادي هند را پایه گذاري کرد و از 
یک کشور اس��تعمارزده و بالدیده و دس��تخوش تفرقه، قدرت یکپارچه اي را در 
جنوب آسیا پدید آورد. کار مثبت عمده نهرو براي هند، اصرار وي بر این امر بود 
که هند به صورت یک دموکراسي غیرمنفک از آرمان هاي دنیایي و غیردیني باقي 
بماند. وي با گذراندن قانوني، نظام طبقه در هند را برانداخت و کارهایي که براي 
از بین بردن فقر و عقب ماندگي انجام داد، سبب ایجاد انقالب اساسي اجتماعي و 
اقتصادي شد. نهرو از قهرمانان استقالل هند و از رهبران متفکر مبارزات مردمي 
این کشور طي سال هاي استقالل به ش��مار مي رود. او هم چنین به اتفاق جمال 
عبدالناصر و ژوزف تیتو و احمد سوکارنو رهبران وقت مصر، یوگسالوي و اندونزي 
از بنیان گذاران جنبش عدم تعهد به شمار مي روند و حیثیتي بین المللي دارند. 
جواهر لعل نه��رو در ژانویه 1964م دچار حمله قلبي ش��د و نیمي از بدنش فلج 
گردید تا این که س��رانجام در بیس��ت و هفت مه 1964م در هفتاد و پنج سالگي 

درگذشت.

»جواهرلعل نهرو«  سیاستمدار 
برجسته و اولین نخست وزیر هند وفات واعظ شهیر »سید محمد شیرازي« 

معروف به »سلطان الواعظین« 

آیت اهلل س��یدمحمد ش��یرازي معروف به س��لطان الواعظین فرزند حاج 
سیدعلي اکبر اشرف الواعظین در ذیقعده  سال 1314 ق در تهران متولد 
گردید.  وي پس از فراگیري تحصیالت متوسطه، در خدمت پدر به کرمانشاه 
رف��ت و از طریق وعظ و خطابه، به نش��ر حقایق اس��الم و مکتب جعفري 
پرداخت. سلطان الواعظین براي تکمیل علم و کمال خویش، مسافرت هاي 
بسیاري به سرزمین هاي اسالمي عراق، س��وریه، فلسطین، اردن، مصر و 
هندوستان داش��ته و با طوایف بسیاري از یهود، مس��یحیت، اهل سنت و 

برهمنیان و... مناظره داشته است. 
مناظره  معروف سلطان الواعظین شیرازي با دو عالم بزرگ اهل سنت در 
پیشاور پاکستان به مدت ده شب و هر شب متجاوز از هشت ساعت، توجه  

همگان را به خود معطوف داشت. 
از آثار گرانبهاي این عالم و اندیشمند مسلمان مي توان به کتب شب هاي 
پیشاور، صد مقاله  سلطاني و گروه رستگاران اشاره کرد. سلطان الواعظین 
در شعبان س��ال 1391 ق برابر با مهر 1350 ش در 77 سالگي در تهران 
وفات یافت و پس از تشییعي با ش��کوه، در مقبره ابوحسین در شهر قم به 

خاك سپرده شد.

برگی از تاریخ

وفات عالم جلیل 
مال محمد کاشی 

آخوند مالمحمد کاشانی )کاشی( فقیه حکیم، عارف شیعه و مدرس بزرگ 
فلسفه صدرالمتألهین است. 

اوایل در کاشان زندگی می کرد و بعد در اصفهان ساکن مدرسه صدر شد. 
تحصیالت علوم خود را در معقول و منقول، به حد کمال رساند، آنقدر که 
مانندش در آن زمان بی نظیر بود. در س��ال 1286 ه� ق، در مدرسه صدر 
اصفهان، عالوه بر فقه، اصول و حکمت، در ادبیات عربی و فارسی و ریاضیات 

تبحر داشت و مدرس آنجا شد. 
مالمحمد، معاصر حکیم بزرگ »جهانگیرخان قشقایی« بود. جاذبه درس 
او که فلس��فه را با عرفان آمیخته بود و انس با جهانگیرخان، عالقه مندان 
به فلس��فه، به ویژه فلسفه صدرایی را از ش��هرهای دور و نزدیک و حتی از 
کشورهای دیگر به اصفهان کشاند و در محضر درس او، شاگردان بسیاری 
حکمت آموختند و به کمال رسیدند. این فقیه بزرگوار و عارف حکیم، روز 
شنبه 20 شعبان س��ال 1333 ه� ق در اصفهان در سن 90 سالگی از دنیا 
 رفت. وصیت کرده بود که مرا در بیابانی به خاك بس��پارید که فقرا را دفن

 می کنند. او را در گورستان تخت فوالد اصفهان به خاك سپردند و آن خاك 
پاك، به برکت او در مدت چند سال تکیه ای آباد شد.

رحلت فقیه جلیل آیت اهلل
»سید احمد روضاتي« عالم تهراني 

حاج میر سید احمد روضاتی اصفهانی از علمای معاصر تهران است. وی در 
هفتم ماه رجب سال 1347 ق در اصفهان به دنیا آمده و پس از تحصیالت 
علوم جدید به تحصیل علوم دینی پرداخته و مقدمات و س��طوح عالی را 
در اصفهان خوانده آنگاه به قم آمده و کفای��ه را از محضر آیت اهلل العظمی 
مرعشی نجفی مد ظله و آیت اهلل حاج شیخ مرتضی حایری فراگرفته و به 
درس خارج مرحومین آیتین خونساری و حجت شرکت نموده و در خالل 
آن شرح تجرید و شرح شوارق الهیجی را از حضرت آیت اهلل العظمی حاج 
احمد خونساری مد ظله استفاده نموده و از محضر و درس فقه و مقداری 
اصول آیت اهلل العظمی بروجردی اعلی اهلل مقامه بهره مند گردیده و تقریرات 

دروس ایشان را به رشته تحریر درآورده است. 
وی پس از ده س��ال اقامت در قم به اصفهان مراجعت و به تدریس معالم و 
شرح لمعه در مدرس��ه صدر و اقامه جماعت در مساجد اجداد خود و بیان 
درس تفس��یر قرآن کریم برای مؤمنین اش��تغال داشته سپس بر حسب 
تصادف به تهران آمده و جمعی از مومنین و نماز گزاران )مسجد الرحمن( 
واقع در ش��مال تهران از معظم له برای اقامه جماعت در آن مسجد تقاضا 

نموده و ایشان هم اجابت کردند.

»ژان کالون« احیاگر مذهبي در اروپا 

غـزوه بنـی المصطلـق

ژان کال��ون، در 10 جوالی 1509م در فرانس��ه به 
دنیا آمد و پس از طي تحصیالت خود در رشته هاي 
حقوق و الهیات، بر اثر ی��ک تحول دروني ناگهاني، 
همه توج��ه خود را ب��ه آیین پروتس��تان معطوف 
کرد. اما چ��ون در آن زم��ان پروتس��تان ها تحت 
تعقیب و آزار بودند، وي از س��ال 1534م در س��ن 
25 سالگي عازم ژنو در سوئیس ش��د و آن شهر را 
مرکز پروتس��تان ق��رارداد و از 23 ژوئن 1526م، 
قی��ام مذهبي خ��ود را آغاز کرد. وي مي خواس��ت 
زندگي روزمره را بر اس��اس مذهب قرار دهد و ژنو 
را به صورت کشوري کامل که حکومتش در دست 

اولیاي دین باشد، درآورد. 
هرچند کالون مردي حسابگر و استداللي بود، با این 
حال، سخت گیري هاي او نسبت به مردم در پذیرش 
آیین جدید، باعث ایجاد شورش و اخراج او از شهر 
گردید، ولي در غیاب او، ژنو به س��ختي دستخوش 
آشفتگي سیاسي و مذهبي شد. از این رو، مردم بار 

دیگر او را به ژنو دعوت کردند و کالون به س��ازمان 
دادن به قوانین ش��هر، ایجاد م��دارس، رایزني در 
مسایل سیاسي، توسعه داد و ستد و موعظه مشغول 
شد. از این زمان بود که وي، فرقه کالونیست را بنیان 
گذارد و نظر خود را در کتاب مباني دین مسیح)ع(، 
منتشر کرد. با این حال، نظریات وي با بعضي مطالب 
بنیادین آیین کاتولیک منافات دارد، به طوري که 
قدرت پاپ را انکار مي کن��د و بر خالف کاتولیک ها 
که پاك شدن از گناه به وسیله اعمال خیر و ایمان 
را میس��ر مي دانند، کالون تنها ایم��ان به حقانیت 

عیسي)ع( را مدنظر قرار مي دهد.
کالون معتقد بود که کتاب مقدس یگانه منبع قانون 
الهي اس��ت و بر انسان اس��ت که آن را تعبیر کند و 

مبناي نظام اجتماع قرار دهد.
مذهب کالون، حاکمیت مطلق اراده الهي را تاکید 

مي کند. 
کالون بر این عقیده بود که رس��تگاري مخصوص 

برگزیدگان خداست و هیچ عمل انساني نمي تواند 
او را به رستگاري نائل سازد چرا که رستگاران را خدا 
انتخاب مي کند و کس��اني را هم که نباید رستگار 
ش��وند، او انتخاب مي کند. بنابراین ب��راي هر فرد 
آدمي، از پیش مقدر شده که رستگار است یا خیر، 
و او هر کاري انج��ام دهد نمي توان��د در این وضع 

تغییري بدهد. 
این اصل عقیدتي کالون، مورد سوء استفاده فراوان 
قرار گرفته است و دس��ت مدعیان رستگاري را در 
انجام هر نوع گناه در خفا، بازگذاشته است. اصول و 
عقاید فرقه کالونیست ها که جزو دسته پروتستان ها 
محس��وب مي ش��وند، داراي روح دموکراتی��ک و 
مخالف با کلیه مراس��م و آداب مذهبي معمول در 

مذهب کاتولیک است. 
ژان کال��ون س��رانجام در 27 م��ی 1564م بر اثر 
مخالفت با کلیس��ا محکوم به مرگ گردید و در 55 

سالگي زنده زنده در آتش سوزانده شد.



خبراخبار

 زه��ره میردامادی��ان  در نشس��ت خب��ری ک��ه ب��ه مناس��بت 
 هجدهمین جش��نواره خیرین مدرس��ه س��از اس��تان برگزار ش��د  
 با اش��اره به اینکه هر خی��ری با هر ت��وان مالی می تواند در س��اخت 
 م��دارس کمک کن��د، اظه��ار داش��ت: خیران بای��د توجه داش��ته

  باش��ند که هر قدمی که در راس��تای س��اخت مدرس��ه برمی دارند 
در واقع در راستای ساخت جامعه ای سالم فعالیت دارند. 

وی با اشاره به اینکه چنانچه فضا و امکانات آموزشی در مدارس فراهم 
باشد دغدغه آموزش و پرورش بیش از آنچه که امروز وجود دارد، مورد 
توجه قرار می گیرد، ابراز داش��ت: باید توجه داشت که مدرسه کارگاه 
انسان س��ازی اس��ت و ارتقای امکانات آموزش��ی بر کیفیت آموزش 
تاثیرگذار است زیرا وجود فضاهای مناسب آموزشی عامل موثری در 

یادگیری بهتر دانش آموزان است.
 رییس هیئت مدیره مجمع خیران مدرس��ه س��از اس��تان اصفهان 
با اش��اره به اینکه خوش��بختانه خیران مدرسه ساز اس��تان اصفهان 
تحت معض��ات اقتصادی جامعه ق��رار نگرفته و هم��واره به خدمت 
خود ادامه داده اند، افزود: از ۸۰۰ خیر مدرس��ه س��از استان اصفهان 
۲۰۰ نفر بان��و هس��تند و این ام��ر بیانگر می��زان مش��ارکت خوب 
 بانوان در س��اخت مدارس خیریه ای اس��تان اس��ت. وی در ادامه به 
جمع آوری کمک های خیران خرد مدرسه سازی استان اصفهان اشاره 
داشت و اضافه کرد: باید توجه داشت که از سال ۷۸ تاکنون در مجموع 
۱۷ پروژه آموزشی با اس��تفاده از واریزی های خرد در استان اصفهان 

احداث شده است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: زیباسازی شهرک سامت با 
اعتبار ۲۰۰ میلیون ریال انجام شد.

 عبدالرسول امامی اظهار کرد: زیباسازی شهر و ایجاد فضای متنوع یکی 
از دغدغه های مهم شهرداری اس��ت که تاکنون اقدامات ارزنده ای در 

سراسر شهر انجام شده است.
وی با اش��اره به زیباسازی ش��هرک س��امت، افزود: نورپردازی کرین 
تاورهای )جرثقیل برجی( پروژه شهرک سامت به طرح پرچم ایران با 

هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال انجام شده است.
مدیرمنطقه ۱۰ ش��هرداری اصفهان با اش��اره به ایجاد فضای متنوع در 
میدان احمدآباد، عنوان کرد: نورپردازی و هنر شهری روی ستون های 
محیطی میدان احمد آباد با هزینه ای بالغ بر 5۰۰ میلیون ریال اجرا شده 
است. امامی ادامه داد: آذین بندی ویژه میدان احمد آباد نیز با هزینه ای 

بالغ بر 3۰۰ میلیون ریال انجام شده است.

 مدیر کل گمرک اصفهان گفت: طی دو ماهه نخس��ت سال جاری، در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل واردات به اصفهان از نظر وزن سه درصد 

کاهش و از حیث ارزش ۱۷ درصد افزایش یافته است.
اس��داهلل احمدی ونهری اظهار داش��ت: در دو ماه��ه ۱3۹5 گمرکات 
استان اصفهان با داشتن پنج گمرک تابعه فعال و ۱۱ انبار اختصاصی، 
تشریفات صادرات ۲۴۸ هزار تن و به ارزش ۱۲۷ میلیون و ۹ هزار دالر 
انجام داده که در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل از لحاظ وزن یک 

درصد افزایش و از حیث ارزش ۲۱ درصد کاهش داشته است.
وی عمده ترین کااله��ای صادراتی از گمرک اصفه��ان را آهن آالت و 
فوالد با 3۴ درصد، مواد پتروش��یمی با ۲۹ درصد ف��رش با ۱۱ درصد 
و محص��والت لبنی با پنج درصد برش��مرد و اظهار داش��ت: مهمترین 
کشورهای مقصد کاالهای صادراتی گمرک اصفهان عراق با 35 درصد، 
افغانستان با ۲5 درصد، پاکس��تان با ۱۷ درصد و ترکمنستان با چهار 

درصد است.
مدیر کل گمرک اصفهان اظهار داشت: ۱۲ هزار و ۲۱5 تن کاال به ارزش 
۴۶ میلیون و 53۰ هزار دالر به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن سه درصد کاهش و از حیث ارزش 

۱۷ درصد افزایش یافته است.
وی اذعان داشت: طی این مدت ۹ میلیون و ۱۶۱ هزار دالر کاال مربوط 
به واحدهای تولیدی با معافیت ترخیص شده است که این میزان حدود 
۲۰ درصد از کل واردات گمرکات اس��تان اصفهان را به خود اختصاص 

دارد و نسبت به مدت مشابه سال قبل دو و نیم برابر شده است.
احمدی ونهری درخصوص حمایت از تجار و تولیدکنندگان داخلی بیان 
داشت: در دو ماهه امس��ال جهت کاالهای وارداتی )مواد اولیه، ماشین 
آالت، اجزا و قطعات و کاالهای واسطه ای و...(، ۴3 میلیارد و 5۸۱ هزار 
ریال از حقوق ورودی با اخذ ضمانت نامه بانکی مدت دار ش��ش الی ده 
ماهه ترخیص شده است که این میزان نسبت به دو ماهه اول سال ۹۴ 

حدود پنج برابر شده است .
وی در خصوص مهمترین کاالهای وارداتی گمرک اصفهان طی دو ماهه 
۱3۹5 گفت: ماشین آالت مکانیکی با ۴۲ درصد، ماشین آالت برقی با 
۱۹ درصد، اجزا و قطعات منفصل ماش��ین آالت هشت درصد، کاغذ و 

مقوا  با هفت درصد بوده است.
چین عمده ترین صادرکننده کاال به اصفهان

مدیر کل گمرک اصفهان اظهار داش��ت: عمده ترین کشورهای صادر 
کننده به مقصد گمرک اصفهان چین با ۲۴ درصد، ایتالیا با ۲۱ درصد 

آلمان با ۱۶ درصد، کره جنوبی با هشت درصد بوده اند.
وی تاکید کرد: گمرک فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان با فعالیت به 
صورت ۲۴ ساعته، طی این مدت، تشریفات امور مسافری بالغ بر ۱۱۲ 
هزار نفر مس��افر ورودی و خروجی را انجام داده است که در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل  3۹  درصدافزایش  داشته است.

رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه سازاستان:

اصفهان ۲۰۰ بانوی خیر مدرسه ساز دارد

مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان خبرداد:

زیباسازی شهرک سالمت
 با اعتبار ۲۰۰ میلیون ریال

مدیرکل گمرک استان:

ارزش واردات اصفهان 1۷ درصد 
افزایش یافت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان اصفهان از ثبت جهانی س��ه قنات در اس��تان 

اصفهان تا پایان امسال خبر داد.
فریدون الهیاری در مراس��م تجلیل از خادمان میراث 
فرهنگی اس��تان اصفهان که در کاخ موزه چهلستون 
برگزار ش��د، افزود: سه قنات  مون  اردس��تان، وزوان 
و مزد آباد در شهرس��تان شاهین ش��هرو میمه استان 
اصفهان در راه ثبت جهانی در سازمان آموزشی، علمی 

و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو(است . 
قنات مون در اردس��تان، تنها قن��ات دو طبقه جهان 
اس��ت و قنات وزوان در ش��هر وزوان و قنات مزد آباد 
در شهر میمه از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه 

قرار دارند. 
مقرر است این سه قنات، تابس��تان امسال در سازمان 

یونسکو به ثبت جهانی برسند. 
۱۱ قنات از کشور ایران نامزد ثبت جهانی در یونسکو 
هس��تند که س��ه قنات از میان آنها در استان اصفهان 

است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان اصفهان همچنین گفت:مجوز تاس��یس ۱۲ 
اداره جدید میراث فرهنگی در شهرستان های استان 
دریافت شده و در آینده نزدیک این تعداد به ۱۴ اداره 

افزایش پیدا می کند.
وی تصریح ک��رد: ارتقای س��اختار س��ازمانی میراث 
 فرهنگ��ی ک��ه در کل اس��تان فعالی��ت می کن��د در 

برنامه  هایمان بود به طوری که پیش از این دو اداره در 
سطح استان با ۲۴ شهرستان که گاهی فاصله با برخی 

شهرستان ها ۴5۰ کیلومتر است فعالیت می کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان تصریح کرد: در استان اصفهان ۹ پایگاه 
ملی وجود دارد که بخشی از آن در گذشته تنزل رتبه 
پیدا کرده بود اما اکنون چند پایگاه جدید احداث شد 

و برخی هم ارتقا پیدا کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان خاطرنشان 
کرد: 33 پایگاه حفاظتی در استان وجود دارد که برخی 
از آن  ها ارتقا یافتند و از سربازان نیز برای حفظ میراث 

فرهنگی نیز استفاده می شود.
وی ادام��ه داد: ۱5 انجم��ن می��راث فرهنگ��ی در 
شهرس��تان های اصفهان مج��وز اخذ ش��ده و در ۲۴ 
شهرستان و بخش هایی که ارزشی هستند باید انجمن 

احداث شود.
الهیاری با بیان اینک��ه از چهار پایگاه ملی در دو پایگاه 
معاونان وزیر حضور دارند، گفت: تش��کل های میراث 
فرهنگی با رویش های جدید روبرو شده است و با نشاط 
و انگیزه بیش��تر ظرفیت را دارند که پش��توانه میراث 

فرهنگی باشند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان افزود: آمار ثبت شده ها در سال گذشته 
افزایش داشت به طوری که پرونده ۷۴ اثر ثبتی تکمیل 

شده و ۲3 اثر نیز در مراحل پایانی است.

به گفته وی ۱۷3۱ بنای تاریخی، 5۷ میراث فرهنگی 
ناملم��وس و مابقی آثار طبیعی را در اس��تان اصفهان 
وجود دارد. وی افزود: درسال ۹۴ بیش از ۲۴۰ پروژه 

مرمتی در استان وجود داشت.
در این مراسم از شماری از خادمان حوزه گردشگری 
و می��راث فرهنگی از جمل��ه پیشکس��وتان و خانواده 

خادمانی که از دنیا رفته اند، تجلیل شد.
اس��تاندار اصفهان نیز در این مراس��م گفت : اماکن و 
فضاهای تاریخ��ی در اختیار هنرمندان ق��رار گیرد تا 
از این طریق هنرهای��ی مانند موس��یقی و آواز با آثار 
 تاریخی تلفیق ش��ود و هم افزایی هنری در پی داشته 

باشد.
رس��ول زرگرپورافزود: این کار می تواند به هم افزایی 
هنر و آثار تاریخی کمک کند و در مجموع نتایج خوبی 

در پی خواهد داشت.
وی گف��ت: مرحوم کازرون��ی که در ده��ه ۷۰ رییس 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی ب��ود، هر س��اله از س��ه 
 نف��ر خادمان فرهنگ��ی تقدی��ر می کرد و ای��ن اقدام 
 مثبت و ارزش��مند او هم اکنون باید جاری و س��اری 

شود.
وی ادامه داد: رییس  جمهوری در سفر به اصفهان)سال 
۹3( ۴۰۰ میلیارد ریال برای بازسازی میراث فرهنگی 
اصفه��ان اختص��اص داد و پیش��نهاد کرد ک��ه مردم 
 برای ورود فعاالنه به عرصه میراث فرهنگی تش��ویق 

شوند.
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در راستای تکریم ارباب رجوع:

معاونین بانک پاسخگوی مشتریان 
در مرکز ارتباط مهر می شوند

در طرحی با عنوان »قرار عاشقی«؛

 شهروندان اصفهانی با شهدا 
عهد می بندند

شهردار اصفهان در مراسم تجلیل از خادمان میراث فرهنگی:

برند اصفهان، همان »نصف جهان«
 بودنش است

معاونین بانک مهر اقتصاد طی هفته جاری و هفته 
آتی با حض��ور در مرک��ز ارتباط مهر پاس��خگوی 
سواالت مش��تریان گرامی بانک و هموطنان عزیز 
هستند. منصور شیخ االس��امی مدیر کل روابط 
عمومی و حوزه مدیریت بانک  در این رابطه گفت: 
مدیران ارشد بانک در راستای تکریم ارباب رجوع 
و آشنایی بیشتر با نیازها و خواسته های مشتریان 
و سپرده گذاران با حضور در مرکز ارتباط مهر بانک 
مهر اقتصاد به صورت مستقیم پاسخگوی سواالت 
و ابهامات هموطنان عزیز در سراسر کشور هستند.

شیخ االسامی جدول زمانبندی این برنامه 5 روزه 
را بدین ترتی��ب اعام کرد: چهارش��نبه ۹5/3/5 
معاون طرح و توسعه، ش��نبه ۹5/3/۸ معاون فن 
آوری اطاع��ات و ارتباط��ات، یکش��نبه ۹5/3/۹ 
مع��اون حقوق��ی و وصول مطالبات، س��ه ش��نبه 
۹5/3/۱۱ معاون اعتبارات و بین الملل و یکشنبه 
۹5/3/۱۶ معاون بازرس��ی و حسابرس��ی بانک از 
ساعت ۹:3۰ الی ۱۱:3۰ در این مرکز حضور دارند. 
مدی��ر کل روابط عمومی و ح��وزه مدیریت افزود: 

مدیران عالی بان��ک در مرکز ارتب��اِط مهر عاوه 
بر پاسخگویی مستقیم به مش��تریان، پاسخگوی 
سواالت و ابهامات کارشناسان پاسخگوی این مرکز 
در حوزه فعالیت معاون��ت متبوع خود نیز خواهند 
بود. شیخ االس��امی تصریح کرد: حضور مدیران 
ارش��د بانک در مرکز ارتباط مه��ر موجب ارتقای 
س��طح معلومات تخصصی کارشناسان این مرکز 

و آشنایی بیشتر با ابعاد عملکردی آن می شود.
وی با بی��ان اینکه مش��تری یکی از ب��زرگ ترین 
س��رمایه های بن��گاه ه��ای اقتصادی محس��وب 
 می ش��ود، خاطر نش��ان کرد: بانک مه��ر اقتصاد

 برنام��ه ه��ای متع��ددی در راس��تای افزای��ش 
رضایتمندی و وفاداری مشتریان اجرا کرده است 
که طرح س��نجش میزان رضایتمندی مشتریان، 
ایجاد باشگاه مش��تریان، راه اندازی مرکز ارتباط 
مهر، پرداخت ماب��ه التفاوت س��ود قطعی و علی 
الحس��اب به س��پرده گذاران از جمل��ه اقداماتی 
اس��ت که در حوزه تکری��م ارباب رج��وع صورت 

گرفته است.

برنامه »قرار عاشقی« همزمان با ایام سالروز آزادی 
خرمش��هر با محوریت هم عهدی با ش��هدا از سوی 
فرهنگس��رای پای��داری اصفهان برگزار می ش��ود. 
س��عید صرامی اظهار کرد: برنامه »قرار عاش��قی« 
با محوریت هم عهدی با ش��هدا به مناسبت سالروز 

آزادی خرمشهر برنامه ریزی شده است.
وی افزود: در این برنامه هر شهروند اصفهانی با یک 
شهید هم عهد می شود و با بستن عهدنامه با شهید 
به طور دلخواه به انجام فعالیت هایی مکلف می شود. 
سرپرست فرهنگس��رای پایداری افزود: بیش از ۷ 

هزار و ۸۰۰ مزار ش��هید در گلستان ش��هدا داریم 
که ب��ا برنامه ریزی انجام گرفته پاک هایی ش��امل 
مش��خصات این شهیدان به همراه ش��ماره قطعه و 
ردیف مزارشان تهیه شده و هر شهروند یک پاک 

دریافت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: برنامه »قرار عاش��قی« از 3 تا ۱۱ 
خرداد ماه در هفت نقطه شهر اصفهان شامل میدان 
احمدآباد، میدان برج، میدان بزرگمهر، میدان الله، 
میدان جمهوری اسامی، میدان انقاب و گلستان 
ش��هدا میزبان ش��هروندان برای هم عهدی با شهدا 
و دریافت پاک شهیدان اس��ت. صرامی ادامه داد: 
ماک انتخاب هر ی��ک از پاک ها خود ش��هیدان 
هستند و در واقع شهروندان به صورت تصادفی یکی 
از پاک ها را که مزین به نام شهیدان است برداشته 
و با آن هم پیمان می شوند که به انجام فعالیتی چون 

غبارروبی و زیارت مزار آن شهید بپردازند.
وی خاطر نشان کرد: شهروندان برای هم عهدی با 
ش��هدا می توانند به نقاط تعیین شده مراجعه کرده 

و با دریافت یک پاک با شهیدان هم عهد شوند..

ش��هردار اصفهان در مراسم تجلیل از خادمان 
میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار داشت: 
نصف جهان بودن اصفهان فقط به دلیل جاذبه 
های تاریخی اش نیست، بلکه به هنرمندانش 

که این جاذبه ها را ایجاد کرده اند نیز هست.
 شهردار اصفهان در مراسم تجلیل از خادمان 
میراث فرهنگی اس��تان اصفه��ان، مهم ترین 
اقدام به منظ��ور حفاظت از می��راث تاریخی 
استان را ایجاد زیرس��اخت ها دانست و اظهار 
داش��ت: ما نیاز داریم که زیرساخت های الزم 

را در عرص��ه و حوزه ه��ای مختل��ف میراث 
فرهنگ��ی و تاریخی برای کس��انی که در این 

حوزه عاقمند هستند ایجاد نماییم.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به این که سازمان 
میراث فرهنگی اصفهان در سطح استان اقدام 
مهمی در حوزه مرمت بس��یاری از ابنیه های 
تاریخی انجام داده اس��ت، افزود: ب��ا توجه به 
این که اکنون کشور در شرایط خاصی است و 
اعتبارات بسیار کم است، بایستی خیلی همه 
همت کنند، شهرداری ها، سازمان و همچنین 
مردم همت کنن��د تا گنجین��ه اصیلی که در 

استان داریم نگهداری نماییم.
جمالی نژاد گفت: من ش��هر اصفه��ان را یک 
ش��هر اس��طوره ای می دانم و برندی که برای 
اصفهان می بین��م، همان نصف جهان بودنش 
اس��ت، البته نصف جهان ب��ودن اصفهان نیز 
فقط به دلیل جاذبه های تاریخی اش نیس��ت 
 بلکه به هنرمندانش که این جاذبه ها را ایجاد 

کرده اند نیز هست.

معاون برنامه ری��زی، پژوهش و فناوری اطاعات ش��هرداری اصفهان از 
برگزاری جش��نواره فناوری های نوین در اصفهان خب��ر داد و گفت: این 
جش��نواره فرصتی برای ش��کل گیری رویک��رد جدیدی در اس��تفاده از 

فناوری های نوین ایجاد می کند.
محمود محمدی در نشس��ت رایزن��ان اقتصادی کش��ورهای خارجی با 
بیان اینکه ش��هرداری اصفهان برگزاری جش��نواره فناوری های نوین را 
در شهریور ماه برگزار می کند، اظهار داش��ت: ویژگی ها و جایگاه علمی، 
فرهنگی، تاریخی و صنعتی اصفهان برکس��ی پوش��یده نیست و رویکرد 
جدید ش��هرداری اصفهان با توجه به نقش و جایگاهش مبتنی بر ایجاد 

دروازه ای برای ورود فناوری های جدید مدیریت شهری در کشور است.
وی افزود: بر این اس��اس برگزاری نمایش��گاه  و جش��نواره فناوری های 
نوین را به عنوان رس��الت ملی و منطقه ای دنب��ال می کنیم و امیدواریم 
ب��ا هم��کاری دس��ت اندرکاران داخل��ی و کش��ورهایی ک��ه در ح��وزه 
مدیریت ش��هری دارای تج��ارب ارزش��مندی هس��تند، فرصتی برای 
ش��کل گیری رویکرد جدی��دی در اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین در 
 حوزه محیط زیس��ت، ارتباطات، مصرف انرژی و توس��عه شهری ایجاد

 شود.
معاون برنامه ری��زی، پژوهش و فناوری اطاعات ش��هرداری اصفهان با 

بیان اینکه ش��هرداری اصفهان با توجه به جایگاه خود با ۱3 کانش��هر 
جهان خواهرخوانده اس��ت، تصریح کرد: ش��هرداری اصفهان ارتباطات 
 بس��یار خوبی در زمینه تبادل تجارب با ش��هرهای خواهرخوانده فراهم 

کرده است.
وی با بیان اینکه اصفهان یکی از شهرهای مهم صنعتی و تجاری جمهوری 
اسامی ایران است، تصریح کرد: اصفهان نخستین کریدور علم و فناوری 
ایران به شمار می رود که از بیش از ۱۰۰ مرکز آموزش تحقیقاتی و عالی، 

۲۰۰ هزار دانشجو و نخستین پارک علم و فناوری کشور بهره مند است.
محمدی ادامه داد: ایران یک هزار و 3۰۰ ش��هرداری دارد که در استان 
اصفهان بیش از ۱۰۰ شهرداری فعالیت می کنند و همه این شهرداری ها 
در زمینه اس��تفاده از فناوری های نوین شهری برای ارائه خدمت بهتر به 

شهروندان در حال فعالیت هستند.
وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به نق��ش و جایگاهی که ش��هر اصفهان و 
شهرداری این شهر در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی بین المللی 
دارد فکر می کنیم برگزاری جشنواره فناوری های نوین فرصت دو جانبه ای 
برای شرکت کنندگان و مجموعه ش��هرداری ها و مدیریت شهری کشور 
فراهم می کند تا بس��تر تبادل تجربیات و فرصت سرمایه گذاری متقابل 

فراهم شود.

اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه باید از 5 نفر خادمان میراث فرهنگی استان 
هر ساله تجلیل شود، گفت: در ماه های گذشته سفر مقامات خارجی به شهر 

اصفهان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
رسول زرگرپور در همایش تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان اصفهان 
با بیان اینکه در یک ماه گذشته اصفهان میزبان 3 شخصیت از 3 قاره جهان 
بود، اظهار داشت: صحبت های این افراد هنگام خروج از اصفهان بسیار جالب 
بود به گونه ای که رییس جمه��ور آفریقای جنوبی پ��س از بازدید کوتاهی 
از مناظر و بناهای دیدنی اصفه��ان تاکید کرد حتما دوب��اره به عنوان یک 

توریست به اصفهان سفر خواهد کرد.
اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: مع��اون اول رییس جمه��ور اروگوئه هنگام 
بازدید از تاالر اشرفی استانداری وقتی دانست که این بنای ارزشمند مربوط 
به 5۰۰ سال پیش بوده گفت آن زمان که ما دنبال کشف قاره آمریکا بوده ایم 

هنرمندان اصفهانی دنبال خلق این اثر بوده اند.
وی با اشاره به نامه ای که مدیر یونسکو به وی پس از بازدید از اصفهان نوشته 
بود، خاطرنشان کرد: شما یک صدف و مروارید بزرگ در اختیار دارید که به 

نیابت از مردم جهان وظیفه حراست از آن را بر عهده دارید.
زرگرپور با بیان اینکه پشت تمام این قضایا و هنرنمائی ها ۲ نکته نهفته است، 
بیان کرد: یک دین و یک فلس��فه بزرگ پشت این همه قضایاست، اگر اینها 

هنوز زنده اند و اگر اصفهان دهمین شهر دیدنی جهان به شمار می رود همه 
به این دین و فسلفه بزرگ برمی گردد.

وی با اشاره به اینکه بنده ناظر رایگان سازمان میراث فرهنگی استان هستم، 
گفت: بنده در مدت این یک س��ال هر روز صبح مرمت کاخ چهلس��تون را 

دنبال می کنم.
اس��تاندار اصفهان اف��زود: رییس جمهور تاکید داش��تند که م��ردم را باید 
وارد میراث فرهنگی کنیم و باید در ۲ سال ش��رایطی فراهم کنیم که تمام 
س��اختمان های میراث فرهنگی در اختیار مردم قرار گیرد، در همین راستا 

نیز ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به این کار اختصاص دادند.
وی تصریح کرد: باید ساالنه از 5 نفر خادمان میراث فرهنگی، نه میراث بانان 
و نه کارکنان سازمان میراث فرهنگی بلکه کسانی که عضو انجیوها هستند 
تجلیل کرد. زرگرپور بیان کرد: چند ش��ب گذش��ته استاد ش��هرام ناظری 
می گفت که چرا از فضاهایی هم چون چهل س��تون و غیره هنرمندان نباید 

استفاده و ترکیبی از هنرها ایجاد کنند.
اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه این موضوع پیش��نهاد خوبی اس��ت، گفت: 
باید قبل از این کار یک دس��تورالعمل و قوانینی وضع شود به گونه ای که هر 
کسی هر مراسمی را در این مکان ها برگزار نکند، در حقیقت با این کار یک 

هم افزائی هنری اتفاق می افتد.

معاون برنامه ریزی شهرداری اصفهان:

جشنواره فناوری های نوین برگزار می شود
استاندار مطرح کرد:

افزایش قابل توجه سفر مقامات خارجی به شهر اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان؛

سه قنات استان اصفهان امسال ثبت جهانی می شوند
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پایان کار قلعه نویی در تراکتورسازی؟

 مریم طوسی با هزینه شخصی 
به دنبال رسیدن به المپیک

ستاره سابق سرخابی  بدون تیم ماند!

همه چیز برای یک اتفاق خوب مهیاست

صحبت های امیر قلعه نویی پس از دیدار تراکتورسازی با النصر نشانه هایی 
برای پایان کار او در تبریز تلقی می شود.

  هر چند تراکتورس��ازی س��ه بر یک النصر را شکس��ت داد، ام��ا با توجه 
به شکست سنگین دیدار رفت فرصت صعود به مرحله بعد لیگ قهرمانان 
آسیا را از دس��ت داد. امیر قلعه نویی از این اتفاق به عنوان یکی از بدترین 
اتفاقات زندگی خود یاد کرد. قلعه نویی در نشس��ت مطبوعاتی پس از این 
دیدار از هر کسی که فکرش می رسید حاللیت طلبید؛ از عباسی مدیرعامل 
باشگاه تراکتورسازی و اعضای کادر فنی گرفته تا هواداران تراکتورسازی 
و مردم تبریز که از او حمایت کردند. به نظر می رس��د که این صحبت ها 
 مهر پایانی باش��د بر ادامه فعالیت او در تراکتورس��ازی تبری��ز. قلعه نویی 
نتایج خوبی در این تیم گرفت، اما ممکن است او را در فصل آینده بر روی 

نیمکت تیم دیگری ببینیم.

دونده س��رعتی تیم ملی بانوان با هزینه شخصی برای کسب سهمیه المپیک 
به باکو می رود. مریم طوس��ی دونده س��رعتی تیم ملی دوومیدانی بانوان که 
به دنبال کس��ب س��همیه المپیک در دوی200 متر اس��ت، برای حضور در 
رقابت های بین المللی آذربایجان راهی این کش��ور می شود. با توجه به اینکه 
مجید کیهانی رییس فدراسیون دوومیدانی اعالم کرده بود مسابقه های باکو 
 آذربایجان در برنامه های فدراسیون جایی ندارد به همین دلیل مریم طوسی 

با هزینه شخصی به این رقابت ها می رود.
طوسی در این باره گفت: فدراسیون دو مسابقه برون مرزی ترکیه و قزاقستان 
را برای ما تدارک دیده اس��ت. در ایران هم لیگ و رقابت ه��ای جایزه بزرگ 
تهران را داریم. متاسفانه در ایران رقیبی وجود ندارد و من برای کسب سهمیه 
المپیک به رقابت در شرایط خوب نیاز دارم. طوس��ی در ادامه افزود: ترکیه و 
 قزاقستان رقبای خوبی هستند، اما نزدیک به پایان مهلت کسب سهمیه است و 
 نمی خواهم شانسم را برای آن زمان بگذارم. در دوی سرعت احتیاج به چندین 
مسابقه است تا بتوان سهمیه گرفت. با توجه به برگزاری رقابت های دوومیدانی 
 جایزه بزرگ تهران در روز 8 خرداد در ورزشگاه آفتاب انقالب و هم زمانی آن 
با رقابت های آذربایجان، فدراس��یون مان��ع اعزام دوومیدان��ی کاران به این 

رقابت ها شد. رقابت های باکو آذربایجان 7 و 8 خرداد برگزار می شود.

نیکبخت اگر امسال در تیمی بازی نکند، کفش هایش را رسما می آویزد.
علیرضا نیکبخت بازیکنی ک��ه روزی محبوبیت ویران کنن��ده ای در فوتبال 
ایران داشت، در تالش اس��ت تا دوباره به لیگ برتر بازگردد. او در حال حاضر 
پیشنهادی ندارد و در این باره توضیح می دهد: »از نظر بدنی آماده هستم. با 
حضور بعضی از بازیکنان در لیگ برتر، من هم امیدوار شده ام که برگردم. واقعا 
کسانی در لیگ می بینم که خنده ام می گیرد. چرا من نتوانم بازی کنم؟«  او در 
پاسخ به این سوال که همه فکر می کردند خداحافظی کرده ای، می گوید:»نه، 
 امسال تکلیفم روشن می ش��ود. اگر نتوانم به تیمی ملحق شوم، خداحافظی

  می کنم.« او البته می گوید ب��ه مربیگری عالقه دارد و پ��س از خداحافظی 
از فوتبال، کارش را به عنوان مربی آغاز می کند.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد که تمام تالش بازیکنان این 
تیم برای راهیابی به جام جهانی 20۱8 روسیه است.

وحید امیری اظهار داشت: خدا را شکر اردوی خوبی داریم و جوانان خوبی 
به تیم ملی دعوت ش��ده اند. تمام تالش مان را می کنیم به خواسته مردم 
برس��یم و به جام جهانی برویم. وی ادامه داد: کار س��ختی پیش رو داریم 
و امیدوارم مس��ئوالن تمام هم و غم شان این باش��د که به تیم ملی کمک 
کنند تا ما بتوانیم به جام جهانی 20۱8 روسیه صعود کنیم و این دومین 
 صعود پیاپی ایران به جام جهانی باشد. هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان 
در خصوص لباس ه��ای تیم مل��ی و کیفیت آنها گف��ت: در صالحیت ما 
بازیکنان نیست که درباره لباس ها صحبت کنیم. هر چیزی که کادرفنی 
در خصوص لباس ها می گوید همان صحبت ماست و من این صالحیت را 

ندارم که در این خصوص نظری بدهم.
امیری درباره تمرینات و ش��رایط اردو گفت: تمرینات خوب است و فشار 
خوبی روی ما وج��ود دارد. لژیونرها هم اضافه ش��ده اند و همه چیز برای 

برگزاری یک اردوی خوب مهیاست.

سیری در دنیای ورزش

 نایب قهرمان پرتاب دیس��ک المپیک لندن با اش��اره به 
انتقادات��ی که علی��ه دوومیدانی مطرح می ش��ود، گفت: 
منتقدان این روزهای دوومیدانی خدا را فراموش کرده اند، 

اما در حدی نیستند که بخواهم جواب شان را بدهم.
احس��ان ح��دادی در خصوص ش��رایط خ��ود در اردوی 
آلم��ان اظهار ک��رد: خدا را ش��کر دور جدی��د تمریناتم 
را در آلم��ان ب��ا حض��ور » کیم « آغاز ک��رده ام. آرامش 
خوب��ی ه��م در اینج��ا دارم و همه چیز خوب اس��ت. به 
امید خدا ب��رای حضوری پرقدرت تمامی تالش��م را می 
 کن��م. دینی ب��ه گردنم هس��ت و آن هم دع��ای خیر و 
 ان��رژی ه��ای مثبت��ی اس��ت ک��ه از هموطن��ان خوب 
و ب��ا تعصب��م از ایران دریافت می کن��م. این لطف مردم 
همیش��ه و همه جا شامل حالم بوده است و یقینا مدیون 

مردم خوب کشورم هستم.
همه شرایط مهیاست

نای��ب قهرم��ان پرت��اب دیس��ک المپیک لن��دن افزود: 
خوش��حالم ک��ه تمام��ی ش��رایطی را که می خواس��تم، 
فدراس��یون برایم مهیا کرده اس��ت و ش��اهد هس��تم که 
رییس فدراس��یون به جز حدادی ب��ه قهرمانان دیگر این 
رش��ته هم توجه می کند. البته این حق آنهاس��ت. کسی 
نم��ی تواند بگوید برای حدادی، تفتیان و س��جاد مرادی 
یا خیلی از ورزش��کاران دیگر چ��را هزینه می کنید. وی 
یادآور ش��د: در همه جای دنیا هم همین مرس��وم است. 
 مرب��ی هارتین��گ آلمانی ماهان��ه ۱۵ هزار ی��ورو حقوق 
می گیرد و این ظرفیت در هارتینگ دیده شده که برایش 
هزین��ه می کنند. راحت تر بگویم هر قهرمانی که به حد 
خوبی می رس��د این ظرفی��ت و لیاقت را دارد که برایش 

سرمایه گذاری کنند.
توقع مدال ندارند

ح��دادی خاطرنش��ان کرد: هیچ کس از م��ن توقع مدال 

ن��دارد. حتی در لندن هم فکر نم��ی کردند مدال بگیرم. 
تنه��ا در المپیک 2008 پکن از من توقع مدال داش��تند 
ک��ه با مصدومیت این ش��انس را از دس��ت دادم. به قول 
کیم، در ورزش قهرمانی هیچ تضمینی برای موفقیت صد 
درص��د وجود ن��دارد. اگر در ریو م��دال بگیرم که خدا را 
ش��کر اگر هم نگیرم فدای س��رم. من تمام تالشم را می 
کنم چ��را که معتقدم از بیت المال برایم هزینه ش��ده و 
باید پاسخگو باشم و امیدوارم که به یاری خدا در ریو هم 

نتیجه خوبی بگیرم.
منتقدان خدا را فراموش کرده اند

دارنده س��ه مدال طالی بازی های آس��یایی در خصوص 
م��وج انتق��ادات منتقدی��ن ب��ه وضعی��ت دو و میدان��ی 
 تصری��ح ک��رد: پاس��خ منتقدانی ک��ه خ��دا را فراموش 
م��ی کنن��د همان خ��دا بای��د بده��د. م��ن صحبتی با 
آنه��ا ن��دارم چون در حدی نیس��تند که جواب��ی به آنها 
بده��م. مگر نم��ی گویند چ��را برایم هزینه م��ی کنند، 

 ش��ما هم مدال المپیک بیاورید، ش��ما ه��م ۳ مدال طال 
در بازی های آس��یایی بگیرید، ش��ما هم م��دال قهرمانی 

جهان بیاورید تا برای تان هزینه شود.
هم��ه  در  ک��رد:  عن��وان  دیگ��ری  بخ��ش  در   وی 
 ورزش ها همین گونه اس��ت. مگر در کشتی و تکواندو یا 
وزنه برداری برای قهرمانان ش��ان هزینه نمی ش��ود؟ آیا 
آنها هم حمید س��وریان یا هادی ساعی را این گونه مورد 
انتقاد قرار می دهند؟ ورزش��کاری که هنوز یک مدال در 
بازی های آسیایی نگرفته برایش مربی و ماساژور خارجی 
م��ی آورند که البته این حس��ن مجید کیهانی اس��ت که 
دیدی وس��یع به دوومیدانی دارد، اما نباید از داخل مورد 
نی��ش و آزار قرار بگیری��م. تنها اعتراض��م در زمانی بود 
ک��ه تنهای تنه��ا بودم و مربی نداش��تم و فقط مربی می 
خواس��تم. هیچ وقت در دوره قهرمانی ام معترض نشدم. 
حتی در دوره ای ک��ه عباس صمیمی و علی رحمانی به 
اردوه��ای خارجی می رفتند من صدایم هم در نمی آمد 

و تمرینم را می کردم. 
آیا من هم باید معترض می شدم؟!

به مردم بدهکاریم
ح��دادی تصریح کرد: با ارزش ت��ر از مدالی که می گیرم 
ش��ادی دل مردم کش��ورم اس��ت. وقتی بع��د از المپیک 
آن ش��کوه مردم را در اس��تقبال از من در فرودگاه دیدم 
ش��انه هایم سنگین تر ش��د. یادمان باش��د به این مردم 
 بدهکاری��م. وقت��ی در کوچ��ه و خیابان با دیدنت ش��اد 
می ش��وند، وقت��ی از تو به خاطر اهت��زاز پرچم مملکتت 
تش��کر م��ی کنن��د و می گوین��د دمت گرم. ای��ن یعنی 
تعص��ب، یعنی حس س��نگین دین به مردم. آی��ا اینها با 
ارزش نیس��ت. منتقد نماها بروند و خجالت بکشند. مردم 
 ما آنقدر با فهم و با شعور هستند که حقیقت ها را از یاد 

نبرند.

مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان اعتقاد دارد که عبدا... ویسی بهترین گزینه برای قبول هدایت این تیم بود.
خلعتبری در خصوص انتخاب عبدا... ویس��ی به عنوان سرمربی جدید سپاهان 
اظهار داشت: ویس��ی مربی قهرمان لیگ اس��ت و به نظرم بهترین گزینه برای 
سپاهان بود. او مربی جوان و خوبی اس��ت هر چند کار سختی در سپاهان دارد. 
امیدوارم او بتواند سپاهان را به روزهای خوب برساند. هواداران سپاهان انتظار 
زیادی از این تیم دارند. خلعتبری در م��ورد صحبت های محرم نویدکیا گفت: 
محرم بازیکنی است که همیشه حرف هایش را رک و پوست کنده می زند. شاید 
برخی بگویند که چرا نویدکیا در خیلی از مسائل خودش را وارد کرد، ولی این کار 
با خواسته محرم نبود. وقتی مسئوالن باشگاه یا کادر فنی از او کمک می خواهند، 
محرم چه کاری می تواند انجام بدهد؟ به نظر من او واقعیت ها را می خواست بگوید 
و نباید از نویدکیا انتقاد کرد. درست نیست درمورد محرم از واژه بازیکن ساالری 

استفاده کنیم، چون او کارهایی انجام نمی داد که برخالف قوانین حرفه ای فوتبال باشد. محرم اسطوره سپاهان است و باید 
در این تیم بماند. اگر قرار است کسی از باشگاه سپاهان برود آن فرد نویدکیا نیست، بلکه دیگران باید از این باشگاه بروند.

رییس هیئت فوتبال استان خوزستان گفت: تمام شرایط الزم برای برگزاری دیدار فینال جام حذفی بین تیم های استقالل 
تهران و ذوب آهن در خرمشهر فراهم است.

عبدالکاظم طالقان��ی اظهارکرد: با تمام دس��تگاه های مربوطه که باید برای 
انجام این مسابقه حضور داشته باشند و اقدامات امنیتی و بازدارنده را انجام 
 دهند، هماهنگی الزم صورت گرفته اس��ت و همه طب��ق وظایفی که دارند 

در روز مسابقه، انجام وظیفه خواهند کرد.
وی افزود: ما هم به عنوان برگزارکننده مسابقه، تمام شرایط برگزاری بازی 
از جمله زمین و مس��ایل مربوط به آن را آماده کرده ایم و آمادگی پذیرایی از 

تماشاگران و هر دو تیم را داریم و در حال حاضر هیچ مشکلی نیست.
رییس هیئت فوتبال خوزستان گفت: از نظر سازمان لیگ نیز ورزشگاه کامال 
آماده است و هیج مشکلی از نظر نور و چمن ورزشگاه وجود ندارد و تمام موارد 

الزم پیش بینی و برنامه ریزی شده است و ان شاا... با هماهنگی که صورت گرفته است، بازی خوبی در پیش خواهد بود. 
در واقع تمام شرایط الزم برای برگزاری فینال جام حذفی در خرمشهر فراهم است و آماده برگزاری این دیدار هستیم.

خرمشهر کامال آماده برگزاری فینال جام حذفی استدفاع تمام قد خلعتبری از نویدکیا

 رییس جدید فدراس��یون فوتب��ال در آزمون س��ختی قرار 
گرفته اس��ت و همه نگاه ها به اوست تا اس��تقالل فدراسیون 
حفظ شود. دس��ت های پشت پرده همیش��ه وجود داشته و 
هست. گویی این قانون نانوش��ته ای در ورزش و به خصوص 
فوتبال اس��ت. فوتبالی که باید مستقل باش��د. نباید زیر نظر 
دولتی ها باشد و ش��خصی که رییس فدراس��یون است باید 
این قدر اقتدار داشته باشد تا کسی نتواند حتی با دست های 
 پش��ت پرده و در س��ایه، کوچک ترین خللی در اداره فوتبال 

به وجود آورد.
خیلی ها معتقد هستند وقتی یک فرد فوتبالی اداره این رشته 
را برعهده داشته باشد دیگر هر کسی به خود اجازه نمی دهد 
در امور آن دخالت کند، اما به نظر می رسد معادالت ورزشی 
 ما به قدری گاهی پیچیده است که همه کس را در خود حل 

می کند و دیگر فرد فوتبالی و غیر فوتبالی نمی شناسد.
 روزی که انتخابات فدراس��یون فوتبال برگ��زار و مهدی تاج 
به عنوان رییس جدید بر مسند ریاست نشست اولین سوالی 
که از وی پرسیده شد این بود که دبیرکل او چه کسی است و 
رییس جدید سازمان لیگ که خواهد بود. تاج هم بدون تعلل 
پاس��خ داد: به زودی نفرات جدید معرفی می شوند تا امروز 
که نه دبیرکل جدید معرفی شده و نه رییس جدید سازمان 
 لیگ می توان این عدم انتخاب را طبیعی دانست. در هر حال 
هر رییس��ی نیاز به زمانی مناس��ب برای تصمیم گیری دارد 

و اینکه دو دو ت��ا چهارتایی را انجام دهد ک��ه فردا روزی این 
تصمیم یقه خودش را نگیرد، ام��ا این یک طرف قضیه و نگاه 
کردن به نیمه پر لیوان اس��ت. آنجایی که ب��ه گوش مدیران 
فوتبال��ی به خص��وص مدیران عامل باش��گاه می رس��د که 
فشارهایی در کار اس��ت تا اش��خاص مورد نظر سیاسیون و 
وزارت نشین ها به مهدی تاج تحمیل شود تا در راس دبیرکلی 
فدراسیون و س��ازمان لیگ بگذارد معادالت بهم می خورد. 
به این نتیجه می رس��یم که این عدم انتخ��اب خیلی هم به 
فکر کردن و بررسی شرایط توس��ط تاج ربط ندارد و در واقع 
 رییس جدید در حال چانه زنی با آنهایی است که می خواهند 
با توسل به زور و قدرت خود در فدراسیون فوتبال نفوذ کنند.

در واقع تاج تا امروز ش��اید برای حفظ اس��تقالل فدراسیون 
فوتبال در ت��الش بوده، اما به نظر می رس��د دیگ��ر تاج باید 

دست به کار شود.
 حرف و حدیث ها زیاد اس��ت و نگرانی اهالی فوتبال کم کم 
در حال نمایان شدن است. تاج خودش استخوان خرد کرده 
این فوتبال اس��ت و به خوبی می داند خبرهای پش��ت پرده 
 و زورهای��ی که پنهان هس��تند به گوش مدیران باش��گاه ها 
می رسد و اگر قرار باشد در این نشست هایی که بوی دخالت 
در فوتبال را می دهد توافقاتی ضد فوتبال گرفته شود اهالی 
فوتبال چشم های بیداری دارند و حواس شان هست که نکند 

استقالل فدراسیون به خطر بیفتد.

تاج در روزهای حساسی است
 چشم های زیادی به دنبال تاج است که نکند او به خطا رود 
و زیر بار دخالت برود. او ش��اید تا به ح��ال در عمر مدیریتی 
خود در این ورزش این چنین زیر ذره بین نبوده باشد. نکند 
به او فردی تحمیل شود که نتواند از س��وی فوتبالی ها نمره 

قبولی بگیرد؟
اگر ت��اج باب��ت انتخاب دو پس��ت 

مهم در ف���دراس��یونش زیر 
بار این تحمی����ل ب���رود 

آی��������ا م������ی توان 
در آینده به اس��تقالل 

س���یون  ف������درا
امیدوار بود؟

احسان حدادی:

 منتقدان دوومیدانی 
خدا را فراموش کرده اند

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 95/3/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 95/3/18

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8 -36680030 -031
) داخلی 335(

مبلغ تضمین برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
) ریال(

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 95-1-27
شهر خمینی شهر ) با ارزیابی کیفی(

4/478/384/807224/000/000جاری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول آگهـی مزایـده عمومـی07/ 95

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  
به میمنت و مبارکی میالد با سعادت  منجی عالم بشریت حضرت مهدی )عج( 

در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای مسکونی آپارتمانی و تجاری و 
زمینهای تجاری- خدماتی- کارگاهی- انبار- ورزشی- نانوایی 

واقع در شهر بهارستان را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به فروش برساند: 
 متقاضی�ان محت�رم می توانن�د ب�رای بازدید و کس�ب اطالع�ات بیش�تر از تاری�خ 95/3/3 تا
  تاریخ 95/3/16 به ش�رکت عمران بهارس�تان واقع در ش�هر بهارس�تان، خیابان الفت ش�رقی، 
انتهای خیابان امیر کبیر مراجعه و یا با شماره تلفن 96-36803090 داخلی 209 دفتر فروش تماس 

حاصل نمایند. 
www.BNT.ir : پایگاه اینترنتی

روابط عمومـی شرکت عمـران شهر جدید بهارستان 
م الف : 6154 

نوبت دوم 

آزمون سرنوشت ساز برای فوتبال
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ابالغ وقت رسیدگی

3/77 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106837100348 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352300351 شماره بایگانی ش��عبه: 940133 خواهان/ شاکی 
آزیتا اسالمی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم علی اکبر خدا مردای  به 
خواسته طالق  به درخواست زوجه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی و استماع شهادت 
شهود خواهان  به ش��عبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 
ش��هید قدوس��ی( واقع در اصفهان- خ میرفندرس��کی)خ میر(- حد فاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی ش��هید قدوسی- طبقه 1- اتاق 105 
ارجاع و به کالسه 9409980352300351 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/04/12 و ساعت 10/15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:3850 ش��عبه 11 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/78 در خصوص پرون��ده کالس��ه 95- 327 خواهان جعف��ر ابراهیمی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه طلب به طرفیت افشار مختاریان  تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/4/12  ساعت 8 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5341 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/80 در خصوص پرون��ده کالس��ه 153/95  خواهان حس��ن رمضانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت س��ید بزرگ محمدی  تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/13  س��اعت 18 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:4475 شعبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/81 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351502039 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351501190 ش��ماره بایگانی شعبه: 941309  خواهان/ شاکی 
مهران خاکی نجف آبادی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم جهانگیر چه 
گونی دزکی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 348  ارجاع و به کالسه 
9409980351501190 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/04/13 و 
ساعت 11 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:6275 ش��عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/82 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106837100351 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352300617 شماره بایگانی ش��عبه: 940281 خواهان/ شاکی 
رضا جیزانی دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده/ متهم پریس��ا مهرجو  به 
خواس��ته تعیین تاریخ / مدت مالقات تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان 
 اصفهان )مجتمع ش��هید قدوس��ی( واق��ع در اصفهان- خ میرفندرس��کی

)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- 
طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9409980352300617 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/04/13 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف:3849 شعبه 11 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/83 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 950253 خواه��ان مجی��د قناعت 
دادخواس��تی مبنی بر انتقال س��ند به طرفیت حس��ین دادوندی – پارسا 
علیمردانی  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/14  ساعت 
10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6181 
شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/84 در خصوص پرونده کالسه 950320 خواهان شرکت تولیدی بسپار 
صدف ناب سپاهان) سهامی خاص( با مدیریت آقای اصغر مارانی با وکالت 
مس��عود حبیبیان  دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید ابوالفضل 
مرتضوی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/14  ساعت 
10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:6175 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )125کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/85 در خصوص پرونده کالس��ه 950285 خواهان س��ید حسین نکویی 
زهرایی با وکالت محبوبه فاضل زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
آرزو کورنگ بهش��تی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 95/4/14  ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:6159 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )119، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/87 در خصوص پرونده کالس��ه 38/95 خواهان اق��دس ضیائی جزی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک جمعًا به مبلغ 118/900/000 ریال  
به طرفی��ت غالمرضا فهی��ه ای تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای 
روز دوش��نبه مورخ 95/4/14 س��اعت 16 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 49 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 5356 ش��عبه 49 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )126، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/88 در خصوص پرونده کالسه 42/95 خواهان مریم اعظمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 200/000/000 به طرفیت غالمرضا فهیه ای 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/4/14 ساعت 
16/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 5355 

شعبه 49 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )120، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/89 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351301418 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351300105 شماره بایگانی ش��عبه: 950114  خواهان کهزاد 

رئیسی  دادخواستی به طرفیت  خوانده  اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان و فاطمه اشجع و محمود بهرامی و ناصر بهرامی  به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرس��ی  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 13 دادگاه 
 عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان- طبقه 2  اتاق 
شماره 206  ارجاع و به کالسه 9509980351300105 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/04/15 و ساعت 8/30  تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان ب��ودن خوانده/ متهم  و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده فاطمه اشجع  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف:4511 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/95 ش��ماره دادنامه: 2202-94/11/29 ش��ماره بایگان��ی : 1111-94 
خواهان: احمدرضا نصری نصر آبادی به نش��انی اصفهان بلوار  آتشگاه 
نصر آباد روبروی بانک مهر اقتصاد منزل شخصی، خوانده: فاطمه جمال 
پور به نشانی مجهول المکان، گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید، رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای احمدرضا نصری نصرآبادی 
به طرفیت خانم فاطمه جمال پور به خواس��ته استرداد وسایل شخصی با 
احتساب کلیه خسارات قانونی و صدور تامین خواسته، با توجه به اوراق 
و محتویات پرونده و رویت لیس��ت وس��ایل مورد نظر خواهان مندرج در 
صفحه 3 پرونده و نیز بررسی فاکتورهای ش��ماره 451 – 355- 1501-

1277-313-11551 مندرج در صفحات به ترتیب 21-20-19- 24-23-22 
و بررسی مفاد شهادت شهود مندرج در صفحات 25، 26 پرونده و انطباق 
مفاد ادله احرازی فوق الذکر با وسایل مورد نظر خواهان و ادله الزم برای 
اثبات مالکیت بر اموال در قانون، ادعای خواهان در خصوص بخش��ی از 
خواسته مقرون به صحت تش��خیص داده شده و مس��تنداً به مواد 230 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر استرداد 1- سه عدد 
تخته فرش ابریشمی 2- دو عدد تابلو 3- یک میز آشپزخانه 4 نفره 4- ترمه 
س��نتی 5- یک س��ری پرده 3 الیه حریر و مخمل 6- یک دستگاه تلویزیون 
LCD 55 اینچ سونی همراه با میز تلویزیون شیشه ای کریستال 7- دو عدد 
لوستر مرغابی نورسازان 8- یک عدد لوستر حبابی 9- یک عدد کیبورد به 
همراه سه عدد اسپیکر و یک مانیتور 14 اینچ مدل هانسول و یک عدد کیس 
کامیپوتر 10- دیوارکوب ست لوسترها بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
460/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواه��ان صادر واعالم می 
گردد و نیز در خصوص سایر وسایل مورد نظر مندرج در صفحه 9 پرونده 
به علت فقدان ادله کافی اثباتی حک��م بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می 
گردد. حکم صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین ش��عبه 
و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد و نیز در خصوص تقاضای تامین خواس��ته با توجه به اینکه در 
موعد مقرر خسارت احتمالی تعیین ش��ده پرداخت نگردیده است قرار رد 
درخواست تامین خواسته صادر و اعالم می گردد. م الف:3276 شعبه 45 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 378 کلمه ، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/90 در خصوص پرون��ده کالس��ه 247/95 خواه��ان داور محمدی فر 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فاطمه برجی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/4/15  ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
 م ال��ف:4502 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

3/91 کالس��ه پرون��ده:94-931 ش��ماره دادنام��ه:65-95/1/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 29 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان:اصغر کریمی 
به نشانی زینبیه دارک کوی طالب پ 22، خوانده: مظاهر عطایی به نشانی: 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای اصغر کریمی ب��ه طرفیت مظاهر 
عطایی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه دوازده فقره سفته 
های  به شماره خزانه داری کل 322736 و 322749 و 322750 و 322751 
و 322752 و 322753 و 322754 و 322755 و 322756 و 322757 و 
322758 و 322759 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلس��ه 
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 م��واد 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
30/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی  و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/21 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 نمای��د رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیس��ت روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدی��د نظرخواهی در دادگاهه��ای عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.
م الف:3288 ش��عبه 29 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )299 کلمه، 3 کادر(
حذف عبارت استثناء ثمنیه اعیانی

3/115 ش��ماره ص��ادره: 1395/43/228686 نظر به اینکه س��ند مالکیت 
ششدانگ پالک شماره 67/136 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به استثناء 
بها ثمنیه اعیانی آن به نام حس��ن افرند فرزند حمزه علی صادر و تس��لیم 
گردیده و مالک نامبرده درخواست حذف استثناء ثمنیه اعیانی مربوطه از 
سند مالکیت خود را نموده و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بهاء 
ثمنیه اعیانی معادل 106/250/000 ) ده میلیون و شش��صد و بیست و پنج 
هزار( ریال می باشد که مالک نامبرده مبلغ مزبور را به موجب قبض شماره 
9510428366908571 مورخ 1395/3/4 به حس��اب سپرده تودیع نموده 
است لذا با توجه به تبصره یک آئین نامه ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون 

ثبت، مراتب در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع 
جهت دریافت مبلغ تعیین ش��ده به ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان 
مراجعه یابد و در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد می تواند ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی 
طرح دعوی را به منطقه ثبتی غرب اصفهان تس��لیم نماید. بدیهی است در 
صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین ش��ده و عدم 
ارائه گواهی طرح دعوی، عملیات ثبت��ی مربوطه به نام مالک نامبرده بدون 
استثناء ثمنیه اعیانی مربوطه ادامه خواهد یافت.  م الف:6620 ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان )213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/92 کالس��ه:94-930 ش��ماره دادنامه:68-95/1/29 مرجع رس��یدگی: 
شعبه 29 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به نشانی 
زینبیه دارک کوی طالب پ 22، خوانده: مظاهر عطایی به نش��انی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وجه س��فته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا 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 اصغ��ر کریمی به طرفیت مظاه��ر عطایی به 
خواسته مطالبه مبلغ س��ی میلیون ریال وجه هیجده فقره سفته به شماره 
های خزان��ه داری کل 322760  ال��ی 322762 و  141245 الی 141247 و 
141265 الی 141276  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 خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلس��ه 
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 م��واد 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
30/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خس��ارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/21 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 نقض مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.

م الف:3287 ش��عبه 29 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ) 288 کلمه ، 3 کادر(

ابالغ رای
3/93 کالسه:929/94 شماره دادنامه:72-95/1/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به نشانی زینبیه 
دارک کوی طالب پ 22، خواندگان: 1- مظاهر عطایی2- اشرف اکبری هر دو 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 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 اصغر کریمی به طرفیت 1- مظاهر 
عطایی 2- اشرف اکبری به خواس��ته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه 
سفته های به شماره های خزانه داری کل 141289  و 141290 و  141287 
و 141288 و 141285 و 141286 و 141283 و 141284 و 141281 و 
141282 به صورت تضامنی و 141280 و 141252 و 141250 و 141251 
و 141248 و 141249 و 141243 و 141244 و 322737 و 143936 ب��ه 
عهده خوانده اول  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 خواس��ته 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 اس��تناد مواد 307و309 قانون تجارت 
و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده ردی��ف اول به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 )پانزده میلیون ریال( بابت ده فقره س��فته و خواندگان 
ردیف اول و دوم به صورت تضامنی به 15/000/000 ریال ) پانزده میلیون 
ریال( بابت ده فقره سفته و مبلغ 320/000 ریال هزینه دادرسی و  همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 94/10/21 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 نقض مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظرخواه��ی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
م الف:3286 ش��عبه 29 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 346 کلمه ، 4 کادر(
ابالغ رای

3/94 کالس��ه پرون��ده 94-664 ش��ماره دادنام��ه: 76-95/1/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 42 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان دعوی اصلی: 
مریم محمدی با وکالت فرید سلگی به نشانی اصفهان خ نیکبخت نبش کوچه 
خدابنده پالک 5 طبقه دوم زنگ چهارم، خوانده دعوی اصلی: غالمرضا فنائی 
به نشانی بهارستان خ اریبهشت ش��رقی خ نبوت مجتمع زرین هنگام بلوک 
3 واحد یک، خواهان ورود ثالث: پروانه فخری با وکالت مرتضی بهارلو به 
نشانی اصفهان خ میر نبش ش��یخ صدوق ساختمان 99 طبقه اول واحد یک 
 ، خوان��دگان ورود ثالث: 1- مرتضی قائد امینی به نش��انی مجهول المکان 
2- روح اله ترابی به نش��انی اصفهان اتوبان چم��ران خیابان محمد طاهر 
مجتمع گلها پالک 84 و 3- ماه سلطان رضایی به نشانی بهارستان خیابان 
ولیعصر ش��مالی خیابان طوطی پالک 281 و 4- س��عید کاظمی به نشانی 
بهارس��تان خ اردیبهش��ت جنب امالک س��تار خان امالک آریا و 5- مریم 
محمدی به نشانی س��پاهان ش��هر بلوار غدیر مجتمع دژ طبقه 4 واحد 17 
و 6- غالمرضا فنایی به نش��انی بهارستان خ اردیبهش��ت شرقی خ نبوت 
مجتمع زرین هنگام بلوک 3 واحد یک ،  خواسته: خلع ید یک واحد آپارتمان 
مس��کونی پالک ثبتی 27008 فرعی از 2187 اصلی واق��ع در بخش 6 ثبت 
اصفهان بانضمام مطلق خسارات قانونی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم مریم 
محمدی با وکالت آقای فرید س��لگی به طرفیت غالمرضا فنائی به خواسته 
خلع ید یک واحد آپارتمان مس��کونی دارای پالک ثبت��ی 27008 فرعی از 
2187 اصلی واقع در بخش شش ثبت اصفهان بانضمام مطلق خسارات با 
عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات متداعبین شرح صورتجلسه 
مورخ 94/11/5 و مالحظه سند مالکیت ارائه شده از ناحیه خواهان و مفاد 
نامه ش��ماره 94420251640388 مورخ 94/9/9 اداره ثبت اسناد و امالک 
جنوب اصفهان که ناظ��ر به آخرین وضعیت ثبتی ش��ماره پالک مذکور و 
داللت بر مالکیت خواهان نسبت به ملک تصرفی خوانده دارد و اینکه خوانده 
هیچگونه دلیل موجه و مدرک موث��ر قانونی در خصوص دعوی مطروحه 
ابراز و اقامه ننموده و ش��ورا من حیث المجموع دعوی خواهان را مقرون 
به صحت و تصرفات خوانده در ملک موصوف را غاصبانه تش��خیص و 
مستنداً بر مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 515 ق.آ.د.ر.م 
حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از پالک ثبتی 2738  از 2187 واقع بخش 

ش��ش ثبتی اصفهان بانضمام مبلغ 310/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان دارد و نسبت به دعوی ورود 
ثالث خانم پروانه فخ��ری فخرآبادی با وکالت مرتض��ی بهارلو به طرفیت 
1- مرتضی قائد امینی 2- روح اله ترابی 3- ماه س��لطان رضایی 4- سعید 
کاظمی 5- مریم محمدی 6- غالمرضا فنائی به خواسته ابطال سند شماره 
20786 مورخ 90/2/7 دفتر 140 اصفهان به لحاظ اینکه از سوی وکیل ثالث 
هیچ گونه دلیل و مدرک موجه و موثر قانونی مبنی بر بطالن س��ند مذکور 
ارائه نگردیده است شورا مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م نسبت به خواندگان 
ردیف 5 و 6 حکم بر بطالن دعوی ثالث و نسبت به سایر خواندگان با توجه به 
اینکه دعوی ثالث میبایست به طرفیت خواهان و خوانده دعوی اصلی مطرح 
شود لیکن وکیل خواهان ثالث اشخاص دیگر را نیز طرف دعوا قرار داده و 
این امر مستلزم دعوی جلب ثالث بوده و نه ورود ثالث  لذا طرح دعوی بدین 
نحو قابلیت استماع نداشته شورا مستنداً به ماده 2 ق آ.د.م نسبت به سایر 
خواندگان قرار عدم اس��تماع دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره 
حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اب��الغ قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
م الف:3284 ش��عبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 622 کلمه ، 7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/79 در خصوص پرونده کالس��ه 1019/94 خواهان مهران مراد عباسی 
فوالدی با وکالت مصطفی نوروزی مهیاری دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت 1- فتاح ظفریان روگری 2- علی میرزایی  تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/4/12  ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:3702 
شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)115 کلمه، 1 کادر(

اعالم مفقودی 
اینجانب مریم طاوسی نائینی مالک خودرو L 90 مدل 91 
به شماره شاسی naalsraldca211574  شماره موتور 
100014067rd206419 شماره پالک  ایران 13- 446 ل 
82 به علت فقدان اسناد فروش ) س��ند کمپانی( تقاضای 

رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم. 

اعالم مفقودی 
اینجانب زهره احمدیان مالک خ��ودرو پراید مدل 1387 
به رنگ سفید  به شماره شاسی S1412287487766 و 
شماره موتور 2457946 و شماره پالک 13- 778 ط 25 
به علت فقدان اسناد فروش )س��ند کمپانی( و برگ سبز 

تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم. 



ابالغ رای
3/96 کالس��ه پرونده 94- 1859 ش��ماره دادنامه: 112-95/1/24 مرجع 
رسیدگی: شعبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سیامک سیار 
جورشری به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ مجتمع اوسان واحد 413 با 
وکالت اکبر اصالنی به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ باال ساختمان اداری 
مجتمع کوثر هتل پل فاز 2 طبقه 6 واحد 837، خوانده: میثم فداء  به نش��انی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال موضوع قرارداد 
دکوراسیون داخلی،  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 شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای سیامک سیار جورشری 
فرزند مصطفی با وکالت آقای اکبر اصالنی به طرفی��ت آقای میثم فداء به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت موضوع قرارداد دکوراسیون 
داخلی با عنایت به محتوی��ات و جمیع اوراق پرونده ب��ا مالحظه اظهارات 
خواهان در ضمن شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات صورتجلسه مورخ 
95/1/21 چنین پیاده داش��ته اند که مطالبه سه میلیون تومان طبق قرارداد 
شماره 256 مندرج در صفحه 3 پرونده می باش��د که بابت الباقی دستمزد 
ساخت دکور مغازه خوانده می باش��د دو میلیون تومان دیگر بابت اضافه 
کار می باش��د که با مالحظه متن قرارداد که به امضا طرفین دعوی رسیده 
است رابطه قراردادی فیمابین طرفین احراز می گردد و نیز با توجه به متن 
قرارداد در بخش ماده 2 آن ) نحوه پرداخت( ادعای خواهان در خصوص 
مستحق بودن در دریافت سه میلیون تومان با توجه به عدم حضور خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی به وی و عدم ارائه مس��تندات در خصوص پرداخت 
وجه مورد ادعا و با توجه به اصل عدم پرداخت دین و نیز با توجه به اظهارات 
شهود در این خصوص که منطبق با واقعیت او می باشد دعوی خواهان در 
این مورد مقرون به صحت تشخیص داده شده و مستنداً به مواد 10 و 219 
قانون مدنی و مواد 515 ، 519 و 198 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و 
مبلغ 155/000 ریال معادل پانزده هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی 
به انضمام هزینه نشر آگهی با احتساب مرحله اجرا در صورت لزوم به آن 
و نیز خسارت تاخیر تادیه مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/21 لغایت زمان وصول محکوم به صادر 
و اعالم می گردد ولیکن در خصوص مطالبه مازاد خواسته با توجه به اینکه 
در قرارداد ش��ماره 256 در ماده )1( آن ارزش قرارداد طبق توافق طرفین 
مشخص شده است و برای اثبات محقق بودن در خصوص مازاد خواسته 
نیازمند اثبات قرارداد الحاقی مورد توافق طرفین در این مورد می باشد که 
این امر با عدم رویت ق��رارداد مکتوب در این مورد و ع��دم احراز قرارداد 
شفاهی با توجه به اظهارات شهود احراز نمی گردد و فلذا دعوی خواهان در 
این بخش مقرون به صحت تشخیص داده نشده مستنداً به ماده 197 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره در بخش اول غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس هر دو رای قابل تجدید نظر ظرف 20 روز در دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. 
م الف:3274 ش��عبه 45 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 541 کلمه ، 6 کادر(
ابالغ رای   

3/97 کالس��ه پرون��ده: 94-1013 ش��ماره دادنام��ه:9-94/1/15 مرجع 
رسیدگی: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی 
دولت آبادی به نش��انی اصفهان زینبیه دارک کوی ط��الب پ 22، خوانده: 
حسن جعفری گریزی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ چک 

، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای اصغر کریمی 
به طرفیت حسن جعفری گریزی به خواسته مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون  
ریال ) 21/000/000 ری��ال(  وجه چک به ش��ماره 193822-92/4/12 به 
عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت  به  بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواس��ته دارد و عدم حضور  خوانده در جلس��ه رسیدگی و مصون 
ماندن خواس��ته از هرگونه تعرض و تکذیب، ش��ورا دع��وای مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اس��تناد 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 بیست و یک میلیون 
ریال ) 21/000/000 ریال(  بابت اصل خواسته و یکصد و پنجاه هزار ریال 
)150/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و نش��ر 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 اسالمی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باش��د در حق خواهان ص��ادر 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 نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:3263 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 312 کلمه ، 3 کادر(
مفاد آرا

2/339 ش��ماره: 139560302028000029 هیات موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 
139560302028000012 هیات اول/ دوم موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم افسانه 
بختورتاش فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه 224 صادره از اصفهان 
در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 733/04 متر مربع از پالک 19 فرعی 
از 420 اصلی واقع در مزرعه کچی سفلی بخش 19 ثبت اصفهان خریداری 
به صورت عادی مع الواسطه از مالک رسمی وراث میرزا آقا عقیلی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/02/22 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/06 
مال��ف:4713 اصغ��ر علی خان��ی کوپائ��ی رئیس ثب��ت اس��ناد و امالک 

کوهپایه 
مفاد آرا

2/340 ش��ماره: 139560302028000027هیات موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 
139560302028000010 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
کورش بختورتاش فرزند نصرت اله به ش��ماره شناسنامه 1068 کد ملی 
0047361654 صادره از مرکزی در شش��دانگ یک ب��اب خانه قدیمی به 
مس��احت 272/01 متر مربع احداثی در قس��متی از پالک 2 فرعی از 420 
اصلی واقع در مزرعه کچی سفلی بخش 19 ثبت اصفهان خریداری عادی 
مع الواسطه از مالک رسمی میرزا آقا عقیلی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/02/22 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/06
مالف:4712 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

ابالغ رای
3/125 کالسه پرونده 94-1192 ش��ماره دادنامه: 130-95/1/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک سینا با 
وکالت منیره هادی پور جابری به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت غربی بن 
بست کیهان 2 پالک 137 طبقه اول، خواندگان: 1- مسعود تقی زادگان فرزند 
حسن به نشانی مجهول المکان 2- محمد حقانی به نشانی خیابان چهار باغ 
جنب بازار هنر پیتزا علی بابا،  خواسته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
وجه 2 فقره چک بانضمام مطلق خسارات دادرسی، 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 شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: نظر به اینکه در دادنامه 
شماره 1862 مورخه 94/10/26 سهواً خواهان بانک مهر اقتصاد قید گردیده 
در حالیکه صحیح آن بانک سینا با وکالت منیره هادی پور جابری می باشد 
لذا بدینوسیله دادنامه فوق االشاره اصالح می گردد دادنامه رونوشت از رای 
بدون این اصالحیه ممنوع است رای صادره در خصوص خوانده ردیف دوم 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د و در مورد خوانده ردیف اول غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و سپس 
ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
کالسه پرونده:94-1192 شماره دادنامه:1862-94/10/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه ششم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با 
وکالت منیره هادی پور جابری به نش��انی اصفهان خیابان نیکبخت غربی 
بن بست کیهان 2 پالک 137 طبقه اول،  خواندگان: 1- مسعود تقی زادگان 
به نش��انی مجهول المکان 2- محمد حقانی به نشانی خیابان چهارباغ جنب 
بازار هنر – پیتزا علی بابا،  خواس��ته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
وجه 2 فقره چک بانضمام مطلق خسارات دادرسی،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا  ختم رس��یدگی را اعالم و  به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای خانم منیره هادی پور جابری به طرفیت آقای مسعود تقی زادگان و 

محمد حقانی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه دو فقره چک 
به ش��ماره های 923707-77/3/20 و 923793-77/10/20 به عهده بانک 
تجارت به انضمام مطلق خسارت 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 خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این ک��ه خوانده ردیف اول علی رغم ابالغ قانونی 
از طرف نشر آگهی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده و خوانده ردیف دوم دالیل کافی در الیحه تقدیمی اعالم 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به 
مواد 212 و 214 قانون تجارت  و 198و515و529و522 قانون آ.د.م  حکم 
بر محکومیت خوانده آن به طور تضامنی ب��ه پرداخت مبلغ 20/000/000  
 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 385/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخی��ر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک های موصوف ) 77/3/20 و 77/10/20 (  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره در خصوص خوانده 
ردیف اول 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 و در خصوص خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد. 
م الف:3728 ش��عبه 6 حقوقی مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان)  601 

کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

3/124 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351002200ش��ماره پرون��ده: 
9409980351001108 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941248 خواهان: آقای 
 س��ید محمد علی خیام نکوئی فرزند س��ید اصغ��ر به نش��انی اصفهان- 
خ میرداماد- کوچه ش��ماره 45- پالک 69 کدپس��تی 8136917341 تلفن 
همراه 09367068001 خوان��ده: آقای عباس مجیدی به نش��انی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای سید محمد 
علی خیام نکوئی فرزند سید اصغر به طرفیت آقای عباس مجیدی به خواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه و یک میلیون و هفتصد و نود و سه هزار و سیصد و شش 
ریال بابت وجه س��فته های 832958-93/6/31 و 832965-93/6/31 دو 
فقره صورت حساب مورخ 93/12/28 و یک فقره رسید عادی 93/6/31 به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به تصویر مصدق 
سفته ها و بنا بر وصف تجریدی اسناد تجاری واصل عدم توجه به ایرادات 
به آنها و اینکه خوانده ادله ای دال بر عدم حسن نیت خواهان و نامشروع و 
غیر قانونی بودن ید وی ارائه نکرده است، بنابراین دعوی خواهان را وارد 
می داند و مستنداً به مواد 307 و 308 قانون تجارت ، 1324، 1301، 1284، 
219 قانون مدنی 522، 515، 502، 198 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم به 
الزام خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و یک میلیون و هفتصد و نود و سه هزار 
و سیصد و شش ریال بابت اصل خواس��ته، مبلغ یک میلیون و هشتصد و 
هفتاد و هشت هزار و هفتصد و نود و نه ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سفته ها و نس��بت به مابقی از تاریخ تقدیم 
دادخواست 94/11/12 لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ انقضای واخواهی قاب��ل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 
نظر اس��تان اصفهان است. م الف:3845 ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)  321 کلمه، 4 کادر(
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اخباراخبار

رییس پلیس آگاهی اصفهان گفت: یک دس��تگاه خودروی حامل 
محموله پارچ��ه خارجی قاچاق ب��ه ارزش ۲ میلیارد ریال توس��ط 
کارآگاه��ان اداره مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز پلیس آگاهی اس��تان 

اصفهان شناسایی و توقیف شد.
رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان اظهار داشت: کارآگاهان اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز این پلیس حین گشت زنی در سطح شهر 
اصفهان به یک دس��تگاه خودروی وانت نیس��ان حام��ل بار پارچه 

مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ ستار خسروی افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص 
ش��د که این خودرو حامل 48 عدل پارچه خارجی است که همگی 
آنها فاقد مدارک مثبته گمرکی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور 

شدند که در این زمینه خودرو توقیف و راننده آن نیز دستگیر شد.
رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان گف��ت: در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد این خودرو محموله خود را از انباری در یکی از 
شهرستان های استان بارگیری کرده که مأموران به محل اعزام و با 
هماهنگی مقام قضایی آن را مورد بازرس��ی قرار دادند که طی این 
عملیات، هفت عدل پارچه خارجی قاچاق دیگر نیز کشف و توقیف 
شد. سرهنگ کریمی، ارزش محموله های کشف شده را ۲ میلیارد 
ریال برشمرد و اظهار داشت: در این زمینه ۲ نفر دستگیر و محموله 

قاچاق نیز به سازمان فروش اموال تملیکی استان تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از کشف یک اتاق قاچاق سواری 
پورشه به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد.

 س��رهنگ غالمرضا براتی گفت: مأموران انتظامی ایستگاه ایست و 
بازرسی شهید رییسیان شهرستان سمیرم حین کنترل خودروهای 
عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرس��ی دقیق از این خودرو که حامل بار قانونی 
میوه بود، یک اتاق خودروی پورشه فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف 

شد.
سرهنگ براتی، ارزش برآورد ش��ده این اتاق خودرو را یک میلیارد 
و 500 میلیون ریال برش��مرد و بیان داش��ت: در این زمینه راننده 
دستگیر و جهت س��یر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده 

شد.
قاچاق کاال، ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند که 
نیروی انتظامی با قاچاقچیان کاال و بره��م زنندگان نظم اقتصادی 

جامعه برخورد قانونی خواهد کرد.

رییس شورای ش��هر آبادان گفت: مدتی اس��ت که گرازها با هجوم 
به روس��تاهای اطراف آبادان موجب بروز خس��ارت های زیادی به 
محصوالت کشاورزی شده اند. بارها در جلسات مختلف این مشکل را 
به مسئوالن امر هشدار داده ایم اما تاکنون هیچ نتیجه ای نگرفته ایم.

وی در ادامه گفت: حضور گرازها باعث ش��ده کار کشاورزان مختل 
ش��ود. فیاض موس��وی، علت افزایش این جانوران ق��وی هیکل و 
خطرناک را وجود نیزارهای کنار آب دانست و گفت: به دلیل اینکه 
نی های زیادی در اطراف رودخانه »اروند« روییده اس��ت گرازها از 
کش��ور عراق و از طریق رودخانه به این س��مت می آیند و زاد وولد 
می کنند. سال های گذشته نیز چندین بار ش��اهد حمله گرازها به 

اهالی روستا بودیم که یک کشته نیز برجای گذاشت.
رییس شورای ش��هر آبادان در ادامه گفت: به دلیل اینکه گرازها به 
صورت مستقیم حمله می کنند به هر شخصی ضربه بزنند بی تردید او 
را خواهند کشت. در همین رابطه برای در امان ماندن اهالی از حمله 

گزارها آموزش هایی را به آنها داده ایم . 

یازدهم شهریور سال 94 مأموران پلیس در جریان جنایتی خونین در یکی 
از خانه های ویالیی غرب تهران، قرار گرفتند.

 آنها با حضور در محل حادثه با جسد مرد جوانی به نام امیر روبه رو شدند که 
با ضربه های چاقو از پا درآمده بود.

 نخستین بررسی ها نش��ان داد پسر ۲6 س��اله ای به نام رامین که به شیشه 
اعتیاد دارد مرتکب جنایت شده است.برادر مقتول در نخستین تحقیقات به 
مأموران گفت: من و برادرم مدیر کمپ ترک اعتیاد هستیم، پدر رامین از ما 

خواست پسرش را به کمپ ببریم تا اعتیادش را ترک کند.
به همین خاطر من و امیر برای انتقال رامین به خانه آنها رفتیم، اما او با چاقو 
به طرف ما حمله کرد و برادرم را با ضربات مرگبار از پا درآورد. مرا هم زخمی 
کرد و گریخت. در حالی که تالش برای دستگیری متهم به قتل فراری ادامه 

داشت سرانجام با گذشت چند روز رامین خود را تسلیم پلیس کرد.
در جری��ان محاکمه رامین در ش��عبه هفت��م دادگاه کیفری یک اس��تان 
تهران، مادر مقتول وقتی پشیمانی متهم به قتل را دید به قاضی گفت: من 
می خواهم رضایت بدهم، اما یک شرط دارم. اگر رامین اعتیادش را ترک کند 
او را خواهم بخشید و از قصاص می گذرم.بدین ترتیب پسر جوان در حضور 
قاضی و شاهدان قول داد که اعتیادش را ترک کند.چند ماه پس از این ماجرا 
و پس از تأیید ت��رک اعتیاد رامین مادر مقتول نیز ب��ه قولش عمل کرد و با 
حضور در دادگاه از قصاص وی چشم پوشی کرد.قاضی شعبه هفتم دادگاه 
کیفری یک تهران نیز رامی��ن را از جنبه عمومی جرم به یک س��ال حبس 
تعزیری با احتس��اب ایام بازداشت و دو س��ال کار در آسایشگاه سالمندان 
محکوم کرد. بدین ترتیب قرار ش��د رامین هفته ای سه روز برای خدمت به 

سالمندان به آسایشگاه برود.

مرد جوان وقت��ی بازی کل��ش آف کلن��ز را در تلفن 
همراهش نصب می کرد، نمی دانست این بازی باعث 

جدایی او از همسرش می شود.
نسیم تصمیم خود را برای جدایی گرفته بود و میالد 
برای منصرف کردن او از طالق تالش می کرد. منشی 
ش��عبه ۲44 دادگاه خانواده مجتم��ع قضایی صدر با 
خواندن ش��ماره پرونده زردرنگی که در دستش بود، 
نام آن دو را صدا زد و زوج جوان وارد اتاق قاضی بهروز 
مهاجری، رییس دادگاه شدند. قاضی بعد از نگاه کردن 
به پرونده شان، از زن جوان که دادخواست جدایی داده 

بود، خواست علت جدایی اش را بگوید.

زن جوان درحالی که آرام و قرار نداشت، گفت: دو سال 
قبل با ش��وهرم که در مغازه فروش کارت عروسی کار 
می کرد، آشنا شدم. او پس از مدتی به خواستگاری ام 
آمد و با موافق��ت خانواده ه��ا و تعیی��ن مهریه ۲00 
سکه ای به عقد یکدیگر درآمدیم. شوهرم حتی کارت 
ازدواجمان را به سبک و س��لیقه من طراحی و چاپ 
کرد. هیچ وقت به مهریه اعتقادی نداشتم و با خواست 

همسرم این مهریه را تعیین کردم.
وی اضافه کرد: عاشق شوهرم بودم. او مرد ایده آلی بود. 
همه چیز خوب پیش می رفت تا این که س��ه ماه قبل 
شوهرم با بازی »کلش آف کلنز« آشنا شد. اوایل گمان 

می کردم ش��وهرم برای تفریح این بازی را در گوشی 
تلفن همراهش نصب کرده اس��ت. توجهی نمی کردم 
و می گفتم بعد از چند روز از این بازی خس��ته شده و 
آن را ترک می کند، اما انگار اشتباه می کردم. شوهرم 
حتی زمانی که به مهمانی می رفتیم یا در مس��افرت 
بودیم، دست بردار نبود و همیش��ه مشغول بازی بود. 
دیگر عشق و عالقه ای به من نشان نمی داد. پرخاشگر 
شده بود و حوصله هیچ کس را نداش��ت. نسیم ادامه 
داد: حتی برای ش��ام خوردن مدت ها باید سرس��فره 
 می نشس��تم تا او حمل��ه اش را در بازی انج��ام دهد و

 بیاید. 
وقتی به او اعتراض می کردم، بحث می کرد و ساعت  ها 
در اتاق��ش می ماند. س��عی کردم با ای��ن رفتارهایش 
کنار بیایم، اما بی فایده بود. او اعتیاد شدیدی به بازی 
کلش آف کلن��ز دارد. آرامش از خانه مان رفته اس��ت. 
دیگر این بازی رقیب سرسختی برای زندگی   مان شده 
و حتی گفت وگوی خانواده هایمان نیز او ر ا سر به راه 
نکرده اس��ت. تصمیم گرفتم مهریه ام را ببخش��م و از 
شوهرم جدا شوم. تحمل ادامه این زندگی را ندارم. اگر 

بازگردم، او دوباره کارش را از سر می گیرد.
مرد جوان رش��ته کالم را در دس��ت گرف��ت و گفت 
حرف  های همس��رم را قبول دارم. اش��تباه کرده ام. او 
حق دارد. من اعتیاد شدیدی به این بازی پیدا کرده ام 
و ترک کردن آن برایم س��خت است. می دانم همسرم 
تصمیم خود را گرفته و پشیمانی ام دیگر سودی ندارد 
و او دیگر نزدم بازنمی گردد. برای ای��ن که او بیش از 
این عذاب نکشد، به خواسته اش احترام می گذارم و با 

دادخواست جدایی او موافقت می کنم.
قاضی دادگاه با شنیدن گفته های این زوج، آنها را به 
مشاوره قضایی معرفی کرد تا شاید این دو نفر بتوانند 
فرصت دوباره ای به یکدیگر بدهند و زندگی شان را از 

نو شروع کنند.

توقیف محموله ۲ میلیاردی 
پارچه های خارجی قاچاق در اصفهان

کشف اتاق خودروی پورشه 
حمله گرازهای وحشی به آباداندر بین بار میوه  

شرط جالب برای بخشش قاتل فرزند
کـلش  آف  کلنـز شوهر را طـالق داد

س��خنگوی آموزش و پ��رورش ش��هر ته��ران از فعالیت 
غیرقانونی پانسیون های دانش آموزی در این شهر خبر داد.

 مس��عود ثقفی با هشدار نس��بت به فعالیت پانسیون های 
غیرمجاز برای دانش آم��وزان، اظهار داش��ت: یک پدیده 
نوظهوری به نام پانس��یون  در یکی دوسال اخیر در تهران 
ایجاد ش��ده که نه مورد تایید آموزش و پرورش است و نه 
مجوز دارند و موارد عدیده آس��یب های اجتماعی در آنها 

دیده می شود.
س��خنگوی آموزش و پرورش ش��هر تهران ادامه داد: این 
پانس��یون ها که عمدتا ب��رای دانش آموزان دوم و س��وم 

متوسطه در نظر گرفته ش��ده، این دانش آموزان را پس از 
س��اعت مدرس��ه به منظور آمادگی برای امتحانات نهایی 

نگهداری می کنند.
ثقفی اضافه کرد:  ب��ه خانواده ها هش��دار می دهیم که در 
صورت شناسایی این اماکن غیرقانونی، سریعا به حراست 
اداره آموزش و پرورش مراجع��ه و اطالع دهند. با توجه به 
اینکه این پانسیون ها هیچ وابستگی به دستگاه های دولتی 

ندارند، مردم فریب ادعاهای اقناع کننده اینها را نخورند.
وی در ادامه متذکر شد: متاسفانه مشاهده شده که برای 
اینکه بچه ها در پانسیون ها دچار خستگی نشوند، از مواد 

غیرمجاز مانند قرص های روانگردان استفاده شده است.
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: از اداره 
اماکن نیروی انتظامی و قوه قضاییه درخواست می کنیم که 

با این اقدامات غیرقانونی برخورد متناسب صورت گیرد.

خوراندن قرص های روانگردان به دانش آموزان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
ياد كننده خداى سبحان، همنشين اوست.
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آگهي فراخوان عمومی فروش
شماره 95/1166/ ص مورخ 95/03/04

م الف: 6714روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

ليست واحدهای مسکونى آپارتمانى و ویالیى محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر آگهى فراخوان عمومى سال 1395

ليست واحدهای مسکونى ویالیى محالت شهيد اشرفى اصفهانى )A4( و شهيدمفتح )C5( شهر جدید فوالدشهر آگهى فراخوان عمومى سال 1395

ف 
طبقه شماره واحدنام محلهردی

ت 
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صه 
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مرب
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اح

مس
 

ى 
يان

اع
تر 

)م
ع( 

مبلغ پایه فراخوان نقد مرب
)ریال(

 مبلغ سپرده نقد شركت 
در فراخوان )ریال( 

مبلغ پایه فراخوان نقد و اقساط 
)ریال(

 مبلغ سپرده نقد و اقساط شركت در 
مالحظات فراخوان )ریال( 

1)A4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله123,705,877 2,474,117,545 105,000,000 2,100,000,000 10/151125-1/134شهيد اشرفى اصفهانى

2)C5( 654,290,281 13,085,805,627 555,353,400 11,107,068,000 87272/1609-5/496شهيد مفتح
50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله . مجموعه مسکونى آپارتمانى 24 واحدی در چهار 

طبقه با وضع موجود - كليه هزینه های تکميل و اخذپایان كار و انتقال سنـد به عهده 
خریــدار مى باشد. 

ف 
شماره نام محلهردی

 طبقه واحد
ت   
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ـر 
)مت

ع( 
ـرب

م

مبلغ پایه  فراخوان نقد
 )ریال(

 مبلغ سپرده نقد
 شركت در فراخوان )ریال( 

مبلغ پایه فراخوان
 نقد و اقساط )ریال(

 مبلغ سپرده نقد 
و اقساط شركت در فراخوان 

)ریال( 
مالحظات 

1)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله77,563,585 1,551,271,701 65,835,000 1,316,700,000 99اول1/1/547هشت بهشت
2)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله85,357,055 1,707,141,106 72,450,000 1,449,000,000 105اول2/1/547هشت بهشت
3)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله70,877,577 1,417,551,538 60,160,000 1,203,200,000 94اول3/1/547هشت بهشت
4)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله72,862,762 1,457,255,234 61,845,000 1,236,900,000 93اول4/1/547هشت بهشت
5)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله86,711,929 1,734,238,584 73,600,000 1,472,000,000 115اول5/1/547هشت بهشت
6)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله74,647,661 1,492,953,216 63,360,000 1,267,200,000 99اول6/1/547هشت بهشت
7)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله78,729,955 1,574,599,095 66,825,000 1,336,500,000 99دوم1/2/547هشت بهشت
8)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله86,594,114 1,731,882,282 73,500,000 1,470,000,000 105دوم2/2/547هشت بهشت
9)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله73,958,442 1,479,168,847 62,775,000 1,255,500,000 93دوم4/2/547هشت بهشت
10)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله88,832,601 1,776,652,028 75,400,000 1,508,000,000 116دوم5/2/547هشت بهشت
11)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله75,814,031 1,516,280,610 64,350,000 1,287,000,000 99دوم6/2/547هشت بهشت
12)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله82,264,408 1,645,288,168 69,825,000 1,396,500,000 105دوم7/2/547هشت بهشت
13)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله70,877,577 1,417,551,538 60,160,000 1,203,200,000 94دوم8/2/547هشت بهشت
14)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله75,601,963 1,512,039,266 64,170,000 1,283,400,000 93دوم9/2/547هشت بهشت
15)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله92,249,240 1,844,984,798 78,300,000 1,566,000,000 116دوم10/2/547هشت بهشت
16)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله79,896,324 1,597,926,489 67,815,000 1,356,300,000 99سوم1/3/547هشت بهشت
17)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله87,831,173 1,756,623,457 74,550,000 1,491,000,000 105سوم2/3/547هشت بهشت
18)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله73,092,501 1,461,850,024 62,040,000 1,240,800,000 94سوم3/3/547هشت بهشت
19)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله75,054,123 1,501,082,459 63,705,000 1,274,100,000 93سوم4/3/547هشت بهشت
20)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله90,199,257 1,803,985,136 76,560,000 1,531,200,000 116سوم5/3/547هشت بهشت
21)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله76,980,400 1,539,608,004 65,340,000 1,306,800,000 99سوم6/3/547هشت بهشت
22)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله83,501,467 1,670,029,343 70,875,000 1,417,500,000 105سوم7/3/547هشت بهشت
23)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله71,985,039 1,439,700,781 61,100,000 1,222,000,000 94سوم8/3/547هشت بهشت
24)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله76,697,644 1,533,952,878 65,100,000 1,302,000,000 93سوم9/3/547هشت بهشت
25)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله93,615,895 1,872,317,906 79,460,000 1,589,200,000 116سوم10/3/547هشت بهشت
26)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله81,062,694 1,621,253,883 68,805,000 1,376,100,000 99چهارم1/4/547هشت بهشت
27)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله89,068,232 1,781,364,633 75,600,000 1,512,000,000 105چهارم2/4/547هشت بهشت
28)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله74,199,963 1,483,999,267 62,980,000 1,259,600,000 94چهارم3/4/547هشت بهشت
29)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله76,149,804 1,522,996,072 64,635,000 1,292,700,000 93چهارم4/4/547هشت بهشت
30)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله91,565,912 1,831,318,244 77,720,000 1,554,400,000 116چهارم5/4/547هشت بهشت
31)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله78,146,770 1,562,935,398 66,330,000 1,326,600,000 99چهارم6/4/547هشت بهشت
32)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله84,738,526 1,694,770,519 71,925,000 1,438,500,000 105چهارم7/4/547هشت بهشت
33)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله73,092,501 1,461,850,024 62,040,000 1,240,800,000 94چهارم8/4/547هشت بهشت
34)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله77,793,325 1,555,866,491 66,030,000 1,320,600,000 93چهارم9/4/547هشت بهشت
35)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله94,982,551 1,899,651,014 80,620,000 1,612,400,000 116چهارم10/4/547هشت بهشت
36)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله82,229,064 1,644,581,277 69,795,000 1,395,900,000 99پنجم1/5/547هشت بهشت
37)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله90,305,290 1,806,105,808 76,650,000 1,533,000,000 105پنجم2/5/547هشت بهشت
38)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله75,307,425 1,506,148,509 63,920,000 1,278,400,000 94پنجم3/5/547هشت بهشت
39)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله77,245,484 1,544,909,684 65,565,000 1,311,300,000 93پنجم4/5/547هشت بهشت
40)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله92,932,568 1,858,651,352 78,880,000 1,577,600,000 116پنجم5/5/547هشت بهشت
41)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله79,313,140 1,586,262,792 67,320,000 1,346,400,000 99پنجم6/5/547هشت بهشت
42)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله85,975,585 1,719,511,694 72,975,000 1,459,500,000 105پنجم7/5/547هشت بهشت
43)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله74,199,963 1,483,999,267 62,980,000 1,259,600,000 94پنجم8/5/547هشت بهشت
44)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله78,889,005 1,577,780,103 66,960,000 1,339,200,000 93پنجم9/5/547هشت بهشت
45)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله96,349,206 1,926,984,122 81,780,000 1,635,600,000 116پنجم10/5/547هشت بهشت
46)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله83,395,434 1,667,908,671 70,785,000 1,415,700,000 99ششم1/6/547هشت بهشت
47)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله91,542,349 1,830,846,984 77,700,000 1,554,000,000 105ششم2/6/547هشت بهشت
48)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله76,414,888 1,528,297,752 64,860,000 1,297,200,000 94ششم3/6/547هشت بهشت
49)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله78,341,165 1,566,823,297 66,495,000 1,329,900,000 93ششم4/6/547هشت بهشت
50)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله94,299,223 1,885,984,460 80,040,000 1,600,800,000 116ششم5/6/547هشت بهشت
51)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله80,479,509 1,609,590,186 68,310,000 1,366,200,000 99ششم6/6/547هشت بهشت
52)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله88,712,643 1,774,252,869 74,025,000 1,480,500,000 105ششم7/6/547هشت بهشت
53)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله75,307,425 1,506,148,509 63,920,000 1,278,400,000 94ششم8/6/547هشت بهشت
54)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله79,984,686 1,599,693,716 67,890,000 1,357,800,000 93ششم9/6/547هشت بهشت
55)C4( 50 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله97,715,862 1,954,317,231 82,940,000 1,658,800,000 116ششم10/6/547هشت بهشت

1- موضوع فراخوان عمومى:  واگذاري تعدادي از واحدهای مسکونى آپارتمانى و ویالیى محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر 
بصورت 50%  نقد و مابقى اقساط سه ساله )36 ماهه(

2- فراخوان عمومى:  توسط شركت عمران شهر جدید فوالدشهر برگزار مى گردد.
پایـگاه بـه   مراجعـه  بـا   95 /03/06 تاریـخ  از  عمومـى:  فراخـوان  اسـناد  دریافـت  محـل  و  مهلـت   -3 
 اینترنتى WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM  یا http://iets.mporg.ir و یا به شركت عـــمران شهر 

جدید فوالدشهر به نشانى، بــــــلوار ولى عصر- ميـــدان ولى عصر، تلفن:  031-52630161-5.
4- محـل و زمـان تسليم پيشنهاد قيمت و تاریخ گشایش آن: زمـان تحویل پيشنهاد قيمت تا پـایـان وقت اداري مـــورخ 

95/03/20 به دبيرخانه شركت عمران بوده و زمان گشایش پاكتهاي پيشنهاد قيمت در تاریخ 1395/03/22 مي باشد.
5- مبلغ و نوع سپرده شركت در فراخوان عمومى: مبلغ سپرده شركت در مزایده معادل 5% )پنج درصد( قيمت پایه هر پالک 
و صرفًا ضمانت نامه بانکى در وجه شركت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه 
ماه و یا فيش واریزی به حساب شماره 2173690205004 سيبا بانک ملى بنام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جدید 

فوالدشهر.
تذكر: متقاضيان مي توانند در فراخوان عمومى بيش از یک پالک شركت كنند، در این صورت باید سپرده هاي جداگانه تهيه 

نمایند.
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