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به همت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر؛

اتمام 25کیلومتر آسفالت معابر مسکن مهر مورد تعهد شرکت عمران
 مجید نامداری خدمت رسانی به شهروندان فوالدشهر را کوچک ترین 
وظیفه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دانست و اظهار کرد: توزیع 
آس��فالت یکی از مهم ترین رویکردهای اجرایی ش��رکت عمران شهر 
جدید فوالدش��هر اس��ت که با جدیت نیز پیگیری می شود و آمارهای 
موجود در خصوص اجرای طرح های زیرساختی با محوریت آسفالت و 

جدول گذاری موید این امر است.
وی با اشاره به اینکه ش��رکت عمران ش��هر جدید فوالدشهر با هدف 
س��اماندهی معابر ش��هری عملیات گس��ترده ای را در فوالد ش��هر به 
اجرا درآورده است، افزود: همواره تالش ش��ده بودجه شرکت عمران 
فوالدشهر بر اساس محله محوری تقس��یم بندی و اجرایی شود از این 
رو اجرای عملیات زیر س��ازی، جدول بندی و آس��فالت معابر محالت 
مختلف با رویکرد رضایتمندی س��اکنین محالت مختلف فوالدشهر 

اجرایی گردیده است.
 مدیر عامل ش��رکت عمران ش��هر جدید فوالدش��هر تصریح کرد: در 
راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان فوالدشهری وکیفیت مطلوب 
در تردد خودروها طرح تکمیل آسفالت خیابان های اصلی محله ایثار 
و فرهنگ در مس��کن مهر با جدیت وکیفیت مناس��ب آغاز شد. وی با 
اشاره به اینکه آسفالت معابر و دسترسی محالت برزن پنجم )ایثار( با 
مساحتی بیش از 12 هکتار، 25 هزارمتر طول )25 کیلومتر( مورد تعهد 
شرکت عمران با اعتباری بالغ بر3 میلیارد ریال به اتمام رسیده است، 
ادامه داد: در این راستا در سال گذشته با همت مهندسین و پیمانکاران 
شرکت عمران فوالدشهر عملیات آسفالت در برزن های پنجم و ششم 
به اتمام رس��ید تا رضایتمندی س��اکنین این پروژه عظیم جلب شود. 

نامداری یادآور ش��د: همچنین در قراردادی جداگانه آسفالت معابر و 
خیابان های اصلی برزن ششم »فرهنگ« و آماده سازی و پیاده رو سازی 
محله فرهنگ4 به انضمام خیابان های برزن ششم با اعتباری بالغ بر 2 

میلیارد ریال انجام و به پایان رسید.
وی با تاکید بر رعایت عدالت اجتماعی در روند توسعه و عمران شهری، 
عنوان کرد: آنچه برای شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر بسیار حائز 
اهمیت اس��ت، برقراری عدالت اجتماعی در همه عرصه های خدمت 
رسانی اس��ت، بر این اس��اس باید گفت که اجرای اقدامات شهری در 
بخش های مختلف از سوی شرکت عمران فوالدشهر نیاز به تدوین یک 

استراتژی مناسب و مدیریت مطلوب دارد. 
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید فوالدش��هر عنوان کرد: توسعه 
و عمران فوالدش��هر در مناطق مختلف ش��هر موضوع بس��یار مهمی 
است چراکه پرداختن به مسایل و مشکالت مناطق مختلف این شهر 
راهگشای حل مسایل و مشکالت شهری اس��ت از این رو تالش شده 
اجرای پروژه های عمران��ی بر مبنای اقدامات کارشناس��ی و متکی بر 

برنامه ریزی صورت گیرد.
 وی بیان کرد: پروژه های ش��رکت عمران فوالدش��هر با هدف تامین 
نیازهای به حق زندگی شهروندی تعریف و تدوین می شوند و با توجه به 
این مهم می توان گفت که این پروژه ها بر اساس نیازسنجی در دستور 
کار مجموعه شرکت عمران فوالدشهر قرار می گیرند. از این رو در تالش 
هستیم در سال جاری برنامه آماده سازی و تکمیل آسفالت برزن ششم 
»فرهنگ1،2،5 و6«را داشته باش��یم تا برگ زرین دیگری در کارنامه 

شرکت عمران فوالدشهر به ثبت برسد.

دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان گفت: تیم سیاس��ت خارجی کشورمان 
باید از داشته هایش بهترین اس��تفاده را ببرد . دولت و مجلس باید اقدام 
عملی در رابطه با زی��اده خواهی آمریکا انجام دهند ل��ذا با بیانیه دادن و 

محکوم کردن، چیزی حل نمی شود.
 حجت االس��الم والمس��لمین علیرضا باطنی دبیر مجم��ع اصولگرایان 
اصفهان با اش��اره به رفتار خصمانه آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: اسناد 
بس��یار محکمی در اثبات ش��رارت ها و رفتارهای خصمانه آمریکایی ها 

وجود دارد که این اقدامات در ماه های گذشته به اوج خود رسیده است.
وی تاکید کرد: ماهیت نظام سلطه و ایاالت متحده آمریکا، استعمارگری 
 و س��تمگری اس��ت. اگر افرادی تصور می کنند با نشس��ت و برخاست 

می شود علقه ای میان دو کشور ایجاد کرد، سخت در اشتباه هستند. در 
محاسبات باید به این موضوع مهم توجه داشته باشیم که به هیچ عنوان 

در مذاکرات، خود را نبازیم.
حجت االسالم باطنی با بیان اینکه در برجام به گونه ای رفتار کردیم که 
جرأت آمریکا بیشتر شده است، تصریح کرد: ایران به نوعی دست خود را 
خالی کرد و آن انتظاری که برای رفتار عزتمندانه می رفت، به درس��تی 

انجام نشد.
کارش��ناس مس��ایل سیاس��ی با اش��اره به حقوق بین المل��ل ملت ها، 
خاطرنش��ان کرد: چون در این حق��وق، دولت ها ابزارهای��ی برای رفتار 
متقابل در اختیار دارند، تیم سیاست خارجی کش��ورمان باید از داشته 
هایش بهترین اس��تفاده را ببرد . دولت و مجلس باید اقدام عملی در این 
رابطه انجام دهند. با بیانیه دادن و محکوم کردن، چیزی حل نمی شود. 
اگر یک مقام مس��ئول صرفا به دادن بیانیه بسنده کند، زور را به التماس 
داده است. وی افزود: تردد آزادانه در خلیج فارس می تواند اهرم فشار ما 
باشد. ما به بخش��ی از دارایی های آمریکا دسترسی داریم و می توانیم از 

طرق مختلف به آنها فشار وارد کنیم.
دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان در پایان متذکر ش��د: راهزنی آش��کار 
آمریکا از اموال ایران، ادامه مسئله برجام است. آنها در برجام به تعهدات 
 خود عمل نکردند و ما به تمامی تعهدات خود عمل کردیم لذا مسئوالن

 می بایست در اقدامات پسابرجام، تجدید نظر کنند.

سفیر جمهوری اسالمی ایران در ترکیه، با اسماعیل قهرمان، رییس مجلس 
ترکیه دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار، محمد ابراهیم طاهریان فرد، سفیر 
کشورمان ضرورت و اهمیت توس��عه هر چه بیشتر مبادالت و همکاری های 

دوجانبه، منطقه ای و بین المللی میان ایران و ترکیه را مورد تاکید قرار داد.
وی گفت : مقامات عالی جمهوری اسالمی ایران عزم راسخ دارند در راستای 
تحکیم روابط سیاس��ی، فرهنگ��ی و اقتصادی فی مابین، تمامی مس��اعی و 
تالش های الزم را به کار گیرند. س��فیر ایران با اشاره به س��فر اخیر روحانی 
به آنکار و دیدار و گفت وگوهای صمیمانه وی با رجب طیب اردوغان و دیگر 
مسئولین عالی رتبه ترکیه، افزود: تصمیم برای اجرای تصمیمات و توافقات 
انعقاد یافته در سطوح عالی دو کشور اراده قطعی مقامات هر دو کشور است. 
طاهریان فرد، با تاکید بر این که ترکیه ش��ریک و همسایه مهم ما در منطقه 
است، افزود: روند رو به توسعه همکاری ها از جمله سفر مقامات دستگاه های 
سیاس��ی، فرهنگی و اقتصادی دو کش��ور، دیدارها و تبادل نظر و تصمیمات 
مناسب و سازنده انجام گرفته طی صد روز گذشته، مبین حرکت صحیح رو 
به رش��د و پویا میان دو کشور اس��ت. رییس مجلس ترکیه هم در این دیدار 
با اشاره به روابط همسایگی، دوس��تی و برادری دیرینه میان ایران و ترکیه، 
گفت: توسعه و تعمیق مناس��بات سیاس��ی، فرهنگی و اقتصادی و افزایش 
همکاری های منطقه ای و بین الملل��ی فی مابین ایران و ترکیه امری ضروری 
و قطعا نتیجه آن مثبت و در جهت توس��عه صلح و ثب��ات در منطقه و کمک 

به تقریب بین مسلمانان و کشورهای اسالمی خواهد بود.قهرمان همچنین 
با اش��اره به اهمیت نقش مراودات و همکاری ه��ای پارلمانی و نیز گروه های 
دوستی میان دو کشور، گفت: گروه های دوس��تی و ارتقای سطح همکاری 
پارلمانی میان ایران و ترکیه نقش موثری در جهت پیشبرد مجموعه توافقات 
و پیشبرد مناس��بات میان بخش های مختلف از جمله اقتصادی دارد. بر این 
اس��اس باید این نقش و روابط میان پارلمان های دو کش��ور بیش از گذشته 
افزایش یابد. رییس مجلس ترکیه ادامه داد: خصوصا به منظور دس��تیابی به 
اهداف چشم انداز 30 میلیارد دالری، باید همه بخش های مختلف سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی تالش منسجمی مبذول کنند.

دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان:

مسئوالن بدانند با بیانیه دادن، چیزی حل نمی شود

سفیر ایران در دیدار با رییس مجلس ترکیه:

ترکیه  شریک و همسایه مهم ما در منطقه است

استاندار اصفهان:

آب جاری در رودخـانه، مردم را 
از خشکسالی غافل نکند
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هدف دشمن از نفوذ
 تهی کردن نظام از عناصر 

قدرت است
زنگ خطری

 که برای مدیران اثری ندارد

3

 سال جاری نویدبخش 
رشد و شکوفایی 

اقتصادی  است

تابستان امسال برق اصفهانی ها 
قطع نمی شود
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تکرار یک حادثه
 پزشکی دلخراش دراصفهان
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جشنواره ملی فیلم کوتاه »روح اهلل« 
در اصفهان به کار خود پایان داد
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کاروان ۷۰۰ نفری زائران پیاده 
اصفهانی عازم 

مرقد امام راحل می شود
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شهردار اصفهان در دیداربا استاد احمد هنرمند:
ما باید میراث دار هنرمندان 

باشیم نه میراث خوار آنها

12

3

ش��هردار اصفهان گفت: ما باید می��راث دار هنرمندان 
بوده و می��راث خوار آنها نباش��یم.  باید س��عی کنیم به 
نحوی ای��ن میراث را تحوی��ل بگیری��م و تحویل آینده 
دهیم ک��ه آین��دگان ه��م آن را ب��ه دیگ��ران تحویل 
 دهند. به همی��ن دلیل ما این اقدام را ب��ه عنوان یکی از

برنامه های مستمر خود قرار داده ایم که اگر هنرمندان 
مش��کلی دارند بتوانیم برطرف نمایی��م. مهدی جمالی 
نژاد ش��هردار اصفهان در ادامه دیدارهای هفتگی خود 
به من��زل احم��د هنرمند، اس��تاد برجس��ته اصفهانی 
رف��ت و پس از نشس��ت صمیمی ب��ا این اس��تاد فاخر، 
گف��ت: در ادام��ه تجلی��ل از هنرمن��دان ک��ه کماکان 
در حال اس��تمرار اس��ت، درنظر داری��م از هنرمندانی 
تجلیل نماییم که عظمت و ش��کوه هن��ر را به اصفهان 
ارزانی کردند. ش��هردار اصفه��ان افزود: اگ��ر اصفهان 
نام و ش��هرتی دارد به خاطر بزرگی این عزیزان اس��ت. 
 هنرمندانی که مانند شمع آب شدند تا به شهر اصفهان 
روشنایی ببخشند. اگر ما بخواهیم نسل آینده را به عنوان 

نسل پویا و فعال به جامعه عرضه کنیم..

5

حسن شفیعی مدیر طرح ساماندهی عنوان کرد :

ناژوان هدف سوم گردشگـری
 اصفهـان است



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1870 | شنبه 8 خرداد 1395 | 21 شعبان 1437

Society.ultural  Newspaper No.1870 | May28.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

رهبر معظم انقاب اس��امی در دیدار ریی��س و اعضای مجلس 
خبرگان رهبری در دوره پنجم گفتند: هدف دشمن از نفوذ تهی 

کردن نظام از عناصر قدرت است.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقاب اسامی در دیدار ییس و نمایندگان منتخب ملت 
در پنجمین دوره مجلس خبرگان، این مجلس را پدیده ای واقعا 
عظیم خواندند و با تبیین »هویت و مسیر انقابی« این مجلس، 
تأکید کردند: تنها راه بقا و پیشرفت نظام و تحقق اهداف انقاب، 
»اقتدار حقیقی کش��ور« و »جهاد کبیر« یعنی تبعیت نکردن از 

دشمن است.
ایش��ان با سپاس��گزاری به درگاه پروردگار برای انتخابات خوب، 
استقبال وسیع مردم و تش��کیل مجلس وزین و محترم خبرگان 
افزودند: مجلس خبرگان موهبتی الهی اس��ت و حتی صرف نظر 
از وظایف خود در قانون اساس��ی، پدیده ای عظیم و تأثیرگذار به 

شمار می رود.
رهبر انقاب، شکل گیری مجموعه »منتخب و مورد وثوق مردم« از 
علما و صاحب نظران دینی و علمی را فی نفسه حائز اهمیت فراوان 
دانستند و افزودند: این مجموعه برجسته و متعالی دارای ظرفیتی 

عظیم برای تبادل نظر، هماهنگی و فعالیت تأثیرگذار است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به ارتباط علما و فضای عضو 
مجلس خبرگان با قشرهای مختلف مردم در سراسر کشور و قدرت 
تأثیرگذاری آنها در افکار عمومی خاطرنش��ان کردند: نباید این 
مجموعه تا هنگام سر رسیدن زمان الزم برای ایفای وظایف مصرح 

در قانون اساسی بی تحرک بماند.
ایشان، »هم اندیشی درباره مسایل مختلف«، »تمرکز بر مسایل 
مورد نظر«، »اعام مواضع و خواس��ته ها« و »ش��کل دهی نوعی 
گفتمان و مطالبه عمومی« را از ظرفی��ت های مجلس خبرگان 
برش��مردند و افزودند: در صورت تحقق این هدف، قوای مختلف 
و مس��ئوالن و مجریان نیز به طور طبیعی برای تأمین آن مطالبه 

حرکت خواهند کرد.
رهبر انقاب با تأکید بر اینکه مسیر و اهداف مجلس خبرگان باید 
همان مسیر و هدف های انقاب باشد، افزودند: »حاکمیت اسام«، 
»آزادی«، »اس��تقال«، »عدالت اجتماع��ی«، »رفاه عمومی«، 
»ریش��ه کنی فقر و جهل«، »مقاومت در مقابل س��یل بنیان کن 
فسادهای اخاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری در غرب« 
و »ایستادگی در مقابل سلطه جبهه استکبار« از مهم ترین اهداف 

انقاب اسامی ملت ایران است.
ایشان، سلطه گری را ذات و طبیعت استکبار خواندند و خاطرنشان 
 کردند: جبه��ه اس��تکبار ذاتا به دنب��ال فراگیرکردن س��لطه بر

 ملت هاست و هر کشور و ملتی مقاومت نکند، در دام های آن اسیر 
می شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای، اس��ام را بدون تردید، قلع و 
قمع کننده ظلم و استکبار خواندند و افزودند: البته آن اسامی می 
تواند در مقابل زورگویان جهانی مقاومت و جبهه سلطه را نابود کند 
که به صورت یک نظام حکومتی اس��تقرار یافته و دارای ابزارهای 

قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای باشد.
ایشان، حفظ انقاب را دشوارتر از ایجاد آن خواندند و در تشریح 
چگونگ��ی مواجهه صحی��ح با جبه��ه ظالمان جهان��ی افزودند: 
دشمنان ملت ایران ابتدا تهاجم سخت را در دستور کار قرار دادند؛ 
 جنگ تحمیلی 8 س��اله، ش��ورش های اوایل انقاب، حمایت از 

گروهک های تروریستی، حمله به سکوهای نفتی ایران و سرنگون 
کردن هواپیمای مسافربری از نمودهای این تهاجم بود که به یاری 
پروردگار و در پرتو هیبت الهی امام خمینی و صبر و مقاومت ملت، 

به شکست دشمنان انجامید.
رهبر انقاب، »حمله نرم« را مرحله دیگری از تهاجمات بی وقفه 
زورگویان جهانی خواندند و خاطرنش��ان کردند: تحریم مستمر 
 اقتصادی، حمات پیوس��ته سیاس��ی، تبلیغات اغواگ��ر و زدن

 عقبه های جمهوری اسامی در دیگر کشورها از روش های مرحله 
دوم تهاجم دش��منان اس��ت که به فضل الهی و پایداری ملت و 

مسئوالن به نتایج مورد نظر آنان منجر نشده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مرحله س��وم تهاجم دش��منان یعنی 
»نفوذ« را بس��یار خطرناک و ادامه همان جنگ نرم برشمردند و 
تأکید کردند: استکبار در راهبرد نفوذ چند هدف اصلی را دنبال می 
کند: »تأثیرگذاری در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر«، »تغییر 

باورهای مردم« و »تغییر محاسبات و مواضع مسئوالن«.
ایشان، حمله به مبانی و نهادهای انقاب از جمله سپاه پاسداران، 
شورای نگهبان، جوانان حزب اللهی و روحانیون انقابی را از جمله 
روش های جاری بیگانگان خواندن��د و تأکید کردند: هدف اصلی 
دشمنان در این مرحله از جنگ نرم، زمینه سازی برای تهی شدن 

نظام از عناصر درونی قدرت است.
رهبر انقاب خاطرنشان کردند: اگر این هدف محقق و جمهوری 
اسامی از عناصر قدرت تهی شود، از بین بردن آن، یا تغییر اساسی 
جهت حرکت آن، کار دش��واری نیس��ت، به همین علت اس��ت 
 که تأکید می کنیم تبعیت نکردن از دش��من و مقاومت در برابر

 خواسته های آن، »جهاد کبیر« است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای پس از تبیین مس��یر حرکت انقابی 

مجلس خبرگان افزودند: نوآوری های منضبط دینی به وس��یله 
 عناصر با س��واد و دارای قدرت اس��تنباط و التیام بخش��یدن به 
زخم هایی که دش��من وارد می کند از جمل��ه »تفرقه مذهبی و 
طائفی«، »اختافات جناحی« و »ایجاد دو قطبی های مصنوعی 

در کشور«، از دیگر وظایف مجلس خبرگان است.
ایشان، خطاب به منتخبان ملت در مجلس پنجم خبرگان تأکید 
کردند: ایستایی جایز نیست؛ اصل تحول و پیشرفت را برای تحقق 
اهداف اسام و انقاب همواره به طور جدی مورد نظر داشته باشید.

بخش پایانی س��خنان رهبر انقاب به تش��ریح وظایف عمومی 
مسئوالن در این برهه زمانی اختصاص داشت.

ایشان، مقتدر ش��دن حقیقی کش��ور را تنها راه »بقا، پیشرفت و 
تحقق اهداف انقاب و ملت« برشمردند و افزودند: همه مسئوالن 
و دستگاه ها در این مسیر وظایفی دارند که باید به طور جدی به 

آن عمل کنند.
رهبر انقاب، اقتدار کش��ور را موجب امتیازگیری حتی از قدرت 
های اصلی جهان خواندند و خاطرنشان کردند: در غیر این صورت، 

حتی دولت های ضعیف و حقیر هم طلبکار ملت ایران می شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح یک نمونه از امتیازگیری از 
دشمن در پرتو اقتدار کشور افزودند: دوستان عزیز ما می گویند در 
مذاکرات هسته ای امتیاز گرفتیم و طرف های مقابل صنعت هسته 
ای ایران را پذیرفتند؛ این مس��ئله البته بعد از عینی شدن اقتدار 
ایران یعنی غنی سازی 20 درصد حاصل شد، چرا که همه می دانند 
در غنی سازی، رسیدن به 20 درصد دشوارترین مرحله کار است. 
رهبر انقاب، »تولید 19 هزار سانتریفیوژ نسل اول«، »به کارگیری 
ده هزار س��انتریفیوژ«، »تولید نس��ل های دوم، س��وم و چهارم 
سانتریفیوژ« و »کارخانه تولید آب سنگین« را از دیگر نمودهای 

قدرت هسته ای ایران خواندند و افزودند: دشمن که زمانی حاضر 
نبود وجود حتی یک سانتریفیوژ را در ایران بپذیرد، پس از مواجه 
شدن با قدرت هسته ای کشور، مجبور به پذیرش شد؛ در واقع این 

امتیاز را آمریکایی ها ندادند بلکه ما در پرتو قدرت خود گرفتیم.
رهبر انق��اب افزودند: ان ش��اء اهلل با عینی ش��دن نتایج اقتصاد 
مقاومتی و قدرت گیری اقتصاد کشور، دشمن بی اثر بودن حربه 

تحریم را نیز درک خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مطالبه و پیگیری تحقق عناصر درونی 
اقتدار از مسئوالن و دس��تگاه ها را از جمله ظرفیت های مجلس 
خبرگان برشمردند و افزودند: این جمع با عظمت می تواند در این 

روند نیز تأثیرگذار باشد.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای همچنین تقوا، ش��جاعت، بصیرت، 
صراحت به وقت الزم، نهراسیدن از س��رزنش دیگران و شناخت 
صحیح و دقیق از جبهه دشمن و سازوکارهای آن را از ماک های 

اصلی انقابی بودن برشمردند.
ایشان خاطرنشان کردند: گاهی دشمن با هدف خاصی، کارهایی 
با ظاهر مثبت انجام می دهد که در داخل ایران با استقبال روبرو 
می شود اما اگر هدف واقعی او را درک کرده باشیم، فریب نخواهیم 

خورد.
توصیه آخر رهبر انقاب به منتخبان م��ردم در مجلس خبرگان 

اعتماد به نفس درونی و مراقبت از انهزام روحی بود.
ایشان خاطرنشان کردند: مراقب ترس و انهزام درونی خود باشید، 

زیرا در این صورت در صحنه عمل هم شکست خواهید خورد.
رهبر انقاب همچنین در ابتدای سخنانش��ان با خوش آمدگویی 
به اعضای جدید مجلس خب��رگان به خصوص مجتهدان جوان و 
پرنش��اط، یاد در گذش��تگان این مجلس به ویژه مرحوم آیت اهلل 

واعظ طبسی را گرامی داشتند.
پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، آیت اهلل جنتی ریس مجلس 
خبرگان با قدردانی از پیام الهام بخش رهبر انقاب به مناسبت آغاز 
به کار مجلس خبرگان، فضای این مجلس را آرام و منضبط خواند 
و با اشاره به جایگاه ویژه مجلس خبرگان گفت: این مجلس در افکار 

عمومی دارای وجاهت است.
رییس مجلس خبرگان با بیان اینکه باید در هر مسئولیتی رسالت 
خود را به گونه ای انجام دهیم که موجب رضایت خداوند و مردم 
شود، خاطرنش��ان کرد: »رویکرد انقابی« را در همه ابعاد پیگیر 

خواهیم بود. 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی نایب رییس دوم مجلس خبرگان نیز در 
گزارشی با اشاره به نطق های نخستین اجاس مجلس خبرگان، 
گفت: »لزوم انقابی ب��ودن، انقابی فکر ک��ردن و انقابی عمل 
کردن«، »تاکید بر تحرک همه دستگاه ها در اجرای رهنمودهای 
رهبر انقاب« و »ضرورت پرهیز همگان به ویژه مسئوالن از بیان 
مطالبی که در جامعه القای دو قطبی می کند« از مهم ترین مباحث 

نطق های اعضای مجلس خبرگان بود.
آیت اهلل هاشمی شاهرودی افزود: اعضای مجلس خبرگان نسبت به 
معضات کشور از جمله کاستی های فرهنگی، مشکات معیشتی 
و اقتصادی، اشتغال جوانان، رکود، قاچاق، محقق نشدن اقتصاد 
مقاومتی، اجرایی نشدن بانکداری اسامی، بروز تفکرات انحرافی 
و افراطی، آسیب های فضای مجازی و مشکات استان های مرزی 

دغدغه و مطالبه داشتند.

وزیر دفاع گفت: امروزه، اف��زون بر اینکه مص��رف داخلی مان را تامین 
می کنیم، محصوالت ما ظرفیت صادرش��دن به بازارهای خارجی را نیز 

دارند و تقاضا برای ساح های ما بسیار زیاد است.
سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی سخنانی 
با اشاره به رونمایی از خطوط تولید فیوزهای راکت های فجر3، 5، فلق 1 و 
2 و فاتح، همچنین فیوزهای بمب های هوایی 250 تا 500 پوندی، اظهار 
داشت: تجهیزات جدید داخلی تولید فیوز، صنایع دفاعی ایران را قادر 
خواهد ساخت تا ظرفیت تولید ساح خود را با هدف پاسخ به نیازهای 

نیروهای مسلح با شتاب بیشتری افزایش دهد.
وی تصریح کرد: ماش��ین آالتی هم که برای تولید قطعات این ساح ها 
استفاده ش��ده اند، همگی در جهت رفع نیازهای تسلیحاتی ایران بوده 

و بومی هستند.
وزیر دفاع همچنین تاکید کرد: هم اکن��ون ظرفیت های مان چند برابر 
شده و کیفت کارمان نیز به طور قابل توجهی بهتر شده است و دیگر هیچ 
مشکل یا کمبودی در زمینه تامین فیوز بمب ها، خمپاره ها، توپخانه و 

موشک های مان نخواهیم داشت.
سردار دهقان ادامه داد: امروزه، افزون بر اینکه مصرف داخلی مان را تامین 
می کنیم، محصوالت ما ظرفیت صادرش��دن به بازارهای خارجی را نیز 
دارند. فناوری جدیدی که برای تولید این ساح ها به کار رفته، کارآیی 
آنها را به طور قابل ماحظه ای افزایش داده و به همین خاطر، تقاضا برای 

ساح های ما بسیار زیاد است.

»رمزی عزالدی��ن رمزی« معاون اس��تفان دی میس��تورا نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه در دیدار با حسین امیرعبداللهیان 
معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه پیرامون آخرین تحوالت سوریه 

گفت وگو کرد.
معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با تاکید بر اینکه 
وضعیت سوریه به شرایط حساسی رسیده، بر ضرورت تسریع در یافتن 
راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران س��وریه تاکید کرد و نقش و 

جایگاه جمهوری اسامی ایران را در این زمینه با اهمیت دانست.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای یافتن راه حل سیاسی 
در سوریه، نیازمند ایده های جمهوری اسامی ایران برای برون رفت از 

بحران هستیم.
امیرعبداللهیان نیز دس��تیابی به راه حل سیاسی در بحران سوریه را در 
صورت پذیرش واقعیت های موجود در صحنه و توجه به اصول حاکمیت 

امکانپذیر، ارزیابی کرد.
معاون وزیر خارجه کش��ورمان برای دستیابی به راه حل سیاسی، توجه 
جدی به نقش و جایگاه سوریه در منطقه، مبارزه جدی با تروریسم و عدم 
استفاده ابزاری از تروریسم برای تحقق اغراض یکسویه، ضرورت حضور 
نمایندگان واقعی مردم س��وریه در میز مذاکرات و عدم سیاسی کردن 
پرونده کمک های انسان دوستانه را در این پروسه مهم و ضروری دانست.

امیرعبداللهیان بر آمادگی کش��ورمان جهت کمک ب��ه یافتن راه حل 
مناسب برای خاتمه دادن به بحران سوریه تاکید کرد.

علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری، در اختتامیه همایش ملی پزشکی 
در تمدن ایران و اسام در دانشگاه آزاد اسامی مش��هد با بیان اینکه در سال 
1268 اساتیدی برای تدریس در دارالفنون از دیگر کشورها وارد کشور شدند 
گفت: این افراد معتقد بودند پزشکی در ایران بیشتر مربوط به دعانویسی بوده و 

برای اثبات سخنان خود دالیلی را ارایه می آوردند.
وی با بیان اینکه موضوع طب سنتی در ایران یک امر اساسی است، اظهار کرد: 
به دلیل اهمیت این نوع طب در فرهنگستان علوم پزشکی کمیته ای به نام طب 

سنتی برقرار شد.
والیتی به افتتاح کمیته فرهنگ و تمدن که با تصویب ش��ورای عالی فرهنگی 
به افتتاح رسیده بود، اش��اره و تاکید کرد: این کمیته در جهت خودشناسی و 
افزایش اعتماد به نفس در میان دانشجویان برای اینکه آنان متوجه باشند اگر 
استعدادهایشان بیشتر از غربی ها نباشد کمتر نبوده و گمان نکنند تمام علوم در 

اختیار خارجی هاست تشکیل شد.
وی ادامه داد: تالیف کتاب های مختلف توس��ط افراد متفاوت ، ایجاد دو واحد 
تمدن اسامی ، برگزاری کنگره و ... نیز از دیگر اقداماتی است که به این دلیل که 

دانشجویان با فرهنگ اسامی و ایرانی آشنا شوند انجام شده است.
وی با تاکید بر وجود 1300 نفر ریاضی دان در تاریخ تمدن اسام گفت: هم چنین 
در یکی از کتاب هایی که به تالیف رسیده از سی هزار عنوان کتاب در موضوع 

پزشکی اسامی نام برده شده است.
والیتی با اشاره به پیش تازی ایرانیان در علم نجوم عنوان کرد: در قرن چهارم 
تا پنجم یکی از دانشمندان اسامی معتقد بود که زمین به دور خود می چرخد 

هم چنین خواجه نصیر در کتاب شهر اشارات به نقل از ابن سینا سیاره زهره را 
همچون خالی بر صورت خورشید تصور می کند.

وی تنوع اقلیم ها در ایران را بسیار زیاد دانس��ت و افزود: تنوع اقلیم ها موجب 
 شده است تا گیاهان دارویی در کشور ما س��ابقه طوالنی داشته باشند . حدود

 7 هزار و 500 تا 800 نوع گیاه در ایران وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه هسته  اصلی پزشکی اسامی از ایران و مرکز جندی شاپور 
شکل گرفت گفت:  در علم طب ایرانیان مانند نجوم پیشتاز بودند. هم چنین در 

مورد اهمیت درمان بیماری و بیماران تاکید زیادی در اسام داریم.
وی با اشاره به برخی از اشتباهات و سوء استفاده های رایج در طب سنتی عنوان 
کرد: برخی از س��ودجویان نس��خه های مختلفی را برای درمان بیماری ها می 
پیچند از جمله انداختن قطعه ای آهن در آب یا حجامت کودکی که تازه به دنیا 

آمده است و از این راه پول های زیادی را به جیب می زنند.
والیتی همچنین در جمع خبرنگاران بر ل��زوم برگزاری چنین همایش هایی 
تاکید و اظهار کرد: دانشگاه آزاد اقدام به انجام یک کار ارزشمند در جهت احیای 

طب سنتی در تاریخ پزشکی ایران و اسام کرده است.
وی با بیان اینکه در هیچ زمانی به آمریکایی ها خوش بین نبوده ایم، تصریح کرد: 
به این دلیل که از آنان حسن نیتی سراغ نداریم و اقداماتی که انجام می دهند 

خاف توقع ما نیست.
وی ادامه داد: ایران در دفاع از حقوق خود پا برجا ایستاده و تحت تاثیر تلقینات 
آمریکایی ها و وابستگان آن ها در منطقه قرار نمی گیرد ما به آنچه منافع ایران و 

امت اسامی است عمل می کنیم.

تقاضا برای خرید سالح های ایرانی 
بسیار زیاد است

نیازمند ایده های ایران برای 
برون رفت از بحران سوریه هستیم

مشاور مقام معظم رهبری:

در هیچ زمانی به آمریکایی ها خوش بین نبودیم

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجلس خبرگان:

هدف دشمن از نفوذ ،  تهی کردن نظام از عناصر قدرت است

معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: جمهوری اس��امی ایران همواره توسعه و 
تحکیم روابط دوس��تانه و مبتنی بر همکاری با آفریقا را از اولویت های سیاس��ت 
خارجی خود دانسته و با نگاه به مشترکات فرهنگی ایران و آفریقا و نقش مهم آفریقا 
در مناسبات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی سیاست نگاه راهبردی را مورد توجه 

قرار داده است.
محمد شریعتمداری در آیین روز آفریقا افزود: بزرگداشت خاطره و یادبود روز آفریقا 
به همان اندازه که برای شما که نمایندگان رسمی کشورهای قاره آفریقا هستید 
مهم است، برای ما در ایران نیز واجد اهمیت است؛ زیرا کسب استقال، رهایی از 

یوغ استعمار و خاتمه تبعیض و استقرار دولت های ملی برای ما نیز اهمیت دارد.
وی ادامه داد: سفرهای رسمی رؤس��ای جمهوری آفریقای جنوبی و غنا به ایران 

در ماه های گذشته گویای عاقه متقابل ایران و آفریقا به گسترش روابط است.
شریعتمداری یادآور شد: تأسیس س��تاد آفریقا نش��انه اراده قوی و مستحکمی 
است که جمهوری اسامی ایران برای توس��عه همه جانبه مناسبات خود با همه 
کشورهای قاره آفریقا قائل اس��ت. عاوه بر آن حمایت مستمر از مشارکت بخش 
خصوصی و دولتی ایران در توسعه زیرساخت های آفریقا بیانگر سیاست درازمدت 
و عزم دولت جمهوری اسامی ایران برای کمک به توسعه اقتصادی و کاهش فقر 

در قاره آفریقاست.
وی در ادام��ه، خط��اب به نماین��دگان دیپلماتیک و سیاس��ی دولت ه��ای قاره 
آفریقا گفت: اع��ام می کنم همکاران م��ن در هیئت دولت جمهوری اس��امی 
 ایران، وزارت امور خارجه و دیگر نهادها و س��ازمان ه��ای ایرانی آمادگی دارند در 
زمینه های سیاس��ی، امنیتی، اقتصادی و تجاری با آفریقا همکاری کنند و آماده 

استماع و بررس��ی نظرات و دیدگاه های شما برای ش��ناخت فرصت های جدید 
همکاری با آفریقا هستند.

کشاورزی، حمل و نقل، ساخت نیروگاه و تولید برق، سدسازی، آموزش و بهداشت از 
مهم ترین زمینه های همکاری ایران و آفریقا محسوب می شود که از طریق برگزاری 
کمیسیون های مشترک و انعقاد قراردادهای تجاری و در سطحی کلی تر از طریق 

ساز و کارهای موجود در سازمان های اقتصادی آفریقایی قابل حصول است.
وی در ادامه به افراطی گری و خشونت و تروریسم علیه جهان اشاره کرد و گفت: 
اکنون بخش های وس��یعی در خاورمیانه و آفریقا درگیر تروریسم، افراطی گری، 
ناامنی و خشونت هس��تند؛ نتیجه این پدیده ش��وم، قتل عام انسان های بی گناه 
و اتاف س��رمایه های ملی اس��ت که تخریب سه کشور عراق، س��وریه و یمن در 

خاورمیانه از مصادیق این پدیده خطرناک است.
معاون اجرایی رییس جمهوری افزود: ظهور فناوری های نوین در عرصه ارتباطات 
 و خصوصا اینترنت موجب ش��ده تا تروریس��ت ها با س��هولت بیش��تری بتوانند 
عضو گیری کرده و نیروهای خود را در کشورهای مختلف به حرکت در آورند که 
نمونه آن را بسیج تروریست های داعش در سوریه و حرکت آنها به آفریقا و لیبی 

مشاهده می کنیم.

وی ادامه داد: آفریقا به عنوان قاره دوستی و محل زندگی مردمی صلح جو همواره 
مورد احترام و توجه مردم جهان بویژه دولت و ملت جمهوری اسامی ایران بوده 

است.
شریعتمداری گفت: جمهوری اسامی ایران همواره هر گونه توسل به خشونت و 
افراط گرایی را محکوم کرده و به زندگی مس��المت آمیز صرف نظر از تفاوت های 

نژادی، مذهبی و فرهنگی تأکید می کند.
وی با بیان اینکه ملت و دولت ایران خود، قربانی تروریس��م است، گفت: رهایی از 
 پدیده شوم تروریسم و تبعات مهلک ناشی از آن در س��ایه اراده جدی، همکاری 

بین المللی و پرهیز از اعمال معیارهای دوگانه در قبال تروریسم میسر است.
ش��ریعتمداری گفت: از فرصت اس��تفاده می کنم و اعام می کنم که ایران آماده 
 همکاری با دوس��تان خ��ود در آفریقا برای تقوی��ت جبهه مبارزه با تروریس��م و

 افراطی گری اس��ت؛ این همکاری می تواند ش��امل تبادل اطاع��ات، آموزش و 
تجهیزات باشد.

وی در ادامه یادآور شد: همانگونه که اطاع دارید با تاش های بی وقفه همکاران 
من در وزارت امور خارجه و خصوصا ش��خص وزیر امور خارجه جناب آقای دکتر 
ظریف و به لطف مقاومت دوازده ساله ملت ایران در قبال تحریم های ظالمانه برخی 

قدرت ها، مذاکرات کشور من با گروه 1+5 به نتیجه رسیده و برجام، ثمره آن است.
وی ادامه داد: رفع تحریم های اقتصادی، تجاری و خصوصا بانکی علیه ایران، موجب 
گشایش های جدیدی در عرصه های مختلف فراروی روابط ایران با دوستان خود 
شده است که کشورهای دوست ما در قاره آفریقا نیز از این وضع مستثنی نیستند و 

می توانند از فرصت ها و گشایش های پیش آمده استفاده کنند.
وی تأکید کرد: سفرهای زیاد هیئت های اقتصادی از کشورهای گوناگون جهان 

شاهدی بر این وضعیت جدید است.
معاون اجرایی رییس جمهوری ادامه داد: فضای مثبت ایجاد شده ضرورت تسهیل 
مراودات تجاری و کش��ف زمینه های جدید همکاری را ایجاب می نماید ؛ واضح 
است که توسعه مناسبات اقتصادی به افزایش سطح رفاه عمومی و تحکیم روابط 

دوجانبه منجر می شود.
 وی گفت: جمهوری اس��امی ایران در عرص��ه فناوری های ن��و از جایگاه واالیی 
 در جهان برخوردار ش��ده اس��ت؛ در این راس��تا مراکز علمی ایران و کش��ورهای

 آفریقایی که در عرصه های مزبور صاحب فناوری هس��تند می توانند با یکدیگر 
همکاری کنند و این علوم جدید ش��امل نانو، بیوتکنول��وژی و فناوری اطاعات 

هستند.
ش��ریعتمداری در پایان گفت: به ش��ما اطمین��ان می دهم جمهوری اس��امی 
ایران همچنان مصمم به توس��عه و تقویت همه جانبه روابط با تمامی کشورهای 
 آفریقایی است؛ از اینرو انتظار داریم سفرای محترم با شناخت دقیق پتانسیل ها و
 ظرفیت های همکاری فیمابی��ن و برنامه ریزی دقیق برای عملی س��اختن آنها،

 گام های مؤثری در جهت تقویت هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه بردارند.

معاون اجرایی رییس جمهوری: 

همکاری با قاره آفریقا همواره از اولویت های سیاست خارجی ایران است

 فرمانده س��پاه در دوران هش��ت س��ال دفاع مقدس گفت: پاسداری در 
حقیقت برای این است که جامعه از مس��یر توحید خارج نشود و به ظلم 

کشیده نشود.
محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سپاه عاشورا اظهار داشت: پاسداران با 
انتخاب سالروز میاد امام حسین)ع( به عنوان روز پاسدار و انتخاب سالروز 
میاد حضرت قمر بنی هاش��م به عنوان روز جانباز در تقویم می خواهند 

بگویند که آماده اند تا آخرین قطره خون از مسلمین دفاع کنند.
وی ادامه داد: اما چرا پاسداری ضرورت دارد؟ بهترین کامی که می تواند 
پاسخ این پرسش باشد این تعبیر الهی حضرت اباعبداهلل است که فرمودند 
که من برای تظاهر و ایجاد فساد به صحنه نیامده ام بلکه برای اصاح امت 
جدم آمده ام. در حقیقت پاسداری برای این است که جامعه از مسیر توحید 

خارج نشود و به ظلم کشیده نشود.
دبیر تش��خیص مصلحت نظام  افزود: اسام بدون پاس��داری از آن کامل 
و تمام اجرا نمی شود و بنابراین پاس��داری از اسام جزوی از دین است و 
والیت استمرار دین انبیا و امامت اس��ت و تنها دینی که چنین خاصیتی 
دارد دین اسام است و عبارت اصاح جامعه اسامی، اشاره به ایجاد اصاح 
بین مسلمانان است و هم اشاره به وضعیت فکری و باورهای مردم دارد که 

از دین خدا فاصله نگیرند.
وی ادام��ه داد :غرب زده ها  و مرتجعین هنوز نتوانس��ته اند به درک و باور 
واحدی از جمهوری اس��امی برسند و بس��یاری از دعواهای سیاسی در 
ایران نیز مربوط به عدم تفکیک مفاهیم و نپذیرفتن اصول قانون اساسی 
است و مجموع این عوامل نشان می دهد آمریکایی ها نیت شومی دارند و 
می خواهند در آینده جنگی را بر ضد ایران تحمیل کنند که ایران قدرت 

مقابله به مثل نداشته باشد. 
رضایی تصریح کرد: قطع امی��د مردم از نظام و ناتوان س��ازی  رهبری از 
راهبردهای آمریکا برای ضربه زدن به جمهوری اس��امی است که برای 
رسیدن به این دو هدف  از رسانه ها و کارهای تبلیغاتی از طریق ابزارهایی 

چون ماهواره و به منظور تغییر ارزش ها استفاده می کنند.
وی با بی��ان اینکه کش��ورهای اروپای��ی و آمریکا در صدد نف��وذ به نظام 
سرمایداری  ایران هس��تند، اظهار داش��ت: این تقابل می تواند به همان 
تقابل جبهه جاهلیت و اسام ناب محمدی تعبیر شود و اتحاد کشورهای 
اروپایی و آمریکا  علیه نظام جمهوری اس��امی ایران می خواهد با تفرقه 

بین نخبگان و اندیشمندان کشور فاصله بیندازد.
فرمانده سپاه در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: خنثی کردن جایگاه 
رهبری و جداسازی مردم از رهبری نظام در کنار پدیده نفوذ رخ می دهد و 
نمونه های عینی آن را در نوع رفتار واشنگتن در صدور روادیدهای فوری به 
اقشار خاص از جمله هنرمندان و نخبگان و دانشگاهیان می توان مشاهده 
کرد.دبیر تش��خیص مصلحت نظام در پایان با تاکید ب��ر اهمیت اقتصاد 
مقاومتی اظهار داش��ت: هدف اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری تحقق 
نظرات و اهداف در پایه های مختلف جامعه است  که برای این منظور باید 

جنبش مردمی در کشور شکل بگیرد.

محسن رضایی عنوان کرد:

پاسداری یعنی جلوگیری از انحراف جامعه

خبر
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رییس انجمن حمایت از مصرف کنندگان مطرح کرد؛

اقدام غیر قانونی
واردکنندگان خودرو

یک مسئول کارگری:

توقع ایجاد یک میلیون شغل
در سال منطقی نیست

به گفته رییس انجم��ن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان دریاف��ت هزینه ای به عنوان 
هزینه گارانتی از سوی شرکت های واردکننده 

خودرو اقدامی غیر قانونی است.
محمد جعفری، اظه��ار کرد: تمام خودروهای 
خارجی که وارد کشور می شوند دارای گارانتی 

بین المللی هستند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه خودروس��ازان خارجی 
محصوالت ش��ان را با احتس��اب هزینه های 
گارانتی و به همراه آن می فروشند، خاطرنشان 
کرد: بنابراین خودرویی که وارد کشور می شود 
دارای گارانتی بین المللی شرکت تولیدکننده 
آن بوده و نیازی نیس��ت مجددا داخل کشور 

گارانتی شود.
ریی��س انجم��ن مل��ی حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنندگان ادامه داد: با این حال شاهدیم 
که ش��رکت های واردکننده خودرو به کشور 
مج��ددا مبلغی را ب��ه عنوان هزین��ه گارانتی 
از خری��داران دریاف��ت می کنند ک��ه این کار 

غیرقانونی است.

محم���د جعف�ری خاط���ر نش����ان ک��رد: 
سازمان های نظارتی باید به این موضوع ورود 
کرده و بررس��ی کنند چ��را مصرف کنندگان 
ایران��ی باید باب���ت خری���د خودروی�ی ک�ه 
گارانتی بین المللی دارد مج��ددا هزینه ای را 
به عن��وان گارانتی به ش��رکت واردکننده آن 

پرداخت کنند.

 یک مقام مس��ئول کارگری ابراز امیدورای کرد: 
با برداشته شدن تحریم ها و همراهی مجلس دهم 
با دولت، زمینه ایجاد اشتغال پایدار در سال های 

آینده فراهم شود.
داوود امیری، اظهار کرد: با توجه به یک سال باقی 
مانده از عمر دولت یازدهم توقع ایجاد یک میلیون 
شغل در سال غیرمنطقی است. بنابراین امیدواریم 
مجلس آینده با تعامل خوبی که با دولت یازدهم 
برقرار خواهد کرد در جهت فراهم کردن بس��تر 
 اشتغال پایدار در کش��ور گام بردارد. وی با اشاره 
ب��ه نق��ش کاریابی ها در ح��ل معض��ل بیکاری 
خاطرنشان کرد: وجود مراکز کاریابی از آن جهت 
که آمار بیکاران و کارجویان رصد ش��ده و میزان 
تقاضاهای کار به ثبت رسیده و مورد ارزیابی قرار 
می گیرد اهمیت دارد چرا که بر اساس این آمارها 
و داده ها می توان در مواقع لزوم و برای بیکاران و 
ش��اغالن برنامه ریزی کرد. رییس کانون شورای 
اسالمی کار ادامه داد: البته اگر توقع تعریفی که 
از مراکز کاریاب��ی داریم ایجاد ب��ازار کار و رونق 
اشتغال باش��د در ظرفیت های تعریف شده آنها 

چنین چیزی نیس��ت. این مقام مسئول کارگری 
 در پایان واگذاری برخی امور نظیر بیمه بیکاری 
به کاریابی ه��ا را گام موث��ری در جهت چابک تر 
شدن بدنه دولت دانست و افزود: این کار فی نفسه 
مطلوب است، اما اعمال نظارت در این خصوص 
الزم است در غیر این صورت می تواند آسیب های 

زیان باری به دنبال داشته باشد.

خبر

رییس کل بانک مرکزی س��ال 1395 را با توج�ه به ویژگی ه�ای 
خ��اص از جمله اجرایی ش��دن برجام، س��الی نویدب�خ�ش ب�رای 
رش�د و شکوف�ای�ی اقتصادی دانست و گفت: اولویت بانک مرکزی 
در س��ال جدید تامی�ن س��رمایه در گردش بنگاه ه��ای کوچک و 

متوسط است.
ول��ی ال��ه س��یف در آخری��ن نشس��ت از میزگرده��ای ه��ای 
 تخصصی همایش سیاس��ت ه��ای پولی و ارزی، ضم��ن قدردانی 
از دس��ت اندرکاران برگ��زاری همایش، ای��ن روی��داد را از غنای 
موضوعی کافی و بهره وری باال نسبت به سال های گذشته ارزیابی 
 کرد و افزود: خرسندم که در این همایش ها، موضوعات روز مطرح 
 می ش��وند و خوش��بختانه در حال حاضر بس��ته اقتصادی دولت 
با همکاری دس��تگاه های ذیربط نهایی شده است و همکاری همه 

نهادهای دولتی را می طلبد.
وی عزم جدی سایر دستگاه ها را الزمه اصالح نظام بانکی دانست 
و گف��ت: امیدوارم با همدلی و همکاری ش��کل گرفته در ش��رایط 
کنونی به وضعیت مطلوب اقتصادی دس��ت پیدا کنیم ضمن آنکه 
 برای خروج نظام بانکی از شرایط تنگنای اعتباری، باید ارتباطات 

بین المللی و مبادالت اقتصادی با سایر کشورها برقرار شود.
 ول��ی اله س��یف با اش��اره ب��ه اهمی��ت نس��بت کفایت س��رمایه 
 بان��ک ه��ا تصری��ح ک��رد: یک��ی از اصول��ی ک��ه فع��االن بانکی 
در ش��کل گیری مراودات و ارتباطات بین المللی بای�د به آن توجه 
داشته باشند اهمیت نسبت کفایت س��رمایه در صورت های مالی 
ترازنامه هاست که براساس سند بال 2 این نسبت باید حداقل 12 
درصد باشد. این نسبت در ایران 4/5 درصد است که با حدنصاب، 
فاصل��ه معن��اداری دارد و باید ب��ا روش های مختل���ف این خ�ال 
برط�رف شود. بان�ک های�ی ک�ه نسب�ت کفای�ت سرمای�ه آنها زیر 
12 باشد امکان فعالیت بین المللی ندارن�د بنابراین بانک مرکزی 
می بایست با اعمال مقررات و نظارت بیش��تر، بانک ها را به سمت 

افزایش نسبت کفایت سرمایه هدایت کند.
ریی��س کل بانک مرکزی ب��ا تاکید ب��ر اس��تفاده از ظرفیت های 
اقتصادی در بخش خصوصی افزود: نظام بانکی الزم است به منظور 
دستیابی به رشد، توسعه و اشتغال از بخش خصوصی حمایت کافی 
را به عمل آورد همچنین بای��د تامین مالی به س��مت بازار بدهی 

حرکت کند و تبصره های تکلیفی در بودجه اصالح شود.
ولی اله س��یف با اش��اره به رفع موانع برای بنگاه ه��ای کوچک و 
متوسط از سوی بانک مرکزی گفت: با ابالغ بخشنامه جدید بانک 
مرکزی چک های برگش��تی و مطالبات غیرجاری مانعی برای این 
بنگاه ها ایجاد نخواهد کرد، ضمن آن که به منظور حمایت از تولید، 
بدهی ه��ای زیر ی�ک میلی��ارد تومان بنگاه ها به مدت یک س��ال 

تمدید می شود.

رییس کل بانک مرکزی:

 سال جاری نویدبخش 
رشد و شکوفایی اقتصادی است استاندار اصفهان با بیان اینکه حجم آب پشت سد زاینده 

 در کمترین حج��م ذخیره  ق��رار دارد، گف��ت: آب جاری 
در رودخانه  زاینده رود نباید مردم را از خشکسالی و کمبود 

آب غافل کند.
رسول زرگرپور در جلسه شورای اداری شهرستان برخوار 
با ادای احترام به 473 ش��هید گلگون کفن و خانواده های 
آنان و700 ایثارگر و جانباز این شهرس��تان و ادای احترام 
به120 هزار نفر از مردم والیتمدار و شهادت طلب برخوار، 
اظهار داشت: آرامش و امنیت امروز ایران اسالمی به برکت 
خون ش��هدا و اس��تقامت خانواده های آن عزیزان و ایثار 

جانبازان است.
وی در این جلس��ه ب��ه بیان معض��الت و مش��کالت این 
 شهرس��تان پرداخت و گفت: آلودگی هوا س��طح وسیعی 
از اس��تان از جمله 8 شهرستان را ش��امل می شود و عقل 
حکم می کند که با حساسیت به این موضوع برخورد شود.

استاندار اصفهان با اش��اره به اجرایی ش��دن طرح جامع 
کاهش آلودگی هوای منطقه  اصفهان، گفت: با اجرای این 
طرح تعداد روزهای هوای سالم 2/5 برابر افزایش پیدا کرد 
و از 102 روز در س��ال 92 به حدود250 روز در سال 94 
رسید و در ابتدای سال 95 نیز شاهد استقرار 6 روز هوای 

پاک در اصفهان بودیم.
وی با اش��اره به اینکه این طرح، به عنوان موفق ترین طرح 
کاهش آلودگی هوا در کشور ارزیابی شد، افزود: بخشی از 

آالینده ها انسان س��از و بخشی نیز 
غیرانسانی است و حدود70 درصد 
آلودگی مربوط به حمل ونقل و20 
درصد نیز به نیروگاه ها و کارخانه ها 

اختصاص دارد.
رس��ول زرگرپ��ور بی���ان ک���رد: 
بخش قاب��ل  توجه���ی از آلودگ�ی 
ک�ارخانه ها ب��ه کوره ها و نیروگاه ها 
مربوط می ش��ود که در این راس��تا 
جابه جای��ی کوره های گ��چ و آجر 
و مح��دود ک��ردن فعالی��ت آن ها 

موردتوجه قرار گرفته است.
 وی ادام��ه داد: واحده��ای تولید گچ و آجر ک��ه با قوانین 
زیست  محیطی مغایرت ندارند به فعالیت ادامه خواهند داد 
و واحدهایی که ایجاد آلودگی می کنند باید در راستای رفع 
آلودگی یا انتقال به خارج از شعاع50 کیلومتری اصفهان 

اقدام کنند.
 اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینکه در تولی��د آجر، طال 
 به خشت تبدیل می ش��ود، اظهار داشت: در این خصوص 

در ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد 
که بخش خصوصی مکان های مناسب برای برداشت منابع 
اولیه  تولید آجر را شناسایی و دولت نیز مجوزهای الزم را 

صادر کند.
وی با تاکید بر اینک��ه نباید یک واح��د تولیدی تعطیل و 
یا کارگری بیکار ش��ود، گفت: در کنار ای��ن موضوع باید 
جلوگیری از آالیندگی و اجرای 

قانون پیگیری شود.
زرگرپور در ادامه به تعداد اتباع 
خارجی در استان اش��اره کرد و 
گف��ت :120 تا150 ه��زار اتباع 
خارج��ی مج��وزدار در اصفهان 
اقام��ت دارن��د و تع��دادی نیز 
بدون مجوز هس��تند و در برخی 
شهرس��تان ها اتباع حق فعالیت 

ندارند.
وی با بیان اینکه دولت می تواند 
اقامت اتباع در شهرس��تان ها را 
محدود کند، اظهار داش��ت: رش��ته های فعالیت اتباع نیز 
قابل حذف ش��دن اس��ت و در خصوص ن��وع فعالیتی که 
توس��ط اتباع صورت می گیرد با توجه به نیاز شهرستان ها 

تصمیم گیری شود.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینکه با فعالیت اتباع بدون 
مجوز طبق قانون برخورد خواهد ش��د، گفت: درباره اتباع 
مجاز در جلس��ه ای با ذی نفعان در خصوص مکان و رشته  

کاری آن ها تصمیم گیری خواهد شد. وی با بیان به اینکه 
اتباع خارج��ی مقیم ای��ران از هم کیش��ان وهم دینان ما 
هستند، اظهار داشت: سیاس��ت دولت بر حمایت از آن ها 
اس��ت ولی باید در صورت نیاز، برنامه ریزی و محدودیت 

ایجاد شود.
مدیر ارشد استان به مسائل فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: 
رهبر معظم انقالب مسائل فرهنگی و جایگاه و مسئوالن آن 
را مش��خص کرده اند و باید بخش های مختلف در راستای 

رفع آسیب های اجتماعی و فرهنگی تالش کنند.
وی با اشاره به اینکه 3 معضل طالق، اعتیاد و حاشیه نشینی 
به عنوان معض��الت اصلی فرهنگی از س��وی رهبر انقالب 
مطرح شده، افزود:  باید در راس��تای کاهش این معضالت 

قدم برداریم.
زرگر پور به اجرای طرح برخورد ب��ا اراذل  و اوباش درجه 
 یک از ابتدای خرداد ماه اشاره کرد و گفت:  همه  شهرداران، 
اعضای ش��وراهای ش��هرها و نهاده��ا باید ب��رای اجرای 
دس��تورات رهبر معظم انقالب کمک کنند و ائمه  جمعه 
و س��تادهای امربه معروف و نه��ی از منکر نی��ز برای رفع 
آسیب های اجتماعی زیرپوست ش��هرها اقدام کنند. وی 
افزود: در استان اصفهان باسابقه  یک هزارساله  حوزه های 
علمیه و10 درصد شهدا و 11 درصد جانبازان و ایثارگران 
کشور این گونه مسائل و آس��یب های اجتماعی جایگاهی 

ندارد.
اس��تاندار اصفهان در ادامه ب��ه پروژه  قطار سریع الس��یر 
 اصفهان- تهران اش��اره ک��رد و گفت: این پ��روژه حرکت 

از مبدا ب��ه مقص��د اس��ت و از مت��روی اصفه��ان آغاز و 
 در 2 ایس��تگاه ق��م و فرودگاه ام��ام خمین��ی )ره( توقف 
خواهد ک��رد و باید در خص��وص حق  و حق��وق مردم در 
مسیر قطار سریع السیر توجه ش��ود. وی به پروژه  متروی 
شهرس��تان اصفه��ان نیز اش��اره کرد و گفت:  2 ش��رکت 
مترو در اصفهان فعالیت می کنند که ش��امل متروی شهر 
اصفهان و متروی منطقه  اصفهان هست که متروی منطقه  
اصفهان شهرهای نجف آباد، بهارستان، مجلسی، مبارکه و 

شاهین شهر را به اصفهان متصل می کند.
 زرگرپ��ور با بی��ان اینک��ه اقدامات��ی در این ب��اره صورت 
گرفته است، اظهار داشت: در این پروژه شهرستان برخوار 
در اولویت قرار دارد و باید ش��هردار دولت آباد در جلسه ای 
با ش��رکت متروی منطقه  اصفهان این موضوع را پیگیری 
کند و مدیریت استان نیز از این پروژه حمایت خواهد کرد. 
وی به موضوع مالیات نیز اشاره کرد و گفت: سقف مالیات 
توسط دولت پیشنهاد داده می شود و در مجلس به تصویب 
می رسد و با توجه به اینکه سقف مالیات یک سقف مصوب 

دارد باید به دنبال ایجاد عدالت مالیاتی باشیم.
اس��تاندار اصفهان با تاکید ب��ر اینکه افرادی ک��ه مالیات 
نمی دهند باید شناسایی شوند، گفت: باید از فرار مالیاتی 

جلوگیری شود و مالیات دهندگان تشویق شوند.
وی به خشکس��الی بی س��ابقه امسال نس��بت به40 سال 
گذشته اشاره کرد و گفت: بارش در سرشاخه ها حدود 25 
درصد، در اصفهان50 درصد و در ش��رق استان حدود80 

درصد کاهش داشته است.
 زرگرپ��ور با بی��ان اینک��ه حجم آب پش��ت س��د زاینده 
در کمترین حجم ذخیره  آب قرار دارد، اظهار داشت: آب 
جاری در رودخانه  زاینده رود نباید مردم را از خشکسالی و 
کمبود آب غافل کند. وی ادامه داد: با توجه به تعهد دولت 
درباره اختصاص آب به کشاورزان، آب در رودخانه جاری 
شد چراکه کشاورزان برای دولت اهمیت دارند و به لطف 
الهی در سال زراعی جاری محصول خوبی نیز تولید کردند.

اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینکه دولت یازدهم وارث 
مجموع��ه ای از مش��کالت و معضالت بوده اس��ت، گفت: 
این معضالت طی10-20 سال گذشته ایجادشده است و 
یک ش��به به وجود نیامده که یک شبه نیز رفع شود و تمام 

تالش دولت رفع این چالش ها است.
در س��فر اس��تاندار به شهرس��تان برخ��وار، چن��د پروژه  
شهرداری دولت آباد ش��امل یادمان شهدای گمنام، پارک 
سید محمد دولت آباد، پارک بوس��تان مادر با وسعت 12 
هکتار و با اعتب��اری بالغ بر100 میلیارد ریال و ورزش��گاه 

شهدای کربکند افتتاح و به بهره برداری رسید.

هند به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود در قاره 
آسیاس��ت و این امر فضایی را برای ای��ران به وجود 
 آورده ت��ا بس��یاری از دغدغه های توس��عه ای خود 
در بندر چابهار را حل کند، دغدغه هایی که رسیدن 
به راه حلی مشترک برای آن حدود 13 سال به طول 
انجامید، اما س��رانجام در مذاکراتی سه جانبه عصر 

روز دوشنبه سوم خرداد به نتیجه رسید.
 جایگاه خ��اص جغرافیایی ایران باعث ش��ده هر جا 
در طول تاریخ صحبت از جابه جایی و ترانزیت کاال 
بوده، نام این کش��ور نیز مطرح ش��ود. کشوری که 
 نقطه اصلی اتص��ال در جاده تاریخی ابریش��م بود، 
در ای��ن دوره از تاری��خ و ب��ا توج��ه به گس��ترش 
توانایی های ترانزیتی نقش خ��ود را در چند محور 
بازآفرینی خواهد کرد. اقدامی ک��ه با اجرای برجام 
 س��رعت گرفته و امیدی بس��یار زیاد در این حوزه 

به وجود آورده است.
چراغ یک��ی از ای��ن امیده��ا را دولت هند روش��ن 
 کرد. دولتی که از گذش��ته  دور بحث برای ورودش 
به بندر چابهار را کلید زده بود و مذاکراتی دوره ای و 

نامطمئن از سال 2003 تا امروز بنادر و دریانوردی 
ایران داشت این بار اسب خود را زین کرده تا بخشی 
از اه��داف ترانزیتی خود را از خ��اک ایران پیگیری 
کند. اقتصاد نوظهور هند که عالقه زیادی به رقابت 
با چینی ها در حوزه های تجاری دارد، بندر چابهار را 
به عنوان اصلی ترین فرصت پیش روی خود ارزیابی 
می کند. بندری ک��ه می تواند با کوتاه ترین مس��یر 
ممکن هند را به افغانستان و آسیای میانه وصل کند 
و این به معنی آن اس��ت که هند در آینده با صرف 
هزینه ای بسیار کمتر کاالهای خود را به کشورهای 
 ش��مالی ایران خواه��د داد و البت��ه مایحتاجش را 

بدون نیاز به خاک پاکستان تامین می کند.
هر س��ودی اما یک هزینه ای نیز دارد. هزینه ای که 
 هند باید در طرح های زیرس��اختی ای��ران بپردازد. 
بر اس��اس قراردادهای منعقد ش��ده ب��ا طرف های 
هندی، ایران چند طرح جامانده خ��ود را می تواند 

پس از مدت ها گمانه زنی نهایی کند.
پیگیری  طرح های توسعه بندر چابهار که می تواند 
دروازه ورود ایران به آب های آزاد منطقه ای باشد و 

البته نفوذ کشور را در بسیاری از مسیرهای ترانزیتی 
منتهی به خلیج ف��ارس افزایش دهد از یک س��و و 
تامین منابع مالی راه آهن600 کیلومتری چابهار از 
سوی دیگر می تواند گام های اصلی ایران در احیای 

موقعیت دریایی خود باشد.
نگاه باالتر به این موضوع نش��ان می دهد ایران یک 
برد اساس��ی دیگر نیز خواهد ک��رد. دولت هند که 
در طول این سال ها بیش از شش میلیارد دالر پول 
نفت به ایران بدهکار است به بهانه عقد قراردادهای 
جدید پای میز مذاکره آمده، بناست در کنار سرمایه 
گذاری های جدید، بدهی های معوق را نیز پرداخت 
کند، امری که در شرایط مالی اقتصادی کشور برای 
دولت اهمیتی جدی خواهد داشت. بر اساس اعالم 
معاون وزیر راه، طرح راه آه��ن چابهار ظرف10 ماه 
آینده تعیین تکلیف و نهایی خواهد ش��د و با آمدن 
ش��رکت های هندی، س��رمایه گذاری در دریا نیز 
قطعی خواهد شد، ایران و هند مس��یری جدید به 
وجود می آورند و این امر برای بسیاری از مسیرهای 
موازی ترانزیتی منطقه رقیبی جدی خواهد ساخت.

مذاکرات 13 ساله به نتیجه نشست؛

یک تیر و چند نشان ایران پس از توافق با بدحساب ها

استاندار اصفهان:

آب جاری در رودخانه، مردم را از خشکسالی غافل نکند
کمترین حجم ذخیره آب در سد زاینده رود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

 تعداد نمایندگان اصفهان 
در صنف کاریابی های کشور افزایش پیدا می کند

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: با توجه به وجود کاریابی های فعال و خالق 
در استان انتظار می رود تعداد نمایندگان استان 
در انجمن صنف��ی کاریابی های کش��ور افزایش 

پیدا کند.
غالمعلی قادری مهر اظهار داش��ت: در راس��تای 
توس��عه کم��ی و کیف��ی دفاتر مش��اوره ش��غلی 
و کاریاب��ی غیردولت��ی داخلی، با ه��دف تغییر و 
اصالح نگرش به دفاترکاریابی نیاز به توجه بیشتر 
به تکریم ارباب رجوع و مش��تری مداری اس��ت. 
 وی بر ایج��اد رقابت س��الم، خالقی��ت و نوآوری 
در کار، ارایه مشاوره ش��غلی قوی و رعایت قوانین 
و مقررات توسط مدیران دفاتر تاکید کرد و افزود: 
 با عنای��ت به وج��ود کاریابی های فع��ال و خالق 
در استان انتظار می رود تعداد نمایندگان استان 
در انجمن صنفی کاریابی های کشور افزایش پیدا 
کند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
اصفهان با تش��ریح اه��داف و برنامه ه��ا مدیریت 
کارآفرینی و اشتغال این اداره کل در سال 1394 
گف��ت: س��اماندهی، نظ��م، حمای��ت و برقراری 

 آرامش بی��ن دفاتر مش��اوره ش��غلی وکاریابی ها 
از جمله اهداف این مدیریت بود که محقق شد. وی 
با ارایه گزارشی به اقدامات صورت گرفته پرداخت 
و افزود: در سال گذشته از مجموع 95 درخواست 
بررسی شده در 14 جلس��ه هیئت ماده 9 استان، 
تعداد 15 مجوز تاسیس دفتر کاریابی و 28 مجوز 

کاریابی الکترونیکی ) مجازی ( تصویب شد.
قادری ب��ه برگ��زاری دوره های آم��وزش قوانین 
کار برای مدی��ران دفاتر کاریابی اس��تان اش��اره 
ک��رد و گف��ت: دوره ی��ک روزه توانمند س��ازی 
 مدی��ران کاریاب��ی اس��تان های اصفه��ان، ی��زد 
و چهار مح��ال و بختی��اری، تالش ب��رای توزیع 
 عادالن��ه در برخ��ورداری از مزای��ای قان��ون بند

» و « ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه، همایش 
تخصصی اقتصاد مقاومتی و چهار نشست مشترک 
با مدیران دفاتر کاریابی از جمله این اقدامات است. 
وی خواس��تار رعایت موازین قانونی، تکریم ارباب 
رجوع و سرعت در انجام کار مراجعین شد و اعالم 
کرد: تکریم ارباب رجوع باید سرلوحه کاری تمام 

دفاتر قرار گیرد.

مدیرعامل ش��رکت برق منطق��ه ای اصفهان گفت: 
تابس��تان امس��ال کمبود و قطعی ب��رق در اصفهان 
نخواهیم داش��ت و با رعایت10 درصد صرفه جویی 

برق، از پیک مصرف گذر خواهیم کرد.
 رسول موس��ی رضایی در حاش��یه افتتاح نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق اصفهان در جمع خبرنگاران، 
با اش��اره به اینکه صنعت برق کش��ور و به  خصوص 
اصفهان کارنامه خوبی در خدمت رس��انی به مردم و 
رشد و توسعه داشته اس��ت، اظهار داشت:10 درصد 
 انرژی الکتریکی کش��ور معادل 23 کیلو وات ساعت 
در استان اصفهان تولید می ش��ود که60 درصد این 
میزان نیز در بخ��ش صنعت مصرف می ش��ود. وی 
با بیان اینکه اصفه��ان در تامین ش��بکه های برق و 
ملزومات آن در کشور، خودکفاس��ت، افزود: صنایع 
تولیدی بزرگی ب��رای ملزومات تامی��ن دکل، یراق، 
سیم و ... در استان اصفهان هستند که رشد چشمگیر 
صنعت برق استان اصفهان در کشور را به خوبی نشان 
می دهد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان به 
آزمون کیفیت ساخت دکل ها در استان اصفهان اشاره 

کرد و گفت: ما در این صنایع تولیدی آزمون ساخت ها 
را در اس��تان داریم که برای اصفهان نوعی ارزش باال 
محسوب می شود چراکه ما از کشورهایی مانند اسپانیا 
دعوت کرده ایم و آن ها به اصفهان آمدند و ساخت این 
دکل ها را موردبررسی قرار دادند که پس از بررسی و 
مشاهده کامل متخصصان اسپانیایی از ساخت دکل ها 
در استان اصفهان، به نتیجه رسیدند که ساخت این 
ن��وع دکل ها در حد کش��ور خودش��ان و حتی باالتر 
اس��ت. وی در ادامه با اش��اره به اینکه در حال حاضر 
تمام مناطق مسکونی اس��تان اصفهان ازانرژی برق 
برخوردارند، افزود: حتی به تمام روستاهایی که فقط 
چند خانوار در آن منطقه زندگی می کنند، برق رسانی 
 شده است. موسی رضایی همچنین با تاکید بر اینکه 
با وجود این قابلیت ها این صنعت امروز در رکود است، 
تصریح کرد: متاسفانه در بخشی از قیمت ها با کمتر 
از50 درصد ظرفیت خ��ود کار می کند و این صنعت 
گرفتار رکود خاموش شده است. به گفته وی، برخی 
 فعاالن این صنعت در بحث خری��داری و تهیه کابل 
به مشکل برخورده اند که امیدواریم با پایان این رکود 

مشکالت کاهش پیدا کنند و مردم نیز با مصرف بهینه 
انرژی برق ما را یاری کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان در خصوص 
مصرف زیاد از انرژی برق در فصل گرما خاطرنش��ان 
کرد: با گرم ش��دن هوا ظرفیت سیم ها در شبکه های 
انتقال برق بس��یار ضعیف می ش��وند و ب��ا توجه به 
مصرف زیاد ان��رژی برق در این فصل ام��کان دارد تا 
مشکالتی مانند خاموشی و قطعی برق به وجود آید به 
 همین دلیل از مردم تقاضا می کنیم تا توجه ویژه ای 
به صرفه جوی��ی در مصرف برق در این فصل بس��یار 
سخت داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به وضعیت 
تولید برق استان در تابس��تان، اظهار داشت: تقریبا 
300 ساعت از 15 خرداد تا شهریور پیک مصرف برق 
خواهد بود همچنین با افزای��ش گرمای هوا ظرفیت 

انتقال انرژی کاهش و مصرف افزایش پیدا می کند.
 وی ب��ه اج��رای ط��رح » ذخی��ره عملیات��ی « برق 
در اصفهان اش��اره کرد و گفت: با اج��رای این طرح 
مصارف صنعت از س��اعت 12 تا 16 بعدازظهر دارای 

محدودیت خواهد بود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان:

تابستان امسال برق اصفهانی ها قطع نمی شود

 با توجه به تعهد دولت درباره 
اختصاص آب به کشاورزان، 
آب در رودخانه جاری ش�د 
چراک�ه کش�اورزان ب�رای 
دولت اهمیت دارند و به لطف 
الهی در س�ال زراعی جاری 
محص�ول خوبی نی�ز تولید 

کردند
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عکس روز

خبرخبر

معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست کشورگفت: 
تنوع زیستی از ارزشمندترین منابع دراختیار بشر است. 

فرهاد دبیری در مراسم بزرگداشت روز جهانی تنوع زیستی که 
در مجتمع ایثار شهرستان س��اوجبالغ برگزار شد، اظهار کرد: 
طی صد سال اخیر آسیب های جدی به محیط زیست در جهان 

وارد آمده است. 
وی خاطرنشان کرد: حجم آسیب هایی که در 100 سال گذشته 
به محیط زیس��ت وارد شده با 4/5میلیارد س��ال پیش برابری 
می کند .  دبیری ادامه داد: انس��ان به عنوان اش��رف مخلوقات 
برای راحت ترکردن زندگی خود مصای��ب و بالیای فجیعی بر 

سر طبیعت آورده است. 
معاون محیط زیس��ت طبیعی س��ازمان محیط زیست کشور 
دربخش دیگری از صحبت های خود به اهمیت تنوع زیس��تی 
در زندگی بش��ر اش��اره ک��رد و افزود: تن��وع زیس��تی یکی از 
ارزش��مندترین منابع در اختیار بشر محسوب می شود که باید 

مورد توجه همگان قرار گیرد. 
وی تصری��ح کرد: حیات انس��ان ها به تنوع زیس��تی وابس��ته 
 اس��ت؛ چرا که بدون این موهبت خدادادی زندگی انسان ها به 
 خط��ر می افت��د. وی تصری��ح کرد: طی س��ال های گذش��ته

 اقدامات قابل توجهی برای حفظ محیط زیس��ت انجام گرفته 
اما باید طرح ه��ا و برنامه های این حوزه را با اهتمام بیش��تری 

پیگیری کرد. 
دبیری گفت: در دو بخش محیط زیست انسان محور و محیط 
زیست طبیعت محور وابسته به اجزایی هستیم که نابودی این 

بخش ها نابودی بشر را به همراه دارد. 
 وی در پای��ان ب��ا تاکید بر ل��زوم جذب مش��ارکت م��ردم در 
 زمینه بهبود و توس��عه تنوع زیس��تی در کش��ور افزود: بقای

 تنوع زیستی کشور در گرو مش��ارکت مردمی و جوامع محلی 
اس��ت؛ چراکه ب��دون مش��ارکت عمومی هی��چ هدفی محقق 

نخواهد شد . 

مدیرکل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
بقای بسیاری از صنایع به حفظ تنوع زیستی بستگی دارد.

حمیدگشتاسب میگونی در مراسم بزرگداشت روز جهانی تنوع زیستی 
که در مجتمع ایثار شهرستان ساوجبالغ برگزار شد، اظهار کرد: به دالیل 
مختلف، عرصه  های طبیعی و محیط زیستی جهان طی سال های اخیر 
آسیب های فراوانی دیده است.وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می دهد 
قاچاق تنوع زیستی در دنیا بعد از قاچاق مواد مخدر دررتبه دوم قرار دارد.

گشتاسب میگونی افزود: به عنوان مثال ساالنه ۲50 میلیون قورباغه از 
کشورهایی نظیر هند و سریالنکا به کشور فرانسه صادر می شود که این 
اقدامات تبعات ناگوار زیادی به همراه دارد.وی ادامه داد: کتابخانه حیات 
جهان در حال حاضر درحال نابودی اس��ت و زنگ خطر نابودی محیط 

زیست در اکثر مناطق جهان به صدا درآمده است.
مدیرکل زیس��تگاه ها و امور مناطق س��ازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: درحالی ش��اهد نابودی محیط زیس��ت هس��تیم که تنوع های 
زیستی دردنیا به طور کامل شناسایی نش��ده اند. مدیرکل زیستگاه ها 
و امور مناطق س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ابراز کرد: بیش از ۳0 
تا 50 میلیون گونه زیستی در جهان اعالم ش��ده که از این میزان تنها 
پنج درصد شناسایی شده است.گشتاس��ب میگونی خاطرنشان کرد: 
نباید فراموش کرد بقا و دوام بسیاری از صنایع در جهان به حفظ تنوع 
زیستی بستگی دارد.این مس��ئول تصریح کرد: دولت های مختلفی در 
جهان س��رمایه گذاری کالنی برای حفظ منابع زیستی می کنند این 
در حالی است که در س��رزمین ما ش��تاب باالیی در نابودی این منابع 
گرفته ش��ده اس��ت.وی  افزود: دولت یازدهم برنامه های ویژه ای برای 
ادامه روند تخریبی محیط زیست کشور اجرایی می کند.وی ابراز کرد: 
متاسفانه ش��تاب تخریب محیط زیست از س��رعت اجرای بسیاری از 
این طرح ها بیش��تر اس��ت و همین زنگ خطری جدی محسوب می 
شود.گشتاس��ب میگونی در پایان گفت: در هر ثانی��ه ۳50 مترمربع از 
 مراتع و جنگل های کش��ور نابود می ش��ود از این رو همه مسئوالن در 
 بخش ه��ای مختل��ف باید نس��بت به حف��ظ محیط زیس��ت اهتمام 

داشته باشند.

تنوع زیستی از ارزشمند ترین 
منابع در اختیار بشر است

نابودی 350 متر ازمراتع و 
جنگل های کشور دریک ثانیه!

دریچه

دوره مجلس نهم شوراي اسالمي در حالي در بهارستان به پایان 
رسید که تلخ و شیرینی هاي محیط زیستي متعددي به همراه 
داشت، تصویب الیحه حق الکش��ف، پیشنهاد انحالل سازمان 
 محیط زیس��ت، مخالفت با الیح��ه ارزیابي زیس��ت محیطي

 پروژه ها و اظه��ار نظرها در مورد بنزین پتروش��یمي برخي از 
آنهاست.

 به گزارش»پاما«، نمایندگان مجلس نهم ش��وراي اس��المي
 کرسي هاي خانه ملت را به اعضاي جدید تحویل دادند؛ مجلس 
نهم فراز و نش��یب هاي زیادي را از نظ��ر تصمیم هاي محیط 
زیستي طي کرد که در این میان برخي از آنها به نفع و برخي چه 

بسا به ضرر محیط زیست بود.
پیشنهاد انحالل س��ازمان محیط زیس��ت، امضاي تومار براي 
احداث ج��اده از میان جنگل اب��ر، مخالفت با الیح��ه ارزیابي 
زیس��ت محیطي پروژه ها، حذف اعتبار مقابله ب��ا گرد و غبار 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت و برخي اظهار نظرها در مورد 
 بنزین پتروش��یمي و تصویب الیحه حق الکشف، از جمله این

تلخي ها و ش��یریني هاي مجلس نهم در زمینه محیط زیست 
است.

معصومه ابتکار معاون رییس جمهوري و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره عملکرد محیط زیستي مجلس نهم شوراي 
اس��المي گفت: در این زمینه باید منصف باشیم زیرا در برخي 

موارد خوب و گاها در برخي موارد بد عمل کردند.
وي افزود: اعضاي مجلس نهم شوراي اسالمي برخي لوایح را به 
نفع محیط زیست و کارکنان این حوزه تصویب کردند. از جمله 
این اقدامات، تصویب الیحه حق الکش��ف ب��راي محیط بانان 
به ویژه براي مخبران اس��ت که بر اس��اس آن افرادي که اخبار 
تخلفات محیط زیس��تي را به س��ازمان بدهند پاداش دریافت 

مي کنند.
ابتکار با بیان اینکه موارد دیگري هم بود که مجلس همکاري 
کرد، گفت: اما گاهي با موضوعات محیط زیس��تي، سیاس��ي 
برخورد شد، به عنوان مثال از یك طرف به موضوع گرد و غبار 
در خوزستان اعتراض داشتند اما از سوي دیگر بودجه سازمان 
در ارتباط با این پدیده را حذف کردند، یا زماني که به آلودگي 
هوا اعتراض داشتند و با ماسك وارد صحن مجلس شدند، اما در 
مقابل، الیحه هواي پاك را که بیش از یك سال است به مجلس 

تقدیم شده است،تصویب نکردند.
ابتکار ادامه داد: در ش��رایطي که دولت یازدهم براي حفاظت 
از جنگل ها تالش مي کند، براي برخي از فعالیت ها در داخل 
جنگل ها، سازمان محیط زیس��ت را به شدت تحت فشار قرار 

دادند و محدودیت ها و مشکالت زیادي را به وجود آوردند.
معاون رییس جمهوري با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع آبي 
گفت: با وجودي که دولت براي بحث تاالب ها و حفاظت از منابع 
آب و اهمیتي ک��ه دارند، برنامه ریزي مي کن��د اما نمایندگان 

مجلس نهم، حمایت هایي را که انتظار مي رفت، نداشتند.
ابتکار افزود: زماني که مجلس الیحه ارزیابي زیست محیطي را 
رد کرد، بسیاري دچار شوك شدند، خیلي ها فکر نمي کردند که 
مجلس یك کشور در دوراني که تمام دنیا فریاد محیط زیست 
برداشته و در شرایطي که رهبر انقالب هم سیاست هاي کلي 
نظام را ابالغ کردند، مجلس ی��ك الیحه مترقي و روزآمد را که 

مورد تایید دولت نیز بود، رد کند.
وي تاکید کرد: این الیحه در حالي رد شد که مقام معظم رهبري 
در بیانات خود در 1۷ اسفندماه ۹۳ بر پیوست محیط زیستي 
پروژه ها تاکید داشتند. از این رو جاي تعجب داشت که چرا دارد 

چنین اتفاقي مي افتد و چنین الیحه اي رد شده است.
بر اساس الیحه ارزیابي زیست محیطي پروژه ها، اجراي تمامي 
پروژه ها مستلزم داشتن ارزیابي زیست محیطي بود و سازمان 
حفاظت محیط زیست براساس این ارزیابي که در قالب گزارش 
ارایه مي ش��ود، نظر خود را درباره اجرا شدن و یا نشدن پروژه، 
اعالم مي کند. در این گزارش، میزان خسارت اجراي آن پروژه 

بر محیط زیست نیز مشخص مي شود.
رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست گفت: باید بگویم روند 
مجلس در زمینه محیط زیس��ت تلخ و ش��یرینی هاي زیادي 
داش��ت. به عنوان مثال، در مورد بنزین پتروشیمي ما وظیفه 
خودمان را انجام دادیم، این بنزین براي س��المت مردم بسیار 
خطرناك بود از این رو تولید و توزیع آن متوقف ش��د و دولت 
یازدهم در شرایط تحریم توانست کمبود بنزین را با وارد کردن 
بنزین یورو 4 جبران کند، ما انتظار تشکر نداریم اما عده اي در 

مجلس موضوع بنزین پتروش��یمي را به گونه اي دیگر نش��ان 
مي دادند.ابتکار افزود: به پاالیش��گاه اصفهان رفتم و دیدم که 
مهندسان ایراني با تالش و سختي زیاد کاتالیست بنزین یورو 4 
را در شرایط تحریم و با توانمندي داخلي، تولید کردند و با کمال 
افتخار بنزین یورو 4 تولید مي کنند، این چیزي است که باید به 
آن افتخار کنیم نه اینکه پافشاري کنیم که آن بنزین ها مشکلي 
نداش��ته و تهمت بزنیم. این موضوع انرژي بسیار زیادي را از ما 

تلف کرد و وقت کشور را گرفت.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: تالش هاي 
مجلس به عنوان ی��ك جایگاه نظارتي محترم اس��ت اما وقتي 
اقدامي در چارچوب سیاست هاي کلي نظام و کشور قرار دارد، 
نباید با آن اقدام مثبت و موثر دولت این اندازه مقاومت و مخالفت 
شود.وي تاکید کرد: ما با وجود تمام آن دشواري ها، کار خودمان 
را انجام دادیم و امروز بنزین پتروش��یمي در کش��ور نیست و 
سوخت یورو 4 در تمام کالنشهرها توزیع مي شود و مرحله بعد 
قرار است در کل کشور توزیع شود و امیدواریم معضل آلودگي 
هوا در بخش خودرو سازي، شهرداري ها، حمل و نقل عمومي و 
مشارکت به زودي برطرف شود.ابتکار گفت: امیدواریم مجلس 
دهم نگاه ویژه تر و مثبت تري نسبت به محیط زیست شکننده 
کشور داشته باشد تا در چند سال آینده همچنان جنگل هاي 
هیرکاني، بلوط زاگرس، حرا، تاالب هاي شادگان، زریوار، انزلي، 
گاوخوني، یوزپلنگ ایراني، آهوي ایراني و انواع زیست بوم هاي 
کنوني را همچنان در کنار خود داش��ته باشیم و فقط از آنها در 

کتاب ها یاد نکنیم.

تلخ و شيرينی هاي محيط زيستي مجلس نهم از زبان ابتكار

مدیرکل موزه تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر اینکه 
جمعیت ماهی خاویار کشور در حال نابودی است، گفت: این در حالی است که ایران 

مهم ترین صادرکننده خاویار جهان بوده است.
اصغر مبارکی در آیین بزرگداش��ت روز جهانی تنوع زیس��تی ک��ه در مجتمع ایثار 
شهرستان ساوجبالغ برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت تنوع زیستی در جریان زندگی 
روزمره کمتر مورد توجه قرار گرفته که در این راس��تا نیاز ب��ه تغییر نگرش در این 
حوزه است. وی با بیان اینکه متاسفانه متصور هستیم طبیعت وابسته به ماست در 
حالی که حیات انسان ها وابسته به طبیعت است، افزود: علی رغم همه پیشرفت های 

تکنولوژیکی، همه ارکان زندگی ما به طبیعت وابسته است.
مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور تصریح کرد: صنایع غذایی مورد استفاده انسان ها یا برداشت مستقیم از طبیعت 
هستند، یا از نظر ژنتیکی وابسته به گونه هایی بوده که به صورت طبیعی تحت عنوان 

تنوع زیستی در طبیعت وجود دارند.
ارزش های تنوع زیستی در ایران نادیده گرفته می شود

وی بیان کرد: ارزش های متفاوتی که برای تنوع زیستی تعریف شده تا حدودی نادیده 
گرفته شده و در این راستا بحث صید و صیادی مثال بارزی است.

مبارکی با اشاره به استفاده نادرس��ت از منابع طبیعت  خاطرنشان کرد: ارزش های 
علمی و فرهنگی و برون شناختی بخش��ی از اهمیت تنوع زیست محیطی محسوب 

می شوند.
وی با تاکید بر اینکه معیشت مردم کامال وابس��ته به تنوع زیستی است و مشکالت 
زیادی در اثر از بین رفتن گونه های مختلف زیس��تی برای انسان ها ایجاد می شود، 

گفت: باید هزینه زیادی برای بازسازی طبیعت پرداخت کنیم که این امری غیرممکن 
خواهد بود.مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور با بیان اینکه نیازمند تغییر نگرش در مورد تنوع حیات زیستی در 
اطراف خود هستیم، افزود: توسعه اقتصادی و فرهنگی با جریان سازی تنوع زیستی 

در حال انجام است.
ارزش تاالب شادگان در حال از بین رفتن است

وی با اش��اره به تنوع زیستی کشور گفت: خاستگاه ژنتیکی بس��یاری از گروه ها که 
استفاده اقتصادی از آنها می شود مانند گندم و احشام، کشور ایران است که به صورت 

عمده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
مبارکی خاطرنشان کرد: بیش از یك هزار و 150 گونه گیاهی وجود دارد که این عدد 

دائما در حال تغییر است و در صورت شناسایی گونه های مختلف افزایش می یابد.
وی بی��ان کرد: با وجود پیش��رفت علم همچنان ب��رای مبارزه با آفات و خش��کی و 
خشکسالی نیازمند ژن های گونه های وحشی غالت در اقالم اهلی شده زراعی هستیم.

مدیرکل دفتر موزه ه��ای تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی س��ازمان حفاظت محیط 
زیست کشور افزود: آماری که در سال ۲014 توسط صندوق جهانی حیات وحش ارایه 
شده عواملی مانند برداشت مستقیم از گونه ها، تخریب، تغییر و تبدیل زیستگاه ها، 

گونه های غیربومی و مهاجر و نیز تجارت و قاچاق غیرقانونی گونه ها را به عنوان عوامل 
تهدیدکننده تنوع زیستی معرفی کرده است.

وی اظهار کرد: تاالب ش��ادگان با اهمیت باال به عنوان ت��االب بین المللی و با ارزش 
اقتصادی باال معرفی شده که به سبب معرفی گونه غیربومی ماهی »تیالپیا« ارزش 

این تاالب در حال از بین رفتن است.
برنامه حفاظت و تنوع زیستی در ایران به روز رسانی نشده است

مبارکی به از دست رفتن جمعیت ماهی خاویاری در کشور اشاره کرد و گفت: زمانی 
ایران به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین صادرکننده خاویار در دنیا محسوب می شد، 
اما اکنون تنها از یك گونه و با س��همیه در حد چند 10 کیلو صادرات انجام می شود 
که این امر به سبب بهره برداری بیش از حد و تخریب زیستگاه ها صورت گرفته است.

وی در ادامه س��خنان خود با اشاره به اینکه همه کش��ورها ملزم به ارایه برنامه برای 
حفاظت و تنوع زیستی هستند، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون این برنامه توسط کشور 
ما به روزرسانی نشده و موظف هستیم در سال جاری این برنامه را به روزرسانی و ارایه 
کنیم. مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور تاکید کرد: فعالیت هایی که هم اکنون با صرف هزینه های هنگفت برای 
بازسازی گونه ها و حفاظت از آنها و نیز اصالح و ترمیم زیستگاه ها در حال انجام است، 

به سبب اصالح آثار فعالیت های غلط گذشته و رفتارهای حال حاضر است.
مبارکی با بیان اینکه در سال های گذشته حفظ تنوع زیستی به سبب نگرانی برای 
نسل آتی بود، گفت: در حال حاضر نگران نس��ل حاضر برای استفاده از تنوع زیست 
محیطی هستیم. وی در پایان گفت: امید است با تلفیق موضوع تنوع محیط زیستی 
و اهمیت و حفاظت آن و ارزش گذاری صحیح در برنامه های توسعه ای از این منابع به 

صورت مناسب حفاظت کرده و سالمت نسل کنونی و آینده را تامین کنیم.

جمعیت ماهی خاویار ایران در حال نابودی است

مدیرکل موزه تاریخ طبیعی سازمان محیط زیست:



5روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1870 | شنبه 8 خرداد 1395| 21 شعبان 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1870  | May 28.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

 یک  ماه قبل بود که عکس��ی در فض��ای مجازی مبنی ب��ر جراحات وارده 
به صورت یک نوزاد در اتاق زایمان یکی از بیمارس��تان های تهران دس��ت 

به دست شد.
حاال پس از مدت کوتاهی این حادثه در یکی از بیمارستان ها دولتی اصفهان 

تکرار شده است.
نوزاد در بیمارستان متولد می شود؛ پدر پش��ت در اتاق زایمان انتظار مادر 
و فرزند را می کش��د، پس از دقایقی پرس��تاران، مادر را که هنوز به خوبی 
 به هوش نیس��ت، به بخش منتق��ل می کنند. اما همچنان خب��ری از نوزاد 

تازه متولد شده نیست.
پدر با اضطراب راهرو بیمارستان را سراس��یمه باال و پایین می رود و بعد از 
یک ساع�ت پرست�ار بخ�ش، ن�وزاد را با ص�ورت بخی�ه ش�ده ب�ه آغ�وش 

پدر می رساند.
 تکرار حادثه زایمان و برخورد تیغ جراحی با صورت نوزاد

پدر این نوزاد گفت: 26 اردیبهشت ماه بود که برای زایمان همسرم به یکی 
از بیمارستان های دولتی شهر اصفهان مراجعه کردیم.

وی ادام��ه داد: ابت��دا مس��ئوالن بیمارس��تان از پذی��رش همس��رم 
خ��ودداری کردن��د؛ ول��ی بع��د از م��دت زم��ان طوالن��ی ب��ا توج��ه به 
وضعی��ت اضط��راری و درد ش��دید وی مجب��ور ب��ه پذی��رش ش��دند. 
پ��س از پذی��رش نی��ز ح��دود 15 س��اعت ط��ول کش��ید تا همس��رم 
را که در تمام ای��ن مدت درد می کش��ید به ات��اق زایمان منتق��ل کنند.

وی گفت: پس از انجام زایمان همسرم را بدون فرزندم از اتاق خارج کردند 
 و ما هرچه پیگیری می کردیم کس��ی جوابی به ما نمی داد که باالخره پس 

از یک ساعت دخترم را با صورت بخیه شده به من تحویل دادند.
 وی با اش��اره ب��ه این ک��ه در تم��ام مدت س��ه روزه بس��تری همس��رم 

در ای��ن بیمارس��تان حتی یک ب��ار هم پزش��ک معال��ج را ندیده اس��ت 
گفت: مگر ای��ن طور نیس��ت که پزش��ک ب��رای معاینه وضعی��ت بیمار 
بای��د حض��وری مراجع��ه کن��د؟ و آی��ا ویزی��ت و تجوی��ز تلفن��ی ه��م 
در پزش��کی ام��کان دارد؟ این پزش��ک حتی یک ب��ار هم ب��رای توضیح 

اینکه چ��ه بالیی بر س��ر ن��وزاد بی گناه م��ن آم��ده، حضور پی��دا نکرد. 
این پدر در پایان گفت: رییس بیمارستان می گوید برو و یک ماه دیگر اگر 
صورت نوزادت خوب نشد، برگرد. من هم برای شکایت به پزشک قانونی و 

نظام پزشکی مراجعه کردم که امیدوارم رسیدگی شود.
ایرج حریرچی چندی پی��ش در ارتباط با حادثه ای مش��ابه که در یکی از 
بیمارستان های تهران اتفاق افتاده بود، گفت: این گونه عوارض در تمام دنیا 

به صورت اندک دیده می شود.
وی با اشاره به اینکه در حین عمل زایمان به صورت غیر عمد ممکن است 
 تیغ جراحی با نوزاد برخ��ورد کند، گفت: اگر از جنب��ه ارگان های نظارتی 
به این موضوع بنگریم، از مسئول فنی بیمارستان و رییس بیمارستان گرفته 
تا وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی وظایف ذاتی و عمومی بر گردن 
دارند که شامل آموزش کادر درمانی و انجام اقدامات سیستماتیک و جامع 

در جهت پیشگیری از این خطاها است.
قائم مقام وزارت بهداشت در آن حادث�ه نیز که ص�ورت ن�وزاد توس�ط اب�زار 
جراح�ی دچار جراح�ت ش�ده ب�ود، گف�ت: اگ�ر اشتباه توس�ط پزش�کان 
حاذق صورت بگی�رد، ی�ک ن�وع رسی�دگی انج�ام می ش�ود و در مواقعی 
 هم ک��ه خطای گ��روه درمانی خاص و ع��وارض از درصد اس��تانداردهای 

مورد نظر باالتر است در این صورت هم رسیدگی دیگری می طلبد. 
البته رابطه بیمار و پزشک هم رابطه اصلی و مستقل است که با معیارهای 

خودش بررسی می شود.

حسن شفیعی مدیر طرح ساماندهی عنوان کرد:

ناژوان هدف سوم گردشگری اصفهان است
دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت:

روحانیون مرزبانان تیزبین خط فرهنگی جامعه هستند
در هفته ای که گذشت؛

اصفهانی ها 4006 مرتبه با سامانه 137 تماس گرفتند

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

خبرخبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: عربستان خواسته های ما را تامین نکند، 
حج منتفی است.

 علی جنتی در خصوص خبرهای مثبت��ی که از توافق ایران و عربس��تان 
 در م��ورد موض��وع حج مطرح ش��ده اس��ت، گفت: م��ن فکر نم��ی کنم 
سیاست های کلی عربس��تان تغییر کرده باشد به این خاطر که در آخرین 
دیدارهایی که هیئت ایرانی با آنها داشته است اوال بسیاری از پیشنهادهای ما 
در خصوص تامین امنیت زائران و امکاناتی را که باید فراهم کنند، نپذیرفتند. 
وی افزود: خصوصا بحث ویزا را که ما نیاز داشتیم در داخل کشور به ما ویزا 

بدهند، قبول نکرده اند.
 جنت��ی گف��ت: در مذاکرات قبل��ی ای��ران و عربس��تان، آنها لیس��تی از 
خواس��ته های خود را به صورت تحکمی ابالغ کردند که هیئت ایرانی زیر 
بار نرفت و برگشت، اما مجددا دعوت کردند که هیئت ایرانی برای مذاکره 
 برود و ما هم به هیئتم��ان تاکید کردی��م که حتم��ا روی مواضع اصولی 
جمهوری اسالمی ایران پافش��اری کنند. وی افزود: خواس��ته های ایران 
 مشابه همان خواسته های س��ال های پیشین اس��ت؛ مقامات ایران باید 
بر همان خواسته ها با دولت عربستان به تفاهم برسند و توافق کنند؛ طبیعی 
است اگر آنها خواسته های جمهوری اسالمی را نتوانند تامین کنند، امسال 

حجی انجام نخواهد شد.
 وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی در پاسخ به اینکه خواس��ته های ایران چه 
 بوده اس��ت؟ گفت: بحث اصلی ما تامین امنیت اس��ت، ما در حال حاضر 
با عربستان رابطه سیاسی نداریم، آنجا هیچ کنس��ولگری وجود ندارد و از 
شهروندان ایرانی حمایت کنسولی نمی شود، به خصوص با این بی کفایتی 
 که ما س��ال گذش��ته از دولت عربس��تان دیدیم که منجر به کشته شدن 
بیش از460 نفر از حجاج ما شد، تامین امنیت حجاج برای ما مسئله بسیار 

مهمی است.
جنتی دومین خواسته جمهوری اسالمی ایران را از دولت عربستان، حفظ 
 حرمت و کرامت زائران ایرانی عنوان کرد و افزود: در س��ال های گذش��ته 
با اینکه روابطه مان بهتر بود و به این صورت قطع رابطه نبودیم با این حال 

گاهی برخوردهایی با زائران ایرانی می شد که این مسئله باید حل شود.
وی گفت: نکته س��ومی که به ط��ور جدی به آن فکر می کنیم این اس��ت 
که ما در حال از دس��ت دادن زمان هس��تیم؛ ما از چهار ماه قبل بایس��تی 
قرارداده��ای مان را ب��رای هتل محل اقام��ت و حمل و نقل و م��وارد این 
چنینی انجام می دادیم که هیچ کدام انجام نشده است و ما زمان را کامل 
 از دس��ت دادیم. جنتی تاکید کرد: هیئت ایرانی باید برگردد تا ببینیم آیا 
توانسته اند به تفاهم برسند؟ اگر به تفاهم نرسیده باشند حج امسال منتفی 
است. وی گفت: همیش��ه احتمال تفاهم هس��ت، اما باید ببینیم مجموع 
خواسته هایی که ایران داشته که خواسته ی جدیدی هم نیست و در سال 

های گذشته نیز با عربستان تفاهم می کردیم، می پذیرند یا خیر؟! وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: دولت عربستان همان توافق نامه را هم 

باید امسال قبول کنند و چیز اضافه نخواهند.

بزرگ ترین سرمایه هر کشوری، سرمایه انسانی آن است. حفظ این سرمایه 
عظیم، همواره بای��د در اولویت قرار بگیرد تا آس��یب های اجتماعی مثل 
اعتیاد، این س��رمایه گرانبها را تهدید نکند. مقابله با اعتیاد، یک وظیفه 
ملی است که همه اعضای جامعه و مسئوالن، نسبت به آن تکلیف دارند و 

باید با این پدیده مذموم، برخورد جدی شود.
اما در این بین، راه مقابله با اعتیاد نیز بسیار حیاتی است. نمی توان با توسل 
به راه های غیرعلمی و غیرکارشناسی، امید داشت که آسیب های اعتیاد 
کاهش پیدا کند. همان قدر که فرآیند ترک ک��ردن اعتیاد یک ضرورت 

مهم است، انتخاب روش ترک کردن نیز به همان میزان اهمیت دارد.
تجربه نش��ان داده تالش برای ترک دادن اجباری معت��ادان در کمپ ها 
و اردوگاه ها بی نتیجه اس��ت، زیرا ترک اعتیاد اجباری، جواب نمی دهد. 
مهم ترین بخش فرآیند ترک اعتیاد، ایج��اد انگیزه درونی در افراد معتاد 
 است، به گونه ای که این افراد به ش��کل خودجوش و خودخواسته، مایل 
به ترک اعتیاد باشند، اما اگر بخواهیم با اتکا به روش های اجباری به ترک 
اعتیاد برسیم، این راه به مقصد نمی رسد. حتی اگر با روش های اجباری، 
فرد معتاد را در کمپ ها و اردوگاه ها ترک بدهیم، مطمئن باش��ید همان 
فردی که از اعتیاد پاک شده است، پس از خروج از کمپ، دوباره به سمت 

اعتیاد کشیده می شود، زیرا باور ترک اعتیاد در او نهادینه نشده است.
به همین دالیل، ضرورت دارد با آموزش و فرهنگ سازی، فضایی در جامعه 
ایجاد ش��ود که فرد معتاد به شکل داوطلبانه به س��مت ترک اعتیاد گام 
بردارد. همچنین نیاز است که پس از ترک اعتیاد، حمایت های اجتماعی 
از افراد نجات پیدا کرده هم گسترش پیدا کند. مثال باید برای این افراد، 
فرصت اشتغال ایجاد شود و جامعه دیگر به چنین افراد نجات پیدا کرده ای، 
به چشم همان معتاد قدیمی نگاه نکند. اما در صورتی که فرد نجات پیدا 
کرده، دوباره با همان دایره دوس��تان قدیمی در ارتباط باشد و شغلی هم 
 برای امرار معاش نداشته باشد، ش��ک نکنید که احتمال بازگشت مجدد 
آن فرد به اعتیاد، باال خواهد ب��ود. جدای از آن، نبای��د فراموش کرد که 
وضعیت بهداش��تی کمپ های اجباری ترک اعتیاد هم مناس��ب نیست 
و گاهی نیز از روش های غیرعلمی برای ترک اعتیاد اس��تفاده می کنند. 
نظارت بیش��تر بر فعالیت کمپ های ت��رک اعتیاد و اضافه ش��دن کادر 
بهداش��ت و درمان به این مراکز، می تواند فرآیند ت��رک اعتیاد را به ریل 

علمی بازگرداند و از حجم تخلف های این مراکز نیز بکاهد.

مدیر ط��رح س��اماندهی ناژوان با اش��اره ب��ه اینکه 
ه��دف س��وم گردش��گری در اصفه��ان، ن��اژوان 
 اس��ت، گف��ت: تم��ام طرح های��ی ک��ه در ن��اژوان 
به اجرا رسیده برای نخستین بار در سطح کشور بوده 
است. حسن شفیعی اظهار کرد: ناژوان به عنوان تنها 
بیشه زار باقیمانده از بیشه زار های اصفهان محسوب 
می شود و تنها محلی اس��ت که تالش شده به شکل 
قدیمی و سنتی حفظ شود. وی با بیان اینکه سیاست 
کلی ما نیز حفظ فضای سبز و سبزینگی ناژوان است، 
 اضافه کرد: نخس��تین مجموعه باغ پرندگان کش��ور 

در اصفهان و در ناژوان ایجاد شده است.
 مدی���ر ط���رح س���اماندهی مجموع���ه ن���اژوان 
با اش��اره ب��ه اینکه ناژوان هدف س��وم گردش��گری 
 در اصفه��ان اس��ت، تصری��ح ک��رد: الزم اس��ت 
در راستای تقویت صنعت گردشگری در این کالنشهر 
به ناژوان به عنوان یکی از مراکز گردشگری اصفهان 
نگاه ش��ود. ش��فیعی با تاکید بر اینکه در عید امسال 
نسبت به سال گذش��ته آمار فروش بلیت در مناطق 
برای استفاده از امکانات و فضا های موجود در ناژوان 

2/5 برابر افزایش داشته است، ادامه داد: عید امسال 
حدود400 ه��زار فروش بلیت در ناژوان داش��ته ایم. 
 وی با بیان اینکه هر اقدامی در ناژوان انجام می دهیم 
در راس��تای توس��عه گردشگری اس��ت، تاکید کرد: 
راه اندازی آکواریوم اتفاق نادر و جالبی اس��ت که در 
راستای توسعه گردشگری در ناژوان صورت گرفت. 
مدیر طرح ساماندهی مجموعه ناژوان افزود: نخستین 
و زیباترین باغ خزندگان نیز در اصفهان ایجاد شده و 
نمایش��گاه صدف ها و حلزون های دریایی ناژوان نیز 
در کش��ور اولین است. ش��فیعی با بیان اینکه اجرای 
طرح هم رکاب در جاده سالمت نیز از اقدامات صورت 
گرفته در ناژوان اس��ت، اظهار کرد: فرهنگ س��ازی 
 در راس��تای ایج��اد فرهن��گ دوچرخه س��واری 

در ناژوان به خوبی انجام شده است.
وی با اش��اره به اینکه تم��ام اتفاقاتی ک��ه در ناژوان 
 صورت گرفته برای نخستین بار در سطح کشور انجام 
 شده است، ادامه داد: جاده سالمت و طرح هم رکاب 
در ناژوان نیز برای نخس��تین بار در اصفهان به وقوع 

پیوسته است.

روحانی��ون مرزبان��ان تیزبین مرزه��ای فرهنگی 
 جامعه هستند و دلدادگی این قشر به اهل بیت یکی 
 از مصادی��ق و ظرفی��ت عظی��م برای ایس��تادگی 

در مقابل دشمنان است.
دادس��تان کل دادگاه وی��ژه روحانیت در مراس��م 

تودیع و معارفه دادستان ویژه روحانیت در 
استان های مازندران و گلستان 

در ساری گفت: مجموعه پاک 
و ارزش��مند روحانی��ت 

همیش���ه نق���ش 
ارزش�����مندی در 

جامعه داش��ته اند و 
آبروی روحانیت به دست 

مجموعه نوران��ی روحانیت 
صیانت شده است.

حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم 
رییس��ی اظهار داش��ت: مجموعه روحانیت 

اثرگذارتری��ن جریان در کش��ور اس��ت. وی گفت: 
باوجود تنوع گروه های مرجع در کشور مطمئن ترین 

گروه در حوزه مسائل سیاس��ی و اجتماعی در بین 
مردم روحانیت هستند. دادس��تان کل دادگاه ویژه 
روحانیت افزود: روحانیون مردم را به سوی خوبی ها 

می خوانند و خود هم عامل واثق به شمار می روند.
رییسی تصریح کرد: صیانت از جایگاه پاک و اثرگذار 
روحانی��ت به دس��ت روحانی��ت صورت 
می گی��رد. وی ب��ا بی���ان ای��ن ک�ه 
روحانی�ت از حامی�ان اصلی انقالب 
و نظام بوده و هستند، تاکید کرد: 
ام��روز بی���ش از60 کانال 
فارسی زبان ماهواره ای برای 
جنگ ن��رم و تهاج��م فرهنگی 

فعالیت می کنند.
رییس��ی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه روحانیت 
مرزبانان تیزبی��ن مرزه��ای فرهنگی جامعه 
هستند، عنوان کرد: دلدادگی به اهل بیت و زیارت 
 یکی از مصادیق و ظرفیت عظیم برای ایس��تادگی 
در مقابل دشمنان اس��ت و دش��من در مقابل این 

ظرفیت عظیم شکست خواهد خورد.

 در هفت��ه ای که گذش��ت 4 ه��زار و 6 تماس 
 با س��امانه 137 ش��هرداری اصفه��ان برقرار 
 ش��ده اس��ت که منجر ب��ه ثب��ت 2509 پیام 
 در س��امانه الکترونیک��ی این مرکز و ارس��ال 

به مناطق و سازمان های مرتبط شده است.
بر اس��اس اعالم اداره ارتباط��ات مردمی 137 
ش��هرداری اصفهان، کارکن��ان واحد بازخورد 
 س��امانه 137 نی��ز 2 ه��زار و 718 تم��اس 
با شهروندانی که مشکالت مربوط به شهرداری 
را با این سامانه مطرح کرده بودند، برقرار کردند 
تا از نحوه پیگیری مش��کالت مطرح شده آنها 
کس��ب اطالع کرده یا اطالع رسانی های الزم 

را انجام دهند.
بر اس��اس این گزارش، 1497 مورد از تماس 
 ش��هروندان نیز در خص��وص اطالع رس��انی 

یا مشاوره بوده است.
در این گزارش آمده است که از نظر موضوعی 
بیشترین پیام های ضبط ش��ده با موضوعات 
قرارندادن زباله در س��اعت مق��رر جمع آوری 

پس��ماندها، رف��ع خط��ر درخت��ان در ح��ال 
 سقوط، گزارش س��اخت و س��از بدون مجوز، 
نامطلوب ب��ودن نظاف��ت، عدم جم��ع آوری 
به موقع بازیاف��ت، رفع س��دمعبر و ترکیدگی 

تاسیسات فضای سبز بوده است.
این گزارش حاکی است که در این مدت300 
مورد از تماس های ش��هروندان که جهت رفع 
خطر بود، پیگیری و هماهنگی الزم به صورت 
فوری با واحدهای مرب��وط در مناطق 15 گانه 

شهرداری اصفهان انجام شد.
شایان ذکر است که در هفته گذشته بیشترین 
 تماس ها با س��امانه 137 ش��هرداری اصفهان 
از سوی شهروندان منطقه 8 اصفهان با برقراری 

312 تماس بوده است.
ش��هروندان اصفهانی م��ی توانن��د در تمامی 
س��اعات ش��بانه روز با 137 تم��اس گرفته و 
موضوعات خود را در حوزه وظایف ش��هرداری 
مطرح کنند تا مورد رسیدگی مسئوالن مربوطه 

قرار گیرد.

جنتی: 

عربستان خواسته های ما را تامین 
نکند، حج منتفی است

ایجاد انگیزه درونی مهم ترین بخش فرآیند ترک اعتیاد؛

ترک اعتیاد اجباری
جواب نمی دهد

امروزه یک��ی از ش��غل های کاذب و پردرآم��د مدلینگ 
اس��ت که هرروز بازار آن در کش��ورهای مختلف به ویژه 
کش��ورمان داغ ت��ر می ش��ود و در ای��ن می��ان برخ��ی 
اف��راد از این موقعی��ت سوءاس��تفاده کرده و ب��ه دنبال 
 تروی��ج بی بندوب��اری مدل ش��ده و عکس ه��ای خود را 

در شبکه های مجازی در معرض دید همه می گذارند...
 درواقع این روزها تا چش��م کار می کند، شاهد تبلیغات 
مدلینگ در بیشتر فروش��گاه های لباس، آرایشگاه های 
زنانه و مزون های خانگی هس��تیم که افراد برای کس��ب 
درآمد، چنین ش��غل کاذبی را انتخاب کرده و ارزش ها را 
زیر سوال می برند. این افراد در راستای ترویج بی بندوباری 
و اش��اعه فرهنگ برهنگی، قبح ش��کنی و عادی س��ازی 
بی حجابی اقدام ب��ه تبلیغات غیرقانون��ی لوازم آرایش و 
پوشاک در شبکه های مجازی به ویژه اینستاگرام، تلگرام 
و فیس بوک می کنند؛ درواقع این افراد با کس��ب درآمد 
 میلیونی خ��ود را برای تبلیغات و جذب مش��تری به دور

از شأن اسالم در معرض نمایش گذاشته و شهروندان را 
تشویق به بی بندوباری و خرید محصول می کنند.

حتی در این میان برخی دس��ت های پنهان با تش��کیل 
ش��بکه ای هماهنگ در راس��تای به ظاهر فروش اش��یا 
زینت��ی، جواهرآالت و مده��ای جدید لب��اس به ترویج 

ابتذال و تبلیغ الگوه��ای بی حجابی از 
زن ایرانی می پردازند و به شکل 

گروهی و باندی اقدام به 
 این ام��ر می کنند. 

از ای��ن ماجرا که 
بگذریم، برخی 
از مدل ه���ا در 
مراسم های شوی 

لب��اس ک��ه مجوز 
دارند و در جمع زنان 
برگزار می ش��وند، 

عکس های شان 
بدون 

اطالع خودشان با برگزاری شوی لباس منتشر می شود. 
 در حقیقت ش��رکت کنندگان از مدل ه��ا تصویر گرفته 
 و در ش��بکه های مجازی منتش��ر می کنند. خوشبختانه 
به دلیل حساسیت موضوع با ورود دستگاه های مسئول 
به ویژه پلیس فتا و دس��تگاه قضایی دیگر حاش��یه امنی 
 برای این افراد که به نام مدل اقدام به ترویج بی بندوباری 
در کش��ور می کنند، باق��ی نمی ماند به ش��کلی که این 
افراد تح��ت تعقی��ب قضای��ی قرارگرفته  و برای ش��ان 
پرونده قضایی تشکیل و به این موضوع رسیدگی جدی 
صورت خواه��د گرفت. در این زمینه بابایی، سرپرس��ت 
دادس��رای جرایم رایانه ای در خصوص برخورد قانونی با 
برگزارکنندگان برنامه های شوی لباس در صورت انتشار 
تصاویر ش��رکت کنندگان در فضای مجازی هشدار داده 
و مطرح کرده اس��ت که برخی از برگزارکنندگان مراسم 
شوی لباس و مدلینگ با تهیه عکس های خالف عفت و 
اخالق عمومی از شرکت کنندگان، نسبت به انتشار این 
تصاوی��ر در فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی اقدام 
می کنند. حتی این مدلینگ ه��ای غیرقانونی به صورت 
قارچ گونه در شهرس��تان های کشور نیز رشد کرده است 
به شکلی که حجت االسالم والمسلمین اسماعیل صادقی 
نیارکی، دادستان قزوین از دو پرونده مدلینگ در دستور 
کار دادس��تانی قزوین خبر می دهد که در حال بررسی و 
تکمیل مراحل قضایی است. وی در ادامه گفته است که 
این دو پرونده مدلینگ در دس��تور کار دادستانی 
قزوین قرار دارد که یکی از آن ها کارگاه تولیدی 
بوده و تبلیغ��ات غیرقانونی نیز در ش��بکه های 
 اجتماعی داش��ته اس��ت که به محض بررسی 
با آن ها برخورد جدی خواهد شد. دادستان 
قزوین همچنین در ای��ن خصوص با 
اشاره به نفوذ و تهاجم فرهنگی 
در الیه ه���ای مختل���ف 
 جامع���ه، خاطرنش��ان 
کرده اس��ت ک��ه خطر 
نفوذ فرهنگی ایجاب 
می کند در س��ال 
ج��اری مس��ئله 
حجاب به قدری 
پررنگ ت������ر 
متفاوت ت��ر  و 
از س��نوات قبل 
توجه  د ر مو
ر  ا ق���ر
گیرد.

فهرست مصادیق مجرمانه علیه عفت و اخالق 
عمومی

در این میان عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه، فهرس��ت مصادیق محتوای 
مجرمانه را ش��امل محتوای علیه عفت و اخالق عمومی 
ازجمله اش��اعه فحش��ا و منکرات ) بند 2 م��اده 6 قانون 
 مطبوعات (، تحریک، تش��ویق، ترغیب، تهدید یا دعوت 
به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات 
جنسی ) بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ای و ماده 649 
قانون مجازات اسالمی (، انتشار، توزیع و معامله محتوای 
خالف عفت عمومی ) مبتذل و مس��تهجن ( بند 2 ماده 
 6 قانون مطبوع��ات و ماده 14 قانون جرای��م رایانه ای (،

تحریک، تش��ویق، ترغیب، تهدی��د یا تطمی��ع افراد به 
دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ) ماده 15 قانون 
 جرایم رایانه ای ( و اس��تفاده ابزاری از افراد ) اعم از زن و 
مرد ( در تصاویر و محتوا، تحقی��ر و توهین به جنس زن، 
تبلیغ تشریفات و تجمالت نامشروع و غیرقانونی ) بند10 

ماده 6 قانون مطبوعات ( دانست.
پرونده های عنکبوت 1 و 2 در دادس��رای جرایم رایانه ای 
عباس جعف��ری دولت آبادی، دادس��تان ته��ران در این 
 زمین��ه اظهار کرده اس��ت که: ظرف دو س��ال گذش��ته 
 در حوزه مب��ارزه ب��ا آرایش��گاه ها و مزون ه��ای مرتبط 
با مدلینگ کارهای خوبی انجام شده اس��ت و دو پرونده 
عنکبوت یک و عنکبوت دو توس��ط سرپرست دادسرای 
جرایم رایان��ه ای و همکاران مان کلی��د خورد،  حدود50 
آرایش��گاه، 50 مزون و50 آتلیه عکاس��ی تحت ش��اخه 
اطالعات��ی و قضایی درآمدن��د و دس��تگیری ها  انجام و 
صفحات زیادی بسته شد. وی تصریح کرد: امیدواریم این 
اقدامات باوجود کمبودهایی که در دادسراها به خصوص 

در دادسرایی های تخصصی وجود دارد، ادامه پیدا کند.
جعفری دولت آبادی با اش��اره به تهدیدها و آس��یب های 
فضای مجازی، افزود: شکستن حریم خصوصی، ریختن 
آبرو و انتش��ار عکس های محرمانه افراد، انتش��ار مطالب 
خالف واقع و مبتنی بر جاذبه جنسی برای جذب مخاطب، 
انتش��ار مطالبی برخالف موازین اسالمی و دینی ازجمله 
آسیب های فضای مجازی اس��ت. دادستان تهران یادآور 
ش��د: امروزه در فضای مجازی ش��اهد افزایش چشمگیر 
یا حتی توس��عه و ترویج ش��بکه های مبتذل، مستهجن 
که خطر جدی برای خانواده هاس��ت، هستیم. دادستان 
تهران گفت: می توانیم ادعا کنیم ک��ه حداقل با ضرباتی 
که صفحات مختل��ف خورده اند آن ها ب��ه همین راحتی 
نمی توانند فعالیت کنند چراکه اشراف نظارت در صفحات 

اینستاگرام و فیسبوک وجود دارد.

تبداغمدلینگازتهرانتاشهرستانها

دریکی ازبیمارستان های دولتی رخ داد:

تکرار یک حادثه پزشکی دلخراش دراصفهان
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حجت االسالم عبدالکریم عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان قزوین 
 در جمع مس��ئوالن فرهنگی حوزه های مقاومت بسیج استان قزوین، 
با بیان این که برای پیدا کردن هدف زندگی به آیات قرآن و کالم خدا 
مراجعه کنیم، اظهار کرد: وس��عت فهم، اراده و درک انسان ها محدود 
اس��ت و برای فهم اهداف صحیح زندگی نمی توانیم تنها به درک خود 

تکیه کنیم.
وی در ادام��ه افزود: اگر اه��داف زندگی با اندیش��ه و تفکر انس��ان ها 
تعری��ف ش��وند، مقطع��ی ب��وده و مان��دگار نخواهن��د ش��د و برای 
مان��دگاری اه��داف م��ان باید ب��ه آی��ات ق��رآن و کالم خ��دا رجوع 
 کنی��م زیرا پاس��خ هایی ک��ه از کالم خ��دا متبادر می ش��ود، منطقی

 است.
 نماین��ده ولی فقیه در اس��تان قزوین با اش��اره به آیات ق��رآن درباره 
اهداف زندگی انسان ها، اظهار کرد: » ما جن و انس را جز برای عبادت 
 نیافریده ای��م. « عبادت یک��ی از هدف ه��ای اصلی زندگی انس��ان ها

 است.
حجت االس��الم عابدینی با بیان این ک��ه همه انس��ان ها در همه حال 
مشغول عبادت هستند، بیان کرد: هیچ انسانی نیست که غیر عبادت 
 کار دیگ��ری بکند و هر کس��ی به نوعی مش��غول پرس��تش و عبادت

 است.
وی در ادام��ه اضافه ک��رد: هدف از رس��الت پیامب��ران و اولیای الهی 
وادار کردن مردم به عبادت نیس��ت، بلکه آن ه��ا، اصالح نوع عبادت و 
جهت گیری عبادت های انس��ان ها به سمت یکتاپرس��تی و پرستش 

خدای یگانه را در نظر داشتند.
امام جمعه قزوین با اشاره به آیه ۲۵ س��وره لقمان گفت: اگر از کافران 
سوال شود چه کسی آسمان و زمین را آفریده؟ حتما خواهند گفت خدا؛ 
اگر جوابی غیر از این می دادند امکان هدایت آن ها توسط پیامبر )ص( 
نبود و این مهم نشان می دهد خداوند در معنویت پشتیبان انسان است.

وی با بیان اینکه کلمه » ال اله اال ا... « باید در جامعه تقویت و نهادینه 
شود، بیان کرد: برای نهادینه شدن این امر مهم و الهی باید کار فرهنگی 

گسترده انجام شود.
نماین��ده ولی فقیه در اس��تان قزوی��ن در ادامه اضافه ک��رد: زمانی ما 
وظیفه خ��ود را ب��ه خوبی انج��ام داده ایم ک��ه این ه��دف در جامعه 
 محقق ش��ود در غیر این صورت تالش ها در این زمینه باید ادامه پیدا 

کند.
حجت االسالم عابدینی با بیان اینکه بدون گفتار باید مردم را به خوبی ها 
دعوت کرد، اظهار کرد: ب��ا رفتار و عملکرد خ��ود می توانیم مردم را با 

فرهنگ و آداب دینی، عدالت و انصاف دعوت کنیم.
 نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان قزوی��ن در پای��ان با نق��ل خاطره ای 
 از ش��هید بابایی عنوان کرد: ش��هید بابایی در زم��ان فرماندهی خود 
با رفتار خود بس��یاری از کارمندان و کارکنان خود را با فرهنگ دینی 

آشنا کرده بود.

در میان اسامی فیلمسازان سینما با اس��امی کارگردان هایی مواجه شدیم که 
سال هاست اثری نساخته اند.

بیکاری طوالنی و دور ماندن از فضا و فعالیت های س��ینمایی درددل و حرف 
مش��ترک تعداد زیادی از سینماگران است. بس��یارند بازیگران، نویسندگان، 
کارگردان ها و عوامل فنی سینمایی بسیاری که از تبعیض ها، البی و باندبازی، 
به بازی گرفتن و دع��وت عده خاصی از بازیگران در اکث��ر پروژه ها، اختصاص 
بودجه به برخی کارگردان ها یا تهیه کنندگان برای س��اخت فیلم و بیکاری و 
 دوری از حرفه شان که حاصل این حرکات اس��ت، شکایت دارند و گالیه آن ها 
به گوش کسی نمی رسد. حرفه کارگردانی یکی از مشاغل محبوب و البته دشوار 
سینماست که برای تعداد زیادی از دانش آموختگان رشته سینما جذابیت دارد 

و به سراغش می روند. 
برخ��ی از فیلمنامه نویس��ان و تهیه کنندگان ک��ه تجربه هم��کاری با برخی 
کارگردان ها را دارند، ممکن است مجددا به سراغ این کارگردان ها بروند یا حتی 
دیگر نروند. همکاری تهیه کنندگان با کارگردان های به خصوص نیز از دالیل 

بیکاری عده ای دیگر از کارگردان ها می شود. 
 کم نیستند فیلمس��ازانی که با گذشت ۵ سال از ش��روع دهه90 هنوز موفق 
به ساخت فیلمی نشده اند و مدت بیکاری، فاصله و دوری آن ها از فعالیت های 

سینمایی به ۵ تا10 سال می رسد. 
در مقابل تعداد زیادی از فیلمسازان با بودجه دولتی یا خصوصی هرسال فیلم 
تولید می کنند و برای ساخت پروژه های بزرگ قرارداد می بندند. با وجود اینکه 
به ادعای دولت تدبیر و امید، رفتار و عملکرد مس��ئوالن حوزه فرهنگ و هنر 
کشور موجب جذب عده ای از اهالی سینما و برگش��ت آن ها به این هنر شده، 
اما همچنان فضای حاکم بر س��ینما و دالیلی که از آن ها نام برده شد، موجب 
دلزدگی و دوری تعمدی عده ای از س��ینماگران می ش��ود و با وجود داش��تن 
 موقعیت برای س��اخت فیلم، رغبت چندانی نس��بت به آن نش��ان نمی دهند.  
در این گزارش اس��امی فیلمس��ازانی که بیش از ۵ سال از س��ینما و فعالیت 

سینمایی دور بوده اند، آورده شده است:
 عبدا... باکیده_ نویسنده، تهیه کننده و کارگردان

  » تو را دوس��ت دارم « آخرین اث��ر این کارگردان تا س��ال 9۵ اس��ت که در 
سال 1378 ساخته شد. وی 17 سال است که فعالیت سینمایی نداشته است.

 واروژ کریم مسیحی _  کارگردان، فیلمنامه نویس و تدوینگر 
  آش��نایی وی ب��ا یک بازیگ��ر تئات��ر و س��ینما در باش��گاه ارمنی��ان مونیخ، 

مسیر زندگی او را تغییر داد. او با بهرام بیضایی آشنا و دستیارش شد.
آخرین ساخته تحسین برانگیز کریم مسیحی » تردید « است که در سال 1387 
 ساخته و برای ساخت آن برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی شده است.

 خرداد 1393 در مراس��م بزرگداش��تی که برای کریم مس��یحی برگزار شد، 
بهرام بیضایی پیامی را از ایاالت متحده آمریکا فرستاده بود.

 کریم مسیحی که روز 1۴ فروردین13۵0 را روز تولد سینمایی خود می داند، 
هفت سال است که فعالیت سینمایی ندارد.

 کریم آتشی _  فیلمنامه نویس و کارگردان سینما 
وی فعالیت هن��ری را با کارگردانی فیلم های کوتاه و فعالیت س��ینمایی را در 
سال 1369 آغاز کرد و نخستین تجربه سینمایی او فیلم »پنجاه روز التهاب« 
 است. آخرین س��اخته آتشی در س��ال 1387 و به نام » نطفه ش��وم « با بازی 
سام درخشانی، سیروس گرجستانی، محمد کاسبی، سیامک اطلسی، مهوش 
وقاری و جلیل فرجاد بوده است. آتشی نیز به مدت هفت سال فعالیت سینمایی 

نداشته است.
 حمیدرضا آش�تیانی پور _  کارگردان، فیلم نامه نوی�س، تهیه کننده  
کارگردانی » دختری به نام تندر « محصول سال 1379 و تهیه کنندگی فیلم 
 » بازهم س��یب داری؟ « در س��ال  138۵ جدیدترین فعالیت وی در س��ینما 

بوده است. 
 امرا... احمد جو _  کارگردان و تهیه کننده

 از کارگردان ها و فیلمنامه نویسان معروف سینما است و تمایل به لحاظ کردن 
فرهنگ بومی ایرانی در آثارش دارد. از آثار این کارگردان که بیش��تر در حوزه 
کارگردانی تلویزیون فعالیت دارد، می توان به » ش��اخه های بید « در سینما و 
 »روزی روزگاری«، » تفنگ س��رپر « و » پشت کوه های بلند « اشاره کرد. وی 

در سینما از اواخر دهه60 و در تلویزیون از دهه80 فعالیت نداشته است.
 شهرام اسدی _  کارگردان سینما 

 وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته  سینما از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا 
و کارگردان اثر ماندگار و معروف » روز واقعه « اس��ت. وی از سال 87 که فیلم 

»شب واقعه« را ساخت تا سال 9۵ فعالیت سینمایی نداشته است.
 مسعود اطیابی _  کارگردان و تهیه کننده

 جدیدتری��ن فیلم این کارگردان و تهیه کننده س��ینما در س��ال 1389به نام 
»اخالقتو خوب کن« است. وی از س��ال 89 و به مدت 6 سال است که فعالیت 
سینمایی نداشته اس��ت. » میالد « عنوان پروژه ای اس��ت که قرار بود اطیابی 

بسازد، اما ساخت آن تاکنون محقق نشده است.
  شهریار بحرانی _  نویسنده و کارگردان

 » ملک سلیمان « آخرین اثر این کارگردان است که در سال 1387 ساخته شد. 
بحرانی در سال 1393 نش��ان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر را دریافت 
کرد. کارگردان » مریم مقدس « 8 سال است که اثری را در سینما کارگردانی 

نکرده است.
  پریسا بخت آور _  کارگردان 

  همس��ر اصغر فرهادی پس از س��اخت فیلم » دایره زنگی « در سال  1386، 
به مدت 9 سال فیلم دیگری نساخته است. 

 محمد بزرگ نیا _  تهیه کننده و کارگردان
 وی پی��ش از آنکه ش��روع به س��اختن فیلم های س��ینمایی کند، ۲۵ س��ال 
 س��ابقه فعالیت در تلویزیون و مستندسازی را داشته اس��ت. از آثار او می توان 
 به » کش��تی آنجلی��کا «، » جن��گ نفتکش ه��ا «،» جایی ب��رای زندگی « و 

» راه آبی ابریشم « اشاره کرد. 
وی پس از س��اخت » راه آبی ابریشم « در  س��ال 1387 و تا سال 9۵ به مدت 

هشت سال اثر دیگری نساخته است.
 سیدضیاءالدین دری _ نویسنده، کارگردان، تهیه کننده

 وی از س��ال  8۵ که فیلم » من و دبورا « را به عن��وان کارگردان، تهیه کننده و 
نویسنده ساخت تا سال 9۵ که10 سال فاصله دارد، فیلمی نساخته است. 

دراین لیست کارگردان های دیگری نیز می توان اضافه کرد. اما در کل می توان 
 گفت فیلمس��ازانی که مدت ها دور از س��ینما و دوربین س��ینمایی هستند، 

دل شان برای صحنه سینمایی می تپد و مایل هستند به آن روزها برگردند.
این ها سرمایه های هنر سینمای کشور هستند که باید برای استفاده از دانش و 
تجربه آن ها و ظرفیت وجود آن بهره مند شد. به این فهرست می توان نام ده ها 
بازیگر، نویسنده و عوامل فنی سینما را نیز اضافه کرد که در جریان این بیکاری 

معیشت هنر آن ها دچار رکود و انزوا شده است.

اهداف زندگی را بر مبنای آیات قرآن 
تبیین کنیم

» جوانم��ردان « اولی��ن قهرمان ه��ای کارتون��ی از ن��وع 
 وطنی هس��تند که این روزها در دس��ت انیمیشن س��ازان 
ایرانی ورز می بینند و ش��کل  می گیرن��د. از هفت ماه پیش 
به س��فارش مرکز پویانمایی صبا، تولید فیلم س��ینمایی و 
مجموعه انیمیش��نی » جوانم��ردان « ب��ه کارگردانی رضا 

فصاحت و تهیه کنندگی الهام ابراهیمی آغاز شده است.
 مراس��م رونمایی این انیمیش��ن که با هدف برندس��ازی و 
صنعتی شدن انیمیشن تولید می شود، با حضور دکتر رضا 
پورحس��ین، قائم مقام معاون سیمای رس��انه ملی، مرتضی 
شمسی، رییس مرکز پویانمایی صبا، مرتضی رزاق کریمی 
مشاور عالی مدیرعامل و سرپرست معاونت فرهنگی مرکز 
س��ینمای مس��تند و تجربی، دس��ت اندرکاران تولید این 
انیمیش��ن و در مرکز بسیج س��ازمان صدا و سیما رونمایی 
ش��د. در این مراسم بخش��ی از انیمیش��ن » جوانمردان « 
و نیز فیلمی از پش��ت صحن��ه و روند تولی��د آن به نمایش 
 درآمد. همچنین از محصوالت جانبی مانند عروس��ک های 
ساخته شده از ش��خصیت های این انیمیشن و لوازم تحریر 

آن نیز رونمایی شد.
 قهرمانان فرهنگی

انیمیش��ن » جوانمردان « راوی دالوری ه��ای یک پهلوان 
ایرانی به نام جالل الدین خواهد بود که با الهام از شخصیت 

جالل الدین خوارزمشاهی خلق شده و قرار است 
بر اس��اس آن یک مجموعه صد قسمتی و یک 
فیلم سینمایی ساخته شود. این فیلم سینمایی 

در جشنواره فجر امسال حضور خواهد داشت.
مرتض��ی شمس��ی، ریی��س مرک��ز پویانمایی 
صب��ا ای��ن انیمیش��ن را ش��روعی ب��رای 
برندس��ازی در انیمیش��ن ای��ران دانس��ت 

و درب��اره دالی��ل بنیانگ��ذاری چنی��ن انیمیش��نی 
 گف��ت: ک��ودکان م��ا ب��ه قهرمان ه��ای بومی 

 و ملی نیاز دارن��د و ما باید با در نظر داش��تن 
ت��وان و ق��درت کش��ورهای غرب��ی در تولید 

 انیمیش��ن، قهرمانان��ی خل��ق کنی��م ک��ه 
در انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی � اسالمی 

به نسل های بعد موثر باشند.
به اعتقاد شمسی، یک شخصیت کارتونی 
می تواند ضم��ن تقویت بازار س��رمایه در 

انتقال فرهنگ هم سهم عمده ای داشته 
باشد.

وی در این ب��اره توضی��ح داد: در تاریخ 
کش��ورمان حداق��ل دو نمون��ه س��راغ 

داریم که از یک رس��انه غی��ر بومی برای 
حفظ و انتق��ال فرهنگ ایرانی اس��تفاده 
ش��ده اس��ت؛ یک بار فردوس��ی از شعر به 

عنوان ی��ک رس��انه عرب��ی اس��تفاده کرد 
تا فرهن��گ ملی و ایران��ی را زنده ن��گاه دارد 
و یک ب��ار دیگ��ر آل بویه به عن��وان حاکمان 

 شیعه از آداب و رس��ومی مانند سووشون اس��تفاده کردند 
تا فرهنگ عاشورا تداوم پیدا کند.

رییس مرکز پویانمایی صبا معتقد اس��ت در عصر رسانه ها، 
می توان انیمیش��ن را با همین نگاه م��ورد بهره برداری قرار 
داد و با انتخاب درس��ت و ارایه کارهای با کیفیت و هدفمند 
آثاری س��اخت که در حفظ و انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی 
س��هم داش��ته باش��ند. رییس مرکز پویانمایی صبا، انتقال 
فرهنگ را نیازمند ارایه آثاری زیبا و جذاب دانست و تاکید 
 کرد: اگر ش��اهنامه، فقط نصیحت بود و پن��د و اندرز، امروز 
نه از شاهنامه نشانی بود و نه احتماال از تمدن ایرانی. ضرورت 
جامع��ه امروز ما این اس��ت که بچه های ما قهرمان داش��ته 
باشند و تاثیرگذاری این قهرمان ها در گرو جذابیت و زیبایی  

بصری است.
 زمانی برای برندسازی

انیمی�ش��ن » جوانمردان « به گفته رییس مرکز پویانمایی 
صبا، اولین انیمیشن صنعتی صباس��ت و یک شروع واقعی 

برای تولید صنعتی بر مبنای برندسازی.
مرتضی شمسی از روزگاری یاد کرد که مرکز پویانمایی صبا 
 صرفا برای پرکردن آنتن تلویزیون انیمیش��ن می س��اخت. 
او تصریح کرد: حاال وقت آن رسیده که به سمت برندسازی 
در انیمیش��ن برویم و به همی��ن منظور همزم��ان با تولید 

انیمیشن، طراحی و ساخت دیگر لوازم جانبی هر انیمیشن 
از جمل��ه عروس��ک، لباس، نوش��ت افزار و ب��ازی اینترنتی 
نیز در دس��تور کارمان قرار گرفته؛ چراکه الزم اس��ت تاثیر 
 انیمیش��ن ها در ذهن کودکان ت��داوم پیدا کن��د و پیام ها 

در ذهن آنها نهادینه شود.
 فصل مشترک

انیمیشن » جوانمردان « که به واس��طه پرداختن به فتیان 
و پهلوانان، فصل مشترک فرهنگ اس��المی و تمدن ایرانی 
را مدنظر ق��رار داده، از قهرمان ها و اس��طوره ها برای انتقال 

فرهنگ بهره می گیرد.
قائم مق��ام معاون س��یما، انتخ��اب فرهن��گ پهلوانی برای 
پرداخت��ن به تم��دن ایران��ی -  اس��المی را ی��ک انتخاب 
 هوش��مندانه دانس��ت و در این ب��اره گفت: م��رام پهلوانی 
در تمام ایران طرفدارانی داش��ته و پهلوانان در سراسر این 
سرزمین جای داش��ته اند و بهترین گزینه برای تولید اثری 
هستند که قرار است قهرمانان ملی را به کودکان و نوجوانان 

معرفی کند.
دکتر رضا پورحسین، درباره ش��یوه  مفهوم سازی گفت: اگر 
قرار باشد یک مفهوم در ذهن کودک نهادینه شود الزم است 
در مرحله اول ادراک حسی او را درگیر کرد که درباره یک اثر 
 انیمیش��نی این اتفاق از طریق حس بینایی و ارتباط بصری 

با قهرمان ها رخ می دهد. بعد از آن باید ادراک خیالی ایجاد 
ش��ود و این اتفاق زمانی رخ می دهد که ادراک حسی مدام 

تکرار شود تا تاثیرش در ذهن انسان تداوم پیدا کند.
 دکتر پورحس��ین ادام��ه داد: طبیعی اس��ت ب��رای تکرار 
ادراک حس��ی نمی توان بارها و بارها یک اث��ر را به نمایش 
گذاشت، بنابراین می توان از نمادها و سمبل ها استفاده کرد. 
لوازم جانبی ی��ا بازی های رایانه ای در واق��ع نقش نمادها و 
سمبل هایی را بازی می کنند که موجب تداوم ادراک حسی 
و درنتیجه ش��کل گیری ادراک خیالی می شود و درنهایت 
مفهوم س��ازی و هم ذات پنداری اتف��اق می افتاد و مفاهیم 

مورد نظر سازندگان به دل و جان کودکان راه پیدا می کند.
وی اظهار امی��دواری کرد ک��ه انیمیش��ن » جوانمردان « 
بتواند با ارایه این ل��وازم جانبی و به کم��ک همین نمادها، 
»جالل الدین« را ب��ه عنوان یک ش��خصیت محبوب و یک 

الگو تثبیت کند.
 تعامل تلویزیون با دولت

قائم مقام معاون سیما در حاشیه مراسم رونمایی از انیمیشن 
» جوانمردان « تعامل با قوای سه گانه به ویژه دولت را یکی 
 از برنامه ه��ای جدید س��ازمان صدا و س��یما توصیف کرد. 
دکتر رضا پورحسین گفت: همان طور که آقای علی عسکری 
در مراس��م معارفه و مصاحبه های اخی��ر گفته اند، تعامل با 
قوای سه گانه ، س��ازمان ها و نهادها و به ویژه دولت 
از برنامه های جدی ایش��ان اس��ت. همچنین آقای 
دکترعلی عس��کری ب��ر عمیق تر و کیفی تر ش��دن 
برنامه های تلویزیون، کیفی سازی و همچنین توجه 
بیش��تر به تربیت و حفظ نیروی انسانی تاکید ویژه 
دارد.  قائم مقام معاون س��یما همچنین از شتاب در 
تولید سریال های تلویزیون خبر داد و گفت: ساخت 
سریال های تلویزیونی به خصوص س��ریال های فاخر و الف 
 ویژه با ش��تاب بیش��تری دنبال خواهد ش��د. وی 
همچنین دو س��ریال » علی البدل « و » برادر « 
را گزینه های اصلی تلویزی��ون برای ماه مبارک 

رمضان برشمرد .
 این قهرمانان نازنین

انیمیش��ن » جوانمردان « چهار ش��خصیت اصل��ی دارد: 
جالل الدین که قهرمان اصلی و یک پهل��وان دالور و مومن 
میهن پرس��ت اس��ت. برزین که جوانمردی درشت 
هیکل و بسیار قوی است، اما توانایی هایش بیشتر به 
زور بازویش محدود می شود و در عوض مراد پهلوانی 
سیاستمدار اس��ت که عالوه بر زور بازو از دانش و تدبیر 
هم بی بهره نیس��ت و به همین دلیل مشاور جالل الدین 

است. 
ی��ک خواهر و ب��رادر ه��م دیگ��ر قهرمانان ای��ن مجموعه 
 انیمیش��نی هس��تند؛ س��ارا متخصص طب اس��ت و آشنا 
به داروهای گیاهی و س��ینا مخت��رع و مب��دع. او ابزار رزم 
 و تجهی��زات فن��ی را ب��رای گ��روه جوانم��ردان طراح��ی 

می کند.

در روزگاری که سید علیخان نصر، نمایش را به رادیو آورد، هیچ کس گمان 
نمی کرد این س��اختار به عنوان یکی از قالب های پرطرفدار برنامه سازی 
در رادیو مطرح شود. او نمایش های اجرا ش��ده در تهران را همراه عده ای 
از بازیگران و با کمی تغییر به استودیو پخش زنده رادیو آورد و آنها را اجرا 
می کرد. نمایش هایی که در تئاتر تهران و به وس��یله سیدعلیخان نصر و 
بازیگران نامدار تئاتر تهران روی صحنه می رفت، چه تئاتری و چه رادیویی 
به صورت زنده در رادیو اجرا می شد. این اتفاق خوب که در خردادماه سال 
13۲1 افتاد، طراوت ت��ازه ای به برنامه های رادی��و داد، حتی تا جایی که 
هر ش��ب خانواده ها دور جعبه کوچک رادیو می نشستند و با هیجان زیاد 

نمایش ها را گوش می دادند.
نمایش های رادیوی��ی در آن دوران مثل حاال نبود ک��ه هر نمایش قصه و 
شخصیت های متفاوت و مجزا داشته باشد، بلکه بیشتر به تک گویی توسط 
بازیگران تئاتر اختصاص داشت. بازیگر متن نمایش را به دست می گرفت 
و با تیپ گرفتن به جای شخصیت نمایشی به تنهایی اجرا می کرد و دیگر 
از افکت و موس��یقی های نمایش��ی خبری نبود. اما آرام آرام نمایش های 
رادیویی، رنگ و لعاب دیگری به خودش گرفت. امروز این فرزند رسانه 7۵ 
ساله شده، اما هنوز هم طراوت خودش را حفظ کرده و یکی از قالب های 
خاطره انگیز در برنامه های رادیویی است و هر لحظه شنوندگان با شنیدن 

آواهای مختلف برای خودشان یک فضای خیال انگیز را ترسیم می کنند.

این دنی��ای خیال انگیز هن��وز هم با گس��ترش ش��بکه های تلویزیونی، 
مجازی و... همچنان در تخیل س��ازی یکه تازی می کند و دیگر رس��انه ها 
نمی توانند با او رقاب��ت کنند، زیرا تعدد صداه��ای مختلف، رنگین کمان 
زیبایی را در نمایش های رادیویی ش��کل می دهد. با این که بازیگران این 
قالب برنامه س��ازی در مقایس��ه با دیگر مدیوم ها از ابزار کمتری بهره مند 
هستند، اما هر روز با صدای شان و ساخت تیپ های متفاوت، شنوندگان 
را به دنیای خاص خودشان می برند. آنها تنها با صدا دنیای بازیگری شان 
را زنده نگه می دارن��د و ابزار دیگری در اختیار ندارند. این س��ختی کار را 
دوچندان می کند، اما بازیگران این رس��انه با وجود همه دش��واری های 
کار، سعی می کنند هر روز خالق ش��خصیت هایی با روحیات متنوع برای 

شنوندگان باشند.
از سوی دیگر، سکوت در دنیای نمایش رادیویی معنا ندارد و تنظیم کننده 
نمایش رادیویی باید سعی کند نمایشنامه های رادیویی را طوری بنویسد 
که سکوت و خیره شدن به نقطه ای مشخص را با صدا، افکت و صداسازی 
به نمایش بگذارد. در ضمن کارگردانان نمایش رادیویی هم موظف هستند 
صداها را کارگردانی کنند، صداهایی ک��ه بتواند حس بازیگر را به بهترین 
ش��کل به مخاطب منتقل کند. آنها باید مثل یک رهبر ارکستر صداها را 
هدایت کنند تا هر روز ش��نوندگان راهی یک دنیای خیال انگیز ش��وند؛ 

دنیایی که با نت های شنیدنی آمیخته شده است.

معاون امور مجلس و استان هاي رس��انه ملي از آیات عظام تقلید براي 
ضبط برنامه هاي کوتاه معارفي ویژه ماه مبارک رمضان دعوت کرد.

 حجت االس��الم و المس��لمین موس��وي مقدم با همراه��ي مدیر کل 
صدا و س��یماي مرکز قم با هدف دعوت براي ضبط برنامه هاي معارفي 
ویژه ماه مبارک رمضان به دیدار حضرات آیات مکارم شیرازي و سبحاني 
رفت. حضرت آیت اهلل مکارم شیرازي در این دیدار مسئولیت رسانه ملي 
را در هجمه فرهنگي کنوني بسیار سنگین دانست و افزود: در فضاهاي 
مجازي فعالیت هاي گسترده اي بر ضد دین و اعتقادات صورت گرفته 
 که صدا و س��یما باید در این جبهه ه��م ورود و این هجم��ه را خنثي 

کند.
  وي با اش��اره به برنامه س��ازي در ح��وزه دین و ارزش ه��اي اخالقي 
خاطر نشان کرد: حتما نباید در این حوزه از پیام مستقیم در برنامه ها 
استفاده کرد و گاهي با اشاره غیرمستقیم یا حتي در لفافه برنامه هاي 
طنز هم مي توان ارزش هاي اخالقي و اسالمي را در جامعه منتشر کرد. 
 حضرت آیت اهلل س��بحاني نیز در دی��داري جداگانه با اش��اره به نقش 
بي بدیل صدا و س��یما در پاسخ به شبهات ایجاد ش��ده در شبکه هاي 
معاند و ضد دین، ایجاد بستر مناسب براي پاسخگویي به شبهات توسط 
افراد خبره را از اولویت هاي صدا و سیما دانست و آمادگي خود را براي 
همفکري و همکاري با صدا و س��یما اعالم کرد. مع��اون امور مجلس و 
استان هاي سازمان صدا و سیما در ابتداي این دیدارها با ارایه گزارشي 

 با اش��اره به تولید نزدیک به ۲8 هزار س��اعت برنام��ه معارفي و قرآني 
در صدا و سیما از اقبال این برنامه ها در بین مخاطبان به ویژه نسل جوان 
یاد کرد و افزود: از این میزان برنامه بیش از 13 هزار س��اعت در حوزه 
سیما و 1۴ هزار ساعت در حوزه صدا بوده است و عالوه بر آن نیز هزار و 

۲16 ساعت نیز سخنراني معارفي پخش شده است. 
حجت االس��الم موس��وي مقدم افزود: می��زان رضای��ت مخاطبان از 
برنامه هایي مثل » آفتاب شرقي «، » این ش��ب ها «، »کوي محبت«، 
»از الک جیغ تا خدا«، » سمت خدا «، » روضه رضوان «، »تا نیایش«، 
» ب��اران « و ... ک��ه برنامه هاي ش��اخص معارفي هس��تند بر اس��اس 
نظرس��نجي ها بیش از80 درصد اس��ت که این می��زان معموال براي 

برنامه هاي نمایشي و سریال ها است.
 وي فعالیت رسانه ملي در سطح اس��تان ها و تولید برنامه هاي معارفي 
 مراکز اس��تان ها را نیز قابل توجه دانس��ت و گفت: مراکز اس��تاني نیز 
با توجه به فرهنگ و گویش محلي از کارشناس��ان خبره معارفي بومي 
استان خود استفاده مي کنند که ارتباط بیشتري با مردم پیدا کرده اند.

وي با اشاره به اینکه برنامه هاي ویژه ماه مبارک رمضان که مراجع معظم 
تقلید دارند نیز در این ماه در ص��در توجه و اقبال عمومي قرار دارند، از 
این دو مرجع عالي قدر دعوت کرد که طبق س��نوات گذش��ته صدا و 
 سیما را با این برنامه هاي کوتاه در نش��ر معارف اسالمي و قرآني یاري 

دهند.

رادیو با نمایش، خاطره می سازد

رضایت 80 درصدي مخاطبان از برنامه معارفي رسانه ملي

اولین انیمیشن صنعتی ایران در صبا ساخته می شود؛

دالوری هـای جـالل الدین در » جوانمـردان «

گزارش

فیلمسازانی که مدت هاست بیکارند
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اخباراخبار

فرمانده سپاه قمربنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری گفت: امسال برای 
حضور در مراسم ارتحال امام ۱۵ هزار زائر از استان چهارمحال و بختیاری 

به مرقد امام خمینی)ره( اعزام می شوند.
رضا محمدسلیمانی تعداد اتوبوس های در نظر گرفته شده برای اعزام 
زائران را 37۵  دس��تگاه اعالم کرد و افزود: در ه��ر اتوبوس روحانیون، 
راویان دوران دفاع مقدس و خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران حضور 

دارند.
وی بیان کرد: تمام خودروهای که برای جابه جایی زائران در این س��فر 
انتخاب شده اند باید مورد تأیید و دارای سیستم سرمایشی، معاینه فنی 

و تجهیزات کامل باشد.
سلیمانی با بیان اینکه زائران برای ثبت نام به مراکز بسیج و سپاه مراجعه 
کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به فرصت اندکی که وجود دارد زائرانی 
که قصد دارند به مرقد امام خمینی)ره( اعزام شوند باید برای ثبت نام به 
مراکز بسیج و سپاه در این شهرستان مراجعه کنند.وی گفت: از 4 لغایت 
۱0 خرداد ماه س��ال جاری ثبت نام در پایگاه های بس��یج و حوزه های 
مقاومت استان برای اعزام در مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی ادامه دارد.

وی با اش��اره به اینکه زائران باید در پایگاه های بس��یج ثبت نام کنند، 
بیان کرد: افرادی که برای نخستین بار به مرقد امام خمینی)ره( اعزام 
می شوند در اولویت ثبت نام قرار دارند. س��لیمانی ادامه داد: بسته های 
فرهنگی با هدف شناخت س��یره  امام خمینی)ره( و وفاداری مردم به 
امام امت و تجدید بیع��ت با مقام معظم رهبری در بین اعزام ش��دگان 

توزیع می شود.

مدیر کل صنعت، مع��دن و تجارت چهارمح��ال و بختی��اری از برپایی ۲0 
نمایشگاه در چهارمحال و بختیاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

نعیم امامی اظهار داشت: از این تعداد نمایش��گاه تاکنون سه نمایشگاه برپا 
شده است.

 وی افزود: از تعدادکل نمایشگاه هایی که در س��طح استان برگزار می شود 
۱7 نمایشگاه تخصصی و سه نمایشگاه عمومی است. وی اظهار داشت: هم 
اکنون نمایشگاه صنعت ساختمان در شهرکرد برپا ش��ده است که آخرین 
 دس��تاوردهای حوزه صنعت س��اختمان در این نمایش��گاه در معرض دید

 عالقه من��دان ق��رار گرفته اس��ت. مدی��ر کل صنع��ت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این نمایشگاه تا هشتم خردادماه در محل 

نمایشگاه های بین المللی شهرکرد دایر است.

دادستان چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۱0 میلیون تومان به انجمن حمایت 
از زندانیان چهارمحال و بختیاری کمک شد.

در همایش نس��یم مهر 470 میلیون تومان از طریق مش��ارکت خیران و 40 
میلیون تومان از طریق مساعدت اس��تاندار چهارمحال و بختیاری به انجمن 

حمایت از زندانیان کمک شد.
دادستان چهارمحال و بختیاری در همایش»نس��یم مهر« اظهار داشت: در 
راس��تای حمایت از خانواده زندانیان در این همای��ش ۵۱0 میلیون تومان با 

مشارکت خیران و استاندار استان چهارمحال و بختیاری کمک شد.
شکراهلل بهرامی با بیان اینکه سال گذشته تنها ۱7۲ میلیون تومان به خانواده 
زندانیان کمک شد، افزود: یک هزار و 700 خانواده زندانی در استان وجود دارد 

که این مبلغ تنها میان 700 خانوار مشکل دار کمک شد.
دادستان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سال گذشته استاندار ۲۵ میلیون 
تومان به این انجمن کم��ک کردند، بیان کرد: با توجه ب��ه حمایت های ویژه 
استاندار از زندانیان و خانواده آن ها امسال 40 میلیون تومان از طریق استاندار 
به این انجمن کمک شد. بهرامی خاطر نشان کرد: به دلیل کمبود اعتبارات در 
این انجمن بسیاری از مش��کالت خانواده زندانیان را نمی توان رفع کرد و این 
یکی از مهم ترین مشکالت این انجمن است. وی با بیان اینکه ساختمان انجمن 
حمایت از زندانیان استیجاری است، گفت: این انجمن فاقد ساختمان است 
و باید برای احداث ساختمان جدید مس��ئوالن اعتباراتی را تخصیص دهند. 
دادستان چهارمحال و بختیاری با اشاره به عوامل ایجاد آسیب اجتماعی در 
جامعه تصریح کرد: طالق، ش��رارت، اعتیاد، بیماری، رک��ود قیمت در بازار و 

برگشت چک از جمله عواملی است افراد به زندان منتقل می شوند.

 مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری از 
راه اندازی کتابخانه سیار در منطقه عشایری این استان خبر داد.

فرزداد رحیم��ی اظهار داش��ت: این کتابخان��ه در شهرس��تان کوهرنگ 
چهارمحال و بختیاری به کودکان و نوجوانان خدمات در حوزه امانت کتاب 

ارایه می دهد.
وی عنوان کرد:کتابخانه س��یار روستایی و عش��ایری شهرستان کوهرنگ 

مجهز به سه هزار و ۶00 جلد کتاب است.
وی ادامه داد: این کتابخانه سیار۲0 روستای منطقه را تحت پوشش خود 

قرار داده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: در حال حاضر 4۲0 کودک و نوجوان عضو این کتابخانه س��یار 

هستند.

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری:

 اعزام ۱۵ هزار زائر از  استان
 به مرقد امام خمینی)ره(

در حوزه صنعت، معدن و تجارت؛

 ۲۰ نمایشگاه 
درچهارمحال وبختیاری برپا می شود

دادستان چهارمحال و بختیاری:

کمک به انجمن حمایت از 
زندانیان  استان

کتابخانه سیار در منطقه عشایری 
استان  راه اندازی شد

معاون پش��تیبانی امور مجلس س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی کش��ور گفت: اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه دارد و 

بایدا از این ظرفیت ها استفاده شود.
علیرضا صال��ح در مراس��م انتص��اب رییس جدید 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال 
و بختیاری با اش��اره به اینکه اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه دارد و 
بایدا از این ظرفیت ها اس��تفاده شود، اظهار داشت: 
این استان قابلیت های بسیاری از جمله گردشگری، 
نزدیکی به اس��تان های صنعتی، منابع آب و... دارد 
که باید ازاین ظرفیت ها در مس��یر توس��عه بیشتر 

استان استفاده کرد.
وی تاکید کرد: باید با برنامه ریزی و کار کارشناسی 
ش��ده زمینه بهره گیری از ظرفیت ها ایجاد شود و 

سرعت پیشرفت استان را شتاب داد.
معاون پشتیبانی امور مجلس س��ازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور یادآور شد: توسعه استان نیازمند 
تالش مدیران اس��تان اس��ت که باید در این مسیر 
دلسوزانه وارد شوند و با تالش و کوشش زمینه رفع 

محرومیت را ایجاد کنند.
توسعه راه های ارتباطی از مهم ترین اقدامات  

دولت در استان بوده است
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم 
 اظهار داش��ت: از ابت��دای فعالیت دول��ت یازدهم 
تالش های بس��یاری در مس��یر توس��عه اس��تان 

چهارمحال و بختیاری انجام شده است.
قاسم سلیمانی دشتکی تاکید کرد: توسعه راه های 
ارتباطی و خروج چهارمحال و بختیاری از بن بست 
از مهم ترین اقدامات در این استان به شمار می رود 

که به همت دولت یازدهم در حال اجرا شدن است.
 اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری افزود: توس��عه

 محور های ترددی اس��تان و چهار خطه ش��دن و 
کوتاه شدن مسیر های ارتباطی در این استان مورد 

 توجه قرار گرفته اس��ت و تالش داریم که با توسعه
 جاده های استان مس��یر توسعه اس��تان را هموار 
کنیم.وی بیان کرد: به همت فعالیت های انجام شده 
دولت در این استان، تعداد روس��تاهایی که با تانکر 
آبرسانی می شوند، کمتر شده است و بسیاری از آنها 
 مشکل اب شرب را دیگر ندارد و از اب تصفیه شدن

 بهره مند شده اند.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم اکنون 
پروژه های مهمی در سطح اس��تان از جمله پروژه 
 راه آهن، کارخانه فوالد و... در حال اجراس��ت که با

 بهره برداری از آنها زمینه توس��عه بیش��تر استان 
فراهم می شود.

برنامه ریزی و مدیریت درست می تواند موانع 
سد راه توسعه استان را بر دارد

مدیر کل تبلیغات اس��المی چهارمحال و بختیاری 
نیز در این مراسم بیان کرد: برنامه ریزی و مدیریت 
درست می تواند موانع سد راه توس��عه استان را بر 

دارد.
حجت االسالم س��ید جعفر مرتضوی اذعان داشت: 
از ابتدای انقالب تاکنون تالش بس��یاری در مسیر 

توسعه چهارمحال و بختیاری برداشته شده است.
مدیر کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری با 
اش��اره به اینکه محرومیت همچنان در برخی نقاط 
این استان مشاهده می ش��ود، تاکید کرد: باید این 
اس��تان مورد توجه بیش��تر قرار گیرد و تالش شود 
در مسیر توس��عه گام بردارد. رییس جدید سازمان 
مدیریت و برنامه ری��زی چهارمحال و بختیاری نیز 
در این مراسم اظهار داشت: توانمندسازی نیروهای 
انس��انی یکی از مهم ترین اقدامات در مسیر توسعه 

کشور به شمار می رود.
حبیب اهلل وفایی بیان کرد: توس��عه کش��ور در پی 
به کارگیری نیروهای توانمن��د ومتخصص محقق 

می شود.
رییس جدید س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ریزی 
چهارمحال و بختی��اری ادامه داد: بای��د از ظرفیت 
نیروهای مردمی در توسعه منطقه و کشور استفاده 
کرد.در پای��ان این مراس��م از زحمات اس��ماعیل 
 عام��ری گلس��تان ریی��س س��ازمان مدیری��ت و 
 برنامه ریزی س��ابق چهارمحال و بختیاری تقدیر و
 حبیب اهلل وفایی به عنوان رییس سازمان مدیریت و
  برنام��ه ری��زی چهارمح��ال و بختی��اری منصوب

 شد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:

ظرفیت های بسیار چهارمحال و بختیاری برای توسعه
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رییس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان:

مهم ترین ارکان توسعه هر کشور 
نیروی انسانی است

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:

توانمندی های بسیاری در تولید داروهای 
دامپزشکی در کشور وجود دارد

رییس جدید س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزي 
استان چهارمحال و بختیاري با بیان اینکه نیروي 
انساني یکي از مهم ترین ارکان توسعه هر کشوري 
است، گفت: در س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي 
اس��تان با بهره گی��ري از فرصت هاي اس��تاني و 
کشوري، تربیت نیروي انساني متخصص را دنبال 

خواهیم کرد.
حبیب اهلل وفایي در آیی��ن تودیع و معارفه رییس 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان، اظهار 
کرد: در س��اختار جدیدي ش��وراي عالي اداري 
ش��کل گرفته در آذرماه س��ال گذش��ته، فراهم 
آوردن اقتضاع��ات راهب��ردي توس��عه، طراحي 
زیرس��اخت هاي توس��عه و رص��د آن ب��ه عنوان 
زمینه ساز احیاي سازمان هاي مدیریت استان ها 

ذکر شده است.
وي با بیان اینکه نیروي انساني یکي از مهم ترین 
ارکان توسعه هر کشوري اس��ت، تصریح کرد: در 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان با بهره گیري 
از فرصت هاي استاني و کش��وري، تربیت نیروي 

انساني متخصص را دنبال خواهیم کرد.

وفایي در ادامه افزود: توس��عه اس��تان و کش��ور 
بدون نیروي انساني جریان س��از، مولد و بهره ور 

امکان پذیر نیست.
وي شاخص مند کردن توزیع امکانات و اعتبارات 
هزینه اي را از برنامه هاي سازمان مدیریت استان 
در آینده اي نزدیک عنوان کرد و گفت: دستیابي 
به اهداف این سازمان نیازمند انسجام کامل همه 

دستگاه هاي اجرایي استان است.
رییس جدید س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزي 
اس��تان با بیان اینکه پس از تدوین س��ند توسعه 
استان برنامه هاي عملیاتي را دنبال خواهیم کرد، 
افزود: اتکا به نهادهاي عموم��ي و دولتي جایگاه 
اقتصادي اس��تان را تغییر نخواه��د داد و اقتصاد 
بایستي به دس��ت صاحبان اصلي آن یعني مردم 

سپرده شود.
وي در پایان تحقق اقتصاد مقاومتي بس��یاري از 
کشورهاي توسعه یافته را مرهون حرکت و حضور 
مردم دانس��ت و گفت: مردم بایس��تي س��ازمان 
مدیری��ت را در کنار خود، پش��توانه فعالیت هاي 

اقتصادي خود و نه در مقابلشان ببینند.

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: 
توانمن��دی ه��ا و ظرفیت های بس��یاری در 
 تولید داروهای دامپزش��کی درکشور وجود 

دارد.
محمد رضا صف��ری در کنگره بی��ن المللی 
فارماکول��وژی و داروه��ای دامپزش��کی در 
 دانش��گاه ش��هرکرد ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
 توانمن��دی ه��ا و ظرفی��ت های بس��یاری

 در تولی��د داروهای دامپزش��کی درکش��ور 
 وجود دارد، اظهار داشت: باید از ظرفیت ها و 
 پتانس��یل ه��ا موجود در کش��ور در مس��یر

  تولی��د داروه��ای دامپزش��کی اس��تفاده 
شود.

 وی اظه��ار داش��ت: تولی��د داروه��ای 
دامپزش��کی و صادرات آنها می توانددرآمد 
 خوبی برای کشور رقم بزند و از طرفی موجب

 ایجاد اشتغال در سطح کشور می شود.
 رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور یادآور 
ش��د: حوزه تولید داروهای دامپزشکی باید 

ساختارمند شود.

۱۳۰۰ داروی حوزه دامپزشکی در کشور 
تولید می شود

 وی بی��ان ک��رد: ه��م اکن��ون کنگ��ره 
 بی��ن الملل��ی فارماکول��وژی دام��ی نقش 
مهمی در مس��یر توس��عه تولی��د داروهای 

دامپزشکی می تواند ایفا کند.
محمد رضا صفری تاکید کرد: در این کنگره 
به تمام زوایای تولید دارو های دامپزش��کی 

توجه شده است.
 رییس س��ازمان نظام دامپزش��کی کش��ور
  در ادامه با اش��اره به اینکه در س��طح کشور
داروی  300 و ه��زار  ی��ک  از  بی��ش    
  حوزه دامپزش��کی تولی��د می ش��ود، بیان
  ک��رد: کش��ور قابلی��ت توس��عه بیش��تر

  در ح��وزه تولید داروه��ای دامپزش��کی را 
دارد.

کنگ��ره بین الملل��ی فارماکول��وژی و علوم 
داروی��ی دامپزش��کی در س��الن همای��ش 
دانش��کده کش��اورزی دانش��گاه ش��هرکرد 

گشایش یافت.

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: مدیرعامل س��ازمان
 همیاری شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری باید با توجه 
به وضعیت کنونی این سازمان، تعدیل نیروی انسانی را مورد توجه 

قرار دهد.
 قاسم سلیمانی در اولین مجمع فوق العاده شورای سازمان همیاری 
شهرداری های استان اظهار داشت: س��ازمان همیاری شهردای ها 
یک پیمانکار است که باید کار اقتصادی انجام دهد از همین رو الزم 
اس��ت مدیر آن روابط عمومی و قدرت تعامل خوب با سایر مدیران 

داشته باشد.
وی با تاکید بر تعدیل نیرو در سازمان همیاری شهرداری های استان 
افزود: وقتی س��ازمان درآمد ندارد باید به فکر تعدیل نیروی انسانی 
و اس��تفاده از افراد متخصص بود از همین رو الزم اس��ت مدیرعامل 
جدید س��ازمان تعدیل نیرو و هماهنگی با مدیران اس��تانی را مورد 

توجه قرار دهد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری ب��ا بیان اینکه س��ازمان همیاری 

شهرداری ها نماد پیش��رفت و عمران استان است، خاطرنشان کرد: 
سازمان همیاری ش��هرداری ها باید یک نهاد قدرتمند، رقیبی برای 
شرکت های بزرگ پیمانکاری و ابزاری کمک کننده برای استانداری 

و مدیران باشد نه اینکه متکی به دوپینگ استانداری باشد.
س��لیمانی بیان ک��رد: این س��ازمان بای��د در مناقصات ش��رکت و 
مطالبات��ش را از دس��تگاه ها طلب کند ت��ا از گردابی ک��ه در آن به 
خصوص در مورد مسئله منطقه ویژه اقتصادی و شهرک شیدا گرفتار 

شده، خود را نجات دهد.
وی ادامه داد: پیشنهاد قرار گرفتن منطقه ویژه اقتصادی استان در 
زیرمجموعه شهرک های صنعتی داده ش��ده است اما مراحل انجام 

آن قدری زمان بر است.
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری قدرت تصمیم گی��ری را یکی از 
ابزارهای مدیر خوب عنوان و تصریح کرد: مدیر باید انعطاف و قدرت 
رایزنی داشته باشد تا بتواند این س��ازمان را به یک نهاد قدرتمند و 

مستقل تبدیل کند.

س��لیمانی در ادامه با بیان اینکه ش��هرداران امین و منتخب مردم 
هس��تند بیان کرد: ش��هرداران نباید به فکر تخلف باشند چرا که با 
 وجود ابزارهای نظارتی قوی، تخلف برای خودش��ان دردسر آفرین 

می شود.
وی با اشاره به اینکه اش��تباهات مالی ممکن است در برخی مواقع 
توسط شهردار ان روی دهد، تاکید کرد: شهرداران نباید تنها متکی 
به تحصیالت خود باشند بلکه الزم اس��ت برای انجام صحیح امور و 
وظایف خود اطالعات مورد نیاز کارش��ان را نیز کسب کنند تا دچار 

گمراهی و اشتباه نشوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه از مسایل اخالقی، 
اختالس و تخلف ش��هرداران گذشت نمی ش��ود، افزود: اگر ارتکاب 
تخلف در این مسایل توسط یک شهردار محرز شود، ابالغ او را لغو و 
وی را به دادگستری یا هیئت تخلفات معرفی می کنیم اما اگر اشتباه 
و تخلف توسط شهردار سهوی باش��د به او کمک می کنیم تا اشتباه 

وی رفع شود.
سلیمانی گفت: برای جلوگیری از بروز چنین مسایل و مشکالتی و 
تبعات پس از آن، شهرداران باید از یک مشاور حقوقی و یا کارشناس 
مسلط به امور ش��هرداری ها اس��تفاده کنند تا این افراد عملکرد و 

مصوبات شورا را مرور و یاری گر شهرداران باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

تعدیل نیرو در سازمان همیاری شهرداری های استان مورد توجه باشد

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

 روابط عمومی ها محور توسعه
 اداری و انسانی هستند

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: امروز در توسعه اداری و انسانی، 
روابط عمومی ها محور، رکن، گوش، چش��م و 

قلب دستگاه های اجرایی هستند.
خدابخش مرادی در هفتمی��ن همایش روابط 
عمومی های اس��تان چهارمح��ال و بختیاری، 
ضمن تبریک به مناس��بت ایام شعبانیه، اظهار 
ک��رد: تجلی��ل از کارکن��ان رواب��ط عمومی ها 
و خانواده های آن ه��ا از فلس��فه های وجودی 
برگزاری این همایش است. وی تبیین درست و 
عادالنه از نقش روابط عمومی ها در نظام اداری و 
اجرایی را از اهداف برگزاری این همایش عنوان 
کرد و افزود: امروز در توس��عه اداری و انس��انی 
روابط عمومی ها محور، رکن، گوش، چش��م و 
قلب دس��تگاه های اجرایی هس��تند. مرادی به 
نقش بی بدیل روابط عمومی ها در دستگاه های 
اجرایی اش��اره و خاطرنش��ان کرد: ای��ن افراد 
در نظ��ام اداری منبع و کانون خبری و منش��ا 
فرهنگ س��ازی و ایجاد هویت و تعلق سازمانی 

برای همکاران خود هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایجاد نشاط، 
پویایی، تقویت فرهنگ سازمانی و روابط جامعه 

و دولت را از وظایف روابط عمومی ها برشمرد.
وی دوران س��ه س��اله دولت تدبیر و امید را در 
اس��تان دورانی درخش��ان در خدمت رس��انی 
به همه مناطق اس��تان خواند و گف��ت: روابط 
عمومی ها، جامعه مطبوعاتی و صدا و سیما در 
انع��کاس این خدمات اقدام��ات خوبی به عمل 
آورده و امیدواری��م این آگاهی بخش��ی ادامه 

داشته باشد.



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1870 | شنبه 8 خرداد 1395 | 21 شعبان  1437  8
مزایده 

2/137 اجرای احکام مدنی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلس��ه مزایده ای در خصوص پرونده اجرائی کالسه 940255 ج ح/ 
4 له خانم محبوبه رضایی و علیه آقای غالمرضا رضایی مبنی بر دستور 
فروش به منظور فروش ششدانگ منزل مسکونی به نشانی خانه اصفهان 
چهار راه نگهبان��ی کوچه جواد االئمه پالک 23 با وصف کارشناس��ی ذیل 
الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 95/3/23 از 
ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا واقع در ) اصفهان، خیابان نیکبخت، 
200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان، جنب 
بیمه پارسیان، ساختمان اجرای احکام حقوقی، طبقه چهارم( برگزار نماید. 
در خصوص ملک م��ورد نظر اعمال ماده 111 قان��ون اجرای احکام مدنی 
صورت گرفته است. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک 
قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناس��ی 
به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی 
دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلس��ه مزایده 
شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک بر اس��اس نظریه کارشناس: 
ملک مورد نظر که فاقد سند مالکیت معتبر می باشد و دارای قولنامه عادی 
است دارای دو طبقه ساختمان می باشد که طبقه زیرزمینی 60- و پارکینگ 
و طبقه فوقانی )همکف( که جمعًا دارای دو آپارتمان مس��کونی می باشد. 
مساحت عرصه ملک در مورد 148 متر مربع و مقدار زیر بنا جمعًا در حدود 
235 متر مربع است. ساختمان در حدود 15 سال قدمت دارد و با دیوارهای 
آجری و اسکلت تیرآهن و سقفها از تیرآهن و آجر می باشد و نمای خارجی 
ساختمان آجرنما است. سرمایش و گرمایش ساختمان کولر آبی و بخاری 
گازسوز می باشد و ساختمان دارای انش��عابات شهری آب و فاضالب و 
برق و گاز می باشد. با توجه به موقعیت محلی ملک، مقدار عرصه و اعیان 
کیفیت ساختمانی، فقدان سند مالکیت ششدانگ و در نظر گرفتن کلیه شرایط 
موجود ارزش کل ملک مورد نظر جمعًا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون 

ریال ) 3/200/000/000 ریال( برآورد و اعالم می گردد.  
م الف:3348 اجرای احکام ش��عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)  358 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/98 کالس��ه پرون��ده: 941454 ش��ماره دادنام��ه:55-95/1/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه هشت ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد علی 
س��لیمانی فرزند غالم علی به نش��انی اصفهان خ امام خمینی دهنو کوچه 
ش مسلم مرادی منزل ش��خصی، خوانده: محمد علی شفیعی فرزند رضا  
به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به ش��ماره 496309-88/12/20 بانک کشاورزی و خسارت 
تاخیر تادیه ارزش قانونی و هزینه نش��ر آگهی و هزینه دادرسی،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خص��وص دعوای آقای محمد علی س��لیمانی فرزند غالم 
علی به طرفی��ت محمد علی ش��فیعی فرزند رضا  به خواس��ته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه چک به شماره 496309-88/12/20 به عهده بانک 
کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000  ریال بابت اصل خواسته 
و 435/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )88/12/20(  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 بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باش��د. م الف:3262 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان)  321 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/99 کالس��ه پرونده: 715/94 ش��ماره دادنامه: 848-94/10/19 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 15 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عس��گری به نش��انی اصفهان زیار جنب مسجد امام س��جاد )ع( ایزوگام 
عسگری، خوانده: علی محمدی به نشانی خمینی شهر خ پروین اعتصامی، 
فرعی 15 پالک 23، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست سید مجید عسگری به طرفیت علی محمدی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
572268-94/4/30 عهده بانک صادرات به انضمام خس��ارات دادرس��ی 
و تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مال حظه اصول مستندات 
دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده/ 
خواندگان به خواه��ان را حکایت می کن��د. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن 
دعوی به اس��تناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قان��ون تج��ارت حکم ب��ه محکومیت خوانده/ 
خواندگان به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و 
پرداخت 315/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی اصفهان خواهد بود.  م الف:3800 ش��عبه 15 مجتمع ش��ماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان) 273 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/100 کالس��ه پرونده: 940726 ش��ماره دادنامه:114-95/1/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید فراهانی  
به نشانی خ هش��ت بهشت کوی س��عدی پالک 37،  خوانده: حسین فرهنگ 
اصفهانی  به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 13/400/000 
ریال بابت وجه 2 فقره چک به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای سعید فراهانی به طرفیت حسین فرهنگ 

اصفهانی  به خواس��ته مطالبه مبلغ 13/400/000 ریال وجه چک به شماره 
های 718142/44-92/12/2 و 718141/58-93/2/30  به عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و 480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )تاریخ های فوق(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:3798 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)  307 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/101 کالسه پرونده: 730/94 ش��ماره دادنامه:2141-94/12/26 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 12 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری به نشانی اصفهان زیار ج مسجد امام س��جاد ایزوگام عسگری،  
خوانده: صفرعلی مهربان به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
2/500/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام هزینه دادرس��ی، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای سید مجید عسگری به طرفیت صفرعلی 
مهربان  به خواس��ته مطالبه مبلغ 2/500/000 ریال وجه چک به ش��ماره  
193534-91/2/25  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و  
پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 260/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)91/2/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د و در خصوص 
خواسته خواهان مبنی بر صدور قرار تامین خواس��ته استناد به ماده 11 
قانون ش��ورای حل اختالف و ماده 108 قانون آیین دادرس��ی مدنی قرار 
تامین خواسته به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال از اموال بالمعارض 
خوانده صادر و اعالم می نماید قرار ص��ادره ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 

قابل اعتراض در همین مرجع و بالفاصله پس از ابالغ قابل اجرا می باش��د. 
م الف:3794 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان)  366 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/102 کالس��ه پرونده اصلی: 94-562 ش��ماره دادنامه: 94/8/26-797 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 31 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محسن صالحی به نش��انی اصفهان خ مولوی کوی 48 مجتمع نقش جهان، 
خوانده: ایمان شکری به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه چک،  به 
تاریخ 94/8/24 شعبه 31 ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا 
کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه مفتوح اس��ت. با مالحظه اوراق پرونده، 
شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای ش��ورا: در خصوص دعوی محس��ن صالحی به طرفیت ایمان 
شکری به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال موضوع دو 
فقره چک به شماره های 226446 و 226445  بانک رفاه کارگران به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه 
مبنی بر برائت ذمه خوی��ش به عمل نیاورده، لذا ش��ورا دعوی خواهان را 
محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515-519-522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ پانزده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و نود و پنج هزار ریال بابت 
هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ) 92/9/28 
و 92/10/28( 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 ش��عبه و پس از اتمام مدت 
مذکور، ظرف 20 روز دیگ��ر قابل تجدید نظر خواه��ی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 3770 شعبه 31 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )298 کلمه، 3 کادر(  
اخطار اجرایی

2/414 ش��ماره: 94-1154 به موجب رای ش��ماره 1185 تاریخ 94/11/6 
حوزه 17 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه امین پاپی به نش��انی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ بیست و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت یکصد و هفتاد و 
پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی تا اجرای 
حکم و هزینه پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 88/9/15-158040 
و 158041-88/12/15 ه��ر دو به مبل��غ هفت میلیون ری��ال و 158044-

88/8/25 به مبلغ هشت میلیون ریال در حق خواهان مرتضی صادقی برزانی 
به نشانی اصفهان رهنان و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دادگستری 
اصفهان، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:1739 ش��عبه 17 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )202 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
3/103 کالس��ه پرونده: 94-1166 ش��ماره دادنام��ه:88-95/2/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: قاسم قاسمیان 
به نشانی اصفهان خ پروین روبروی پمپ بنزین نبش بلوار سراج الستیک 
فروشی، خواندگان:1- ناصر ش��وهانی 2- فروغ زارعی هر دو  به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 653999 مورخ 
93/9/10 به مبلغ 3/600/000 ریال به انضمام خسارات قانونی،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی آقای قاسم قاسمیان به طرفیت 1- ناصر 
شوهانی 2- فروغ زارعی  به خواس��ته مطالبه مبلغ 3/600/000 ریال وجه 
چک به ش��ماره 653999 مورخ 1393/9/10 به عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننم��وده لذا دعوی خواهان 
علیه خواندگان ثابت به نظر می رس��د که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و 249 و 515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان ب��ه پرداخت مبلغ 3/600/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 305/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )93/9/10(  تا 
تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی رای و اخطاریه اجرایی 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 بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:3760 ش��عبه 27 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )325 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

3/104 کالس��ه پرونده 94-912  ش��ماره دادنام��ه: 69-95/1/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مریم سلطانی 
به نشانی اصفهان خ کاوه خ شهید عادل پور بن بست تربیت پالک 38 جنب 
دبیرستان گالب، خوانده: علی جوانبخت به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال به دلیل واریز مبلغ به حساب کارت خوانده 
در اثر اشتباه سهوی به انضمام مطلق خسارات قانونی، 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 دعوی 
مریم سلطانی به طرفیت علی جوانبخت به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 
ریال که خواهان مدعی است به صورت اشتباهی و س��هواً به دلیل تشابه 
شماره حساب خوانده با شماره حساب ش��خص مورد نظر خواهان، مبلغ 
مذکور را به حس��اب خوانده واریز نموده که موید  آن استعالم ارسالی از 
بانک سپه و ملت می باشد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حاضر نشده و ال یحه ای تقدیم ننموده است ظاهر در تبرع 
بوده و لذا ش��ورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانس��ته و مستند به 
مواد 198 و 241 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و 20 روز  پس از آن قابل تجدید نظر خواهی 

در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:3758 شعبه 27 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )290 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
3/105 کالسه پرونده 941200-125-95/1/31  شماره دادنامه: 941199-

124-95/1/31 مرجع رس��یدگی: شعبه 5 ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: خسرو سلطانیان به نشانی ش��هرک ولی عصر بلوار بانو علویه 
همایونی خیابان معرف��ت فرعی 15 پالک 674 با وکال��ت جلیل صادقی به 
نش��انی اصفهان چهار راه نورباران ابتدای خیابان ش��ریف واقفی بعد از 
بانک تجارت س��اختمان بهمن ، خوانده: اصغر یزدانی  به نش��انی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، گردش��کار: 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 دعوی آقای خسرو سلطانیان به 
طرفیت اصغر یزدانی به خواس��ته مطالبه یکصد میلیون ریال وجه فاکتور 
مورخ 94/9/23 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی و حق الوکاله وکیل و 
خسارات تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین علیه 
دادرسی و شهادت شهود مبنی بر تحویل اجناس فاکتور به خوانده و اینکه 
خوانده  علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچ گونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض  نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت تشخیص و با 
استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 1315 
قانون مدنی حکم به محکومی��ت خوانده به پرداخت یکص��د میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و 595/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/10/26 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:3754 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )308 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

3/106 کالس��ه پرونده 94-350  ش��ماره دادنامه: 594-94/1/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 26 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مظاهر حسن 
پور به نشانی اصفهان سه راه سیمین جنب پمپ بنزین ساختمان آرش واحد 
902،  خوانده: هوشیار کریمی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
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 دعوی مظاهر حسن پور به طرفیت هوشیار کریمی به خواسته 
مطالبه مبل��غ 2/000/000 ریال بابت یک برگ رس��ید عادی )رس��ید عابر 
بانک انتقال کارت به کارت( به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی به شرح 
دادخواست و ضمائم تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه الیحه 
شماره 689 مورخ 94/8/18 خواهان و مالحظه اصل رسید انتقال وجه به 
نام خوانده و اینکه خوانده با وصف مجهول المکان و نشر آگهی در جلسه 
دادرس��ی حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده اس��ت بنابراین شورا 
مس��تنداً به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و ماده 265 
قانون مدنی دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 275/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 94/5/19 لغایت زمان وصول خواسته در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه و پس از مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود. م الف:3753 ش��عبه 26 حقوقی مجتمع 
شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )274 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
3/107 کالس��ه پرونده: 94-814 ش��ماره دادنام��ه: 60-95/1/22 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 26 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری به نش��انی اصفهان خ پروین بعد از پل س��رهنگ جنب پل هوایی 
ایزوگام س��امان، خوانده: زهره ش��اه نظری به نش��انی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست س��ید مجید عسگری به طرفیت زهره شاه 
نظری به خواس��ته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وج��ه یک فقره چک به 
شماره 578623-94/5/16 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مال حظه اصول مستندات 
دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده/ 
خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی 
به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قان��ون تجارت حکم به محکومیت خوان��ده/ خواندگان به 
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 450/000 
ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از مدت 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:3752 شعبه 

26 شورای حل اختالف اصفهان) 283 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/108 کالس��ه پرونده: 94-816 ش��ماره دادنام��ه: 59-95/1/22 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 26 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری به نش��انی اصفهان خ پروین بعد از پل س��رهنگ جنب پل هوایی 
ایزوگام س��امان، خوانده: روح ا... محمدی کمال آبادی به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواس��ت سید مجید عس��گری به طرفیت روح ا... 
محمدی کمال آبادی به خواسته مطالبه مبلغ سیزده میلیون  ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 473204-94/8/25 عهده بانک کشاورزی به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده/ خواندگان به خواه��ان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315، 310، 309، 307، 249 قان��ون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبل��غ  13/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 
450/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ی به پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید چک  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و س��پس 
مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.  

م الف:3751 شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 287 
کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
2/109 کالس��ه پرونده اصلی: 907/94 ش��ماره دادنام��ه: 95/1/31-69 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 23 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
آقای حامد محققیان به نش��انی اصفهان خ میرزا طاه��ر غربی آخر کوچه 
شماره 19 مجتمع آوا با وکالت آقای مصطفی ملکیان به نشانی اصفهان خ 
بزرگمهر خ هشت بهشت غربی ساختمان وکال دفتر وکالت، خوانده: عبداله 
رحیمی خوش به نش��انی مجهول المکان، شعبه 23 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالس��ه 907/94 با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید،  رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی حامد محققیان با وکالت آقای مصطفی ملکیان به طرفیت 
عبداله رحیمی خوش به خواسته  مطالبه مبلغ 35/500/000 ریال موضوع 
6 فقره چک به ش��ماره ه��ای 893410-91/4/15 و 893411-91/6/15 و 
893412-91/8/15 و 893417-91/6/30 و 893418-91/8/30 ه��ر کدام 
به مبلغ 6/000/000 ریال و چ��ک 893416-91/3/17 به مبلغ 5/500/000 
قانونی . با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر 
به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نیافته و 
هیچگونه دلیل موجه و مدرک موث��ر قانونی در خصوص دعوی مطروحه 
مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، ش��ورا دعوی خواهان را 
محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد  198- 515-519-522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 330/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ) چک ها( تا زمان وصول  بر اساس 
آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، 
ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان می باشد. م الف: 3745 ش��عبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )334 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/146 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350700812 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700823 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940912  خواه��ان 
اصغر صفری  دادخواس��تی به طرفی��ت  خوانده نوید ادهم  به خواس��ته 
مطالبه خسارت دادرس��ی و تامین خواس��ته و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه تقدی��م دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 7  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 311  ارجاع و به کالسه 
9409980350700823 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/04/19 
و ساعت 11/30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده  
و درخواس��ت خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده  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:3330 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)176 کلمه، 

2 کادر(
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رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان از آغاز ساخت ضریح برای 
بقاع متبرکه در این شهرستان خبر داد.

  احمد آزادگی اظهار داش��ت: اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان فالورجان 
در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی در سال 95 ساخت و نصب 
ضریح برای امامزاده قاسم و حمزه )ع( اشترجان و امامزاده حسین و ابراهیم)ع( 

گارماسه را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: ساخت این ضریح ها توسط اساتید این فن آغاز شده و ضریح مطهر 
 امامزاده قاس��م و حمزه )ع( اش��ترجان تا 8 ماه دیگر به اتمام می رسد و نصب 
می شود و همچنین ساخت ضریح مطهر امامزاده حسین و ابراهیم )ع( گارماسه 

نیز تا 2 ماه آینده به اتمام رسیده و نصب می شود.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان فالورج��ان در ادامه افزود: هزینه 
 ساخت این ضریح های مش��جع 2 میلیارد و150 میلیون ریال برآورد شده که 

از طریق جذب کمک های مردمی و به همت خیرین بقعه ساز تامین می شود.
احمد آزادگی ادامه داد: ابعاد هر ضریح230 در160 سانتیمتر و به ارتفاع 3 متر 
 است که در س��اخت آن ها از مس و نقره همراه با روکش طال استفاده می شود 
و همچنین صنعت میناکاری نیز در ساخت ضریح ها به کار گرفته می شود و 

طرح ساخت آن ها نیز برگرفته از طرح ضریح مطهر امام رضا )ع( است.

فرماندار تیران و کرون با اشاره به رخداد 14 و 15 خردادماه اظهار داشت: سالروز 
رحلت حضرت امام از مناسبت های مهم و فرصتی برای تبیین شخصیت این 

شخصیت بزرگ است. 
علی رحمانی افزود: معرفی ابعاد ش��خصیت امام خمینی )ره( به نسل جوان و 
 نوجوان ضروری اس��ت و این کار در قالب برنامه ه��ای فرهنگی و هنری انجام 

شود. 
فرمان��دار تی��ران وک��رون بی��ان داش��ت: معرفی ش��خصیت حض��رت امام 
 به نس��ل ج��وان و نوج��وان کش��ور ی��ک رس��الت عموم��ی و اصلی اس��ت 
 و باید تالش ها و رش��ادت های ایش��ان در عزت آفرینی برای کش��ور تبیین 

شود.
 وی ادامه داد: در این راس��تا مس��ابقات کتابخوانی، جلس��ات گرامیداش��ت

  یاد حضرت امام و قیام 15 خرداد، تبیین نقش و ش��خصیت حضرت امام )ره( 
در سطح شهرستان انجام می شود. 

رحمانی اضافه کرد: همزمان با س��الروز رحلت حضرت امام خمینی )ره(600 
 نفر از مردم شهرستان تیران و کرون به مرقد رهبر کبیر انقالب اسالمی اعزام 

می شوند. 
وی ادامه داد: گرامیداشت مناسبت رحلت حضرت امام وظیفه همگانی است و 

نباید به دستگاه و نهادخاصی سپرده شود.

 ساخت ضریح 
برای بقاع متبرکه فالورجان آغاز شد

لزوم معرفی ابعاد شخصیت 
امام خمینی )ره( 

  محمدحس��ین داراب، مع��اون فرماندار ش��هرضا، 
در جلسه شورای ترافیک این شهرستان اظهار کرد: 
اجرای طرح ها و میادین ترافیکی ش��هر باید قبل از 
اجرا توسط مشاور، طرح آن ارایه شود تا بر روی نقاط 

آسیب و ضعف آن بررسی و کارشناسی شود.
وی با بیان اینک��ه طرح های ترافیک��ی نباید محلی 
برای آزمون و خطا باش��د، افزود: پلی��س راهور باید 
برای طرح های ترافیکی و پروژه های عمرانی ش��هر 

اعمال نظر کند.
معاون فرماندار ش��هرضا گفت: متاسفانه نظر پلیس 
راهور شهرس��تان به عنوان کارشناس ترین مسئول 
 در پروژه ه��ای عمرانی ش��هر دیده نش��ده اس��ت 
و به همین دلیل اجرای پروژه ها در آینده به ترافیک 

شهر دامن می زند.
داراب بیان کرد: شهر، محل زندگی و ارتباط انسان ها 
با یکدیگر است و فراهم ساختن امکان جابه جایی و 
تامین نیازهای شهری آنها هدف اصلی برنامه ریزی 

و طراحی های شهری است.
 وی با تاکید بر اینکه در طرح های ش��هری هدف ما 
در درجه  اول انس��ان محور بودن طرح اس��ت و باید 
سبب تامین آسایش ش��هروندان شود، تصریح کرد: 
درست اس��ت که ما به دنبال رفع مش��کل ترافیک 
هستیم، ولی این موضوع قبل از هر چیز باید مستند 

به حفظ حقوق متقابل پیاده و سواره باشد.
اجـرای طــرح اهــدای کاله ایمنـی به 

موتورسواران در شهرضا
 رییس پلیس راهور شهرضا در ادامه جلسه با تاکید 
ب��ر فرهنگ س��ازی اس��تفاده از کاله ایمن��ی در 
شهرستان، اظهار داشت: پلیس راهور جلسه آموزشی 
برای صنف موتور سیکلت فروش و تعمیرکار برگزار 
و کلیپی از تصادفات موتورس��یکلت س��واران برای 
آن��ان پخش کرد ک��ه این اق��دام تاثیر بس��زایی در 
فرهنگسازی در استفاده از کاله ایمنی داشته است.

مصطفی انص��اری گفت: با رایزنی های انجام ش��ده 
مقرر شد، تعدادی کاله ایمنی در اختیار پلیس راهور 
شهرس��تان قرار دهند تا در طرح انضباط اجتماعی 
نیروی انتظام��ی به افرادی ک��ه کاله ایمنی ندارند، 

اهدا کنیم. 
وی بیان کرد: طوالنی ش��دن پ��روژه باغملی و برج 
عسگر سبب اعتراض مردم شده است و با بازگشایی 
پروژه باغملی ترافیک زیادی را پیش بینی می کنیم، 

داشته باشیم.

ریی��س پلیس راهور ش��هرضا تصریح ک��رد: فضای 
پارک این مجموعه تجاری در حدود100 دس��تگاه 
خودرو ظرفی��ت دارد که درخواس��ت می کنیم در 
 اختیار مردمی که برای خرید مراجعه می کنند قرار

 بگیرد.
 ایجاد اصالحـات ترافیکی در ورودی های 

شهر شهرضا
رحیم جافری در جلس��ه شورای ترافیک شهرستان 
با اش��اره ب��ه ورودی های نامناس��ب شهرس��تان، 
اظهار داش��ت: ورودی های محور شیراز به شهرضا، 
 اصفهان به ش��هرضا و دهاقان به ش��هرضا نامناسب

 است.
 وی اف��زود: براس��اس مصوب��ات جلس��ه قب��ل 
شورای ترافیک پیش طرح زیباسازی این ورودی ها 
توسط مش��اور تهیه ش��ده اس��ت تا پس از بحث و 
 کارشناس��ی و تایید نس��بت ب��ه اج��رای آن اقدام 

شود. 
 ش��هردار ش��هرضا با بی��ان اینک��ه ای��ن ورودی ها 
 به صورت اس��تاندارد تعریف نش��ده اند، بیان کرد: 
ورودی شهر باید بتواند برای شهروندان و مسافران 
جذابیت الزم را ایجاد کند و بر همین اساس بهسازی 
ورودی ها در دس��تور کار شهرداری ش��هرضا قرار 

گرفته است.   
 وی تصریح کرد: مسافری که وارد شهرستان شهرضا 
می ش��ود وارد کمربندی و از ش��هر خارج می شود 
و توقفی در ش��هر ندارد، بنابراین ض��رورت دارد که 
شهرداری نس��بت به اصالح ورودی های شهرستان 

اقدام کند.
جاف��ری تصریح ک��رد: ورودی های شهرس��تان در 
 پیش طرح ارایه شده به صورت پارک میدان تعریف 
شده اس��ت تا مس��افر س��اعتی را در ش��هر بماند و 
اس��تراحت کند و بتوانیم صنایع دستی شهرستان 

را به آنها ارایه کنیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ورودی ش��یراز به ش��هرضا و 
اصفهان به ش��هرضا ج��زو اولویت های ش��هرداری 
در س��ال جدی��د اس��ت، گف��ت: ش��هرداری از 
ابتدای س��ال جدید بیش��تر توان خ��ود را بر روی 
 پ��روژه تج��اری باغمل��ی و خیاب��ان ب��رج عس��گر 

گذاشته است.
ش��هردار ش��هرضا ب��ا بی��ان اینک��ه معاب��ر اطراف 
پ��روژه باغمل��ی در حال اتمام اس��ت و ای��ن پروژه 
در آس��تانه بهره ب��رداری اس��ت، بی��ان ک��رد: 
 جانمای��ی پ��روژه باغمل��ی در این مکان درس��ت 

نبوده است.

رییس پلیس راهور شهرضا خبر داد:

اجرای طرح اهدای کاله ایمنی به موتورسواران در شهرضا

معاون مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش در نشست 
 س��االنه مس��ئوالن امور اداری مناطق آموزش و پرورش  استان اصفهان 
در کاشان گفت:  در دنیای امروز، مدیریت منابع انسانی را نمی توان نادیده 
گرفت و مهم ترین بخش هر سازمان، نیروی انسانی است که باید افرادی 

متعهد و متخصص باشند.
به گفته وی، امور اداری با حمایت مدیران می توانند بسیاری از مشکالت 

در بخش سازماندهی نیروی انسانی را برطرف کنند.
ناصر سلیمانی زاده عنوان کرد: با هدف بهینه سازی منابع انسانی و مدیریت 
منابع مالی، بودجه ریزی عملیاتی در10 استان کشور به صورت آزمایشی 

انجام می شود. 
وی با اشاره به افزایش س��نواتی بودجه دس��تگاه های دولتی تاکید کرد: 
این میزان افزایش بودجه متناس��ب ب��ا افزایش بدنه آم��وزش و پرورش 
نیست و باید برای رفع مشکالت این دستگاه به صورت ریشه ای و اساسی 

برنامه ریزی کرد. 
سلیمانی زاده با اش��اره به کمبود نیروی آموزش��ی گفت: نخستین گروه 
از دانش آموختگان دانش��گاه فرهنگیان، در س��ال تحصیل��ی آینده وارد 
 سیستم آموزشی شده و بخش��ی از کمبود منابع انسانی برطرف می شود. 
مدیر آموزش و پرورش کاش��ان گفت: امور اداری نم��اد اثرگذاری ادارات 
اس��ت بنابرای��ن کارکن��ان این بخ��ش باید از صف��ات صداق��ت، امانت، 
 حوصله، اطالعات تخصصی، برخورد خوش و اخ��الق حرفه ای برخوردار

 باشند.

ورود نخستین گروه دانش آموختگان 
دانشگاه فرهنگیان به سیستم آموزشی

اخبار کوتاه

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گلپایگان در جلسه ستاد بزرگداشت 
بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام راحل که در فرمانداری گلپایگان برگزار شد، 
اظهار داشت: ستاد ارتحال امام راحل در شهرستان گلپایگان در قالب 8 کمیته 
اجرایی نهایت سعی و تالش خود برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم و 
اعزام زائران انجام می دهد. صادق جباری تصریح کرد: در راستای ترویج و تبیین 
اندیشه های امام )ره( مراسم سالگرد امسال نیز همچون سال های گذشته باشکوه 

و عظمت خاصی در شهرستان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته440 زائر به مرقد مطهر امام )ره( اعزام شدند، 
خاطرنشان کرد: امسال520 زائر گلپایگانی با 13 دستگاه اتوبوس برای شرکت 
در مراسم بزرگداشت بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( به مرقد 
مطهر اعزام می شوند. جباری با بیان اینکه با همکاری شبکه بهداشت و درمان 
و سازمان تامین اجتماعی یک اکیپ پزشکی و یک دستگاه آمبوالنس کاروان 
زائران به مرقد مطهر را همراهی می کند، خاطرنشان کرد: مراسم بدرقه کاروان 
زائران خمینی- عاشقان حسینی به مرقد مطهر ساعت10 شب 13 خردادماه 
 در گلپایگان انجام می ش��ود. رییس اداره تبلیغات اس��المی گلپایگان با اشاره 
به مراسم شهرستانی ارتحال ملکوتی امام خمینی )ره(، تصریح کرد: نخستین 
 جلسه شهرستانی شامگاه 12 خردادماه همزمان با نماز مغرب و عشا در امام زاده 
هفده تن گلپایگان برگزار می شود. جباری ادامه داد: در شامگاه 13 خرداد بعد از 
نماز مغرب و عشا در مسجد جامع شهر گوگد و همچنین روز 14 خرداد در مسجد 
جامع شهر گلشهر مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی )ره( با حضور اقشار 

مختلف مردم برگزار می شود.

 مدیر آموزش و پ��رورش شهرس��تان تیران و ک��رون گف��ت: همایش تجلیل 
از دانش آموزان فرهیخته متوسطه اول شهرستان تیران و کرون برگزار می شود.

علیرضامرزبان اظهارداشت: همایش تجلیل از دانش آموزان فرهیخته متوسطه 
اول شهرستان تیران و کرون تحت عنوان همایش ستارگان برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش از بیش از200 دانش آموز دختر و پسر نمونه و موفق 
در آزمون های علمی که به صورت سراسری در کل کشور برگزار می شد، تجلیل 

می شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرس��تان تی��ران و کرون بیان داش��ت: آزمون های 
 علمی ویژه دانش آموزان مقطع سنی متوسطه اول برگزار شد که دانش آموزان 

هر مرحله آموزشگاهی، شهرستانی و استانی با همدیگر رقابت داشتند.
 وی ادام��ه داد: رقاب��ت دانش آموزان بر اس��اس مطالب درس��ی آن��ان بود که 
دانش آموزان اهل مطالعه، رقابت و دارای ضریب هوش��ی باال در این مسابقات 

موفقیت کسب کرده اند.
مرزبان اضافه کرد: رقابت دانش آموزان در آزم��ون های علمی موجب افزایش 

توانمندی و عملکرد آن ها می شود.

 اعزام 520 زائر گلپایگانی 
به مرقد مطهر امام )ره(

 برگزاری همایش تجلیل از 
دانش آموزان فرهیخته تیران و کرون
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دوره تخصص��ی » طراحی و بهره برداری ریزش��بکه 
هوشمند « توسط پروفسور محمد شاهیده پور استاد 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ایلینویز 
آمریکا با همکاری مرکز تحقیقات و توس��عه فناوری 

شبکه هوشمند در دانشگاه کاشان برگزار شد.
در ای��ن دوره تخصص��ی ریی��س دانش��کده ب��رق و 
 کامپیوتر انس��تیتو ایلین��وی آمریکا گف��ت: با توجه 
 به پیش��رفت تکنولوژی، آین��ده توزیع ب��رق جهان 
به سمت شبکه های هوشمند است. محمد شاهیده پور 
عضو پیوسته آکادمی ملی مهندسی آمریکا با اشاره به 
اینکه شبکه های هوشمند و ریزشبکه ها از جدیدترین 
موضوعات تحقیق��ات و صنعتی در دنیاس��ت عنوان 
کرد: امروزه در صنعت برق در س��طح دنیا با مسائلی 
 همچون افزای��ش تقاض��ای انرژی، افزای��ش رقابت 
در ب��ازار برق و کمب��ود منابع مالی مواجه هس��تیم. 
 صاحب کرسی استادی وقفی دانشگاه کاشان افزود: 
با توجه به این ش��رایط ش��بکه قدرت با مش��کالت 
جدیدی مواجه می شود و نیاز به شبکه برق کارآمدتر 

با عنوان ش��بکه هوشمند است. ش��اهیده پور با بیان 
اینکه با توجه به پیشرفت تکنولوژی، آینده توزیع برق 
جهان به سمت شبکه های هوشمند است، گفت: ایران 
این موقعیت را دارد که شبکه هوشمند را در شهرهای 
مختلف به خصوص در شهر کاشان که دارای موقعیت 

مناسب نیروهای آفتابی است، اجرا کند.
 استاد انستیتو تکنولوژی ایلینویز آمریکا خاطرنشان 
کرد: انتظار می رود تا با همکاری مس��ئوالن شهری 
 و ریی��س دانش��گاه در آینده نزدیک ش��هر کاش��ان 
به ریزشبکه تبدیل شود. وی، امکان خاموشی، هزینه و 
مصرف برق کمتر را از مزایای اجرای این طرح دانست 
و گفت: اجرای شبکه هوش��مند و ریزشبکه ها تاثیر 
بسزایی در مسائل مختلف اقتصادی، امنیتی و محیط 
زیست دارد. شاهیده پور استقبال اساتید و دانشجویان 
در کارگاه آموزشی دانشگاه کاشان را بسیار چشمگیر 
و  مثبت ارزیابی کرد و گفت: دانشگاه کاشان می تواند 
مدلی برای اجرای ش��بکه هوش��مند در سطح دیگر 

دانشگاه های کشور شود.

رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرستان 
نطنز گف��ت: ب��ه  منظ��ور تجلی��ل از هنرمندان 
 فع��ال شهرس��تان نطنز از ای��ن  پس آیی��ن ویژه 
» س��پاس هنرمند « همه س��اله در نطن��ز برگزار 
می ش��ود. علی مش��ربی در جمع اصحاب رس��انه 
اظهار کرد: س��ال 1394 برای عرص��ه فرهنگ و 
هنر شهرستان نطنز سال بس��یار درخشانی بود و 
هنرمندان در همه عرصه ه��ای مختلف فرهنگی 
و هنری با درخش��ش خیره کننده خ��ود نام نطنز 
را در سراسر کشور ش��هره کردند. وی افزود: اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نطنز به  منظور 
قدردانی از زحمات هنرمندان فعال در این عرصه 
 اقدام به برگزاری آیین فرهنگی »سپاس هنرمند«

کرده و در مراس��م از حدود120 نفر از هنرمندان، 
پیشکسوتان، خیران فرهنگی تقدیر خواهد کرد.

ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی تصریح 
ک��رد: در این آیی��ن از هنرمن��دان و فرهیختگان 
عرصه های فرهنگی شامل شعرا، ادبا و نویسندگان 
و عرصه های هنری شامل تئاتر و هنرهای تجسمی 
تجلیل خواهد ک��رد و این اقدام به  عنوان س��نتی 
ارزشمند پایه گذاری می شود تا همه  ساله فعالین 

فرهنگی هنری موردعنایت و تفقد قرار گیرند.
وی بابیان اینکه این آیین با مش��ارکت ویژه گروه 
صنعتی جهان صادرات نطنز برگزار خواهد ش��د، 
افزود: در این جش��ن ب��رای اولین ب��ار از خیرین 
فرهنگی و روس��ای اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان نطنز ) 9 تن از مدیران اسبق این اداره ( 

نیز تجلیل خواهد شد.

 مع��اون فرهنگ��ی اجتماعی س��ازمان اوقاف و
 امور خیریه کش��ور گفت: در آیی��ن اختتامیه 
 کنگره مل��ی حضرت محمدهالل ب��ن علی )ع( 
از نرم افزار چند رسانه ای » حضرت محمد هالل 
محمد بن عل��ی )ع( « و نرم اف��زار تلفن همراه 

»فرزند علی« رونمایی  شد.
حجت االس��الم احم��د ش��رفخانی،  تصری��ح 
کرد: این ن��رم افزارها برای تلف��ن های همراه با 
سیس��تم عامل اندروید طراحی ش��ده است و 
 حاوی اطالع��ات جامع بقع��ه متبرکه حضرت 

هالل بن علی )ع( است.
معاون فرهنگی س��ازمان اوق��اف و امور خیریه 
افزود: در این نرم افزار، اطالعات مربوط به کنگره 
ملی محمد هالل )ع( شامل تصاویر و کلیپ های 
دیدار با مراجع و آی��ات عظام، مجموعه مقاالت 
برگزیده کنگره، مجموعه آثار برگزیده و مکتوب 

کنگره گنجانده شده است.
 ش��رفخانی خاطرنش��ان ک��رد: همچنی��ن 

در این ن��رم افزار، تصاویر و کلیپ های آس��تان 
مق��دس حض��رت محمد ه��الل بن عل��ی )ع( 
 ویژه مناس��بت های مختلف مذهب��ی موجود 

است.
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه رونمای��ی از 2 جلد 
مجموع��ه مق��االت برگزی��ده در ای��ن کنگره 
خاطرنشان کرد: کتاب های رساله هاللیه، فرزند 
علی، ستارگان حریم هالل و ستایشگران هالل 

در این کنگره رونمایی شد.
شرفخانی خاطرنش��ان کرد: دیگر اثر شاخصی 
که در این کنگ��ره رونمایی  ش��د، کتاب نفیس 
»فهرس��ت نس��خه های خطی« مربوط به آثار 
 موج��ود در کتابخان��ه و مرکز اس��ناد آس��تان 
محمد هالل ب��ن علی ابن ابیطال��ب )ع( تالیف 

سیدجعفر حسینی اشکوری است.
شهرستان آران و بیدگل در شمالی ترین نقطه 
اس��تان اصفهان و یک ص��د کیلومتری ش��هر 

مقدس قم واقع شده است.

 آن سوی خبر

در کشور چهار فصل ایران هر گوش��ه اش می تواند جاذبه هایی خاص برای 
گردشگران داخلی و خارجی داشته باش��د، اما در فصل بهار سفر به مناطق 

گرمسیر و کویری می تواند بیشتر برای گردشگران جذاب باشد.
کویر به عنوان جاذبه ای بکر و خاص در گردش��گری به��اری به ویژه برای 
گردشگران خارجی که با طبیعت بکر کویری بیگانه هستند، گزینه خوبی 
اس��ت، در این میان، برخی از مناطق کویری کش��ور به واسطه جاذبه های 

خاص خود می تواند مقصد بهاری برای گردشگران باشد.
یکی از این مناطق کویری که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ناشناخته است 
» س��یازگه « در دل کویر مرکزی ایران اس��ت. همین موضوع بهانه ای شد 
تا به اتفاق گروهی از دوستداران میراث فرهنگی و حافظان محیط زیست 

شهرستان سفری داشته باشیم به این منطقه زیبا در دل کویر.
در مسیر راه، گروهی از کشاورزان شهر ابوزیدآباد توجه همه را به خود جلب 
کردند، کشاورزانی که با وجود کم آبی ش��دید در مناطق کویری و گرمای 

زیاد حتی در فصل بهار، همچنان سخت کوشانه در حال فعالیت هستند.
هنوز10 کیلومتر از شهر دور نش��ده بودیم که سیاهی زمین مسیر حرکت 
مشخص بود. این منطقه را مردم محلی شهر ابوزیدآباد، سیازگه می نامند، 
زیرا خاک و فضای س��یاه رنگ منطقه با دیگر رمل ها و مناطق اطراف فرق 
دارد. سیازگه پهنه ای گس��ترده در دامن ریگزارهای شمال شهر ابوزیدآباد 
است که قرار گرفتن آن در بین رمل های دست نخورده خاکی رنگ جلوه ای 

بی نظیر به منطقه بخشیده است.
 رمل های ماس��ه ای و تپه های ش��نی با خاک نرم پودر مانند، جلوه زیبایی 

به این پهنه طبیعت داده و آسمان صاف و بی غل و غش شب که دامنی انبوه 
 از ستارگان را در برابر چشم تماشاگران آسمان می گستراند، از قابلیت های 

بی بدیل این منطقه است. 
 از جاذبه ه��ای ک��م نظی��ر دیگ��ر ای��ن منطق��ه کوی��ری این اس��ت که 
ب��ا وجود خش��کی و بی آب��ی، گونه های ن��ادر جان��وری مانن��د یوزپلنگ 
 آس��یایی، کاراکال و گونه ه��ای گیاه��ی کمی��اب و داروی��ی اش��نان، 
گز و اس��کنبیل در ای��ن منطقه پیدا می ش��ود. با وجود س��ختی های زیاد 
 کویر، برنامه ریزی خوبی جهت احداث آبشخورها و حفاظت از این گونه ها 

با گشت های مراقبتی شده است.
در کنار این جاذبه های زیستی همجواری سیازگه با آثار تاریخی و فرهنگی 
ش��هر ابوزیدآباد به عنوان پایتخت گویش های کهن ایرانی، قلعه عباس��ی 
و کاروانس��رای خش��تی ابوزیدآباد می تواند خاطره یک روز خوب را برای 

گردشگران دو چندان می کند.
 با وج��ود خصوصیات بک��ر زیس��تی و فرهنگ��ی، منطقه س��یازگه کمتر 
مورد بازدید و توجه گردشگران قرار گرفته است، در حالی که این منطقه به 
واسطه نزدیکی به پایتخت کشور و همچنین جاده دسترسی آسان می تواند 

با یک برنامه ریزی ساده گردشگران زیادی را به سوی خود جذب کند.
 غروب دل انگیز بهار در دل کویر همراه با س��کوت دلنش��ین آن خستگی 

مسافران در کویر سوزان را از تن بدر کرد.
 کویر س��یازگه در ش��هر ابوزیدآب��اد در 35 کیلومتری مرکز شهرس��تان 

آران و بیدگل واقع است.

برگزاری دوره تخصصی طراحی و بهره برداری 
ریزشبکه هوشمند در دانشگاه کاشان

 برگزاری مراسم ویژه » سپاس هنرمند « 
در نطنز

رونمایی از دو نرم افزار چندرسانه  ای در کنگره ملی 
هالل بن علی )ع(

سیازگه؛ کویری ناشناخته در مرکز ایران
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دریچه اخبار

یبوست مشکلی اس��ت که خیلی از افراد را درگیر کرده 
و آزار می ده��د. افرادی که از این مش��کل رنج می برند 
همواره به دنبال مواد غذایی ملین هس��تند تا مش��کل 
برطرف شود. اگر شما هم با چنین مشکلی درگیر هستید 
بهتر اس��ت عالوه بر مصرف مواد غذایی حاوی فیبر زیاد 

مصرف برخی مواد غذایی را محدود کنید.
 در ای��ن مطلب لیس��تی از ای��ن م��واد غذای��ی را ارایه

 می دهیم. لطفا با ما همراه باشید.
برنج سفید باعث کند شدن دفع می شود

حتما شما هم وقتی دچار بیرون روی می شوید به سراغ 
کته ماس��ت می روید. برنج س��فید حاوی می��زان قابل 
توجهی نشاس��ته بوده و فیبر کمی دارد. بنابراین باعث 
کند ش��دن دفع می ش��ود. به همین دلیل هم این ماده  
 غذایی برای افرادی که دچار اس��هال می ش��وند توصیه 
می گردد. یادتان باش��د که عالوه بر برن��ج مواد غذایی 
نشاسته ای دیگر مانند سیب زمینی، نان سفید و گندم 
تصفیه ش��ده نیز همین خاصیت را دارند و اگر ش��ما از 
یبوست رنج می برید بهتر است مصرف آن ها را محدود 

کنید.
جایگزین ها

توصیه می کنیم به جای برنج سفید از برنج کامل استفاده 
کنید. این نوع برنج حاوی فیبر زیادی است که با یبوست 
مقابله می کند. عالوه بر این می توانید به جای برنج سفید 

از حبوباتی مانند عدس، نخود )8 گرم فیبر در هر 100 
گرم(، لوبیا قرمز و لوبیا س��فید استفاده کنید که 

سرشار از فیبر هس��تند و باعث دفع راحت می 
شوند. در حالت کلی در صورت بروز یبوست 
به جای مواد غذای��ی تصفیه ش��ده از مواد 

غذایی کامل مانند نان سبوس دار و آرد 
کامل استفاده کنید.

موز سبز
ترکیب��ات مغ��ذی موج��ود در م��وز 
متناسب به درجه رسیدن آن متفاوت 
اس��ت. موزهای نارس یعنی موز س��بز 
حاوی نشاس��ته  بیش��تری اس��ت در 
ف��ع نتیجه باعث کند و س��خت شدن عمل   د

می ش��ود. به همین دلیل مصرف موز نرس��یده و س��بز 
در صورت اسهال توصیه می ش��ود، اما موزهای رسیده 
نشاس��ته  کمتری دارند و در عین حال فیبرشان بیشتر 
اس��ت. در نتیجه باعث دفع راحت تر می ش��وند. اگر از 
مشکل یبوست رنج می برید در انتخاب موز دقت کنید. 
شما باید موزهای کامال رس��یده )زرد همراه با لکه های 

قهوه ای( استفاده کنید.

به؛ فیبرهایش یبوست آور است
به، یکی از آن دست میوه های حاوی فیبر و پکتین است. 
اما این فیبرها از نوع فیبرهای محلول در آب هستند که 
باعث کند شدن دفع مدفوع می گردند. همچنین برای 
افرادی که از مش��کل ورم معده رنج م��ی برند و یا دچار 
اسهال می شوند مفید است، اما این میوه برای افرادی که 

به طور مرتب دچار یبوست می شوند توصیه نمی شود.
جایگزین ها

می توانید به جای این میوه از مرکبات، تمشک و انجیر 
اس��تفاده کنید. یادتان باش��د که میوه های سرش��ار از 
فیبرهای غیرمحلول در آب باعث س��رعت بخشیدن به 

عمل دفع می شود.
هویج پخته شده نیز حاوی فیبرهای محلول در آب است. 
این نوع فیبرها یک ژل چسبناک در روده ایجاد می کنند 
که روند هضم غذا را کند می نمایند. اگر یبوس��ت دارید 

میل کنید. فیبرهای موجود بهتر است هویج خام 
خام ب��رای مقابله با در هوی��ج 

یبوس��ت مفید 
است و حجم 
را  مدف��وع 
افزایش داده 
و دفع آن 

را ساده تر می کند. یادتان باشد که روند پخت و پز باعث 
ایجاد تغییر در فیبرها می شود.

جایگزین ها
بهتر اس��ت به ج��ای هویج پخته ش��ده از س��بزیجات 
سرش��ار از س��لولز و فیبرهای غیرمحلول در آب مانند 
سیب زمینی ترش��ی، تره فرنگی )سرش��ار از فیبرهای 
غیرمحلول در آب(، رازیانه، کلم بروکس��ل )سرش��ار از 
فیبرهای غیرمحلول در آب(، برگ های آرتیشو )سرشار 
از فیبرهای غیرمحل��ول در آب(، مارچوبه و لوبیا س��بز 

)3/1گرم فیبردر 100 گرم( استفاده کنید.
حواستان به چای باشد، ممکن است یبوست بیاورد

تانین موجود در چای باعث کاهش حرکات طبیعی روده 
می شود. در نتیجه ممکن است باعث بروز یبوست شود. 
توصیه می کنیم مصرف چای سیاه را محدود کنید چون 
حاوی بیش��ترین میزان تانین اس��ت. از نوشیدن چای 
پررنگ بپرهیزید. یادتان باش��د هر چه چای بیشتر دم 

کشیده باشد حاوی تانین بیشتری است.
جایگزین ها

اگر از یبوست رنج می برید به جای چای از دمنوش های 
رفع کننده یبوست مانند دمنوش گیاه قاصدک، آرتیشو 

و گیاه پنیرک استفاده کنید.
مصرف آبنبات ها و شیرینی جات را محدود کنید

محصوالت غذایی شیرین مانند انواع شیرینی ها حاوی 
فیبر بسیار اندکی هس��تند. بنابراین مصرف زیاد آن ها 
باعث بروز یبوس��ت می ش��وند و عمل دفع را با مشکل 

مواجه می کنند.
جایگزین ها

اگر دچار یبوست هستید زمانی که میل به شیرینی 
پیدا م��ی کنید به س��راغ میوه های خش��کی مانند 
آلوخشک، زردآلوی خش��ک و انجیر بروید. 
این مواد غذایی شیرین سرشار از فیبرهایی 
هستند که به دفع راحت کمک می کنند.

لب به چیپس نزنید
چیپس ها مانند دیگر م��واد غذایی حاوی 
چربی زیادی هس��تند که باعث کند ش��دن 
دفع می شود. عالوه بر این چیپس ها از سیب 
زمینی تهیه می ش��وند که یک ماده غذای��ی کم فیبر و 

پرنشاسته محسوب می شود.
جایگزین ها

به جای چیپس از بادام هندی، گ��ردوی برزیلی، بادام و 
غیره استفاده کنید که سرشار از فیبرهای غیرمحلول در 
آب هستند. البته یادتان باش��د که این آجیل ها کالری 

زیادی دارند و نباید در مصرف آن ها زیاده روی کنید.

ماهی، میگو و دیگر خوراکی های دریایی ارزش غذای��ی باالیی دارند و برای 
سالمتی بسیار مفیدند، اما با توجه به تحقیق اخیر مشخص شد که این غذاها 

می توانند مانع از تحلیل رفتن توان شناختی مغز شوند.
اگر شما هم به خوردن ماهی و غذاهای دریایی تمایل دارید پس سالح خوبی 
برای مقابله با مشکالت حافظه و شناخت دارید. محققان به تازگی دریافتند که 
مصرف خوراکی های دریایی حداقل یک بار در هفته مانع از تحلیل رفتن توان 

شناختی مغز در دوران سالمندی می شود.
آنها برای رسیدن به چنین نتیجه ای وضعیت 915 نفر با متوسط سن 81 سال 
را بررسی کردند. در ابتدای آزمایش هیچ یک از افراد عالیمی از دمانس مانند 
ضعف توجه ذهنی، حافظه، توانایی تش��خیص موقعیت، مشکالت ارتباطی، 

اختالالت درک بینایی و ... را نداشتند.
طی مدت پنج س��ال ش��رکت کنندگان به طور منظم تح��ت آزمایش های 
شناختی بودند و باید به پرسش هایی در مورد نوع تغذیه نیز پاسخ می دادند. 
نتایج نش��ان داد افرادی که به طور منظم ماهی و دیگر خوراکی های دریایی 
مصرف کرده اند، به صورت جدی دچار تحلیل قوای ش��ناختی و به خصوص 

مشکالت حافظه نشدند.
راز این تأثیر در »امگا 3« نهفته اس��ت. این اس��یدهای چرب برای مغز مفید 
هستند و به نظر می رسد مصرف آنها در طوالنی مدت تأثیر بیشتری داشته 
باشد. البته باید در انتخاب نوع ماهی نیز دقت داشت زیرا محققان فرانسوی 
دریافتند که مواد آزاد ش��ده از بعضی ریزجلبک ها که توسط ماهی ها خورده 

شده اند می تواند عالیم عصبی شدیدی در انسان به وجود آورد.

طبق یافته های یک مطالعه، تغذیه با ش��یر مادر به مراتب س��الم تر از تغذیه با 
 ش��یرهای دیگر بوده و موجب کاهش ریس��ک بروز عفونت گ��وش در نوزادان

 می شود. مطالعه محققان بیمارستان کودکان نیشنواید آمریکا نشان می دهد 
تغذیه با شیر مادر در مقایسه با شیرهای ترکیبی دیگر می تواند عالوه بر کاهش 
ریسک اسهال در 1۲ ماه اول زندگی نوزاد، موجب کاهش عفونت های گوش هم 
شود.در این مطالعه، ۴91 مادر نظرسنجی ای را تکمیل کردند. در این نظرسنجی 
 از هر چهار زن، 3 نفر از ترکیب تغذیه با شیر مادر، ش��یر مادر از طریق شیشه و 
 مخلوط های جایگزین ش��یر مادر در 1۲ ماهه اول زندگی نوزادش��ان استفاده 
می کردند. محققان دریافتند یک ماه تغذیه با شیر مادر از طریق سینه با کاهش ۴ 

درصدی احتمال بروز عفونت گوش مرتبط بود. 
در مورد کودکانی که شش ماه در دوره نوزادی با شیر مادر از طریق سینه تغذیه 
شده بودند، کاهش بروز این مش��کل 1۷ درصد بود. نکته جالب توجه این است 
کودکانی که به مدت شش ماه شیر مادر را از طریق شیشه خورده بودند، در حدود 
1۴ درصد بیشتر در معرض ابتال به عفونت گوش قرار داشتند. سارا کیم، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »کامال مشخص نیست که چرا عفونت گوش 
با تغذیه با شیشه مرتبط است، اما می تواند به این دلیل باشد که در طول مکیدن 

شیشه، فشار منفی ایجاد می شود.« 
وی در ادامه می افزاید: »این فش��ار منفی از بطری به گوش میانی نوزاد در طول 
شیرخوردن منتقل می شود، که در نتیجه ممکن است عفونت های گوشی را به 
همراه داش��ته باش��د.« به گفته این محققان، نوزادانی که با شیر سینه تا حدود 
 ۶ ماه تغذیه می ش��وند، درحدود 30 درصد کمتر در معرض ریس��ک اس��هال 

قرار دارند.

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد مصرف لیموترش همراه غذا 
نقش مهمی در درمان کم خونی دارد.

لیموترش گنجینه ای از خواصی درمانی و غذایی است که سالمتی را ارتقا 
می دهد و بسیاری از ناخوشی ها را از ما دور می کند. 

فواید مصرف   لیموترش  با غذا: 
1 - جذب آهن و  درمان کم خونی  

۲ - کمک به افزایش گردش خون در بدن
3-آب لیمو ترش که ماده ای خنک کننده )س��رد کننده( است باعث از 
بین بردن سموم میکروب بیماری هایی مانند دیفتری، حصبه و برخی 
امراض مهلک و خطرناک می شود؛ ترشح صفرا را افزایش می دهد و در 
 رفع یرقان)زردی( و دفع س��نگ های کوچکی که در مجاری ادرار گیر 
می کنند موثر است و ضروری اس��ت در تمام وعده های غذایی مصرف 

شود.
لیمو ترش یک ماده تقویت کننده زیبایی است و باعث افزایش سالمتی، 
طراوت، شادابی، جوانی و نیروی حیات می شود. این ماده اگر همراه با غذا 
مصرف شود سرعت جذب مواد غذایی را در بدن باال می برد و چربی های 

اطرف دریچه قلب را نیز از بین می برد.

به گفته محققان، کودکان چاق ۶ ساله بیش��تر درون گرا هستند و برخی عالیم 
افسردگی را نش��ان می دهند. به گفته محققان دانشگاه ایالتی اوکالهما، چاقی 
شدید ریسک روانی-اجتماعی مشخصی را برای کودکان حتی در سن پایین ۶ 

سالگی به همراه دارد.
معموال کودکان چاق برای جلوگیری از تمسخر توسط همسن و سال های خود 
از بازی های فیزیکی با بچه ها خودداری می کنند که همین مسئله موجب اضافه 
وزن بیشترآنها می شود. به گفته محققان، کودکانی که از جامعه منزوی می شوند، 
که در این مطالعه مربوط به کودکان شدیدا چاق است، به شدت از احساس تنهایی، 
افسردگی و پرخاشگری رنج می برند و معموال این گروه از بچه ها بسیار مایل به 
ترک تحصیل هستند.در این مطالعه، 11۶۴ کودک کالس اولی از لحاظ زندگی 
اجتماعی و احساسی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد کودکان بسیار چاق 
عمدتا از سوی همسن و سال هایشان طرد می شوند. هرچقدر وزن کودک بیشتر 
باشد، پیامدهای آن بدتر خواهد بود و بچه های بسیار چاق بیش از کودکان دارای 

اضافه وزن مورد اذیت و تمسخر قرار می گیرند.

فواید خوراکی های دریایی برای مغز تغذیه با شیرمادر از بروز عفونت های 
گوش در نوزاد پیشگیری می کند

فواید مصرف   لیموترش  با غذا  
 چاقی موجب بروز افسردگی

 در کودکان می شود

زبان خوراکی ها

نکته

با افزایش س��ن چک کردن فش��ارخون یکی از مهم ترین گام ها برای مراقبت 
از سالمت قلب اس��ت، اما خواندن فشارخون صحیح ش��اید آن قدر که به نظر 

می رسد ساده نباشد.
وسایل خود را چک کنید

همیشه مطمئن باشید که وسایل شما درست کار می کنند. دستگاه و مچ بند 
فشارسنج شما باید شکل صحیحی داشته و باتری های آن نو باشند. اگر از وسایل 
دستی استفاده می کنید مطمئن شوید گوشی آن تمیز بوده و خوب کار می کند.

در حالت آرام و ساکن باشید
بر اساس حالت بدن فشارخون ممکن است باال یا پایین برود. اگر عصبی، نگران 
و یا مضطرب هستید فشارخون شما باال می رود که این می تواند عدد اشتباهی را 
نشان دهد. چند دقیقه قبل از گرفتن فشار خود نشسته و سعی کنید آرام شوید. 

همه چیز را آماده کنید، بنشینید و چند نفس عمیق بکشید.
مچ بند دستگاه کامال اندازه و در جای درست باشد

مچ بند دستگاه باید کمی باالی ران بسته شود. باید راحت از دست عبور کرده و 
سپس محکم بسته شود. اگر مچ بند دستگاه متناسب با اندازه  دست شما نباشد 

عدد صحیحی را نشان نخواهد داد.
محل قرارگیری بازو

زمانی که می خواهید فش��ارخون خود را اندازه بگیرید دستتان باید هم سطح 
قلب قرار بگیرد. اگر دست باالتر از قلب باشد فش��ار اشتباها پایین نشان داده 

 می شود و اگر دس��ت پایین تر از قلب قرار گیرد فش��ارخون باالتر نشان داده 
خواهد شد.

وضعیت نشستن خود را تنظیم کنید
باید طوری بنشینید که پشتتان تکیه داشته و پاها روی زمین قرار گیرند، این 
بهترین حالت بدن برای خواندن فشار صحیح اس��ت. زمان اندازه گیری فشار 
حرکت نکنید و پاهای خود را در یک حالت نگه دارید. عمیقا نفس بکش��ید و 

آرام باشید.
اندازه  فشارخون را بنویسید

هر بار که فشار خود را اندازه می گیرید شما یا یکی از اعضای خانواده می خواهید 
عدد را به خاطر س��پرده و بعدا آن را یادداش��ت کنید. بااین وجود اشتباهات 
زیادی ممکن است ایجاد ش��ود. به جای این کار فورا فش��ار خود را در جایی 
 یادداشت کنید، همچنین عدد آن در حافظه  خود دستگاه نیز ذخیره خواهد

شد.
فشارخون خود را در خانه اندازه بگیرید

حتی اگر مرتبا نزد پزشک می روید بهتر است طبق یک روال منظم فشار خود 
را در خانه نیز اندازه گیری کنید. در مطب دکتر مس��ایل زیادی وجود دارد که 
می تواند باعث تغییر در فشار شما شود مانند استرس، عصبانیت از انتظار زیاد، 
راه رفتن زیاد و خستگی. مرتبا در خانه فشارخون خود را اندازه بگیرید و آن ها را 

یادداشت کنید. این یادداشت ها را با خود نزد دکتر ببرید.

در نان و برخی غالت نوعی پروتئین ب��ه نام گلوتن وجود دارد که برخی 
افراد بدون آن که بدانند به این ماده حساسیت دارند.

 گلوتن ترکیبی پروتئینی اس��ت که در غذاهای فرآوری شده از گندم و
  س��ایر غالت مرتبط به آن از جمله جو و چاودار وجود دارد، حساسیت 
 به گلوتن ی��ا عدم تحمل ای��ن پروتئین ی��ک بیماری اس��ت که باعث

 می ش��ود که بدن فرد پس از مصرف این محص��والت از خود واکنش 
 نشان  دهد و در اکثر موارد حساس��یت به این ماده هرگز تشخیص داده

 نمی شود.
هفت عالمت مخفی به دنبال واکنش بدن به گلوتن عبارتند از: 

پوست مرغی 
کراتوز پیالریس یا پوست مرغی )Keratosis pilaris( نوعی اختالل 
پوستی اتوزومال غالب است که پوست ظاهری خشن، گاه قرمز و خشک 
دارد و در برخی موارد با خارش همراه است. این عارضه معموال در پشت 
بازو و ران دیده می ش��ود ودر نتیجه کمبود اسید چرب ناشی از آسیبی 

است که  گلوتن به  دستگاه گوارش می رساند. 
 سردرد مداوم 

میگرن و س��ردرد مداوم یکی دیگر از نش��انه های بالق��وه عدم تحمل 
گلوتن در بدن اس��ت البته کم آبی و اختالالت دیگ��ری نیز می توانند 
 این  نش��انه را به وجود بیاورند به همین دلیل اگر س��ردرد شما متوقف 
نمی شود و به طور مداوم  ادامه دارد الزم است به پزشک مراجعه کنید. 

بیماری های خود ایمنی 
بیماری های خ��ود ایمنی در همه موارد مربوط ب��ه عدم تحمل گلوتن 
نیست، اما تحقیقات نشان داده که ابتال به بیماری هایی مانند تیروئیدیت 
هاشیموتو، آرتریت روماتوئید، کولیت اولسراتیو، لوپوس، اسکلرودرمی، 

مولتیپل اسکلروزیس، و پسوریازیس با این موضوع ارتباط دارند. 
مشکالت عادی دستگاه گوارش 

گازهای روده، اسهال، نفخ و یبوست  از بارز ترین نشانه های عدم تحمل 
گلوتن در بدن است همچنین یبوس��ت در کودکان نشانه شایعی دراثر 

این عارضه است. 
سرگیجه 

سرگیجه و احساس عدم تعادل دربدن و به خصوص در حال حرکت نشانه 
دیگری از عدم تحمل گلوتن است.  

خستگی مزمن 
خستگی مزمن ممکن اس��ت در اثر یک مشکل یا کمبود  معمول مانند 
کمبود آب بدن یا حتی یک بیماری ج��دی مانند ایدز به وجود بیاید به 
همین دلیل اگر احساس خستگی مزمن می کنید باید با پزشک مشورت 
کنید.در صورتی که پس از مصرف غذا احساس سردرگمی، فراموشی و 
عدم تمرکز و خستگی کردید به احتمال زیاد بدن شما نسبت به گلوتن 

واکنش نشان داده است. 
فیبرومیالژی 

  فیبرومیالژی سندروم درد اسکلتی-عضالنی مزمنی است که با انتشار 
 درد درنق��اط خاص��ی از ب��دن، خس��تگی و اخت��الل خ��واب  همراه

 است.
برخی از افراد مبتال به فیبرومیالژی و خستگی مزمن در واقع عدم تحمل 
به گلوتن دارند، اما از این مشکل بدن و علت ابتالی خود به این بیماری 

آگاه نیستند تا بتوانند بیماری خود را درمان کنند.

عالمت مخفی حساسیت به نان

دریچه

م��وز یک��ی از قدیمی ترین گیاهان کش��ت ش��ده در 
 دنی��ا ب��وده و احتم��اال از یک گونه وحش��ی مش��تق 

شده است. 
در واقع موز یک گیاه شبه درخت است که می تواند به 

ارتفاع 9 متر هم برسد. 
نتایج بررسی ها نش��ان می دهد الیاف داخلی پوست 
موز یکی از مفیدترین قسمت های این میوه محسوب 

می شود.
موز از آن دسته میوه هایی است که همه قسمت هایش 
از پوس��ت تا محتوای داخلی آن مفید است، اما کمتر 
فردی می داند که ریش ریش های داخلی موز چه تاثیر 

مثبتی در حفظ سالمت دارد.
موز و پوس��ت داخلی آن سرش��ار از پتاس��یم، امالح 
 معدن��ی، فیب��ر، ویتامی��ن A، B و آنتی اکس��یدان 

است. 
این میوه با افزایش متابولیسم و انرژی بدن از پرخوری 
جلوگیری می کند و مدت زم��ان طوالنی تری فرد را 

سیر نگه می دارد.
می توانید قسمت داخلی پوست موز را به کمک قاشق 
یا چاقو بتراش��ید و با ترکیب آن با مواد طبیعی دیگر 
ماسک بس��ازید یا به تنهایی آن را روی پوست بدن و 

صورت خود قرار دهید. از جمله مهم ترین فواید پوست 
موز از این قرار است:

از بین بردن زگیل های پوستی
کاهش چروک پوست

بهبود آکنه و جوش
مهار بیماری پسوریازیس

ضد درد قوی
کاهش وزن

شفاف و نرم کردن پوست صورت

الیاف داخل پوست موز را دور نیندازید

توت فرنگی یکی از خوش��مزه ترین میوه هاس��ت که خواص 
بسیاری برای س��المتی دارد و در کاهش وزن مؤثر می باشد. 
اما شناخت ۶ دلیل عالی مصرف این میوه می تواند تمایل به 

آن را افزایش دهد.
میوه ای کم شیرینی

100 گرم حدود 8 تا 10 عدد توت فرنگی ۴ گرم قند دارد که 
مقدار بسیار کمی محسوب می ش��ود و اندکی بیشتر از لیمو 
است. به طور متوس��ط هر 100 گرم میوه های مختلف بیش 

از 9 گرم قند دارد.
مقدار کم کالری

100 گرم توت فرنگی فقط ۲8/5 کیلو کالری دارد.این میوه 
جزو کم کالری ترین میوه هاست البته به شرط اینکه همراه با 

شیرینی های دیگر میل نشود.
تامین نیاز بدن به منیزیم

یک سهم میوه توت فرنگی می تواند ۶ درصد نیاز روزانه بدن 
به منیزیم را تامین کند. این عنصر برای تشکیل استخوان ها و 

مقابله با استرس اکسایشی سلول ها ضروری است.
کاهش التهابات

آنتوسیان ها و پلی فنول های موجود در توت فرنگی به کاهش 
التهابات مفاصل و همچنین سلول های مغز کمک می کند.

کمک به حفظ زیبایی پوست

توت فرنگی سرش��ار از ویتامین C، بتاکاروتن و اسید االژیک 
است. ویتامین C در ساخت کالژن که خاصیت کشسانی به 
پوست می دهد نقش دارد و اس��ید االژیک از تخریب کالژن 
پیشگیری می کند. بتاکاروتن نیز به برنزه شدن پوست کمک 

می کند.
محافظت در برابر بیماری های قلبی عروقی

ده تا دوازده عدد توت فرنگی نیاز روزانه بدن به پتاسیم را تامین 
می کند. همچنین حاوی فالونوئیدهاس��ت که فشار خون را 

تنظیم می کند و خطر تصلب شریان ها را کاهش می دهد.

۶ دلیل عالی برای مصرف توت فرنگی

اگر یبوست دارید، این خوراکی ها را نخورید!

 7 نکته برای اندازه گیری 
صحیح  فشارخون



11 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1870  شنبه 8 خرداد 1395  21 شعبان 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1870 |  May 28 ،2016 | 16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

 چندی پیش مطلبی با عنوان پاسخ به شبهات انقالبی منتشر شد که با استقبال و 
سواالت متنوعی از سوی کاربران مواجه بود در این مقاله به یکی از این سواالت پاسخ 
داده شده اس��ت که چرا انقالب های جهان عرب نتوانستند، پیروزی و موفقیتی را 

محقق کنند که بیش از سه دهه پیش انقالب اسالمی در ایران محقق کرد؟
وقتی در سال 2011 میالدی جرقه انقالب های اسالمی و مردمی در کشورهای عربی 
خاورمیانه و شمال آفریقا زده شد، بسیاری از کارشناسان این انقالب ها را نسخه ای 

از انقالب اسالمی ایران می دیدند.
این انقالب ها اگرچه در ابتدا با موفقیت همراه بودند، اما پس از مدتی هریک به نوعی 

یا مصادره و یا دور زده شدند تا به هر طریق ممکن مانع تحقق اهداف آنها شوند.
 سوالی که در اینجا ذهن بس��یاری را به خود مش��غول کرده، این اس��ت که »چرا 
انقالب های جهان عرب نتوانستند، پیروزی و موفقیتی را محقق کنند که بیش از سه 

دهه پیش انقالب اسالمی در ایران محقق کرد؟«
  پاسخ به این س��وال نیازمند مراجعه ولو گذرا به دیدگاه ها و اندیشه های سیاسی 
امام خمینی)ره(، بنیانگذار انقالب اسالمی است که چه قبل و چه بعد از انقالب هیچ 

گونه تغییری در آنها مشاهده نشد.
 بی تردید آنچه انقالب اسالمی در ایران را به پیروزی مواجه کرد، بلوغ فکری جامعه 
ایران بود، جامعه ای که اولین قانون مکتوب جهان در آن نگاش��ته شد و مفاهیمی 
همچون دموکراسی، آزادی، انتخابات و اسالم راستین در آن نهادینه شده و بخشی 
از تاریخ فرهنگ بشریت از آن نشات می گیرد، درحالی که برخی از ملل جهان عرب 

اولین تجربه آزادی و دموکراسی را در کشور خود تجربه می کنند.
براین اساس باید گفت که امام خمینی بر این باور بودند که با راهنمایی و ارشاد افراد به 
راه راست، می توان از وی انسانی نیکو سرشت و صالح ساخت و راه راستی که ایشان 

از آن سخن می گفتند، همان »اسالم« راستین است.
به این ترتیب، انسان های نیکو سرش��ت و نیکوکار پایه و اساس حکومت اسالمی 
امام راحل را تشکیل می دادند، بنابراین امام خمینی بر این باور بودند که حکومت 
اسالمی ابزار و وسیله ای برای تاس��یس جامعه ای فاضله آراسته به اصول و ضوابط 

اسالمی است.
اینجاست که جایگاه مهم »مرشد« یا »رهبر« جهت تربیت چنین انسان هایی آشکار 
می شود که از دید امام خمینی این شخصیت در رس��ول اکرم)ص( و پس از وفات 
ایشان در قرآن و عترت آن حضرت نمود می یابد و بالطبع در زمان غیبت این وظیفه 

مهم بر عهده ولی فقیه خواهد بود.
در خصوص اصل »والیت فقیه« امام راحل در بیان اندیشه ها و دیدگاه های سیاسی 
خود همواره تاکید داش��تند که خدای متعال در هیچ یک از مراحل تاریخ ،جوامع 
بشری را بدون مرش��د و رهبر به حال خود رها نکرده است، بنابراین وظیفه خطیر 

هدایت انسان ها و تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت برعهده ولی فقیه است.
این دیدگاه امام راحل م��ا را به اولین دلیل پیروزی و موفقیت انقالب اس��المی در 
 ایران رهنمون می کند، یعنی »وضوح و شفافیت اهداف نهایی و اصلی انقالب« نزد

 امام خمینی)ره(.
براین اس��اس انقالب از دیدگاه امام راحل تنها براندازی نظام شاهنشاهی در ایران 
نبود، بلکه براندازی نظام شاهنشاهی مقدمه تشکیل حکومت اسالمی به جای آن بود.

این موضوعی است که امام خمینی در اکتبر 1978 میالدی هنگامی که درباره اهداف 
انقالب سخن می گفتند، به صورت شفاف و صریح به آن اشاره کردند: »توجه داشته 
باشید که هدف اصلی و فوری ما براندازی نظام شاهنشاهی و بیرون راندن تمام افرادی 
است که در این نظام مناصب عالی را تصدی کرده و از بین بردن وابستگی ایران به 

قدرت های جهانی است«.
یک ماه پ��س از آن هدف مهم و اساس��ی دیگر انقالب در ای��ران را اعالم کردند که 
»تشکیل جمهوری اسالمی« است و این اهداف از چنان جایگاه و اهمیتی نزد ایشان 
برخوردار بودند که هیچ گاه درباره آنها نه مذاکره ای را پذیرفت و نه انعطافی در قبال 

آنها نشان داد و در همین راستا بود که فرمان تشکیل »شورای انقالب اسالمی« را از 
میان فقها و افراد بسیار نزدیک به خویش با هدف اداره کشور صادر کردند تا دست 

تمام جریان های راستی و چپی را در حکومت کوتاه کنند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز امام راحل به اجرای اهداف نهایی خود ادامه دادند 
و مهم ترین اقدام در این مرحله و پیش از بازنگری در س��اختار و هویت موسسات و 
نهادهای حکومتی، ایشان خواهان تعیین سرنوشت قطعی موضوعی شدند که حائز 
اهمیت بسیاری برایشان بود و آن »نام و عنوان دولت جدید« است تا به این طریق 

هرگونه ارتباط با حکومت »پهلوی« را قطع کنند.
در واقع ایشان در اینجا نشان دادند، هم در ظاهر و هم در باطن خواهان قطع هرگونه 
ارتباط و علقه با نظام سابق هستند و براین اساس به نظرخواهی از ملت ایران روی 
آوردند تا براساس خواس��ت مردم و دیدگاه آنها گام های بعدی از جمله انتخاب نام 

جدید برای دولت و کشور را بردارند.
نکته ای که در اینجا الزم است به آن اشاره کرد، این است که امام خمینی از درج کلمه 
»دموکراسی« امتناع ورزیدند، چون این واژه را برگرفته از دنیای غرب می دانستند، 
 به همین دلیل تالش کردند، نمون��ه ای جدید از نظام حکوم��ت را ارایه دهند که 
نشانه ای از شرق یا غرب به همراه نداشته باشد و از اینجا بود که شعار »نه شرقی و نه 

غربی، جمهوری اسالمی« شکل گرفت.
به هر روی پس از تصمیم گیری درباره نام دولت جدید که براس��اس همه پرس��ی 

12 فروردین »جمهوری اسالمی« نام گرفت، مقدمات تدوین قانون اساسی جدید 
فراهم ش��د، در حالی که در این برهه امام خمینی با تشکیل »مجلس خبرگان« و 
دادن ماموریت تدوین قانون اساسی جدید به آنها درب همه ترفندها برای گنجاندن 
حقوقدانان وابسته را بستند که تالش داشتند، با بازنگری سطحی و اعمال تغییرات 

صوری قانون اساسی دوره قبل را احیا کنند.
این اقدام امام خمینی با اعتراض هایی در میان بازماندگان رژیم سابق مواجه شد و 
ایشان برای مقابله با اقدامات تحریک آمیز و فتنه انگیزانه این افراد در عرصه سیاسی 
که درصدد تشکیل احزابی سیاسی در جامعه بودند، طی سخنانی با هشدار به این 
فتنه انگی��زان تاکید کردند که در جمهوری اس��المی تنها یک ح��زب و آن حزب 

مستضعفین وجود ندارد.
پس از آن با تصویب قانون اساسی که با رای »آری« مردم مواجه شد و سند قانونی 
نظریه »والیت فقیه« شمرده می ش��ود، امام راحل کش��ور را برای برگزاری اولین 
انتخابات ریاست جمهوری آماده کرد تا اولین دولت اسالمی در ایران پس از پیروزی 
انقالب و براندازی نظام شاهنشاهی در این کشور تشکیل شود و سیاست های داخلی 

و خارجی خود را با استناد به قانون اساسی اسالمی جدید بنا نهد.
این امر نیازمند فردی بود که توانایی اداره امور داخلی و خارجی کشور براساس شرایط 
جدید را داشته باشد و این نکته ای نبود که از نگاه امام دور مانده باشد، لذا ایشان طی 
سخنانی تاکید کردند، افرادی که کاندیدای تصدی این مقام می شوند، باید خدمتگزار 

اسالم و مردم، بدون سوء پیشینه و گرایشات غربی و شرقی باشند، افزون بر اینکه باید 
معتقد به اصل والیت فقیه باشند.

اگرچه اولین سال های پس از پیروزی انقالب شاهد خطاهایی مانند ریاست جمهوری 
افرادی مانند »ابو الحسن بنی صدر« و تالش وی برای تحریف انقالب بودیم، اما امام 

به سرعت با پی بردن به مقاصد وی خطاهای رخ داده را اصالح کردند.
توجه داشته باش��ید که هدف اصلی و فوری ما براندازی نظام شاهنشاهی و بیرون 
راندن تمام افرادی است که در این نظام مناصب عالی را تصدی کرده و از بین بردن 

وابستگی ایران به قدرت های جهانی است
از آنچه به اختصار گذشت، می توان دریافت، یکی از مهم ترین دالیل پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران هدایت این انقالب به واس��طه »امام خمینی« بود که »هدایت« و 

»رهبری« این انقالب را در دست داشتند.
در حالی که هیچ یک از انقالب های جهان عرب چنین شخصیتی به خود ندیدند.

از سوی دیگر، بارزترین مشخصه رهبری در انقالب ایران، عدم وابستگی به شرق و 
غرب و جناحی خاص بود، به گونه ای که امام خمینی از همان ابتدا شعار جمهوری 

اسالمی را سر دادند که به غرب و شرق متکی نبود.
انقالب های جهان عرب

 اما در انق��الب های جهان عرب ب��ه عنوان مثال در لیبی ش��اهد حض��ور ناتو و در
  مصر نفوذ آمری��کا علی رغم به قدرت رس��یدن »جماعت اخوان المس��لمین« به

  عنوان حزب��ی اس��المگرا و در یمن تش��کیل حکومتی وابس��ته به ش��یوخ عرب 
عمدتا وهابی حوزه خلیج فارس بودیم که با نفوذ ب��ه این انقالب ها آنها را به تباهی 

کشاندند.
صرف نظر از وجود عامل »رهبر« و »عدم وابس��تگی«، یکی دیگر از مشخصه های 

انقالب اسالمی در ایران وجود »بینش عمیق و آگاهی فراگیر و نگاه دقیق« بود.
 تامل در انق��الب هایی ک��ه منطقه در س��ال های اخیر ش��اهد آن ب��ود و معدود 
شخصیت های سیاسی که از این انقالب ها سربرآوردند، مانند »محمد مرسی« در 
مصر، »عبد ربه منصور هادی« در یمن و نخست وزیران متعددی که در تونس و لیبی 
روی کار آمدند، تاکید می کند که هیچ یک از آنها دارای بینش عمیق و نگاه دقیق 
و آگاهی فراگیر نبودند، به همین دلیل هریک از آنها به نوعی کش��ور خود را به لبه 

پرتگاه سقوط سوق دادند.
از جهتی، همانگونه که در سطور باال اشاره شد، امام خمینی برای هریک از مراحل 
انقالب برنامه ریزی ک��رده بودند و ورود به هر مرحله با برنامه ریزی های پیش��ین 
 انجام می شد، در حالی که چنین برنامه ریزی در انقالب های جهان عرب مشاهده 
نمی شد و به نوعی می توان گفت، این انقالب ها در همان مرحله خودجوش و مردمی 
خود باقی ماندند و برنامه ریزی برای شکل دادن و هدف دادن به این قیام ها صورت 

نگرفت.
نبود برنامه ریزی موجب شد، هریک از این انقالب ها در مراحل بعد به سمت و سویی 
سوق پیدا کند و پس از سرگردانی در بیراهه ها مسیر و هدف اصلی خود را یا فراموش 

و یا گم کند.
صرف نظر از دالیل فوق الذکر، بی تردید آنچه انقالب اسالمی در ایران را به پیروزی 
مواجه کرد، بلوغ فکری جامعه ایران بود، جامعه ای که اولین قانون مکتوب جهان در 
آن نگاشته شد و مفاهیمی همچون دموکراسی، آزادی، انتخابات و اسالم راستین در 
آن نهادینه شده و بخشی از تاریخ فرهنگ بشریت از آن نشات می گیرد، درحالی که 
برخی از ملل جهان عرب اولین تجربه آزادی و دموکراس��ی را در کشور خود تجربه 

می کنند.
به همین دلیل است که مشاهده می شود، انقالب اسالمی در ایران پس از گذشت 
بیش از سه دهه و با وجود مشکالت و چالش هایی که برای آن ایجاد شد، همچنان 
با قدرت طی طریق می کند، درحالی که انقالب های جهان عرب در همان مراحل 

ابتدایی با شکست مواجه شدند.

دریچه

در س��ال 1889م حق اس��تخراج کلیه معادن ایران و از جمله نفت طي 
امتیازنامه اي به بارون دورویتر بازرگان انگلیسي واگذار شد، اما تأخیر وي 

در عملي کردن مفاد قرار داد، باعث لغو حق انحصاري وي گردید. 
در این میان ویلیام ناکس دارس��ي سرمایه دار انگلیس��ي، در اواخر قرن 
نوزدهم از وجود نفت در ایران مطلع گردید و در سال 1901م نمایندگاني 
 را جهت امضاي قرارداد نفتي و دریافت امتیاز از ایران به تهران گس��یل 

داشت. 
پس از مخالفت اولیه مظفرالدین شاه با اعطاي امتیاز، نمایندگان دارسي 
با امین السلطان صدراعظم شاه وارد مذاکره شدند و با پرداخت رشوه و نیز 
سوء استفاده از ساده لوحي مقامات ایران، در نهایت قرارداد دارسي در 21 
مه 1901م به امضا دو طرف رسید. براساس این قرارداد، امتیاز استخراج 
و بهره برداري از نفت در سراسر ایران به اس��تثناي ایاالت شمالي شامل 
گیالن، مازندران، گرگان، خراس��ان و آذربایجان براي مدت 60 سال به 

دارسي واگذار گردید. 
حذف مناطق ش��مالي ایران از چارچ��وب قرارداد، براي پیش��گیري از 

عکس العمل و یا مخالفت روس ها انجام شده بود. 
هم چنین بر اس��اس این قرارداد، دارس��ي متعهد گردید ظرف دو سال، 
شرکت و یا شرکت هایی براي بهره برداري از این امتیازات تأسیس نماید و 
سالیانه مبلغ 20 هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و 

نیز 16درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد.
شرکت نفت دارسي، پس از هفت سال، س��رانجام در 26 مه 1908م در 
منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید. با این حال از آنجا که پس از مشروطه 
و تدوین قانون اساسي، دادن هرنوع امتیاز، به تصویب مجلس نیاز داشت، 
مجلس اول مشروطه به بحث درباره قرارداد دارسي پرداخت اما نه امتیاز 

نفت دارسي را تأیید کرد و نه آن را رد نمود. 
این امتیازنامه به نوعي دیگر در زمان رضاخان به تصویب مجالس رسید 
که البته مفاد آن بیشتر از گذشته، به ضرر ایران بود. موافقت نامه دارسي در 
سال 1933م )1312ش( جاي خود را به قرارداد 26 ماده اي جدیدي داد 
که به قرارداد 1933 موسوم گردید. در نهایت ملي شدن صنعت نفت در 
سال 1951م )اسفند 1329ش( به حضور مستقیم استعمارگر انگلستان 

در اقتصاد و شریان نفتي ایران خاتمه داد.

امضاي قرارداد نفتي »دارسي« 
بين ایران و انگليس  آغاز انتشار روزنامه »صور اسرافيل« 

در دوران مشروطه 

اولین شماره نامه هفتگي صوراسرافیل چند ماه پس از پذیرش مشروطیت 
ایران در هشتم )یا یازدهم( خرداد 1286 از چاپ خارج شد و به دست مردم 
رسید.  این روزنامه با پیشنهاد و کوشش میرزاجهانگیرخان شیرازي معروف 
به صور اسرافیل و علي اکبر دهخدا اداره و منتشر مي شد. جهانگیرخان این 
روزنامه را با هدف تکمیل معني مشروطیت و حمایت مجلس شوراي ملي و 

کمک به روستاییان، ضعفا، فقرا و مظلومین انتشار مي داد. 
در آغاز، صوراسرافیل هفته اي یک بار منتش��ر مي شد. تا آن وقت، ادبیات و 
انشای ایراني عموما و روزنامه ها، خصوصا به طرز نگارش قدیم، سراسر الفاظ 
مس��جع، پرتکلف و بي حقیقت و بدون معني و خالي از س��ود و اثر بود. این 
روزنامه در تغییر نگارش تأثیر فراواني داشت. روزنامه صوراسرافیل در طول 
انتشار خود دچار مشکالتي ش��د. چندین بار نویسنده آن را تکفیر کردند و 
چند بار بساط روزنامه نویس��ي آن را در هم پیچیدند. این روزنامه سرانجام 
پس از 32 شماره انتشار و در پي به توپ بستن مجلس توسط محمد علي شاه 
قاجار و پس از قتل میرزا جهانگیرخان، مدتي تعطیل شد تا این که دهخدا آن 

را چند شماره در اروپا منتشر کرد و پس از مدتي براي همیشه تعطیل شد.

در چنین روزی

 رحلت عالم امامي و فقيه اصولي
 آیت  اهلل »مير سيد علي فاني اصفهاني« 

آیت اهلل میر س��یدعلي فاني اصفهاني در س��ال 1294 ش )1333 ق( در 
اصفهان به دنیا آمد. 

 وي از نه س��الگي ب��ه تحصی��ل مقدم��ات عل��وم اس��المي روي آورد و
  پس از طي مقدم��ات و س��طوح، در محضر حضرات آیات: س��ید محمد 
 نجف آبادي و میرس��یدعلي نجف آبادي به درجات باالي علمي دس��ت 

یافت. 
آیت اهلل فاني، پس از نیل به درجه اجتهاد، از اصفهان راهي نجف اشرف شد 
و در مدت اقامت سي ساله در آن شهر به تدریس فقه و اصول، تفسیر، کالم 
و اخالق و... مشغول شد. ایشان در سال 1352 ش به ایران مراجعت نمود و 

در قم به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت. 
آثار باق��ي مانده از آیت اهلل فان��ي اصفهاني، متجاوز از هش��تاد جلد کتاب 
مي باشد که عموما در علوم اس��المي همچون فقه، اصول، کالم، فلسفه و 
تفسیر نگاشته شده است. دستور حج و عمره، فواید رجالیه، اربعین حدیث 
و تفسیر سوره فاتحه و... از جمله آثار ایش��ان است. این عالم امامي و فقیه 

اصولي سرانجام در هشتم خرداد 1368 در 74 سالگي درگذشت.

تصرف كشور بلژیك توسط ارتش 
آلمان نازي در جنگ جهاني دوم 

چند م��اه پ��س از آغاز 
جنگ جهاني دوم، هیتلر 
تصمیم گرفت تا فرانسه 
را به تصرف خود درآورد. 
از این رو ب��ه جاي حمله 
مس��تقیم ب��ه خط��وط 

دفاعي فرانس��ه در طول مرزهاي آلمان، حمله به خاك فرانس��ه از طریق 
مرزهاي بلژیک را در پی��ش گرفت. به همین جه��ت، نیروهاي آلمان در 
سحرگاه دهم مه 1940م، هر سه کشور کوچک بلژیک، هلند و لوکزامبورگ 
را مورد حمله قرار دادند.  این امر باعث واکنش سریع نیروهاي انگلستان شد 
و به مقابله در برابر آلمان پرداختند. اما این مقاومت چندان دیري نپایید و 
در نهایت، مردم بلژیک پس از 18 روز مقاومت در برابر هجوم ارتش آلمان، 
به فرمان پادشاه بلژیک، جنگ را متوقف کردند و بلژیک در 27 مه 1940م 
به دست آلمان افتاد. این تصمیم باعث نارضایتي مردم بلژیک و در نهایت 

برکناري رسمي پادشاه این کشور از سلطنت در سال 1951م شد.

راز پیروزی انقالب اسالمی ایران

س��لطنت جالل الدین ملکش��اه س��لجوقي پس از قتل 
 پ��درش آلپ       ارس��الن از س��ال 465 هج��ري قم��ري

 آغاز شد.
طغرل بنیادگذار سلسله سلجوقي، تالش زیادي براي به 
دس��ت آوردن قدرت کرد. پس از وي، بهره آن قدرت را 
آلپ       ارسالن و فرزندش ملکشاه سلجوقي بردند. آنان در 
دوراني نس��بتا آرام و در عین ح��ال مقتدرانه و باعظمت 

سلطنت کردند. 
ملکش��اه تنها هجده س��ال سن داش��ت که به پادشاهي 
کشوري به این بزرگي رسید. وي پس از بیست سال، در 
سن سي و هفت سالگي درگذشت. ممالک تحت سلطه 
ملکشاه، به       قدري گسترده است که با قلمرو عباسیان در 

آغاز خالفتشان قابل قیاس است. 
ملکش��اه بر س��ر س��فره آماده نشس��ت. راوندي به       حق 
مي گوید: پدران سلطان ملکش��اه جهانگیري کردند و او 

جهانداري. 
با این حال، خود ملکش��اه نیز تالش زیادي از خود نشان 
داد. ماوراءالنهر با وجود دولت قراخاني، در اختیار ملکشاه 
بود. در بخش آذربایجان و ارمنس��تان، فرزندان قتلمش 
س��لجوقي فتوحاتي داش��تند که گرچه قلمروش��ان به 
مملکت ملکشاه ضمیمه نشد، اما به هر روي تحت سلطه 

خاندان سلجوقي بود. 
زماني که سلیمان فرزند قتلمش انطاکیه را تصرف کرد، 
خبر فتح آن را به ملکشاه نوش��ت و به او تبریک گفت. از 

سوي دیگر، مناطق مرکزي ایران تا جنوب ایران به       طور 
کامل تحت س��لطه این ش��اه قدرتمند ب��ود. هم       چنین 
سرزمین هاي عربي، از ش��مال عراق تا شام و از آن سوي 

تا جزیره العرب همه در اختیار سلجوقیان قرار گرفت. 
با مرگ آلپ       ارسالن، ملکشاه به       سرعت به سوي ري حرکت 
کرد. این اقدام از آن روي بود که احتمال ش��ورش برخي 
از امیران سلجوقي بود، طبعا تسلط آن       ها بر ري که کلید 
اصلي تس��لط بر این قلمرو وسیع بود، دش��واري زیادي 
به       همراه داشت. قاورد برادر آلپ       ارسالن، حاکم کرمان به 

سوي ري تاخت. 
ملکشاه نیز با سپاه خویش به سوي وي رفت. آن       ها در کرج 
ابودلف به یکدیگر رفتند. سپاه قاورد شکست خورد و خود 
وي، اندکي بعد دستگیر و کشته شد. با این حال، ملکشاه 
کرمان را به فرزندان او سپرد. ملکشاه سلجوقي اصفهان 
را به       عنوان پایتخت انتخاب کرد. به       همین دلیل در طول 
سال       هاي سلطنت خود به آبادي این شهر همت گماشت. 
راوندي نوشته است: از جهت دارالملک و نشست خویش 
از همه ممالک اصفهان اختیار ک��رد و آنجا عمارت هاي 
بسیار فرمود در شهر از کوش��ک ها و باغ ها. این مرکزیت 
در کنار درایت و ذکاوت نظام       الملک س��بب شد تا دامنه 
این دولت تا این حد گس��ترش یافته و آرامش و ثبات بر 

آن حکم       فرما باش��د. روابط میان ملکشاه و القائم عباسي 
بسیار خوب بود. 

در اوایل سال 466 القائم، حکم سلطنت ملکشاه را توسط 
گوهرآیین نزد وي فرستاد. با مرگ آلپ       ارسالن و بازگشت 
ملکش��اه از ماوراءالنهر، حاکم س��مرقند، برخي نواحي، 
از جمله ترمذ را به تصرف خود درآورد که س��بب رفتن 
ملکش��اه به آن دیار و بیرون راندن وي از بلخ و سمرقند 
شد. او آن سرزمین را به برادرش شهاب       الدین تکش داد. 
تکش در سال 473 بر ملکشاه شورید، اما کار با صلح تمام 
شد. وي در سال 477 نیز بار دیگر سر به شورش برداشت 

که سرکوب شد. 
مقتدي خلیفه وقت عباس��ي دختر ملکش��اه را در سال 
474 خواستگاري کرد که دختر، مشروط به آن       که خلیفه 
همسر و کنیز دیگري نداشته باش��د، حاضر به قبول این 

ازدواج شد.
خلیفه ش��روط را پذیرفت و ازدواج ص��ورت گرفت. گویا 
عروس به سال 480 عازم خانه بخت شد و در سال 482 
با یک فرزند از خلیفه به       صورت قهر به اصفهان بازگشت. 

ملکشاه سفرهایي به کرمان و خوزستان داشت که براي 
آرام ک��ردن و تثبیت اوض��اع سیاس��ي آن مناطق انجام 
مي شد. او در سال 479 به حلب رفت و پس از گشودن آن، 

به بغداد وارد شد. 
 نظام       المل��ک نی��ز در این س��فر س��لطان س��لجوقي را 
همراهي مي کرد. آن       ها با یکدیگر مرقد امام موس��ي بن 
جعفر )ع( و نی��ز معروف کرخ��ي و احمد ب��ن حنبل را 

زیارت کردند.
  روزه��اي بع��د، س��لطان و وزی��ر ب��ه زی��ارت قب��ر

 امیرالمؤمنین )ع( و امام حس��ین )ع( رفتند. در همین 
س��فر، نظام       الملک وارد مدرس��ه نظامیه بغداد ش��د، به 
کتابخانه مدرس��ه رفت و س��اعتي به مطالع��ه کتاب ها 

پرداخت. آن       ها در سال 480 به اصفهان بازگشتند. 
سلطان در سال 482 بار دیگر با س��پاهي بي کران عازم 
ماوراءالنهر ش��د و بار دیگر نفوذ خ��ود را در این مناطق 
تثبیت کرد. سلطان و وزیر، یک بار دیگر به سال 484 به 

بغداد رفتند و سپس به اصفهان  بازگشتند. 
در سال 485 بار دیگر سفر بغداد پیش آمد که خواجه در 
صحنه - شهرکي میان همدان و کرمانشاه - توسط یکي 

از فداییان اسماعیلي کشته شد.
 برخي از نقل هاي تاریخي حکایت از آن دارد که در اصل 
سلطان یا تاج       الملک که رقیب نظام       الملک بوده، در این کار 
دست داشته اند. سي و سه روز پس از آن، سلطان نیز در 

بغداد به       دلیل بیماري ناشناخته اي درگذشت. 
هم       اکنون مقبره اي در خیابان احمدآباد اصفهان، کوچه 
خواجه نظام       الملک وجود دارد که گفته مي شود هر دوي 

آن       ها در کنار یکدیگر در آنجا دفن شده اند.

سلطنت »جالل الدین ملكشاه سلجوقي« 



اخبارخبر

ش��هردار اصفهان گفت: ما باید میراث دار هنرمندان بوده و میراث 
خوار آنها نباشیم.

  بای��د س��عی کنی��م ب��ه نح��وی ای��ن می��راث را تحوی��ل 
 بگیریم و تحویل آین��ده دهیم که آین��دگان هم آن را ب��ه دیگران
  تحویل دهن��د. به همین دلی��ل ما این اق��دام را به عن��وان یکی از
  برنامه های مس��تمر خود قرار داده ایم که اگر هنرمندان مش��کلی

 دارند بتوانیم برطرف نماییم.
  مهدی جمالی نژاد ش��هردار اصفهان در ادام��ه دیدارهای هفتگی
  خود به من��زل احمد هنرمند، اس��تاد برجس��ته اصفهان��ی رفت و

 پس از نشس��ت صمیمی با این اس��تاد فاخر، گفت: در ادامه تجلیل 
از هنرمندان که کماکان در حال اس��تمرار اس��ت، درنظ��ر داریم از 
هنرمندان��ی تجلیل نماییم که عظمت و ش��کوه هن��ر را به اصفهان 

ارزانی کردند.
 ش��هردار اصفهان افزود: اگر اصفه��ان نام و ش��هرتی دارد به خاطر 

بزرگی این عزیزان است.
 هنرمندان��ی ک��ه مانن��د ش��مع آب ش��دند تا ب��ه ش��هر اصفهان 
روشنایی ببخشند. اگر ما بخواهیم نسل آینده را به عنوان نسل پویا 
و فعال به جامعه عرضه کنیم، می بایست از پیشکسوتان عرصه هنر 
یاد کنی��م. آنهایی که در خدم��ت به مردم اصفهان از هیچ تالش��ی 

فروگذار نکردند.
 در ادامه ای��ن دیدار اس��تاد احمد هنرمن��د با بیان ای��ن که حضور

 شهردار در بین هنرمندان امید بسیار زیادی به آنها می دهد، گفت: 
 بسیار خوب است که مسئولین فهیم اصفهان زحمات هنرمندان را
  می بینند و ب��ا لطف خود از این قش��ر نیز قدردانی م��ی کنند. این

 موجب افزایش روحیه هنرمندان ش��ده و انرژی مضاعفی به ما می 
دهد.

هنرمند در ادامه گفت: هنرمندان کش��ور به خص��وص اصفهانی ها 
زحمات فراوانی برای فرهنگ غنی کش��ور کش��یدند و توجه به این 
افراد موجب می شود با دلگرمی خاصی فعالیت های خود را در این 

راستا ادامه دهند.

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: جاده سالمت ناژوان باید توسعه 
و امتداد یابد.

مهدي باقربیگي با اشاره به اینکه ظرفیت هاي مهمي در مجموعه ناژوان 
وجود دارد، اظهارکرد: الزم اس��ت به ظرفیت هاي ناژوان در بخش هاي 
مختلف توجه بیشتری شود. وی با اشاره به راه اندازی جاده سالمت افزود: 
ایجاد جاده س��المت در ناژوان ایده خوبی بوده است البته باید این جاده 
در ناژوان توسعه یابد. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه 
ناژوان یك مجموعه فرهنگي، تفریحي و گردشگري است، ادامه داد: باید 
معاونت فرهنگي را در ناژوان فعال کنیم تا برنامه های فرهنگی و تفریحی 
در این مجموعه هدفمند ش��ود. باقربیگي اظهارکرد: اج��راي برنامه باغ 
خاطره ها در ناژوان موضوع مهمي اس��ت و با اجراي این طرح قرار است 
که به ازاي هر تولدي، یك درخت در ناژوان کاشته شود. وي افزود: هواي 
شهر اصفهان آلوده است و ایجاد و توسعه جاده سالمت در ناژوان به کاهش 

آلودگي هوا کمك مي کند.

مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان گفت: سازمان ورزش شهرداری 
اصفهان به  منظور توس��عه نش��اط اجتماعی از طریق ورزش، طرح جنبش 

ورزش و سالمت را در محالت و مجتمع های مسکونی برگزار می کند.
 مسعود انصاری مهر اظهار کرد: رویکرد جدید س��ازمان ورزش شهرداری، 
توسعه نشاط اجتماعی از طریق ورزش است، در همین راستا طرح جنبش 
ورزش و سالمت را در محالت و مجتمع های مس��کونی در حال اجرا داریم. 
وی با اشاره به اینکه در طرح مجتمع های مسکونی، پس از ثبت نام ساکنان 
مجتمع ها در س��ازمان ورزش، تس��ت س��المت و تندرس��تی از آنها گرفته 
می شود، ادامه داد: قرار است پرونده سالمت و تندرستی برای تك تك اعضای 
خانواده ها آماده و وضعیت سالمت آنها توسط کارشناسان متخصص ورزش 
رصد شود تا هر 15 روز یك بار خانواده ها از وضعیت جسمی شان مطلع شوند.

مدیر عامل سازمان ورزش ش��هرداری اصفهان عنوان کرد: نگاه ما این است 
که شاید خانواده ها نتوانند برای ورزش کردن، از خانه ها بیرون بیایند، ما باید 
بسته های حمایتی ورزش را در اختیار خانواده هایی که فضای ورزشی برای 
آ نها وجود ندارد، قرار دهیم و برنامه هایی به آنها داده ش��ود که در خانه و با 

حداقل امکانات، ورزش کنند.
وی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود بیان کرد: یك دس��تگاه اتوبوس 
سالمت و تندرس��تی مجهز به دس��تگاه های تست س��المت، آماده شده و 
پیش بینی می شود که تا پایان س��ال 95 نیز یك دستگاه اتوبوس سالمت و 

تندرستی دیگر نیز آماده شود. 
وی افزود: این خدمات به صورت کامال رایگان در اختیار عموم ش��هروندان 

قرار می گیرد.

شهردار اصفهان در دیداربا استاد احمد هنرمند:

ما باید میراث دار هنرمندان باشیم
 نه میراث خوار آنها

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

جاده سالمت ناژوان
باید توسعه و امتداد یابد

برگزاری جنبش ورزش و سالمت
 در مجتمع های مسکونی اصفهان 

اس��تاندار اصفهان گفت: علی رغم خشکس��الی شدید 
حاکم بر استان، تولید گندم و جو با 20 درصد افزایش 

به 500 هزار تن رسیده است.
رس��ول زرگرپور در جلس��ه کارگروه هماهنگی خرید 
تضمینی گندم اس��تان، اظهار داش��ت: در س��ال آبی 
94 - 95 استان اصفهان جزو پنج استان خشك کشور 
است که بیش��ترین درگیری را با خشکسالی داشته و 

امسال شرایط کامال خاص و ویژه دارد.
اس��تاندار اصفهان افزود: با برنامه ری��زی که در رابطه 
با توزیع آب در حوضه زاینده رود اتفاق افتاد ش��رایط 
به گونه ای رقم خورد که نه تنه��ا ما در ارتباط با عواقب 
خشکسالی کاهش محصولی را نداشتیم بلکه بر اساس 
آمار و ارقام گزارش شده وضعیت محصوالت نسبت به 

سال گذشته بهتر است.
وی با بیان اینکه خوش��بختانه بی��ن 15 تا 20 درصد 
تولید گندم و جو اس��تان افزایش داشته است، اظهار 
داشت: پیش بینی می ش��ود که امس��ال حدود 250 
هزار تن تولید گندم و به همین می��زان هم تولید جو 

داشته باشیم.
زرگرپور افزود: امس��ال جزو استان هایی هستیم که با 
خشك سالی ش��دید مواجهیم و این نشان می دهد که 
بعد از لطف الهی با برنامه ریزی هایی که صورت گرفت 
از این می��زان محدود آب به بهترین صورت اس��تفاده 

شده است.

زرگرپور با اش��اره ب��ه خرید تضمین��ی 210 هزار تن 
گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تصریح کرد: بر اساس 
پیش بینی های صورت گرفته، مسئولین مربوطه باید 
ترتیبی اتخاذ کنند تا بهای گندم تحویلی کش��اورزان 

به  موقع پرداخت شده و کام شیرین آنان تلخ نشود.
وی با بیان اینکه بالغ  بر 55 مرک��ز خرید اصلی گندم 
در اس��تان خواهیم داش��ت، تصریح ک��رد: این مراکز 
شامل سیلوهای اصفهان و کاشان و 17 کارخانه ای که 
می توانند گندم را ذخیره کنند و نزدیك به 35 تعاون 

روستایی در روس��تاهای بزرگ هستند که پیش بینی 
می ش��ود این مراکز بتوانند بالغ بر 210 هزار تن گندم 
مازاد بر مصرف کش��اورزان را ب��ا قیمت مصوب دولت 

خریداری کنند.
زرگرپور ادامه داد: به مجرد اینکه خرید از کش��اورزان 
صورت گرفت در س��امانه خاصی ورود پیدا می کنند و 
افراد برای دریافت وجه در نوبت قرار می گیرند و بانك 
کش��اورزی نیز باید به گونه ای عمل کند ت��ا در اولین 

فرصت ممکن وجه کشاورزان پرداخت شود.

رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرس��ه س��از اس��تان 
اصفهان گفت: احداث مدارس مطلوب جهت رشد و شکوفایی 
دانش آموزان الزم است و حفظ و نگهداری مدارس به عنوان 

یك میراث فرهنگی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
زهره میردامادیان با اشاره به برگزاری هجدهمین جشنواره 
خیرین مدرس��ه س��از اظهار کرد: این جش��نواره به منظور 
تجلیل از خیرین مدرسه س��از و به صورت اس��تاني برگزار 
می شود. وی با اش��اره به اینکه فرهنگ سازی در زمینه کار 
خیر تنها به کمك های مالی محدود نمی شود، افزود: آموزش 
و پرورش نقش مهمی در تعلیم و تربی��ت افراد جامعه دارد 
زیرا تربیت مهم ترین قشر جامعه یعني دانش آموزان بر عهده 

این ارگان است.
رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرس��ه س��از اس��تان 
اصفهان با بیان اینکه قدم های مناسبی جهت استانداردسازی 
مدارس توسط خیرین برداشته شده اس��ت، افزود: با وجود 

گذشت عمر 18 ساله از مجمع خیرین مدرسه ساز، خیرین 
این ح��وزه مش��ارکت های خوب��ی دارند و رفع مش��کالت 

استانداردسازی مدارس را بر عهده گرفته اند.
میردامادیان با بیان اینکه احداث مدارس مطلوب جهت رشد 
و شکوفایی دانش آموزان الزم است، گفت: حفظ و نگهداری 
مدارس به عنوان یك میراث فرهنگی باید بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد. وی با اشاره به جشنواره تجلیل از خیران مدرسه 
ساز ادامه داد: علی رغم اینکه خیرین هیچ گونه چشم داشتی 
در قبال اقدام��ات خود ندارن��د اما این جش��نواره به جهت 
تجلیل از آن ها همه ساله در سطح کشور و در استان ها برگزار 
می شود تا نشان دهد که خیرین مدرسه ساز چقدر در پویایی 

جامعه مؤثر هستند.
رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرس��ه س��از اس��تان 
اصفه��ان ادامه داد: در اس��تان اصفهان 800 خیر مدرس��ه 
س��از وجود دارد که از این تعداد 200 خیر از بانوان هستند. 

خیرینی در جشنواره امسال تجلیل می شوند که در یك سال 
گذشته به عرصه خیرین مدرسه س��از اضافه شده اند و یا به 
صورت مس��تمر در مجمع حضور دارند. البته این جشنواره 

ضمن تجلیل یك فر هنگ سازی نیز است.
میردامادیان با بیان اینکه 17 پروژه مدرس��ه س��ازی تنها با 
پول های خرد )مبالغ کم( خیرین احداث شده است، گفت: 
با اهدای رقم های کوچك توس��ط برخی خیرین در طی 18 

سال گذشته 17 پروژه احداث شده است.
وی با اش��اره به اینکه از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره 
اطالع رسانی در جهت ایمن س��ازی مدارس بسیار قدیمي 
است، ادامه داد: اضافه شدن یك نوبت به مقطع ابتدایی، یك 
نوبته ش��دن مدارس و حجم زیاد دانش آموزان و همچنین 
مدارس استیجاری موجب شد تا ضمن تقدیر از این خیرین 
در جهت گس��ترش فرهنگ اس��تفاده از کمك ه��ای دیگر 

خیرین نیز اطالع رسانی شود.
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سرپرست تیم پیوند کبد:

چهاردهمین  پیوند کبد
در مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( انجام گرفت

به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی)ره(؛

کاروان ۷۰۰ نفری زائران پیاده اصفهانی عازم
مرقد امام راحل می شود

نگاهی به جاذبه های گردشگری اصفهان؛

از چشم انداز داالنکوه تا
دشت های شقایق

سرپرس��ت تیم پیوند کبد مرکز آموزشی درمانی 
الزهرا)س( گفت: چهاردهمین  پیوند کبد استان 
اصفهان با موفقی��ت در مرکز آموزش��ی درمانی 

الزهرا)س( انجام گرفت.
بهنام صانعی، با اشاره به اینکه چهاردهمین  پیوند 
کبد اس��تان اصفهان در مرکز آموزش��ی درمانی 
الزهرا انجام گرفت، اظهار ک��رد: زهرا صابری 29 
س��اله س��اکن تیران و کرون که به عل��ت تومور 
مغزی دچار مرگ مغزی ش��ده بود، پس از انجام 
مراحل مربوط به تائید مرگ مغزی و اخذ رضایت 
 از خان��واده وی از بیمارس��تان ش��هید منتظری 
نجف آباد به مرکز آموزش��ی درمانی الزهرا)س( 

منتقل و مورد عمل برداشت اعضا قرار گرفت.
وی با اش��اره به اینک��ه دومین عم��ل پیوند کبد 
در ی��ك ماه گذش��ته در مرکز آموزش��ی درمانی 
الزهرا)س(انجام گرفت، اف��زود: کبد زهرا صابری 
طی یك عمل جراحی 7 ساعته توسط تیم پیوند 
مرکز آموزش��ی درمانی الزهرا)س( به یك بیمار 
نیازمند مبتال به س��یروز با علت ناشناخته، پیوند 

شد.سرپرس��ت تیم پیون��د کبد مرکزآموزش��ی 
درمانی الزهرا)س( با اشاره به اینکه 13 بیمار قبلی 
پیوند شده نیز در سالمتی به سر می برند، تصریح 
کرد: اهدای عضو یک��ی از ارکان اصلی در فرآیند 
پیوند می باشد که خوش��بختانه زیرساخت های 
الزم جهت پیوند اعضا در اس��تان اصفهان فراهم 
بوده و با توجه به افزایش آمارشناسایی موارد مرگ 
مغزی و اخذ رضایت از خانواده های آن ها دراستان 
 این مهم در وضعی��ت خوب و روبه رش��دی قرار

 دارد.
وی با اشاره به اینکه در اس��تان اصفهان ظرفیت 
انجام 30 ت��ا 40 پیوند کبد در س��ال وجود دارد، 
 ادام��ه داد: فق��دان ی��ك ج��راح آم��وزش دیده

 مهم ترین مانع در رسیدن به ظرفیت واقعی پیوند 
کبد در استان اصفهان است که متاسفانه با توجه 
به دوره طوالنی و سخت فلوشیپی پیوند، جراحان 
تمایلی جهت ادامه تحصیل در این رشته را ندارند 
چراکه عمل جراحی پیوند کبد از پیچیدگی علمی 

و عملی خاصی برخوردار است.

ب��ه مناس��بت ف��را رس��یدن س��الروز رحلت 
بنیان گذار کبیر انقالب اس��المی حضرت امام 
خمینی)ره( کاروان 700 نفری دانش��جویان 
مجتمع دانش��گاهی امیرالمؤمنین)ع( س��پاه 
اس��تان اصفه��ان با ه��دف تجدی��د پیمان با 
آرمان های ام��ام راحل و انقالب اس��المی به 
صورت دوی ام��دادی عازم ح��رم مطهر امام 

راحل می شود.
این کاروان روز دوشنبه 10 خرداد سال جاری 
از س��اعت 8 صبح از گلستان شهدای اصفهان 
حرکت خود را آغ��از می کند و از ش��هرهایی 
همچون نجف آباد، ش��اهین ش��هر، دلیجان، 
مورچه خورت، نظنز، بادرود، ، آران و بیدگل، 
کاشان و قم عبور کرده و در قالب چند گروه به 

صورت دوی امدادی حرکت می کند.
 دیدار ب��ا خانواده های ش��هدا، عطر افش��انی 
گلزارهای ش��هدا و دی��دار با علم��ا و بزرگان 
همچ��ون آی��ت اهلل مصب��اح ی��زدی از جمله 
برنامه های کاروان 700 نفری عاشقان حسینی 

زائران خمینی در طول مسیر است، این کاروان 
صبح روز 14 خرداد در مرقد مطهر امام راحل 

حضور می یابند.
هر س��اله 600 ال��ی 700 نفر از دانش��جویان 
 مجتم��ع دانش��گاهی امیرالمؤمنی��ن)ع(
قال��ب در  اصفه��ان  اس��تان  س��پاه    
  کاروان »عاشقان حس��ینی زائران خمینی«

  در مراس��م گرامیداش��ت رحل��ت ام��ام 
خمین��ی)ره( در مرقد مطهر ایش��ان حضور 

می یابند.

فری��دن ب��ه دلی��ل واق��ع ش��دن در منطق��ه 
 کوهس��تانی و ب��ا داش��تن ه��وای پ��اک و

 تفرج��گاه های طبیع��ی یك انتخ��اب زیبا برای 
گذراندن تعطیالت آخر هفته برای گردشگران و 

مسافران استانی است.
  اگرچ��ه آغاز به��ار در فری��دن، ارمغانی س��رد از 
دانه های زیبای برف به همراه داش��ت، اما اکنون 
در آخرین ماه بهار، مناظ��ر بکر خدادای همچون 
تابلویی بی نظیر، ش��بنم طراوت را بر گستره روح 

مردمان این دیار نشانده است.
نسیم فرح بخش بهاری به همراه عطر شکوفه های 
بادام مشام هر رهگذری را نوازش می دهد و شکوه 
رنگین کمان یاس ها و شقایق های روییده از دل 

خاک، معجزه شادی را بر دل آدمی می آفریند.
صدای جوشش چش��مه ها و جاری شدن دوباره 
رودخانه های این منطقه، به همراه رویش شگرف 
زمین، مناظری زیبا در فریدن و روستاهای اطراف 

آن پدید آورده است.
تفرجگاه های خ��وش منظر اط��راف فریدن این 

 روزه��ا جل��وه ای زیب��ا از طبیعت را ب��ه نمایش 
 می گذارد. از چش��م انداز داالنکوه ب��ا صالبت تا

 دشت های وسیع ش��قایق، همه چیز جلوه گری 
می کند؛ تا بار دیگر؛ وجود آدمی در برابر شاهکار 

خلقت سر تعظیم فرو آورد.
فرش پهناوری از گونه های متنوع گیاهی به همراه  
صحنه های ش��گفت آمیزی از حی��ات جانوری، 

چشم هر بیننده ای را خیره می کند.
این هوای پ��اک و جان بخش فریدن اس��ت که با 
س��خاوت تمام در ریه ها ریش��ه می دواند و برای 
لحظاتی هرچند کوتاه، کوله باری از خاطرات ناب 

به شانه های گردشگران هدیه می کند.
در میان روزهای پ��ر دود و دم اصفه��ان، فریدن 
با ق��رار گرفتن در 140 کیلومتری غرب اس��تان، 
به دلیل واقع ش��دن در منطقه ای کوهس��تانی و 
با داش��تن هوای پاک و تفرجگاه ه��ای طبیعی، 
همچون بهش��تی بی بدی��ل انتخاب��ی زیبا برای 
گذران��دن تعطیالت آخ��ر هفته گردش��گران و 

مسافران استانی به شمار می رود.

 نخستین جش��نواره ملی فیلم کوتاه »روح اهلل« که طی سه روز در سالن 
اهل البیت )ع( اصفهان جریان داشت، به کار خود پایان داد.

داوری این جشنواره را که با حضور جمعی از مسئوالن و هنرمندان کشور 
در چهاربخش مستند، انیمیشن، نماهنگ وداس��تانی برگزار شد،کمال 
تبریزی، ابوالفضل جلیلی، محمد حس��ین حقیقی، مریال زارعی و فرشته 

طائرپور برعهده داشتند.
در بخش مستندجشنواره، بهزاد رسول زاده با فیلم بدون شرح، سید پرویز 
شجاعی با فیلم »آوای ماندگار« و مهدی شهسواری با فیلم ایرانی با غیرت 

به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش انیمیشن، زیبا ارژنگ با  شهر من سردش��ت ،ف امیر واحدی با 
باور و س��پیده اقبالی با هدیه زندگی بترتیب نفرات اول تا سوم این بخش 

از جشنواره شدند.
در بخش فیلم نماهنگ، هیئت داوران تنها یك اثر، »خاک پر از غم« کاری 

از حجت مهرابی فرد را شایسته تقدیر دانست .
در بخش داس��تانی، به ترتیب مصطفی حامی خواه با سفید ساده، وحید 
صاحبقران با در یادها و مس��عود ن��وروزی با  »پ« نفرات اول تا س��وم به 

دست آوردند.
همچنی��ن در بخ��ش داس��تانی هیئ��ت داوران جای��زه وی��ژه خ��ود 

را ب��ه ج��واد م��زد آب��ادی ب��رای فیل��م  »روی موج دری��ا« اه��دا کرد.
با ارزی�ابی آث�ار در ب�خ�ش فیلمن�ام�ه توسط هیئت داوران شام�ل فره�اد 
توحیدی، محم�درضا گوه�ری و رضا مقص�ودی، فیلمنام�ه »سرباز« به 
نویس��ندگی علی کیوان، فیلمنامه »کتاب« از رضا بس��طامی و »محراب 

آرامش« کاری از زیبا ارژنگ به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
در حاش��یه این جش��نواره از ابراهیم حاتم��ی کیا، عبداله اس��فندیاری، 

محمدعلی فارسی و احمدرضا درویش تجلیل شد.
پیش از این، مدیر موسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی )ره( استان 
اصفهان هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج و شناساندن اندیشه امام 

خمینی با استفاده از زبان هنر و فیلم عنوان کرده بود.
فیلم کوتاه ساخته ابراهیم حاتمی کیا درباره رحلت امام راحل )ره( با نام 

»عطر پنهان« برای اولین بار در آیین افتتاحیه این جشنواره اکران شد.
از مجم��وع یك هزار اثر ارس��ال ش��ده به این جش��نواره 50 اثر ش��امل 
27 اثر داس��تانی، هف��ت اثر انیمیش��ن، پن��ج اث��ر نماهنگ و س��ه اثر 
مس��تند برگزیده ش��ده و ب��ه بخش مس��ابقه جش��نواره راه یافت��ه بود.
 فیلم های جش��نواره همزمان با اصفهان در 13 اس��تان کش��ور از جمله

 استان های تهران، خوزستان، بوش��هر، هرمزگان، خراسان، گیالن و قم 
اکران شد.

مدیرکل آموزش و پ��رورش اصفه�ان گفت: امس��ال ح��دود 1/5 نمره 
میانگین نمره تصحیح اوراق امتحانات نهایی نس��بت به س��ال گذش��ته 
بیشتر است و این مسئله نش��ان می دهد سؤاالت از س��ال گذشته بهتر 

طرح شده است.
طی روزهای گذشت�ه دان�ش آم�وزان مقط�ع س�وم دبیرست�ان ب�ا اعتراض 
به سخت بودن سواالت امتحان نهایی در برخی شهرها از جمله اصفه�ان، 

در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند.
در این میان دانش آموزان معتقدند سطح س��واالت بسیار باال و میانگین 
نمرات آن ها را تحت شعاع قرار می دهد و در سال کنکور با مشکل مواجه 

خواهند شد.
در مقابل مرکز س��نجش آموزش و پرورش نیز نس��بت به این اعتراضات 
پاس��خ داده و مطرح کرد که تغییرات خاصی در سطح سواالت طراحی 
شده وجود ندارد. این مرکز تأکید کرده برای طراحی سواالت امتحانات 
نهایی اس��تانداردهایی وجود دارد و س��واالت بر اس��اس اهداف دروس 

طراحی می شود.
آم��وزش و پ��رورش معتق��د اس��ت تمام��ی س��واالت برگرفت��ه 
ادع��ای  نمی ت��وان  و  ب��وده  از محت��وای کتاب ه��ای درس��ی 
دانش آم��وزان را مبنی بر س��خت ب��ودن امتحان��ات نهای��ی تائید کرد.

 محمدحس��ن قائدیه��ا در خص��وص تجم��ع دانش آم��وزان اصفهانی
  در مقاب��ل اداره کل آم��وزش و پ��رورش اس��تان اصفهان اظه��ار کرد:
  صحبت دانش آم��وزان صحت ن��دارد و مرکز س��نجش وزارت آموزش

  و پ��رورش نیز ط��ی اطالعی��ه ای اع��الم کرد ک��ه این مس��ئله صحت 
ندارد.

وی افزود: تصورات دانش آموزی و تبلیغات پش��ت پرده علت این تجمع 
بوده و در واقعیت ماجرا چنین موضوعی در مورد سختی سواالت واقعیت 

ندارد.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان در رابطه با این سوال که آیا این تجمع 
به صورت مجازی هماهنگ ش��ده بود، اظهار کرد: دانش آموزان دور هم 
ش��وخی هایی می کنند که بعضا در واقعیت به دنبال آن هستند، امسال 
حدود 1/5 نمره میانگین نمره تصحیح  اوراق امتحانات نهایی نسبت به 
سال گذشته بیشتر اس��ت  و این مسئله نش��ان می دهد سواالت از سال 

گذشته بهتر طرح شده است.
قائدیها در رابطه با اس��تفاده جمع کثیری از دانش آم��وزان از موبایل در 
تجمع مذکور گفت:استفاده دانش آموزان از موبایل را در خارج از مدرسه 
نمی توان کنترل کرد. استفاده از موبایل در مدرسه کنترل می شود اما در 

خارج از مدرسه در اختیار دانش آموز است.

در سالن اهل البیت )ع( استان اتفاق افتاد؛

جشنواره ملی فیلم کوتاه »روح اهلل« در اصفهان به کار خود پایان داد
پاسخ آموزش و پرورش اصفهان به تجمع دانش آموزان؛

افزایش 1/5 نمره ای میانگین نمره تصحیح نسبت به سال گذشته

استاندار خبر داد:

افزایش 20 درصدی تولید گندم و جو در استان اصفهان

رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان:

مدرسه یك میراث فرهنگي است
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ویسی ستاره استقالل خوزستان را قاپید

 ایران، عربستان، ژاپن و استرالیا؛ 
ناکام در لیگ قهرمانان آسیا

 رونالدو: رئال مادرید آخرین تیم 
دوران بازی ام خواهد بود

قهرمان لیگ به دنبال حفظ خط دفاعی

غایبان بزرگ فینال حذفی

موسی کولیبالی با تیم سپاهان به توافق رسید و در فصل آینده در اصفهان 
حضور خواهد داشت.

ستاره های استقالل خوزستان که موفق شدند این تیم را به مقام قهرمانی 
لیگ پانزدهم برسانند، یک به یک در حال ترک آبی پوشان هستند.

 بعد از عبدا... ویسی که به نیمکت سپاهانی ها رفت و دخسوس که در تبریز 
و گس��ترش فوالد حضور خواهد داشت، موس��ی کولیبالی سومین ستاره 
 این تیم در راه قهرمانی فصل گذش��ته بود که آبی پوش��ان را ترک کرد و  

به اصفهان رفت تا در کنار سرمربی فصل گذشته اش حضور داشته باشد.

 مرحله یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا به پایان رس��ید و چهره 
هر هشت تیم راه پیدا کرده به مرحله بعدی مشخص شد. نکته قابل تامل 
اما غیبت نمایندگان باش��گاهی ایران، ژاپن، عربستان سعودی و استرالیا 
 در جمع هشت تیم برتر قاره کهن است. ش��انگهای و شاندونگ لیوننگ 
از چین و چونبوک متورز و اف.سی سئول از کره جنوبی به جمع هشت تیم 
برتر آسیا راه پیدا کرده اند. النصر امارات، با برتری برابر تراکتورسازی ایران 
به مرحله بعدی صعود کرد و العین هم با برتری برابر ذوب آهن به مرحله 
بعدی رقابت ها راه پیدا کرد. اما در کمال تعجب همه نماینده های ایران، 

عربستان، ژاپن و استرالیا حذف شدند. 

کریس��تیانو رونالدو در آس��تانه بازی تیمش برابر اتلتیکومادرید در فینال لیگ 
قهرمانان اروپا، خیال هواداران رئال مادرید را از بابت ماندنش در سانتیاگو برنابئو 
راحت کرد. رونالدو گفت: پاری سن ژرمن و منچسترس��یتی می توانند فراموشم 
کنند. من در رئال مادرید بازنشس��ته خواهم ش��د. اینجا لحظ��ات خوب و بدی 
داشته ام. چهار سال پیش از وضعیتم راضی نبودم، اما اکنون برایم هیچ جایی بهتر 
 از رئال مادرید نیس��ت. رونالدو در ادامه به ورود زیدان به کادر فنی کهکشانی ها 
به عنوان جانش��ین رافائ��ل بنیتس در م��اه ژانوی��ه و تاثیری که او ب��ر عملکرد 
کهکشانی  ها گذاشته است، اشاره کرد و ادامه داد: من سبک کاری زیدان را قبول 
دارم  و می خواهم س��ال های س��ال برای او بازی کنم. او تجربه زیادی در زمینه 
مربیگری ندارد، اما تا االن کارش را بسیار خوب انجام داده است. رئالی ها امشب  
در شرایطی در ورزشگاه سن سیرو فینال لیگ قهرمانان اروپا را برابر اتلتیکومادرید 
برگزار می کنند که این بازی تنها فرصت آنها برای کسب جام در فصل جاری است 
 و به همین دلیل روی زیدان و شاگردانش برای کسب این جام فشار زیادی وجود 

دارد.

لیست بازیکنان ورودی و خروجی استقالل خوزستان به زودی از سوی سرمربی 
این تیم اعالم خواهد شد.

با تغییر سرمربی تیم فوتبال استقالل خوزس��تان این انتظار می رود که تغییرات 
زیادی هم بی��ن بازیکنان این تیم به وجود بیاید و ب��رای حضور پر قدرت این تیم 
 در لیگ قهرمانان آس��یا بازیکنان جدیدی هم به جمع آبی پوش��ان اضافه شوند. 
سیداکبر پورموسوی، سرمربی جدید استقالل خوزستان که جانشین عبدا... ویسی 
شده اس��ت، قصد دارد تا با همفکری س��یروس نعمتی نژاد و فرشاد بختیاری زاده 
که دستیارانش هس��تند، کادرفنی خود را تکمیل کرده و سپس درباره بازیکنان 
تصمیم گیری کنند. جلس��ه کادرفنی استقالل خوزس��تان برای بررسی وضعیت 
بازیکنان امروز و فردا  برگزار خواهد شد و در نهایت روز دوشنبه لیست بازیکنان 

ورودی و خروجی به باشگاه ارایه می شود.

شکس��ت براب��ر العی��ن و ح��ذف از لی��گ قهرمان��ان آس��یا ک��م ب��ود 
 حاال تی��م اصفهانی ب��رای فینال حذف��ی هم با خب��ر بد دیگ��ری روبه رو 

شده است.
باخت ب��ا دو گل به العی��ن و حذف از لیگ قهرمانان آس��یا تنه��ا تاوان این 
ناکامی بزرگ نبود چون حاال یحیی گل محمدی باید تیمش را در غیاب دو 
 مهره کلیدی به فینال حذفی و جدال با اس��تقالل ببرد. هاش��م بیک زاده و

 احس��ان پهلوان دو مه��ره کلی��دی ذوبی ها ک��ه در همان نیمه نخس��ت 
 بازی با العین مصدوم ش��دند و زمین را ترک کردند در بررس��ی های اولیه 
صورت گرفته از سوی کادر پزش��کی به جدال حساس با استقالل در فینال 
حذفی نخواهند رسید تا یحیی گل محمدی و ذوب آهنی ها با شوک بزرگی 

روبه رو شوند.  
بیک زاده از ناحیه مچ پا دچار ضرب دیدگی شدید شده تا جایی که ورم پای 
او اجازه درمان نمی دهد ضمن این که احسان پهلوان هم از ناحیه مینیسک 
دچار کشیدگی ش��ده و حداقل به چند هفته زمان نیاز دارد تا بهبودی اش 

را به دست بیاورد.

 مهاجم تیم پرسپولیس هم بعد از محسن مسلمان، زندگی مشترک خود 
را آغاز کرد. امید عالیشاه و میالد کمندانی بازیکنان پرسپولیس با انتشار 

تصاویر زیر، برای علی علیپور آرزوی سالمتی و خوشبختی کردند.

 تبریک عالیشاه و کمندانی
 به داماد پرسپولیسی

سیری در دنیای ورزش
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پشت پرده نقل و انتقاالت استقالل

طی چند روز گذشته صحبت های مختلفی پیرامون مذاکره باشگاه استقالل 
با بازیکنان و مربیان مختلف برای فصل آینده منتش��ر شده است. این اتفاق 
 در حالی افتاده اس��ت که هیچ وقت مش��خص نش��ده اس��ت که چه کسی 
از باش��گاه اس��تقالل برای فصل آینده با بازیکنان و مربی��ان مورد نظر این 
باش��گاه مذاکره کرده اس��ت و صحت این اخبار هم تایید نش��ده اس��ت و 
تنه��ا در ح��د گمانه زنی باقی مانده اس��ت. در این بی��ن گزینه هایی مثل 
علیرضا منصوریان، دراگان اس��کوچیچ و فرهاد مجیدی برای نشستن روی 
نیمکت استقالل مطرح شده است. البته نام بازیکنانی مثل بختیار رحمانی، 
 وری��ا غف��وری، محمدرض��ا خلعتبری و ... هم برای پیوس��تن به اس��تقالل 
در رس��انه ها مطرح شده اس��ت. این اتفاق در حالی افتاده است که باشگاه 
 اس��تقالل باره��ا اعالم کرده اس��ت ک��ه با هیچ مرب��ی و بازیکن��ی مذاکره 
نکرده است و تمام تمرکز خود را روی بازی فینال جام حذفی گذاشته است.

 گفتن��ی اس��ت برخالف این که اس��تقاللی ه��ا مرتب حضورش��ان در بازار 
نق��ل و انتقاالت را تکذی��ب می کنند تا مبادا از انگیزه ه��ای بازیکنان این 
تیم برای حضور در فینال جام حذفی کاس��ته ش��ود، اما واقعیت این است 
 ک��ه این باش��گاه به منظ��ور عقب نماندن از س��ایر رقبا، عم��ال کار خود را 

در نقل و انتقاالت به صورت چراغ خاموش آغاز کرده است.
 در همین رابطه برخی از شنیده ها حکایت از آن دارد که باشگاه استقالل 
به صورت غیر رس��می و البته غیر علنی یک س��تاد نقل و انتقاالت تشکیل 
داده که بهرام افشارزاده یکی از اعضای این ستاد است. این روزها بازیکنانی 
که با اس��تقالل مذاکره می کنند، به دفتر شخصی یکی از مدیران استقالل 

رفته و مذاکرات شان را انجام می دهند.

نتوانس��ته اند  ک��ه  سال هاس��ت  ایران��ی   تیم ه��ای 
در لیگ قهرمانان آسیا به موفقیتی برسند و هر سال 
ناکامی های تکراری حاص��ل نتیجه نمایندگان ایران 

در این مسابقات است.
 تراکتورس��ازی و ب��ه فاصل��ه 

ی����ک ش����ب ذوب آه��ن؛  
فص��ل  ای��ن  ناکام ه��ای 
فوتبال ایران در یک 
نهای��ی  هش��تم 
لیگ قهرمانان 
پیش  آسیا؛ 
از این  نیز 
دو تی��م 

س��پاهان در مرحله گروهی و نفت در پلی آف حذف 
ش��دند ت��ا فوتبال ای��ران در جمع 8 تیم برتر آس��یا 
نماینده ای نداش��ته باش��د. این یک اتف��اق تکراری 
ب��رای فوتبال ایران اس��ت، فوتبالی که سال هاس��ت 
دیگر رنگ باخته و آن شادابی و نشاط را ندارد. تمام 
آمال و آرزوهای تیم هایش هم فقط کس��ب س��همیه 
لیگ قهرمانان آسیاس��ت. تیم هایی که ابتدای فصل 
میلی��اردی خرج بازیکن و مربی می کنند تا س��همیه 
لیگ قهرمانان آس��یا را بگیرن��د و وقتی به این هدف 

رسیدند، دیگر برنامه ای برای موفقیت ندارند.
آخری��ن قهرمانی فوتبال باش��گاهی ایران در آس��یا 
مرب��وط به فصل 93-1992 اس��ت ک��ه پاس موفق 
ش��د بر قله فوتبال آسیا بایس��تد. پس از آن حاصل 
تالش فوتبال ایران فقط دو بار فینالیست شدن بدون 
قهرمانی ) سپاهان 2007 و ذوب آهن2010 ( و یک 
 بار حض��ور در نیمه نهایی ) اس��تقالل 2013 ( بود. 
نفت تهران هم س��ال گذش��ته با آخری��ن توان خود 
توانس��ت تا مرحل��ه یک چهارم نهای��ی پیش برود و 

دریغ که این ناکامی ها همچنان ادامه دارد.
فوتبال ایران سال هاس��ت نتوانس��ته به عنوان خوبی 
برسد و این ناکامی های ادامه دار هم هیچ وقت زنگ 
خط��ری برای فوتبال ایران نبوده اس��ت. نه مدیران 
عالی رتب��ه ورزش و فوتبال و نه مدی��ران میانی که 
در باش��گاه ها فعالیت می کنند، برنامه ریزی مناسبی 
برای موفقیت در آسیا نداشتند. موفقیتی که همیشه 

بیشترین شانس را برای فوتبال ایران قائل می شدند، 
اما سال هاس��ت ک��ه فوتبال ایران ب��ا کم کاری ها این 
ش��انس را به تیم ه��ای قطری و اماراتی داده اس��ت. 
 ش��رایط به گون��ه ای پیش رفت��ه که فوتب��ال ایران 
 در رنکین��گ فیف��ا رتب��ه اول تیم ه��ای آس��یایی را 
در اختیار دارد، اما در جمع هشت تیم برتر باشگاهی 
جایی ندارد. امارات دو تیم، قطر و ازبکستان یک تیم 
از غرب آس��یا در جمع 8 تیم برتر آسیا دارند و سهم 
فوتبال چین و کره جنوبی هم دو تیم است و این زنگ 
هش��دار ش��اید باز هم به گوش مدیران فوتبال ایران 

اثری نداشته باشد.
در اینکه تمام هم وغم تیم های ایرانی کس��ب سهمیه 
 آس��یایی شده ش��کی نیس��ت. اس��تقالل خوزستان 
به قهرمانی لیگ برتر می رس��د، اما سرمربی این تیم 
به دلیل اینکه مدیران باشگاه به فکر تقویت تیم برای 
حضور در آس��یا نبودن��د، این تیم را ت��رک می کند. 
اگر واقعا مدی��ران فوتبال ایران و مدیران باش��گاه ها 
 ذره ای ب��ه فکر اعتبار فوتبال باش��گاهی کش��ورمان 
در آس��یا هس��تند، باید فک��ری برای ای��ن ناکامی ها 
کنند و در این بین اس��تقالل خوزستان، پرسپولیس، 
اس��تقالل و احتم��اال ذوب آهن یا تراکتورس��ازی هم 
باید برنامه ریزی مناس��ب تری برای فصل آینده لیگ 
قهرمانان آسیا داشته باشند. در غیر این صورت آمال 
و آرزوهای فوتبال ایران همچنان فقط کسب سهمیه 

آسیا خواهد بود.

از این پس سهمیه کشورها در لیگ قهرمانان آسیا بر اساس عملکرد تیم های باشگاهی و تیم ملی مشخص می شود و دیگر 
امکانات س��خت افزاری و نرم افزاری و همچنین میزان تماشاگر مالک تعیین 

سهمیه نیست.
این مسئله در جلسه پیشین کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا یادآور شد 
و قرار است سهمیه جدید برای سال 2017 و 2018 بر اساس رنکنیگ ماه نوامبر 
تعیین شود که در این رنکنیگ به عملکرد تیم ملی حداکثر30 نمره و عملکرد 
تیم های باشگاهی حداکثر70 نمره داده می شود که در جدول نوامبر گذشته 
 ایران در بخش مل��ی30 نمره و در بخش باش��گاهی 48 و مجموعا با 78 امتیاز

 3/5 سهمیه گرفته بود.
 با توجه به حذف نمایندگان ایران در مراحل پلی آف، گروهی و یک هشتم نهایی 
به نظر می رسد نمره ایران در بخش عملکرد باشگاهی تنزل پیدا کند و در این 

صورت سهمیه نیم ایران حذف خواهد شد. به خصوص که کنفدراسیون فوتبال آس��یا در نظر دارد برای کشورهای در حال 
توسعه فوتبال یک سهمیه در نظر بگیرد. 

باشگاه پرسپولیس بر خالف رقیب سنتی خود فصل نقل و انتقاالت را با جدیت دنبال می کند.
 در خصوص گزینه های مد نظر باشگاه پرس��پولیس در فصل نقل و انتقاالت 
هر روز اخبار جدیدی به گوش می رس��د که برخی از آنها در حد شایعه باقی 
می ماند و برخ��ی دیگر تنها بازارگرمی هایی اس��ت که هی��چ کس جدی اش 
نمی گیرد. در همین خصوص گمانه زنی های جدیدی به گوش رسید و نام های 
 تازه ای مطرح شد. گفته می شود باشگاه پرس��پولیس بعد از ناکامی در جذب

 کاوه رضایی در حال حاضر روی محمد ابراهیمی، مهاجم گسترش فوالد زوم 
کرده و مذاکراتی نیز با مدیر برنامه های این بازیکن داشته است.

همچنین شنیده شده سیامک کوروشی، مدافع میانی نفت تهران نیز به لیست 
 مدافعان مدنظر پرسپولیس اضافه ش��ده که البته در مورد این بازیکن برانکو 
نظر نهایی را خواهد داد. از س��وی دیگر شنیده ش��ده پرسپولیسی ها با مدیر 
برنامه های علی زینالی، هافبک تیم سایپا نیز مذاکراتی را داشته اند.  ضمن اینکه گفته شده امروز سه بازیکن لیگ یکی برای 
مذاکره با پرسپولیس جهت پیوستن به این تیم به دفتر باشگاه خواهند آمد. این سه بازیکن هر سه کمتر از 23 سال سن دارند .

نقل و انتقاالت در اردوگاه سرخحذف احتمالی نیم سهمیه فوتبال ایران

ایران با روحیه خوبی بازی های والیبال انتخابی المپیک 
 را برگزار می کن��د، زیرا م��ردان باانگیزه رائ��ول لوزانو 
در آخرین مس��ابقه تدارکاتی، تیم قدرتمند لهستان را 

شکست دادند.
 لهستانی ها در ست نخست 25 بر 23 به برتری رسیدند، 
اما تیم ایران در سه س��ت بعد با نتایج 25 بر 21، 25 بر 
21 و 25 بر 19 یکی از دو حریف اروپایی در رقابت های 
انتخابی را شکس��ت داد. این پیروزی در ش��رایط روانی 
بازیکنان ای��ران تاثیر مثبتی دارد، ه��ر چند نباید روی 
 اعداد در ب��ازی تدارکاتی محاس��به های دقیق صورت

 داد. 
تی��م ای��ران در دی��دار دوس��تانه قبل��ی با چی��ن نیز 
 برنده از میدان خارج ش��د ت��ا بازیکنان ب��ا روحیه برد 

رقابت های کسب سهمیه ریو 2016 را آغاز کنند. 
تیم ایران برای رسیدن به المپیک � که کره مریخ والیبال 
جهان نامیده می شود � باید با فرانسه، لهستان، استرالیا، 

ونزوئال، ژاپن، چین و کانادا پیکار کند. 
از این جمع چهار تیم که یک تیم آن برحسب مقررات، 
حتما آسیایی خواهد بود، مسافر ریو خواهند شد و این 
شانس بزرگی برای ماست که اعتقاد داریم بهترین تیم 
آسیا هستیم و المپیکی شدن حق مسلم ماست. در این 
راه البته باید از هفت مسیر سخت عبور کنیم که هر یک 
مختصات و ویژگی های خاص خودشان را دارند. خاکریز 

اول در رقابت های والیبال انتخابی المپیک که به میزبانی 
ژاپنی ها برگزار می شود، استرالیاست. 

والیب��ال در اس��ترالیا آمات��ور اس��ت و اف��کار عمومی 
این کش��ور آنق��در که ب��ه کریک��ت، فوتب��ال، راگبی 
و بس��کتبال اهمی��ت می دهن��د ب��ه والیب��ال توج��ه 
ندارن��د، ام��ا اس��ترالیایی ها از دیرب��از بازیکن��ان زبده 

خ��ود را راهی لیگ ه��ای معتب��ر کرده اند تا به س��طح 
 مطلوبی از اعتبار بین المللی برس��ند. آنها در گذش��ته

بس��ت هوارد بنجامین را در س��ری ایتالیا و لیگ آلمان 
داش��تند و اکنون با هدایت یک مرب��ی باتجربه و زیرک 

ایتالیایی به نام سانتیلی بسیار منظم بازی می کنند.
بلندزن ه��ای این تی��م با دس��ت، دفاع خوب��ی را بازی 

می کنند و در اجرای سیستم های دفاعی موفق هستند، 
 اما در تاکتی��ک حمله کند بوده و ات��کای بیش از اندازه 
به ادگارد دارند که پش��ت خط زن قهاری اس��ت ضمن 
این که کارول چپ دست هم در این پست با چشمانی باز 

به توپ ضربه می زند. 
نقطه ضعف مردان اقیانوسی به غیر از کندی در حمالت، 
فروپاشی در مقابل تاکتیک های سرعتی حریفان و عدم 

توانایی کافی در توپ گیری داخل میدان است.
لوزانو ١٤ مرد والیبال ایران را معرفی کرد

رائول لوزانو سرمربی تیم ملی والیبال ایران 14 بازیکن 
تیم کشورمان را برای حضور در این رقابت ها معرفی کرد 

که اسامی آنان به قرار زیر است:
س��عید معروف، مهدی مهدوی، س��ید محمد موسوی، 
 ع��ادل غالم��ی، آرمین تش��کری، مصطفی ش��ریفات، 
میالد عبادی پور، مجتبی میرزاجانپ��ور، فرهاد قائمی، 
حمزه زرین��ی، امیر غفور، ش��هرام محم��ودی، مهدی 

مرندی و فرهاد ظریف.
بدین ترتیب محمدجواد معنوی نژاد و علیرضا مباشری 
دو بازیکنی هس��تند که پیش از آغاز مسابقات به تهران 
بازمی گردن��د و در تمرینات تیم مل��ی » ب « در محل 
کمپ تیم ها در فدراسیون شرکت می کنند تا در صورت 
صالح دید کادر فنی ایران را در لی��گ جهانی همراهی 

کنند.

               ناکامی تکراری تیم های ایرانی در آسیا؛

                زنگ خطری که برای مدیران اثری ندارد

لنز دوربین

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 ١5:30 روز دوشنبه به تاریخ ١7/95/3
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ ١8/95/3

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 -03١

) داخلی 335(

مبلغ تضمین برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
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اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 27-١-95
شهر خمینی شهر ) با ارزیابی کیفی(

٤/٤78/38٤/80722٤/000/000جاری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

مردان توپ و تور یکصدا شدند؛

پیش به سوی المپیک
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ابالغ رای

3/110 کالسه پرونده: 649/94 ش��ماره دادنامه: 1057-94/12/15 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید محمد 
خرمیان فرزند سید جعفر به نشانی اصفهان میدان امام علی مقابل مسجد 
جامع طال و جواه��ر خرمیان با وکال��ت زهرا ک��ردگاری فرزند مرتضی 
به نش��انی اصفهان خ هشت بهش��ت ش��رقی مجتمع تجاری بهشت طبقه 
اول،  خوانده: ش��یرین پور اسفاء فرزند محمد به نش��انی مجهول المکان،  
خواس��ته: مطالبه یک فق��ره چک به مبل��غ 20/000/000 ریال به ش��ماره 
1363/021525/12-94/12/16 بانک ملت ایران، گردش��کار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت سید محمد 
خرمیان به طرفیت شیرین پور اسفاء به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون 
ریال بابت بخشی از وجه یک فقره چک به ش��ماره 1363/021/525/12-

94/12/16 عهده بانک ملت ش��عبه عالمه مجلس��ی به انضمام خس��ارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مال حظه اصول 
مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قان��ون تجارت حکم به محکومیت خوان��ده/ خواندگان به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد 
و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل به پرداخت خس��ارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عموم��ی حقوقی اصفهان 
می باش��د.  م الف:3742 شعبه 22 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان) 345 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/111 کالس��ه پرونده: 647/94 مرجع رسیدگی: ش��عبه 22 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: سید محمد خرمیان فرزند سید جعفر به نشانی 
اصفهان میدان امام علی مقابل مسجد جامع طال و جواهر خرمیان با وکالت 
زهرا کردگاری فرزند مرتضی به نش��انی اصفهان خ هشت بهشت شرقی 
مجتمع تجاری بهش��ت طبقه اول واح��د دوم، خوان��ده: روح اله کریمزاده 
بارده فرزند روح اله  به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه یک فقره 
چک به مبلغ 5/470/000 ریال به ش��ماره 93/12/26-1463/028525/21 
بانک ملت، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست س��ید محمد خرمیان به طرفیت روح اله کریمزاده به 
خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت بخشی 
از وجه ی��ک فقره چک ب��ه ش��ماره 1463/028525/21-93/12/26 عهده 
بانک ملت  شعبه میدان قدس به انضمام خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه 

خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198 ، 519، 
522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ پنج میلیون و 
چهارصد و هفتاد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد و ده 
هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول 
 و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عموم��ی حقوقی اصفهان می باش��د.  م الف:3741 
ش��عبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان) 353 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/112 کالسه پرونده: 740/94 ش��ماره دادنامه: 952-94/11/19 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری خوراسگانی به نش��انی اصفهان زیار جنب مسجد امام سجاد)ع( 
ایزوگام عسگری،  خواندگان: 1- مهدی قاس��می 2- برزو حسین پور هر 
دو به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: حکم به محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبل��غ 18/000/000 ریال بابت یک فقره چک 
به شماره 101/21327490-94/5/1 پست بانک ایران، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت 
به صدور رای م��ی نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت 
س��ید مجید عس��گری به طرفیت 1- مهدی قاس��می 2- برزو حسین پور 
به خواس��ته مطالبه مبلغ هجده میلی��ون ریال بابت وجه ی��ک فقره چک به 
شماره 901/21327490-94/5/1 عهده بانک پست بانک ایران به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال حظه 
اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن 
دعوی به اس��تناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت سیصد و ده هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید) 94/5/1( لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیاب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود و پس از مهل��ت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عموم��ی حقوقی اصفهان

 می باشد.  م الف:3737 شعبه 22 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 
اختالف اصفهان) 332 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3/113 کالس��ه پرونده: 916/94 ش��ماره دادنام��ه: 74-95/1/29 مرجع 

رسیدگی: ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری فرزند سید رضا به نش��انی اصفهان خ پروین بعد از پل سرهنگ 
جنب پل هوایی ایزوگام س��امان،  خوانده: رس��ول رنجبر گندمانی فرزند 
تیمور به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 
14/000/000 ریال به ش��ماره 143256-94/7/10 بانک صادرات ایران، 
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست سید مجید عسگری به طرفیت رسول رنجبر گندمانی به خواسته 
مطالبه مبلغ چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 143256-

94/7/10 عهده بانک صادرات ایران شعبه چهار محال و بختیاری به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال حظه 
اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
249 قانون تجارت حکم ب��ه محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ چهارده 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد و بیست و پنج هزار 
ریال به عنوان خسارت دادرس��ی و هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارت  
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و 
پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.  م الف:3736 شعبه 22 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 321 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/114 کالس��ه پرونده:1894/94 ش��ماره دادنام��ه:60-95/1/21 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهرداد تاج با 
وکالت غالمرضا اکبری به نش��انی اصفهان خیابان شریعتی نرسیده به خ 
حکیم نظامی ساختمان  آریا ط 3،  خواندگان: 1- جواد امینی 2- مهدی امینی 
هر دو به نشانی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای 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 غالمرضا اکبری با وکال��ت از مهرداد تاج به 
طرفیت جواد امینی و مهدی امینی به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه یک فقره چک ب��ه ش��ماره  734068/22-94/4/5 به عهده بانک 
ملت  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 که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طریق  
نشر آگهی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 
به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آ.د.م  و تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000  ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 

325/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب مرحله 
اجرا و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک های موصوف ) 94/4/5(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف:3730 شعبه 6 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 327 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3/126 کالس��ه پرونده: 917/94 ش��ماره دادنامه: 75-95/10/29 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری فرزند سید رضا به نش��انی اصفهان خ پروین بعد از پل سرهنگ 
جنب پل هوایی ایزوگام س��امان ، خوانده: حمید یوسفی به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه یک فقره حواله به مبلغ 5/000/000 به ش��ماره 
243861-94/6/13 موسس��ه پس انداز قرض الحسنه قوامین، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید 
مجید عسگری به طرفیت حمید یوسفی به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون  
ریال وجه یک فقره حواله به شماره 243861-94/6/13 عهده بانک موسسه 
پس انداز قرض الحس��نه قوامین شعبه خوراس��گان به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مال حظه اصول 
مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد و بیست و پنج هزار ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و هزینه نش��ر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)94/10/22(  لغایت زمان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:3738 شعبه 22 شورای 

حل اختالف اصفهان) 318 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/137 در خصوص پرونده کالس��ه 950256 خواهان ابراهیم قرهی قهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول محمودی تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/19  س��اعت 11/30 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 دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 م الف:5323 ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
3/127 کالسه پرونده:1892/94 ش��ماره دادنامه:155-95/2/1 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواه��ان: فاطمه 
قاراخانی فرزند ش��هریار با وکالت غالمرضا اکبری به نشانی اصفهان 
خ محتشم کاش��انی س��اختمان امین 3 ط اول واحد 4، خوانده: مرضیه 
سلیمانی فرزند علی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه یک فقره 
چک بانضمام مطلق خسارات دادرسی، با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای غالمرضا اکبری به وکالت از فاطم��ه قاراخانی به طرفیت مرضیه 
س��لیمانی به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال یک فقره چک به 
شماره  645846-94/9/22  به عهده بانک ملی شعبه بهارستان اصفهان 
به انضمام مطلق خس��ارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق 
نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که 
مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000  ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 440/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  
موصوف )94/9/22(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:3729 ش��عبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان) 307 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

3/128 کالس��ه پرونده:94-562 ش��ماره دادنامه:94/9/30-763-94 
مرجع رسیدگی: شعبه 41 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان:آقای 
محس��ن فتاحی فرزند مالک به نش��انی اصفهان خیابان زینبیه شهرک 
امام حس��ین 50 متری بعد از ش��هرک س��مت چپ جنب تاالر گل مریم 
مرکز پخش بس��تنی پام، خواندگان: 1- علیرضا جبریان 2- عبدالکریم 
رس��تگاری فرزند عبدالحس��ین هر دو نف��ر مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالبه وجه س��فته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند 
متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای محس��ن فتاحی به طرفیت خوان��دگان 1- علیرضا 
جبریان 2- عبدالکریم رس��تگاری  به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال سفته/ سفته های  به شماره خزانه داری کل 0286303 ) سری / ش(  
انضمام مطلق خسارات دادرسی 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 خواس��ته از هرگونه تعرض و تکذیب ش��ورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اس��تناد مواد 307و309 قانون تجارت 
و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت  خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و 

پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
واقعی به خواندگان قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:3722 شعبه 41 مجتمع شماره یک حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان ) 280 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/130 کالسه پرونده: 703/94 شماره دادنامه:834-94/10/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ایمان صراف 
بانک به نشانی اصفهان خ رباط س��وم فلکه نگین خ حکمت بن بست الله 
آخرین منزل درب قهوه ای، خوانده: هوشنگ حیدریان به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 9/700/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه به انضمام مطلق خس��ارات قانونی،  با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: دعوای 
ایمان ص��راف بانک به طرفیت هوش��نگ حیدریان به خواس��ته مطالبه 
مبلغ 9/700/000 ریال وجه چک  ش��ماره ه��ای 553886-94/7/23 و 
2114/366750-94/7/21 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه  
به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و این که خوانده با توجه به ابالغ 
قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این 
شعبه  ارایه ننموده بر شورا ثابت است  لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9/700/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 695/000 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 باشد  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:3718 شعبه 16 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان) 273 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

3/131 کالس��ه پرونده: 979/94  مرجع رس��یدگی ش��عبه 16 شورای 
حل اختالف اصفهان، ش��ماره دادنامه: 90 – 95/2/7 خواهان/ خواهان 
ها: مهس��ا نریمانی زمان آبادی اصفهان خ کاوه کوچه گلس��تان سمت 
چپ درب چهارم ، خوانده/ خواندگان: 1- فرش��ته محمدی فارسانی به 
 نشانی اصفهان خ محتشم کاشانی کوچه گودرز کوچه شهید مستاجران

 2- ناصر سارلی 3- حسن قنبریان 4- حس��ین عامری 5- دانیال اقبال 
کریمیان همگی مجهول المکان، خواس��ته: الزام خوان��ده/ خواندگان به 
حضور در دفتر اس��ناد رسمی و انتقال رسمی یک دس��تگاه اتومبیل به 
ش��ماره انتظامی 43-152 ل 91 به تاریخ 1395/2/7 شعبه 16 شورای 
حل اختالف به تصدی امضا کننده زیر تش��کیل، پرونده کالسه 979/94 
مفتوح اس��ت با مالحظه اوراق پرونده، ش��ورا با اس��تعانت از خداوند 
متعال به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای ش��ورا: در 
خصوص درخواس��ت مهس��ا نریمانی زمان آبادی فرزند علی س��اکن 
اصفهان خ کاوه کوچه ش��هید رضای��ی کوچه 59 روبه روی مدرس��ه 
دخترانه ش��هید منتظری کوچه حمزه پالک 9 بر علیه 1- فرشید محمدی 
فارسانی به نش��انی اصفهان خ محتشم کاش��انی کوچه گودرز کوچه 
شهید مس��تاجران پ 5، 2- ناصر سارلی 3- حس��ن قنبریان 4- حسین 

عامری 5- دانیال اقبال همگی مجهول المکان، به خواسته الزام خواندگان 
به انتقال س��ند خودرو، خواهان اعالم نموده که ط��ی مبایعه نامه عادی 
یک دس��تگاه خودرو MVMX33 مدل 1391 به ش��ماره انتظامی 43-

152 ل 91 ش��ماره موتور NVM484FAFA017639 شماره شاسی 
NATGBAXK2A1017732 را از آقای ناصر سارلی خریداری نموده 
ام و ایشان در قولنامه متعهد شده که سند را به نام من انتقال دهد و حال 
خودداری می نماید و تقاضای رسیدگی را نموده است شورا با بررسی 
اوراق پرونده و ضمن استماع اظهارات طرفین چون خودرو تا به حال چند 
بار خرید و فروش شده انتقال سند به نام خواهان مستلزم اثبات و احراز 
رابطه قراردادی با بقیه فروش��ندگان می باشد که خواهان با ارائه تعداد 
برگ تصویر قولنامه های قبلی رابطه قراردادی خود را با فروش��ندگان 
قبلی احراز نموده و در مورد مالکیت خودرو طی نامه شماره 979/94 از 
معاونت راهور شهرستان اصفهان استعالم، که مالکیت خودرو مذکور 
را به نام خانم مهسا نریمانی زمان آبادی اعالم نموده است لذا خواسته 
خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 198 و 519 ق.آ.د.م و مواد 220 و 
219 و 225 قانون مدنی حکم به محکومیت آقای ناصر سارلی به تنظیم و 
انتقال سند خودرو فوق الذکر به نام خواهان صادر و اعالم می گردد و در 
مورد بقیه خواندگان چون سند به نام آنها نمی باشد تا انتقال دهند قرار رد 
دعوی خواهان در مورد آنها صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه 
و س��پس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی دادگستری 

اصفهان می باشد. 
م الف:3717 شعبه 16 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان) 453 کلمه، 

5 کادر( 
ابالغ رای

3/132 کالسه پرونده: 1477/94 ش��ماره دادنامه: 128-95/2/5 مرجع 
رس��یدگی کننده: ش��عبه هفده ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
امین جمشیدی آفارانی به نش��انی اصفهان خ شهیدان غربی نبش کوچه 
10 موبایل امپراطور، خوانده: ایوب عس��کری به نشانی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه چک، به تاریخ 95/1/29 شعبه هفده شورای حل 
اختالف اصفه��ان به تصدی امضا کننده زیر تش��کیل، پرونده کالس��ه 
1477/94 مفتوح اس��ت. با مالحظه اوراق پرونده، ش��ورا با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: 
در خصوص دعوی امین جمشیدی آفارانی به طرفیت ایوب عسکری به 
خواسته مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال تمام موضوع یک فقره چک 
به ش��ماره  603167-94/11/7  به انضمام هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه، با توج��ه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در 
ید خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی وقت رس��یدگی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل و م��درک و دفاع موجه��ی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا 
شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تش��خیص داده و مستنداً به مواد 
198- 519-515-522 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ س��ی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه های دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی تا 
اجرای کامل حکم بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک ) 94/11/7( 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، ظ��رف 20 روز دیگر قابل تجدی��د نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 3707 شعبه 
17 شورای حل اختالف اصفهان )306 کلمه، 3 کادر( 

ابالغ رای
3/134 کالسه پرونده: 94-418 ش��ماره دادنامه:470-94/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی وهاب 
طرف به نش��انی اصفهان خ کاوه جنب ش��هرداری منطقه 7  فروشگاه 
پارسه، خوانده: مینا ستار به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای مهدی وهاب طرف به 
طرفیت خانم مینا ستار به خواسته مطالبه مبلغ 48/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 9639/26-94/3/25 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون 
تج��ارت و 198و515و519و522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 48/000/000  بابت اصل خواسته و 
170/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )94/3/25(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدی��د نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:3705 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان)284 کلمه، 3 کادر( 

اعالم مفقودی 
اینجانب علی بت شکن ارتی جانی مالک خودرو پژو 405 
جی.ال. آی مدل 1382 به شماره شاسی 0082031427 
ش��ماره موتور 22568231916 ش��ماره پ��الک ایران 
53- 874 س 43 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( 

تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

اعالم مفقودی 
اینجان��ب محمد ش��اه س��نایی مال��ک خودرو س��مند 
م��دل 1394 ب��ه رن��گ س��فید ب��ه ش��ماره شاس��ی 
NAACR1HW8FF610341 و ش��ماره موت��ور 
147HO161681 و ش��ماره پ��الک 797 ب 76 به علت 
فقدان اسناد فروش )س��ند کمپانی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم.



ابالغ وقت رسیدگی
3/141 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351301630 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351301304 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941339  خواهان بانک 
کارآفرین  دادخواستی به طرفیت  خوانده طیبه رفیعایی و اکبر کیان ارثی و 
علیرضا جبار زارع به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  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 دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
ش��ماره 206  ارجاع و به کالس��ه 9409980351301304 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/04/19 و س��اعت 9/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  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 خواندگان علیرضا جبار زارع و اکبر کیان ارثی  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:5377 ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان)194 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/142 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354200939 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365901317 شماره بایگانی شعبه: 941439  شاکی معصومه 
نادری  دادخواستی به طرفیت  متهم محمد رضا صفدری  به خواسته ترک 
انفاق و ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
 نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 116  دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

 ) 116 جزای��ی س��ابق( واقع در اصفه��ان- خ چه��ار باغ باال – خ ش��هید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
344  ارجاع و ب��ه کالس��ه 9409980365901317 ثبت گردی��ده که وقت 
 رس��یدگی آن  1395/04/19 و س��اعت 10 تعیی��ن ش��ده اس��ت. به علت

 مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
 دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
 ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مق��رر ف��وق جه��ت رس��یدگی حاضر 
گردد. م الف:5368 ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)176 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/143 در خصوص پرونده کالس��ه 148/95 خواه��ان علیرضا ناصری 
اصفهانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفی��ت روح ا... احمدی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/19 ساعت 4/30 عصر تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مس��تنداً به ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی  مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از 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 مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 4473 ش��عبه 15 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/145 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 95-110 خواهان حس��ام نوری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد حس��ین ساران تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/19 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
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 23 مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ قانونی تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 3308 شعبه 23 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )120 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/147 در خصوص پرونده کالسه 101/95 خواهان عبدالرضا یزدان پناه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- اسداله عبادی محمد آبادی 
2- آرش عبادی محمدآبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/4/19 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 3283 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

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

3/150 در خص��وص پرونده کالس��ه 941430 خواهان محم��د قربانی با 
وکالت الهام خدا رحمی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 
نبی اله هشلیلی فرزند مرتضی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 95/4/20  ساعت 8/30 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 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 ش��ود. م الف:6195 ش��عبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/151 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351301635 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351300123 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950133  خواهان داود 
مطیع  دادخواستی به طرفیت  خوانده محمد زنگنه به خواسته الزام به ایفای 
تعهد )مالی( مبنی بر  مطالبه خس��ارت و مطالبه خس��ارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
13 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
2 اتاق شماره 206  ارجاع و به کالسه 9509980351300123 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/04/20 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس��ت خواهان  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 کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 

خوانده  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:5376 ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان)175 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

 3/152 در خصوص پرونده کالس��ه 95-158 خواهان 1- زهرا حس��ینی
 2- ش��کوفه س��هرابی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مس��عود 
برخورداری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/20  ساعت 
5/30 عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول الم��کان 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:4500 
شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/153 در خصوص پرونده کالس��ه 181/95 خواه��ان احمدرضا دهش 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حبیب تبشری فرزند محمد باقر 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ 95/4/20  ساعت 
10/45 عصر 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:3279 
شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

3/164 ش��ماره دادنام��ه: 9509970367600177 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359501253 شماره بایگانی شعبه: 940774 متهمین: 1- خانم 
آرزو عطریان فرزند رسول به نشانی شهرستان اصفهان- خارج از کشور- 
خیابان ملک شهر کوچه 33 مجتمع یکتا 2- خانم مهسا عطریان افیانی فرزند 
رسول به نش��انی شهرس��تان اصفهان- خ برازنده خ ال بویه- جنب برج 
افتاب- مجتمع اول 3- خانم ندا عاصمی اصفهانی فرزند س��عید به نشانی 
شهرستان اصفهان- مقیم امریکا ) خیابان ملک شهر کوچه 33 مجتمع یکتا 
واحد 4( 4- آقای پگاه اردالن فرزند ناصر به نشانی شهرستان اصفهان- 
شاهین شهر گلدیس فاز 2 خ محراب- فرعی 4 شرقی – پ 48، 5- خانم ساناز 
رئیسی فرزند حمید به نشانی شهرستان اصفهان- خ ملک شهر خ مطهری 
– ک 33 مجتمع یکتا- واحد 4 ط 4، 6- خانم نهال ملک شعار فرزند هادی به 
نشانی شهرستان اصفهان- سه راه سیمین – ک شجاعان- پ 3 طبقه اول، 
7- خانم سعید قنبر زاده کهروی فرزند علی به نشانی شهرستان اصفهان- 
خ جی- خ کش��اورز – پ 133، اتهام: 1 و 2 و 3 و 4 مش��ارکت در تهیه فیلم 
مبتذل، 5 و 6 مشارکت در تهیه فیلم مبتذل و انتشار آن در اینترنت، 7 معاونت 
در تهیه فیلم مبتذل، گردش کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید، رای 
دادگاه: درخصوص اتهامات خانمها 1- آرزو عطریان فرزند رسول متولد 
1360 و مهسا عطریان فرزند رس��ول متولد 1367 ، 3- ندا عاصمی فرزند 
س��عید متولد 1364 و 4- پگاه اردالن فرزند ناصر متولد 1367 ، 5- ساناز 
رئیسی فرزند حمید 6- نهال ملک شاعر فرزند هادی و 7- سعید قنبر زاده 

کهروی فرزند عل��ی متولد 1348 که متهمین ردی��ف اول تا چهارم متهم به 
مشارکت در تهیه فیلم مبتذل و متهمین ردیف های 5 و 6 متهم به مشارکت 
در تهیه فیلم مبتذل و انتش��ار آن در اینترنت و متهم ردیف 7 متهم معاونت 
در تهیه فیلم مبتذل که با توجه محتویات پرونده اظهارات متهمین ردیفهای 
اول تا چهارم و متهم ردیف هفتم و عدم حضور متهمان ردیفهای 5 و 6 در 
جلسه دادگاه بزهکاری متهمین ردیف اول تا ششم را محرز و مسلم می داند 
و مستنداً به بند ب تبصره 6 از ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در 
امور س��معی و بصری فعالیتهای غیر مجاز دارند هر یک از متهمان ردیف 
اول تا چهارم را به پرداخ��ت 5 میلیون ریال جریمه نق��دی به نفع صندوق 
دولت و متهم ردیف 5 و 6 را هر یک به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی 
به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در خص��وص اتهام متهم ردیف 
هفتم مبنی بر معاونت در تهیه فیلم مبتذل بلحاظ فقد سوء نیت و عدم اطالع از 
موارد فوق مستنداً به اصل برائت نامبرده تبرئه می گردد فیلم های موجود 
در این خصوص معدوم و امحاء گردند. رای صادره در خصوص متهمین 
ردیفهای اول تا چهارم و متهم ردیف هفتم حضوری و ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد و در خصوص 
متهمین ردیف 5 و 6 غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. ش��ماره ابالغنامه: 9510100367600221 مشخصات 
ابالغ ش��ونده حقیقی: نهال ملک ش��عار فرزند نقی به نش��انی شهرستان 
اصفهان- مقیم امریکا ) خیابان ملک ش��هر کوچه 33 مجتمع یکتا واحد 4( 
مدارک پیوست: به پیوس��ت دادنامه ای به شماره 9509970367600177 
جهت ابالغ ارسال می گردد.  م الف:4557 ش��عبه 5 دادگاه انقالب اسالمی 

اصفهان )574 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

3/129 کالس��ه:94-561 ش��ماره دادنام��ه:94-764-94/9/30 مرج��ع 
رسیدگی: شعبه 41 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان:آقای محسن 
فتاحی فرزند مالک به نشانی اصفهان خیابان زینبیه شهرک امام حسین 50 
متر بعد از شهرک س��مت چپ جنب تاالر گل مریم مرکز پخش بستنی پام، 
خواندگان: 1- میثم ورپشتی بروجنی 2- سید رحمان موسوی 3- غالمرضا 
قربانی هر سه به نش��انی مجهول المکان،  خواس��ته: مطالبه وجه سفته، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محسن 
فتاحی به طرفیت خواندگان 1- میثم ورپش��تی بروجنی 2- س��ید رحمان 
 موسوی 3- غالمرضا قربانی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
) پنجاه میلیون ریال(  وجه سفته به شماره خزانه داری کل 417131 )سری / 
گ( به انضمام مطلق خسارات دادرسی 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 اس��تناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به ص��ورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و چهل هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ به خواندگان 
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:3721 ش��عبه 41 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 
اصفهان)290 کلمه، 3 کادر( 
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ابالغ رای
3/133 کالس��ه پرونده 94-937  ش��ماره دادنامه: 65 تاریخ رس��یدگی: 
95/1/31 مرجع رسیدگی: شعبه هیجدهم ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: میثم رام پناه به نشانی اصفهان جاده مرغ بستان آباد خ بوستان 
آخر کوچه شبنم آخرین کارگاه درب س��بز رنگ، خوانده: مهران زمانی به 
نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه ، 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 ش��ورا: در خصوص دعوی خواهان 
میث��م رام پناه به طرفیت خوان��ده مهران زمانی به خواس��ته مطالبه اجور 
معوقه از تاریخ 93/10/10 لغایت زمان تخلیه و روزانه مبلغ س��یصد هزار 
ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 93/10/10 لغایت زمان تخلیه 
به انضمام هزینه های دادرس��ی و خس��ارت تاخیر در تادیه: با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارک ابرازی قرارداد اجاره مورخه 92/10/10 که در 
تاریخ 93/10/10 بدون تمدید منقضی گردیده و استرداد خواهان با توجه 
به عدم اجاره معوقه در قرارداد فوق االشاره نسبت به این قسمت از خواسته 
خود و صرفًا درخواست اجرت المثل و طرح افزایش خواسته در اولین جلسه 
دادرسی و عدم حضور خوانده و اینکه در قبال اظهارات و مستندات ابرازی 
هیچ گونه دفاع موجهی به عمل نیامده لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
تش��خیص، مس��تنداً به مواد 198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ یکصد و چهارده میلیون ریال 
بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 93/10/10 لغایت 94/10/26  )زمان 
تخلیه( و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و س��ی ه��زار ریال بابت هزینه 
های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1394/9/2 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اع��الم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف 20 روز قابل تجدید نظ��ر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد و اما در خصوص خواسته اجور معوق با توجه به اینکه خواهان 
آن را در جلسه اول دادرسی استرداد نموده اند مستنداً به بند ب ماده 107 
قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می دارد که رای 
صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی 

اصفهان می باشد. 
م الف:3706 ش��عبه 18 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )391 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/135 ش��ماره دادنام��ه: 9409976837101094 ش��ماره پرون��ده: 
9409986837100167 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940772 خواهان: خانم 
نفیسه حاج کریمیان فرزند احمد با وکالت آقای محمد رضا بدیعی گورتی 
فرزند رضا به نشانی اصفهان- خ چهار باغ خواجو مقابل درب غربی صدا 
و سیمای اصفهان نبش کوچه شهیدان هاشمی جنب بانک انصار پ 2 ط 2، 
خوانده: آقای مجتبی عبدی نیان به نشانی مجهول المکان، خواسته: طالق 
به درخواست زوجه، رای دادگاه: دعوی خانم نفیسه حاج کریمیان با وکالت 
آقای محمد رضا بدیعی گورتی به طرفیت آقای مجتبی عبدی نیان صدور 
حکم طالق زوجه به لحاظ اس��تنکاف زوج از پرداخت نفقه و تحقق بند یک 
از شروط ضمن عقد نکاح می باشد. حسب سند رسمی شماره 3135 دفتر 
ازدواج 147 اصفهان رابطه زوجیت دائمی نامبردگان احراز ش��ده اس��ت 
حسب محتویات پرونده کالسه 930702 این دادگاه که گزارش و خالصه 
آن پیوست پرونده گردیده است و دادنامه شماره 2216 مورخ 1392/11/12 

صادره از شعبه اول ش��ورای حل اختالف اصفهان و حکم جلب صادره و 
گزارش ش��ورای حل اختالف دایر بر در جریان بودن پرونده اجرایی نفقه 
خواهان، استنکاف زوج از پرداخت نفقه و تحقق بند یک از شروط ضمن عقد 
نکاح محرز شده اس��ت علی هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و 
با نظر موافق مشاور محترم قضایی و مس��تنداً به ماده 1119 قانون مدنی 
و رعایت مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حکم به 
 احراز ش��رایط اعمال وکالت در طالق را صادر و اعالم می نماید خواهان 
می تواند پس از قطعی��ت دادنامه به یکی از دفاتر رس��می طالق مراجعه و 
طبق بند ب از ش��روط ضمن عقد نکاح نوع طالق را معی��ن و خود را مطلقه 
نماید خواهان در ای��ن پرونده مطالبه حقوق مالی خویش را ننموده اس��ت 
لهذا دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد فرزند مشترک نزد 
پدرش زندگی می نماید و به لحاظ عدم دسترسی به زوج و فرزند مشترک 
فعاًل امکان اتخاذ تصمیم در خصوص مالقات خواهان با فرزندش نمی باشد 
رای صادره ظرف س��ه ماه از تاریخ ابالغ دادنامه قطعی قابل اجرا است و 
 رعایت ترتیب ش��رعی اجرای صیغه طالق به عهده سر دفتر مجری طالق 
می باشد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان است. م الف:3848 شعبه 11 

حقوقی دادگاه خانوده  اصفهان)388 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/136 ش��ماره دادنام��ه: 9409970353601546 ش��ماره پرون��ده: 
9409980358100208 شماره بایگانی ش��عبه: 940645 شکات: 1- آقای 
سید جواد حسینی فرزند سید محمد به نشانی خ پروین خ حکیم شفایی دوم 
کوی سمیع عادل پ 256، 2- آقای س��ید رسول امیری محمد آبادی فرزند 
سید حسین به نش��انی شهرستان اصفهان خ حکیم ش��فایی دوم بن بست 
حمزه پ 28، متهمین: 1- آقای محمد اس��دی به نشانی شهرستان اصفهان 
خ هفتون خ فجر 3 مجتمع مسکونی فرهنگیان ک والیت دست راست- فعاًل 
زندان مرکزی اصفهان، 2- آقای هادی رئیس��ی فرزند اس��کندر به نشانی 
متواری 3- آقای جواد قادری فرزند رضا به نشانی اصفهان هفتون کوچه 
مدرسه موس��وی کوچه 8 متری آزادگان سمت راس��ت درب چهارم فعاًل 
زندان اصفهان 4- آقای امید صالحی فرزند رضا به نش��انی شهرس��تان 
اصفهان خ هفتون ک مس��جد صاحب الزمان پ 36، اتهام ها: 1- مزاحمت 
برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر 2- اخالل در نظم و آسایش 
عمومی 3- قدرت نمایی با چاقو 4- مصرف مسکر ، گردشکار: دادگاه پس 
از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- هادی رئیسی فرزند 
اسکندر متواری بدون قرار تامین 2- محمد اسدی فرزند رحیم بازداشت به 
لحاظ عجز از تودیع وثیقه 3- جواد قادری فرزند رضا بازداش��ت به لحاظ 
عجز از تودیع وثیقه 4- امیر صالحی آزاد با قرار وثیقه دائر بر متهم ردیف 
اول- دوم- س��وم قدرت نمایی با چاقو 2- اخالل در نظم و آرامش عمومی 
و متهم ردیف چهارم ش��رب خمر دادگاه با توجه ب��ه محتویات پرونده و 
صرفنظر از گذشت احدی از شکات و با توجه به کیفرخواست صادره عدم 
حضور متهم ردیف اول در دادگاه علی رغم احضار از طریق نشر آگهی و 
عدم ارس��ال الیحه دفاعی و دفاعیات بالوجه متهمین ردیف دوم و سوم و 
اقرار متهم ردیف چهارم بزه انتسابی در خصوص ردیف اول تا سوم دائر 
بر قدرت نمایی با چاقو و اخالل در نظم محرز و هر یک از متهمین ردیف اول 
تا س��وم را به اتهام قدرت نمایی با چاقو و اخالل در نظم و آسایش عمومی 
به تحمل دو سال حبس و چهل ضربه ش��الق و تحمل یکسال حبس و چهل 

ضربه ش��الق محکوم می گردد که در اجرای ماده 134 ق. م. ا مصوب 92 
مجازات اش��د قابل اجرا می باش��د در خصوص اتهام ردیف سوم دائر بر 
مزاحمت بانوان به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی در اجرای ماده 4 ق .آ.د.ک 
و اصل 37 ق . ا حکم به برائت آنان صادر می گردد و متهم ردیف چهارم در 
اجرای ماده 264 و 265 ق.م.ا مصوب 92 به تحمل 80 ضربه شالق محکوم 
می گردد لکن با تجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال متهمین ردیف 
دوم و سوم و رضایت احدی از شکات باقیمانده حبس آنان در اجرای ماده 
49 ق.م.ا مصوب 92 به مدت دو سال معلق می گردد رای صادره نسبت به 
متهم ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و نسبت به دیگر متهمان حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر استان می باشد. 
م الف:3844 شعبه 110 دادگاه کیفری دو اصفهان) 110 جزایی سابق( )524 

کلمه، 6 کادر( 
اخطار اجرایی

2/409 ش��ماره: 99/93 ش 25  به موجب رای شماره 287 تاریخ 93/4/31 
حوزه 25 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمد علی امینی جزه فرزند حسن شغل آزاد به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 32/500/000  ریال )سی و دو میلیون 
و پانصد هزار ریال( بابت اصل خواس��ته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و هزینه خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/2/14 لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
قاسم قاسمی فرزند محمد رحیم شغل آزاد به نشانی اصفهان خیابان پروین 
اعتصامی روبروی پمپ بنزین نبش بلوار مکتبی الستیک فروشی و نیم عشر 
حق االجرا در حق اجرای احکام شورا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:930 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای ح��ل اختالف 

شهرستان اصفهان )211 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/449 شماره: 672/94 به موجب رای ش��ماره 816 تاریخ 94/9/9 حوزه 
27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه نوید طبیبیان به نش��انی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
46/000/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و 310/000 ری��ال بابت هزینه 
دادرسی طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موص��وف ) 89/9/30( تا تاری��خ اجرای حکم در ح��ق خواهان مجید 
امیدانی به نش��انی خ آل محمد تقاطع اول پالک 10 و نیم عش��ر حق االجرا، 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موق��ع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3296 
شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)176 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/138 در خصوص پرونده کالسه 1278/94 خواهان محمد رضا حاج آقا 
معمار دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مس��عود مرادی و اسماعیل 
دهقانیان  تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/19  ساعت 
3/30 عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول الم��کان 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:5336 
شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/139 در خصوص پرونده کالسه 290/95 ش 11 خواهان حمید ساقری 
چی دادخواستی مبنی بر مطالبه س��فته به طرفیت امید امیری منش  تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/4/19  ساعت 9/30 
عصر 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 ش��ورای حل اختالف 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:5337 
شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/140 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1564 خواهان منصور نیکونژاد 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی امینی الرگانی تقدیم نموده 
اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/19  س��اعت 18/30 عصر تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:5354 شعبه 17 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/144 در خص��وص پرونده کالس��ه 95-159 خواهان امید س��لطانیان 
تیرانچی دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال به طرفی��ت قربانعلی کریمی 
تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/19  ساعت 5  عصر 
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:4501 ش��عبه 29 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
 بدان كه هر چه از دنيا بي��ش از كفايت فراهم 

مى كنى، آن را براى غير خود ذخيره مى كنى.
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پرورش گل و گیاه

مواد الزم: گوشت چرخ کرده۴۰۰ گرم، پیاز )رنده و آب گرفته شده( ۱ عدد، 
سیب زمینی ) آب پز و رنده شده ( ۳ عدد، زردچوبه ۱ قاشق چایخوری، ادویه 
کاری یک سوم قاش��ق چایخوری، تخم مرغ ۲ عدد، فلفل سیاه به مقدار الزم، 

نمک به مقدار الزم، روغن مایع به مقدار الزم، پودر سوخاری به مقدار الزم.
طرز تهيه: در ظرفی مناسب، گوشت، پیاز، سیب زمینی، زردچوبه و ادویه کاری 
را با هم مخلوط کرده و کامال  ورز دهید. تخم مرغ را در ظرفی جداگانه ریخته 
و هم بزنید، سپس با مقداری نمک و فلفل به مواد باال اضافه کنید و کامال ورز 
دهید تا حالت چسبندگی پیدا کند.کف دست را با مقداری روغن مایع چرب 
کرده، از مایه به اندازه دلخواه برداشته، فرم دهید و در پودر سوخاری بغلتانید. 
مقداری روغن مایع را در تابه ای مناسب ریخته، روی حرارت زیاد قرار دهید تا 
داغ شود، سپس کتلت ها را در روغن داغ قرار داده، بالفاصله حرارت را مالیم 
کنید تا به آرامی سرخ شود؛ یک طرف که سرخ شد برگردانید و طرف دیگر را 

سرخ کنید. سپس در ظرف مورد نظر چیده و به دلخواه تزیین و سرو کنید.
 نکته:

داغ بودن روغن باعث می ش��ود کتلت به تابه نچسبد و خرد نشود. کم کردن 
حرارت پس از ق��رار دادن کتلت در روغن داغ باعث می ش��ود تا کتلت کامال 
مغزپخت شود. ادویه کاری شامل زردچوبه، دارچین، هل، زیره و تخم گشنیز 

است که به صورت آسیاب شده با پودر سیر مخلوط شده اند.
خالقيت:

می توانی���د ی�����ک ع��دد 
سیب زمینی خام )رنده شده( 
نیز اس��تفاده کنی��د. در این 
صورت، زمان پخت باید بیشتر 
ش��ود و حرارت نی��ز مالیم تر 

باشد. 
 در صورت تمایل م��ی توانید 
از پنیر پارمزان یا آرد نخودچی 
ب��ه ج��ای پ��ودر س��وخاری 
 در تهی��ه کتل��ت اس��تفاده 

کنید.

 آی��ا ش��ما ه��م در خان��ه خ��ود یك��ی از ای��ن 
آرتیست های کوچک را دارید که دائما در حال 
ایجاد آثار هنری در نقاط مختلف خانه هستند؟

در این حالت باید نحوه پاك کردن نقاشی های 
آنها را نیز بدانید.

نگران نباشید در این بخش ش��یوه پاك کردن 
مداد شمعی  را به شما آموزش می دهیم. 

 این تكنی��ک ها به وی��ژه برای مبلم��ان چوبی 
مورد استفاده قرار می گیرند.

کمی س��س مایونز در یک ظ��رف بریزید. یک 
دستمال تمیز و خش��ک را به آن آغشته کنید.

 روی نقاطی که با مداد ش��معی ر ن��گ آمیزی 
 ش��ده اس��ت را با یک الی��ه مایونز بپوش��انید 

و با دستمال روی آن بمالید. 
 ی��ک دس��تمال دیگ��ر برداری��د. آن را کم��ی 
 نیم��ه مرط��وب کنید و س��پس آن قس��مت را 
 به ط��ور کامل پ��اك کنی��د. اگر س��س مایونز 
در اختیار ندارید، می توانید از نشاسته استفاده 

کنید. قدری نشاسته را با آب مخلوط کنید.
میزان نشاسته باید بیشتر از آب باشد و محلول 

غلیظ باشد. 
هر چه می��زان غلظت محلول بیش��تر باش��د، 
 ق��درت پ��اك کنندگی آن ه��م افزای��ش پیدا 
می کند. محلول را روی محل م��ورد نظر بزنید، 
به کمک یک فرچه آن را پاك کنید و با دستمال 

تمیز کنید.

یكی از آثار موسس��ه بوس��تان کتاب درب��اره جوانان، 
 کتاب » علی اکبر ) الگوی جوانان ( « اس��ت که به قلم 
حجت االسالم والمسلمین اس��تاد » جواد محدثی « 

نگارش پیدا کرده است.
حضرت علی اکبر علیه السالم دوران جوانی و زندگانی 
کوتاه خود را در متن حوادثی سپری کرد که هر یک از 
آن حوادث به نوبه خود در تاریخ اسالم، ماندگار شدند. 
بنابراین دوران زندگی حضرت علی اکبر )ع( را از جنبه 

حوادث تاریخی می توان به سه دوره کلی تقسیم کرد.
دوره اول مص��ادف با قیام و زندگی جد بزرگوارش��ان، 
حضرت علی علیه الس��الم است که شاهد شهادت جد 
بزرگوارش��ان بوده اند. دوره دوم مص��ادف با جریانات 
سیاسی و حوادثی بود که عموی بزرگوارش امام حسن 

علیه السالم با آن دست به گریبان بودند. دوره سوم که 
 دوران امامت امام حس��ین علیه الس��الم است که وی 
به عنوان وزیر و ب��ازوی پدر انجام وظیف��ه می کرد تا 
 جایی که برخی گمان می کردند که امام و خلیفه بعد از 
 امام حس��ین علیه الس��الم فرزن��د بزرگ ت��ر او یعنی 
 علی اکبر علیه السالم است. کتاب حاضر مجموعه ای

 از  کتاب های آش��نایی با اسوه هاس��ت که به معرفی 
چهره های برجسته تاریخ صدر اسالم پرداخته تا جوانان 
عزیز با این الگوهای کمال و خود س��ازی آش��نا شوند.

استاد محدثی در این اثر می کوشد تا جوانان را با چهره 
با صالبت و ایمان حضرت علی اکبر آشنا سازد و نقش 
آن حض��رت را در کربال به تصویر کش��یده، جلوه های 
رش��ادت و فداکاری او را در راه حق و جهاد و ش��هادت 
 در راه دین خدا، ب��ه عنوان الگویی ب��رای جوانان ارایه 

کند.

پاك کردن مداد شمعى 
از روی مبلمان چوبى

على اکبر الگوی جوانان

 ب��رای رهایی از ش��ر پش��ه ه��ا در فض��ای داخل��ی خانه 
می توانید از گیاهان زینتی با قدرت دفع پش��ه ها استفاده 

کنید. 
لیس��تی از بهترین و قوی ترین گیاهان ضد پشه آپارتمانی 
را برای تان جمع آوری کرده ایم. ش��اید استفاده از گیاهان 
زینت��ی آپارتمانی به عن��وان یک گیاه ضد پش��ه برای تان 
جالب باشد، اما این حقیقتی اس��ت که می تواند جایگزین 
استفاده از سموم ش��یمیایی باش��د. با توجه به فصل گرما 
هجوم پش��ه ها در خانه ها زیاد می شود و برخی پشه ها که 
ناقل بیماری هستند باعث بروز بیماری می شود. محققان 
 پس از انجام آزمایش��ات روی برخی گیاهان به این نتیجه 

رسیده اند که این گیاهان پشه را از محل دور می کند. 
برای آشنایی با این گیاهان همراه ما باشید. 

رزماری یا هم�ان اکليل کوه�ى: گیاه بس��یار مفیدی 
اس��ت و برای طع��م دادن به گوش��ت بره یا ماه��ی کاربرد 
دارد. این گیاه برای فراری دادن پش��ه ها نیز عالی اس��ت.

 مخصوصا وقت��ی که س��رو کله برخ��ی از مزاحم ه��ا پیدا 
 می ش��ود ک��ه زندگی را ب��رای مان ع��ذاب  آور م��ی کند. 
 فرنجمشک: این گیاه از خانواده نعناع است و برخی آن را 

با نام نعناع وحشی می شناسند.
 فرنجمش��ک، گیاهی بس��یار مقاوم اس��ت و خشكس��الی 
 را ب��ه راحت��ی تحم��ل م��ی کن��د و حت��ی در س��ایه هم 
می روید. این گیاه را هرکجا قرار دهید، پش��ه ها از آنجا دور 

می شوند.
گياه س�نبل هندی: گیاهی چند س��اله ن��ازك، با برگ 
های بلند اس��ت. این گیاه رایحه ای بس��یار ق��وی از خود 
 متصاعد کرده و کل فضای اطراف را معطر می کند و باعث 
می شود که پشه ها به اطراف آن و هر چیزی که نزدیک آن 
 است، نیایند.گیاه سنبل هندی با رایحه ی بسیار قوی خود، 

پشه ها را دور می کند.
نعناع گربه ای: در تحقیقی مش��خص ش��ده است که این 
 گیاه۱۰براب��ر موثرت��ر از DEET، ماده ای ش��یمیایی که 

در حشره کش ها استفاده می شود، عمل می کند.

گل جعفری: گل جعفری گیاهی یک ساله است و انتخاب 
 خوبی برای راندن پش��ه ها هس��تند. گل جعف��ری حاوی 
 ماده ای است که پشه ها را از خود می راند. همچنین گل های

بسیار زیبایی دارد و می تواند به فضای خانه جلوه دهد.
 اس�طوخودوس: احتم��اال ای��ن گی��اه را ب��ه س��بب 
 گل های بنفش رنگ و زیبا و رایح��ه خوش و آرام بخش آن 
می شناسید، اما ش��اید ندانید یک دافع طبیعی پشه است. 
 از این گیاه ها جلوی در خانه و یا کن��ار پنجره ها بگذارید و 

پشه ها را از زندگی تان دور کنید.
نعناع: بسیاری از حش��رات و همچنین پشه ها از این گیاه 
دوری می کنند، بنابراین اس��تفاده از این گیاه در بیش��تر 
مكان های منزل تان، شما را از شر حشرات و پشه ها نجات 

می دهد.

آشنایى با گياهان ضد پشه آپارتمانى

گردشگری

خواندنی

عکس نوشت

 خیلی از مردم ب��ه همه جای دنیا س��فر می کنن��د در جاهای ش��لوغ حاضر 
می ش��وند و کمتر مبتال به بیماری  می شوند، اما اگر ش��ما از این دسته افراد 
خوش شانس نیس��تید، با رعایت چند نكته می توانید از ابتال شدن به  بیماری 
پیش��گیری کنید یا برای هر موقعیتی خود را آماده کنید. مهم نیست به کجا 
 س��فر می کنید، در این مطلب م��ی خواهیم در مورد رازهای س��المت ماندن 
در س��فر صحبت کنیم؛ ابت��دا اصولی کلی ب��رای رعایت  احتیاط در س��فر را 
ی��ادآوری خواهیم کرد و س��پس به مواردی کوچک تر در حین س��فر اش��اره 
می کنیم.  قبل از اینكه برای س��فر آماده ش��وید باید از شرایط مقصد به خوبی 
آگاه باش��ید، بدانید در آنجا در معرض  چه بیماری هایی قرار دارید و اگر مبتال 
 شدید راه درمان آن را از قبل بدانید. این موضوع ش��امل انواع  بیماری ها مثال 
بیماری های خطرن��اك مثل ماالریا یا هپاتی��ت و ایدز می ش��ود. برای موارد 
معمول و همچنین موارد اورژانس��ی مقداری دارو همراه خود داش��ته باشید. 
با اینكه در طول  س��فر احتمال هر نوع بیماری وجود داردریا، اما ش��ایع ترین 
آنها مشكالت گوارشی اس��ت که بر اثر خوردن  غذاهای جدید یا زیاد و متنوع 
 به وجود می آید. س��عی کنید داروهای معمول مورد نیاز با این مش��كالت را  

به همراه داشته باشید. عالوه بر این مسكن و داروهای سرماخوردگی همیشه 
مورد نیاز هستند. باید به  اینها داروهای شخصی بیماری های قبلی را هم اضافه 

کنید.       
به بيمه مسافرتى خود دقت کنيد  

  اگر بیمه خوبی داشته باشید تا حد زیادی خیال تان راحت است مخصوصا اگر 
به سفر طوالنی می روید.  بهترین بیمه مس��افرتی آن است که موارد اورژانسی 
 را پوش��ش دهد فقط به خاطر داش��ته باش��ید همیشه  ش��ماره تلفن شرکت 
بیمه تان را به همراه داشته باشید.  عالوه بر شماره شرکت بیمه بهتر است لیستی 
از شماره های ضروری مقصد را هم همیش��ه به همراه  داشته باشید. همچنین 
سعی کنید چند جمله به زبان محلی بلد باشید تا بتوانید در مواقع ضروری طلب 

 کمک کنید.       

دیوار تاریخى گرگان ، دومين دیوار دفاعى جهاننکاتى برای جلوگيری از مریض شدن در سفر )1(

دستبندی که از ولخرجى جلوگيری مى کند!
 یک ش��رکت در اقدام��ی جال��ب دس��تبندی تولید 
 کرده اس��ت ک��ه از ولخرج��ی صاحب��ش جلوگیری

 می کند!
یک شرکت انگلیسی دستبندی تولید کرده که می تواند 
با تولید به موقع پالس های الكتریكی از بروز رفتارهای 
عادت گونه مثل خرج کردن احساسی پول جلوگیری 
 کند. ش��رکت س��ازنده با تولید و آزمایش نمونه اولیه 
دستبند پاولوك )Pavlok( مدعی شد که قادر است 
عادت های غیرعادی کاربران مثل پرخوری و ولخرجی 
را با تولی��د پالس های الكتریكی خفی��ف با توان ۲۲5 
ولت اصالح کند. دستبند الكتریكی با اتصال بی سیم 
به حساب بانكی افراد در صورتی که موجودی حساب 
با توجه به تاری��خ واریز حقوق و مخارج م��اه جاری از 
حد معینی کمتر ش��ود در هنگام خری��د مجدد، یک 

ش��وك الكتریكی خفیف به مچ دس��ت وارد می کند.  
نمونه اولیه دستبند پاولوك در س��ال ۲۰۱۴ با هدف 
 اصالح عادت ه��ای تغذی��ه ای در افراد چاق س��اخته 
شده بود. اما در نمونه جدید با افزایش برخی از امكانات 
می ت��وان دیگ��ر رفتارهای اف��راد را نیز اص��الح کرد.  
سخنگوی شرکت س��ازنده در مورد عملكرد دستبند 
جدید عنوان کرد: با طراح��ی نرم افزار جدید اتصال به 
حساب بانكی کاربران می توان عادت ولخرجی یا خرید 
بدون نیاز را اصالح کرد. به این ص��ورت که در هنگام 
خرید ضروری یا انجام رفتارهای مناس��ب، دس��تبند 
 با تولی��د پالس ه��ای الكتریكی بس��یار ضعیف باعث 
پایدار شدن یک رفتار می شود، اما در حالتی که کاربر 
رفتار نامناسب مثل پرخوری یا ولخرجی را انجام دهد، 
دستبند با تولید شوك الكتریكی باعث ناراحتی کاربر 

شده و او را از انجام مجدد آن رفتار منع می کند.

مسجدی که خانه مسيحيان شد!
 با تاخیر تكمیل پروژه محلی برای اقامت مس��یحیان 
بی خانمان، مسجد » میش��یگان « وارد عمل شد و در 
اقدامی بشردوستانه، میزبانی این افراد را به طور کامال 
رایگان تا زمان تحویل ساختمان جدید، بر عهده گرفت.

 کلیسایی در میشیگان که وظیفه نگهداری از مسیحیان 
بی خانمان را بر عهده دارد، به علت برخی مش��كالت 
 مالی، در تحویل ساختمان جدیدی که برای این افراد 

در نظر گرفته شده بود، با مشكل مواجه شد.
 مسئولین مسجد میش��یگان اعالم کردند، این مكان 
به طور کامال رایگان در اختیار مس��یحیان بی خانمان 

قرار خواهد گرفت.
 ولی با این حال، کشیشان مسیحی از اهدای هدایایی 
که در روز های یكشنبه در کلیسا جمع می شود، به این 

مسجد خبر داد.
  مس��ئوالن مس��لمان و امام جماعت این مسجد نیز، 

 با اصرار کشیش��ان مس��یحی مبنی بر پذیرش وجهی 
به عنوان هدیه، اع��الم کردند این مبال��غ را به یكی از 
 مراکز اسالمی » آمریكا « که وظیفه تامین آب مورد نیاز 

در مواقع بحرانی را بر عهده دارد، تقدیم خواهند کرد.
 این اقدام مسلمانان میشیگان در حمایت از مسیحیان 
بی خانمان، جلوه زیبایی از اسالم به نمایش گذاشت و 
با واکنش های مثبتی در فضای مجازی و رس��انه های 

آمریكایی روبه رو شد.

راه اندازی ساحل اسالمى در اندونزی!
وزارت گردش��گری » اندون��زی « در نظ��ر دارد برای 
 جذب بیشتر توریس��ت های مس��لمان از کشورهای 
» سازمان همكاری های اسالمی «، یكی از جزایر زیبای 
این کشور را به عنوان جزیره و ساحل اسالمی مهیا کند.

 وزیر گردشگری » اندونزی « در این باره اظهار داشت: 
اوایل ماه جاری نشستی مشترك با ۱۹ عضو شورای شهر 
و شهرداران در شهر » پادانج « در غرب جزیره »سومترا« 
برگزار شد و در آنجا این نتیجه حاصل شد که این شهر 
با توجه به داش��تن جاذبه های گردشگری فوق العاده، 
از جمله داشتن لیس��ت بهترین و لذیذ ترین غذاهای 
 محلی، مكان مناسبی برای اجرای طرح جزیره اسالمی 
است. » عارف یحیی «  همچنین افزود: وزارتخانه تحت 
امر او در نظر دارد تمهیدات الزم برای افزایش پروازهای 
مستقیم از کشور های همسایه، همچون » سنگاپور « 

و » مالزی «، به شهر پادانج را مهیا سازد. گفتنی است 
این وزیر اندونزیایی پیش از این گفته بود: کش��ورش 
قصد دارد در طول سه سال آینده، 5 میلیون گردشگر 
مسلمان را از کشور های خاورمیانه و دیگر کشورهای 

جهان جذب کند.
 عارف همچنین تاکید کرده بود که اندونزی در جذب 
گردشگر مسلمان از کشورهای سازمان همكاری های 
اسالمی موفقیت های قابل توجهی کسب کرده است و 
بسیاری از گردشگران مسلمان، این کشور را به عنوان 

مقصد سفر و گردش خود قرار می دهند.
کش��ور اندونزی در حمای��ت و به کارگی��ری صنعت 
حالل، از جمله کشورهای پیش��تار اسالمی در جهان 
 محسوب می شود و نیز به دلیل جاذبه های گردشگری، 
در رتبه باالیی در جذب گردشگر، به ویژه توریست های 

مسلمان، قرار دارد.

دیوار بزرگ اسكندر یا دیوار سرخ که در متون قدیمی با نام مار سرخ نیز 
نامیده  شده  است، دیواری تاریخی است که از کنار دریای خزر در ناحیه 
گمیشان آغاز شده و تا کوه های گلیداغ در شمال شرق کالله ادامه دارد. 
هم اکن��ون تقریب��ا تم��ام ای��ن دی��وار از بی��ن رفت��ه  اس��ت 

 و تنه��ا بخش ه��ای کوچك��ی از آن که در زی��ر خاك مدف��ون مانده، 
باقی است.

 دیوار تاریخی گرگان پس از دیوار چین ) به طول شش هزار کیلومتر (، 
بزرگ ترین دیوار دفاعی جهان است.
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