
تجدید آگهی مناقصه عمومی

شهرداری زرین شهر به استناد موافقتنامه شماره 794 مورخ 94/12/26 
شورای محترم شهر در نظر دارد حفظ، حراست و نگهداری پارک ها و فضای 
سبز زرین شهر را با اعتبار اولیه 15/000/000/000 ریال از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 95/3/16 به شهرداری 

زرین شهر مراجعه نمایند.

جواد جمالی- شهردار زرین شهر 

)نوبت دوم (

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد قانون 
برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت ش��رکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصهردیف

شناسایی و رتبه بندی پیمانکاران فعال در حوزه حسابرسی داخلی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 1

تاریخ توزیع اسناد: 1395/3/11 
مهلت تحویل اسناد به تدارکات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/3/22 

به منظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی، از کلیه ش��رکتهای ذیربط که ظرفیت آماده بکار در این 
زمینه دارند دعوت می شود: 

 اسناد ارزیابی مناقصه را از طریق سایت های زیر دریافت و به آدرس: اصفهان، چهارباغ عباسی، خیابان عباس آباد،
ساختمان شماره 3، توزیع برق شهرستان اصفهان، طبقه همکف ،دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32240691 _031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید. 
 http://tender.tavanir.org.ir :1- سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir :2- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir :3- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررس��ی های الزم به شرکت هایی که در ارزیابی های کیفی برنده 

شوند جهت تهیه ضمانتامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد. 
* شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و 
یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند در غیر این صورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 
*  به مدارک فاقد امضاء و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
* داش��تن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رش��ته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 

جمهوری الزامی می باشد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره : 9561001
 به گزارش ایمنا، س��ازمان ح��ج و زیارت در خص��وص عدم برگ��زاری حج تمتع 

 بیانیه ای صادر کرد که به این شرح است:
به اطالع مردم شریف ایران ومشتاقان زیارت بیت اهلل الحرام می رساند بعثه مقام 
معظم رهبری  و سازمان حج و زیارت برای حضور حجاج  کشورمان در مراسم حج 
سال 1395 طبق روال سال های گذشته  اقدامات گس��ترده و مستمری را انجام 

داده اند.
1-  نگاه جمهوری اس��المی ایران به حج و عمره، نگاه��ی معنوی، وحدت آفرین، 
توس��عه بخش اخوت دینی و اس��المی و پرهیز از فرقه گرای��ی و طایفه گری بوده 
و هست و ش��رکت با ش��کوه حجاج ایرانی در نمازهای جماعت مس��جدالحرام و 
مس��جدالنبی)ص(، توجه جدی به تالوت قرآن کریم و اهتمام به دعا و مناجات با 
حضرت احدیت، شاهد بر این است که جمهوری اسالمی ایران به مراسم حج نگاهی 

فرا ملی داشته و دارد.
2- جمهوری اسالمی ایران از حج گذش��ته، برنامه ریزی برای حج امسال را آغاز و 
نسبت به فراهم ساختن مقدمات برگزاری حج 95 اقدامات الزم را به عمل آورد و 
 از آن زمان تا کنون هیچ گونه تردیدی برای اقامه حج نداش��ته و همچنان مصمم 

به برگزاری حجی با شکوه است.
 3- دور اول مذاکرات حج تمتع امسال بر خالف پیگیری های جمهوری اسالمی 
ایران برای امضای به موق��ع تفاهم نامه حج، به علت همکاری نکردن مس��ئوالن 
سعودی تحت تاثیر مسائل سیاس��ی، به جای دی ماه 94 با 3 ماه تاخیر در اواخر 
فروردین 95 انجام شد که به دلیل عدم قبول صدور ویزا در داخل کشور و عدم امکان 

استفاده از هواپیمایی جمهوری اسالمی و موارد دیگر نا تمام ماند.
4- برای دور دوم مذاکرات برخالف وعده های مسئوالن عربستان، روادید برای سفر 

دوم هیئت ایرانی با 45 روز تاخیر و پس از انتصاب وزیر جدید حج عربستان صادر 
شد و نهایتا هیئت جمهوری اسالمی ایران با دعوت رسمی وزیر جدید حج عربستان 

و قول مساعد حل مشکالت در مورخ پنجم خرداد ماه 95 عازم این کشور شد.
5-  در گفت وگوهای این دوره ضمن حل مشکل صدور روادید در ایران و استفاده از 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در انتقال حجاج کشورمان تالش شد تا با توجه 
به حوادث تلخ گذشته شرایط اعزام حجاج ایرانی را با اطمینان از » تامین امنیت 
و حفظ عزت وکرامت حجاج « فراهم آید که به علت ناهماهنگی در سطوح عالی 
عربستان و تاثیر نگاه سیاسی بر مسائل حج، به این مطالبات پاسخ مثبت داده نشد.

 6- با وجود ادعای طرف س��عودی برای حل مسائل کنسولی، تا کنون هیچ توافق 
مکتوبی در این خصوص بین مسئوالن وزارت امور خارجه عربستان با وزارت امور 

خارجه سوئیس بر اساس کنوانسیون های بین المللی صورت نگرفته است.
 7- عربستان سعودی برخالف تبلیغات سو رس��انه های خود، تحت تاثیر فضای 
سیاس��ی بین دو کشور، حج را به مس��ائل سیاس��ی گره زده و بر همین مبنا متن 
تفاهم نامه متداول و هر ساله را تغییر داده است بنابراین این دولت سعودی است 
که ضمن بهره برداری سیاس��ی از حج  و حرمین ش��ریفین،  با حق مس��لم مردم 
 شریف ایران برای انجام مناس��ک حج مخالفت به عمل آورده و صد عن سبیل اهللهّ 

کرده است.
8- اکنون با عنایت به از دست دادن زمان برای برنامه ریزی و تدارکات امور حجاج 
ایرانی و عدم تامین مطالبات به حق جمهوری اسالمی اعالم می شود که به دلیل 
استمرار کارشکنی های دولت سعودی زائرین عزیز جمهوری اسالمی ایران از حضور 
در مراسم حج تمتع سال جاری محروم می شوند که مسئولیت آن بر عهده دولت 

عربستان سعودی است.

سازمان حج در بیانیه ای تشریح کرد؛

دالیلی که » حج « امسال تعطیل شد

تکیه الریجانی برکرسی ریاست مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت:  این مجتمع 
فوالدی با ظرفیت تولید  بیش از 11 میلیون تن آهن 

اسفنجی،  بزرگ ترین تولیدکنن�ده ...

ریی��س جمه��ور، از اوکرای��ن ب��ه عن��وان یکی از 
کش��ورهای دوس��ت جمهوری اس��المی ایران در 
منطقه نام برد و تاکید کرد که تهران از گس��ترش 

روابط با کیف در همه حوزه ها استقبال می کند...

فوالد مبارکه بزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی

 در جهان

3

 ایران برای امنیت شرق اروپا 
اهمیت قائل است

2

شیرهای بر زمین ریخته هم 
کمکی به دامداران نکرد

3

اصفهان هنوز وارد تقویم 
جهانی نشده است

12

گره کور ناباروری 
در تار عنکبوت رمالی

5

» شهرزاد ۲ « جذاب تر 
خواهد بود

6

والیبال ایران چگونه 
به المپیک صعود می کند؟

13
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وضعیت فعلی تاالب گاوخونی همچون بیماری است که 
گاه نفس می کش��د و امید به حی��ات وی در دل ها زنده 
می شود، اما لحظه ای بعد بار دیگر هم نفس با مرگ می شود 
و سالمتی انسان ها را نیز تحت الش��عاع قرار می دهد. نام 
گاوخونی که بر صفحه ذهن هر اصفهانی پدیدار می شود 
گویی نسیم خنک زندگانی از گوشه و کنار خاطرات دور 
این تاالب بین المللی بر سطور زندگی حاشیه نشینان آن 
می وزد.گاوخون��ی تنها یک نام و یک تاالب نیس��ت بلکه 
نشانه ای متقن بر سالمت محیط زندگی انسان ها و سالم 
بودن ارگان های حیاتی طبیعت است؛ تاالبی که با طبیعت 

زیبای خود ن��ور حیات بر رگ های طبیع��ت زیبای کویر 
جاری می سازد. تک پای صورتی فالمینگوهایی که به چهره 
خود در پهنه آبی تاالب می نگرند، غوغای پرواز اردک ها و 
مرغابی ها و کمین روباه و شغال در حاشیه پهنه گسترده 
تاالب تنها زیبایی آفرینش بی بدیل خداوندی نیست؛ نه؛ 
این طبیعت زیبا نماد سالمت محیط زیست و نشانه پرفروغ 
س��المتی انسان هاس��ت؛ چراغی که مدت هاست در چاه 
بی پایان بی تدبیری های بشری رو به افول رفته به گونه ای 
که اکنون پرواز زیبای دسته جمعی پرندگان بر فراز تاالب 

گاوخونی به آرزویی دیرینه مبدل شده است...

عروس تاالب های ایران به افسانه ها می پیوندد؛

»گاوخـونی« ، هم نفـس با مـرگ و زنـدگی

رأی منتخبان ملت برای انتخاب رییس موقت مجلس؛
12
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برگزاری انتخابات هیئت رییس��ه موقت مجلس اولین 
دس��تورکار دومین نشس��ت مجلس دهم بود که علی 
الریجانی در رقابت با محمدرضا عارف، با کسب اکثریت 

آرای وکالی ملت، رییس موقت مجلس دهم شد.
نشس��ت علنی مجلس شورای اس��المی با دستور کار 

انتخاب هیئت رییسه موقت مجلس دهم آغاز شد.
در این بین علی الریجانی منتخب مردم قم و محمدرضا 
عارف منتخب مردم تهران برای کرسی ریاست به رقابت 
پرداختند که در نهایت علی الریجانی )گزینه فراکسیون 
والیت( با کسب 173 رأی، حائز اکثریت آرای وکالی 

ملت و رییس موقت مجلس دهم شورای اسالمی شد.
پس از اعالم نتایج آراء،  محمدرضا عارف و برخی دیگر از 
منتخبان مجلس دهم به علی الریجانی تبریک گفتند.

کاظم جاللی، محمدج��واد کولیوند، محمود صادقی و 
غالمرضا حیدری از س��وی رییس سنی مجلس دهم 
به جایگاه هیئت ریسه فراخوانده شدند تا امر نظارت بر 
شمارش آرای اعضای هیئت رییسه موقت مجلس دهم 

را بر عهده داشته باشند.
در ادامه جلسه، منتخبانی که کاندیدای نواب رییسی 
موقت مجلس دهم بودند، اسامی خود را به هیئت رییسه 
س��نی مجلس اعالم کردند. بر این اساس، حمیدرضا 
حاجی بابایی، علی مطهری، مسعود پزشکیان و محمد 
دهقان کاندیدای تصدی ن��واب رییس موقت مجلس 

دهم شدند.
همچنین عبدالرضا هاشم زایی در زمان انتخاب دبیران 
هیئت رییس��ه از منتخبان داوطلب برای تصدی این 

پست خواست تا نام خود را به هیئت رییسه سنی اعالم 
کنند که بر این اس��اس علی س��بحانی فر، عبدالکریم 
حس��ین زاده، محمدعلی وکیلی، س��یدفرید موسوی، 
س��هیال جلودارزاده، حس��ین امیری خامکانی، احمد 
امیرآبادی فراهانی، غالمرضا کاتب، سیدامیرحس��ین 
قاضی زاده هاشمی، اکبر رنجبرزاده، عباس پاپی زاده و 
سیدناصر موسوی الرگانی برای تصدی دبیری هیئت 

رییسه موقت مجلس دهم کاندیدا شدند.
پس از اعالم رییس س��نی مجلس ده��م برای ثبت نام 
داوطلبین تصدی کارپردازی )ناظری( هیئت رییسه، 
بهروز نعمتی، مجید ناصری نژاد، محمد عاشوری تازیانی، 
محمدقسیم عثمانی، پروانه مافی و عبدالرضا هاشم زایی 
برای تصدی ناظران )کارپردازان( هیئت رییسه مجلس 

دهم داوطلب شدند.
هیئت رییس��ه مجلس 3 ناظر یا کارپرداز دارد که این 
6 نفر از دو فراکس��یون والیت و امید برای تصدی این 

مسئولیت کاندیدا شده اند.
پزشکیان و دهقان نواب اول و دوم هیئت رییسه 

مجلس دهم شدند
در این جلس��ه پس از انتخاب علی الریجانی به عنوان 
رییس موقت مجل��س دهم ب��ا 173 رأی، حمیدرضا 
حاجی بابایی، علی مطهری، مسعود پزشکیان و محمد 
دهقان به عنوان کاندیدای تصدی نواب رییس موقت 

مجلس دهم داوطلب شدند.
پس از رأی گیری، از مجموع 279 آرای مأخوذه، مسعود 
پزشکیان )گزینه فراکسیون امید( با 154 رأی و محمد 

دهقان )گزینه فراکسیون والیت( با 136 رأی به ترتیب 
به عنوان نواب اول و دوم هیئت رییس��ه موقت مجلس 

دهم انتخاب شدند.
همچنی��ن عل��ی مطه��ری 132 رأی و حمیدرض��ا 

حاجی بابایی 122 رأی به خود اختصاص دادند.
مجلس دهم پس از انتخاب نواب هیئت رییسه موقت ، 
وارد انتخاب دبیران و کارپردازان )ناظران( هیئت رییسه 

موقت مجلس دهم شد.
6 دبیر هیئت رییسه موقت مجلس دهم انتخاب 

شدند
نمایندگان مجلس در جلسه خود پس از انتخاب علی 
الریجانی به عنوان رییس موقت و مسعود پزشکیان و 
محمد دهقان به عنوان نواب اول و دوم هیئت رییس��ه 
موقت مجلس دهم، وارد انتخابات  دبیران هیئت رییسه 

موقت شدند.
از میان 12 منتخ��ب که برای تص��دی دبیری هیئت 
رییس��ه موقت مجل��س دهم کاندی��دا ش��ده بودند، 
غالمرض��ا کاتب )گزینه فراکس��یون والی��ت( با 161 
رأی، سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاش��می )گزین��ه 
فراکسیون والیت( با 146 رأی، اکبر رنجبرزاده )گزینه 
فراکسیون والیت( با 138 رأی، عبدالکریم حسین زاده 
)گزین��ه فراکس��یون امید( ب��ا 137 رأی، س��یدناصر 
موسوی الرگانی )گزینه فراکسیون والیت( با 131 رأی 
و احمد امیرآبادی فراهانی )گزینه فراکسیون والیت( با 
130 رأی از مجموع 279 آرای مأخوذه به عنوان دبیران 

هیئت رییسه موقت مجلس دهم انتخاب شدند.
محمدعلی وکیلی با 118 رای، س��هیال جلودارزاده با 
117 رای، رمضانعلی سبحانی فرد با 116 رای، عباس 
پاپی زاده با 111 رای، سیدفرید موسوی با 100 رای و 
حسین امیری خامکانی با 92 رای نتوانستند اکثریت 

آرا را به خود اختصاص دهند.
ناظران هیئت رییسه موقت مجلس دهم برگزیده 

شدند
نمایندگان پس از انتخاب رییس، نواب رییس و دبیران 
هیئت رییسه موقت، وارد انتخاب ناظران )کارپردازان( 
هیئت رییسه موقت مجلس دهم شدند که بر این اساس 
بهروز نعمتی، مجید ناصری نژاد، محمد آشوری تازیانی، 
محمدقسیم عثمانی، پروانه مافی و عبدالرضا هاشم زایی 
برای تصدی پست ناظری )کارپردازی( هیئت رییسه 

مجلس دهم داوطلب شدند.
پ��س از رأی گی��ری در صحن مجلس، به��روز نعمتی 
)گزینه فراکسیون والیت( با 175 رأی،  آشوری تازیانی 
)گزینه فراکس��یون والیت( با 168 رأی محمدقسیم 
عثمانی )گزینه فراکسیون امید( با 138 رأی از مجموع 
276 آرای مأخوذه به عنوان ناظران )کارپردازان( هیئت 

رییسه موقت مجلس دهم برگزیده شدند.
همچنین مجید ناصری نژاد 119 رأی، پروانه مافی 105 
رأی و عبدالرضا هاشم زایی 76 رأی به خود اختصاص 

دادند.

رأی منتخبان ملت برای انتخاب رییس موقت مجلس؛

تکیـه الریـجانی بر کـرسی ریاسـت 

وزیر امور خارجه کشورمان و پاولو کلیمکین پیرامون راه های تحکیم گسترش 
مناسبات دوجانبه و مسایل منطقه ای بین المللی بحث و تبادل نظر کردند .

محمد جوادظریف وزی�ر امور خارجه کشورمان در دیدار با پاولو کلیمکین وزیر 
خارجه اوکراین با ارزیابی مناسبات دو کشور اظهار داشت : روابط دوجانبه روند 
طبیعی و رو به جلو دارد و س��فر هیئت اقتصادی اوکراین به جمهوری اسالمی 
ایران ، چشم انداز مناسبی دارد و زمینه های گسترش همکاری های اقتصادی 

و صنعتی دو کشور فراهم گردیده است.
وزیر امورخارجه کشورمان با تبیین چشم انداز ناشی از توافق برجام تعامالت 
بانکی و مالی خاطرنشان ساخت : آثار توافق برجام نتایج خوبی را برای پیشرفت 
امور تعامالت مالی بین ش��رکت های خصوصی و دولتی دوکش��ور را تسهیل 

می کند.
دکتر محمد جواد ظریف با اش��اره به ظرفیت های گسترده همکاری دوجانبه 
تهران – کیف در زمینه های آموزشی عالی ، علمی ، فناوری ، انرژی ، تجهیزات 
نیروگاهی و انرژی های تجدید پذیر، کشاورزی ابراز امیدواری کرد : با افزایش 
رایزنی های مقامات فی مابین و فراهم ش��دن تسهیالت روان، روادیدی برای 
صاحبان صنایع و تجار ، بتوانیم زمینه های ارتقای مناسبات دو کشور را فراهم 

سازیم .
ظریف با اش��اره به همکاری های چند جانبه و بین الملل��ی گفت : جمهوری 
اس��المی ایران و اوکراین در زمینه مجامع بین المللی و مب��ارزه با مواد مخدر 
 و جنایات س��ازمان یافته م��ی توانند هم��کاری های دوجانب��ه و چند جانبه 

سازنده ای داشته باشند .
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ظرفیت های همکاری های فرهنگی و 
توریسم و تبادل پیرامون میراث فرهنگی و در بخش های علمی و تبادل اساتید 
ابراز امیدواری کرده مراودات در این زمینه شاهد تحرک بیشتری باشد. ظریف 
همچنین آخرین دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران را پیرامون عراق ، سوریه 

و یمن تبیین کرد .
پاولو کلیمکین وزیر امور خارجه اوکراین با اشاره به روابط متین بیش از دو دهه 
بین دو کشور اظهار داش��ت : ما عالقه مندیم روابط و مناسبات دو کشور را در 
تمامی سطوح سیاسی و اقتصادی و با افزایش رایزنی های بین مقامات دو کشور 
گس��ترش دهیم . وزیر امور خارجه اوکراین باتشریح راه های ایجاد تسهیالت 
کنسولی آسان تر خواهان افزایش رایزنی بین مقامات کنسولی وزارت خارجه 

دو کشور برای یافتن راه کارهای جدید فراروی دو کشور شد .
پاولوکلیمکین با تش��ریح ظرفی��ت ها و تجربی��ات فراوان و متن��وع اوکراین 
اظهار داش��ت : اوکراین در زمینه های صنایع نیروگاه��ی ، هوانوردی، انرژی 
 تجدید پذیر و انرژی اتمی صلح آمیز، تبادل دانش��جو و اس��اتید ظرفیت های

 شایسته ای برای تبادل با مؤسسات ایرانی دارد و اوکراین عالقه مند است در 
این زمینه ها در چهارچوب فعال سازی کمیسیون مشترک اقتصادی گام های 

جدیدی را احیا کند.
وزیر امور خارجه اوکراین گزارش��ی از آخرین تحوالت توافق مینسک و نقطه 
نظرات کشورش پیرامون آخرین تحوالت آزادی زندانیان اوکراین و روسیه و 

چگونگی رفع موانع بر سر راه توافق مینسک را تبیین نمودند .

رییس جمهور، از اوکراین به عنوان یکی از کش��ورهای دوست جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه نام برد و تاکید کرد که تهران از گسترش روابط با 

کیف در همه حوزه ها استقبال می کند.
حجت االسالم حسن روحانی در دیدار »پاولو کلیمکین« وزیر امور خارجه 
اوکراین گفت: روابط جمهوری اس��المی ای��ران و اوکراین همواره روابط 

خوب و رو به رشد بوده و تهران خواهان تقویت این روابط دوستانه است.
روحانی با اش��اره به امکانات و توانمندی های گس��ترده ب��رای همکاری  
دو کش��ور از جمله ظرفیت های موجود در حوزه ه��ای انرژی و ترانزیت، 
اظهارداش��ت: این امکان��ات و توانمندی ها م��ی تواند در مس��یر تقویت 
همکاری های مش��ترک و منطقه ای ب��ه ویژه در حوزه اقتص��ادی به کار 

گرفته شوند.
رییس جمهور، تقویت همکاری های بخش خصوصی دو کشور را ضروری 
خواند و گفت: همکاری میان بانک های دو کشور، راه توسعه همکاری های 

مشترک اقتصادی و تجاری را هموارتر می سازد.
وی  افزود: همکاری های دو کشور می تواند در بخش های فرهنگی ، علمی، 

فناوری و توریسم نیز گسترش یابد.
روحانی با بیان اینکه ثبات، امنیت و آرامش در منطقه ش��رق اروپا برای 
ایران مهم است، گفت وگو، مذاکرات سیاسی و راه حل های مسالمت آمیز 

را تنها راه تامین امنیت پایدار و حل مشکالت منطقه ای دانست.
وزیر خارجه اوکراین نیز در این دیدار از ایران به عنوان کش��وری بزرگ با 
تاریخ عمیق و فرهنگ غنی نام برد و تاکید کرد که کیف خواهان روابطی 

خوب، عمیق  و رو به جلو با جمهوری اسالمی ایران است.
کلیمکین افزود: در نقش��ه راهی ک��ه برای تعمیق رواب��ط کیف با تهران 
طراحی شده، خواهان روابطی صمیمی در همه حوزه ها از جمله در عرصه 

اقتصادی، کشاورزی و انرژی با جمهوری اسالمی ایران هستیم.
وی همچنین با ارایه گزارش��ی از نشست کمیس��یون مشترک دو کشور 
اظهارداش��ت: تقویت همکاری های دو کش��ور در حوزه های توریس��م، 
فرهنگی و علمی نیز ضروری است و موجب شناخت بهتر مردم دو کشور 

از یکدیگر خواهد شد.

ضرورت همکاری دوجانبه تهران – کیف 
در مبارزه با مواد مخدر

 ایران برای امنیت شرق اروپا 
اهمیت قائل است

خبر خبر

نایب رییس گروه بسیج مردمی )الحشد الشعبی( در پاسخ به برخی کشورهای 
منطقه اعالم کرد حضور فرمانده سپاه قدس ایران در عراق فقط با درخواست 

دولت این کشور بوده است.
 »ابو مهدی المهندس« نایب رییس گروه بسیج مردمی )الحشد الشعبی( عراق 
بدون ذکر مستقیم نام عربستان، در پاسخ به این کشور تأکید کرد که عراقی ها 

برای بیرون راندن تروریسم به کسی نیاز ندارند.
المهندس در گفت وگو با برنامه »غیر المتوقع« شبکه السومریه عراق، در عین 
حال اظهار داش��ت که حضور مستش��اران نظامی ایران در عراق مانند ژنرال 
»قاسم سلیمانی« فرمانده سپاه قدس این کشور فقط با درخواست دولت عراق 

صورت گرفته است.
 اخیرا عربستان و بحرین با واکنش نشان دادن به انتشار تصاویری از سردار قاسم 
سلیمانی در نزدیکی فلوجه عراق، گفته بودند که آنان نقش سلیمانی را منفی 

می دانند و با آن مخالفند.
ابو مهندس با دفاع از ایران و سردار سلیمانی گفت: »مستشاران ایرانی در رأس 
آنان برادر عزیز قاسم سلیمانی از آغاز جنگ در کنار  ما ]در عراق[ حضور دارند« 
و حضور وی »با درخواست دولت عراق و با توافق فرمانده کل نیروهای مسلح 

صورت گرفته است«.
 این مسئول عراقی همچنین اظهار داشت: »عراقی ها می توانند با امکاناتی که 
اکنون در دست دارند تروریس��م را بیرون برانند.الحشد الشعبی نیز هیچ طرح 

سیاسی ندارد و هدف ما فقط حمایت از روند سیاسی است«.
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز اعالم کرده بود که حضور مستشاران 

نظامی ایران در عراق با درخواست دولت این کشور بوده است.
ژنرال سلیمانی نیز این مسئله را که الحشد الشعبی یک نهاد و گروه ایرانی است 

رد و تأکید کرد که عراق نیازمند مداخله دیگران نیست.

حدود 30 معترض راس��ت افراطی با تجمع در خیابان های شهر دوور 
)Dover( در انگلیس، در اعتراض به ورود مهاج��ران به اروپا، پرچم 

اتحادیه اروپا را به آتش کشیدند.
یک معترض راست افراطی با در دست داشتن پرچم انگلیس که روی 
آن نوشته ش��ده بود »از پناهندگان اس��تقبال نکنید« خواستار عدم 

پذیرش آوارگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد.
یکی از نمایندگان شهر دوور گفت: معترضان قصد داشتند بندر دوور 

را تعطیل کنند، اما نتوانستند.
در فاصله زمان��ی کمتر از یک م��اه مانده به برگزاری همه پرس��ی در 
خصوص باقی ماندن یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که قرار است سوم 
تیر ماه) 23 ژوئن( برگزار شود مس��ئله مهاجرت یکی از موضوع هاي 

اصلی در مبارزات به حساب می آید.
ش��هر دوور در فاصله 34 کیلومتری ساحل شمال ش��رقی فرانسه، در 

طرف دیگر دریای مانش قرار دارد.

فرمانده الحشد الشعبی: 

 حضور سلیمانی در عراق
 طبق درخواست بغداد است

برپایی تظاهرات ضد مهاجران در انگلیس

بین الملل

 منتخ��ب م��ردم ته��ران در مجل��س در پاس��خ 
 به این س��وال »دلیل عدم رأی آوری عارف چیست؟«
  گف��ت: رأی نی��اوردن ایش��ان دلیل خاص��ی ندارد؛
و هس��تند  تصمیم گی��ر  نماین��دگان  اکثری��ت    

 اکثریت به ریاست آقای الریجانی رأی دادند.
 طیب��ه سیاوش��ی منتخب م��ردم ته��ران در مجلس 
 شورای اسالمی ، در پاس��خ به س��والی درباره چرایی
  رأی اکثری��ت مجل��س ب��ه ریاس��ت موق��ت عل��ی
  الریجان��ی، گف��ت: اکثری��ت نماین��دگان محترم به
  آق��ای الریجان��ی رأی دادن��د و چ��ون ریاس��ت
  ایش��ان تصمی��م اکثری��ت مجل��س ب��ود و محت��رم

 است؛ خوب، آقای الریجانی شخصیت قابل احترامی 
دارند و بر همین اس��اس نیز نمایندگان به ایشان رأی 

دادند.
 وی در پاس��خ ب��ه این س��وال »چ��را برخ��ی اعضای
  لیس��ت امی��د ب��ه ریاس��ت الریجان��ی رای دادند؟«

  تصری��ح ک��رد: دلیل��ش را نمی دان��م، ام��ا قاعدت��ا 
 اجب��اری نب��وده ک��ه اف��راد ب��ه چه کس��ی رأی

 بدهند.
سیاوش��ی در پاس��خ به این س��وال »با توج��ه به رأی 

 اکثریت منتخبان به الریجانی آیا احتمال کاندیداتوری
  مج��دد آق��ای ع��ارف ب��رای رقاب��ت ب��ا الریجان��ی
  وج��ود دارد؟« ب��ه »بعید می دان��م« بس��نده کرد و

 درباره دیگر اعضای هیئت رییس��ه، گف��ت: امیدوارم 
در انتخابات هیئت رییسه دائم 2 نماینده از خانم های 
مجل��س نیز حضور داش��ته باش��ند ت��ا افزایش کمی 
نمایندگان زن در مجلس در هیئت رییس��ه نیز تأثیر 

داشته باشد.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسالمی:

رأی به ریاست الریجانی، قابل احترام است
دری��ادار علی ف��دوی در مراس��م گرامیداش��ت یاد و 
خاطره سردار ش��هید محمد ناظری فرمانده تکاوران 
 دریایی سپاه در حسینیه ثاراهلل شهر بندرعباس اظهار

 ک��رد: گرامیداش��ت ی��اد و خاط��ره ش��هید ناظری 
گرامیداش��ت یاد و اندیشه کسی اس��ت که از روز اول 
 انقالب اس��المی پاس��دار انقالب و ارزش های اسالمی

 بود.
 وی اف��زود: اگ��ر در زندگ��ی انس��ان نقط��ه عطف و 
 ه��دف آرمان��ی وج��ود نداش��ته باش��د، کار ب��ه 
 مش��کل می خ��ورد و یک��ی از ویژگی ه��ای ش��هید 
ناظری ش��وق او برای ش��هادت و بصیرت او به هنگام 
حیات بود که س��بب درخش��ش وج��ود او در جایگاه 
خدمت به امنی��ت و اقتدار جمهوری اس��المی و ملت 

ایران شد.
 فرمان��ده نی��روی دریای��ی س��پاه پاس��داران انقالب 
 اس��المی با بیان این که کالم ام��ام خمینی )ره( مبنی
  ب��ر پش��تیبانی از والیت فقیه ب��رای در ام��ان ماندن

 مملکت در ش��رایط ام��روز جامعه اهمی��ت و عینیت 
 دقیق تری یافته اس��ت، گفت: س��ردار ش��هید ناظری
  جل��وه واقع��ی تبعی��ت از والی��ت در همه ح��االت و

  ش��رایط بود و حتی جان خوی��ش را در کف اخالص 
 ب��رای دف��اع از اقت��دار و امنی��ت کش��ور ق��رار داده 

بود.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: اس��تکبار جهان��ی 37 س��ال
  اس��ت که هر کاری ب��رای مقابله با انقالب اس��المی
  و ملت ایران انجام داده اما راه به جایی نبرده اس��ت و
  ملت ای��ران اس��توارتر از هر زم��ان دیگ��ری در برابر

  ش��یطان ب��زرگ ایس��تاده و رم��ز ای��ن ایس��تادگی 
 هوش��یاری، بصی��رت و والیت م��داری مل��ت ای��ران

 است.
 فرمان��ده نی��روی دریای��ی س��پاه ادام��ه داد: ام��ام

 خمینی )ره( حدود 36 س��ال قبل فرمودند که آمریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند و تاکن��ون نیز آمریکا هیچ 

غلطی نتوانسته بکند.
 ف��دوی بی��ان ک��رد: آمری��کا ب��ه دنب��ال این اس��ت
  که ب��ا ش��یطنت منطق��ه ای و فرامنطق��ه ای نیروی

  بازدارن��ده در براب��ر انق��الب اس��المی ایج��اد کند، 
 ام��ا گل��وی ش��یطان ب��زرگ در دس��ت انق��الب
ای��ران مل��ت  انقالب��ی  فرزن��دان  و  اس��المی    

 است.

ملت ایران استوارتر از هر زمان دیگر، در برابر شیطان بزرگ 
ایستاده است

تولیت حرم بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی گفت: دین بیشتر از آنکه وابسته به 
شرعیات باشد ایستادگی بر عقاید اس��ت. باید هم به عفاف و حجاب در جامعه 

توجه داشت و هم به حقوق مردم اهمیت نشان داد.
حجت االسالم سید حس��ن خمینی نوه امام راحل در آس��تانه سالروز ارتحال 
بنیانگذار انقالب اسالمی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت امام )ره( با اشاره به 
اینکه مراسم س��الگرد امام خمینی یک میثاق ساالنه و تجدید بیعتی است که 
هرس��ال با امام بزرگواری و ارزش هایی که در جامعه حاکم کردند، برگزار می 
شود، گفت: این مراسم هر چه با عظمت تر و با ش��کوه تر برگزار شود می تواند 

نسل های بعدی و جامعه را خرسند و دشمنان را ناامید کند.
وی افزود: عشق به امام عنصری اس��ت که اگر در جامعه نهادینه شود می توان 
مطمئن بود که اندیشه متعالی نظام اس��المی که خون پاک شهدا و ایثارگری 

جانبازان برای آن صرف شد پایمال نخواهد شد.
تولیت حرم بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی گفت: اگر حفظ نظام اسالمی به این 
اس��ت که بجنگیم تردید نکنید، اگر باید جهاد علمی کنید درس بخوانید، اگر 
فکر می کنید باید جهاد اقتصادی کنید همه چیز را پشت سر بگذارید و خودتان 
را وقف کنید یعنی تمام نیروی جوانی خود را ب��ه کار گیرید تا نیاز ارزش های 

جامعه بارور شود.
وی افزود: وصیت امام این اس��ت که ببینید چه در توان داری��د همان را انجام 

دهید.
همه در یک چیز شریک هستید و آن نیت است. کسی که درس می خواند یا کار 
فرهنگی و اجتماعی انجام می دهد نیتش با کسی که جهاد اقتصادی می کند 

یکی بوده و آن خود را وقف اسالم و جمهوری اسالمی کردن است.
وی گفت: اگر جمهوری اسالمی حکومتی مانند بقیه حکومت ها باشد تقدیری 

ندارد، اگر ارزش های اسالمی را پاس می دارد پس تالش های انسان برای آن 
مهم است.

تولیت حرم بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی گفت: البته در همان ارزش های دینی 
باید گفت حتما ظواهر شرعی اهمیت دارد اما در کنار اخالق و آزادی توی دهان 

ظلم زدن و بر عقاید ایستادگی کردن هم اهمیت دارد.

حجت االسالم خمینی ادامه داد: دین بیش��تر از آنکه وابسته به شرعیات باشد 
ایستادگی بر عقاید است. باید هم به عفاف و حجاب در جامعه توجه داشت و هم 

به حقوق مردم اهمیت نشان داد.
تولیت حرم بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی عنوان کرد: امام در وصیتنامه خودبه 
حفظ استقالل و آزادی توسط جوانان سفارش کردند، شعار بنیادین جمهوری 
اس��المی ایران از همان ابتدای مبارزات این بود که استقالل و آزادی هم درون 
مردم وجود داشته باشد و هم اگر کش��ور در برابر حمله و تهاجم متخاصم بود 

استقالل و آزادی خود را حفظ کند.
حجت االسالم خمینی در پایان خاطرنشان کرد: مراسم بزرگداشت ارتحال امام 

باید بتواند ارزش های امام و انقالب را به نسل های آینده منتقل کند.
همچنی��ن محمدعل��ی انص��اری سرپرس��ت موسس��ه تنظی��م و نش��ر 
آث��ار ام��ام در ای��ن دی��دار گف��ت: اگر ب��ر پیش��انی ی��ک ملت ش��عار صلح 
و اص��الح طلب��ی ب��ود ای��ن جامع��ه اله��ی اس��ت ام��ا اگ��ر در پیش��انی 
 ی��ک مل��ت ش��عار جن��گ ب��ود مث��ل داع��ش و ی��ا متحجری��ن ک��ه

 می گویند باید برای دین با همه مبارزه کنیم خالف عقل است.
 وی افزود: مبارزه در جاهایی ارزشمند اس��ت که جنگی را بر ما تحمیل کنند 
آن وقت باید قدرت دفاعی به خود بگیریم اما همانجا و همان روزی که دو گروه 
متخاصم شمشیر علیه هم کش��یدند و کس��ی فریاد صلح داد نمی توان گفت 
این حرف خالف دین اس��ت. انصاری عنوان کرد: اصالح طلبی یعنی برداشتن 

حصارهای خودباخته ای که از درون آن فحش و نفاق و افترا برمی خیزد.
وی گفت: احترام به اهل بیت و یادگاران امام باید یکی از نشانه های الهی بودن 
باش��د. در جایگاه اول باید اهل بیت امام و در درجه دوم کسانی که همراه امام 

بودند را از دل و جان دوست داشته باشیم.

سید حسن خمینی:

لزوم انتقال ارزش های امام به آینده
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بالتکلیفی سپرده گذاران یکی دیگر از موسسات مالی و اعتباری؛

تجمع در مقابل
بانک مرکزی

ده ها نفر دیروز با تجمع در مقابل س��اختمان 
بان��ک مرکزی ش��عارهایی علی��ه رییس بانک 

مرکزی سر دادند.
 ب���ه گ���زارش ج���ام ج���م آنالی���ن، ای��ن 
تجمع کنندگان با ش��عارهای تن��دی که علیه 
 ولی ا... س��یف ریی��س کل بانک مرکزی س��ر 
داده بودند خواستار رسیدگی به مطالبات خود 
 ش��دند. گفته می ش��ود این تجم��ع کنندگان 
از س��پرده گذاران یک��ی از موسس��ات مالی و 

اعتباری هستند. 
همچنین کش و قوس بانک مرکزی با موسسه 
مالی و اعتباری ثامن الحجج سپرده گذاران این 

موسسه را سر درگم کرده است. 
به دنبال متوقف کردن فعالیت های غیر قانونی 
موسس��ه مالی و اعتباری ثامن الحجج توسط 
بانک مرک��زی و ابالغ بخش��نامه بانک مرکزی 
به این موسس��ه که الزام��ا باید تاب��ع مقررات 
 بانک مرکزی باش��د، این موسس��ه در اقدامی 
 ی��ک طرف��ه نس���بت ب��ه کس����ر س����ود 
س��پرده گذاران را تا 18 درص��د و از آن طرف 

اخذ سود تس��هیالت پرداختی به نامبردگان را 
به باالتر از30 درصد کرده اس��ت. الزم به ذکر 
اس��ت عدم واریز سود س��پرده گذاران  و فشار 
بیش از ح��د این موسس��ه به س��پرده گذاران 
که باعث ش��ده فس��خ ق��رارداد ف��ی مابین از 
 طرف سپرده گذاران با موسس��ه صورت گیرد 
و سپرده گذاران با تس��ویه حساب و کسر سود 
دریافتی که از موسس��ه بابت س��پرده گذاری 
دریافت ک��رده اند و ع��ودت آن به موسس��ه و 

همچنین پرداخ��ت س��ود کالن 32 درصدی 
تس��هیالت  دریافتی ض��رر جب��ران ناپذیری 
را متحم��ل م��ی ش��وند. ای��ن در حالیس��ت 
 ک��ه بخش��نامه بان��ک مرکزی کس��ر س��ود 
 س���پرده گ���ذاری و تس���هیالت اعطای���ی 
ب��ه متقاضی��ان را از هم��ه بانک ها خواس��تار 
شده اس��ت، در صورتی که بارها در مقابل این 
ساختمان در خصوص اعتراض به عملکرد برخی 

موسسات مالی و اعتباری تجمع شده بود.

خبر

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اعالم اینکه 1۶ هزار میلیارد تومان 
 تس��هیالت به کمک تولید می آید، گفت: یک هزار میلیارد تومان 
از این تسهیالت مربوط به اصفهان است که امیدواریم هر چه زودتر 

در اختیار واحدها قرار بگیرد.
 س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی در هفدهمین جش��نواره تجلیل 
از پیشکسوتان، نخبگان و چهره ه�ای شایس��ته صنع�ت و معدن 
 اس��تان اصفهان با اش��اره به وضعیت نامطل�وب صنع�ت کش���ور 
اظه���ار داش��ت: امروز اگ��ر در ای��ن جش��نواره  صنعتگ���ران و 
تولیدکنندگان در کنار هم می خندن�د مص�داق این ش��ع�ر اس�ت 
ک�ه » خن�ده تل�خ من از گری�ه غ�م انگی�زتر است، ک�ارم از گری�ه 

گذشت�ه اس�ت، بدان می خندم. «
وی افزود: نخبگانی که در این جشنواره مورد تجلیل قرار می گیرند 
 تالش��گران و ایثارگرانی هستند که در بدترین ش��رایط اقتصادی 

به فعالیت تولیدی خود ادامه دادند.
رییس ات��اق بازرگانی اصفهان تصریح ک��رد: مرکز مبادالت فرعی 
پیمانکاری SPX برای نخس��تین بار در کش��ور در ات��اق اصفهان 
راه اندازی شده و عضویت تولیدکنندگان و بازرگانان در آن می تواند 

ارتباط بین المللی آنان را تقویت کند.
وی گفت: بعد از حضور استان اصفهان در نمایشگاه هانوفر آلمان، 
اس��تقبال خارجی ها از حضور در اصفهان بس��یار خوب بوده است 
به طوری که در 45 روز گذشته، 17 شرکت برای حضور در اصفهان 

با ما تماس داشته اند.
س��هل آبادی تالش تولید کنندگان و صنعتگران را قابل س��تایش 
دانس��ت و گفت: همان گونه که در جنگ موف��ق بودیم، در جنگ 

اقتصادی هم موفق خواهیم شد.
 وی از اس��تاندار اصفه��ان خواس��ت تا دس��تور همراهی بیش��تر 
با تولیدکنندگان را به سازمان ها و ادارات دولتی استان صادر کند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: مس��ئوالن اس��تان به داد 
صنعتگران و تولید کنندگان برس��ند زیرا آنان در ش��رایطی قرار 

گرفتند که خود مقصر آن نبودند.
محمدرضا برکتین ریی��س خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: امروز در حالی هفدهمین 
جش��نواره تجلیل از پیشکس��وتان، نخبگان و چهره های شایسته 
صنعت و معدن اس��تان را برگ��زار می کنیم که جامعه ب��ا بیم ها و 

امیدهای زیادی روبه رو است.
 رییس خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفه��ان با بیان 
این که کشور امروز باید س��از و کار خود را تغییر دهد و خودش را 
برای شرایط ایجاد ش��ده آماده کند، اظهار داشت: مسئوالن همه 
دلسوزند، اما در بروکراس��ی فعلی نمی توانند کاری از پیش ببرند. 
نقش تولیدکنندگان امروز در حفظ اشتغال بسیار مهم است و چشم 

جامعه به مدیران واحدهای تولیدی است.

 مسئوالن به داد صنعتگران 
و تولید کنندگان  برسند مدیرعامل ف��والد مبارک��ه اصفه��ان گفت: ای��ن مجتمع 

ف��والدی با ظرفی��ت تولید بی��ش از 11 میلی��ون تن آهن 
 اس��فنجی، ب��زرگ تری��ن تولیدکنن���ده این ن���وع فوالد 

در جهان است.
بهرام سبحانی در نخستین گردهمایی مدیران ایمیدرو در 
سال 95، اظهار داشت: فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده 
ورق فوالدی تخت در خاورمیانه و ش��مال آفریقاس��ت که 
با س��هم بیش از50 درصدی در کش��ور و 22 درصدی در 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا توانس��ته بخش عمده ای از نیاز 

بازار داخ�ل و خارج را تامین کند.
وی افزود: ارزش فعلی گروه فوالد مبارکه معادل200 هزار 
میلیارد ریال است که به عنوان بزرگ ترین شرکت بورسی 

نیز شناخته می شود.
مدیرعامل فوالد مبارک��ه اصفهان تصریح کرد: این مجتمع 
توانسته سهم یک درصدی تولید ناخالص داخلی و سهم 5 
درصدی تولید ناخالص ملی را در بخش صنعت به دس��ت 
 آورد. وی ادام��ه داد: ای��ن ش��رکت تنها ش��رکت فوالدی 
در کشور محسوب می شود که زنجیره ای از سنگ معدن تا 

محصول نهایی در حال فعالیت است.
 س��بحانی بی��ان داش��ت: توس��عه س��بد محص��والت 
 در راستای پاسخ به نیاز خودروس��ازان و صنایع نفت و گاز 
در محی��ط ه��ای ت��رش و ش��یرین، اج��رای ط��رح های 
توس��عه با س��اخت و بهره برداری واحدهای فوالدس��ازی 
توس��عه  دش��ت،  فوالدس��پید  هرم��زگان،   مانن��د 
ظرفی��ت ه��ای گ��روه ف��والد مبارک��ه ب��ا امض��ای س��ه 
ق��رارداد در س��فر اخی��ر رییس جمه��وری به رم ش��امل 
توس��عه ف��والد هرم��زگان، فوالدس��پید دش��ت و خ��ط 
 دوم ن��ورد گ��رم از مه��م تری��ن فعالی��ت هایی اس��ت که 
در فوالد مبارکه محقق ش��ده اس��ت. وی، تولی��د و فروش 
حدود10 میلیون تن فوالدهای ویژه در10 س��ال گذشته 

را یکی دیگر از فعالیت های مهم فوالدمبارکه اعالم کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد: با امضا س��ند 
همکاری با ش��رکت فوالد » اکس��ین « و تولی��د ورق های 
خاص، موفق به قطع وابستگی به ورق های مورد نیاز صنعت 
نفت و گاز در کشور شدیم و با تولید ورق های آجدار و رنگ 
چروک به س��وی تولید محصوالت با ارزش اف��زوده باالتر 

حرکت کردیم.
وی افزود: درآمد فوالدمبارکه از مح��ل فروش محصوالت 
خود از س��ال 82 تاکن��ون افزای��ش قابل توجهی داش��ته 
است.سبحانی یادآور شد: در س��ال 93 با10 هزار میلیارد 
 تومان بیش از همه س��ال های گذشته درآمد کسب کردیم 
و در سال 94 به دلیل رکود بازار داخل و افت قیمت جهانی 

فوالد با کاهش 19 درصدی فروش مواجه شدیم.
وی ادامه داد: در س��ال ه��ای پس از بهره ب��رداری، میزان 

فروش محص��والت70 میلیون ت��ن در ب��ازار داخل و 1۶ 
 میلیون تن در ب��ازار خارج بوده که ارزش ای��ن فروش بالغ 

بر 35 میلیارد دالر است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد: از ابتدا تاکنون 
با حدود 1۶ میلیون تن ص��ادرات محصوالت فوالدی باعث 
ارزآوری بیش از ۶/5 میلیارد دالر برای کشور شده ایم و برند 

فوالدمبارکه در بازارهای جهانی تثبیت شده است.
وی با بیان این که خشک شدن زاین�ده رود از مواردی است 
که به ناروا تهمت آن به فوالد مب�ارکه زده می شود، گفت: 
سهم فوالد مبارکه از برداش���ت آب زاینده رود 29 میلیون 
مترمکعب یعنی حدود یک درص�د س��هم آبریز زاینده رود 

است.
بهرام س��بح�انی اف�زود: مص�رف آب فوالد مبارکه 3 صدم 
درص�د از آب قاب�ل اس��تحص�ال کل کش�ور و 1۶ درصد از 
آب مصرفی ف�والدسازان داخل�ی است که حدود50 درصد 
فوالد تولی�دی در کش��ور تنها در ف��والد مبارکه تولید می 

شود.
68 درص�دی می�زان مص�رف آب  کاه�ش 

در فوالدمبارکه
وی با اش��اره ب��ه کاه��ش مص��رف آب در ف��والد مبارکه، 
تصریح کرد: با اقدامات ف��والد مبارکه ب��رای تولید هر تن 
 فوالد، میزان مصرف آب در این مجتمع ۶8 درصد نس��بت 
به طراح��ی اولیه آن کاه��ش پی��دا ک��رده و از 1۶/۶ متر 

مکعب ب��ر تن ب��ه 5/33 مترمکعب بر تن رس��یده اس��ت. 
مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه اصفهان بی��ان داش��ت: این 
می��زان مص��رف آب در ش��رکت تولیدکنن��ده ف��والدی 
مطرح در جه��ان مانند » تاتااس��تیل « ش��ش مترمکعب 
 بر ت��ن ف��والد اس��ت و ای��ن رق��م کاه��ش مص��رف آب 

در حالی عملی ش��ده ک��ه در 25 
سال گذش��ته با رش��د تولید هم 
مواجه بوده ایم.وی در ادامه تاکید 
کرد: تمام آب مصرفی در فرآیند 
تولید، مورد اس��تفاده مجدد قرار 
می گیرد. سبحانی اظهار داشت: 
این کارخانه توس��ط شرکت های 
اروپایی طراحی و راه اندازی ش��د 
و به منظور تامین قطعات یدکی و 
 مصرفی از داخل، گروهی با عنوان 
بومی سازی و مهندسی معکوس 

در فوالدمبارکه شکل گرفت.
ت��الش  ب����ا  اف����زود:  وی 

بوم��ی  ط��رح  س��ال1390  از  کارکن��ان  ن��ه  مجدا
س��ازی در ف��والد مبارک��ه ق��وت گرف��ت ت��ا جای��ی که 
 توانس��تیم در س��ال 94 بی��ش از 82 درص��د از قطع��ات 
مورد نیاز خ��ود را از طریق تولیدکنن��دگان داخلی تامین 
 کنی��م. مدیرعامل ف��والد مبارک��ه اصفهان گف��ت: ارزش 

صرفه جویی حاصل از بومی سازی قطعات یدکی و تجهیزات 
به صورت تجمع��ی در فاصله 81 تا 94 به بی��ش از 2 هزار 
میلیارد تومان رسید. وی تصریح کرد: فوالد مبارکه همواره 
بر بهره وری و استفاده بهینه از منابع تاکید دارد، اما همچنان 
این واحد صنعتی با چالش هایی روبه رو است که دستیابی 

به اهداف از پیش تعیین شده را با سختی همراه می سازد.
س��بحانی افزود: تامین حامل ه��ای ان��رژی از جمله آب، 
گاز و برق، تامین س��نگ آهن و گندله، تامی��ن منابع مالی 
ارزان قیمت برای اجرای طرح های توسعه و محدودیت در 
زیرساخت های حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی و اسکله 
ها از مواردی اس��ت که در کنار هزینه های مالی س��نگین 
فوالدسازان کشور در حدود سه هزار میلیارد تومان در سال، 

پیمودن مسیر توسعه را با سختی همراه کرده است.
وی خاطر نشان کرد: استاندارد بهره وری در دنیا یک هزار 
 و50 تن فوالد ب��ه ازای هر نفر برآورد ش��ده، ام��ا این رقم 

در فوالد مبارکه 385 تن به ازای هر نفر است.
مدیرعامل فوالد مبارک��ه اصفهان اظهار ک��رد: امیدواریم 
ب��ا راه ان��دازی ط��رح ه��ای توس��عه و افزای��ش ظرفیت 
 تولی��د، چالش ت��ورم نی��روی انس��انی را برط��رف کنیم 

تا به استانداردهای جهانی نزدیک شویم.
 تولیدات صادرات محور، راهبرد معدن و صنایع 

معدنی در اقتصاد مقاومتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت و رییس هیئت عامل 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در 
گردهمایی مدیران ایمیدرو، گفت: تولیدات صادرات محور، 
راهبرد مع��دن و صنایع معدنی در اقتصاد مقاومتی اس��ت.

مهدی کرباس��یان اظهار داشت: 
صادراتی ش��دن تولیدات معدنی 
و صنایع معدن��ی از راهبردهای 
اساس��ی این بخ��ش در اقتصاد 
مقاومتی محسوب می شود.وی 
با بیان اینکه سال گذشته قیمت 
جهانی تولیدات ف��والدی با افت 
بیش از50 درصدی همراه ش��د، 
افزود: بحران عمیق بخش معدن و 
صنایع معدنی سال گذشته وجود 
داش��ت که همچنان گریبانگیر 
صنعت فوالد اس��ت. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت گفت: 
مشکالت جهانی سبب شده بسیاری از کارخانه ها با نیمی 
 از ظرفیت تولید خ��ود فعالی��ت کنند، اما ایران توانس��ت 
با رویکرد صادراتی خود در صنعت فوالد که زنجیره باالیی 
از محصوالت را در بر می گیرد، بخش زیادی از چالش ها را 

پشت سر بگذارد.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان؛

فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان

طرح خرید ش��یرخام مازاد از دامداران در چند استان از هفته 
گذشته آغاز شده است با این وجود اعتراض دامداران ادامه دارد.

 » ب��رای حمای��ت از تولید داخ��ل بین دو ت��ا س��ه روز آینده 
در اس��تان های ته��ران، الب��رز، خراس��ان رض��وی، اصفهان و 
قزوین طرح خرید ش��یرخام مازاد از دامداران عملیاتی خواهد 
 ش��د و چنانچه نیاز باش��د به س��ایر استان های کش��ور تعمیم 
داده می ش��ود. « اواخر اردیبهش��ت  ماه امس��ال ب��ود که این 
صحبت های معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، دامداران 
زیادی را به ادامه فعالیت امیدوار کرد. حس��ن رکنی همچنین 
گفته بود: خرید ش��یرخام مازاد از دامداران سقف خاصی ندارد 
و تا زمانی که الزم باشد، مازاد ش��یرخام توسط سازمان تعاون 
روس��تایی خریداری خواهد ش��د. گفته های معاون وزیر جهاد 
کش��اورزی در حالی مطرح می ش��د که دامداران در شهرهای 
مختلف از جمله اصفهان دست به تجمع و اعتراضات متعددی 

زده بودند.
دامداران اصفهانی در اولین تجمع 12 اردیبهشت ماه به مقابل 
 س��اختمان اس��تانداری اصفهان رفته و صدای اعتراض خود را 

به گوش مسئوالن استانی و کشوری رساندند.
 در سال اقتصاد مقاومتی تولید را از بین می برند

 یک��ی از دام��داران در آن تجمع با اش��اره مطالب��ات رهبری 
در خص��وص اقتصاد مقاومت��ی عنوان کرده بود: در س��الی که 
ابتدای آن رهب��ر انقالب به عمل در راس��تای اقتصاد مقاومتی 
 تاکی��د کردند، اف��رادی در پش��ت پرده ب��ا واردات س��عی در 
از بین ب��ردن تولید کش��ور را دارند؛ عدم حمای��ت از دامداران 
ایرانی باعث ش��ده اعضای ش��رکت تعاونی گاو داران اس��تان 
اصفهان که تا چند ماه قب��ل بیش از 4 ه��زار و800 بود امروز 
به 2 ه��زار عضو کاه��ش پیدا کن��د. دامداران معت��رض وقتی 
جوابی از سوی مسئوالن اس��تان نش��نیدند مقابل ساختمان 
جهاد کش��اورزی را برای تجمع بعدی انتخ��اب کردند و ضمن 
تجمع در آنجا با س��رازیر کردن ش��یرهای خود بر روی زمین 
خواستار رس��یدگی به مشکالت ش��ان ش��دند. مطالبه اصلی 
 دام��داران در ای��ن اعتراض��ات اج��رای مصوبه دول��ت مبنی 
بر خرید ش��یرخام به قیمت هرکیلوگرم1440 تومان توس��ط 
صنایع لبنی بود؛ قیمتی که در نیمه اول س��ال 93 یعنی حدود 
2 سال پیش تعیین ش��د، اما این نرخ توسط صنایع لبنی مورد 

قبول قرار نگرفت و خریداری نشد.
 دامداران همچنان گالیه دارند

پس از ش��نیده ش��دن صدای دامداران متضرر، وع��ده خرید 

ش��یر تضمینی توس��ط دولت داده ش��د و البت��ه از ابتدای ماه 
جاری ب��ه ص��ورت عملیاتی ص��ورت گرف��ت، اما دام��داران 
همچنان گالی��ه دارن��د. پی��روز علوی نیا عضو هیئ��ت مدیره 
ش��رکت تعاون��ی گاوداران اس��تان اصفه��ان اظهار داش��ت: 
 خرید ش��یر تضمینی از ابت��دای ماه ج��اری در چند اس��تان 
در ح��ال انج��ام اس��ت، ام��ا مش��کل تولیدکنن��دگان ش��یر 
به وی��ژه در اصفه��ان پابرجاس��ت. وی اف��زود: قیمت مصوب 

دول��ت 1440 تومان نیس��ت، ام��ا در حال حاض��ر قیمت هر 
 لیتر ش��یری که از دام��داران خریداری می ش��ود بین1200 

تا1250 تومان است.
علوی نی��ا ادامه داد: عالوه ب��ر این تفاوت قیمت، ب��ه دامداران 
 به جای پول ب��ه ازای خری��د ش��یر، نهاده های دام��ی آن هم 

با کیلویی80 تومان گران تر از قیمت بازار داده می شود.
 سود اصلی را دالالن به دست می آورند

عل��وی نیا اف��زود: آن چه در حال حاضر ش��اهد هس��تیم، آب 
 ب��ه آس��یاب دالالن و مافیای صنعت ش��یر ریختن اس��ت که 
با توجه به باال ب��ودن عرضه، ش��یر را از دام��داران خریداری، 
 خش��ک و صادر می کنن��د و از ط��رف دول��ت برای ای��ن کار 

مورد تشویق قرار می گیرند.
عضو هیئت مدیره ش��رکت تعاونی گاوداران اس��تان اصفهان 
تاکید ک��رد: اگر همچنان ک��ه قیمت خرید ش��یر از ما کاهش 
پی��دا ک��رده قیم��ت محص��والت کارخانه ه��ا نی��ز کاه��ش 
 پیدا کن��د محصوالت لبن��ی جای بیش��تری در س��بد خانوار 
خواهند داشت و به  تبع به س��المت جامعه کمک خواهد شد؛  
برای مثال وقتی ش��خصی برای خرید نوش��یدنی به یک مغازه 
می رود، بین نوشابه با قیمت 2 هزار تومان و دوغ با قیمت 3 هزار 

تومان، نوشابه را انتخاب خواهد کرد.
علوی نیا با بیان این که برخالف اقدامات جهاد کشاورزی تاکنون 
در عمل حمایتی از دامداران اتفاق نیفتاده اس��ت تصریح کرد: 

مشکل دیگر دامداران خرید گوشت است.
وی گفت: در آس��تانه م�اه مب�ارک رمض���ان افزای�ش واردات 
گوشت را شاهد هستیم در صورت�ی که از م�دت ه�ا قبل گوش�ت 

تولی�دی دامداران خریداری نشده یا ارزان معامله می شود.

وقتی تیشه به ریشه اقتصاد مقاومتی می خورد؛

شیرهای بر زمین ریخته هم کمکی به دامداران نکرد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت رخسار نمونه نجف آباد

مسئول هیات مدیره 

بدین وسیله به اطالع اعضا می رساند جلسه عمومی شرکت رخس��ار نمونه نجف آباد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
 988 در نظر دارد طبق ماده 11 اساس��نامه ش��رکت بند الف، ب و پ جلس��ه ای در تاریخ 95/4/3 روز پنجشنبه ساعت

4 تا ۶  بعد از ظهر به آدرس دفتر شرکت واقع در شهرک صنعتی منتظریه ویالشهر خیابان 102 فرعی 109 برگزار نماید. 
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش مدیر و مدیران شرکت 
2- تعیین حقوق و پورسانت کارکنان شرکت 

3- رسیدگی به محاسبات شرکت و ترتیب تقسیم سود و زیان، تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت 
4- تعیین خط مشی آینده شرکت )تمدید و تنظیم اجاره نامه شرکت( 
5- تعیین وکیل خبره دادگستری جهت دفاع از حق و حقوق شرکت. 

)نوبت دوم(

در سال 93 با 10 هزار میلیارد 
تومان بیش از همه سال های 
گذشته درآمد کسب کردیم 
و در س�ال 94 به دلیل رکود 
ب�ازار داخ�ل و اف�ت قیمت 
جهان�ی ف�والد ب�ا کاه�ش 
19 درص�دی ف�روش مواجه 

شدیم.
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عکس روز)کاکاپو، تنها طوطی جهان که پرواز نمی کند(

خبریادداشت

الهام  صبح جمعه 7 خرداد بود که با باز کردن صفحه 
تلگرام با این خبر روبه رو ش��دم: »بامداد امروز شفیعی

جمعه فضل اهلل علیپور جنگلبان شهرستان نور 
بر اثر شلیک قاچاقچیان چوب به شهادت رسید.«

از دیدن این خبر شوکه شده بودم و تنها یک سوال ذهنم را پر کرده 
بود؛ تا کی قراراس��ت جنگلبانان و محیط بانان ما به این س��ادگی 
زندگی شیرین خود را از دست بدهند و تنها بعد از چنین اتفاقاتی 
چند روزی از مظلومیت این قشر صحبت ش��ود و باز همچنان نه 
قانونی از آنها حمایت کند و نه اتفاق تازه ای در جهت بهبود اوضاع 
بیفتد؛ تا باز هم در روزی دیگر و ساعتی دیگر این اتفاق تکرار شودو 
باز همین س��ناریوی تکراری ابراز تاسف ها و داد از بی قانونی ها تا 
چند روزی نقل محافل و مجالس باش��د و گوی��ا این اتفاقات برای 
عده ای بد هم نمی شود و تریبونی برای سخنرانی و دیده شدن به 

دست می آورند. 
ش��هید علیپور یکی از ش��هیدان راه طبیعت ماس��ت. جنگلبانی 
سلحشور از روس��تای آهودش��ت چمس��تان مازندران که در راه 
حفاظت و پاسداری از جنگل های س��رزمینش در منطقه سالده 
شهرستان نور، با شلیک گلوله قاچاقچیان چوب در خون غلتید و 
یک بار دیگر به همه ثابت کرد هنوز هم هستند مردانی که در راه 
هدفشان جان می دهند و از سوی دیگر پروازش به ما یادآوری کرد 

باید به یاد این قشر مظلوم باشیم.
شهادت علیپور شاید تلنگری است برای مسئوالن و دولتی ها که به 
سادگی از آن عبور نکنند و به جای واکنش های احساسی و برخورد 
قهرآمیز با عامالن این جنایت، چاره ای اساسی و قانونی برای رفع 

این مشکل بیابند و این مسئله را به صورت ریشه ای حل کنند. 
بدون شک وجود قانونی محکم در این حوزه گره گشا خواهد بود،اما 

باید به خاطر داشت که قانون به تنهایی عامل بازدارنده نیست.
مجموعه ای از عوامل، مثل نبود قانون مناسب، کم توانی یگان های 
حفاظتی چه ازنظر تجهیزات و امکانات و چه از نظر نیروی انسانی و 
کم کاری در حوزه های اجتماعی و تربیتی همه از عواملی هستند 

که باعث بروز این مشکل شده اند.
 مس��لما ت��الش ب��رای برق��راری قان��ون و اس��تفاده از تمام��ی 
ظرفیت های مالی و فرهنگی موجود مانند تهیه امکانات و نیروی 
انس��انی مورد نیاز، استفاده از رس��انه ملی و تریبون های مذهبی 
و سیاس��ی و برخورداری مناس��ب و دادن راهکارهای مناس��ب و 
بازدارنده برای اهالی ساکن در مناطق حفاظت شده و نزدیک آن، 
برای برقراری آرامش از دست رفته این قشر می تواند مناسب باشد.

قشری قانع و فداکار که همیشه استوار، محکم و جان برکف در راه 
حراست و صیانت از منابع طبیعی کشور گام برداشته اند.

فراموش نکنیم انتظار یاوران محیط زیست، انتظاری زیاد و فراتر 
از توان مسئوالن نیست.

به گزارش »پاما« شعار هفته محیط زیست از سوي سازمان محیط زیست 
کشور با عنوان » به سوي طبیعت، براي زندگي « تعیین شد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اسامي روزهاي این هفته را 
در استان  به شرح زیراعالم کرد:

 یکشنبه    95/3/16  طبیعت و سالمت  
 دوشنبه95/3/17   طبیعت و نهادهاي اجتماعي

 سه شنبه  95/3/18    طبیعت و صنعت
 چهارشنبه  95/3/19    طبیعت و هنر

 پنجشنبه  95/3/20      طبیعت و رسانه ها
 جمعه    95/3/21   طبیعت و احکام الهي

 شنبه     95/3/22    طبیعت، کودك و نوجوان
 پنجم ژوئن در سراسر جهان با عنوان روز جهاني محیط زیست گرامي داشته 
مي شود. تاریخچه روز جهاني محیط زیست به سال 1972 یعني 36 سال 
پیش بر مي گردد. در آن سال براي اولین بار، سازمان ملل متحد ،کنفرانسي را 
با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد.  همزمان 
با برپایي این کنفرانس مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه اي را تصویب 
کرد که منجر به تشکیل UNEP ) برنامه محیط زیست سازمان ملل ( شد. 
هم اکنون 36 سال است که UNEP در سراسر جهان مراسم ویژه اي را به 
مناسبت این روز برگزار مي نماید. مراسم این روز مي تواند به اشکال مختلف 
باشد مثل همایش هاي مردمي و دوچرخه سواري، نمایش ، مسابقات نقاشي 
و مقاله نویس��ي در مدارس ، درختکاري ، فعالیت ه��اي مربوط به بازیافت، 
پاکس��ازي و... . هدف از برگزاري چنین مراس��مي جلب توجه عمومي به 
مسایلي است که محیط زیست را آلوده مي سازد. هر سال نیز یکي از مسایلي 
که شدیدا محیط زیست را تهدید مي کند به عنوان موضوع این روز انتخاب 
مي شود. هفته محیط زیست از تاریخ 16 تا 22 خرداد هر سال برنامه هاي 
متعدد و متنوع بنیادین و نمادین زیست محیطي در محورهاي اطالع رساني، 
آموزش ، جلب مشارکت هاي مردمي و بین دس��تگاهي در راستاي حفظ 

محیط زیست در سراسر کشور برگزار مي شود.

به یاد فضل اهلل علیپور؛

شهید راه طبیعت
شعار امسال هفته محیط زیست تعیین شد ؛

»به سوي طبیعت، براي زندگي«  

دریچه

رییس س��ازمان محیط زیس��ت کش��ور گفت: امروزه سرمایه 
طبیعی در کنار سرمایه های اقتصادی و انس��انی در جهان از 
اهمیت باالیی برخوردار است.معصومه ابتکار در حاشیه بازدید 
از مرکز آموزش های محیط بانی دانشکده محیط زیست، ضمن 
قدردانی از زحمات محیط بانان اظهار کرد: امروز در شرایطی 
هستیم که موضوع محیط زیس��ت در جهان از اهمیت بسیار 

باالیی بر خوردار است.
ابتکار در مورد برگزاری اجالس جهانی محیط زیست، افزود: این 
گردهمایی از بزرگ ترین گردهمایی های جهانی وزرا محسوب 
می شود که 175 کشور و 132 وزیر محیط زیست در عالی ترین 
جایگاه خود شرکت کردند تا برای حل مشکالتی که گریبانگیر 

جهان است همکاری کرده و تبادل نظر کنند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تاکید کرد: این امر 
نشان دهنده مسایل محیط زیست و معضالت متعدد مربوط به 
آن از جمله بحث تنوع زیستی و مقابله با روند فزاینده افزایش 

زیست بوم ها و از دست رفتن سرمایه طبیعی جهان است.
وی گفت: امروز سرمایه طبیعی در کنار سرمایه های اقتصادی و 
انسانی از اهمیت باالیی برخوردار است؛ چراکه سرمایه ای برای 
تعالی معنوی و مادی انسان محسوب می شود تا دستاورد خوبی 
برای خود و همنوعان خود داشته باشد و الزمه این امر، حفاظت 

از طبیعتی است که از سوی خداوند به انسان داده شده است.
سازمان محیط زیست ۱۱۴ شهید تقدیم کشور کرد

ابتکار اف��زود: بحث تنوع زیس��تی و مقابله با روند فرسایش��ی 
زیس��ت بوم ها امر مهمی اس��ت که همواه باید مورد توجه قرار 
گیرد، چرا که سرمایه طبیعی در کنار سرمایه انسانی قرار دارد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیس��ت کشور با بیان اینکه در 
جهان امروز مخاطرات فراوانی محیط زیست و حافظان محیط 
زیس��ت را تهدید می کند، تصریح کرد: 11۴ محیط بان شهید 
تقدیم کشور جمهوری اسالمی شده است و باید به این نکته نیز 
اذعان داشت که این تهدید و آسیب ها در سطح جهان همچنین 

در کشور ما نیز ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: محیط بانان افرادی هستند که به منظور 
حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در مقابل تهدید، طمع ها، 
تهمت ها و تخریب ها شجاعانه ایس��تادگی کرده اند و امروز به 

عنوان نمادی از افتخار ملی در کشور محسوب می شوند.
ابتکار با اشاره به اینکه محیط بانان نماد سربلندی، دانش، دانایی 
و اخالق در جامعه هس��تند که به وظیفه خود به نحو احسن و 
مطلوب عمل می کنند، تصریح کرد: این افراد با سربازان وطن 
که به نوعی از مرز و بوم این کشور دفاع می کنند، تفاوتی ندارند.

بهبود شرایط محیط  بانان در دستور کار سازمان 
وی بیان کرد: تالش دولت یازدهم در راس��تای ارتقای جایگاه 
شغلی و معیش��تی محیط بانان قابل تقدیر اس��ت، چرا که در 

سراس��ر کش��ور محیط بانان اقدامات ارزنده و مطلوبی را برای 
حفظ عرصه های طبیعی انجام داده اند. ابتکار با بیان اینکه دولت 
یازدهم تحت عنوان دولت محیط زیست پای به عرصه فعالیت 
نهاده است، گفت: همه افراد، نهادها و دستگاه های اجرایی باید 
نسبت به عملی شدن این شعار اهتمام جدی داشته باشند که 
به اهداف عالی مدنظر در حوزه محیط زیست دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه محیط بانان در سنگر دفاع از طبیعت ایران با 
توانمندی های باالی خود وظایف خطیری را انجام می دهند، 
افزود: بسیار خرسند هس��تیم که در طی سال های اخیر مقام 
معظم رهبری سیاست های کلی نظام در رابطه با محیط زیست 

و حفاظت از منابع طبیعی را اعالم کرده اند.
ابتکار اظهار کرد: تمامی محیط بانان موظف هس��تند 15 بند 
سیاست کلی ابالغی مقام معظم رهبری را فرا گرفته تا عملکرد 

خوبی را در این بخش شاهد باشیم.
وی با بی��ان اینک��ه در کنار تمام��ی اقدامات، بهبود ش��رایط 
محیط بانان، ارتقای وضعیت معیشتی و شغلی آنها در دستور 
کار س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت قرار دارد، گفت: اصالح 
س��اختار یگان و نهایی کردن آیین نامه اجرایی از جمله اموری 

است که نسبت به آن اهتمام جدی وجود دارد.
آموزش ۸۵۰ محیط بان طی سال گذشته

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با تاکید بر لزوم 
توجه به امر آموزش، گفت: سال گذشته 850 نفر از محیط بانان 
تحت آموزش قرار گرفتند و تمام تالش سازمان در راستای پر 
کردن خالء کمبود نیرو معطوف شده است، به گونه ای که سال 

93، ۴50 نفر در حوزه یگان حفاظت استخدام شدند.
ابتکار با بیان اینکه آزمون تایید صالحیت محیط بانان باید ادامه 
یابد تا بهترین خروجی را در این بخش به همراه داش��ته باشد، 
تصریح کرد: موضوع درجه بن��دی محیط بانان از جمله اموری 

حائز اهمیتی اس��ت که باید پیگیری ش��ود همچنین مزایای 
مرتبط با درجه محیط بانان نیز باید ادامه پیدا کند.

وی گفت: امسال نیز همانند سال های گذشته روز محیط بان 
که مصادف ش��ده اس��ت ب��ا والدت ام��ام رضا )ع( ب��ا حضور 

شخصیت های برجسته نظام برگزار می شود.
ابتکار افزود: در بحث ارتقای معیش��ت مبح��ث 3 هزار امتیاز 
دس��تاورد خوبی بود که با حمایت ریاس��ت جمهوری و دولت 

عملیاتی شد و این مهم در همه استان ها برقرار است.
ضرورت استفاده از پهپاد برای آموزش محیط بانان

وی با تاکید بر توجه به مقوله هوشمندسازی حفاظت از محیط 
زیس��ت، گفت: اس��تفاده از داده های ماهواره ای، دوربین های 
هوشمند و سنجش از راه دور از جمله مواردی است که سبب 
می شود حفاظت هوشمند از محیط زیست کشور اجرایی شود.

رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت با اش��اره به اینکه 
آموزش س��وارکاری یکی از مباحث مهمی اس��ت که با کمک 
ارتش جمهوری اسالمی ایران آغاز شده است، گفت: توان افزایی 
محیط بانان از جمله مهم ترین ویژگی این دوره های آموزشی به 
شمار می آید. ابتکار افزود: مبحث مهم آموزش رزمی و سالح، 
همچنین آموزش های علمی حضور در شرایط سخت از جمله 
اقداماتی است که در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست 
قرار دارد، از این رو اس��تفاده از پهپاد برای آموزش محیط بانان 
در سطح کش��ور نیز حائز اهمیت اس��ت.وی در خاتمه با بیان 
اینکه تعامل با جوامع محلی رمز مهم حفاظت از زیست بوم ها 
به ش��مار می آید، گفت: در تالش هس��تیم با کشورهای دیگر 
 در بحث تب��ادل محیط بانان هم��کاری کنیم ت��ا از تجربیات

 ارزش��مند آنان نیز اس��تفاده الزم را ببریم.مرکز آموزش های 
محیط بانی دانشکده محیط زیست کشور در شهرستان کرج 

واقع است.

ابتکار مطرح کرد:

اهمیت سرمایه های طبیعی در کنار اقتصاد و نیروی انسانی

مدیرکل مش��ارکت های س��ازمان حفاظت محیط زیست گزینه های پیش��نهادی جایگزین 
طرح های انتقال آب بین حوزه ای را مطرح کرد.

محمد درویش، با اشاره به اینکه برای اجرای هر پروژه ای باید فواید و مضرات آن ارزیابی شود، 
گفت: دلیل مخالفت کارشناسان با طرح های انتقال آب بین حوزه ای این است که ثابت شده که 
ضررهای این طرح ها بیشتر از فواید آن است. بنابراین در سایر گزینه های پیشنهادی نیز باید 

کفه فواید سنگینی کند.
بازچرخانی پساب ها

وی با بیان اینکه در کشور ما به موضوع بازچرخانی آب توجه نشده است، اظهارکرد: این درحالی 
است که در برخی کشورها تا 18 بار فرآیند باز چرخانی صورت می گیرد. حدود 30 تا 35 میلیارد 
متر مکعب آب به صورت پساب های کش��اورزی و صنعت در حال از بین رفتن است، در حالی 
که این آب ها با تجهیزات فنی و مالحظات محیط زیستی می تواند در چرخه مصرف قرار گیرد 
که این چرخه تا 18 بار قابل تکرار است. مدیرکل دفتر مشارکت های سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه 35 میلیارد متر مکعب آب، معادل پنج برابر، نیاز یک ساله 80 میلیون 
ایرانی به آب شرب است، گفت: در نتیجه نبود سیستم بازچرخانی در کشور پنج برابر آب شرب 
کش��ور را از چرخه تولید حذف می کنیم و درعوض با خرج میلیون ه��ا دالر، طرح های انتقال 
آب از سر شاخه های کارون به سمت اصفهان، کرمان، یزد و رفسنجان اجرا کرده و تنش های 

اجتماعی را دامن می زنیم.
توسعه نرم افزاری بخش کشاورزی کشور

درویش با تاکید بر اینکه برای حرکت به سمت بهبود وضعیت کشاورزی یک پیشنهاد کاربردی 

می تواند جایگزین طرح های انتقال آب ش��ود، گفت: حدود 30 درصد محصوالت کشاورزی 
کشور نابود می شود که 6 برابر میانگین جهانی است و حدود 27 میلیارد مترمکعب آب برای 
تولید این محصوالت هزینه می شود. در حالی که هیچ وقت به دست مصرف کنندگان نمی رسد 
چون تکنیک های بسته بندی و حمل و نقل مشکل دارد و به طور کلی بخش کشاورزی ارتقای 

نرم افزاری پیدا نکرده است.
رشد کسب و کار سبز

این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بهتراست به جای ساخت سد و اجرای 
طرح های انتقال آب به سمت ارتقای نرم افزاری بخش کشاورزی و کاهش ضایعات محصوالت 
حرکت کنیم و به جای افزایش تنش های اجتماعی به سمت افزایش راندمان کشاورزی حرکت 
کنیم، افزود: رفتن به سمت کسب و کار سبز که کمترین وابستگی معیشتی را به آب و خاك 
دارد و استحصال انرژی های نو چون انرژی های خورشیدی، زمین گرمایی، بادی، جزر و مدی 
که پتانسیل های آن در کشور وجود دارد از دیگر پیشنهادات جایگزین اجرای طرح های انتقال 

آب است.
تقویت بوم گردی و اکوتوریسم

به گفته درویش، اهتمام به تقویت بوم گردی و اکوتوریسم و رونق کسب و کارهایی که کمترین 
نیازرا به مصرف آب دارند، مزیت هایی است که در کشور ما جدی گرفته نشده است . در حالی 
که ایران دهمین کشور جذاب دنیا از نظر کهن زادبوم های تاریخی است حتی جزو10 کشور اول 
دنیا از لحاظ درآمدهای حاصل کهن زاد بوم ها نیست. این گزینه ها ایرانیان را به کیفیت پایدار 

زندگی می رساند و خسارت های وارده به طبیعت را کاهش می دهد.

گزینه های جایگزین طرح های انتقال آب تعهد رهبران »گروه هفت« به 
قطع یارانه سوخت های فسیلی

 تاثیر مخرب تغییرات جوی
 بر میراث طبیعی جهان

رهبران گروه هفت  )G7( متعهد شدند که تا سال 2025 میالدی، 
یارانه اختصاصی به سوخت های فسیلی را قطع کنند.

رهبران هفت کشور صنعتی جهان ش��امل آمریکا، انگلیس، کانادا، 
فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن همراه با اتحادیه اروپا از تمامی کشورها 
درخواست کردند تا در ترك حمایت از مصرف زغال سنگ، نفت و گاز 

در یک دهه به آنان ملحق شوند.
رهبران این هفت کشور اقتصادی و اتحادیه اروپا، تمامی کشورها را 
تشویق کردند تا در برنامه قطع یارانه سوخت های فسیلی ناکارآمد در 

مدت یک دهه از آن ها حمایت کنند.
در بیانیه اعضای این گروه آمده است: با توجه به اینکه تولید انرژی و 
مصرف آن دوسوم میزان انتشار گازهای گلخانه ای در جهان را شامل 
می ش��ود باید گفت که بخش انرژی برای مقابله با تغییرات اقلیمی 

نقش کلیدی دارد.
در کش��ورهای گروه هفت یارانه های اختصاصی به این بخش رو به 
کاهش است. اگرچه در انگلیس استثنای افزایش میزان یارانه ها در 
رابطه با تولیدکنندگان نفت دریای ش��مال مشاهده شده و ژاپن نیز 
به دلیل تامین بودجه پروژه های جدید زغال سنگ در داخل و خارج 

مورد انتقاد قرار گرفته است.

 سازمان ملل در گزارشی هش��دار داد که تغییرات جوی به زودی به 
 یکی از جدی تری��ن تهدیدها ب��رای میراث طبیعی جه��ان تبدیل 

می شود.
فرهان حق، جانشین سخنگوی سازمان ملل متحد گفت: تغییرات 
اقلیمی به سرعت به یکی از تهدیدات جدی برای 31 میراث طبیعی و 

فرهنگی جهان در 29 کشور مختلف تبدیل خواهد شد.
در این گزارش آمده اس��ت که میراث طبیعی جه��ان در برابر تغییر 
آب و هوایی آسیب پذیر هستند و باید برای تحقق اهداف ذکر شده 
در قرارداد پاریس جهت محدود کردن افزای��ش دمای هوا اقدامات 

کاربردی در نظر گرفته شود.
در بررسی س��ازمان ملل متحد روی تاثیرات مخرب تغییرات آب و 
هوایی بر میراث طبیعی جهان اشاره شده که افزایش دما، ذوب شدن 
یخچال های طبیعی، افزایش سطح آب دریاها، تشدید رخدادهای آب 
و هوایی و شدت یافتن خشکسالی در مناطق مختلف جهان بخشی از 

این خطرات به حساب می آیند.
به گفته کارشناسان دولت های جهان، بخش خصوصی و گردشگران 
باید اقدامات خود را جهت کاهش انتشار گاز کربن، هماهنگ و از منابع 

طبیعی و فرهنگی غنی جهان حفاظت کنند.
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شهرداری وظایف متعددی در قبال رفع نیازمندی های شهر و زندگی شهروندی 
دارد که بی شک پاس��خگویی به این نیازمندی ها بدون صرف هزینه  های مالی 

ممکن نمی شود.
جمع�ی����ت  ش��ه�ر،  گس��ت�ره 

موضوعات��ی  و  اف���زون  روز 
نظیرناهن�ج��اری های بصری 
و زیس��ت محیط��ی، ترافیک، 
آلودگی هوا مدیریت ش��هرها 

را درای��ن مس��ی�ر ق���رار 
م��ی ده���د ک��ه 

راهک�اره�ای ک�ارآم������دی نظی�ر توس��عه پای��دار را اتخ�اذ کن��د.
مدیران ش��هری در این باره اذعان دارند، که » درآمد های ناپایدار 
کنونی ضامن مطمئنی برای رش��د و توس��عه کالن در بسترهای 
شهری نیستند « و بر این اساس و با محور قرار دادن این موضوع که 
طراحی الگوی منطقی توسعه شهری و جذب درآمدهای 
پایدار راهکاری برای پویایی س��اختارهای شهری است 
 نسبت به تدوین راهکارهای مناس��ب به منظور رسیدن 

به این درآمدها تالش می کنند.
البته موفقیت ش��هری در تبیین حس مس��ئولیت شهروندی و 
انگیزش ش��هروندان برای مش��ارکت در امور منوط به تحقق 
مواردی از جمله اعتماد س��ازی و تحلیل هزینه و مش��ارکت 
است. اصوال در یک اقتصاد شهری سالم همه فعاالن اقتصادی، 
 اع��م از بن��گاه های بخ��ش عموم��ی، دولت��ی و خصوصی که 
 اس��تفاده کننده امکانات شهری هستند، متناس��ب با بهره ای که 
 از خدمات و فضای ش��هر می برند، پرداختی متناسب با سهم خود نیز 
 به شهر دارند که از آن به عنوان » عوارض « یاد می شود. در سال های اخیر 
به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده درآمد 

شهرداری از طریق فروش » تراکم « بوده اس��ت که از زمره درآمدهای ناپایدار 
به شمار می آید.

در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت 
کند، باید متکی به درآمدهای پایدار باش��د که از جمل��ه مهم ترین آن عوارض 

نوسازی و عمران شهری است.
البته قرار بود در سال 62 با خودکفایی شهرداری ها الیحه درآمدپایدار شهرها 

تهیه و به تصویب برسد، اما هنوز این مهم محقق نشده است.
شهردار اصفهان نیز در این خصوص معتقد است که مدیریت شهری نیازمند یک 
نظام پایدار درآمدی است تا از طریق آن بتواند به وظایف ذاتی خود، اداره مطلوب 
شهر و ارایه خدمات مناسب به شهروندان و هدایت پروژه های عمرانی عمل کند.

مهدی جمالی ن��ژاد  اتکا بیش از حد به درآمد ناش��ی از عوارض س��اختمانی و 
فروش تراکم را از مهم ترین مشکالت ش��هرداری ها می داند و ادامه می دهد: 
شهرداری ها باید به دنبال درآمدهای پایدار باش��ند و یکی از درآمدهای پایدار 

آنها این است که هزینه ها را به جا انجام دهند.
 وی بی��ان می کن��د که اگ��ر س��ازمان های ش��هرداری ها، درآمده��ای پایدار 
 داشته باشند، به سمت ش��هرهای تاب آور حرکت می کنند یعنی شهرهایی که 

با حداقل امکانات، حداکثر بهره وری را دارند.

مدیر درآمد شهرداری اصفهان نیز در این خصوص می گوید: در سال 62  قرار 
 بود که دولت الیحه منابع درآمد پایدار ش��هري را به تصویب برس��اند، اما بعد 

از گذشت 33 سال هنوز این مهم محقق نشده است.
نادر آخوندی با اشاره به اینکه سهم درآمدهای پایدار شهرداری اصفهان اکنون 
25 درصد از بودجه را تشکیل می دهد، تصریح می کند: بودجه پایدار شهرداری 
در سال گذش��ته 41 هزار و 184 میلیارد و410 میلیون ریال بوده که 3 هزار و 

633 میلیارد و 643 میلیون ریال آن وصول شده است.
وی ادامه می دهد: امسال نیز بودجه پایدار ش��هرداری 6  هزار و 464 میلیارد 

ریال است که تاکنون 417 میلیارد و 255 میلیون ریال آن وصول شده است.
 مدیر درآمد ش��هرداری اصفهان تداوم پذیری، مطلوبی��ت و انعطاف پذیری را 
از جمله مش��خصه های درآمد پایدار می داند و اضافه می کند که درآمدی که 
این سه مشخصه را داشته باش��د به عنوان درآمد پایدار شناخته و باعث توسعه 
پایدار شهری می ش��ود. وی بیان می کند: مش��خص ترین درآمد پایداری که 
مردم با آن آشنا هستند درآمد عمران و نوسازی، شهری ، درآمد کسب و پیشه و 
عوارض خودرو است. در حال حاضر با توجه به اینکه60  درصد مردم در شهرها 
زندگی می کنند و پاسخگویی به نیاز شهروندان و توسعه شهری دارای مسایل 
و مشکالت فراوان است و نمودار توقعات و نوع س��طح انتظارات شهروندان نیز 
 در حال تغییر اس��ت، ضروری است که منابع درآمدی ش��هرداری ها متناسب 
با این نیازها گس��ترش پیدا کند بنابراین امیدواریم ای��ن مهم در مجلس دهم 

شورای اسالمی پیگیری شود.

کاهش بازگشت زندانیان دارای اشتغال به زندان؛

حقوق زندانیان
افزایش پیدا کرد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان:

توسعه فرهنگی، اشتغال و خودکفایی
ریشه فقر را می خشکاند

از سوی سازمان تامین اجتماعی اعالم شد:

شرایط پرداخت مستمری از کارافتادگی
به بیمه شدگان تامین اجتماعی

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

ویژه

اولین نشست تخصصی گروه خبر و ارتباطات کمیته فرهنگ رسانه 
شهرداری اصفهان با عنوان » بازار پیام « و آینده جهان ارتباطات 
پنجش��نبه 13 خرداد با حضور دکتر مهدی محسنیان راد استاد 

برجسته علوم ارتباطات برگزار می شود.
 محسنیان راد متولد 1324 اس��ت و از نخستین گروه دانشجویان 
علوم ارتباطات در ایران و از ش��اگردان پروفسور کاظم معتمدنژاد 

پدر علوم ارتباطات ایران است.
وی در دو نوبت در س��ال های  75 و 77 به عنوان پژوهشگر نمونه 
سال کش��ور انتخاب و از سوی روس��ای جمهور وقت مورد تقدیر 

قرار گرفت.
محسنیان راد در حال حاضر اس��تاد تمام دانشگاه امام صادق)ع( 
اس��ت و از آث��ار آن می توان ب��ه: تحلیل محت��وای رادی��و ایران، 
 ارتباطات انسانی، ارتباط شناس��ی روزنامه نگاران ایران و آموزش 
روزنامه نگاری در ای��ران، انقالب، مطبوع��ات و ارزش ها، تحلیل 
محتوای چهل س��ال متون آم��وزش روزنامه ن��گاری، روش های 
مصاحبه خبری، ایران در چهار کهکش��ان ارتباطی ) س��یر تحول 
تاریخ ارتباطات در ایران از آغاز تا امروز. س��ه جلد (، ریش��ه های 
فرهنگی ارتب��اط در ایران، ارتباطات انس��انی، در حس��رت فهم 
درست: روایت 42 سال پژوهش ارتباطی در ایران. تهران و... اشاره 
 کرد. در این نشس��ت  نظریه » بازار پیام « و آینده جهان ارتباطات 

مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 ای��ن نظریه نخس��تین ب��ار در س��پتامبر س��ال 2001 از س��وی 
ارتباط شناس ایرانی، دکتر » مهدی محسنیان راد « در کنفرانس 
 ) IAMCR ( انجم��ن بین الملل��ی تحقی��ق در ارتباط جمع��ی 

در بوداپست ارایه شد.
س��ال 2003 آن را در کنفرانس گفت وگ��وی تمدن ها در تول�دو 
)Toledo( اس��پانیا مطرح و ش��ب بعد از کنفرانس، در یک برنامه 

کوتاه، آن را برای بینندگان تلویزیون مادرید اسپانیا توضیح داد.
همان سال در کنفرانس بین المللی سینماگران آسیا – اقیانوسیه 
 در ش��یراز ارایه ک��رد و ازآن پس توانس��ت نظری��ه ب��ازار پیام را 

در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی مختلف ارایه کند.
ازجمله سال 2005 در اجالس جهانی جامعه اطالعاتی در تونس، 
س��ال 2006 در اجالس بین المللی س��ازمان جهان��ی تجارت در 
تهران، 2008 در کنفرانس انجمن بین المللی ارتباطات جهانی در 
مسقط، 2009 در اجالس کنفرانس انجمن بین المللی ارتباطات 
 جهانی در بنگلور هند، همان سال در دانشگاه بوعلی همدان، 2011 
در همایش ملی فضای مجازی و سیاست در دانشگاه تبریز، 2012 
در پژوهش��گاه فضایی ایران، 2013 در دانش��گاه شهید بهشتی، 

2014 در دانشگاه تهران و 2016 در دانشگاه زاهدان ارایه کند.
این نشست پنجشنبه 13 خرداد در س��اعت 17 به نشانی خیابان 
باغ گلدسته - تاالر ادب برگزار می شود و حضور برای عالقه مندان 

آزاد است.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور از افزایش 
حقوق و دستمزد زندانیان در سال 95 خبر داد.

رحیم مطهرنژاد گفت: حقوق و مزایای مددجویان 
ماه��ر50 درصد ش��ورای عال��ی کار، نیمه ماهر 
38درصد و مددجویان با مش��اغل ساده نیز 27 

درصد تعیین شده است.
وی افزود: در 4 س��ال گذشته 55 میلیارد تومان 
به عنوان حقوق و دستمزد به زندانیان پرداخت 
شده که نسبت به سال های گذشته240 درصد 
رشد داشته که زندانیان با توجه به نوع کار و مدت 
زمان فعالیت، حقوق و دستمزد دریافت می کنند.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور ادامه داد: 
آمار بازگش��ت زندانیان دارای اشتغال به زندان 
 کاهش پیدا کرده اس��ت و بر همین مبنا این نرخ 
به یک تا دو درصد رس��یده اس��ت. مطهرنژاد از 
صاحبان صنایع و مشاغل، افراد خیر، کار آفرینان 
و به ویژه از دولت محترم و مجلس شورای اسالمی 

خواستار توجه به اشتغال زندانیان شد.
نی��ان در دو مقط��ع دوران  وی گف��ت: زندا
 محکومیت و پس از آزادی نیاز به کار دارند که اگر 
دستگاه های مسئول و مردم کش��ورمان به این 
مهم عنای��ت فرمایند، آس��یب ه��ای اجتماعی 
کمتری در کش��ور تولی��د و هزینه ه��ای نظام 
اس��المی برای اداره زندانیان کاهش پیدا خواهد 

کرد.

برای کاهش فقر و محرومیت در بین خانواده های 
تحت حمای��ت، توس��عه فرهنگ��ی، اش��تغال و 
خودکفایی مددجویان به عنوان یک امر مهم تلقی 

شده و ریشه فقر را می خشکاند.
مدی��رکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اس��تان 
اصفه��ان با اش��اره به اهمی��ت طرح شناس��ایی 
مددجویان مستعد اشتغال گفت: برای کاهش فقر 
و محرومیت در بی��ن خانواده های تحت حمایت، 
توسعه فرهنگی، اشتغال و خودکفایی مددجویان 

به عنوان یک امر مهم تلقی می شود.
  حمیدرضا ش��یران افزود: این نهاد تالش می کند 
در ح��د ت��وان، فق��ر و محرومی��ت را از زندگی 
مددجوی��ان ریش��ه کن کند.  وی گفت: رس��الت 
کمیته امداد و به خصوص مددکاران، شناس��ایی 
اف��راد نیازمند ب��رای اش��تغال و توانمندس��ازی 
مددجویان به ویژه اقش��ار آس��یب پذیر از طریق 

تولید و اشتغال هایی است.

مدی��رکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اس��تان 
اصفهان ادامه داد: وقتی کار از روی اعتقاد و برای 
رضای خدا باشد، بدون ش��ک اقدامات انجام شده 
موثر خواهد بود و برای توانمند کردن مددجویان 
و تامین سالمت روحی و جسمی آنان نیاز به تغییر 
وضعیت موجود خانواده ها به سمت مطلوب است.

شیران اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام ماه 
مبارک رمضان الزم اس��ت امدادگران از ظرفیت 
بسیار خوب این ماه پرفضیلت برای کمک بیشتر 
به خانواده های تحت حمایت و نیازمندان استفاده 
کنند. وی اجرای طرح توشه برکت را یادآور شده 
و تصریح کرد: این طرح با شعار »هر خانواده اهل 
س��خاوت، هزینه یک س��بد غذایی نیازمندان« 
با هم��کاری نهادها، س��ازمان ها و دس��تگاه های 
اجرایی، در کلیه دفاتر و پایگاه های کمیته امداد، 
مراکز نیکوکاری، بسیج، مساجد و مصلی های نماز 

جمعه و بازار در سطح استان برگزار خواهد شد.

 ش��رایط پرداخ��ت مس��تمری از کارافتادگ��ی 
به بیمه ش��دگان تامی��ن اجتماعی از س��وی این 

سازمان اعالم شد.
 بر اس��اس قوانی��ن س��ازمان تامی��ن اجتماعی، 
در صورتی که بیمه شده این س��ازمان طبق نظر 
کمیسیون پزشکی 66 درصد و بیشتر از توان خود 
برای کار را از دس��ت داده باشد، چه این صدمه بر 
 اثر حوادث ناش��ی از کار و بیماری حرفه ای باشد 
یا اینکه بر اثر ح��وادث و بیماری های عادی بیمه 

شده باشد، از کار افتاده کلی شناخته می شود.
 بر اس��اس ضواب��ط س��ازمان تامی��ن اجتماعی 
 در صورتی که از کارافتادگی بیمه ش��ده بین10 
تا 33 درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی 
از کار دچار آسیب شده باش��د استحقاق دریافت 

غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت.
 بر این اس��اس اگ��ر می��زان کاه��ش توانایی کار 
بیمه شده بر اس��اس نظر کمیسیون پزشکی بین 

33 تا 66 درصد باشد، در صورتی که صدمه وارده 
به بیمه ش��ده بر اثر حوادث ناشی از کار باشد وی 

از کار افتاده جزیی ناشی از کار شناخته می شود.
بر ای��ن اس��اس، چنانچه بیم��ه ش��ده ای در اثر 
 حوادث غیر ناش��ی از کار یا بیم��اری های عادی 
 آس��یب دی��ده و توانای��ی خ��ود را حس��ب نظر 
کمیس��یون های پزش��کی پیش بینی ش��ده در 
قانون تامین اجتماعی به صورت کامل از دس��ت 
 بدهد در چارچوب قانون و با احراز شرایط قانونی 
مورد حمایت ق��رار می گیرد ک��ه در این صورت 
مس��تمری تنها به بیمه ش��ده ای تعلق می گیرد 
که ظرف10 س��ال قبل از تاریخ وقوع حادثه غیر 
ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی 
کلی، دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد 
سازمان بوده و نیز ظرف یک س��ال قبل از تاریخ 
وقوع حادثه یا بیماری م��ورد بحث دارای90 روز 

سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

با حضور دکتر محسنیان راد بررسی می شود:

»بازار پیام« و آینده جهان ارتباطات
فال، س��رکتاب، دعانویس��ی از واژگانی 
اس��ت که برخی از قش��رها و طیف های 
اجتماعی ب��ا عنایت ویژه ای ب��ه آن دل 
بسته اند،گروه هایی از طبقات متعدد و متنوع جامعه، از 
بی سواد تا تحصیلکرده و از فقیر تا غنی در پی آنند تا شاید 

گره زندگی آنها با دعانویسی و شاید رمالی گشوده شود.
 حرف هایی از قبیل در زندگی مش��کل دارم، همس��رم 
بد اخالق اس��ت، بچه دار نمی ش��وم، بخ��ت دخترم را 
بسته اند و هزاران بهانه های دیگر را مخاطبانی می گویند 
که برای حل مشکالت ش��ان به اصطالح نزد دعانویس 
آمده اند، فردی که با پرسیدن نام شخص و نام مادرش، 
ناگهان کتابی را باز می کند و این می شود » سرکتاب « 

زندگی آن شخص!
از قضا برخی موارد هم درست در می آید، انگار آن فرد 
 دعانویس از غیب خبر دارد و چش��مان مراجعه کننده 
 از تعج��ب گ��رد می ش��ود، دعانویس��ی ک��ه معموال 
در محله های حاش��یه ای ش��هر حضور دارند و هنگام 
حض��ور در آن م��کان، در و دی��وار از وضع نامناس��ب 
دعانویس خبر می دهند، اما به راستی در پشت پرده چه 
ماجرایی نهفته اس��ت؟ آیا واقعا » سرکتاب « می  تواند 

نسخه زندگی آینده ما را بپیچد؟
ب��ه ق��ول طلبه ه��ا برخی م��ردم س��وراخ دع��ا را گم 
 کرده اند و اینک��ه چگونه می ش��ود دعانویس صادق را 
از دعانویس کاذب تشخیص داد بایدگفت، برای افرادی 
که ادعای استادی در علوم غریبه دارند و می گویند500 
هزار تومان به من بدهید که آینده تان را چنان و چنین 
کنم، باید یک دلیل برای کارش بیاورد که اگر اس��تاد 
هس��ت - می دانیم که همه آن ها دروغ می گویند -  راه 
ساده اش این اس��ت که به این افراد بگویید این شی را 
جابه جا کن، مثال کتابی نزد او است به موکلش ) جن ( 

بگوید، این کتاب را پنج متر آن  طرف تر بگذار.
به دعانویس بگوید نمی خواهد آینده100 س��ال دیگر 
مرا درست کنی، همین کار را انجام بده که کار معمولی 
هم است،  قطعا نخواهد توانس��ت زیرا این کاره نیست، 
استاد اگر استاد باش��د قطعا  باید این کار را بتواند انجام 
دهد یا اینکه مثال یک کتابی همراه داشته باشید و مثال 
بگویید صفحه 35 سطر ششم این کتاب را از حفظ برای 
ش��ما بخواند، اگر وارد باشد بس��یار کار راحتی برای او 
اس��ت، بنابراین نمی خواهد آس��مان را به زمین بیاورد 
و مش��کالت آینده ما را حل کند، پس 99 درصد از این 

افراد هم دروغگو هستند.
 وقتی خداوند کتابی را برای ما فرستاده است و ما سالی 
یک بار به آن رجوع نمی کنیم چ��ه انتظاری داریم که 

خداوند در همه امور به ما کمک کند، باید یک مقداری 
توجه به نماز و قرآن داشته باشیم.

با همه این اوصاف،چه بس��یار افراد و گ��روه هایی که 
 این اص��ل را فراموش کرده یا به آن کم توجه هس��تند 
و در نقطه مقاب��ل دل به روش هایی بس��ته اند که  هم 
 حرام اعالم ش��ده و ه��م حرک��ت  در مس��یر انحراف 
 و بی راهه ای اس��ت ک��ه می ت��وان مس��یر زندگی را 

با چالش های غیرقابل جبرانی همراه سازد.
یکی از مصادیق چنین افعال نامیمونی،گرفتن سرکتاب 
است که عامالن آن با نشس��تن در حاشیه خیابان ها یا 
مراکز و معابر پر تردد، به زعم خود بساط آینده نگری را 
پهن کرده اند تا با اخ��ذ مبالغی، پیش بینی کنند آنچه 
که مخاطبان خاص خود در جس��تجوی آن هستند و 
البته در مواردی، عامالن این روش با در اختیار داشتن 
مکان،س��اختمان و امکانات اقامت��ی خاص،پول های 

کالنی به جیب می زنند.
همچنین تا زمانی که عزم��ی جدی برای رفع ضعف ها 
و کمبودهای فردی از س��وی افرادی ک��ه راهکار برون 
رفت از مشکالت خود را در فالگیری جستجو می کنند 
ایجاد نشود، شاهد رونق روز افزون فعالیت دعانویسان 

و رماالن خواهیم بود.
ش��رایط موجود و جاری زندگی فعلی ما، نتیجه افعال 
گذشته است و به طور یقین عملکرد ما در شرایط فعلی 
نیز تعیین کننده سرنوشت و مسیر آینده ما خواهد بود 
و طی طریق موفقیت آمیز این مس��یر با توکل، تفکر و 

تالش به نحوی مطلوب و شایسته قابل حصول و تحقق 
خواهد بود.

در واقع امر، پرداختن و پیروی به چنین روش هایی به 
معنای آن است که ما در دنیای مادی و جهان هستی به 
قدرت های دیگری جز پروردگار نیز قائل هس��تیم، در 
غیر این صورت، در شرایطی که فرد به قدرت پروردگار 
و ارتباط صحیح خود با حق تعالی پافش��اری می کند، 
مسیر رفع مشکالت خود را نیز با دعا به درگاه ایزد تعالی 
طی می کند و از پرداختن به چنین روش هایی حرامی 

اجتناب می کند.
در پایان نباید از قوه تعقل و تفکر به س��ادگی گذشت، 
 ظرفیتی ویژه که انس��ان را به عنوان اش��رف مخلوقات 
در راس تمام��ی خلق��ت های ح��ق تعالی ق��رار داده، 
توانمندی که با تکیه بر آن می توان از بروز بس��یاری از 
مشکالت پیشگیری و بس��تر و زمینه حصول آینده ای 

روشن را با عزم و اراده ای جدی فراهم ساخت.
بنابراین آنچه که امروزه در جامعه ما تحت عنوان های 
مختلفی از قبیل س��ر کتاب ب��از ک��ردن، طالع بینی، 
س��تاره بینی، فال گیری، بخت بینی یا بخت را بستن یا 
باز کردن رواج دارد، در بیش��تر موارد مش��تی خرافات 
شیادانی بی سواد اس��ت که از علوم باطنی هیچ سر در 
نمی آورند و تنها به فکر رسیدن به مطامع خود هستند، 
تهدیدات و اخطارهای آنان و نسخه هایی که می پیچند، 
ذره ای ارزش و اهمیت ندارد و حتی مراجعه به این افراد 

در برخی شرایط، طبق نظر برخی مراجع حرام است.

 » سرکتاب « از واقعیت تا خرافه و توهم؛

گره کور ناباروری در تار عنکبوت رمالی

مجلس دهم الیحه درآمدهای پایدار را پیگیری کند؛

فقط 25 درصد از بودجه شهر پایدار است

خبر

شبکه س��وم س��یما یکی از بانش��اط ترین و پویاترین شبکه های 
رسانه ملی است. این شبکه از س��ال 1372 یعنی 23 سال پیش 
به واس��طه رویکردی که به جوانان و ورزش داش��ته و دارد، جزو 

پرمخاطب ترین شبکه های تلویزیونی بوده و هست.
در آس��تانه فصل گرم و فرارس��یدن تعطیالت، جن��ب و جوش و 
برنامه سازی در این شبکه سرعت بیش��تری به خود گرفته است. 
برنامه هایی از قبیل ماه عسل، پخش مستقیم جام ملت های اروپا، 
المپیک و پارالمپیک ریو 2016، رقابت های بین المللی بسکتبال، 
لیگ جهانی والیبال، لیگ فوتبال برتر کش���ور و بسی�اری دیگر 
باعث ش��ده که مدیر شبکه سوم سیما دس��ت پ�ر، ای�ن شبکه را 
به ترافیک س��نگین برنامه های متنوع، رنگارنگ و مخاطب پسند 

تشبیه کند.
از سوی مرکز نمایشی سیما، سریال هایی در دست ساخت است، 
اما هنوز معلوم نیست که برای ماه رمضان کدام یک به شبکه سوم 
اختصاص داده شود. سریال » چرخ فلک « یکی از آنهاست که شاید 
به شبکه سوم داده شود، اما قطعی نیست. با این حال تصور می شود 
فراوانی برنامه های ورزشی زمانی را برای پخش سریال باقی نگذارد. 
رخداد مهم ورزشی اعم از فوتبال جام ملت های اروپا، لیگ جهانی 
والیبال، المپی��ک و پارالمپیک ریودوژانی��رو 2016 و رقابت های 

بسکتبال، چهره شبکه سوم سیما را کامال ورزشی خواهد کرد. 
به این چند مورد باید آغاز لیگ برتر فوتبال کشور در مردادماه را 
هم افزود که این ش��بکه برای پخش تمام این موارد برنامه ریزی 

دقیق انجام داده است.
شبکه سوم در ماه مبارک به دلیل همزمانی پخش زنده فوتبال جام 
ملت های اروپا، با ساعات ش��رعی مغرب، با پرهیز از پخش ادعیه 
 و مناجات ایام ماه مبارک، فقط به پخ��ش اذان اکتفا می کند. اما 
 در جدول پخ��ش برنامه بع��د از ظهر ش��بکه، قرائت ج��ز به جز 

قرآن کریم به صورت زنده از مرکز قم پخش خواهد شد.
برنامه سه شو با شروع ماه رمضان خاتمه پیدا می کند. اما به دلیل 
اس��تقبال مخاطبان از آیتم های متنوع این برنامه، ساخت سری 

جدید آن به بعد از ماه مبارک موکول خواهد شد.
ماه عسل امسال، امیدآفرین و متفاوت

میرحس��ینی: در ماه مب��ارک رمض��ان، برنامه ماه عس��ل مانند 
س��ال های قبل با اجرای آق��ای علیخانی اما ب��ا کیفیت تر برگزار 
می شود. این برنامه با رویکرد امیدآفرینی و سبک زندگی ایرانی- 
اسالمی تولید خواهد شد. سوژه ها امیدبخش و بانشاط است. دکور، 
تیتراژ و میان برنامه ها تغییر کرده و اجرای مجری با ریتم تندتری 
خواهد بود. از پنج ماه قبل س��وژه یابی و بحث های محتوایی آغاز 
و تاکنون بیش از60 س��وژه ماه عسلی رصد ش��ده است. با برخی 
سوژه ها دیدار و مستندهایی ساخته شده و با نزدیک شدن به ماه 
مبارک به س��وژه اصلی تبدیل می شوند. ماه عس��ل امسال بسیار 

پرمخاطب و اثرگذارتر از سال های گذشته خواهد بود.

مدیرشبکه 3 عنوان کرد:

» ماه عسل « بانشاط می شود
مریم
پدریان
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مصطفی زمانی بازیگر س��ریال » ش��هرزاد « درباره زمان تولید فصل دوم این 
سریال که قرار است به کارگردانی حس��ن فتحی ساخته شود، گفت: پیش از 
این به ما گفته ش��ده بود که۱۰ تا ۱۵ تیرماه تولید فصل دوم آغاز خواهد شد، 

اما هنوز صحبتی جدی در این باره نشده است.
وی درباره موفقیت این س��ریال و ج��ذب مخاطب بیان ک��رد: یکی از دالیل 
موفقیت سریال » ش��هرزاد « قصه خوب و کارگردانی آن بود. اکثر آثار حسن 
فتحی پربیننده است و همین باعث می شود که یک اعتماد اولیه شکل بگیرد 
و » ش��هرزاد « هم از ابتدا فروش خوبی داشته باش��د. بازیگر فیلم سینمایی 
»آل« درباره اینکه فصل های دوم و س��وم سریال » شهرزاد « چقدر می تواند 
مخاطبانش را نگه دارد، یادآور ش��د: زمانی که من فصل دوم و س��وم سریال 
را خواندم برایم بس��یار جذاب تر از فص��ل اول بود که البته نم��ی دانم چقدر 
 این قصه ها تغییر ک��رده اند. با این حال ب��ا توجه به توقعاتی ک��ه بین مردم 
به وجود آمده است فکر می کنم باید بسیار مراقب باشیم که فصل های بعدی 
هم انتظارات مخاطب را برآورده کند. زمانی درباره شخصیت فرهاد در سریال 
» شهرزاد « توضیح داد: زندگی کردن مثل ش��خصیت فرهاد برای من بسیار 
 سخت است، اینکه س��عی کنید زندگی سیاس��ی و عاطفی او را داشته باشید 
و از طرفی هم به باورهای خانواده احترام بگذارید همه چیز را سخت می کند. 

ما معموال دوست داریم آزاد باشیم و اشتباهات زیادی را مرتکب شویم.

مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از تعیین تکلیف بن کارت های خرید کتاب بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران خبر داد.
نیکنام حسین پور در این باره اظهار داشت: بعد از جلسه با مسئوالن بانک شهر 
به عنوان بانک عامل نمایشگاه کتاب تهران، تصمیم گرفته شد تا دانشجویان، 
دانش آموزان، طالب و اساتیدی که از بن کارت های خود در نمایشگاه استفاده 
نکرده اند یا مبلغی را به عنوان باقی مانده در بن کارت خود دارند، از بیس��ت و 
نهم خرداد ماه با مراجعه به دستگاه های خودپرداز بانک شهر نسبت به دریافت 
پول خود اقدام کنن��د. وی افزود: همچنی��ن این بن کارت ه��ا از طریق همه 
دستگاه های کارتخوان بانک شهر و دس��تگاه های کارتخوان متصل به شبکه 
شتاب قابل استفاده است. حس��ین پور توضیح داد: البته الزم به ذکر است که 
دارندگان کارت ها فقط سهم مشارکت خود را می توانند دریافت کنند و سهم 
مش��ارکت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به حساب 
این معاونت عودت داده خواهد شد. مش��اور منابع و امور انسانی معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخصوص بن کارت های مشارکتی 
سازمان ها و نهادها و نیز بن کارت های اهل قلم اظهار کرد: با هماهنگی انجام 
 ش��ده، در آینده نزدیک  بانک ش��هر نسبت به نصب دس��تگاه های کارتخوان 
در کتابفروش��ی ها و دفاتر ناش��ران برای اس��تفاده از این بن کارت ها توسط 

دارندگان آن ها، اقدام خواهد کرد.

مصطفی زمانی: 

» شهرزاد ۲ « جذاب تر خواهد بود

 بن کارت های باقی مانده 
نمایشگاه کتاب چه می شوند؟

 اخبار کوتاه

دهه 8۰ سینمای ایران؛ دهه ای که به دلیل تکثر آثار سینمایی 
و آنارشیسم تحول خواهانه امیال فردی صاحبان آثار سینمایی، 
یک فرآیند انقالب گونه را طی کرد و از کمدی های س��طحی 
دس��ته چندمی به درام های قدرتمند با استانداردهای جهانی 

رسید.
در این طی طریق، پدیده های چندانی به سینما معرفی نشدند 
و قربانیان زیادی، زیر دست و پای ذائقه مردمی له شدند تا روند 
تدریجی پوست اندازی س��ینمای محتوازده دهه7۰ با طی این 
مرحله گذار، به یک استاندارد مقبول بین المللی برسد. از میان 
همین معدود پدیده های سینمایی دهه8۰، یک نفر، عجیب تر 
از دیگران بود. لفظ » پدیده «، فی نفسه بار اعجابی بسیاری دارد، 

اما » مسعود ده نمکی « عجیب تر و مبهم تر از پدیده بود.
مردی که در بدو ورودش به س��ینمای بلند داستانی، بی آن که 

زمینه سازی کند، جریان ساز شد.
» اخراجی ها «۱ را ساخت که پس از دو مستند صریح و برآمده 
از دل اجتماع روز » فقر و فحش��ا « و » کدام اس��تقالل؟ کدام 
پیروزی؟ «، کرکره صراح��ت گویی های او را کم��ی پایین تر 
کش��یده بود. نه اینکه عمدی در کار باش��د، ن��ه، بلکه اقتضای 
 جریان کمدی، چنین امکانی را به فیلم م��ی داد که از زمختی 
س��یاهی های واقعی جامعه کم کرده و بر غلظت داس��تانی آن 
بیفزاید. فیلم در روزگاری که س��ینمای ایران ب��ا انبوه کمدی 
 های دم دس��تی، به فروش های خوبی دس��ت پیدا کرده بود، 
به ش��دت گل کرد. تماش��ای اثری کمدی که قهرمان داشت و 
از قضا، ب��ا دوری از جنبه های تیپیکال و پوپولیس��تی رایج، به 
یک عمق دراماتیک رس��یده بود، برای مردمی که تش��نه یک 
 کمدی جدید بودند، بس��یار خوش گوار آمد. فیلم با اس��تقبال 
 خیره کننده ای همراه ش��د و نام ده نمک��ی را از ذهن خواص، 
به روی زبان میلیون ها نفر از مردم کوچه و بازار آورد. مهندسی 
دقیق کاراکترهای پرتعداد و کاربردی و جای گذاری این مهره ها 
در جای مناسب قصه سبب شد تا چسب این عملکرد، در موقعیت 
بکر جبهه که تقریبا دست نخورده سینمای کمیک بود، مخاطب 
را بگیرد. ده نمکی با نخستین ساخته بلند سینمایی اش، به جمع 
برندهای سینمایی ایران وارد ش��د و خیلی زود از داستانی که 
پتانسیل های انباش��ته پنهانی در جهت پرداخت هایی جدید 

داشت، صحبت از تریلوژی به میان آورد.
یک سال بعد، سری دوم » اخراجی ها « ساخته شد. اثری که باز 
هم با اس��تقبال خارق العاده ای مواجه شد، اما چون خط اصلی 
روایت برای مخاطب رمزگشایی ش��ده بود، غافلگیری های اثر 
 نخس��ت را با خود به همراه نداش��ت. ده نمکی در این قسمت 
به خوبی توانس��ته بود راکورد معنایی دو قسمت را حفظ کرده 
و با هدایت ملموس داس��تان به موقعیت هایی که می توانست 
زاییده قسمت اول باشد، ضمن حفظ ارزش های سینمایی اثر، 
هوشمندی مثال زدنی اش را نیز در اتفاقی که خود در سینمای 

ایران رقم زده بود ) دنباله سازی ( به نمایش بگذارد.
» دارا و ندار « س��ومین تجربه داس��تانی ده نمک��ی، این بار در 
 مدیوم تلویزیون بود. سریال، چاشنی طنازانه کمتری به نسبت 
ساخته های سینمایی او داشت و آش��کارا بر مقوله تبعیض که 
دغدغه کارگردان از س��ال ه��ای دور بود، صحه می گذاش��ت.

سریالی که برخالف استقبال خوب، آن سونامی استقبال از آثار 
این کارگردان را کمرنگ کرد. 

س��ال 89، پازل تریل��وژی انس��انی ده نمکی ب��ا » اخراجی ها 
 3 « کامل ش��د.در این قس��مت که دوربین از می��دان جنگ و 
زندان های رژیم بعث به خیابان های تهران مدرن اواخر دهه8۰ 
رسیده بود، آنچه بیش از قصه و کاراکترهای افول پیدا کرده به 
تیپ، جلوه گ��ری می کرد، ارتقای توان اجرای��ی ده نمکی بود.

 کارگردانی او، هوشمندانه ش��ده بود، ابتکارات زیادی به خرج 
می داد و به خوبی توانسته بود آن همه شلوغی و میزانسن های 
پر رفت و آمد را مدیریت کرده و از پس آن برآید. روند التهاب در 
سه گانه » اخراجی ها «، به واسطه پرداخت آدم های هر عصر، از 
شدید به خفیف، تنزل پیدا کرده بود و رخنه سیاسی در اعمال 
شخصیت های داستانی اش بیشتر به چشم می آمد. او توانست 

 با بیان جدید خ��ود که موافقان و مخالفان بس��یاری داش��ت، 
دغدغه های ناسازشگر خود را در قبال تبعیض و فریب کاری های 

سیاسی و اجتماعی به وضوح به تصویر بکشد.
مس��تقیما به مردم نپرداخت و بیش��ترین اش��اره او به سمت 
 مس��ئوالن بود که دود تصمیم گیری های شان به چشم مردم 
می رفت. به نوعی با پنبه سر برید و مسیر خود را در سینما جدا 
 کرد. فروش خیره کننده فیلم سبب ش��د تا سه گانه ده نمکی 
در مجموع ۱6 میلیارد تومان فروش کند یعنی کمی بیش��تر از 

فروش یک سال سینماهای تهران در سال 89 !
ده نمکی در ادامه پردازش آرمانشهر خود، به اثر عرفانی »رسوایی 
 ۱« رس��ید. فیلمی که خیلی ها آن را قوی تری��ن اثر کارنامه او 

می پندارند.
بار کمدی آثار او به یک باره نشس��ت کرد و ش��کل عرفانی کار، 
برخالف آثار مشابه و کم تعداد در سینمای ایران، بر پایه فضاهای 
س��نگین و نگاه های عاقل اندر س��فیه دیالوگ ها استوار نبود.

ده نمکی این بار کاراکتر حاج یوس��ف را به اندیشه های کمال 
خواهانه مردم کوچه و بازار نزدیک ک��رد و وجه دیگری از نگاه 
انس��انی به دغدغه مطرح آن روز را دس��تمایه قرار داد. انعطاف 
شخصیت پردازی حاج یوس��ف، با بازی قدرتمند اکبر عبدی، 
یکی از ماندگارترین روحانیون تاریخ سینما را خلق کرد و سبب 
شد تا جلوه های مضمونی انسان کامل که ده نمکی از نخستین 
مستنداتش، سعی در نشان دادن مظاهر آن کرده بود، با این اثر 

به اوج خود برسد. 
ده نمکی در تجربه بعدی خود، فاصله عجیبی از چهار س��اخته 
سینمایی خود گرفت. او با همان آرمان، این بار در اثری با ریتم 
کشدار و فضایی که گرمای آثار قبلی او را نداشت، » معراجی ها « 
را جلوی دوربین برد. کشش داستانی این کار قابل قیاس با دیگر 

آثار او نبود و جنس شوخی ها به شکل عجیبی، افول معناداری 
 پیدا ک��رد. فیلم به واس��طه حادث��ه تلخی که س��ر ضبط یکی 
از صحنه های انفجاری رخ داد، پیش از آن که به جشنواره بیاید، 
حسابی خبرساز شد و در گیشه نیز با اقبال قابل توجهی مواجه 
ش��د به طوری که نجات بخش سینماهای تعطیل شهرستان و 

سینما قدس تهران لقب گرفت.
و حاال ده نمکی این روزها، » رس��وایی 2 « را به روی پرده دارد.

 کارگردانی که در آثار قبلی خود نیز عالقه بس��یاری به استفاده 
از جلوه ه��ای ویژه بصری و رایانه ای نش��ان م��ی داد و همواره 
 تالش کرد تا از جدیدترین دوربین های روز وارد شده به کشور 
در کارهایش اس��تفاده کن��د، این ب��ار به اقتض��ای فیلمنامه، 
تمرکز خود را بیشتر بر وجه کامپیوتری اثر گذاشت و توانست 
شکوهمندی وعده داده شده در کالم حق حاج یوسف را به تصویر 
بکشد که به لحاظ ساختاری، متفاوت ترین اثر کارنامه ده نمکی 

محسوب می شود.
او در قسمت دوم » رسوایی «، برخالف دیگر آثارش که بری از 
داوری بود، به داوری و انتق��ام روی آورده که توجه به مضمون 
را می رس��اند. باز هم��ان دغدغه تبعیض که در تم��ام کارهای 
کارگردان حضور داشته، در این فیلم بار دیگر به فعلیت می رسد.

صراحت نقد وجه اخالقی جامعه در این اثر به نسبت دیگر آثار 
کارگردان پررنگ تر می نماید و کارگردان ترجیح داده به جای 
مانیفست های شخصی، از مس��لمات مورد پذیرش مسلمانان 
استفاده کند. ده نمکی را نمی توان از ساختار سینمایی کشور 
حذف کرد یا او را به دشمنی با سینما و مواردی از این دست متهم 
کرد. او جزو معدود فیلمسازانی است که تمام آثار خود را طبق 
دغدغه های انسانی و اعتقادی س��اخت و هیچ گاه شیفته ابعاد 
پرزرق و برق سینما نشد. در برخی دیالوگ ها و نوشته های چند 
سال اخیرش، تندروی داش��ت که طبیعتا این میزان تندروی، 
بازخوردهای نه چندان خوبی را به خود دید، اما آنچه در تاریخ 
 می ماند، مضامین فخرفروشانه آثاری اس��ت که با نگاه انسانی 
در زندگی انس��ان عصر جدید، به دنبال اخالقی��ات می گردد.

 تمام آثار او از دو مس��تند جنجالی اش تا همین » رسوایی 2 «، 
در مذمت بی اخالقی در سطح کالن اجتماعی و توجه به تربیت 

و غنای اخالق فردی تاکید شده است.

گزارشی از کارنامه مرد جنجالی سینما؛

مذمت بی اخالقی: 
کلید واژه مشترک آثار ده نمکی

ابالغ رای
3/236 کالس��ه پرونده: 941432 ش��ماره دادنام��ه:155-95/2/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود رحمتی 
نژاد به نش��انی اصفهان خیابان آتش��گاه بعد از پارک، خوان��ده: علی قره 
باشی  به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوای آقای مس��عود رحمتی ن��ژاد به طرفیت علی 
قره باشی به خواس��ته مطالبه مبلغ 5/500/000 ریال وجه چک به شماره 
140/835657-81/8/30 به عهده بانک س��په به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق 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 پنج میلیون 
و پانصد هزار ریال ) 5/500/000 ریال( بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دویست و نود هزار ریال ) 290/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )81/8/30(  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:5360 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/188 کالسه پرونده اصلی: 94-383 شماره دادنامه: 94/12/22-1220 
تاریخ رس��یدگی: 94/12/8 مرجع رسیدگی کننده: ش��عبه 23 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: ش��رکت پخش سایه س��من با مدیریت کامران 
صدراالشراقی، به نشانی میدان فردوسی خ شهید سپهبد قرنی کوچه علوی 
پالک 5 با وکالت محسن نور محمدی به نش��انی خ وحید چهار راه رودکی 
مجتمع اداری غدیر خانی طبقه سوم واحد 37، خوانده: محمد نصر اصفهانی 
به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، به تاریخ 94/12/8 شعبه 23 
ش��ورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 94-383 با 
استعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی شرکت پخش سایه سمن با مدیریت 
کامران صدراالشراقی با وکالت محسن نور محمدی به طرفیت محمد نصر 
اصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 13/300/000 ریال موضوع 2 فقره چک 
به شماره های 870790-93/10/9 و 556572-93/9/22 عهده بانک سپه به 
انضمام  مطلق خسارات 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 نش��ر آگهی در جلسه 
رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده،  
شورا 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 
پرداخت مبلغ 13/300/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 160/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )فوق 
الذکر( 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 
و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس 
از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 4484 شعبه 23 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )340 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/224 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351401764 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351400116 ش��ماره بایگانی شعبه: 950127  خواهان/ شاکی 
سید صالح مس��تولی زاده  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم ظهراب 
سلحشوری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 14 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 323  ارجاع و به کالسه 
9509980351400116 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/04/30 و 
ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:6243 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/223 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825301884 ش��ماره پرون��ده: 
9409986825301301 ش��ماره بایگانی شعبه: 941440  خواهان/ شاکی 
الهام طهرانی پور  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم عاطفه ملکی آرام 
و مرضیه تنانی  به خواسته ابطال سند رس��می )موضوع سند ملک است( 
و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9409986825301301  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/04/30 و ساعت 8/30 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 
ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:6245 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)177 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/222 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351002056 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351001099 ش��ماره بایگانی شعبه: 941239  خواهان/ شاکی 
اسداله حنیفه زاده  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم حمیدرضا شعاعی 
و سالم ش��یبه به خواسته مطالبه خسارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212  ارجاع و به کالسه 
9409980351001099 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/04/30 و 

ساعت 12/30 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 انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:6251 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/221 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106837100474 ش��ماره پرون��ده: 
9409986837100814 شماره بایگانی ش��عبه: 941551 خواهان/ شاکی 
محمدرضا فروغی پردنجانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم زهرا 
فرخی به خواسته تجویز ازدواج مجدد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 11 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان )مجتمع ش��هید قدوس��ی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ 
میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 
1- اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9409986837100814 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/04/30 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین 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 / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:3851 شعبه 11 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان)173 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/218 شماره صادره: 1395/43/230184 نظر به اینکه سند پنج سهم مشاع 
از چهارده سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره 314 فرعی از 12 اصلی  واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان ذیل ثبت 110450 در صفحه 414 دفتر امالک جلد 
608 به نام صدیقه سبط روضاتی  تحت شماره چاپی مسلسل 629870 ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
873708 مورخ 1395/02/15 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره 38584 مورخ 1395/02/15 به گواهی دفترخانه 64 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردید است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مس��ترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد ش��د. م الف: 6877 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب استان اصفهان 

)231 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/217 شماره صادره: 1395/43/229125 نظر به اینکه حسین صباغیان 
با تسلیم دو برگ استش��هاد شهود ش��ماره: 46450-95/2/18 دفترخانه 
112 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت یک – هفتم مشاع از نه سهم  
شش��دانگ پالک ش��ماره: 327 فرعی از 27 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در ذیل ثبت 215539 مورد ثب��ت در صفحه 47 دفتر جلد 955 

امالک تحت شماره چاپی 017812 صادر و تسلیم گردیده و به موجب ارث 
دفترخانه- اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم 
در اثر س��رقت مفقود گردیده و تقاضای  صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد ش��د. م الف: 6849 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب استان اصفهان 

)217 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/215 ش��ماره صادره: 1395/43/228384 نظر به اینکه خانم مهر سیما 
انصاری احد از وراث مع اواسطه فرخنده بحق  با تسلیم یک برگ استشهاد 
ش��هود ش��ماره: 880708 به تاریخ 1395/2/21 دفترخانه 369 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت ده سهم و ربع سهم مشاع از شانزده سهم 
ششدانگ پالک ش��ماره 6/297  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل 
ثبت 2187 صفحه 7 دفتر جلد 18 امالک تحت شماره چاپی صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب  س��ند انتقال ش��ماره 27911 دفترخانه 2 اصفهان به 
نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 
مفقود گردیده و تقاضای  صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب 
به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 6790 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب اس��تان اصفهان )228 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/264 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350100867 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350100810 شماره بایگانی شعبه: 940944  خواهان مرتضی 
حاجی علی زاده  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده محس��ن مدرسی فر به 
خواس��ته اثبات وقوع بیع و مطالبه خسارت دادرس��ی  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 1 دادگاه 
 عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 333  ارجاع و به کالسه 9409980350100810 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/04/30 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان ب��ودن خوانده/ متهم  و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:3370 ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 174 

کلمه، 2 کادر(
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خبراخبار

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بس��یاری از کارگاه ها و واحدهای 
تولیدی استان فاقد برند هستند و با برند های دیگر استان ها محصوالت 

را تولید می کنند.
قاسم سلیمانی در ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: 
برندسازی مسئله مهمی برای تجارت و فروش کاالست که متأسفانه در 
استان توجه چندانی به آن نشده و مغفول مانده است.وی افزود: اکنون 
بسیاری از کارگاه ها و واحدهای تولیدی در س��ایر استان ها با برند های 
دیگران مش��غول تولید کاال هستند. در همین راس��تا صنعت، معدن و 
تجارت، گمرک و بخش خصوصی استان بررسی کنند که چگونه در آن 
اس��تان ها تولید با برند خارجی صورتی می گیرد. استاندار چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: در راستای ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی و توسعه 
بازار واحدهای صنعتی باید محصوالت تولیدی در استان برندسازی شوند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: هدف از برندسازی فروش جنس قاچاق نیست 
بلکه ما می خواهیم این کار مطابق با قانون انجام شود.رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی چهارمحال و بختیاری در این جلسه گفت: 
قانون های تجارت ما در ش��رایط کنونی اصال کاربردی نیستند و باید با 
توجه به نیاز روز به روزرسانی شوند. نبوی با اشاره به قوانین سخت گمرکی 
در کشور، تصریح کرد: زمانی که متقاضی خارجی با تولید کننده داخلی 
قرارداد می بندد و توافق حاصل می شود دیگر جایی برای قوانین دست و 
پاگیر گمرک باقی نمی ماند، اما متأسفانه این مسئله مشکالت زیادی را 
برای تولیدکنندگان ایجاد می کند.وی با اشاره به مشکالت موجود بر سر 
راه صادرات کاال، خاطرنشان کرد: برخی از مهم ترین مشکالتی که در این 
زمینه وجود دارد شامل حضور دالالن، قراردادها، خریدهای انحصاری، 

کیفیت کاالها و موضوع حمل و نقل است.

 رییس پ��ارک علم و فن��اوری چهارمح��ال و بختیاری از برگ��زاری همایش 
 »راهب��رد دانش بنی��ان و نق��ش آن در اقتص��اد مقاومت��ی« در ش��هرکرد 

خبر داد.
اس��ماعیل پیرعلی، گفت: نخس��تین همایش »راهبرد دانش بنیان و نقش 
آن در اقتصاد مقاومتی« یازدهم خردادماه س��ال جاری با حضور مس��ئوالن 
 کشوری و اساتید دانشگاه صنعتی شریف تهران در دانشگاه شهرکرد برگزار 

می شود.
وی بیان داش��ت: هدف از برگزاری این همایش بررس��ی نقش شرکت های 
دانش بنیان در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی است و توسعه شرکت های 
 دانش بنیان نقش مهمی در توسعه فناوری، پژوهش و تحقق اقتصاد مقاومتی 

دارد.

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در کمیته پایش معضالت ۹ واحد صنعتی 

در استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
علیرضا شفیع زاده،اظهارداشت: طرح های مذکور با حضور 
رییس ات��اق بازرگانی، رییس صنعت، مع��دن و تجارت، 
نمایندگان س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونان و 
کارشناس حقوقی این شرکت بررسی گردید و تصمیماتی 
برای برطرف شدن هر چه سریع تر موانع تولید این طرح ها 

بر اساس ساز و کارهای منطقی و اصولی اخذ شد.
وی با بیان اینکه صنعتگران اس��تان بای��د مورد حمایت 
مسئوالن قرار گیرند، افزود: مس��ئوالن باید از طرح های 
راکد و نیمه تکمیل صنعتگران اس��تان حمایت کنند تا 

بتوان حوزه صنعت استان را توسعه داد.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه رسیدگی به موانع تولید و فعالیت 
در حوزه صنعت یک تکلیف اس��ت، بیان ک��رد: با توجه 
به سیاست های ابالغی از س��وی مقام معظم رهبری در 
چارچوب اقتصاد مقاومتی و تأکی��دات صورت گرفته از 
س��وی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبن��ی بر ضرورت 
حمایت از سرمایه گذار ی های انجام شده در حوزه صنایع 
کوچک، محدوده شهرک ها و نواحی صنعتی و مساعدت 
و همراهی با کارآفرینانی که بنا بر هر دلیل موفق به اجرا 
و تکمیل طرح خود نش��ده اند می طلبد حمایت ویژه ای 

محقق شود.

شفیع زاده خاطرنشان کرد: شرکت شهرک های صنعتی 
باید در جهت اجرای سیاس��ت های دولت تدبیر و امید و 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حرکت 
کند که این سیاس��ت ها در واقع همان حمایت از تولید و 

تولید کننده است.
وی با بیان اینکه مسئوالن باید به صورت جدی به حمایت 
از صنعتگ��ران بپردازند، گف��ت: باید برای رف��ع موانع و 
مش��کالت حوزه صنعت متولیان ام��ر بی منت اما جدی 
و مصمم اقدام کنند چرا که با توجه به ارتباط مس��تقیم 
صنعت با حوزه اشتغال زایی، رفع بیکاری و توسعه اقتصادی 
استان این یک وظیفه و تکلیف اجتماعی و اخالقی برای 

همه ما می باشد.

مدیرکل منابع طبیعی اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: سطح 
حریق در استان، سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۷ درصد کاهش یافته 

است.
علی محمدی مقدم اظهار داشت: سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ میزان 
حریق 20 درصد افزایش یافت که با حضور به موقع نیروهای منابع 

طبیعی سطح حریق ۷ درصد کاهش یافته است.
مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سال 
گذشته بیشترین میزان حریق در شهرس��تان فارسان با 66 هکتار 
و کمترین میزان در شهرس��تان کوهرنگ ب��دون هیچ گونه حریق 

گزارش شده است.
محمدی مقدم با بیان اینک��ه عرصه های ملی اس��تان یک میلیون 
و ۴00 هزار هکتار اس��ت، بیان کرد: از مجموع یک میلیون و ۴00 
هزار هکتار ۳0۷ هزار هکتار جنگل و یک میلیون و ۹۳ هزار هکتار 

مرتع است.
 وی با بیان اینک��ه حریق یک��ی از عوامل تخری��ب عرصه های ملی
  اس��تان اس��ت، گفت: حری��ق به ص��ورت عم��دی و س��هوی رخ

 می دهد.
مدیرکل منابع طبیعی اس��تان چهارمحال و بختیاری با اش��اره به 
علل حریق س��هوی بیان کرد: گردش��گران، چوپانان و کش��اورزان 
پس از اس��تفاده از آتش اقدام به خاموش کردن آن نمی کنند و در 
 نتیجه وزش باد سبب سرایت آتش به پوشش گیاهی و آتش سوزی

 می شود.
محمدی مقدم با اشاره به دیگر عوامل آتش سوزی تصریح کرد: برخی 
از کش��اورزان اقدام به آتش زدن پس چر می کنند که ضمن تخریب 

بافت خاک سبب کاهش تولید نیز می شود.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه عل��ل س��هوی حریق بی��ان ک��رد: ع��ده ای به 
 منظ��ور تص��رف اراض��ی مل��ی اق��دام ب��ه آت��ش زدن بوته ه��ای 
 جنگل��ی می کنند که ب��ا متخلفان در ای��ن زمینه برخورد ش��دید 

می شود.
مدیرکل منابع طبیعی اس��تان چهارمحال و بختی��اری تأکید کرد: 
کسانی که اقدام به آتش زدن عرصه های ملی کنند به ۳ ماه تا ۳ سال 

حبس محکوم می شوند.
محمدی مقدم با اشاره به بارش های خوب فصل بهار گفت: با توجه به 
بارش های خوب فصل بهار پوشش علوفه ای از رشد خوبی برخوردار 
است که البته با یک جرقه آتش بخش وسیعی طعمه حریق می شود.

وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی گفت: هفته آینده کارگاه 
آموزشی اطفای حریق در شهرستان لردگان برگزار می شود.مدیرکل 
منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به حضور تمامی 
دس��تگاه های دولتی در زمان آتش س��وزی از مردم درخواست کرد 
مش��اهده هرگونه آتش سوزی را با س��امانه 150۴ به منابع طبیعی 

اطالع و در زمینه اطفای حریق نیز حضور یابند.

 محصوالت تولیدی
 چهارمحال و بختیاری برندسازی شوند

برگزاری همایش »راهبرد دانش بنیان 
و نقش آن در اقتصاد مقاومتی«

مشکالت ۹ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری بررسی شد

 سطح حریق منابع طبیعی 
در استان ۷ درصد کاهش یافت

مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری گفت: سال 
گذشته 560 میلیون تومان تس��هیالت در قالب مشاغل 

خانگی و خرید تجهیزات به متقاضیان اعطا شده است.
محمود تقی پ��ور، اظهار داش��ت: در راس��تای پرداخت 
تس��هیالت به متقاضیان ۳00 میلیون تومان تسهیالت 
مش��اغل خانگی به آموزش��گاه های آزاد تحت نظر فنی و 
حرفه ای و 260 میلیون تومان تس��هیالت ب��رای خرید 
تجهیزات با همکاری بانک توس��عه تع��اون به متقاضیان 

اعطا شد.
وی با بیان اینکه هر ساله تس��هیالت در قالب  بنگاه های 
کوچک و مشاغل خانگی به متقاضیان پرداخت می شود، 
افزود: تسهیالت مشاغل خانگی به افراد آموزش دیده در 

آموزش��گاه های آزاد و دولتی تحت نظ��ر فنی و حرفه ای 
پرداخت می ش��ود.مدیرکل فنی و حرف��ه ای چهارمحال 
و بختی��اری س��قف اعطای تس��هیالت مش��اغل خانگی 
به متقاضی��ان را 5 میلیون توم��ان با کارم��زد ۴ درصد 
اعالم و بیان کرد: تس��هیالت به افراد آم��وزش دیده تابع 
سیاست های شورای عالی اشتغال کشور و کارگروه اشتغال 

و سرمایه گذاری استان اعطا می شود.
تقی پور با بیان اینکه ۳ آموزشگاه فنی  و حرفه ای در استان 
راه اندازی می شود، خاطرنشان کرد: 15۳آموزشگاه  فعال و 
۳۷ آموزشگاه غیر فعال، در گروه خدمات 1۳0 آموزشگاه، 
در گروه صنعت 8 آموزش��گاه، در گروه فرهنگ و هنر 18 
آموزش��گاه و در گروه کشاورزی ۳ آموزش��گاه در سطح 

استان در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به ساعات آموزش هنرجویان در آموزشگاه ها 
گفت: آموزش هنرجویان در س��ال گذش��ته یک میلیون 
و 20۷ هزار و ۹۴0 نفر س��اعت شد که نس��بت به برنامه  
پیش بین��ی ش��ده آموزش��گاه ها س��اعات آم��وزش در 
آموزش��گاه ها 5 درصد نسبت به س��ال ۹۳ افزایش یافته 
اس��ت.مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری با 
اش��اره به انعقاد تفاهم نامه با برخی دستگاه های اجرایی 
تصریح ک��رد: تفاهم نامه با امور روس��تایی و عش��ایری، 
 MSK آموزش دهیاری ها، ش��رکت نگار رس، ش��رکت
جوشکاری، بهزیستی، تمامی دانشگاه های سطح استان، 
ورزش و جوانان و انتقال خون که آموزش ها در این ادارات 
به صورت تفصیلی و سیار انجام می شود.تقی پور با اشاره به 
استقبال متقاضیان برای راه اندازی آموزشگاه های آزاد در 
سطح استان ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون تنها برای 
10 نفر از متقاضیان مجوز صادر ش��ده است. وی با بیان 
اینکه مدارک برای متقاضیان شهری و روستایی متفاوت 
اس��ت، افزود: متقاضیان ش��هری باید مدرک دانشگاهی 
کاردانی به باال، اما برای متقاضیان روستایی مدرک دیپلم 

هم پذیرفته می شود.
مدیرکل فن��ی و حرفه ای چهارمح��ال و بختیاری با بیان 
اینکه بیشترین مؤس��س آموزشگاه های موجود در سطح 
اس��تان بانوان هس��تند، گف��ت: 118 مؤسس��ه در گروه 
خدمات، 1۷ مؤسسه در گروه فرهنگی و هنری، 6 مؤسسه 
در گروه صنعت و کشاورزی توسط بانوان در سطح استان 

راه اندازی شده است.

 پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی در چهارمحال وبختیاری

ابالغ رای
3/229 کالسه پرونده: 941190 شماره دادنامه:2190-94/12/17 مرجع 
رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد جمشیدی 
زاده به نشانی اصفهان خیابان فروغی کوچه 60 کوچه شهید جواد ابوسیاح 
پالک 33، خوانده: مرضیه روفگیر حقیقت به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای محمد جمشیدی زاده به 
طرفیت مرضیه روفگیر حقیقت به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 
وجه چک به ش��ماره 45187/27 مورخه 93/12/26 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 اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حک��م بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )93/12/26(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پ��س 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:5330 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/230  ش��ماره دادنام��ه: 241094-1610 کالس��ه: 940985 ب��ه تاریخ 
94/10/17 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 940985 
تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح ذیل اعالم می دارد. خواهان: عبدالحسین زارع به نشانی 
اصفهان خانه اصفه��ان بهرام آباد مقابل مس��جد جام��ع صندوق قرض 
الحس��نه منتظر المهدی با وکالت ابراهیم زارع به نشانی اصفهان خ شهید 
نیکبخت کوچه شماره 3 پالک 137 طبقه همکف،  خوانده: اسداله سلیمانی  به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال وجه چک 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، در خصوص دعوی عبدالحسین زارع 
فرزند عباس با وکالت ابراهیم زارع به طرفیت اس��داله سلیمانی فرزند علی  
به خواسته مطالبه وجه به میزان 12/000/000 ریال موجب یک فقره چک 
به شماره 847321 مورخ 94/5/28 عهده بانک کشاورزی شعبه رهنان به 
انضمام خسارات دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی 
بودن اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت 
انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده 
دعوی علیرغم ابالغ نشر آگهی در جلس��ه دادرسی حضور نیافته و الیحه 
دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی 
از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض 
و ایراد و مس��تندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردی��د باقی مانده اند فلذا 
بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع 
بودن خواهان در دعوی مطروحه و ص��دور آن از ناحیه خوانده/ صدور 
آن از ناحیه ش��رکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی ) خوانده( و نظر 

به اصل صحت و صدور اس��ناد و مدلول ماده 1301 قان��ون مدنی و آثار 
حاکم بر امضای ذیل س��ند و در حین حال نظر به اینکه وجود / اصل سند/ 
اصول اسنادی / تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء 
دین و اش��تغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده 
استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل 
اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1286-1284-1258-1257- 1321-
1324 قانون مدنی و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 194-

197-198-503-515-519-522 ق. آ.د.م و ماده واحده قانون استفساریه 
تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح م��وادی از قانون صدور چک مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به 
پرداخت مبلغ 12/000/000 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 600/000 
ریال هزینه نشر آگهی و مبلغ 180/000 ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه 
های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات 
به دادخواس��ت و حق الوکاله وکیل / وکالی انتخابی و پرداخت خس��ارت 
تاخیر تادیه / وجه سند/ وجوه اس��ناد/ تجاری مستند دعوی از تاریخ های 
سررسید 94/5/28 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی 
که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه 
محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگس��تری اصفهان 
می باشد.  م الف:5340 ش��عبه 9 مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 532 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

3/231 کالسه پرونده: 1058/94 شماره دادنامه:2096-94/12/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید محمد علی 
خیام نکوئی به نشانی اصفهان خ میرداماد نبش کوچه 45 پ 69 طبقه اول، 
خوانده: ش��هناز صالحی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
یازده میلیون و هش��تصد و پنجاه هزار ریال وج��ه دو فقره چک بانضمام 
خسارات،  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 آقای سید محمد علی خیام 
نکوئی به طرفیت شهناز صالحی به خواس��ته مطالبه مبلغ یازده میلیون و 
هشتصد و پنجاه هزار ریال وجه چک به شماره 784911/29-92/1/18 و 
784914/38-94/2/1  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 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 یازده میلیون 
و هشتصد و پنجاه هزار ریال  بابت اصل خواسته و دویست و ده هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیس��ت روز قاب��ل تجدید نظر خواه��ی در محاک��م عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد ودر خصوص تامین خواس��ته با توجه به ماده 2 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. م الف:5342 شعبه 9 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 343 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3/232 کالس��ه پرونده:1979/94 ش��ماره دادنام��ه:169-95/2/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید خیرالهی 
فرزند ایرج به نشانی اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه 
خیرالهی ، خوانده: عباسعلی اسکندری فرزند علی به نشانی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره چک بانضمام مطلق خسارات دادرسی، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به ص��دور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خص��وص دعوای آقای 
سعید خیرالهی  به طرفیت عباس��علی اسکندری به خواس��ته مطالبه مبلغ 
20/000/000 ری��ال وجه یک فقره چک به ش��ماره 51654-79/12/25  به 
عهده بانک س��په به انضمام مطلق خس��ارت قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی های 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 از 
طریق نش��ر آگهی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مس��تنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000  ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 390/000 ریال بابت هزینه دادرسی با احتساب هزینه 
نشر آگهی مرحله اجرا در صورت لزوم و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک های موصوف) 79/12/25(  تا تاری��خ 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:5344 شعبه 6 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 304 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3/233 کالسه پرونده: 94-966 ش��ماره دادنامه:95-19-95/1/17 مرجع 
رسیدگی: شعبه 41 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای ذبیح اله 
ش��مس فرزند علی اصغر به نش��انی اصفهان چهار باغ باال، مجتمع پارک 
ورودی 2 طبقه س��وم واحد 606 دفتر وکالت محمد علی ش��مس با وکالت 
محمد علی شمس به نش��انی اصفهان چهار باغ باال مجتع پارک ورودی 2 
طبقه سوم واحد 606، خوانده: جلیل سواری فرزند شنان به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص 
دعوای ذبیح اله شمس با وکالت محمد علی شمس به طرفیت جلیل سواری 
به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال) معادل پنج میلیون تومان( وجه 
چک شماره 827606-94/8/3 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 خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال معادل پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد 
و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)94/8/3(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان طبق شاخص بانک مرکزی 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظ��رف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف 20 روز قابل تجدید نظ��ر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:5346 ش��عبه 41 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان ) 348 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/235 کالس��ه پرونده:2041/94 ش��ماره دادنامه:108-95/1/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه  13 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم قرهی 
قهی به نش��انی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده پخش آسیا، 
خوانده: آیت باللی دهکردی  به نش��انی مجهول المکان، خواسته: تقاضای 
مطالبه مبلغ 39/000/000 ریال وجه ش��ش فقره چک با احتساب خسارات 
تاخیر تادیه از سررس��ید چک و هزینه دادرس��ی، با عنای��ت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در 
خصوص دعوای آقای ابراهیم قرهی قهی ب��ه طرفیت آیت باللی دهکردی 
به خواسته مطالبه مبلغ 39/000/000 ریال وجه شش فقره چک به شماره 
ه��ای 265168-94/10/20 و 265155-94/10/25 و 94/11/5-265169 
و 265158-94/10/5 و 265167-94/9/20 و 265157-94/8/25 ب��ه 
عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی های 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 حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود اب��راز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 
212 و 214 قانون تج��ارت و 198و515و519و522 قان��ون آ.د.م  حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 39/000/000  ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 605/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر با احتساب اجرا و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف ) 94/10/20 
به مبلغ 5/000/000 و 94/10/25 به مبلغ 10/000/000 و 94/11/5 به مبلغ 
4/000/000 و 94/10/5 به مبلغ 8/000/000 و 94/9/30 به مبلغ 4/000/000 
و 94/8/25 به مبل��غ 8/000/000(  تا تاریخ اجرای حک��م 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:5350 ش��عبه 13 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان ) 342 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/225 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 880/94 خواه��ان امی��ر مرادی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال به طرفی��ت  رمضانعلی امیری تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/30 س��اعت 4 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 3698 ش��عبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(  



علیرضا
مظاهری
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این که می گویند فناوری با گذشت زمان 
دائم ش��کلش تغییر می کن��د و دوباره به 
گذشته خود بازمی گردد، خیلی هم بی راه 
نیست. اگر اخبار فناوری را دنبال کرده باشید به احتمال زیاد 

شنیده اید که جهان کامپیوترهای شخصی رو به زوال است.
کامپیوتره��ا ی��ا رایانه ه��ای ش��خصی یا هم��ان PCها 
کامپیوترهایی هستند که همه ش��ما با آن آشنا هستید؛  
یک کیس که س��خت افزارهای مختلف��ی مانند پردازنده 
اصلی یا CPU، MainBoard یا کارت گرافیک در آن قرار 
می گیرند و در کنار آن از مانیتور، ماوس و صفحه کلید برای 
تعامل با کامپیوتر استفاده می شود. کامپیوترهای شخصی 
به دلیل رواج لپ تاپ ها، تبلت ها، تلفن های هوشمند و به 
 Play Station یا xbox خصوص کنسول های بازی مانند
رفته رفته متقاضیان خود را از دس��ت داد و این روزها به 
جایی رسیده اند که بسیاری از ش��رکت های تولیدکننده 
این رایانه ها، تمرکز خ��ود را روی محصوالت دیگری قرار 
داده اند و برخی نیز حتی زمین خورده اند. حاال اما به نظر 
این صنعت روزنه امیدی را دی��ده و تولیدکننده ها دوباره 
دس��ت به تولید کیس های کامپیوتر با س��خت افزارهای 

قدرتمند زده اند.
ای��ن روزنه امی��د همان واقعی��ت مجازی اس��ت. دنیای 
نوظهور واقعیت مج��ازی با پیش��رفت های قابل توجهی 
مواجه ب��وده و این روزها ش��رکت های متع��ددی مانند 
HTC، فیس بوک و ش��رکت تصاحب ش��ده توسط آن به 
نام Oculus، سامس��ونگ، گوگل، مایکروسافت و حتی 
تولیدکنندگان چینی مانند ش��یائومی دست به طراحی 
و تولید در این زمینه زده اند. اما س��یم ها همیشه مشکل 

کاربران این فناوری ها بوده و هست.
واقعیت مجازی به شرط اتصال

واقعیت مجازی و در کن��ار آن واقعیت افزوده مفهوم های 
جدیدی هس��تند که قصد تعریف آن ه��ا را در این مقاله 
نداریم اما بای��د بدانید که ه��ر کدام از ای��ن فناوری ها با 
عینک های��ی همراه هس��تند. این عینک ه��ا در واقعیت 
مجازی شامل صفحه نمایشی اس��ت که تصاویر را تولید 
کرده و تصویر را به وس��یله عینک که روی چش��م کاربر 
است به چشمان وی می رساند. اگر کاربر دور خود بچرخد 
تصویر توسط رایانه تولید شده و نمایی از محیطی مجازی 
که کارب��ر خ��ود را در آن می بیند، می چرخ��د و به کاربر 
نمای��ش می دهد. این همان مس��ئله ای اس��ت که به آن 
مجازی می گویند یعنی با آن که کاربر در اتاق خود است 
اما در دنیایی مج��ازی می تواند بچرخ��د و راه برود؛ تنها 
تصویر با توجه به موقعیت کاربر تولید می ش��ود و به وی 

نمایش داده می شود.
در واقعیت افزوده فضای اطراف کاربر حفظ می شود؛ یعنی 

کاربر از شیشه پش��ت عینک می تواند فضای اطرافش را 
ببیند اما در واقعیت مجازی معموال کاربر نمی تواند فضای 

اطراف خود را از پش��ت عینک ببیند. 
تفاوت واقعیت اف��زوده با واقعیت 

مجازی در این است که به محیط 
اطراف کاربر المان هایی بس��ته 
به کاربردی که از نرم افزارهای 
اج��را ش��ده دارد، اضاف��ه 
می ش��ود. تمام ای��ن عینک ها 
برای انجام ماموریت هایش��ان 
به پ��ردازش نیاز دارن��د؛ این 
پ��ردازش در واقعیت مجازی 
س��نگین تر از واقعیت افزوده 
اس��ت. بنابراین ممکن است 
س��خت افزار واقعی��ت افزوده 
روی خ��ود عینک باش��د اما 
واقعیت مج��ازی را نمی توان 
به سخت افزار مورد نیاز تجهیز 
کرد و از این رو عینک واقعیت 
مج��ازی باید ب��ه کامپیوتر با 
کابل های رابط متصل ش��ود. 
همین موض��وع عملکرد کاربر 
را به ش��دت محدود می کند و 

کاربر باید دائم به فکر مراقبت از 
اتصال های خود باشد و آزاد نخواهد 

بود.
 راه حل در تغییر شکل است
زومیت گفت: هدست های عرضه 
ش��ده به بازار در سال های اخیر 
را می ت��وان به دو دس��ته اصلی 
تقس��یم ک��رد؛ هدس��ت های 
مبتنی بر گوشی های هوشمند 
و هدس��ت هایی که بای��د برای 
اس��تفاده به ی��ک رایانه متصل 
ش��وند. HP برای حل مش��کل 
حمل و نقل هدست های متصل 
ش��ونده به رایانه ها، محصولی را 

تولید کرده که یک پی سی قدرتمند 
با فرمی ش��بیه به کوله پش��تی است و 

می توان ب��ه راحتی آن را در پش��ت قرار 
داد و حمل کرد. اچ پی اخیرا س��ری 

محص��والت Omen را 
ی  ا ب��ر

بازی دوستان راهی بازار کرده که در آینده نزدیک شاهد 
اضافه ش��دن محصول جدیدی که یک پی سی قدرتمند 
اس��ت، به خانواده این محصوالت خواهیم ب��ود. با توجه 
به اهمی��ت روزافزون واقعی��ت مجازی و 
هدست های واقعیت مجازی، اچ پی 
محصول��ی را با در نظ��ر گرفتن 
تمای��ل جدید دنی��ای فناوری 
معرفی کرده است. این محصول 
یک پی س��ی قدرتمن��د برای 
اتصال به هدست های واقعیت 
مجازی است که پردازش های 
مورد نیاز را روی پی سی انجام 
می دهند. قابلیت بسیار جالب 
توجه این پی سی، شکل آن 
اس��ت که ش��بیه ب��ه کوله 
پش��تی بوده و امکان حمل 
و نقل س��اده را به دارندگان 
هدست های واقعیت مجازی 
می دهد. هنوز مشخص نیست 
که اچ پ��ی نام محص��ول خود 
را چه چی��ز انتخ��اب خواهد 
کرد، هرچند باید این پی س��ی 
را ج��زوی از محصوالت س��ری 
Omen X خوان��د. اچ پ��ی هنوز در 
حال کار روی این محصول است و چند نمونه از این 
دس��تگاه را در ماه اخیر مورد آزمایش 
قرار داده است. مشخصات فنی این 
رایانه شخصی به گونه ای انتخاب 
شده تا برای کار با هدست های 
واقعی��ت مج��ازی کمب��ودی 
نداشته باشد. از جمله مشخصات 
فنی این محص��ول می توان به 
 ،Core i7 یا Core i5 پردازنده
حافظه داخل��ی ۳۲ گیگابایتی 
و ی��ک کارت گرافیک که هنوز 
ماهیت آن مش��خص نیس��ت، 
اشاره کرد. براس��اس اطالعات 
ارایه ش��ده وزن این پی سی کمتر 
از 4/5کیلوگرم خواه��د بود که تقریبا 
هم وزن با لپ تاپ گیمینگ و مخصوص 
Preda�واقعیت مجازی ایسر با نام 

اس��ت.   tor 17X
چ پ��ی  ا

یک جفت فن را برای خارج کردن گرما از درون پی س��ی 
تعبیه کرده و همچنین دو باتری برای تامین انرژی مورد 
نیاز پردازنده اصلی و کارت گرافیک در نظر گرفته ش��ده 

است که مستقل از هم کار می کنند.
با استفاده از این پی س��ی دارندگان هدست های واقعیت 
مج��ازی نظی��ر HTC Vive، Oculus Rift ی��ا س��ایر 
هدس��ت های واقعیت مجازی مش��ابه که نیازمند اتصال 
به پی س��ی هس��تند، می توانند از این محصول استفاده 
کنند. با اس��تفاده از این پی س��ی می توان هدس��ت های 
واقعیت مجازی را روی چشم گذاش��ت و بدون نگرانی از 
اتصاالت بین هدست و پی سی، به گشت و گذار پرداخت. 
شاید این سوال نیز برای شما مطرح شده باشد که مزیت 
استفاده از این پی س��ی در مقایسه با لپ  تاپ ها مخصوص 

بازی چیست؟
عدم انتش��ار گرمای زیاد و ارگونومی باالی این محصول 
را باید مزایای آن خواند. اچ پی ب��رای افزایش جذابیت و 
کاربرد این محصول، به جزییات پی سی خود توجه زیادی 

معطوف کرده است.
برای مثال در صورت اتمام باتری ها که عمری یک ساعته 
برای پردازش محتوای واقعیت مج��ازی دارند، می توان 
باتری های جدید را در پی س��ی کار گذاشت، حال آن که 
باتری سوم در زمان تعویض باتری به کمک پی سی آمده 

و از خاموش شدن آن پیشگیری می کند.
اچ پی در کنار واحد پ��ردازش مرکزی ک��ه در قالب یک 
فرم فکتور کوله پشتی مانند طراحی شده، مانیتور، کیبورد 
و ماوس��ی بی س��یم را نیز کنار محصول عرضه می کند تا 
همچنان بتوان از آن به عنوان یک رایانه معمولی استفاده 
کرد. اچ پی اولین شرکتی نیس��ت که چنین محصولی را 

راهی بازار کرده است.
پیش از این نیز MSI و Zotac نیز محصوالتی را که شکلی 
مشابه کوله پش��تی دارند، رونمایی کرده اند. هیچ یک از 
ش��رکت های مورد نظر قیمت محصول خود را مشخص 
نکرده اند، اما اچ پی اعالم کرده که محصولش برای کاربران 

با قیمتی قابل دسترس راهی بازار خواهد شد.
با توجه ب��ه اینکه یک پی س��ی معمولی با پش��تیبانی از 
هدس��ت واقعیت مجازی و پردازش های مربوطه، قیمتی 
۱۰۰۰ دالری دارد، پس باید انتظار داش��ت که محصول 
اچ پی با داش��تن ظرافت هایش، بیش از این مقدار قیمت 

داشته باشد. 
با وجود لپ تاپ های مخصوص ب��ازی انتظار نمی رود این 
گونه محصوالت با استقبال باالیی از سوی کاربران عادی 
روبه رو شود، اما مش��تریان دیگری برای این محصوالت 
می توان متصور شد که از جمله آن ها می توان به پارک ها 

و موسسات تحقیقاتی اشاره کرد.

نتایج پژوهش های جدید نشان داده است؛

موبایل و سرطان بی ارتباط نیستند

پژوهش تازه انجام شده روی موش های آزمایشگاهی توسط برنامه 
سم شناسی ملی آمریکا، میان اس��تفاده از تلفن همراه و سرطان 
رابطه ای یافته است. در این آزمایش موش های مذکر در معرض 
فرکانس هایی قرار داده شدند که معموال توسط تلفن های همراه 

ساطع می شوند.
بررس��ی ها از وقوع ضعیف دو ن��وع تومور در می��ان این موش ها 
حکایت داش��ت. یکی از آن ه��ا گیلوماس نام دارد ک��ه معموال در 
مغز یافت می شود. نوع دیگر نیز ش��وانوماس نامیده می شود که 
در قلب به وجود می آید. این در حالی اس��ت که شیوع تومور های 
سرطانی در میان موش های ماده ای که به همین میزان در معرض 
تشعشعات مذکور قرار گرفته بودند افزایشی نشان نمی داد. اوایل 
هفته گذشته سخنگوی مؤسسه ملی بهداش��ت آمریکا که بر این 
آزمایش نظارت داشت، این پژوهش جدید را کم اهمیت قلمداد و 
اشاره کرد داده های قبلی شواهد ناچیزی مبنی بر سرطان زا بودن 

استفاده از تلفن همراه در اختیار محققان گذاشته است.
به بیان دیگر به نظر می رس��د محققان هنوز بر س��ر این موضوع 
به اتفاق نظر نرس��یده اند. موش ه��ا روزانه ۹ س��اعت در معرض 

تشعشعات موبایل قرار گرفته بودند. ۱۱ موش از بین 54۰ موش 
دچار تومور بدخیم مغزی و ۱۹ موش نیز دچار تومور مرتبط با قلب 
شده بودند؛ توموری که ممکن است در عصب شنوایی نیز بروز کند. 
جالب اینجاس��ت موش های گروه کنترل آزمایش که در معرض 
تشعش��عات مذکور قرار نگرفته بودند دچار هیچ یک از تومورهای 
یاد ش��ده نش��دند، اما به علتی نامعلوم زودتر از موش هایی که در 
معرض این فرکانس ها قرار داش��تند جان خود را از دست دادند. 
تصور غالب بر این اس��ت که تشعشعات ساطع شده توسط موبایل 
سرطان زا نیستند، زیرا ضعیف تر از آن در نظر گرفته می شوند که 

بتوانند DNA را تغییر دهند.
همین موضوع است که تومورهای ایجاد شده در موش های مذکر 

این آزمایش را مورد توجه قرار می دهد.
برخی از دانش��مندان می گویند این موضوع تنها می تواند نشان 

دهنده تصادفی بودن تومورها باشد.
موضع رسمی دولت ایاالت متحده این است که هیچ شواهد قابل 

اتکایی مبنی بر سرطان زا بودن تلفن همراه وجود ندارد.
جان بوش��ر، معاون رییس برنامه سم شناس��ی ملی آمریکا، عدم 

وجود پاس��خی قطعی برای رابطه احتمالی بین اس��تفاده از تلفن 
همراه و ابتال به سرطان را با این جمله جمع بندی می کند که نتایج 
آزمایش��ات جدید به همان اندازه که می توانند وارد باشند ممکن 

است صحیح نباشند.
گروه تجاری صنعت بیسیم یا CTIA نیز خاطرنشان کرده است از 
زمان رواج استفاده از تلفن همراه در میان مردم یعنی دهه ۱۹۸۰ 
میالدی، ابتال به تومور مغز در میان افراد افزایش��ی نیافته اس��ت. 
اوتیس براولی، از انجمن س��رطان آمریکا می گوید: »این یافته ها 
غافلگیرکننده اند. ما منطقا نمی توانیم تصور کنیم تشعشعات غیر 
یونیزه عامل به وجود آورنده  این تومور ها بوده باش��ند. این مثال 
نشان می دهد چرا پژوهش های جدی تا این اندازه در ارزیابی خطر 

ابتال به سرطان اهمیت دارند«.
به نقل از وال استریت ژورنال، آزمایش های یاد شده روی دو نوع 
موش و با استفاده از دو نوع دستگاه GSM و CDMA با طیف ۹۰۰ 
مگاهرتز و ۱۹۰۰ مگاهرتز انجام شده اند. آنها به مدت ۱۸ ساعت 
در روز، با فواصل ۱۰ دقیقه ای، هر بار به مدت ۱۰ دقیقه در معرض 

تشعشعات موبایل قرار گرفته بودند.

وقتی رایانه ها برای نجات خود تغییر شکل می دهند؛

کیس رایانه خود را در پشت خود بیندازید!

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اسالمی ایران گفت: تهران پتانسیل 
و شرایط این را دارد که به یک شهر فناور محور و دانش بنیان تبدیل شود.

 سورنا ستاری در دیدار »میشاییل هویپل« ش��هردار وین اظهار کرد: سطح 
روابط ای��ران و اتریش در دو س��ال اخیر گس��ترش فوق العاده ای داش��ته و 
قراردادهای متعددی بین دو کشور منعقد شده است که نیاز به پیگیری های 

مستمر برای اجرایی شدن دارد.
وی افزود: دولت تدبیر و امید از ابتدا پیگیر اجرایی شدن اقتصاد دانش بنیان 
بوده و برای رسیدن به این اقتصاد، تالش زیادی کرده است و از همه امکانات 

موجود استفاده می کند.
به گفته ستاری، در حال حاضر ایران ۳۲ میلیون جوان بین ۲۰ تا 4۰ سال و 
5 میلیون دانشجو دارد و یکی از بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده مهندس 

بعد از چین، روسیه و هند است.
وی تصریح کرد: با تالش��ی که برای تحقق اقتصاد دانش بنیان در جمهوری 
اس��المی ایران صورت گرفته، در حال حاضر درآمد نفتی از کل درآمد ایران 
به کمتر از ۱5 درصد رسیده و تالش بیشتری خواهیم کرد که اقتصاد دانش 

بنیان را در وسعت بیشتری اجرایی کنیم.
ستاری با بیان اینکه شهر وین یک ش��هر دانش بنیان است، گفت: تهران نیز 
چنین ش��رایطی را در آینده نزدیک خواهد داشت؛ زیرا دانش��گاه ها، مراکز 
تحقیقاتی و شرکت های فعال زیادی در حوزه علمی و فناوری در تهران وجود 
دارد که اگر از این امکانات به خوبی استفاده شود می توانیم تهران را نیز به یک 

شهر دانش بنیان و فناور محور تبدیل کنیم.
وی، با اشاره به همکاری مشترک معاونت علمی با شهرداری تهران در زمینه 
فناور شدن این ش��هر، بیان کرد: در حال حاضر ۳۸ پارک فناوری در کشور و 

۳ پارک در نزدیکی تهران قرار دارد که در تالش��یم با کمک شهرداری تهران 
از این امکانات بهره ببریم و پایتخت را به سمت فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

سوق دهیم.
رییس بنیاد ملی نخب��گان در ادامه اظهار کرد: ته��ران از نظر نانوتکنولوژی، 
بایوتکنولوژی، سلول های بنیادی، تجهیزات پزشکی و ICT پتانسیل خوبی 
دارد، اما از نظر محیط زیس��ت و معضالت زیست محیطی با مشکالت زیادی 

روبه رو است که نیاز داریم در این حوزه با استفاده از به کارگیری فناوری های 
نو به گشایش ها و راه حل های مناسبی برس��یم. وی تصریح کرد: بدون نگاه 
فناوری محور به مشکالت زیست محیطی و آلودگی های موجود در شهرهای 
بزرگ به نتیجه ای نخواهیم رس��ید و امیدوار هس��تیم بتوانیم با استفاده از 
تجربیات ش��هر وین که یک شهر اس��تاندارد از نظر زیس��تی است برای حل 

معضالت شهر تهران به راه حل های خوبی برسیم.
نای��ب رییس هیئ��ت امنای صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی با بی��ان اینکه 
 معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری آماده همکاری مشترک در کنار 
همکاری های متقابل دو شهردار در زمینه های مختلف محیط زیستی، رفع 
آلودگی های زیستی و حل مشکل پسماندها با شهر وین است، افزود: تهران 
توانایی تبدیل شدن به یک شهر فناور را دارد؛ زیرا در حال حاضر بیش از 5۰ 

میلیون موبایل هوشمند در دست مردم است.
درصد شهرنش��ینی در ایران بیش��تر از آلمان و ایتالیاس��ت و ب��ازار تجارت 
الکترونیک این ش��هر نیز که اکنون حدود ۲۰ میلیارد دالر است، تا دو سال 

دیگر به بیش از ۸۰ میلیارد دالر خواهد رسید.
ستاری بیان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه کمک به شهرداری تهران و ایجاد بستر و زیرساخت برای تبدیل تهران 
به یک شهر فناورمحور آماده همه گونه همکاری و دریافت پیشنهادات از سوی 

شهر وین استقبال می کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اسالمی ایران، با ارایه درخواست از 
 AIT شهردار وین برای برگزاری جلس��ه ای با رییس انستیتو فناوری اتریش
گفت: امیدوار هس��تیم بتوانیم با رییس AIT جلسه ای داش��ته باشیم و در 

خصوص همکاری های مشترک با این سازمان نیز مذاکره کنیم.

مرسدس بنز به تازگی از یک موتور دیزلی جدید رونمایی کرده است 
که در کالس E مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت. از ویژگی های این 
موتور می توان به یک سیستم موثرتر در بخش خروجی گازهای اگزوز 

اشاره کرد.
به واس��طه این تکنولوژی گازهای خروجی توربوها دوباره در محفظه 
احتراق مورد مصرف قرار می گیرند، هرچند مفهوم اصلی چنین کاری 
از مدت ها پیش به عنوان سامانه EGR وجود داشت، اما مرسدس بنز 

این تکنولوژی را به سطح جدیدی ارتقا داده است.
بدین ترتیب میزان انتشار دی اکسید کربن و NOX به مقدار بسیاری 

کاهش یافته است.
این موتور جدید 4 سیلندر با کد OM 654 خوانده می شود و مرسدس 
اعالم کرده است که این موتور جدید برای طی کردن یک مسافت ۱۰۰ 
کیلومتری تنها به ۳/۹ لیتر گازوییل نیاز دارد. E220 d در هر کیلومتر 
تنها ۱۰۲ گرم دی اکس��ید کربن تولید می کند که رقم بسیار پایینی 
حتی در مقایسه با موتورهای بنزینی است. در واقع این یکی از چندین 
موتور جدیدی است که مرس��دس بنز از حاال تا سال ۲۰۱۹ معرفی و 

رونمایی خواهد کرد.
این موتور جدید به راحتی قوانین جدید و سخت گیرانه زیست محیطی 

مربوط به سال ۲۰۱7 را رعایت می کند.
در بخش موتورهای بنزینی هم مرس��دس مدعی است که برای اولین 
بار از فیلترهایی استفاده کرده که قبل تر تنها در نمونه های دیزلی به 

منظور جذب ذره های خاص مورد استفاده قرار می گرفته است.
در واقع مرس��دس با این حرکت خود می خواهد پیش از کوچ جهانی 
خودروس��ازان به س��مت مدل های تمام الکتریکی، روی نمونه های 
دیگری از موتورها هم سرمایه گذاری گسترده ای انجام دهد و به قدرت 

نمایی خود در تمامی بخش های بازار ادامه دهد.
گفتنی است که مرسدس به واس��طه حضور قدرتمند خود در فرمول 
یک، در زمین��ه موتورهای بنزینی توربو نیز گوی س��بقت را از س��ایر 
خودروس��ازان جهان ربوده و به راهکارهای فوق العاده ای برای تولید 

پیشرانه های قدرتمند و با دوام دست یافته است.

اسپیس اکس از جمله ش��رکت های خصوصی آمریکایی است که در 
حوزه هوا و فضا فعالیت دارد و سعی می کند، سفر به خارج زمین را به 

شکلی تجاری درآورد.
این شرکت هم اکنون با استفاده از راکت های خود پروازهایی را برای 
ناسا انجام می دهد و محموله های مورد نظر س��ازمان فضایی آمریکا 
 را با دریافت مبلغی، تا ایس��تگاه فضایی بین المللی می برد. اما یکی از

 ایده های مهم مطرح شده از سوی شرکت مورد بحث و به طور مشخص 
ایالن ماس��ک مدیرعامل آن، اس��تفاده از راکت های چند بار مصرف 
است تا هزینه انجام این سفرها تا حد امکان پایین بیاید. خوشبختانه 
مهندسان اسپیس اکس تا حدود زیادی در عملیاتی سازی ایده خود 
موفق بوده اند و توانس��ته اند راکت های فالک��ون ۹ را با موفقیت روی 

زمین فرود بیاورند.
حاال این راکت ها روی کش��تی های بدون سرنش��ین فرود می آیند. 
اگر خبرها را دنبال کرده باش��ید شرکت اس��پیس اکس چندی پیش 
این پروژه را با موفقیت به انجام رس��اند و توانس��ت فالکون ۹ را بعد از 
چندین بار تالش ناموفق روی دریا فرود بیاورد. حاال خبر رس��یده که 
این ماموریت برای بار دوم در اقیانوس اطلس با موفقیت انجام شده تا 
فهرست دستاوردهای این شرکت از گذش��ته پربارتر شود. در جریان 
این ماموریت، راکت باید ماهواره ۳۱۰۰ کیلوگرمی THAICOM�8 را 
به ارتفاع ۳۲ هزار کیلومتری از س��طح زمین برساند و در آنجا ماهواره 
به مدت ۱5 سال در مدار خواهد بود تا س��یگنال های تلویزیونی را در 

جنوب شرقی آسیا تقویت کند.

آیا دیزل می تواند در برابر نیروی الکتریسیته قدم علم کند؟

بنز هنوز هم به دیزل امیدوار است

اسپیس اکس در حال انجام ماموریت است؛

فالکون 9 دوباره رفت و برگشت

خبر

 تهران به یک شهر دانش بنیان
 و فناورمحور تبدیل می شود

ناسا در همکاری با یک شرکت دیگر آمریکایی؛

ایستگاه فضایی منبسط و منقبض شد

ماژول جدی��د ایس��تگاه فضای��ی بی��ن المللی به 
 ن��ام BEAM ق��رار ب��ود دو روز پی��ش ب��ه یکی از

 ماژول های این ایستگاه به نام Tranquility متصل 
ش��ود، اما اوضاع برای ناسا و ش��رکت طراح ماژول 
جدید یعنی Bigelow Aerospace چندان خوب 
پیش نرفت. یک��ی از فضانوردان ایس��تگاه فضایی 
بین المللی به ن��ام جف ویلیامز پ��س از اتصال بیم 
به ایس��تگاه، برای پمپاژ هوا به داخل این ماژول از 
طریق یک دریچه کوچک و انبس��اط آن، ۲ ساعت 
زمان ص��رف کرد. اما مش��کلی نامعلوم باعث ش��د 
ماژول قابل انبس��اط جدید به اندازه ای که باید باز 
نش��ود. با نتیجه بخش واقع نش��دن تالش ها، ناسا 
روی اکانت توئیتر خود اعالم کرد در تالش اس��ت 
در کنار محققان بیگلو اروسپیس علت این موضوع 
را پیدا کند. بر اس��اس ی��ک توئیت دیگ��ر نیز قرار 
بود امروز مس��ئوالن ناس��ا و بیگلو اروسپیس طی 
 کنفرانس��ی مطبوعات��ی آخرین نتای��ج کار خود و

 قدم های بعدی ش��ان را با عالقه من��دان در میان 
بگذارند. ماژول BEAM، اقامتگاه آزمایش��ی جدید 
شرکت بیگلو اروسپیس است که قرار بود با طراحی 
قابل انبساطش به مدت ۲ سال در ایستگاه فضایی 
بین المللی به آزمایش گذاش��ته شود. ماژول مورد 
بحث از موادی شبیه به کوالر ساخته شده و با هدف 
اشغال فضای کمتر هنگام حمل، به صورت فشرده 
توس��ط پرواز تاریخی موش��ک فالکون ۹ ش��رکت 
اسپیس اکس  به ایس��تگاه بین المللی ارسال شد. 
ساکنین ایس��تگاه فضایی بین المللی قرار است آن 
را ب��ه نحو مقتضی نص��ب و باز کنند و چن��د بار در 
سال به آن وارد ش��وند تا در این دوره آزمایشی، به 
جمع آوری داده های الزم از دستگاه ها و ابزار های 
 آن بپردازند و ش��رایط آن را ارزیابی کنند. ناسا در

 وب س��ایت خود از ت��الش مجدد برای ب��از کردن 
م��اژول BEAM خبر داده؛ فرآین��دی که به صورت 

تلویزیونی نیز پوشش داده خواهد شد. 
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ابالغ رای
3/226 ش��ماره دادنام��ه: 9409970353502222 ش��ماره پرون��ده: 
9409980360100929 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941403 شکات: آقای 
 ش��هاب حاتمی فرزند مرتضی به نش��انی شهرس��تان اصفهان خ فروغی

 ک ش��ماره 7 ک رحمانی بن شاد ک 66، 2- آقای محس��ن پورنک بلداجی 
فرزند طاهر به نشانی شهرستان اصفهان میدان شهدا ک بهار بن اردیبهشت 
 پ 40 ط همکف ، متهمین: 1- آقای بهنام اس��ماعیلی 2- آقای بابک شیرانی

 3- آقای حمید جم ش��یرازی همگی به نش��انی مجهول الم��کان 4- آقای 
ابوالفضل سلطانی به نشانی شهرستان اصفهان خ رباط خ ساحل پیرایش 
محمد، اتهام ها: 1- ضرب و جرح با قداره 2- شرکت در ضرب و جرح عمدی 
با قمه و قداره 3- ش��رکت در تخریب عمدی ، گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام  آقای بهنام اس��ماعیلی آزاد 
به لحاظ عدم دسترسی به وی و مجهول المکان دائر بر شرکت در تخریب 
عمدی خودروی آقای ش��هاب حاتمی و مش��ارکت در ایراد ضرب و جرح 
عمدی با قمه و قداره با یک فرد ناشناس نس��بت به آقایان شهاب حاتمی و 
محسن پورنگ بلداجی ) پرونده در خصوص فرد ناشناس در دادسرا مفتوح 
می باش��د( دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شکات خصوصی و گزارش و تحقیقات 
مرجع انتظامی و گواهی های صادره از پزشکی قانون و اظهارات گواهان و 
اظهارات آقای ابوالفضل سلطانی مالک خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 
278 ن 36 ایران 13 مبنی بر اینکه خودرو در زمان درگیری در اختیار متهم 
بوده است و عدم حضور متهم در جلسه دادرس��ی و متواری بودن وی و 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم 
بوده و مس��تنداً به تبصره ماده 614 و ماده 677 قانون مجازات اس��المی 
مصوب سال 1375 بخش تعزیرات مواد 19 و 134 و 448 و 449 و 709 و 
714 قانون مجازات اسالمی مصوب س��ال 1392 متهم را از حیث تخریب 
خودرو به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب 
و جرح عمدی با قداره به تحمل یکس��ال حبس تعزیری )که صرفًا مجازات 
اش��د قابل اجرا خواهد بود( و از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت 50 
درصد از هشت درصد دیه کامل بابت دامیه گوش سمت چپ دهان و مخاط 
سمت چپ دهان و قسمت قدامی تحتانی ران راس��ت و فوقانی ران راست 
و خلفی میان ران راست و ساعد چپ و نیم درصد دیه کامل بابت حارصه 
ساعد راست در حق آقای محسن پورنک بلداجی و یک سه هزارم دیه کامل 
بابت حارصه بند انتهایی انگشت اول دست چپ و هفتاد و پنج صدم درصد 
از دیه کامل بابت سرخ شدگی قدام قفسه سینه در سمت راست و سه دهم 
درصد دیه کامل بابت ارش تورم س��مت چپ صورت در حق آقای شهاب 
حاتمی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس 
 از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 4558 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 109 جزایی سابق( 

) 518 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/234 کالس��ه پرونده 968/94 ش��ماره دادنام��ه: 94/11/14-925-94 
مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ذبیح اله 
شمس به نشانی چهار باغ باال مجتمع پارک ورودی 2 طبقه سوم واحد 66 
با وکالت محمد علی شمس، خوانده: جلیل سواری به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 827615-94/6/30 بانک سپه، 
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 ذبیح اله شمس با وکالت محمد علی شمس به طرفیت جلیل 
سواری به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 827615-94/6/30 تقدیمی 
از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده 
داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. لذا چون خوانده 
دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه، معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه 
خود اقامه و ارائه نکرده اس��ت. مس��تنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال ) 50/000/000 ( ریال 
بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ چهارصد و چهل هزار ریال ) 440/000 
ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/6/30 تا زمان 
اجرای حکم بر اساس آخرین ش��اخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و 
 نش��ر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.  
م الف:5347 ش��عبه 41 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 316 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول 

3/19 اجرای احکام ش��عبه 14 حقوقی اصفهان در نظر دارد پرونده کالسه 
940553 به طرفیت خواهان ها 1- شهال 2- پروین دخت 3- فریدون همگی 
دهدشتی با وکالت خانم سمیه سادات حسنی مطلق و خواندگان 1- فخری 
2- عذرا 3- مس��عود همگی دهدش��تی به خواسته دس��تور فروش ملک، 
جلسه مزایده ای در روز شنبه مورخ 95/3/29 س��اعت 10 الی 10/30 در 
محل اجرای احکام ش��عبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خ ش��هید نیکبخت 
200 متر بعد از ساختمان مرکزی، س��اختمان اجرای احکام حقوقی طبقه 
سوم واحد 6 برگزار می نماید که در این خصوص مال مورد مزایده عبارت 
است از ششدانگ پالک ثبتی 15186/117 بخش 5 ثبتی اصفهان به نشانی 
اصفهان میدان ق��دس کوچه بهار پالک 6 کدپس��تی 819863646 که طبق 
نظر کارش��ناس دادگس��تری ملک فوق به صورت یک واحد مس��کونی به 
مس��احت تقریبی 222/2 متر مربع می باشد. واحد مس��کونی مزبور واقع 
در بافت مس��کونی با قدمت باالی 25 س��ال با دیوارهای پیرامونی آجری 
باربر و س��قف تیرآهن با درب ورودی فلزی و نمای خارجی با مس��احت 
اعیانی ح��دود 130 متر مربع که طبق نامه ش��هرداری منطق��ه 10 به دلیل 
عدم انطباق با اصول و ضوابط شهرس��ازی، قابل افراز نمی باش��د. واحد 
مس��کونی موصوف دارای اتاق خواب و پذیرایی با کف موزاییک و دیوار 
با روکش رنگ و روغن و سقف گچبری شده با آثار ترک خوردگی مورب 
و افقی عمیق در سقف و دیوارها و آشپزخانه اپن با کف و دیوار سرامیک 
و دارای حیاط جنوب��ی با کف موزاییک و دیوار با نمای آجری و سیس��تم 
سرمایش به صورت کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و دارای انشعابات 
آب و برق و تلفن و فاضالب می باشد و در حال حاضر خالی از سکنه است 
که با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل موثر در قضیه، ارزش شش��دانگ 
 پالک فوق مبلغ 4/990/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از ملک ف��وق واقع در آدرس اعالمی 
بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلس��ه مزایده را دارند که حداقل 10 
درصد مبلغ مزایده را به همراه داش��ته باشند. برنده مزایده فردی است که 
باالترین قیم��ت را ارائه دهد.  م الف:6222  اجرای احکام ش��عبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 356 کلمه، 4 کادر(
مزایده  

3 ش��ماره نام��ه: 9510116839000069 ش��ماره پرون��ده:  /30
9409980361500097 شماره بایگانی شعبه: 940359 اجرای احکام شعبه 

10 دادگاه عمومی و حقوقی )خانواده ( اصفهان در نظر دارد در خصوص 
کالس��ه 940359 ح ج 6 له خانم زهرا س��هرابی با وکالت آقای محمد علی 
بذرافشان علیه آقای محمد صادقی کله مسلمانی به خواسته اصل مهریه و 
اجرت کارشناس و هزینه نشر جلسه مزایده ای جهت فروش 12 حبه از 72 
حبه 6 دانگ پالک ثبتی 4/1366 بخش 14 به استثناء بهای یک هشتم اموال 
منقول و غیر منق��ول مورد ثبت ش��ماره 55992 در صفحه 235 دفتر 438 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مربوط به منزل به  آدرس اصفهان خ میرزا 
طاهر، کوچه دهقانی، پالک 68 که به صورت یک باب منزل ویالیی جنوبی 
)در به ساخت( به مساحت 495 متر با قدمت بیش از 30 سال می باشد پالک 
دارای ورودی اصلی در سمت شمال و ورودی دیگری در به حیاط در ضلع 
جنوبی ش��رقی و عرض تقریبی 3 متر می باشد پالک دارای عقب نشینی از 
سمت گذر شمالی و ساخت در طبقه همکف به همراه حدود 50 متر زیرزمین 
و 2 اتاق مجزا در طبقه فوقانی است بنا دارای کف موزاییک، دیوار با پوشش 
نهایی گچ و رنگ، دربهای چوبی، پنجره آلومینیومی، تاسیسات کولر آبی 
و بخاری، کابینت فلزی، کاش��ی و سرامیک در س��رویس های بهداشتی و 
آشپزخانه با بدنه و سقف س��یمانی در زیرزمین می باشد و 6 دانگ آن به 
مبلغ 16 میلیارد ریال مع��ادل 16/000/000/000 ریال و 12 حبه موضوع 
مزایده به مبلغ 2666666666 ریال ارزیابی گردیده اس��ت را برگزار نماید 
طالبین می توانند جهت بازدید 5 روز قبل در محل از ملک دیدن کرده و جهت 
شرکت در مزایده در تاریخ 1395/03/29 س��اعت 9/30 در دفتر این اجرا 
واقع در اصفهان خ شهید نیکبخت 200 متر باالتر از ساختمان دادگستری 
سمت راست س��اختمان اجرای احکام طبقه 2 واحد 4 حاضر شوند فروش 
از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود باالترین قیمت را پیشنهاد 
و ده درصد مبلغ تصویبی را به حساب سپرده واریز و هزینه های مربوطه 
را متقبل شود.   م الف:6224  اجرای احکام شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان 

) 343 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/227 کالس��ه پرونده: 941499 ش��ماره دادنام��ه: 83-95/1/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین فتح ا... 
زاده فرزند فتح اله به نشانی اصفهان خ امام خمینی شهرک صنعتی امیرکبیر 
بلوار عطاء الملک نبش بلوک 34 پالک3،  خوانده: مجتبی افشین پور فرزند 
اله یار به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 190/000/000 ریال 
طی 2 فقره چک به ش��ماره های 948739- 94/11/15 و 9402/961442-

07 – 94/12/10 بانک ملی و خسارات قانونی و تاخیر تادیه ، گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای م��ی نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت 
حسین فتح ا... زاده به طرفیت مجتبی افش��ین پور به خواسته مطالبه مبلغ 
190/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 94/11/15-948739 
و 9402/961442-07-94/12/10  عه��ده بان��ک ملی ای��ران 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 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ 
خواندگان به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 450/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاری��خ 94/11/15 و 94/12/10  لغای��ت 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 سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:5327 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

) 326 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/228 کالسه پرونده: 940878 شماره دادنامه: 1616-94/09/29 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 8 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد قربانی 
فرزند مجید به نش��انی اصفهان خیاب��ان کاوه خیابان گلس��تان چهار راه 
هس��ا بلوار زیتون فرعی 15 انتهای کوچه آخرین منزل راس��ت  با وکالت 
1- حسین محمدیان فرزند یدا... ) جمعًا منفردا( 2- الهام ابوالحسنی فرزند 
قربانعلی هر دو به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان 
بانک تجارت)ارغوان( طبقه 3 واحد 18،  خوانده: محس��ن استکی اورگانی 
فرزند اس��ماعیل به نش��انی اصفهان خیابان رباط کوچه خالق، خواسته: 
تقاضای رس��یدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر پرداخت 
مبل��غ 41/000/000 ریال وجه دو فقره چک به ش��ماره ه��ای 813351 و 
481885 به عهده بانکهای س��په و صادرات و مطالبه خسارات دادرسی و 
حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه،  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 دادخواس��ت محمد قربانی با وکالت 1- حسین 
محمدیان 2- الهام ابوالحسنی به طرفیت محسن استکی اورگانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 41/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 813351-

94/2/31 و 481885-93/11/15  عهده بانک س��په و صادرات به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 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 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ 
خواندگان به پرداخت مبلغ 41/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و 
پرداخت 350/000 ریال به عنوان خسارت دادرس��ی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 94/2/31 و 
93/11/15  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 .
م الف:5328 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 

373 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/213 در خصوص پرونده کالس��ه 31/95  ش ح 51 خواهان علی قاسمی 
زاده شهرآبادی مبنی بر مطالبه به طرفیت امید لطفی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/4/29  ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه به نشانی خ 
هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( 
مجتمع ش��ماره 3 ش��ورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:6163 ش��عبه 51 حقوقی مجتمع ش��ماره سه ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر( 

اخبار

 ش��هردار نطنز اظهار ک��رد: امروزه ش��هرداری ها به غی��ر از مباحث 
 خدمت رس��انی، به نهادهای��ی اجتماع��ی و فرهنگی تبدیل ش��ده 
و می توانند در کاهش معضالت اجتماعی موثر باشند که در این راستا 
شهرداری نطنز در سه سال گذش��ته از فعالیت های فرهنگی فاخر و 

ارزشی حمایت کرده و حمایت می کند.
سید محس��ن تجویدی افزود: امسال هم ش��هرداری نطنز همچون 
سال گذش��ته با همکاری انجمن هنرهای نمایشی دومین جشنواره 
تئاتر اس��تانی کوثر را برگزار می کند. وی تصریح کرد: این شهرداری 
از سال ۹۴ به طور جدی و محکم جشنواره تئاتر استانی را آغاز کرد و 
امسال دومین جشنواره تئاتر را با قوت بیشتر و با هدف ارتقای فرهنگ 
عمومی، ایجاد شور و نشاط فرهنگی در شهر و کاربردی کردن اصول 
س��بک زندگی اس��المی برگزار می کند. وی اضافه کرد: گروه های 
 هنری می توانند آثار خود را در دو بخ��ش تئاتر صحنه ای و خیابانی 
با موضوعات آموزه های دینی و اخالقی، فرهنگ ایثار و شهادت، سبک 
زندگی اس��المی ایرانی، حقوق و فرهنگ شهرنش��ینی و شهروندی، 

مضامین تربیتی کودک و … به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
شهردار نطنز گفت: جشنواره تئاتر اس��تانی کوثر نطنز از۲۰ الی ۲۲ 
مرداد ماه همزمان با دهه کرامت در باغشهر زیبا و تاریخی نطنز برگزار 
می شود و گروه های هنری می توانند آثار خود را از هم اکنون تا ۲۵ 
تیر ماه به آدرس نطنز، سرابان، فرهنگسرای کوثر، دبیرخانه دومین 
جشنواره تئاتر استانی کوثر نطنز به صندوق پستی ۸۷۶۱۶۵۴۲۱۲ 
ارس��ال کنند. وی خاطر نش��ان ک��رد: آثار ارس��الی تا ۷ م��رداد ماه 
 توسط هیئت داوران بازبینی می ش��ود که در بخش صحنه ای ۸ اثر 
و در بخش خیابانی۱۰ اثر انتخاب و در نقاط مختلف ش��هر به مرحله 

اجرا در می آید.

رییس اداره آموزش و پرورش آران و بیدگل با اشاره به تغییر 
نظام آموزشی در س��ال های اخیر و کاهش نیروی انسانی 
مدارس خاطرنشان کرد: پس از آن که سیستم شش - سه - 
سه در مدارس آغاز شد بسیاری از نقاط کشور با کمبود نیرو 
مواجه شدند و سعی کردند با وارد کردن معلمان بازنشسته 
یا حق التدریسی، نیروهای خرید خدماتی و سرباز معلمان 

این خال را جبران کنند.
 محمد معدندار آران و بیدگل ب��ه کمبود ۱۲۵ آموزگار در 
مدارس ابتدایی اشاره کرد و گفت: برای جبران این کاستی ها 
س��عی ش��د طوری برنامه ریزی ش��ود که بهترین ها برای 

تدریس در آموزش و پرورش به مدارس شهرستان جذب 
شوند. وی با بیان این که اداره  آموزش و پرورش شهرستان 
به  بکارگیری نیروهای خرید خدمات رغبت نش��ان نداد، 
تصریح کرد: نیروهای جوانی که ظرفیت بیشتری نسبت به 
نیروهای بازنشسته برای حضور در مدارس داشتند و پیش 
 از این با حضور در دوره های پیش دبستانی تجربه  خوبی نیز 
 به دس��ت آورده بودند بهتری��ن انتخاب ه��ای اداره برای 

پر کردن خال نیروی انسانی بودند.
معدندار ش��مار جذب ش��دگان آموزش و پ��رورش با این 
ویژگی ها در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ و ۹۴-۹۵ را به ترتیب 

۳۰ و ۵۵ نفر اعالم کرد و اظهار داشت: این افراد جز برترین 
معلمان این دو س��ال تحصیلی بودند. وی در مورد جذب 
نیروهای سرباز معلم نیز تاکید کرد: با فرآیندهای شناسایی 
و جذب س��رباز معلمان می توان اذعان کرد بهترین سرباز 
معلمان کل اس��تان در آران و بیدگل به کار گرفته شدند. 
ریی��س اداره آموزش و پرورش شهرس��تان کس��ب رتبه  
دوم رشد آموزشی اس��تان در س��ال تحصیلی ۹۴-۹۵ را 
به عنوان شاهد س��خن خود مطرح کرد و ادامه داد: ایجاد 
 پایگاه های رشد در مدارس با هدف افزایش سطح تحصیلی 

دانش آموزان، یکی از عوامل کسب این رتبه بوده است.

در پی بازدید مش��ترک معاونت غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان نجف آباد و نماینده اداره صنعت و معدن و تجارت از یک 
واحد بدون پروانه کسب واقع در ویالشهر، تعداد۹۰۰ قلم مواد آرایشی 
قاچاق غیرمجاز به ارزش تقریبی ۲ میلیون و۷۰۰ هزار ریال کش��ف 

و جمع آوری شد.
همچنین یک واحد غیرمجاز دندانپزش��کی در یکی از روس��تاهای 
نجف آباد طی بازدید معاون درمان شبکه بهداشت شهرستان نجف آباد 
 به همراه کارشناس��ان نظارت بر درمان و نی��روی انتظامی، با توجه 

به اینکه این واحد فاقد مجوز قانونی بود، پلمپ شد.

شهردار نطنز اعالم کرد:

 برگزاری دومین جشنواره 
تئاتر استانی کوثر در مردادماه

توقیف 900 قلم مواد آرایشی
 در نجف آباد

قائم مقام معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران 
در نشست با مدیر عامل و پرسنل سازمان و اعضای 
شورای اسالمی شهر کاشان از سرای محالت تهران، 
با اش��اره به اینکه کاش��ان دارای هوی��ت فرهنگی، 
تاریخی، علمی و انقالبی باالیی اس��ت، گفت: تاریخ 
کاشان با ش��خصیت های بزرگ فرهنگی و انقالبی 
عجین شده و در ش��کل گیری انقالب و دوران دفاع 

مقدس نقش آفرین بوده است.
 علی محم��د نائینی اف��زود: در س��ال ه��ای اخیر 
ب��ا مدیری��ت جه��ادی تحوالت بس��یاری توس��ط 
شهرداری کاش��ان انجام ش��ده که کامال محسوس 
است. قائم مقام معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری 
تهران خاطرنشان کرد: سراهای محله طرح جدیدی 
اس��ت که در س��ال های اخی��ر به منظ��ور افزایش 
مش��ارکت مردم در امور محله و ب��ه منظور اجرای 

برنامه های اجتماعی توسط شهرداری تهران ایجاد 
شده است.

وی افزود: در س��راهای محله یازده خانه در محورها 
و موضوعات ورزشی، علمی، خانوادگی و هنری دائر 

شده است.
نائینی اذعان داش��ت: در ش��ورایاری ها و سراهای 
محله، قانون مصوبی وج��ود ندارد و نی��از به قانون 
مجلس، مصوبه وزارت کشور و شورای عالی استان ها 

در این زمینه است.
وی گفت: در حال حاضر تعداد ۳۵۴ س��رای محله 
در شهر تهران فعال هس��تند که عمده ترین وظیفه 
 آنها شناسایی آس��یب های اجتماعی و کنترل آنها 

در مقیاس محله است.
حس��ین حیدریان، رییس ش��ورای اس��المی شهر 
کاش��ان، با اش��اره به جایگاه و قدم��ت محالت در 

کاشان خاطر نش��ان کرد: یکی ازمهم ترین اهداف 
 شهرداری کاشان برگزاری ویژه برنامه های اجتماعی 

در محالت است.
وی هدف از این بازدید را کس��ب تجرب��ه و آگاهی 
 از چال��ش ه��ای مواج��ه ش��ده ش��هرداری تهران 
در شکل گیری و توسعه س��راهای محله عنوان کرد 
تا شهرداری کاشان نیز با اطمینان خاطر در راستای 

شکل گیری سراهای محله تالش کند.
علی هاش��می طاهری رییس کمیس��یون فرهنگی 
شورای اسالمی شهر کاشان در ادامه، با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا، ایجاد س��راهای محله در کاشان 
را در وهل��ه اول نیازمند تبادل نظ��رات و تجربیات 
سراهای محالت تهران در راستای بهبود، اثربخشی 

و ارایه خدمات به مردم دانست.
مجید شمس نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی ش��هر کاش��ان گفت: چگونگی روش ایجاد 
شورایاری ها و سراهای محله، قانون انتخابات و نحوه 
تشکیل چارت سازمانی نیازمند بررسی دقیق است.

مجتبی رضازاده مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری کاشان نیز، نحوه ایجاد و کارکرد سراهای 
محله، تفاوت س��راهای محله و خانه های فرهنگ، 
روش انتخاب اعضای شورایاری ها و فرآیند انتخابات 
را خواس��تار ش��د. مدیر عامل و پرس��نل س��ازمان 
فرهنگی ورزشی شهرداری و اعضای شورای اسالمی 
شهر کاش��ان طی س��فر یک روزه خود از سراهای 

محالت جنت و شهادت تهران بازدید کردند.

قائم مقام معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران:

 تاریخ کاشان با شخصیت های بزرگ فرهنگی و انقالبی 
عجین شده است

اخبار کوتاه

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اولویت های 
کاری مجلس دهم گفت: دستور کار مجلس دهم در ابتدای فعالیت مشخص 
است، نخست اینکه برنامه پنجم توسعه تا آخر امسال تمدید شده و بخش هایی 

از آن اصال عملیاتی نشده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
سید محمدجواد ابطحی افزود: مسئله مهم دیگر تحقق عملی موضوع اقتصاد 

مقاومتی است که مورد تاکید رهبر معظم انقالب قرار دارد. 
نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس هیچ 
موضوعی واجب ت��ر از اقتصاد مقاومتی را در دس��تور کار ندارند، تصریح کرد: 
برای تحقق  سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی نیاز اس��ت ک��ه مجلس و دولت 
 وارد عمل ش��وند. وی با تاکید بر اینکه در زمینه اقتصاد مقاومتی دیگر نیازی 
به قانون گذاری نیست، گفت: قوانین کافی برای تحقق موضوع اقتصاد مقاومتی 
پیش از این تصویب شده و بیش��تر باید روی بعد نظارتی و اینکه چرا تاکنون 

عملیاتی نشده، کار شود.
 ابطحی ادامه داد: دولت ملزم به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و 
باید گفت زمان شعار و حرف گذشته و باید دید که در اقدام و عمل چه باید کرد 
تا این موضوع محقق ش��ود. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دهم اظهار 
داشت: اگر قرار اس��ت اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود بانک ها باید ملزم شوند 
که درصد سود خود را پایین بیاورند، این موضوع به نفع تولیدکنندگان است 

چراکه رونق ایجاد می کند.

رییس اداره بهزیستی شهرس��تان چادگان گفت: احداث واحدهای مسکونی 
برای معلوالن همواره از دغدغه های اداره بهزیس��تی بوده که یکی از نیازها و 

اولویت های افراد تحت پوشش این اداره برآورده شود. 
حمید زمانی افزود: ساخت مس��کن معلوالن در شهرستان چادگان از طریق 
پرداخت کمک هزینه مس��کن از خیریه ها و مشارکت  مردم صورت گرفت، اما 
با تفاهم نامه ای که بین اداره بهزیس��تی، بنیاد مسکن، اداره راه و شهرسازی و 
انجمن خیرین منعقد ش��ده، مصوب ش��د متقاضیان تحت پوشش بهزیستی 
برای س��اخت واحدهای مسکونی به این ادارات معرفی ش��وند تا از تسهیالت 
ارایه شده اس��تفاده کنند. رییس اداره بهزیستی چادگان عنوان کرد: با کمک  
خیرین و بهزیستی استان اصفهان تاکنون ۱۲۸ نفر از معلوالن و زنان سرپرست 
خانوار شهری و روستایی در چادگان موفق شدند که از مسکن بهره مند شده 

و صاحب  خانه شوند. 
 وی به س��اخت مس��کن معلوالن در روس��تاها اش��اره ک��رد و بیان داش��ت: 
به خانواده های روس��تایی که دارای یک معلول یا بیش��تر باشند، مبلغ۱۵۰ 
میلیون ریال وام قرض الحس��نه تعلق می گیرد و مبل��غ۱۸۰ میلیون ریال نیز 

کمک های بالعوض از اداره بهزیستی پرداخت می شود.

نماینده مردم خمینی شهر:

کاهش سود بانکی 
برای رونق تولید، الزم است

 ساخت 128 واحد مسکونی 
برای معلوالن شهرستان چادگان

کمبود 12۵ آموزگار در مدارس ابتدایی آران و بیدگل
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دانستنی ها خبر

هر بار که با کس��ی دس��ت می دهد فورا دست هایش را 
می ش��وید یا از دس��ت دادن با دیگران امتن��اع می کند.

حتی تقریبا هر بار، پس از خروج از خانه یا ماش��ین اش 
باز می گردد تا از قفل بودن در آن مطمئن شود. خودش 
می داند و متوجه است اشکالی در کار است، اما ناخودآگاه 
به انجام چنین رفتارهای تکرارش��ونده ای مجبور است. 
در واقع، احس��اس اجبار به انجام چنین رفتاری به طور 
 تکرار ش��ونده ممک��ن اس��ت نش��انه ای برای وس��واس

 فکری � عملی باشد.
در اختالل وسواس، فرد ممکن است احساس پریشانی، 
افکار ناخواسته یا تصاویری داشته باشد که اصال مفهومی 
ندارد. اگر هم فرد سعی کند این افکار یا تصاویر را نادیده 

بگیرد دچار عذاب وجدان می شود.
چرا وسواسی می شوید؟

جالب اس��ت بدانید مطالع��ات مغزی در خواب نش��ان 
می دهد اختالل وسواس ریشه در افسردگی دارد .

مهش��ید آقاجان بیک، کارش��ناس روان شناسی درباره 
عوامل موثر در بروز وس��واس می گوید: مطالعات ژنتیک 
نشان داده اس��ت حداقل در مواردی از اختالل وسواس، 
عامل ارثی وجود دارد که میزان بروز آن در بستگان درجه 

اول بیمار 3 تا 7 درصد است.
وی تاکید می کند: بیش��تر بیم��اران مبتال ب��ه اختالل 
وسواس��ی جبری )تکرارهای اجب��اری( عالیم جبری را 
پیش از بیماری بروز نمی دهن��د. بنابراین چنین صفاتی 
الزمه پیدایش اختالل وسواس��ی جبری نیست. از سوی 
دیگر، گاهی اختالل وس��واس بر اثر عادت های رفتاری 
 است که با گذشت زمان، آموخته و در درون فرد نهادینه 

می شود.
دکتر مس��عود اس��دی، روان ش��ناس هم در این باره به 
جام جم می گوید: براس��اس بررسی ها، وسواس همزمان 
با بلوغ در افراد ش��کل می گیرد و به تدریج رشد می کند. 
زمینه ژنتی��ک، موقعیت های ف��ردی و اجتماعی و البته 
سبک زندگی هم می تواند باعث بروز رفتارهای وسواس 
گونه باش��د. به عنوان مث��ال یک مادر دلس��وز که مدام 
می ترس��د ب��ه فرزن��دش آس��یبی برس��اند، در معرض 
وس��واس های فکری � رفت��اری قرار خواه��د گرفت و با 
مراقبت های 24 س��اعته در ظاهر دچار کاهش اضطراب 
می ش��ود، در حالی که رهایی از اضطراب موقتی است و 
خیلی زود شرایط به گونه ای می شود تا رفتارهای ناشی از 
وسواس را مدام تکرار کنند و این عمل خیلی زود به یک 

رفتار وسواسی از نوع بیماری تبدیل خواهد شد.
وسواس، بیماری روانی نیست

وس��واس یک اختالل اضطرابی اس��ت نه ی��ک بیماری 
روانی؛ یعنی درجه ای خفیف ت��ر از بیماری دارد. به بیان 
دیگر، عالمت اصلی اختالل این اس��ت که فرد آگاه است 

چه مشکلی دارد.
آقاجان بیک با بیان این مطال��ب می افزاید: پایه این نوع 

اختالل، اضطراب است که از فکر ش��روع و در نهایت به 
عمل اجباری و تک��راری می انجامد. به بی��ان دیگر اگر 
وسواس از نوع فکری باشد در مقطعی از اختالل به شکلی 
مزاحم و نامناس��ب تجربه و باعث اضط��راب یا ناراحتی 
می شود. در حالی که شخص واقف است افکار یا تصاویر 

ذهنی وسواس گونه محصول ذهن او هستند.
نوع دیگ��ری از وس��واس، تلفیق فکری و عملی اس��ت. 
افرادی که گرفتار این نوع وس��واس هس��تند هم افکار 
ناراحت کنن��ده و ه��م رفتارهای تکرارش��ونده را تجربه 
می کنن��د. این در حالی اس��ت که این بیم��اری موجب 
می شود فرد زمان زیادی را صرف رفتارهای وسواس گونه 
کند و نتواند روی کارش تمرکز داش��ته باشد و به شدت 

دچار مشکل شود.
چرا وسواس باید درمان شود؟

اما چرا وس��واس ها چه از نوع فکری باشد و چه عملی یا 
تلفیقی باید درمان ش��وند؟ دکتر اسدی پاسخ می دهد: 
باید بدانید وسواس می تواند مش��کالت جدی برای فرد 
ایجاد کند. این افراد س��اعت های زیادی در طول روز را 
صرف رفتارهای وسواس��ی می کنند و از انجام بسیاری 
از کاره��ای مهم روزانه ب��از می مانند. همچنین بیش��تر 
بیماران وسواس��ی از رفتن به مکان ها و ق��رار گرفتن در 
موقعیت های خانوادگی و اجتماعی خودداری می کنند، 
چون به شدت درگیر رفتارها و افکار وسواسی هستند و 

همین موضوع می تواند به تشدید بیماری وسواس و حتی 
افسردگی شان بینجامد.

وی با تاکید بر اینکه ازجمله مهم ترین روش های درمان 
وس��واس، درمان رفتاری ش��ناختی اس��ت، می گوید: از 
طریق این روش درمانی، بیمار یاد می گیرد اضطراب خود 
را بدون انجام رفتارهای وسواس��ی کنترل کند. در واقع، 
پزشک کمک می کند فرد با چیزهایی که بیشتر از همه از 
آنها می ترسد به تدریج روبه رو شود تا باالخره بتواند ترس 
را بدون انجام رفتارهای وسواس��ی مهار کند. از طرفی، 
جلس��ات درمانی معموال حدود 15 تا 20 جلس��ه طول 
می کشد، اما بیمارانی که عالیم وسواس شدیدتری دارند 

ممکن است به تعداد جلسات بیشتری نیاز پیدا کنند.
اگر وسواس درمان نشود...

آقاجان بیک در این باره می گوید: اختالل وسواس حتما 
باید جدی گرفته و درمان ش��ود، زیرا اگر وسواس ادامه 
پیدا کند، می تواند به روابط اجتماعی  ش��خص بیش��تر 
آس��یب بزند و اختالل ایجاد کند. همچنین این اختالل 
می تواند باعث ایجاد اختالل های اضطرابی و افس��ردگی 
شود و در نتیجه خطر خودکشی را افزایش دهد؛ چراکه 
موجب پریشانی و تضعیف روحیه می شود. همچنین به 
دلیل گرایش افراد به مکانیس��م های ناس��الم برای کنار 
آمدن با این اختالل، خطر استفاده از الکل و مواد مخدر 

را افزایش می دهد.

 سکته مغزی،پدیده نسبتا ش��ایع در این روزگار اس��ت که به سادگی
  می تواند جان انس��ان ها را بگیرد یا زندگی را برای آنها سخت و دشوار 
کند.  آنچه که سکته مغزی را به امری ترسناک بدل می کند، ناگهانی 
 و ناش��ناخته بودن اس��ت، اتفاقی که م��ی تواند در ی��ک لحظه بدون 

پیش بینی قبلی رخ دهد و همه چیز را تغییر دهد.
اگرچه س��کته مغزی اتفاق ناخوشایندی اس��ت که قابلیت پیش بینی 
چندانی ه��م ندارد؛ ولی توجه ب��ه این نکته ضروری اس��ت که در نظر 
گرفتن برخی عوامل گاه می تواند از وقوع یک فاجعه جلوگیری کند و 
تعداد افرادی که ممکن است عمری با معلولیت جسمانی زندگی کنند 

کاهش دهد.
در علم پزش��کی مع��روف اس��ت که»ناگهانی« و »س��خت« بودن دو 
 مشخصه اصلی سکته مغزی است. با این حال، شناسایی برخی از همین

 نشانه هایی که به شکلی غافل گیر کننده بروز پیدا می کنند و در کمتر 
آنچه فکرش را بکنیم ممکن ما را زمین گیر کنند تا حد زیادی از عواقب 
آتی این اتفاق جلوگیری می کند. از همین رو، در اینجا ش��ما را با پنج 

نشانه اصلی سکته مغزی آشنا می کنیم:
بی حس��ی ناگهانی یا ضعف در عضالت صورت، دست و پا)به ویژه یک 

طرف از بدن(
گیجی ناگهانی یا اختالل در صحبت و فهمیدن حرف دیگران

اختالل دید ناگهانی در یک یا هر دو چشم
اختالل حرکتی ناگهانی یا سرگیجه، از دست دادن تعادل یا مشکل در 

بر قراری هماهنگی
سر دردهای شدید و بدون علت

با توجه به اینکه، در سال های اخیر سکته مغزی نه تنها در میان افراد 
مسن و کهنساالن بلکه بین جوانان نیز افزایش پیدا کرده است؛ شناخت 
نش��انه های ابتدایی آن می تواند کمک قابل توجهی به پیش��گیری از 

عواقب بسیار خطرناک آینده بکند.

دکتر امیر فرشچی کارش��ناس اقتصاد و مدیریت دارو ، گفت: اقتصاد 
سالمت معتقد است که باید بهترین درمان در بهترین شرایط با بهترین 

قیمت به بیمار عرضه شود.
وی با عنوان این مطلب که بیمه، دولت، تولید کنندگان و مردم هرکدام 
به نوعی به این مسئله نگاه می کنند و منفعت شان به گونه ای متفاوت 
اس��ت، افزود: مثال طرح تحول نظام س��المت قطعا ب��ه منفعت مردم 
انجامید، اما آیا سیستم هاي خدمات دهنده مانند بیمارستان ها، کادر 

پزشکي و بیمه ها هم اوضاع بهتري دارند؟
فرشچی ادامه داد: اگر در برخی سیاست گذاری ها تنها یک طرف این 
تعادل در نظر گرفته شود، چون س��ایر ذی نفعان حوزه سالمت منتفع 
نمی شوند، پس موفقیت این طرح ها تضمین شده نخواهد بود. تا وقتی 
دولت خودش به عنوان قیمت گذار، قیم��ت مقطوع و پایینی را تنها با 
در نظر گرفتن بیمار تعیین می کند، نمی تواند داعیه حمایت از تولید 
کننده داخل را هم داشته باش��د. پس منطقي است سیستم بیمه ای و 
سیکل چرخش سرمایه را تقویت کند. این کارشناس اقتصاد و مدیریت 
دارو، افزود: از طرف دیگر گاهی دیده می شود برخی تولیدات غیر برند 
خارجی هم با نصف قیمت از کش��ورهایی مثل آرژانتین، کره و... وارد 
بازار می شود یا برخی داروهای وارداتی بدون »کلینیکال تریال« وارد 
بازار می شوند، اما تولیدات داخل ملزم به ارایه مدارک کلینیکال تریال 

هستند.
وی گفت: به عنوان راهکار به نظرم می رسد ابتدا باید ببینیم اولویت از 
نظر ما با منفعت کدام دسته اس��ت و به چه دلیل تولید داخل یا برند و 
سپس درصد اهمیت هریک را مشخص نماییم و با همین درصد اجازه 
ورود هریک را به بازار بدهیم. قطعا بر کس��ي پوش��یده نیست اولویت 
کشور ما در ش��رایط کنوني حمایت از تولید کننده داخلي در راستاي 
اقتصاد مقاومتي اس��ت که رهبري هم تاکید فراوان روي این موضوع 
دارند. ضمنا گاهی هم باید شهامت حذف و یا اصالح اشتباهات گذشته 
را مانند مجوز فروش برخ��ی داروهای خارجی غیر برند در کش��ور را 

داشته باشیم.
فرش��چی ادامه داد: در کن��ار همه این مس��ایل و مش��کالت معتقدم 
زیرس��اخت های مناس��ب این صنعت و دانش آن را داریم و در جایگاه 
خوبی هس��تیم. مثال 5 سال اس��ت در یک دارو ما توانس��ته ایم 100 
درصد بازار را در روس��یه )جایی که هیچگونه حمایت داخلی و دولتی 
هم نیس��ت( در مقابله با اورجینال برند به خودم��ان اختصاص دهیم. 
اینجاست که می گویم در جایگاه خوبی هستیم. حتی تا 4 سال آینده 
دو محصول از دارو های این حوزه که اکنون در ابتداي مرحله کلینیکال 
تریال در اروپا هستند در اتحادیه اروپا ثبت می شوند و این برای اولین 
بار خواهد بود ک��ه یک محصول »بایوس��یمیالر« ایران��ی در اتحادیه 
 اروپا ثبت خواهد ش��د. براي اولین بار در صنعت دارو توانس��ته ایم به 
کشور هاي مالزي ، ترکیه و روسیه صادرات دانش )انتقال تکنولوژي( 

داشته باشیم، پس توانمندیم.

 با پنج نشانه اصلی سکته مغزی
 آشنا شوید 

 سیاست دارویی دولت باید
 »اقتصاد مقاومتی«  باشد

زبان خوراکی ها

بیشتر بدانیم

بسیاری از ما برای به دس��ت آوردن انرژی در طول روز مواد غذایی مانند کافئین، 
شکر و دیگر گزینه های ناس��الم را انتخاب می کنیم، که اگرچه به طور کاذب و به 
سرعت سطح انرژی را افزایش می دهند، اما به همان سرعت، منجر به تخلیه انرژی 

نیز می شوند.
در اینجا 10 گزینه آس��ان و مفید غذایی ب��رای تقویت ان��رژی در تمام طول روز 

پیشنهاد شده است:
غالت س�بوس دار: کربوهیدرات ها در س��وخت و س��از بدن نقش دارند ضمن 
این که گلوکز تولید ش��ده از شکس��تن ترکیبات کربوهیدراتی، پ��س از ورود به 
 جریان خون، در اختیار بافت ها و س��لول های بدن قرار می گی��رد. در این میان 
کربوهی��درات ه��ای پیچی��ده موج��ود در غ��الت س��بوس دار و ن��ان کام��ل، 
 فرآیند هضمش��ان طوالنی تر اس��ت و س��طح انرژی را پایدارتر نگه م��ی دارند. 
کربوهیدرات های فرآوری شده مانند نان سفید منجر به انفجار سریع انرژی و افت 

سریع آن می شوند.
ماس�ت: اضافه کردن پروتئین به کربوهیدرات ضروری اس��ت و سطح انرژی را 
پایدارتر نگه می دارد. هر فنجان ماست سنتی حاوی 5 گرم پروتئین است. ماست 
منبع عالی برای داشتن یک صبحانه مقوی است. البته دقت کنید چون برخی از 

انواع ماست حاوی قند اضافه شده هستند.
آجیل: آجیل منبع عالی پروتئین، فیبر و مواد مغذی و یک میان وعده مفید است. 
تنها باید در نظر داشته باشید که یک چهارم فنجان آجیل برای میان وعده کافی 

است چون کالری بسیار باالیی دارد.

 مخلوط می�وه ها: ای��ن ترکیب منب��ع خوب��ی از کربوهی��درات های س��الم، 
ویتامین ها و مواد معدنی مانند ویتامین آ و ث است که به پیشگیری از عفونت ها و 
تقویت سیستم ایمنی بدن نیز کمک می کند. موسسه ملی تغذیه آمریکا مصرف 
یک دوم فنجان از ترکیب میوه ها را در روز برای بزرگساالن توصیه می کند. مصرف 
انواع توت ها با ماست و یا ترکیب سیب و موز برای میان وعده هم هضم راحت تری 

دارد و هم انرژی را در سطح باالتر نگه می دارد.
ماهی: توصیه متخصصان تغذیه، مصرف دو وعده ماهی در هفته است. ماهی منبع 
عالی از پروتئین بدون چربی و سرش��ار از اسیدهای چرب امگا 3 به شمار می رود. 
غذاهای دریایی از جمله ماهی همچنین غنی از مواد معدنی مانند آهن هستند که 
یک جزء هموگلوبین محسوب می شود و در حمل انرژی به سراسر بدن موثر است.

لوبیا: این دانه های مفید، سرش��از از پروتئین کم چرب هستند و بهترین گزینه 
برای گیاه خواران از نظر دریافت پروتئین محسوب می شوند. لوبیا همچنین غنی 
از منیزیم، کلسیم، پتاسیم و ویتامین های گروه ب است که برای متابولیسم سالم 

مفید هستند.
س�بزیجات تیره رنگ: در کنار میوه ها، سبزیجات نیز سرش��ار از مواد مغذی 
 هستند؛ به ویژه س��بزیجات تیره رنگ مانند اس��فناج، چغندر و دیگر گزینه های

 برگ دار، میزان نیاز به ویتامین ث، ویتامین آ، کلسیم، آهن، فیبر و پروتئین را در 
روز تامین می کنند. در واقع یک وعده اسفناج 200 درصد از میزان نیاز روزانه شما 

به ویتامین آ را تامین می کند.
شکالت تیره: تخمین زده ش��ده که آمریکایی ها به طور متوسط در حدود 3/6 
اونس شکالت در هفته مصرف می کنند. شکالت تیره و کمتر پردازش شده، غنی از 
آنتی اکسیدانی به نام فالوانول است که نشان داده شده به حفظ سالمت قلب کمک 
می کند. قلب سالم به معنای وجود اکسیژن بیشتر در بدن و سطح انرژی باالتر است.

ذرت: این منبع نیز کم چرب و سرشار فیبر است و یک میان وعده عالی برای حفظ 
سطح انرژی محسوب می شود.

آب: راحت ترین گزینه برای حفظ ذخیره انرژی است. چون حتی کم آبی خفیف 
در بدن منجر به افت انرژی می شود. شما باید روزانه حداقل 8 اونس مایعات بدون 

افزودنی های شیرین کننده دریافت کنید.
نوشیدنی های کافئین دار، مانند قهوه، چای یا نوشابه، نمی توانند کم آبی بدن را 

در طول روز جبران کنند.
نکته: ورزش!

با وجود انتخاب گزینه های غذایی مفید برای نگه داشتن سطح انرژی، ورزش یک 
راه مفید برای تقویت انرژی شماست. بنا بر اعالم انجمن قلب آمریکا، تنها 30 دقیقه 
ورزش در طول روز، منجر به ایجاد قدرت و استقامت قلبی عروقی می شود و اکسیژن 
و مواد مغذی مفید را به س��لول های بدن می رساند ضمن این که تضمین کننده 

بهبود سطح خلق و خو است.

 کارشناس��ان تغذیه مصرف تخم��ه آفتابگ��ردان را در رژی��م غذایی
 توصیه می کنند. 

 تخم��ه آفتابگ��ردان ممل��و از ویتامین E، کلس��یم، فیتوس��ترول ها 
 و م��واد مغ��ذی متع��ددی اس��ت ک��ه ب��ه س��المت ب��دن کم��ک 

می کند.
در ادامه به برخی فواید این ماده خوراکی اشاره می کنیم:

افزایش رشد مو 
 از آنجایی که تخمه آفتابگ��ردان حاوی مقدار زیاد ویتامین E اس��ت 

می تواند به داشتن موهای ضخیم و مشکی کمک کند.
 ویتامی��ن E نه تنها موجب بهبود جریان خون به پوس��ت و فرق س��ر 
 می ش��ود، بلکه موجب افزایش منبع مواد مغذی ریش��ه های مو نیز 

می گردد و بدین ترتیب به رشد مو کمک می کند.
 LDL کاهش سطح کلسترول

دانه آفتابگردان حاوی فیتوسترول های است که به کاهش کلسترول 
بد LDL کمک می کند.

همچنین وجود اس��یدهای چرب ض��روری نقش اساس��ی در تنظیم 
کلسترول، و در نتیجه کاهش ریسک بیماری های قلبی دارد.

کاهش عالیم دوره عادت ماهانه
 تخم آفتابگردان مملو از آنتی اکس��یدان، ویتامی��ن E و منبع خوب 
منیزیم است و از این رو به تنظیم انقباض ماهیچه ها کمک کرده و به 
مقابله با نوسانات اخالقی و دردهای شکمی دوره عادت ماهامه کمک 

می کند.
وانگهی این دانه ها به حفظ میزان آهن بدن نیز کمک می کند.

کمک به حفظ میزان کلسیم بدن
نوش��یدن یک لیوان ش��یر گاو ب��ه اندازه خ��وردن 100 گ��رم تخمه 

آفتابگردان، کلسیم بدن در حدود 120 میلی گرم را تامین می کند.
تقویت سیستم ایمنی بدن 

 وج��ود مقادیر زی��اد س��لنیوم در دانه آفتابگ��ردان منجر ب��ه تصفیه
 رادیکال های آزاد می شود و به حفاظت از سلول ها در مقابل آسیب و 

صدمه کمک می کند.
خوردن تخمه آفتابگردان نه تنها موجب تقویت سیس��تم ایمنی بدن 

بلکه موجب کاهش ریسک ابتال به عفونت ها نیز می شود.

خواص تخمه آفتابگردان

دریچه

فواید بی شمار مصرف هویج از کاهش کلسترول گرفته 
تا جلوگیری از نقصان حافظه شناخته شده است.

بتاکاروتن موجود در هویج مس��ئول رن��گ نارنجی آن 
اس��ت. هرچه بتا کاروتن زیادتر باشد، هویج نارنجی تر 
می شود. بتا کاروتن پیش س��از ویتامین آ است؛یعنی 
در بدن تبدیل به ویتامین آ می ش��ود. در اینجا بهترین 
دالیل ب��رای مصرف روزانه این س��بزی مفید بیش��تر 

معرفی شده است:
کاهش کلسترول 

هوی��ج از جمله م��واد غذایی مفید اس��ت ک��ه میزان 
کلس��ترول بد را کاه��ش داده و باعث افزایش س��طح 
کلسترول خوب می شود. طبق تحقیقات صورت گرفته 
مصرف روزانه چند عدد هویج کلس��ترول را 10 تا 20 
درصد کاهش می دهد و از افزایش سطح کلسترول بد 

در افراد جلوگیری می کند.
محققان علت این امر را فیب��ر محلول موجود در هویج 

)الیاف گیاهی( به نام پکتین می دانند.
کاهش خطر ابتال به سرطان

بیوفالونوئی��د موجود در هویج با کاه��ش خطر ابتال به 
سرطان به خصوص سرطان ریه در ارتباط است. عالوه بر 
این، محققان اروپایی به این نتیجه رسیده  اند که هویج 
و هر آنچه ح��اوی رنگدانه  بتاکاروتن اس��ت در کاهش 

سرطان سینه موثر عمل می  کند.

بینایی سالم تر 
هویج درمان کننده مش��کالت بینایی موجود نیس��ت 
اما می تواند در برابر مش��کالت بینایی ناشی از کمبود 
ویتامین آ محافظ��ت ایجاد کند. بدن ش��ما بتاکاروتن 
موجود در هویج را تبدیل به ویتامین آ می کند. مصرف 

منظم هویج در پیشگیری از آب مروارید و دژنراسیون 
ماکوال، شب کوری و دید بهتر در تاریکی کمک کننده 

است.
جلوگیری از نقصان حافظه

 افراد میانسالی که کمترین مصرف سبزیجات ریشه دار 

را دارند، بیش از سه برابر بیشتر در معرض زوال شناختی 
ناشی از سن قرار دارند و این را محققان هلندی به اثبات 

رسانده اند. 
محقق��ان م��ی گوین��د بتاکاروت��ن موجود در ریش��ه 
سبزیجاتی مانند هویج از سیس��تم عصبی مرکزی در 
برابر پیری محافظت ایجاد می کند. محققان دانش��گاه 
 ه��اروارد نیز اثب��ات کرده ان��د مردانی ک��ه روزانه 50 
میلی گرم مکمل بتاکاروتن را هر روز مصرف کرده اند، 
دیرتر از سایرین در معرض زوال شناختی قرار داشتند.

جلوگیری از دیابت 
آنتی اکس��یدان موجود در هویج با کاه��ش خطر ابتال 
به دیابت در ارتباط اس��ت. در یک مطالعه مشخص شد 
کسانی که بیشترین میزان بتاکاروتن موجود در هویج 
را به عنوان یک آنتی اکس��یدان در خون خود داشتند، 
سطوح قند خونش��ان 32 درصد پایین تر از سایر افراد 

بود.
تقویت سالمت استخوان 

هویج همچنین حاوی مقادیر کمی از سایر مواد مغذی 
مانند ویتامی��ن ث )5 میلی گرم ب��ه ازای هر فنجان( و 
کلس��یم )96 میلی گرم در هر فنجان(، اس��ت. مصرف 
منظم این سبزی به ویژه در زنان یائسه منجر به تقویت 
استخوان ها و به تاخیر انداختن فرآیند پوکی استخوان 

می شود.

»وسواس« یک اختالل اضطرابی است 
نه یک بیماری روانی

6 دلیل تعجب آور برای مصرف روزانه هویج

10 ماده غذایی برای تقویت انرژی



بیوگرافی

عشق اول ناصرالدین شاه 
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در س��ال 1215ق فتحعلی ش��اه، میرزا ابراهیم خان کالنتر 
ش��یرازی را که از عوامل انگلس��تان بود از صدارت معزول و 
زندانی س��اخت. در آن هنگام میرزا ابوالحس��ن خان، حاکم 

شوشتر بود.
میرزا ابوالحسن شیرازی که بعدها، »خان« و »خان ایلچی« 
لقب گرفت، در سال 1190ه.ق. در شیراز متولد شد. او پسر 
دوم می��رزا محمدعلی خان اصفهانی اس��ت ک��ه در دوران 
سلطنت نادر شاه به منشی گری پادشاه اشتغال داشت و در 
زمان »کریمخان زند« سمت »سر رشته  داری قشون« را به 

عهده داشت.
وی خواهرزاده حاج ابراهیم خان اعتمادالدوله شیرازی)حاج 
ابراهیم خان کالنتر(، صدراعظم »آقامحمدخان« و »فتحعلی 
شاه« قاجار بود. حاج میرزا ابوالحس��ن خان، به واسطه این 
وابستگی، مدتی حاکم شوشتر بود و بعد از گرفتاری و کشته 
شدن صدراعظم و بستگانش چون جان و زندگی خویش را 
در امنیت و آسایش نمی دید از ش��یراز گریخت و به بصره و 
مکه و سرانجام کلکته و شهر بمبئی در هندوستان رفته و در 
حیدرآباد دکن توقف داشت و بعد از گذشت زمان، از جانب 
شاه فرمان مراجعت به ایران برای او صادر شد. وی در شیراز 
به منصب »یساولی«، »حس��ینعلی میرزا فرمانفرما« تعیین 
ش��د. از آنجایی که ش��غلش آبرومند و مهم نبود از آن کناره 
گیری کرد و به اصفهان رف��ت و در دس��تگاه »امین الدوله 

اصفهانی«ترقی کرد و ثروتی بهم زد.
*چرا به سفارت انتخاب شد؟

حض��ور »ناپلئون« در صحنه سیاس��ی اروپ��ا و فتوحات او، 
تحوالت عمیقی در روابط خارجی ممالک اروپایی به همراه 
آورد. موقعی��ت جغرافیایی ایران و همس��ایگی با روس��یه و 
هندوستان، باعث ش��د این کش��ور درگیر رقابت های دول 
روسیه، فرانسه و انگلیس شود. در یک چنین اوضاع و احوالی، 
فتحعلی شاه تصمیم گرفت سفیری به پیشنهاد »سر هارفورد 
جونز« نماینده دولت انگلستان در ایران به این کشور بفرستد. 
قرعه این کار را به نام میرزا ابوالحسن شیرازی زدند و شاه او را 
لقب »خانی« داد و به این مأموریت گسیل داشت که از سال 

1226ه.ق شروع شد.
در این سفر »س��ر هارفورد جونز« و »جیمز موریه« منشی 
نمایندگ��ی دولت انگلی��س در ای��ران او را همراهی کردند. 
سفارت ابوالحس��ن خان چندان فایده ای برای ایران نداشت 
و فتحعلی شاه، چهار مطلب ش��فاهی را هنگام عزیمت به او 

گفته بود بدین شرح که:
اول: مداخل��ه انگلیس را در فیصله منازعات میان روس��یه و 

ایران و استرداد گرجستان، خواستار شود.
دوم: طلب کمک مالی برای مواجب قشون کند.

سوم: تجهیز و تقویت عمومی قوای ایران را بخواهد.
چهارم: فرستادن سفیر دائم به ایران را درخواست کند.

اما وزیر خارجه وقت انگلیس، خواسته های شاه ایران را به جز 
خواسته چهارم رد کرد. با این همه در این سفر ابوالحسن خان 
موفق به جلب دوستی دولت انگلیس شد و قدم های مؤثری 

در راه بهبود روابط ایران و انگلیس برداشته شد.

 میرزا ابوالحس��ن خ��ان ایلچی از هم��ان ابتدا تح��ت تأثیر
 جنبه های مادی تمدن غرب قرار گرفت و با حیرت به سیر 
و سیاحت در آن دیار پرداخت و در نهایت کتاب حیرت نامه 
سفرا را که از س��ر ذلت، ایرانیان را به تقلید از غرب در همه 
عرصه  ها تش��ویق می کرد به عنوان تحفه س��فر ب��ا خود به 

ایران آورد.
وی تحت تعلیمات مهماندار خود س��رگور اوزلی به عضویت 
لژ فراماسونری انگلس��تان درآمد. س��رگور اوزلی مأموریت 
داشت تا با همکاری ایلچی در ایران لژ فراماسونری تأسیس 
نماید. ای��ن دو برای دس��تیابی به مقاصد خ��ود تعداد قابل 
توجهی از رجال ایران را وارد حلقه فراماس��ونری ساختند. 
میرزا ابوالحس��ن خان به مدت 35 س��ال یعنی تا پایان عمر 
از دولت انگلس��تان مقرری دریافت داشت. نامبرده پس از 8 
ماه به اتفاق سرگور اوزلی که به سمت وزیرمختار انگلیس در 
ایران انتخاب شده بود از لندن به ایران بازگشت و سال ها در 

دوران حکومت فتحعلی شاه و محمد شاه به خدمت پرداخت.
*عهدنامه گلستان و ایلچی

وی پس از مراجعت به ایران در دربار فتحعلی ش��اه مشغول 
ب��ه کار ش��د و در س��ال 1228ه.ق. از ط��رف ای��ران مأمور 
 امضای »عهدنامه گلس��تان« و حل مس��ایلی ک��ه از زمان

 »آقا محمدخان« قاجار، الینحل مانده بود، گردید. سر گور 
اوزلی، س��فیر انگلیس در ایران که در پی تحقق هدف دولت 
متبوعش مبنی بر واداش��تن روس��یه به تخلیه سپاه خود از 
مناطق جنوبی برای مقابله با ناپلئ��ون بود، دولت ایران را به 
امضای قرارداد صلح ترغیب می کرد و در عوض به فتحعلی 
شاه قول داد برای استرداد شهرهای ایران که روسیه تصرف 
کرده بود بکوشد. در پی این وعده، ابوالحسن خان در سال بعد 
به عنوان سفیر دولت ایران روانه پایتخت روسیه گردید و در 
پی سه سال و نیم اقامتش در »پترزبورگ« هیچ دستاوردی 
برای ایران به همراه نداشت و معاهده گلستان بدون کمترین 

جرح و تعدیل و تجدی��د نظری در م��وارد آن، به قوت خود 
باقی ماند.

در سال 1233ه.ق. ابوالحس��ن خان مجددا به عنوان سفیر 
عازم لندن ش��د. وی در راه لندن، مدتی نیز برای استحکام 
روابط دوس��تی و برادری با دولت فرانس��ه، در پاریس ماند؛ 
اما موفق به ارایه اعتبار نامه خود به امپراتور جدید فرانس��ه، 

»لوئی هجدهم« نشد.
دلیل ناکام��ی ایلچی را باید ناش��ی از اص��رار نامعقول او در 
اجرای بی اهمیت ترین مراسم تشریفاتی دانست. او در سال 
1234ه.ق. به لندن رس��ید و آنجا هم با مش��کالتی مواجه 
ش��د زیرا وی انتظار داشت او را بر همه س��فرای مقیم دربار 
انگلس��تان مقدم بدارند، ام��ا دولت انگلی��س نپذیرفت. در 
همین مأموری��ت، از جانب »عباس میرزا نائب  الس��لطنه«، 
مأموریت داش��ت که محصلین ایرانی مقیم انگلس��تان را به 

ایران بازگرداند.
*ایلچی و وزارت خارجه

میرزا ابو الحس��ن خان ایلچ��ی دومین وزی��ر خارجه ایران 
می  باشد. او چند سال پس از بازگشت به ایران از انگلستان، 
در سال 1239ه.ق. به وزارت خارجه ایران منصوب شد و تا 
مرگ فتحعلی شاه در سال 1250ه.ق. به مدت یازده سال در 
این مقام باقی ماند. از وقایع مهم این دوره از حیات سیاسی 
او، باید از »عهدنامه ترکمنچای« در سال 1243ه.ق. نام برد. 
قتل »گریبایدوف«، سفیر روسیه تزاری در دربار قاجار و سی 
و هفت نفر دیگر از همراهان او از اعضای سفارت روسیه، یکی 

دیگر از حوادث مهم این دوران بود. 
*بعد از مرگ فتحعلی شاه

پس از مرگ فتحعلی شاه به رغم وصیت او به والیت عهدی 
»محم��د میرزا«، پس��ر دیگ��ر او، »ظل الس��لطان« ادعای 
سلطنت کرد. میرزا ابوالحس��ن خان به سبب ناخشنودی از 
تفویض صدارت به »میرزا ابوالقاس��م قائم مقام«، شاهزاده 
ظل الس��لطان را به این دع��وی تحریک می ک��رد، اما چون 
»محمدش��اه« قاجار به سلطنت رس��ید، ابوالحسن خان در 
حرم حضرت »عبد العظیم« تحصن کرد و تا عزل و قتل»قائم 
مقام« در تحصن باقی ماند. پس از قائم مقام، صدارت به رقیب 
او حاج میرزا آقاسی رسید و او مدتی بعد، ابوالحسن خان را به 
وزارت خارجه منصوب کرد که تا پایان عمر، سال 1265 ه.ق. 

در این مقام باقی ماند.
در این دوره از وزارت او، معاهده ای جدید با انگلستان امضا 
شد که بر اساس آن امتیازاتی که دولت روسیه در پی عهدنامه 
»ترکمنچای« به دست آورده بود از قبیل: مصونیت جزایی 
اتباع این دولت و معافیت از حقوق گمرکی، به انگلستان نیز 
اعطا شد. محمدشاه در حقیقت به رغم میل باطنی خود، بر 
اثر فش��ار روس ها در س��ال 1257ه.ق. با تجدید مناسبات 

سیاسی و تجاری با انگلستان موافقت کرد. 
ابوالحس��ن خان ایلچی، سرانجام در س��ال 1265 ه.ق. بعد 
از اینکه س��ال ها در مناصب زیادی از جمله سفیر ایران در 
کشورهای مختلف، و وزیر امور خارجه ایران بودن در حالی 
که همچنان عهده دار پست وزارت بود در تهران در گذشت. 

دریچه

کوروش پادشاه هخامنشی پس از پیروزی های درخشان در مرزهای شرقی قلمرو خود 
رو به مرزهای شمال غرب و غرب ایران گذاشت. کشور لیدیه ) لیدی ( که هدف کوروش 
بود، از غرب به دریای مدیترانه، از شمال به دریای سیاه و دریای مرمره و از شرق به رود 

قزل ایرماق امروزی محدود می شد.
فتح لیدیه

لیدی ها از سواره نظام قدرتمندی برخوردار بوده و به دلیل ثروت فراوان از نیروهای 
مزدور یونانی استفاده می کردند.

کوروش پادشاه هخامنشی درسال 550 قبل از میالد پس از تسخیر هگمتانه پایتخت 
مادها به نزدیکی مرزهای لیدیه رسیده بود. کرزوس پادشاه لیدیه که از قدرت گرفتن 
پارس در شرق نگران بود، به خیال خود سعی کرد با پیش دستی در جنگ،  با کمک 
سربازان مزدور یونانی، بابلی و مصری از پیشرفت کوروش جلوگیری کند.درسال 549 
قبل از میالد ارتش های پارس و لیدی در فالت پتریوم درگیر نبرد شدند و اما پس از 
چند ماه جنگ ، هیچ یک از دو ارتش به پیروزی قاطع دست نیافت.کرزوس شاه لیدیه 
مرتکب اشتباه بزرگی ش��د و به تصور اینکه با فرا رسیدن زمستان جنگ متوقف می 
شود به  شهر سارد ، پایتخت کشورش بازگشت. بر اساس برخی دیگر از روایات تاریخی 
کرزوس که متوجه شد قادر به شکست ارتش پارس نیست به شهر سارد فرار کرد تا 
در پناه حصارهای آن در برابر ارتش کوروش مقاومت کند. کوروش در یک استراتژی 
جنگی  خطوط تدارکاتی خود را طوالنی کرده و آن را تا سارد در غرب آسیای صغیر 
امتداد داد. کرزوس تصمیم گرفت از شهر سارد خارج شده و بار دیگر به مصاف کوروش 
برود. در سال 548 قبل از میالد جنگ در دشت هرموس میان ارتش های پارس و لیدی 

در گرفت و در این جنگ سپاهیان کرزوس به سختی شکست خوردند.
بر اساس برخی دیگر از روایات تاریخی، کرزوس که متوجه شد قادر به شکست ارتش 
پارس نیست به شهر سارد فرار کرد تا در پناه حصارها در برابر ارتش کوروش مقاومت 
کند. کرزوس و باقیمانده سپاهش بار دیگر در پشت حصارهای شهر سارد پناه گرفتند. 
ارتش کوروش، سارد که دارای حصارهایی محکم بود را محاصره کرد. تا اینکه بخشی 
از سربازان هخامنشی موفق به رخنه در داخل ش��هر سارد شده و دروازه ها را به روی 

ارتش کوروش گشودند. 
کوروش در اندک مدتی ش��هر س��ارد را فتح کرد و خ��اک لیدیه را به قلمرو کش��ور 
 هخامنش��ی  منظم کرد. ک��وروش از قت��ل کرزوس خ��ودداری کرده ام��ا گنجینه 
افسانه ای لیدیه را تصرف کرد. کوروش ، پادشاه هخامنشی با فتح لیدیه توانست آسیای 
صغیر را تصرف کند و امپراتوری بابل به جزیره ای در میان قلمرو هخامنشی مبدل شد.  
سرانجام بابل نیز به دست کوروش فتح شد و کشور هخامنشی چنان وسعتی یافت که 

تا آن زمان هیچ دولتی به این اندازه وسعت و قدرت نداشت.

انیس الدول��ه ملکه ای بود که برای اولین بار، نش��ان »تمثال ش��اه« و 
»حمایل آفتاب« را در دربار هدیه گرفت. 

زنی که بدون شک باهوش ترین، با سیاست ترین و با درایت ترین همسر 
ناصرالدین شاه در امور مملکت بود. 

نام اصلی اش فاطمه بود.وی در دربار تصمیم گرفت که با سواد شود و دو 
سه نفر از مالباجی های اندرون )معلم های زن آن روز دربار( مأمور تعلیم 
و تربیت او شدند تا آنکه در سفر سلطانیه، شاه او را صیغه کرد و فاطمه 
خانم را »انیس الدوله« لقب داد و بعد هم مالیات شهر کاشان و دهات آن 

را به انیس الدوله واگذار کرد. 
 ورود ای��ن زن به زندگ��ی ناصرالدین ش��اه و حکومت ای��ران این طور

  رق��م خ��ورد.او دختر ن��ور محم��د ب��ود، از گرجیان��ی ک��ه در زمان 
 صفویه، اج��دادش را از گرجس��تان کوچانده و در مازندران س��کونت 
 داده ب��ود. پ��درش در جوان��ی درگذش��ت و از آن پس ن��زد عمه اش
  زندگ��ی می ک��رد، توس��ط او ب��ه حرمخان��ه ناصرالدین ش��اه قاجار
  )1264 � 1313ق( راه یاف��ت و جی��ران خان��م فروغ الس��لطنه � که

 در آن زمان زن سوگلی شاه بود � دختر را به خدمت خود نگاه داشت.
  انی��س الدول��ه در عرص��ه اجتماع��ی، اقتص��ادی و حتی سیاس��ی 
دوره خ��ودش بس��یار تاثی��ر گ��ذار بوده اس��ت ب��ه طوری ک��ه یکی 
از اف��راد آن زم��ان »تاج الس��لطنه« درب��اره او می نویس��د: »به قدری 
ای��ن زن عاقل��ه و ب��ا اخ��الق ب��ود ک��ه ب��ا وج��ود نداش��تن صورت 
خ��وب ول��ی ب��ه خاط��ر  س��یرت خوبش،بس��یار  محت��رم ب��ود. در 
 ای��ن تاریخ ک��ه م��ن مذاک��ره می کن��م، او تقریب��ا سی س��اله، قدی 
 متوس��ط، خیلی س��اده، آرام، باوقار، س��بزه، با ص��ورت معمولی بلکه

 یک قدری هم زشت، لیکن خیلی با اقتدار. تمام زن های سفرای خارجه 
به منزل او پذیرفته شده، در اعیاد و مواقع رسمی به حضور می رفتند. 

 این خانم بزرگ محترم اوالد نداشت و مرا برای خود اوالد خطاب کرده و  
مهر مخصوصی نسبت به من داشت. جمیع خانواده های محترم و نجیب 
و زن های وزرا و امرا به منزل او پذیرفته می شدند. تمام عرایض اغلب به 

توسط او انجام گرفته در حضور سلطان عرض و قبول می شد.«

فتح لیدیه توسط کوروش
 سوزاندن دوشیزه »ژاندارك« یكي
 از شخصیت هاي تاریخي فرانسه 

ژان دارک یا ژندارک دختري روس��تایی بود ک��ه در 6 ژانویه 1412م در 
روستاي دمرمي در فرانسه متولد شد. 

در زماني که ژندارک، نوجواني بیش نبود نواحي وس��یعي از فرانسه تحت 
استیالي انگلیس��ي ها و متحدین آن ها قرار داشت. ژاندارک چون نگراني 
مردم کش��ور خود را از هجوم سربازان انگلیس��ي دید، در عالم رویا، خود 
را ماموری پنداشت که به نجات کش��ور برمی خیزد. از این رو با پافشاري 
تمام، سردار گروهي از لشکریان »شارل هفتم« فرانسه شد و با عده قلیلي، 
انگلیسي ها را مجبور به ترک محاصره آزلئان از نواحي فرانسه کرد و بر آن ها 
ظفر یافت. لیکن در جنگي دیگر، ظاهرا به علت خیانت اطرافیان به دست 

دشمنان افتاد. 
پس از دستگیري او، علي رغم جانفشاني هاي وي در دفاع از فرانسه، پادشاه 
این کشور کمترین دفاعي از وي نکرد و ژاندارک در دادگاه تفتیش عقاید به 

جرم جادوگري و همدستي با شیطان به مرگ محکوم شد. 
س��رانجام، ژاندارک در 30 مه 1431م در 19 س��الگي زنده زنده در آتش 
سوخت و از آن پس به عنوان قهرمان ملي و اسطوره اي براي کشور فرانسه 

تبدیل شد. 
25 سال بعد در سال 1465م، حکم دادگاه تفتیش عقاید توسط حکومت 
وقت لغو شد و از ژاندارک اعاده حیثیت گردید. هم چنین در سال 1920، 

ژاندارک توسط کلیسا در ردیف قدیسان مسیحي قرار گرفت.

در چنین روزی

 رحلت فقیه جلیل آیت  اهلل 
»حاج شیخ عزیز اهلل خسروي زنجاني«

آیت اهلل حاج شیخ عزیز اهلل خسروي زنجاني در سال 1287 ش )1326 ق( در 
یکي از روستاهاي توابع زنجان به دنیا آمد و پس از فراگیري علوم مقدماتي، 
وارد حوزه علمیه زنجان شد. وي پس از ده س��ال، راهي قم گردید و در مدت 
دوازده سال در دروس خارج فقه و اصول و فلسفه و حکمت متعالیه استادان 
نامداري همچون حضرات آیات: س��ید صدرالدین صدر، محمد فیض قمي، 
س��ید محمد حجت کوه کمره اي، س��ید حس��ین بروجردي و حضرت امام 
خمیني)ره( شرکت جست. این عالم وارسته در سال 1334ش، به امر آیت اهلل 
بروجردي، به منظور ترویج احکام قرآن و معارف اهل بیت )ع( به نام تکاب در 
آذربایجان غربي عزیمت نمود و تا پایان عمر خود به مدت چهل سال تمام به 
تدریس، وعظ، خطابه، ارشاد مردم و ایجاد وحدت پرداخت. حضور ایشان به 
رغم شرایط دشوار منطقه، نقش بسیار مؤثري در گسترش مکتب اهل بیت)ع( 
و تعمیق ریشه هاي اعتقادات شیعي داشت. آیت اهلل زنجاني در جریان نهضت 
اسالمي مردم به رهبري حضرت امام، به عنوان روحاني مخالف دستگاه حاکم، 
در منطقه ش��ناخته مي ش��د. وي پس از قیام پانزده خرداد 42، به دلیل گام 
برداشتن در جهت اهداف حضرت امام خمیني)ره(، در مجالس عمومي، بارها 
مورد تهدید و تطمیع واقع گردید ولي تا پایان، با اعتماد و اتکا به خدا، ثابت و 
استوار ایستاد. سرانجام این عالم مجاهد و پرهیزکار در دهم خرداد 1374 ش 
برابر با اول محرم 1416 ق در 87 سالگي دعوت حق را اجابت کرد و در گلزار 

شهداي تکاب به خاک سپرده شد.

 انعقاد عهدنامه »ارز روم« میان 
دولت ایران و امپراتوري عثمان 

در زمان سلطنت محمدشاه قاجار، والي بغداد به تحریک بازرگانان بصره که از رونق 
گرفتن بندر خرمش��هر زیان دیده بودند، این بندر را مورد تجاوز قرار داد و پس از 
کشته و زخمي کردن عده اي، اموال بازرگانان را به غارت برد. در پي آن، دولت ایران 
نماینده اي به عثماني فرستاد تا با آنان به مذاکره پرداخته، جبران خسارات وارده را 
خواستار شود. در این حین، دولت عثماني مدعي شد که بندر خرمشهر جزو خاک 
عثماني است و این حادثه را مسئله اي داخلي مي داند. در پي این ادعا، دولت ایران 
نیز تهدید کرد که به تالفي حمله به خرمشهر، شهر بغداد را هدف حمالت خود قرار 
خواهد داد، اما دولت عثماني که پس از جنگ هاي خود با روسیه، تمایلي به جنگ 
با ایران نداشت، نماینده اش را به ایران فرستاد و بندر خرمشهر را تخلیه کرد. پس از 
آن، مذاکرات دو طرف آغاز شد در این اثنا بار دیگر کشتاري در کربال روي داد و در آن 
ایرانیان مقیم کربال قتل عام شدند. این حادثه، دولت ایران را به شدت عصباني کرد 
اما با تالش هاي سیاسي، مذاکرات صلح آغاز شد و پس از گذشت دو سال، قرارداد 
ارز روم در دهم خرداد 1226 ش برابر با 16 جم��ادي الثاني 1262 ق بین ایران و 
عثماني امضا گردید. نماینده ایران در این کنفرانس، میرزا تقي خان فراهاني معروف 
به امیرکبیر بود که تالش و تدبیر او، شگفتي و تحسین نمایندگان روس و انگلیس را 
برانگیخت. به موجب این پیمان دولت ایران از ادعاي خود نسبت به سلیمانیه چشم 
پوشید و در عوض دولت عثماني مالکیت ایران بر بندر خرمشهر و حق کشتیراني در 
رودخانه شط العرب را به رسمیت شناخت و مقرر شد که دولت عثماني از بدرفتاري 

با زائران و بازرگانان ایراني پرهیز کند.

میرزا ابوالحسن خان شیرازی 

می��رزا محمدرض��ا کرمان��ی فرزن��د مالحس��ین 
در  پ��در  مالحس��ین  ب��ه  مع��روف  عقدای��ی 
کرم��ان زاده ش��د . پ��درش مالحس��ین در زم��ان 
خ��ان اس��ماعیل  محم��د  طوالن��ی   حکوم��ت 

 وکیل الملک در کرمان ، به دلیل ظلم و ستمی که بر او 
رفته بود ، مهاجرت کرد و به یزد رفت. در ناحیه عقدای 

یزد ملکی خرید و به کار کشاورزی پرداخت .
مالحسین مدتی پسرش محمدرضا را به مدرسه فرستاد 
و پس از آن برای دادخواهی به تهران آمد و در مدرس��ه 
مال عبداهلل منزل کرد و در همان جا نیز درگذشت. میرزا 
محمدرضا به هنگام تحصیل و طلبگ��ی در یزد ، روضه 
خوانی و پامنبری خوانی هم می کرد. از یزد به تهران آمد 

و به دست فروشی و سمساری پرداخت.
در این شغل موفقیت هایی به دس��ت آورد و کم کم نزد 
تجار تهرانی اعتباری کسب کرد . از حاج مالحسن ناظم 
التجار، بازرگان معروف تهرانی ، شال ترمه به امانت می 
گرفت و در خانه های اعیان و شاهزادگان پایتخت نشین 

به فروش می رساند.
شاید همین رفت و آمد به خانه رجال و اعیان شهر باعث 
ش��د که بعدها به عالم سیاس��ت روی آورد. او با ورود به 

خانه اهل دربار برای فروش کاال ، نفوذ کلمه ای در بین 
زنان که عمده مش��تریان او بودند کس��ب کرد و بعدها 
در مقدمات ش��ورش تنباکو از این نفوذ کلمه به خوبی 

استفاده کرد .
 او پیام میرزای ش��یرازی در باب تحریم تنباکو را تا کنج 
خانه های اعیان ش��هر می برد و همگان را به اطاعت از 
مرجع تقلید عصر فرا می خواند. البت��ه این اقدام میرزا 
رضا، بعدها اسباب دردسر او ش��د. میرزا رضای کرمانی 
که اولین قتل سیاس��ی در تاریخ معاصر ایران را رقم زد، 
ناصرالدین ش��اه را درخت کهنه پوسیده ای می دانست 
که در زیر آن انواع جانوران موذی جمع شده اند و با این 

انگیزه به سوی ناصرالدین شاه آتش گشود.
میرزا محمدخان امین خاقان پیشخدمت شاه می گوید: 
»وق��ت ظهرناصرالدین ش��اه و صدراعظ��م وارد صحن 
حضرت عبدالعظیم شدند حاکم آنجا و خدام خواستند 
به قرق و بیرون کردن مردم بپردازند چنانکه در این موقع 
همیشه رسم بود. شاه نگذاشت و گفت هیچکس را منع 

از ورود نکنید امروز می خواهم مثل سایر مردم به زیارت 
رفته باشم. شاه قصد زیارت کرد.

صدراعظم گفت: خوب است قبل از زیارت بروید باغ ناهار 
بخورید بعد زیارت بیایید. شاه گفت: خیر چون وضو دارم 
اول می روم زیارت، ناهار یک ساعت بعدازظهر هم باشد 
نقلی ندارد. شاه وارد بقعه شد طوافی کرده طرف پایین پا 
ایستاده قالیچه و جانماز خواست. صدراعظم برای آوردن 
قالیچه چند قدمی دور شد شاه عینک زده به طرف زن 
ها نگاه می کرد از طرف چپ ش��اه از میان دو نفر زن که 
ایستاده بودند شخصی دس��ت از زیر عبا در آورده کاغذ 
بزرگی به عنوان عریضه به طرف ش��اه دراز کرد ناگهان 
صدای پیشتاب ش��ش لوله از زیر کاغذ عریضه بلند شد 
همین قدر شاه مجال کرد که گفت »حاجی حسینعلی 
خان مرا بگیر« حاج حسینعلی خان و یکی دو نفر دیگر از 
پیشخدمتان که نزدیک بودند شاه را گرفتند پنج یا شش 

قدم با پای خود آمده بعد بی حس شد.
وی در ادامه می گوید: »شاه را بردیم در اتاق معروف به 

مقبره ولیعهدی که خیلی نزدیک ب��ه آنجا بود. آنجا هم 
پس از به زمین خوابانیدن شاه، ش��اه آه بلندی کشیده 
دیگر نفس نکشید...« ظاهرا مظفرالدین شاه مایل به قتل 
میرزا رضا نبود. ولی باالخره تصمیم خود را گرفت. میرزا 

رضا را برای بردار کردن به میدان مشق بردند .
گزارش لحظه به لحظه اعدام او نش��ان م��ی دهد که تا 
آخر هم از کار خود پشیمان نشده بود و به این کار ایمان 
داشت. سخنان و رفتارهای او در آخرین لحظات نشان از 
بی باکی در مقابل مرگ است. یک نقل قول شفاهی می 
گوید هنگامی که امیر تومان ارغون پدر سرهنگ ارغون ) 
معروف به سرهنگ نمره یک ( که مسئول دار زدن میرزا 
رضا بود ، او را برای دار زدن می برد گفت : پدر س��وخته 
شاه را کش��تی ، حاال می بینی که می برند دارت بزنند ، 
میرزا رضا در جواب گفت : پدر سوخته خودت هستی اگر 
تو بمیری سگ و گربه هم به تشییع جنازه ات نخواهند 
رفت ، ولی می بینی که برای اعدام من این همه تشریفات 

برگزار کرده اند !
گفته می ش��ود وصیت ک��رده بود روی س��نگ قبرش 
بنویسند: محب آل محمد غالم هشت و چهار فدای مردم 

ایران رضای شاه شکار.

اولین قتل سیاسی در تاریخ معاصر ایران 



خبر

مدیرمنطقه 3 ش��هرداری اصفه��ان گفت: عملی��ات بازس��ازی اولین باغ 
شاهی)هش��ت بهش��ت(، باقی مانده از دوران صفویه با طراح��ی اصیل در 

راستای ثبت جهانی با هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد ریال در دست اجراست.
 حسین کارگر اظهارکرد: از طراحی تلفیقی باغ شاهی هشت بهشت در باغ 
و پارک های صفویه استفاده شده اس��ت، که متاسفانه به دالیل خشکسالی 
و تصمیم حاکمان آن دوره این مکان ویران و دیگر هیچ اثری از آنها بر جای 
نمانده است. وی با اش��اره به اهمیت عمارت هشت بهش��ت که بسیار فرح 
انگیز و از مجلل ترین کاخ های ممالک اروپایی اس��ت، خاطر نشان کرد: باغ 
 شاهی، باقی مانده از دوران صفویه با طراحی اصیل در راستای ثبت جهانی با 
هزینه ای بال��غ بر 6 میلیارد ریال در حال بازس��ازی اس��ت. مدیر منطقه 3 
ش��هرداری اصفهان عنوان کرد: باغ های صفویه از خیابان چهار باغ کنونی 
تا دامنه صفه ادامه داش��ته و اکنون تنها باغ هشت بهشت، عمارت آن و سر 
در باغ خیمه گاه در منطقه 3 برجای مانده اس��ت. کارگر بیان کرد: به همت 
سازمان نوسازی و بهسازی نقشه هایی به دست آمده که یکی از این نقشه ها 
مربوط به سیاح فرانسوی»پاسکال کوست« حدود 400 سال پیش بوده است 

که هنگام حفاری طبق نقشه ها ، بقایایی از جویبارهای صفویه نمایان شد.
مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان به نقشه های هندسی باغچه ها اشاره کرد 
و افزود: عملیات عمرانی اصالح گوشه هایی از مسیرهای عبور عابران صورت 
گرفته است که برخی از مسیرهایی که جهت س��هولت عابران احداث شده 
بود مسدود و برخی از مس��یرهایی که از بین رفته بود مطابق با نقشه اصلی 
در حال بازگشایی اس��ت، تا نمونه ای از باغ اصیل ایرانی را احیا کنیم. وی با 
اشاره به مسیرهای آب که از مرکز چهارباغ عبور می کرده ، منشعب و از آن 
به دو استخرغربی و شرقی عمارت هشت بهشت به سمت باغ در جریان بوده، 
گفت: تعمیرات استخر شرقی عمارت هشت بهش��ت در سال های گذشته 
انجام شده، اما استخری که آبگیری اصلی در آن انجام می شده و در قسمت 
غربی عمارت قرار داش��ته به طور کلی از بین رفته و درختان کاج تنومندی 
به جای آن قرار گرفته است که در خصوص احیا و باززنده سازی این استخر، 

تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
کارگر با اشاره به اهمیت باغ هشت بهشت گفت: باغ هشت بهشت به عنوان 

اولین باغ شاهی صفوی ثبت جهانی می شود.

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان:

 اولین باغ شاهی، باقی مانده
 از دوران صفویه بازسازی می شود

وضعیت فعلی تاالب گاوخونی همچون بیماری است که گاه نفس 
می کشد و امید به حیات وی در دل ها زنده می شود، اما لحظه ای 
بعد بار دیگر هم نفس با مرگ می شود و سالمتی انسان ها را نیز 

تحت الشعاع قرار می دهد.
نام گاوخونی که بر صفحه ذهن هر اصفهانی پدیدار می شود گویی 
نسیم خنک زندگانی از گوش��ه و کنار خاطرات دور این تاالب 

بین المللی بر سطور زندگی حاشیه نشینان آن می وزد.
گاوخونی تنها یک نام و یک تاالب نیست بلکه نشانه ای متقن بر 
سالمت محیط زندگی انسان ها و سالم بودن ارگان های حیاتی 
طبیعت اس��ت؛ تاالبی که با طبیعت زیبای خ��ود نور حیات بر 

رگ های طبیعت زیبای کویر جاری می سازد.
تک پای صورتی فالمینگوهایی که ب��ه چهره خود در پهنه آبی 
تاالب می نگرند، غوغای پرواز اردک ها و مرغابی ها و کمین روباه 
و ش��غال در حاشیه پهنه گس��ترده تاالب تنها زیبایی آفرینش 
بی بدیل خداوندی نیس��ت؛ نه؛ این طبیعت زیبا نماد س��المت 
محیط زیست و نشانه پرفروغ سالمتی انسان هاست؛ چراغی که 
مدت هاس��ت در چاه بی پایان بی تدبیری های بشری رو به افول 
رفته به گونه ای که اکنون پرواز زیبای دسته جمعی پرندگان بر 

فراز تاالب گاوخونی به آرزویی دیرینه مبدل شده است.
محسن سلیمانی در ارتباط با تأثیرات تاالب ها بر زندگی  انسانی 
می گوید: تاالب ها حوضه های ارزشمندی هستند که معیشت 
بیش از یک میلی��ارد نفر در دنیا به آن ها وابس��ته بوده و مقصد 

گردشگری بیش از نیمی از گردشگران دنیا هستند.
مدیر دفتر طرح حفاظت از تاالب های ایران در سازمان حفاظت 
از محیط زیس��ت تأکید کرد: بس��یاری از تمدن ها در حاش��یه 
رودخانه ها و تاالب ها شکل گرفته اند؛ شکل گیری شهر اصفهان 
در کنار زاینده رود و تاالب، مجموعه استان های آذربایجان غربی 
و ش��رقی در حاش��یه دریاچه ارومیه، تمدن های بزرگ منطقه 
بین النهرین در حاشیه تاالب هورالعظیم و منطقه بین النهرین، 
نشانه این امر است. سلیمانی با اشاره به ایجاد فرصت های شغلی 
در منطقه ه��ای تاالبی گفت: ت��االب بین المللی هامون فرصت 
ایجاد ۷0 هزار شغل برای منطقه سیستان فراهم می کرده که این 
امر در مورد تاالب بین المللی گاوخونی یا چغاخور و بسیاری از 

تاالب های دیگر نیز صدق می کند.
در حالی متولیان همچنان برای جاری ش��دن چند روز آب در 
تاالب جشن گرفته و عکس های تبلیغاتی از سفر مسئوالن ملی 
به این منطقه برای ش��رکت در جش��ن احیای تاالب گاوخونی 
سر تیتر روزنامه ها و خبرگزاری ها می شود که تنها یک تا چند 
روز بعد از برگزاری جشن به گفته اهالی محلی دیگر تاالب آبی 

نداشته است.
برداشت های بی رویه باالدست سدی بر سر راه احیای 

تاالب
چندی پیش بود که خبر رس��یدن آب زاینده رود به تاالب روی 

سایت سازمان محیط زیس��ت رفت، اما گفته مسئوالن و مردم 
محلی حکایت دیگری دارد.

مدیر کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان، با اش��اره به 
اینکه آب زاینده رود به تاالب گاوخونی نرس��یده اس��ت، افزود: 
سال گذش��ته حدود ۸۵0 میلیون مترمکعب بر ثانیه آب برای 
محیط زیست و تاالب رهاشده است اما هیچ آبی به تاالب نرسید؛ 
درواقع برداشت های بی رویه باالدستی در صنعت، کشاورزی و 

غیره وضعیتی را موجب شده است که آب به تاالب نمی رسد.
 تاالبی که در گرداب وعده های بی فرجام فرو می رود

تاالب گاوخونی اکنون در گرداب وعده های بی فرجام فرو می رود، 
جایی که برخی می گویند در زمان خشکسالی چه جای صحبت از 
حق آبه گاوخونی است؛ گویا فراموش کرده اند اگر آب مایه حیات 
است، خشک ش��دن تاالب ها نیز عاملی برای بیماری و افزایش 

مرگ ومیر محسوب می شود.
احمد ش��هبازی فعال محیط زیست و س��اکن منطقه ورزنه که 
ماهانه برای بررس��ی وضعیت تاالب گاوخونی ب��ه این منطقه 
سرکش��ی می کند، بابیان اینک��ه بارندگی ه��ای منطقه ای در 
محدوده تاالب گاوخونی کاهش داش��ته است، اظهار داشت: با 
توجه به رهاسازی نشدن آب در سال های گذشته به سمت تاالب 
تأثیر چندانی را در افزایش پوشش جانوری و گیاهی این منطقه 

شاهد نبوده ایم.
 تنها با جریان دائم آب وضعیت تاالب تغییر می کند

این فعال محیط زیس��تی با اش��اره به اینکه تا 30 خرداد س��ال 
گذشته تعداد 60 فالمینگو در تاالب ش��مارش کردیم، تأکید 
کرد: امس��ال در چند ب��اری که به تاالب س��ر زدم تع��داد این 

پرنده ه��ا قابل قبول ب��ود اما به م��رور کاهش پیداکرده اس��ت.
وی بابی��ان اینک��ه پ��س از رهاس��ازی آب ب��ه س��مت تاالب 
صحبت هایی مبنی بر آبگیری ۲0 درصد تاالب بیان ش��ده، اما 
میزان آب در تاالب کمتر از این مقدار است، گفت: به دلیل نبود 
بارندگی های فصلی سال گذشته اکنون تعداد فالمینگوها کمتر 
شده است و این اطمینان وجود ندارد که فالمینگوهای موجود 

نیز چندان دوام بیاورند.
 ارتباط احیای تاالب گاوخونی با زاینده رودی که در 

سایه سیاست آب می رود
زاینده رود مادر تاالب گاوخونی اس��ت و حیات تاالب وزندگی 
مردم منطقه درنهایت به زاینده رود ختم می شود؛ رودخانه ای که 
تمدن فالت مرکزی ایران وابسته به آن بوده است اما اکنون تمدن 
بشری در این فالت بر زمین باقی مانده و رودخانه تمدن سازش در 
گرداب مدیریت های ناهنجار و غیرعلمی بارنگ و بوی سیاسی 
آب می رود. اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست در این 
اظهار داشت: تاالب گاوخونی زمانی مشکل پیدا کرد که جریان 
آب در رودخانه زاینده رود را به دالیل مختلف ازجمله انتقال آب 

به استان های مجاور از دست دادیم.
 احیای زنده رود و تاالب گاوخونی، جریانی دوطرفه 

است
زرگ��ر پ��ور دراین ارتباط بابی��ان اینک��ه احیای زن��ده رود در 
گروی احیای ت��االب گاوخونی اس��ت، اظهار داش��ت: احیای 
حوضه آبریز زاینده رود زمانی اتف��اق خواهد افتاد که گاوخونی 
احیا ش��ود و حت��ی اگ��ر رودخان��ه زاین��ده رود ب��ه رودخانه 
دائم��ی تبدیل ش��ود، ولی تاالب گاوخونی احیا نش��ده باش��د 

نمی توانیم بگوییم که حوضه آبریز زاینده رود احیاش��ده است.
اما چند ماه پیش همایش بین المللی تاالب ها در اصفهان برگزار 
ش��د و بازهم ش��اهد وعده ووعیدهای فراوان در ارتباط با تاالب 
گاوخونی بودیم به گونه ای که احیای این تاالب در کنار احیای 

دریاچه ارومیه موردبحث تمامی کارشناسان مدعو بود.
در این همایش مسئوالن از اجرای طرح مدیریت زیست بومی 

تاالب بین المللی گاوخونی در اردیبهشت ماه ۹۵ خبر دادند.
حمید ظهرابی دراین ارتباط، اظهار داشت: از قدیم برای تاالب 
دو نوع منبع تغذیه آبی وجود داشته است که یکی زهکش های 
طبیعی منطقه و زهاب های کشاورزی و دیگری آبی است که از 

سوی رودخانه به سمت تاالب می رود.
وی افزود: در تابستان گذشته برای نخستین بار پس از ۱0 سال 
آب رهاسازی شده برای جریان دائمی رودخانه به اضافه حجمی از 
پساب تصفیه شده شهر اصفهان با کمک مردم به تاالب گاوخونی 

رسیده که این روند کم وبیش تاکنون ادامه داشته است.
بر این اس��اس هیچ گاه جریان ورودی آب به تاالب از تابس��تان 
گذشته قطع نشده اس��ت و آب تازه و مخلوط با آب زاینده رود، 
بخشی از پساب شهر اصفهان و زهاب آب کشاورزی و گاه فقط 

زهاب در آن جریان داشته است
مدی��رکل محیط زیس��ت اس��تان اصفه��ان بی��ان داش��ت: با 
پیگیر ی هایی که از سازمان آب منطقه ای انجام دادیم به دلیل 
مسایل اجتماعی و کمبود آب نتوانسته اند بخشی از حق آبه را که 
باید در پایین دست و در ۸0 کیلومتری شرق اصفهان به سمت 
تاالب رهاس��ازی ش��ود انجام دهند. وی بابیان اینکه در عوض 
با توجه به تغذیه اراضی کش��اورزی حجم زهاب تخلیه شده به 
تاالب افزایش یافته اس��ت، گفت: بر این اساس هیچ گاه جریان 
ورودی آب به تاالب از تابستان گذش��ته قطع نشده است و آب 
تازه و مخلوط با آب زاینده رود، بخشی از پساب شهر اصفهان و 
زهاب آب کشاورزی و گاه فقط زهاب در آن جریان داشته است.

ظهرابی ادامه داد: این شرایط باعث شده است که پس از چندین 
س��ال بخش��ی از دریاچه که حدود ۱0 تا ۱۵ درصد سطح کل 
تاالب را شامل می ش��ود آبگیری ش��ود و طبیعتا وقتی شرایط 
زیستی مناسب تری فراهم می شود جمعیتی از پرندگان بار دیگر 
برمی  گردند. وی گفت: در حال تدوین برنامه مدیریت زیس��ت 
بومی و مدیریت مش��ارکتی با مش��ارکت تمام ذی نفعان برای 

احیای تاالب هستیم.
 تاالبی که زیبایی اش نقل داستان های قدیمی است 

شاید به افسانه  ها بپیوندد
درروزگار ناخوش��ی زاینده رود، گویا به تدریج جان از تن باتالق 
گاوخونی هم بیرون می رود تا ش��اید تاالبی که زیبایی اش نقل 
داستان های قدیمی بوده روزی به افسانه  ها بپیوندد؛ مگر اینکه 
این همه مصوبه کاغذی و وعده ووعیدهای زبانی به واقع در دفتر 

عمل به ثبت نهایی برسد.
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مدیر مرکز نوآوری و خالقیت شهری شهرداری:

اصفهان هنوز وارد تقویم جهانی
نشده است

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان:

باغ گل ها، ویترینی لوکس
از زیباترین گل های کشور است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

طرح جامع صدور
مجوزهای روزانه محدوده زوج و فرد آماده شد

مدیر مرکز نوآوری و خالقیت شهری شهرداری 
اصفهان بر ل��زوم مدیریت نوین در گردش��گری 
تاکید کرد و گفت: علی رغم اینکه یکی از الگوهای 
نوین ج��ذب گردش��گر»تقویم جهانی« اس��ت، 
متأسفانه اصفهان هنوز وارد تقویم جهانی نشده 

است.
محمدعلی ایزدخواستی از ورود مرکز خالقیت و 
نوآوری ش��هرداری اصفهان به عرصه گردشگری 
خالق و طراحی الگوهای جدید برای جاذبه های 
نوین در شهر اصفهان خبر داد و گفت: باید اتفاقات 
ن��و را در اصفهان رق��م بزنیم تا از دیگر ش��هرها 
متمایز باش��یم و بتوانیم گردش��گر جذب کنیم. 
وی بر لزوم مدیریت نوین و اس��تفاده از خالقیت 
در جذب توریست به اصفهان تاکیدکرد و گفت: 
در حال حاضر فضا برای جذب گردشگران بسیار 

رقابتی است.
مدیر مرکز نوآوری و خالقیت شهری شهرداری 
اصفهان اضافه ک��رد: گردش��گری در اصفهان با 
الگوی سنتی، مدیریت س��نتی و نگاه رو به عقب 

توسعه نمی یابد و باید در کنار میراث فرهنگی و 
طبیعی اصفهان، جاذبه های نوینی شکل بگیرد 
که گردشگران را برای سفر به اصفهان دعوت کند.

وی از طراحی الگوهای جذب گردش��گر گفت و 
از شهروندان اصفهانی خواس��ت دست به دست 
مدیریت ش��هر بدهند تا مراکز نوین گردشگر در 

اصفهان شکل بگیرد.
ایزدخواس��تی با بی��ان اینکه حوزه ه��ای اصلی 
گردشگری در ش��هر اصفهان نباید فقط منحصر 
به دیدن بناه��ای تاریخی باش��د، اظهارکرد: در 
اصفهان انبوهی از رخدادهای جهانی وجود دارد 
اما هنوز هیچ کدام از آنها ثبت جهانی نشده است 
در حالی که برخی از کشورها تنها با داشتن یک 
برنامه آیینی ثبت ش��ده، گردشگران زیادی را به 

سمت خود می کشانند.
وی تصری��ح کرد: اصفه��ان ب��رای ایرانیان دیده 
شده و هنر ما در گردش��گری خالق این است که 
 اصفهان را بارها و بارها ب��ا رخدادهای مختلف و 

طراحی های خالقانه قابل دیدن کنیم.

مدیرعام��ل س��ازمان پارک ها و فضاي س��بز 
ش��هرداري اصفهان گفت: باغ گل ها ویترینی 
لوکس از زیباترین گل های کش��ور است که 
۸۵0 گونه گیاهی و گل های زینتی را در خود 

جای داده است.
احمد سلیمانی پور اظهارکرد: باغ گل ها یک 
مکان تفریحی- آموزشی است که از سال ۷۵ 
در عرصه ۷۵ ه��زار متر مربع احداث ش��ده و 
ح��دود ۸۵0 گونه گیاهی از کلکس��یون های 
مختلفی مثل سوزنی برگ ها که نادر هستند، 

در آن وجود دارد.
وی تصریح کرد: سال گذش��ته با یک میلیارد 
تومان اعتب��ار گونه های جدی��د گل و گیاه به 
 این باغ اضافه و تغییراتی در قس��مت های باغ

 صخره ای و فرش گل ایجاد شد.
مدیرعام��ل س��ازمان پارک ها و فضاي س��بز 
 ش��هرداري اصفه��ان با اش��اره به ایج��اد تپه

 گل های جدید در باغ گل ه��ا، اظهارکرد: در 
باغ گل ها تعداد ۲ طاووس بزرگ گل اجرا شد 

و در قس��مت گلخانه کاکتوس ه��ا و گیاهان 
گوشتی نیز بعضی از گیاهان قابل تکثیر اضافه 

شده است.
وی گفت: برای تأمین نور مناسب و روشنایي 
باغ در شب از پایه هاي بلند به همراه پروژکتور 
به روش متمرکز استفاده شده است، همچنین 
پایه ه��اي کوتاه با ن��ور مالیم در مس��یرهاي 
حرکت پیش بیني شده که فضاي زیبایي را در 

شب ایجاد مي نماید.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان 
گفت: صدور مجوزه��ای روزانه ب��رای افرادی که 
نیازمند جدی برای مراجعه به مرکز ش��هر هستند 
در قالب طرح جامع ترافیکی محدوده زوج و فرد در 

دستور کار است.
علیرضا صلواتی ب��ا بیان اینکه ب��رای اجرای طرح 
تعریف مح��دوده زوج و ف��رد در اصفه��ان در گام 
نخست درخواست افراد نیازمند از جمله پزشکان 
و بیماران خاص در خص��وص واگذاری مجوز برای 
تردد در این محدوده مورد توجه قرار گرفت، اظهار 
داش��ت: از این رو در حال حاضر نی��ز تدوین طرح 
جامعی برای استفاده همه شهروندان از این مجوز 
و تردد در محدوده زوج و ف��رد به صورت جامع در 

دستور کار است. 
وی با بیان اینکه این طرح جامع با پلیس راهور در 
کارگروه ویژه در حال بررسی است، ابراز داشت: از 
یک سال گذشته طرح مطالعاتی دقیق انجام شده 
است و آماده ش��ده که به شورای ش��هر و شورای 
ترافیک اس��تان ارایه ش��ود و در ص��ورت تصویب 

می تواند خدم��ات خوبی را برای ش��هروندان ارایه 
کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان 
گفت: چنانچه این طرح پیش��نهادی تصویب شود 
افراد در صورت نی��از جدی می توانن��د به صورت 
عادالنه وارد این محدوده ش��وند. وی با بیان اینکه 
با نظرخواهی از چهار قشر شهروندان، کارشناسان، 
مس��ئوالن و متخصصان قیمت معقوالنه ای برای 
اجرای طرح جامع صدور مج��وز ورود به محدوده 
زوج و فرد در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت، بیان 
داشت: از این رو نرخ های خوب و عادالنه ای در نظر 
گرفته شده است تا زمینه پیشگیری از سفرهای غیر 

ضروری را نیز فراهم کند.
وی با بیان اینک��ه آزام آرام اج��اری طرح ترافیک 
در هسته مرکزی شهر را در دستور کار شهرداری 
اصفهان عنوان کرد و بیان داشت: برای اجرای این 
طرح بس��ته های تش��ویقی، تجهی��ز پارکینگ ها، 
تقویت اتوبوس ها و سیستم حمل و نقل عمومی در 

این محدوده مورد توجه است.

 معاون پژوهش آم��وزش و پرورش اصفهان گفت:باید توجه داش��ت که 
چنانچه همه این معلمان بازنشس��ته تمایل به همکاری نداشته باشند با 
کمبود دوهزار و 300 معلم در سال تحصیلی ۹6-۹۵ روبه رو خواهیم بود.

اکبر پناهی در خصوص آخرین وضعیت نیروی انسانی موجود در آموزش 
و پرورش اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: باید توجه داشت که آموزش و 
پرورش در استان اصفهان با چالش های زیادی در این زمینه روبه رو است. 
وی در ادامه با بیان اینکه سال گذش��ته با تشویق نیروهای بازنشسته در 
ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان کمبود نیروی انسانی به اندازه ای 
جبران شده، ابراز داشت: این طرح تش��ویقی در قالب اجرای طرح رتبه 

بندی معلمان بوده است.
معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با 
بیان اینکه در سال جاری نیز سیاست تشویق بازنشستگان به ادامه فعالیت 
را در دس��تور کار داریم، افزود: باید توجه داش��ت که معلمان در صورتی 
مطابق با طرح رتبه بندی معلمان حقوق بازنشس��تگی دریافت می کنند 
 که معدل حقوق آنها در دو س��ال پیاپی اجرای طرح رتبه بندی معلمان

 باشد.
 وی در ادامه با بیان اینکه در مهر ماه س��ال ۹۵ بی��ش از دو هزار و ۹00 
معلم در استان اصفهان بازنشسته می شوند، اضافه کرد: از سوی دیگر در 

دانشگاه فرهنگیان حدود ۷00 دانشجو فارغ التحصیل و حدود ۹0 درصد 
آنها در سیستم  آموزش و پرورش استان وارد می ش��وند. وی با تاکید بر 
اینکه  کمبود نیروی آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است، 
اضافه کرد: از این رو باید توجه داشت که در حال حاضر در دبیرستان ها 
برای هر 30 دانش آموز یک نیروی انسانی و در هنرستان ها و مدارس فنی 

و حرفه ای برای هر ۱۵ دانش آموز یک معلم وجود دارد. 
معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
اضافه کرد: در سال جاری س��عی بر آن داریم تا با اس��تفاده از نیروهای 
حق التدریسی، نیروهای پاره وقت و خرید خدمت کمبود نیروی انسانی 

در آموزش و پرورش را جبران کنیم.

نمایشگاه شکستنی با موضوع س��رامیک بنیان در موزه هنرهای معاصر 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان آغاز به کار کرد.

نمایشگاه شکستنی در موزه هنرهای معاصر اصفهان و با حضور هنرمندان 
و صاحبان اثر این رشته افتتاح و آثار 3۸ هنرمند شهر اصفهان با موضوع 
سرامیک بنیان و در س��بک جدید انتزاعی برای مخاطبان و عالقه مندان 

هنر به نمایش گذاشته شد.
مدیر م��وزه هنرهای معاص��ر اصفهان در مراس��م افتتاحیه نمایش��گاه 
شکستنی پیرامون نمایشگاه شکستنی اظهار داشت: موزه هنرهای معاصر 
در تالش برای ش��نیدن و دیدن هنرهای بدیع اس��ت به همین منظور با 
برگزاری این نمایشگاه در اصفهان موافقت کردیم تا نظرها و صحبت های 
جدید را بشنویم و البته این نمایشگاه را یک فرصت برای دیدن و شنیدن 

جذابیت  های هنر معاصر در اصفهان می دانیم.
محمدرضا رهبری افزود: آیین گشایش نمایشگاه شکستنی در اصفهان با 
یادبودی از پرویز کالنتری نیز همراه است فردی که شاید نام آشنایی در 
میان عوام مردم نداشته ولی نقاشی های وی در کتاب های درسی سبب 

می شود همه او را به خوبی به یاد آورند.
دبیر نمایشگاه شکستنی نیز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با اشاره به 
موضوع تضاد موزه  هنرهای معاصر و »شکستنی« اظهار داشت: این موزه 

و هنرهای این نمایشگاه تضاد بسیار خوبی را در کنار هم ایجاد کرده اند که 
سبب شده زیبایی و معنای خاصی از این نمایشگاه به ذهن منتقل شود 
که یکی از زیبایی های این نمایشگاه برگزاری آن در شهری است که خود 

نیز دارای سبک و هنر قدیمی به شمار می رود.
حسینی افزود: آکادمی آد به دلیل دل مشغولی های خود پیرامون عنصر 
سرامیک به برگزاری چنین نمایش��گاهی پرداخت زیرا هنرمندان بسیار 
کمتر با عنصر سرامیک ارتباط برقرار می کنند. وی تصریح کرد: شکستن 
و شکستنی خود با سرامیک مرتبط است و زیبایی هنر زمانی به نمایش 

گذاشته می شود که با آثار مفهومی ادغام  شود.
علی جهانی، یکی از هنرمندان حاضر در این نمایشگاه نیز با اشاره به آثار 
ارایه ش��ده در آن اظهار داش��ت: این هنر یک نوع شکستن معیارهاست 
برای نخستین بار در اصفهان برگزار می شود. آثار حاضر در نمایشگاه به 
مخاطبین این مفهوم را منتقل می کنند که ایده برتر از فرم است به این 
معنا که مفهوم برای مخاطب جذابیت داشته ولی هنرمند هر چه بر فرم 

کار دقت داشته باشد امتیاز و نکته مثبتی در کار نیست.
گفتنی است، نمایشگاه شکستنی تا 3۱ خرداد همه روزه غیر از روزهای 
تعطیل از س��اعت ۱0 تا ۱4 و ۱6 تا ۲0 در محل م��وزه هنرهای معاصر 

اصفهان واقع در خیابان استانداری اصفهان میزبان شهروندان است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان:

اصفهان ۲3۰۰ معلم کم دارد
در محل موزه هنرهای معاصر؛

آغاز به کار نمایشگاه »شکستنی« برای نخستین بار در اصفهان

عروس تاالب های ایران به افسانه ها می پیوندد؛

»گاوخـونی« ، هم نفـس با مـرگ و زنـدگی
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اهدای تصویر زورخانه ای یادگار امام )ره( 
به سید حسن خمینی

ساخت انیمیشنی به سبک »فوتبالیست ها« 
با موضوع هندبال

بحران دفاع وسط در لیگ پانزدهم؛ 
گران های ناکام

جامعه ورزش کشور با حضور در حسینیه جماران با آرمان های بنیانگذار 
جمهوری اسالمی تجدید میثاق کردند.

در بیس��ت و هفتمین س��الگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی، وزیر 
ورزش و جوانان به همراه معاونان خود، روس��ای فدراسیون های ورزشی 
و تعدادی از ورزشکاران با حضور در حس��ینیه جماران با آرمان های امام 

خمینی )ره( تجدید میثاق کردند.
در این مراسم که با حضور حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی 
برگزار ش��د، تابلویی مربوط به تصویر حجت االسالم سید احمد خمینی 
)ره( فرزند گرامی امام راحل که در گود زورخانه جماران به ورزش باستانی 
و میل گیری مش��غول اس��ت از طرف وزیر ورزش و جوانان و سرپرس��ت 
فدراسیون زورخانه ای به حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی 

اهدا شد.

محمد برومند سرپرستی تیم نویسندگان اندیشه » تام تام « را که به زعم 
او به انیمیشن » فوتبالیست ها « ساخت ژاپن پهلو خواهد زد، برعهده دارد.

انیمیشن50 قسمتی » تام تام « ویژه مخاطبان نوجوان است که بناست 
در50 قس��مت20 دقیقه ای از تلویزیون پخش ش��ود. بنا به گفته برومند 
موضوع محوری این انیمیشن ورزش هندبال است و دانش آموزان مدارس 

تا مرحله شکل گیری تیم ملی آن را پیش می برند.
برومند گفت: این انیمیشن به نوعی به انیمش��ن » فوتبالیست ها « پهلو 
خواهد زد با این تفاوت که در آن به مس��ائل و مش��کالت نوجوانان ایرانی 
توجه شده است؛ یعنی اگر چه به لحاظ ساختاری این انیمیشن با انیمیشن 
فوتبالیست های ساخت ژاپن ش��باهت هایی دارد، اما مسائل و مشکالت 
نوجوانان ایرانی را ترس��یم می کند. او تاکید کرد: در جامعه تا این لحظه 
عمده انیمشن های تولیدی مختص کودکان بوده اس��ت و ما بنا داریم با 
ساخت این انیمیش��ن که زیر نظر مرکز گسترش فیلمنامه سازمان صداو 
سیما تولید خواهد شد کار باکیفیتی را به مخاطبان عرضه کنیم. معصومه 
زهره ای و زیبا گرجی از اعضای تیم نویس��ندگان این مجموعه هستند و 

هنوز کارگردان آن مشخص نشده است.

در لیگ برتر ایران قیمت مدافعان وس��ط کمتر از مهاجمان گلزن نیست، 
حداقل در فصل گذشته این گونه بوده است. با مراجعه به سایت سازمان 
لیگ و ارزش قرارداد بازیکنان متوجه می شویم بخش عمده ای از بازیکنان 
گران قیمت لیگ را مدافعان وسط تشکیل می دهند. جالب اینکه اکثر این 

مدافعان گران قیمت فصلی ناموفق را پشت سر گذاشتند.
 عب��دا... کرم��ی و ه��ادی عقیلی دو دف��اع وس��ط صاحب نام س��پاهان

گران ترین مدافعان لیگ بودند که قراردادی باالی یک میلیارد داشتند، اما 
هر دو فصلی ناموفق را پشت سر گذاشتند. عقیلی که در رده بندی بازیکنان 

براساس نمرات گروه آنالیز برنامه نود بازیکن آخر شد. 
کرمی هم خوب کار نکرد.

 در س��ایر تی��م ها ه��م وضعی��ت خیلی متف��اوت نب��ود. محس��ن بنگر
 )۹50 میلیون ( و رض��ا نورمحمدی )۸50 میلیون ( ج��زو بازیکنان برتر 
 تیم ش��ان نبودند. مایکل اومانیا که گران ترین بازیکن قرمزهاس��ت هم 

در بیشتر بازی ها نیمکت نشین بود.
در جمع آبی ها هم حنیف عمران زاده و امین حاج محمدی، مدافعان۹00 
 میلیونی چهره های ش��اخص تیم نبودند. حاج محمدی مخصوصا نباید 

از عملکرد خود راضی باشد.
کارلوس سانتوس و لئوناردو مس��اریچ دو مدافع گران قیمت خارجی که 
قراردادی حدود۹00 میلیون داشتند هم نتوانستند انتظارات را برآورده 
کنند. مساریچ که در فوالد خوب نبود، سانتوس هم در میانه فصل نفت را 
ترک کرد. حتی محمد نصرتی هم در گس��ترش فوالد جزو بازیکنان برتر 

تیمش نبود.
در رده بندی مدافعان وس��ط بازیکنی که انتظارات را برآورده کرد س��ید 
جالل حسینی بود. این مدافع ملی پوش بهترین دفاع وسط لیگ پانزدهم 
بر اساس نمرات سایت نود شد. محمد طیبی و موسی کولیبالی) استقالل 
خوزستان (، هرایر مگویان، ش��جاع خلیل زاده، لوکا ماریچ و امیرحسین 

صادقی دیگر مدافعان موفق لیگ بودند.
 بی دلیل نیس��ت که فصل نقل و انتقاالت خرید دفاع وس��ط اولویت اکثر 
تیم هاس��ت. س��پاهان خیلی زود کولیبالی را خرید. محمد طیبی چند 
مشتری داش��ت و س��ر جذب خلیل زاده کش��مکش ایجاد ش��ده است. 
 سید جالل حسینی هم یکی از ش��اه ماهی های نقل و انتقاالت به شمار 

می رود.

علیرضا بیرانوند گلر ملی پوش تیم پرس��پولیس با انتش��ار خبری از یک 
خبرگزاری، پیش��نهاد 2 میلیاردی هافبک نفت به سرخپوش��ان را کذب 
دانست.  بیرانوند که خیلی تمایل دارد هم تیمی خود را به پرسپولیس ببرد، 
با انتشار این خبر وحید امیری را به پرسپولیس نزدیک تر کرد! امیری هم 
در این مصاحبه گفته تنها صحبت های اولیه را با پرسپولیس انجام داده و 

رقم 2 میلیاردی کذب است.

بیرانوند در کنار امیری سرخپوش!

سیری در دنیای ورزش
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رییس هیئت ووشو اصفهان:

اصفهان، قطب ووشو ایران
حاشیه سازی

 پیش از المپیک ممنوع
بی اطالعی از قانون 

کار دست پرسپولیس داد
رییس هیئت ووش��و اس��تان اصفهان گفت: در مس��ابقات انتخابی تیم ملی 
ووش��و بی��ش از۴0 ورزش��کار از اصفهان حضور داش��تند ک��ه ۷ نفر از این 

ورزشکاران با کسب مدال راهی اردوهای تیم ملی شدند.
محس��ن روناس��ی افزود: زهرا کیانی در رشته  تالو و س��هیال، شهربانو، الهه 
منصوریان و هانیه قدرتی در رش��ته ساندا در بخش بانوان همچنین محسن 
 احم��دی در رش��ته تالو و مرتضی عظیمی و امین نوری در رش��ته س��اندا 
در بخش آقایان راهی اردوهای تیم ملی شدند. رییس هیئت ووشو اصفهان 
در پاس��خ به این س��وال که چه حمایت هایی از س��وی هیئت ووشو استان 
برای حضور پر قدرت ورزش��کاران اصفهانی در مسابقات انتخابی تیم ملی و 
مسابقات آسیایی شده است، تصریح کرد: با توجه به مشکالت مالی هیئت، 
خیلی نتوانسته ایم کمک قابل توجهی به ورزشکاران مان برسانیم. وی افزود: 
اما پشتیبانی های سخت افزاری مانند در اختیار گذاشتن سالن ها و همچنین 
بهتری��ن مربیان را انج��ام داده ایم و آن ها هم نهایت ت��الش خود را به کار 
گرفته اند. روناس��ی با  اشاره به  مراسم تجلیل و تقدیر از ورزشکاران افتخار 
 آفرین اس��تان در مسابقات کش��وری و بین المللی بیان داش��ت: امیدواریم 
 ب��ا برگ��زاری این  گونه برنامه ه��ا روحی��ه ورزش��کاران  مان را افزایش دهیم 
تا بتوانند حضور موفقی در مس��ابقات قهرمانی کش��ور داشته باشند. رییس 
هیئت ووش��و اصفهان با بیان این که اصفهان قطب ووشو ایران است، افزود: 
 مطمئن هس��تم درای��ن دوره از رقابت های آس��یایی۸0 درص��د مدال های 
تیم ملی ایران را ورزشکاران اصفهانی کسب خواهند کرد چون به ووشوکاران 

اصفهانی چه در بخش آقایان و چه در بخش بانوان بسیار امیدوار هستیم.

 ریی��س کمیت��ه تیم های مل��ی دو و میدان��ی گفت: هدف م��ا از برگزاری 
رقاب��ت ه��ای جایزه بزرگ دو و میدانی کس��ب س��همیه المپیک توس��ط 
ورزش��کاران ایرانی بود. دیگر هدف فدارسیون دوومیدانی ایجاد انگیزه بین 
ورزش��کاران این رشته و ارزیابی  عملکرد ورزشکاران در چند ماه اخیر بود.

نعیم خواجوی  در ادامه گفت: شناخت خوبی از ورزشکاران در این مسابقات 
پیدا کردیم و یک رکورد ملی هم در این رقابت ها جابه جا ش��د. خواجوی 
در پاسخ به مخالفان عملکرد ریاست فدراسیون دو و میدانی  افزود: کیهانی 
به عنوان رییس فدارس��یون در حد توان خود برنامه هایش را اجرا می کند 
و زیاد جالب نیست که نزدیک مسابقات المپیک با انتقاد  از برنامه ها برای 
این رش��ته مدال آور حاشیه س��ازی کنیم. وی خاطر نشان کرد: قرار است 
فدراس��یون دو و میدانی بین 22 تا 2۴ ورزش��کار را به مس��ابقات ارزوروم 
ترکیه که یکی از مراحل گزینش��ی کسب سهمیه المپیک است، اعزام کند 
همچنی��ن رقابت های جام کازانف در قزاقس��تان در تیر م��اه یکی دیگر از 
ش��انس های کس��ب س��همیه المپیک برای ۸ تا10 ورزش��کار است.رییس 
کمیته تیم های ملی گفت: از زمانی که  کیهانی ریاست فدراسیون را عهده 
دار شده است حامیان مالی تمام هزینه های برگزاری رقابت های داخلی و 
اعزام ورزشکاران به اردوهای خارجی را تقبل کرده اند. خواجوی یادآورشد: 
در المپیک ریو تنها حدادی ش��انس کس��ب مدال را داراس��ت این مهم در 
صورتی که حدادی بتواند در فرصت باقیمانده رکورد خودش را ارتقا بخشد، 
تحقق پیدا می کند تا همانند المپیک لندن مدال آوری کند، امیدوارم باقی 

دوومیدانی کاران هم در این مسابقات مهم رکوردهای ملی را ارتقا دهند.

 باش��گاه پرس��پولیس در حالی با یک مدافع جوان به توافق رس��ید که این 
توافق با قانون س��ازمان لیگ درباره س��همیه بازیکنان زیر 2۳ س��ال، برای 
سرخپوشان دردسرساز شده است. محمدعلی فرامرزی بازیکن 22 ساله که 
س��ابقه بازی در تیم های فجر و پدیده را دارد ش��نبه در باشگاه پرسپولیس 
حضور پیدا کرد و مس��ئوالن باش��گاه نیز با این بازیک��ن مذاکراتی را انجام 
دادند. غافل از آنکه این بازیکن جوان سهمیه لیگ برتری محسوب می شود 

و یک سهمیه خرید بزرگساالن این تیم را پر خواهد کرد.
 ای��ن اتف��اق کم س��ابقه در حال��ی رخ داد که مصطفی ش��هبازی مس��ئول 
نقل و انتقاالت س��ازمان لیگ اعالم کرد که ه��ر بازیکنی که بیش از هفت 
بازی برای تیمش در لیگ انجام داده باش��د، بدون توجه به س��نش سهمیه 
لیگ برتری محس��وب می ش��ود. همین مسئله باشگاه پرس��پولیس را برای 
 خری��د این بازیکن مردد کرده و حتی باعث ش��ده ت��ا منکر امضای قرارداد 

با این بازیکن شوند!
پن��دار خمارلو مدیر روابط عمومی باش��گاه پرس��پولیس در این باره گفت: 
باش��گاه پرس��پولیس با این بازیکن مذاکراتی را انج��ام داد، اما صحبت های 
 م��ا تنها در حد مذاکره ب��وده و هیچ قراردادی بین ما و این بازیکن بس��ته 
 نش��ده اس��ت. از س��وی دیگر محمدعلی فرامرزی مدعی ش��ده اس��ت که 
با پرس��پولیس قرارداد داخلی به مدت س��ه س��اله بسته اس��ت و حتی اثر 
انگش��تش را هم پای برگه قرارداد زده اس��ت. بی اطالع��ی از قانون این بار 
 کار دس��ت باشگاه پرسپولیس داده و معلوم نیست با وجود ادعای فرامرزی، 

چه سرنوشتی در انتظار این قرارداد خبرساز باشد.

تی��م فوتبال رئال مادرید پس از دو س��ال و این بار هم 
مقابل اتلتیکومادری��د در دیدار پایانی رقابت های لیگ 
قهرمان��ان اروپا به برتری رس��ید و ج��ام قهرمانی لیگ 

قهرمانان اروپا را باالی سر برد.
در ای��ن بازی که ش��اگردان زیدان در ضرب��ات پنالتی 
توانس��تند رقی��ب مادری��دی خ��ود را شکس��ت دهند 
برخی از بازیکنان و س��رمربی رئالی ها  توانستند نقش 
موثرت��ری در این قهرمانی  ایفا کنن��د که درزیر به آن 

اشاره می شود:
پیتر اسمیت

رونال��دو در120 دقیق��ه ب��ازی خیلی کم اث��ر بود. اما 
بازهم در یک لحظه  بزرگ خودش را نش��ان داد. وقتی 
خوان فران پنالتی اش را به تیر دروازه  کیلور ناواس زد، 
معلوم بود که رونالدو پش��ت توپ قرار می گیرد. رونالدو 
در چهارمی��ن فینال خودش، ب��ر عکس اولین فینالش، 
پنالت��ی اش را گل کرد. درآوردن پیراهن و آن ش��ادی 
بیش از حد نمایشی هم قابل پیش بینی بود. هر انتقادی 
از رونالدو داش��ته باش��یم، خیلی هایش به جا است، به 
هیچ وجه نمی توانیم استعداد فوتبالی او را منکر شویم. 
کریستیانو رونالدو یکی از بهترین فوتبالیست های تاریخ 
است. بهترین گلزن تاریخ چمپیونز لیگ امسال در ۳1 
سالگی برای ششمین فصل پیاپی به مرز50 گل در یک 
فصل رس��ید، آماری که در تاری��خ فوتبال اروپا بی نظیر 
اس��ت. ش��اید رونالدو دیگر سرعت س��ابقش را نداشته 
باش��د، اما همچنان گل پشت سر گل برای رئال می زند 

و نقشی کلیدی برای تیمش دارد.
تاریخ سازی زیزو

احتم��اال وقتی زین الدین زیدان ج��ام قهرمانی اروپا را 
ب��اال می برده با خودش گفت��ه: » مربیگری که میگفتن 

س��خته این بود؟! « زی��زو در تنها بیس��ت و هفتمین 
ب��ازی اش روی نیمکت رئال مادری��د قهرمان چمپیونز 
لیگ ش��د، اولین مربی فرانسوی که به چنین افتخاری 
رس��یده اس��ت. کاری که زی��دان در رئال ک��رد، دادن 
آزادی به س��تاره های هجومی اش ب��ود، کاری که بنیتز 
بس��یار پیچیده اش ک��رده بود. تصمی��م کلیدی زیدان 
ب��ازی دادن به کازمیرو بود. هافبک دفاعی برزیلی رئال 
 تعادل��ی عالی به تیم��ش داد و باعث ش��د تیم زیدان

 5 کلی�����ن ش����یت در ۷ ب��ازی 
چمپیونز لیگ داشته باشد 

و ب��ا بهتری��ن خط 

دفاعی این جام را فتح کند. حضور کازمیرو و پوشش��ی 
که خ��ط دفاعی می داد به این معن��ا بود که مودریچ و 
ک��روس می توانند تمرک��ز خودش��ان را روی خالقیت 
هجوم��ی بگذارن��د. 1۷ گل در ۴ بازی اول زیدان در ال 
لیگا نتیجه  این تصمیمات بود. بدین ترتیب زیزو با فتح 
چمپیون��ز لیگ لقب هفتمین مردی را گرفت که هم به 
عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی این تورنمنت را برده 
است. 6 نفر اول میگل مونیوز، جووانی تراپاتونی، یوهان 
کرویف، کارلو آنچلوتی، فرانک رایکارد 

و پپ گواردیوال هستند.

گرت بیل فوق العاده
بیل در س��ومین سال حضورش در رئال مادرید دومین 
قهرمان��ی چمپیونز لیگ��ش را هم جش��ن گرفت. بیل 
در  ب��ازی فینال بهتری��ن بازیکن تیمش ب��ود و بارها 
دروازه اتلتی را تهدید کرد. گل راموس روی ضربه  س��ر 
هوشمندانه  بیل به ثمر رسید و اگر سوپر بالک استفان 
س��ویچ نبود، بیل می توانست مثل فینال دو سال پیش 
بازه��م گل بزند. جدا از ای��ن نمایش، ضربه  پنالتی بیل 
در حالیک��ه در نیمه  دوم وق��ت اضافه پایش گرفته بود 
و به زحمت می دوید، خیلی راحت و س��اده وارد دروازه  
اوبالک ش��د تا فصل خوب جادوگر ول��زی پایان بندی 

بسیار شیرینی داشته باشد.
 راموس کنار اتوئو و مسی

  برعک��ِس فین��ال دو س��ال پیش که س��رخیو راموس 
در ثانیه ه��ای پایانی دروازه  اتلتی را ب��از کرد، کاپیتان 
رئال این بار فقط 15 دقیقه وقت می خواست تا به جمع 
ساموئل اتوئو و لیونل مسی به عنوان تنها بازیکنانی که 
در دو فینال اول شان در تاریخ چمپیونز لیگ ) با فرمت 

جدید ( گل زده اند بپیوندد. 
جدا از این گل راموس در طول بازی موفق شد با وجود 
تمام درگیری هایی که با گابی و خوان فران داش��ت، به 
شکل ش��گفت انگیزی آرامش خودش را حفظ کند و با 
گرفتن کارت قرمز به تیمش ضربه نزند. در حالیکه زوج 
او، یعنی پپه فقط مش��غول اجرای تئاتر و غلت خوردن 
روی زمی��ن ب��ود، راموس با ۸ دفع ت��وپ ) بیش از هر 
بازیک��ن دیگری در زمین ( و ۳ قطع توپ عنصرکلیدی 
خ��ط دفاع��ی رئال مادرید ب��ود. رام��وس در پایان هم 
پنالتی خ��ودش را گل کرد تا وظیفه اش را کامل انجام 

داده باشد.

دبیر هیئت جانبازان و معلوالن اس��تان اصفهان گفت: ورزش��کار معلول اصفهانی با کس��ب حد نصاب الزم در مس��ابقات 
دوومیدانی جانبازان و معلوالن قهرمانی کشور، مسافر برزیل شد. محمد صادق 
 پسندیده  اظهار داشت: رقابت های دوومیدانی جانبازان و معلوالن قهرمانی کشور 
در ۴ تا 6 خرداد ماه به منظور معرفی نهایی ورزش��کاران اعزامی به پاراالمپیک 
ریو برگزار شد. وی افزود: علیرضا مختاری در رشته پرتاب وزنه با پرتابی معادل 
۸ متر و کسب سهمیه ورودی مد نظر فدراسیون جانبازان و معلوالن  به تیم ملی 
دعوت شد تا راهی پاراالمپیک ریو شود. دبیر هیئت جانبازان و معلوالن اصفهان 
با بیان اینکه رکورد علیرضا مختاری در حد کالس جهانی اس��ت و امید زیادی 
به کس��ب مدال از این ورزش��کار می رود، افزود: تاکنون هادی نوری در رش��ته 
تیراندازی با کمان و زینب ملکی در رشته والیبال نشسته ورزشکاران اصفهانی 
حاضر در پارالمپیک ریو بودند و علیرضا مختاری سومین سهمیه استان اصفهان 
 در این رقابت ها خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم ورزشکاران اصفهانی حضوری پررنگ و پرقدرت در پارالمپیک ریو 

داشته باشند و برای استان پهناور اصفهان و کشور عزیزمان افتخارآفرینی کنند.

داور بین المللی واترپلوی ایران به عنوان داور بی طرف در رقابت های واترپلوی المپیک ریو قضاوت خواهد کرد.
  مس��عود رضوانی رییس کمیت��ه داوران واترپلو و داور بین المللی این رش��ته 
به عنوان داور بی طرف برای قضاوت در المپیک ریو انتخاب ش��د. فدراس��یون 
جهانی ورزش های آب��ی ) فینا ( با اعالم ای��ن خبر نام او را در کن��ار ۹ داور بی 
 طرف دیگر قرار داد. در مسابقات واترپلو مرسوم است هریک از تیم های حاضر 
در رقابت ها، داوری را به همراه تیم به مس��ابقات اع��زام می کنند. عالوه بر این 
تعداد،10 داور بی طرف هم از طرف فدراسیون جهانی برای قضاوت فراخوانده 
می شوند. از المپیک2000 سیدنی تاکنون، ایران نماینده ای در جمع داوران 

واترپلو مسابقات المپیک نداشته است.
مسعود رضوانی که به نمایندگی از ایران در این دوره از مسابقات حضور دارد تنها 

نماینده قاره آسیا در بین داوران بی طرف نیز هست.
او به دلیل قضاوت در دو دوره مسابقات جهانی فینا و عملکرد مناسب در رقابت های گزینشی لیگ جهانی ) یوکوهاما – 21 

تا 26 اردیبهشت 1۳۹5( به عنوان داور بی طرف به این رقابت ها فراخوانده شد.

قضاوت یک ایرانی در واترپلوی المپیک بعد از ۱۶سالسومین ورزشکار اصفهانی در راه پارالمپیک

رئال مادرید چگونه قهرمان شد

لنز دوربین

قانون مس��ابقات والیبال انتخابی المپیک 2016 دچار 
تغییر ش��ده که بیش از همه به ضرر تیم های آس��یایی 
است. در هیئت رییسه کنفدراسیون والیبال آسیا مطرح 
 و مصوب ش��ده بود، در صورتی که یک تیم از قاره آسیا 
در رتبه های اول تا س��وم مس��ابقات انتخاب��ی المپیک 
 2016 ق��رار بگی��رد، تیم چه��ارم از هر قاره ای باش��د 
به المپیک راه پیدا خواهد کرد. باتوجه به اینکه قاره آسیا 
حداقل تا سال2020 تنها قاره ای اس��ت که مسابقاتی 
 مجزا برای تعیین نماین��ده در بازی های المپیک ندارد، 
دو س��ال قبل در جلس��ه هیئت رییس��ه کنفدراسیون 

والیبال آس��یا که با حضور مقامات فدراس��یون جهانی 
برگزار شد، مصوب شد در رقابت های انتخابی المپیک 
به طور قطع عالوه بر سه تیم برتر، بهترین تیم آسیایی 
مجوز حضور در المپیک ریو را کس��ب کند. همان زمان 
توافق ش��د در صورتی که یک تیم آسیایی جزو سه تیم 
برتر باشد، بهترین تیم آسیایی از رده چهارم به بعد هم 
جواز حض��ور در المپیک 2016 را از آن خ��ود کند. در 
حالی که این موضوع از سوی » ش��انریت « و » سونگ 
س��اک «، مقامات عالی رتبه کنفدراسیون والیبال آسیا 
اعالم شده بود، اما در کتابچه مسابقات انتخابی المپیک 
 به صراحت درج نش��د تا اینکه با اعتراض برخی تیم ها 
بار دیگر این موضوع طرح و کامال رد شد! تغییر فرمول 
صعود تیم های آسیایی از مسابقات انتخابی المپیک 
در توکیو با اعتراض تیم های آسیایی ایران، چین، 
استرالیا و ژاپن میزبان به کنفدراسیون این قاره 
همراه ش��د. در مجموع س��ه تیم اول مسابقات 
به عالوه بهترین تیم آسیایی به المپیک صعود 
می کنند. در صورت��ی که یک تیم از آس��یا در 
 رده اول تا س��وم مس��ابقات باش��د، تیم چهارم 

از هر قاره ای باشد، سهمیه خواهد گرفت.

والیبال ایران چگونه به المپیک صعود می کند؟
نایب رییس اول فدراس��یون فوتبال پ��س از برگزاری 
نشس��ت با رییس کمیت��ه فوتس��ال و دپارتمان های 
تش��ریفات و بین الملل گفت: تالش ما این اس��ت که 
شرایط را به بهترین نحو برای تیم ملی فوتسال ایجاد 
کنیم تا این تیم بدون دغدغه به مسابقات اعزام شود. 
علی کفاشیان ضمن اس��تقبال از درخواست سرمربی 
تیم ملی فوتس��ال مبنی بر برگ��زاری اردوی اروپایی 
و انجام مس��ابقات دوس��تانه گفت: رایزنی های خود 
 را با  پرتغال، روس��یه ی��ا اوکراین انج��ام خواهیم داد 
تا بتوانیم این برنامه را به مرحله اجرا برس��انیم. نایب 
رییس اول فدراس��یون در خصوص تشکیل کادر فنی 
 و اردوهای تیم های زیر20 سال و زیر 1۷ سال گفت: 

با توجه ب��ه اینکه تیم زی��ر20 س��ال رقابت های 
 آس��یایی 201۷ را در پی��ش دارن��د، هرچ��ه 
س��ریع تر باید کادر فن��ی و بازیکن��ان این تیم 
مشخص ش��وند تا تیم آماده ای را به مسابقات 
اعزام کنیم. کفاشیان یادآور شد: همچنین تیم 
زیر 1۷ سال بازی های المپیک 201۸ آرژانتین 

را پیش روی خود دارد و معتقدم کمیته فوتسال 
باید هرچه زودتر اقدام به اس��تعدادیابی برای این 

رده و برگزاری مسابقات نونهاالن انجام دهد تا بتوانیم 
بازیکنان خوب��ی را در این رده تربیت و به مس��ابقات 

اعزام کنیم.
 نایب ر ییس اول فدراس��یون در پای��ان گفت: با توجه 
به قدرت نمایی و اقتداری که در فوتس��ال آسیا داریم، 
باید با جدیت بیشتر برای موفقیت تالش کنیم. معتقدم 
قلب فوتسال آس��یا ایران اس��ت. ما باید در آسیا مهد 
فوتسال باشیم. همچین درخواست میزبانی مسابقات  
 201۷ آس��یا را ارایه کرده ایم و بای��د اقدامات الزم را 
با توجه به درخواس��ت میزبانی برای مس��ابقات جام 

جهانی2020، انجام دهیم.

ایران قلب فوتسال آسیاست
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ابالغ رای

پرون��ده:  ش��ماره   9409970350501711 دادنام��ه:  ش��ماره   3 /220
9409980350500430 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940477 خواه��ان: آقای اکبر 
اکبری فرزند رجبعلی با وکالت آقای جالل الدین قیاس��ی فرزند مهدی به نش��انی 
اصفهان خیابان فردوس��ی مقابل بانک توسعه صادرات س��اختمان میخک واحد 
11، خواندگان: 1- آقای علیرضا میرزا آقایی فرزند حس��ین به نشانی شهرستان 
اصفهان- خ کاوه- خ ابوریحان- مادی شاهپسند – سمت راست مادی ساختمان 
صبا مرکزی 2- واحد 3، 2- آقای حس��ین می��رزا آقایی فرزند رحیم به نش��انی 
شهرس��تان اصفهان- کرج- مهرش��هر- خ آرام- میالد 3- پالک 6، خواس��ته ها: 
1- اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی 2- مطالبه خس��ارت 3- مطالبه وجه بابت 
... ، دادگاه نظر ب��ه اوراق و محتویات پرونده و با اس��تعانت از خداوند متعال ختم 
رسیدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور و انش��ا رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی خواهان آقای اکبر اکب��ری فرزند رجبعلی به طرفیت 
خوانده آقای علیرضا میرزا آقایی فرزند حسین و آقای حسین میرزا آقایی فرزند 
رحیم به خواس��ته مطالبه مبلغ 2/800/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به 
ش��ماره 744595 به تاریخ 1394/4/21  و گواهی های ع��دم پرداخت بانک محال 
الیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نس��بت خواهان می نماید و نظر به اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال 
دعوی خواهان به عمل نیاورده اس��ت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته 
و مس��تنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خواندگان 
به پرداخت مبلغ 2/800/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 84/000/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد 
وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد.م الف: 5397 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 352 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرون��ده:  ش��ماره   9409970350502023 دادنام��ه:  ش��ماره   3 /247
9409980350500634 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940697 خواهان: موسس��ه 
اعتب��اری صالحین خراس��ان در ح��ال تصفیه ب��ا مدیریت آقای��ان محمد رضا 
باقری و محمد رضا زاغری ب��ا وکالت آقای محمد یزدانی فرزند یداله به نش��انی 
اس��تان اصفهان- شهرس��تان اصفهان- بلوار ارتش نرس��یده به می��دان ارتش 
کوی مهر علیان س��اختمان پیمان طبقه 3 واحد 14، خواندگان: 1- آقای س��امان 
س��لیمی فرزند احمد به نش��انی اصفهان- خیاب��ان بزرگمهر- رک��ن الدوله بعد 
از س��ه راه س��عدی س��اختمان یاس کافی نت پانی��ذ کدپس��تی 8158757129 ، 
2- آقای ف��رج ا... اکبری فرزند حاتم به نش��انی اصفهان- س��ه راه ملک ش��هر- 
جنب بانک س��په خ فاراب��ی مجتمع فاراب��ی پ��الک 3، 3- خانم عالمت��اج عطایی 
کچوی��ی فرزند اس��ماعیل به نش��انی مجهول الم��کان، 4- آقای پژمان حس��ین 
 پ��ور نجار فرزند قاس��م به نش��انی اصفه��ان- خیاب��ان جی- خ ش��هید رجایی 
خ بهار 4 کوچه گل الله عباس��ی کدپستی 8159967684 خواس��ته ها: 1- مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- تامین 
خواسته ، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به 
صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمد یزدانی فرزند 
یداله ب��ه وکالت از موسس��ه اعتباری صالحین خراس��ان به طرفی��ت خواندگان 
1- عالمتاج عطائی کچوئی 2- پژمان حس��ینی پور 3- فرج اله اکبری 4- س��امان 
سلیمی به خواسته مطالبه مبلغ 210/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
979446/9013-12 م��ورخ 1394/5/18 عه��ده بانک ملی به انضمام خس��ارت 
دادرسی اعم از هزینه دادرس��ی، حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم 

از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای دادنامه به شرح متن دادخواست با توجه به 
محتویات پرونده، تصویر مص��دق چکها و گواهینامه ع��دم پرداخت منعکس در 
پرونده و نسبت به دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی که مثبت برائت ذمه ایشان 
و یا ادعای خواهان گردد به عمل نیاورده اند فلذا مستندات دعوی خواهان مصون 
از هر گونه تعرضی باقی مانده و مستندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خواندگان 
دارد نهایتًا دادگاه با توج��ه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق 
تشخیص و مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوب 
1355/4/16 با اصالحات بعدی و نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، خوان��دگان را متضامنًا ب��ه پرداخت مبل��غ 210/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 7/400/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 7/560/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه بر 
مبنای شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا 
زمان وصول وجه آن در حق خواهان محکوم می نماید که خسارت تاخیر تادیه را 
اجرای احکام در هنگام اجرای حکم محاسبه و از خواندگان به نفع خواهان وصول 
خواهد نمود رای صادره غیابی است که ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در دادگاه صادر کننده رای و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 
محکمه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 5395 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 501 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

پرون��ده:  ش��ماره   9509970350700261 دادنام��ه:  ش��ماره   3 /246
9409980350701104 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941236 خواهان: آقای بهرنگ 
یاعلی فرزند عبدالحمی��د با وکالت خان��م مریم جهانبخش فرزند علی به نش��انی 
اصفهان- چهارباغ باال خ نیک بخت جنب کوچه خدابنده پالک 34 ط همکف زنگ دوم، 
خوانده: آقای علی اصغر امیرزاده فرزند غالم به نشانی مجهول المکان، خواسته 
ها: 1-مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه 
سفته، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از ایزد متعال ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواس��ت بهرنگ یاعلی با وکالت خانم مریم جهانبخ��ش به طرفیت علی اصغر 
امیر زاده مبنی بر مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه سفته به شماره 160034-

94/10/20 و خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق سفته 
و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن سفته در دست دارنده نشان اشتغال ذمه 
صادرکننده آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه و ایراد و دفاعی نکرده 
ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می شود و مستنداً به مواد 307 و 252 
و 254 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 502 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال اصل خواسته 
و مبلغ 3/600/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 3/282/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررس��ید تا زمان اجرای حکم که در 
زمان اجرا وفق ش��اخص تغییر قیمتهای س��االنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای مهلت مزبور 
ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. م 

الف: 5392 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 301 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9409970350101965 ش��ماره پرون��ده:  3  ش��ماره دادنام��ه:  /245
9409980350100154 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940178، خواه��ان: بان��ک 
قوامی��ن به نش��انی اصفهان- خ س��جاد ح��د فاصل چه��ار راه آپادان��ا و چهار 
راه س��په س��االر، خواندگان: 1- آق��ای ول��ی اله تیم��وری 2- آق��ای منصور 
تیموری ه��ر دو به نش��انی مجهول الم��کان، خواس��ته: مطالبه وج��ه، دادگاه با 
 عنایت ب��ه محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرس��ی به ش��رح ذیل انش��اء رای 
می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک قوامین ب��ا وکالت خانم مرضیه 

منصوری ب��ه طرفیت آقای��ان منصور تیم��وری و ولی اله تیموری به خواس��ته 
مطالبه وجه به مبلغ 164/000/000 به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق قرارداد فروش 
اقساطی پیوست که داللت بر پرداخت تسهیالت بانکی داش��ته و با توجه به اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل 
نیاورده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه اقامه ننموده و اصالت مستندات ابرازی خواهان 
مصون از ایراد و تعرض مانده است لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تش��خیص مس��تنداً به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی و 
ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7 قانون تس��هیل اعطاء  تس��هیالت 
بانکی مص��وب 1386 حکم بر محکومی��ت تضامنی خواندگان ب��ه پرداخت مبلغ 
164/000/000 بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد فی 
مابین به صورت روز شمار روزانه به ازای هر س��ه هزار ریال سه ریال از تاریخ 
94/10/18 لغایت وصول و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظ��رف 20 روز قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد. م الف: 5388 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 300 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9509970354800109 ش��ماره پرون��ده:  3  ش��ماره دادنام��ه:  /244
9409980365501418 شماره بایگانی شعبه: 941312 شاکی: آقای امراله رستم 
پور فرزند دیدار به نش��انی اصفهان- زینبیه- خ ایت اله غفاری شهرک مسکونی 
صدر ک گلشن بن گلرو پ 345، متهم: آقای س��ید علی هاشمی به نشانی مجهول 
المکان، اتهام ها: 1- تهدید 2- توهین به اشخاص عادی، گردشکار:  دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سید علی )سید مهدی( هاشمی دائر بر 
توهین و تهدید نسبت به آقای امرا... رستم پور، با توجه به شکایت شاکی و تحقیقات 
انجام شده در دادسرا و اظهارات گواه در دادس��را و عدم حضور متهم با وصف 
ابالغ قانونی و نش��ر آگهی و کیفرخواست صادره از دادس��رای عمومی و انقالب 
اصفهان و سایر قرائن و امارات، دادگاه بزه های انتسابی به متهم را محرز دانسته 
با اس��تناد به مواد 608 و 669 قانون تعزیرات و رعایت ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی متهم موصوف را به تحمل 74 ضربه ش��الق به جهت توهین و تحمل 74 
ضربه شالق به جهت تهدید محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ واقعی در همین دادگاه قابل واخواهی است. الزم به ذکر است که فقط 
یکی از مجازاتهای اشد قابل اجرا می باشد. م الف: 5381 شعبه 122 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان)122 جزایی سابق( ) 227 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرون��ده:  ش��ماره   9509970354800124 دادنام��ه:  ش��ماره   3 /243
9209980358101219 شماره بایگانی شعبه: 940532 شاکی: جواد حسین زاده 
زریباف فرزند عباس به نشانی شهرک صنعتی جی شرکت فرآورده های گوشتی 
آروین، متهم: آقای حسن جسمانی فرزند حس��ین به نشانی مجهول المکان، اتهام 
ها: 1- فروش مال غی��ر 2- کالهبرداری، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حسن جسمانی فرزند 
حسین دائر بر کالهبرداری از طریق فروش مال غیر با توجه به شکایت آقای جواد 
حسین زاده و رونوشت مصدق وکالتنامه رسمی شماره  23736 مورخ 91/6/27 
دفتر 109 اصفهان و تحقیقات انجام ش��ده حاکی از اینک��ه متهم مبلغ چهل میلیون 
تومان از ش��اکی جنس خریده و در قبال بدهیش یک دان��گ و نیم از ملک غیر را به 
شاکی فروخته و پاسخ استعالم ثبتی شماره 429/89/267 مورخ 89/4/30 حاکی 
از اینس��ت که متهم هیچگونه مالکیتی بر پالک ثبتی شماره 5118/16 بخش 5 ثبت 
تهران نداشته و سند المثنی را که با استفاده از وکالتنامه شماره 2888 مورخ 91/5/5 
دفتر شماره 3 شازند گرفته است خالف واقع و بی اعتبار می باشد و متهم با وصف 

ابالغ قانونی و نشر آگهی در روزنامه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده است 
لذا دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته با استناد به ماده 1 قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتش��اء و اختالس و کالهبرداری و ماده 1 قانون راجع 
به مجازات انتقال مال غیر متهم موصوف را به پرداخت چهارصد میلیون ریال در 
حق شاکی و چهارصد میلیون ریال در حق دولت و تحمل دو سال حبس تعزیری 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین دادگاه 

قابل واخواهی است. 
م الف: 5380 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 122 جزایی سابق( ) 302 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/154 ش��ماره صادره  : 1395/43/229059نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک ش��ماره 17/577 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق س��وابق و پرونده 
ثبتی به نام مهدی مرادیان فرزند حسین و ش��رکاء در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکش��نبه 
مورخ 95/04/06 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 

دوشنبه 1395/03/10 
م الف: 6717 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)142 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرون��ده:  ش��ماره   9510100351301934 ابالغی��ه:  ش��ماره   3 /210
9509980351300084 شماره بایگانی شعبه: 950087  خواهان شرکت پرشین 
پالست اسپادانا )س��هامی خاص( با مدیریت آقای علی ساعتچی و علی ساعتچی 
دادخواستی به طرفیت  خوانده فرشاد کش��انی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 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 9509980351300084 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/04/27 
و ساعت 10/30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:6215 ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 191 کلمه، 2 

کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/66 ش��ماره صادره : 1395/43/228093نظر به اینکه تحدید حدود شش��دانگ 
پالک شماره 3505 فرعی از  40/783 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب اصفهان به ن��ام  ابراهیم خزائی 
فرزند پنجعلی مفروز و  در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدی��د حدود قانونی آن 
به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارش��نبه مورخ 95/04/02 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/03/10 

م الف: 6485 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 150 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
3  ش��ماره دادنام��ه: 9509970350600310 ش��ماره پرون��ده:  /242
9409980350601066 شماره بایگانی شعبه: 941195 خواهان: تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حس��ین نظری توکلی و مسعود مهردادی 
با وکالت آقای جواد قاس��می گورتی فرزند عباسعلی به نش��انی اصفهان- خ 
شیخ مفید شرقی- مجتمع پایا- ط 2 جنوبی – دفتر آقای شیروانی، خواندگان: 
1- آقای مهدی موحدیان عطار فرزند عبدالحس��ین به نشانی اصفهان- آبشار 
سوم- کوی رحیم آباد ش��مالی ک صدر مجتمع مهر واحد 301 پ 1 ، 2- آقای 
آرش ودادی فرزند کوروش 3- مهس��ا رحیم لباف زاده فرزند اصغر همگی به 
نشانی مجهول المکان 4- آقای وحید غزل گو فرزند عباس به نشانی اصفهان- خ 
مشتاق دوم- باغ مشهد ک جعفر خدابخشی مجتمع طوبی واحد 1 پ 1 ، 5- آقای 
امید رحیمی فرزند ابراهیم به نش��انی اصفهان- خ میر- مجتمع پگاه ط 2 واحد 
9882 پ 1، خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
3- مطالبه خسارت دادرس��ی، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( با وکالت آقای جواد قاسمی 
گورتی به طرفیت آقایان 1- آرش ودادی فرزند کورش 2- خانم مهس��ا رحیم 
لباف زاده فرزند اصغر 3- مهدی موحدیان عطار فرزند عبدالحس��ین 4- وحید 
غزل گو فرزند عب��اس 5- امید رحیم��ی فرزن��د ابراهیم به خواس��ته مطالبه 
مبلغ 197/000/000 ریال بخش��ی از وجه چک ش��ماره 1386/724370/37-

1394/3/20 عهده بانک ملت بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه و وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به 
محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد و خوانده ردیف اول صادر کننده و سایر 
خواندگان ظهرنویس و دارای مس��ئولیت تضامنی می باشند و خوانده ردیف 
سوم احد از ظهرنویسان دفاعی که موجب برائت ذمه وی گردد بعمل نیاورده و 
س��ایر خواندگان با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر 
نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده اند فلذا 
دعوی خواهان وارد و ثابت بوده مستنداً به ماده 249-310-313 قانون تجارت 
و تبص��ره الحاقی ماده 2 قانون چ��ک و ماده واحده مصوب مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرس��ی مدنی خواندگان 
متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و نود هفت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
و نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت 
خس��ارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که 
توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
محکوم می گردند رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و از تاریخ 
ابالغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می 
باشد نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه می باشد. م الف: 5379 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 493 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3  ش��ماره دادنام��ه: 9509970350600326 ش��ماره پرون��ده:  /241
9409980350600948 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941063 خواهان: ش��رکت 
س��هامی بیمه ایران با وکالت آقای علیرضا بیگدلیان فرزند غالمعلی به نشانی 
اصفهان- خیابان بزرگمهر ابتدای خیابان آراسته مجتمع اداری تجاری تندیس 
طبقه س��وم دفتر وکالت آقای حمیدرضا س��لمانی و هم��راه 09131016619 
خواندگان 1- آقای محمد تقی غالمی جعفری وراث مرحوم حسن جعفری فرزند 
حسن 2- خانم سکینه غالمی جعفری وراث مرحوم حسن جعفری فرزند محمود 
آقا 3- آقای محمدرضا غالمی جعفری وراث مرحوم حسن جعفری فرزند حسن 
4- خانم فائزه غالمی جعفری وراث مرحوم حسن جعفری فرزند حسن 5- خانم 

س��میه غالمی جعفری وراث مرحوم حس��ن جعفری فرزند غالمعلی همگی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای م��ی نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی ش��رکت س��هامی 
بیمه ایران با وکالت آق��ای علیرضا بیگدلیان به طرفیت ورثه مرحوم محس��ن 
جعفری سورانی به اسامی 1- سمیه غالمی جعفری فرزند غالمعلی 2- سکینه 
غالمی جعفری فرزند محم��ود آقا 3- محمد تقی غالمی جعفری فرزند حس��ن 
4- فائزه 5- محمدرضا غالمی جعفری فرزندان محس��ن به خواس��ته مطالبه 
مبلغ 228/000/000 ریال بانضمام خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناسان تصادفات 
که طی ش��رحی در خصوص تصادف بین کامیون تریلی به شماره 13-521 ع 
24 به رانندگی مورث خواندگان با کامیونت به شماره 18-219 ع 37 به رانندگی 
مرحوم امیر احمدی به تاریخ 1388/5/23 عل��ت تامه تصادفات را بی احتیاطی 
مورث خواندگان اع��الم نموده و اتومبیل زیاندیده تحت پوش��ش خدمات بیمه 
بدنه به موجب بیمه نامه شماره 87/6/0147/0912/000091 نزد خواهان بوده 
و خسارات زیاندیده به مبلغ خواسته پرداخت شده و به موجب ماده 30 قانون 
بیمه، بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل 
اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار می باشد 
و خواندگان با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده 
و در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی ننم��وده اند و دیون و حقوقی که بعهده 
متوفی می باشد باید از ترکه پرداخت شود فلذا دعوی خواهان  وارد و ثابت بوده 
و مستنداً به ماده 225 قانون امور حسبی و ماده 30 قانون بیمه و ماده 331-328 
قانون مدنی و ماده 1 و 3 قانون مسئولیت مدنی و ماده 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادسی مدنی خواندگان به نسبت س��هم االرث خود از ترکه آن مرحوم به 
پرداخت مبلغ دویست و بیست و هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
محکوم می گردند و در خصوص خس��ارات تاخیر تادیه به جهت فراهم نبودن 
شرائط موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد. م الف: 5378 شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 527 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

3  ش��ماره دادنام��ه: 9509970351200227 ش��ماره پرون��ده:  /240
9409980351201014 شماره بایگانی شعبه: 941133، خواهان: آقای مجید 
قناعت فرزند حس��ن با وکالت خانم لیال هیبت الهی فرزند مصطفی به نش��انی 
اصفهان- هتل پل چه��ار باغ باال مجتمع کوثر فاز ی��ک ط 4 واحد 602، خوانده: 
آقای مجید مقرب به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 
2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- تامین خواسته 4- مطالبه خسارت دادرسی، 
رای دادگاه: دعوی آقای مجید قناعت ب��ا وکالت خانم لیال هیبت اللهی به طرفیت 
آقای مجید مقرب به خواسته مطالبه مبلغ 66/340/215 ریال به انضمام مطلق 
خسارات قانونی- با توجه به مس��تندات ابرازی خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و خوانده در 
دادگاه حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده اس��ت محمول بر صحت اس��ت 
لذا دادگاه به اس��تناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 66/340/215 ریال بابت اصل خواس��ته 
و مبلغ 5/163/453 ریال بابت مجموع خس��ارات دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ) 94/10/7( تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 

و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 
20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود. م الف: 5373 شعبه 12 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 235 کلمه، 3 کادر(
رای تصحیحی 

3  ش��ماره دادنام��ه: 9509970351200237 ش��ماره پرون��ده:  /239
9309980351201342 شماره بایگانی ش��عبه: 931442 خواهان: آقای جعفر 
ثنایی فرزند عبدالغفار با وکالت آقای محس��ن نساجی محمد آبادی فرزند علی 
به نشانی اصفهان خیابان وحید خیابان حسین آباد مجتمع عسگری طبقه دوم 
واحد پنجم، خواندگان: 1- آقای محمد باقری فرزند جعفر قلی 2- آقای محمود 
باقری فرزند جعفر قلی همگی به نشانی شیراز جاده کفترک نرسیده به ریاستی 
اول ک فالحت داخل کوچه فرعی دوم سمت راست آپارتمان آپادانا ط اول واحد 
2، خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرس��ی 2- مطالبه وجه چک 3- پرداخت 
حق الوکاله، رای تصحیحی، نظر به اینکه در دادنامه ش��ماره 1968-94 مورخ 
94/11/11 در سطر اول به اشتباه مش��خصات خوانده محمود باقری قید شده 
لذا در اجرای ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی مشخصات خوانده به محمد 
باقری اصالح می گردد ارائه رونوش��ت رای اصلی ب��دون دادنامه تصحیحی 
ممنوع می باش��د رای صادره به تبع رای اصلی ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظر در 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 5372 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3 ش��ماره دادنام��ه: 9409970352201912 ش��ماره پرون��ده:  /238
9409980352200846 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940967 خواهان: آقای علی 
محمد مطلبی فش��ارکی فرزند مهدی به نش��انی اصفهان- بزرگراه پروین- پل 
سرهنگ- خ عطار نیش��ابوری- تقاطع اول – طبقه زیرین قرض الحسنه شهید 
چمران به کدپس��تی 8199798513 خوانده: آقای حمید رضا دهقانی محمدی 
فرزند سیف اله به نشانی استان اصفهان – شهرستان تیران و کرون- تیران- 
روستای محمدیه- خ امام خمینی – تاکس��ی تلفنی به کدپستی 8538135954 
خواس��ته ها: 1- مطالبه خس��ارت دادرس��ی 2- مطالبه وجه چ��ک 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم 
دادرسی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدرو رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای علی محمد مطلبی فش��ارکی فرزند مهدی به طرفیت 
آقای حمید رضا دهقانی محمدی فرزند سیف اله به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه 
و هشت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 861526-94/9/30 به عهده 
بانک ملت شعبه خوراس��گان به انضمام مطلق خس��ارات قانونی / حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررس��ید تا اجرای حکم دادگاه با توجه 
به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواس��ته دارد و اینکه دفاع موث��ر و دلیل و مدرکی در اثب��ات برائت ذمه 
خویش به دادگاه ارائه ننموده است و س��ائر محتویات پرونده دعوی خواهان 
بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 249-310-313 قانون تجارت و 198-

199-303-305-306-502-515-519-522 از قانون آیین دادرسی مدنی و 
تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبل��غ 58/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
مبلغ 2/635/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی که ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
دادگاه صادر کننده رای می باشد. م الف: 5369 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 339 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3  ش��ماره دادنام��ه: 9509970353000209 ش��ماره پرون��ده:  /237
 9409980358000846 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941136  ش��کات:

 1- آقای س��عید گیاه چین فرزند ناش��ناس 2- خانم س��میرا فرمان آرا فرزند 
ناشناس 3- آقای علی مخلص فرزند ناش��ناس همگی به نشانی مجهول المکان 
4- آقای میثم شمس فرزند منوچهر به نشانی اصفهان خ رباط 2 ک گل محمدی 
بن الله روبرو پ 63، 5- آقای مهدی روستایی فرزند خسرو به نشانی خ هشت 
بهشت شرقی ک بهارستان 24 مجتمع سپید ط 1، 6- آقای محمد بیات فرزند امان 
اله به نشانی کوی سپاهان خ 8 پ 151 ط 1، 7- آقای علیرضا شمس فرزند جعفر 
به نشانی اصفهان خ مقداد ک باغ کالنتر پ 80، 8- آقای رسول دودانگه فرزند 
قربانعلی به نش��انی اصفهان- خ معراج خ فجر 3 خ فرهنگ ک مدرسه موسوی 
 ک آزادگان درب طوسی 9- آقای مهران سقائی فرزند حسن به نشانی اصفهان 
خ مهر اباد ک 10 شرقی پ 19 واحد 1، 10- خانم فاطمه جبار زارع فرزند حسین 
به نش��انی اصفهان- خ رباط اول ک هدایت جنب بانک رفاه پ 124 ، 11- آقای 
محمد چقاجردی فرزند عباس به نشانی خ دشتستان جنوبی ک 20  نبش چهار 
راه اول پ 6 ط 3پ، متهم: آقای مس��یح س��رجوقیان فرزند حس��ین به نشانی 
اصفهان خ مالصدرا ک ش��کوفه بن ش��روین پ 12 واحد 6، اته��ام: خیانت در 
امانت، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مسیح سلجوقیان 
فرزند حسین دائر بر خیانت در امانت نسبت به شکات آقایان و خانم ها رسول 
دو دانگه میثم شمس، مهدی روستایی- فاطمه جبار زارع- محمد بیات- محمد 
چغاجردی- پیمان لطفی زاده -علی مخلص- محمد رضا شفیعی- مهران سقایی 
و سعید گیاه چی موضوع کیفرخواس��ت صادره از سوی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان دادگاه با عنایت ب��ه جمیع اوراق و محتوی��ات پرونده و دالیل 
موجود از جمله ش��کایت ش��کات گزارش مامورین قرارداده��ای تنظیمی بین 
طرفین با موضوع فیلم و عکس عروس و عدم ع��ودت آن متواری بودن متهم، 
گزارش مورخ 1392/12/11 اتحادیه عکاسان- فیلم برداران و البراتوار داران 
اصفهان در خصوص وضعیت و عملکرد متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه 
در پرونده دادگاه بزه کاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص مستنداً به مواد  
674 قانون تعزیرات و 134 قانون مجازات اس��المی وی را به تحمل چهار سال 
حبس تعزیری به ازای هر شاکی محکوم که صرفًا یک فقره حبس قابل اجراست 
رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع س��پس ظرف مدت مذکور قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 5367 ش��عبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی سابق( ) 

436 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/76 در خصوص پرونده کالسه 1825/94 خواهان محمد موگویی  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وج��ه 5 فقره چک مقوم ب��ه 24/000/000 ریال به انضمام کلیه 
خسارات قانونی  به طرفیت  س��ید محمد حسینی کش��کویه تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/12 س��اعت 9 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای 
 حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید

.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. 

م الف: 6201 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(  
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ابالغ وقت رسیدگی
3/214 ش��ماره ابالغیه: 9510100361701071 شماره پرونده: 
9509980361700085 شماره بایگانی شعبه: 950095  خواهان/ 
شاکی جواد اشکاوندی پزوه  دادخواس��تی به طرفیت  خواندگان  
مهری اشکاوندی پزوه و عباس یوس��فی گورتی و مختار قاسمی 
گورتی و محمد قاس��می گورت��ی و مرتضی اش��کاوندی پزوه و 
محمدرضا اش��کاوندی پزوه و غالمعلی بش��یری گورتی و علی 
اش��کاوندی پزوه و حسین اش��کاوندی پزوه و ش��کراله یوسفی 
گورتی و علی بشیری گورتی و غالمعلی قاسمی گورتی و  فاطمه 
بشیری گورتی و حسین قاسمی گورتی و حسین بشیری گورتی و 
عصمت اشکاوندی پزوه و فاطمه قاسمی گورتی و محمود بشیری 
گورتی و غالمعلی یوسفی گورتی و زهرا بشیری گورتی و عزت 
بشیری گورتی و مصطفی اش��کاوندی پزوه و غالمرضا بشیری 
گورتی و عزت قاس��می گورتی به خواس��ته الزام به تنظیم س��ند 
رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 2 اتاق شماره 214  ارجاع و به کالسه 9509980361700085 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/04/30 و ساعت 9/15 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
 می ش��ود تا خوان��ده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد 
آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:4533 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)269 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/212 ش��ماره ابالغیه: 9510100351101451 شماره پرونده: 
9409980351100955 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941048  
خواهان علی اکب��ر نیک منش دادخواس��تی به طرفی��ت  خوانده  
محمود رحیمی بلمبری به خواس��ته تس��لیم مبیع ) تحویل مورد 
معامل��ه( مالی غیر منقول و مطالبه خس��ارت و مطالبه خس��ارت 
دادرس��ی  تقدی��م دادگاه ه��ای عموم��ی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 
اتاق ش��ماره 356  ارج��اع و به کالس��ه 9409980351100955 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/04/28 و ساعت 8/30 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
 دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یک��ی 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 نس��خه دوم

 دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مق��رر فوق جهت 
رسیدگی حاضرگردد. م الف:4527 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/211 ش��ماره ابالغیه: 9510100350101157 شماره پرونده: 
9409980350101082 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941258  
خواه��ان تعاونی اعتب��ار ثامن با مدی��ری عاملی آقای��ان محمد 
حسین نظری توکلی و مس��عود مهردادی با وکالت حسین کبیری 
دادخواس��تی به طرفیت  خوانده بی بی ناز قائد امینی به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و تامین 
خواسته و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 1 دادگاه عمومی 
 حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 333  ارجاع و به کالسه 9409980350101082 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/04/28 و ساعت 12 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  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:4510 شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان) 195 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/209 ش��ماره ابالغیه: 9510106825301883 شماره پرونده: 
9409986825301286 شماره بایگانی شعبه: 941425  خواهان/ 
شاکی داود حیدری جشوقانی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ 
متهم پویا رمضان پور نظامی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خس��ارت تاخیر تادی��ه و مطالبه وجه چک و اعس��ار از 
پرداخت هزینه دادرس��ی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهار باغ باال 
– خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
ارجاع و به کالس��ه 9409986825301286 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/04/27 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:6244 شعبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 182 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود عمومی 
3/208 پیرو آگهی های نوبتی و به موجب ماده 14 
قانون ثبت و اس��ناد و امالک تحدی��د حدود امالک 
واقع در جوش��قان قالی بخش 12 کاشان به شرح 

ذیل صورت میگیرد .
ش��ماره های فرعی از پ��الک یک اصل��ی واقع در 

جوشقان قالی 
1- 1937 فرع��ی - آق��ای امی��ر هوش��نگ   
رجب��ی فرزن��د غالمحس��ین شش��دانگ قطع��ه 
 زمی��ن مزروع��ی واق��ع در جوش��قان قال��ی
 تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 95/4/1 

2 - 2816 فرع��ی -آق��ای محم��د ال��ه وردی 
قه��رود فرزن��د رمضانعل��ی شش��دانگ قطع��ه 
 زمی��ن مزروع��ی و مش��جر واق��ع جوش��قان 

تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 95/4/1
3- 3004  فرع��ی -آقای عباس��علی زیبایی فرزند 
رمضانعلی و غیره شش��دانگ یکدرب باغ مش��جر 
چهار جریب تقریبی در کوچه میمه واقع در جوشقان 
تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 95/4/1 

4- 3042 فرعی باقیمانده - ش��هرداری جوشقان 
قالی ششدانگ یکباب قبرستان و زمین بائره متصله 
واقع درجنب اراضی الستان جوشقان تاریخ تحدید 

حدود روز سه شنبه مورخه 95/4/1 
5- 3177 فرعی - خانم خدیجه رشیدی فرزند ربیع 
و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور پنج 
جریبی واقع در دش��ت بغله جوشقان تاریخ تحدید 

حدود روز چهارشنبه مورخه 95/4/2 
6- 3180 فرعی - آقای علی محمد رش��یدی فرزند 
ربیع و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور 
شش جریبی واقع در دش��ت بغله جوشقان تاریخ 

تحدید حدود روز جهارشنبه مورخه 95/4/2 
7- 3185 فرعی - آقای منصور رشیدی فرزند ربیع 
و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور شش 
جریبی واقع در دش��ت بغله جوشقان تاریخ تحدید 

حدود روز چهارشنبه مورخه 95/4/2 
8 - 3188 فرعی -آقای  ناصر رشیدی فرزند ربیع 
و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور سه 
جریب  واقع دشت بغله جوشقان تاریخ تحدید حدود 

روز چهارشتبه مورخه 95/4/2 
9 - 3251 فرعی - آقای منصور رشیدی فرزند ربیع 
و غیره شش��دانگ یکباب بوم کن و فضای متصله 
غیر محصور واقع در جنوب الس��تان جوش��قان 
تاریخ تحدید حدود روز پنجشنبه  مورخه 95/4/3      
10- 3252 فرعی - آقای علی محمد رشیدی فرزند 
ربیع و غیره شش��دانگ قطعه زمین بائره واقع در 
جوشقان تاریخ تحدید حدود روز پنج شنبه مورخه 

  95/4/3
11- 3288 فرع��ی - خانم خدیجه رش��یدی فرزند 
ربیع و غیره ششدانگ قطعه زمین بائره مشهور 16 
قفیزی جنب رود خانه واقع در جوشقان تایخ تحدید 

حدود روز پنج شنبه 95/4/3 
12- 4154 فرع��ی - ش��هرداری جوش��قان قالی 
شش��دانگ قطع��ه زمین بائ��ره محل گورس��تان 
ق��د یم��ی مف��روزی از ش��ماره 3042 فرع��ی 
 واق��ع در جن��ب اراض��ی و باغ��ات الس��تان 
جوشقان تاریخ تحدید حدود روز پنج شنبه 95/4/3  
13- 4166 فرعی - آقای حس��ین ش��ریف فرزند 
غالمعلی و غیره شش��دانگ قطع��ه زمین مزروعی 
 واق��ع در جوش��قان تاری��خ تحدی��د ح��دود روز 

پنج شنبه 95/4/3 
شماره های فرعی از پالک 21 - اصلی واقع در کامو 
14- 257 فرع��ی - خان��م زین��ب حس��ن بیک��ی 
 فرزن��د محم��د عل��ی شش��دانگ یکب��اب خان��ه 
واقع در کامو تاریخ تحدید حدود روز شنبه 95/4/5  
15- 258 فرع��ی - خانم زینب حس��ن بیکی فرزند 
محمد علی شش��دانگ یکباب انباری واقع در کامو 

تارخ تحدید حدود روز شنبه 95/4/5  
16- 310 فرعی - آقای احمد احسا نی فرزند حسن 
شش��دانگ یکباب خانه واقع در کامو تاریخ تحدید 

حدود روز شنبه 95/4/5 
17- 361 فرعی - آقای یوس��ف علی عقیلی فرزند 
عباس شش��دانگ یکباب خانه واقع در کامو تاریخ 

تحدید حدود روز شنبه 95/4/5 
 18- 402 فرع��ی - آق��ای س��ید رض��ا س��اجی
 فرزند س��ید علی و غیره شش��دانگ یکب��اب خانه
  واق��ع در کام��و تاری��خ تحدی��د ح��دود روز

 شنبه 95/4/5  
19- 579 فرع��ی - آق��ای علی اکبر خا ن��ی فرزند 
عباس ششدانگ قلمستان و طویله مخروبه متصل 
بهم واقع در کامو تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه 

  95/4/6
20- 718و720 فرع��ی - آق��ای حس��ن قهرودی 
فرزن��د عل��ی شش��دانگ یکب��اب خان��ه و طویله 
 متصل ب��ه آن واقع در کوی س��رای عب��داهلل کامو 
یکش��نبه  روز  ح��دود  تحدی��د   تاری��خ 

مورخه 95/4/6 
21 - 1823 فرعی - آقای عبد ال��ه ابوترابی فرزند 
سیف اله و غیره شش��دانگ قطعه زمین مزروعی  
واقع در دش��ت فارند فافا کامو تاریخ تحدید حدود 

روز یکشنبه مورخه 95/4/6 
2066 فرع��ی - ش��هرداری کام��و و   - 22
 چ��وگان شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمین واق��ع در 
کام��و تاریخ تحدید ح��دود روز یکش��نبه مورخه 

  95/4/6
23 - 2067 فرع��ی - آق��ای یزدانقل��ی رض��ا 
قل��ی زاده فرزند عل��ی قلی خان شش��دانگ یکباب 
خانه و انب��ار طویل��ه مخروبه و بوم ک��ن متصله 
 واق��ع در کامو تاری��خ تحدید حدود روز یکش��نبه 

مورخه 95/4/6 
24 - 2068 فرعی - آق��ای علی اکبر صانعی فرزند 
غالمحسین و غیره ششدانگ قطعه رمین مزروعی 
واقع در دشت خیر کامو تاریخ تحدید حدود روز سه 

شنبه مورخه 95/4/8 
25 - 2069 فرعی آقای محمد مهدی رحمانی فرزند 
نامدار و غیره ششدانگ یکدرب باغ مشجر محصور 
واقع در کامو تاریخ تحدید حدود روز س��ه ش��نبه 

مورخه 95/4/8 
26 -  2072 فرعی - آقای علیرض��ا مردان فرزند 
حس��ن شش��دانگ یکباب بهاربند طویل��ه و زمین 
محصور متصله محل شارع متروکه واقع در کامو 
تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 95/4/8 

27 - 2082  فرعی - ش��هرداری کام��و و چوگان 
ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در کامو تاریخ 

تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 95/4/8 
28 - 2083 فرعی - ش��هرداری کام��و و چوگان 
ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در کامو تاریخ 

تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 95/4/8  
29 - 2084 فرعی - ش��هرداری کام��و و چوگان 
ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در کامو تاریخ 

تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه 95/4/9  
30 - 2085 فرع��ی - ش��هرداری کام��و وچوگان 
ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در کامو تاریخ 

تحدید حدود روزچهارشنبه مورخه 95/4/9 
31- 2086 فرع��ی -ش��هرداری کام��و و چوگان 
ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در کامو تاریخ 

تحدید حدود روز چهار شنبه مورخه 95/4/9  
32 - 2087 فرع��ی - ش��هرداری کام��و وچوگان 
ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در کامو تاریخ 

تحدید حدود روز چها رشنبه مورخه 95/4/9 
33 - 2088 فرع��ی -ش��هرداری کام��و و چوگان 
ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در کامو تاریخ 

تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه 95/4/9  
ش��ماره های فرعی از پالک 22 - اصل��ی واقع در 

چوگان 
34 - 248 فرعی - آقای محمد علی عادلی فرزند امید 
علی و غیره شش��دانگ باغ واقع در چوگان تاریخ 

تحدید حدود روز پنج شنبه مورخه 95/4/10 
ش��ماره های فرعی از پالک 23 - اصل��ی واقع در 

مزرعه محمود آباد 
35 - 42 فرع��ی - آق��ای عباس��علی زارعی��ان 
فرزن��د امیدعل��ی و غیره شش��دانگ یک��درب باغ 
 موس��تان پنج جریب واقع در مزرع��ه محمود آباد

 تاریخ تحدید حدود روز پنج شنبه مورخه 95/4/10  
ش��ماره های فرعی از پالک 25 - اصل��ی واقع در 

مزرعه عماد الدین کامو 
36 - 44 فرعی - آقای غالمرض��ا عارضی فرزند 
علی عباس ششدانگ قطعه زمین محصور و مشجر 
واقع در کام��و تاریخ تحدید حدودروز پنج ش��نبه 

مورخه 95/4/10  
ش��ماره های فرعی از پالک 26 - اصل��ی واقع در 

مزرعه همواریه کامو 
37 - 118  فرعی - آقای احم��د پور کاموئی فرزند 
علی و غیره ششدانگ یکباب خانه واقع در شهرک 
همواریه کامو تاریخ تحدید حدود روز پنج ش��نبه 

مورخه 95/4/10 
38 - 226 فرعی - آقای مرتض��ی عارضی فرزند 
محمد آقا و غیره شش��دانگ قطعه زمین محصور 
واقع در همواریه کامو تاریخ تحدید حدودروز پنج 

شنبه مورخه 95/4/10  
39 - 264  فرع��ی - خان��م زه��را ابوترابی فرزند 
می��رزا آق��ا شش��دانگ قطع��ه زمی��ن محصور 
واق��ع در همواری��ه کام��و مف��روزی ازش��ماره 
 165 فرع��ی تاری��خ تحدی��د ح��دود روز ش��نبه

 مورخه  95/4/12  
40 - 265 فرعی - آقای نور الدی��ن موءمن فرزند 
 علی اصغر ششدانگ قطعه زمین واقع در همواریه

 کام��و تاری��خ تحدید ح��دود  روز ش��نبه مورخه 
 95/4/12

41 - 266 فرع��ی - آق��ای باقر چوپانی��ان فرزند 
غالمرضا و غیره شش��دانگ یکباب خانه واقع در 
همواریه کام��و تاری��خ تحدید حدود  روز ش��نبه  

مورخه 95/4/12 
42 - 267 فرع��ی - آقای حس��ینعلی عقیلی فرزند 
علی اکبر و غیره شش��دانگ قطعه زمی��ن واقع در 
همواریه کامو تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه  

 95/4/12
43 - 268 فرع��ی - آقای حس��ین صف��ری فرزند 
محمدآقا و غیره ششدانگ قطعه زمین در همواریه 

کام��و تاریخ تحدی��د ح��دود روز ش��نبه مورخه  
 95/4/12

44 - 272 فرع��ی - ش��هرداری کام��و و چوگان 
شش��دانگ قطعه زمین محصور واق��ع در مزرعه 
همواریه کامو تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه  

 95/4/12
شماره های فرعی از پالک 30 - اصلی مزرعه چاله 

بلور کامو 
45 - 14 فرعی - خانم اکرم عقیلی فرزند غالمحسین 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی واقع در چاله بلور 
کام��و تاریخ تحدید ح��دود روز یکش��نبه مورخه 

 95/4/13
46 - 19 فرعی - خانم اعظم عقیلی فرزند غالمحسین 
و غیره ششدانگ یکدرب باغ مشجر و موستان ده 
جریب واقع در مزرعه چاله بلور کامو تاریخ تحدید 

حدود روز یکشنبه مورخه 95/4/13 
47 -  20 فرع��ی - خان��م اعظ��م عقیل��ی فرزن��د 
غالمحسین و غیره ششدانگ یکدرب باغ موستان 
واقع در مزرعه چاله بلور کامو تاریخ تحدید حدود 

روز یکشنبه مورخه 95/4/13  
شماره های فرعی از پالک 34 - اصلی مزرعه سر 

هفته کامو 
48 - 67 فرع��ی - آقای مهدی عقیل��ی فرزند احمد 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر محصور 
واقع در مزرعه س��رهفته کامو تاریخ تحدید حدود 

روز  یکشنبه مورخه 95/4/13  
 ش��ماره های فرعی از پ��الک 38 - اصلی مزرعه 

کرسکان علیا کامو 
49 - 108 فرعی - آقای حس��ین محمد زاده فرزند 
اسمعیل و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع 
در مزرعه کرس��کان علیا کامو تاریخ تحدید حدود 

روز یکشنبه مورخه 95/4/13  
شماره های فرعی از پالک 41 - اصلی مزرعه الزق 
50 - 223 فرعی -آقای غالمحسین چوپا نیان فرزند 
حسن ششدانگ یکدرب باغ موستان و مشجر منضم 
به یکباب اطاق زراعتی واقع در مزرعه الزق تاریخ 

تحدید حدود روز دو شنبه مورخه 95/4/14   
ش��ماره های فرعی از پالک 60-اصلی مزرعه بید 

آبید کامو 
51 - 2 فرعی - خانم رقیه س��لطان علی پور فرزند 
غالمعلی و غیره ششدانگ یکدرب باغ موستان واقع 
در مزرعه بیدآبید کامو تاری��خ تحدید حدود روز 

دوشنبه مورخه 95/4/14  
52 - 72 فرعی - آقای ماشااله ابوترابی فرزند سیف 
اله ششدانگ یکدرب باغ مشجر و موستان واقع در 
مزرعه بیدآبید کامو تاریخ تحدی��د حدود روز دو 

شنبه مورخه 95/4/14  
53 - 73 فرعی - آقای امراله ابوترابی فرزند سیف 
اله و غیره شش��دانگ یکدرب باغ مشجر و گلستان 
واقع در مزرعه بیدآبید کام��و تاریخ تحدید حدود 

روز دوشنبه مورخه 95/4/14 
54 - 74 فرعی - خانم مری��م ابوترابی فرزند غالم 
رضا ششدانگ یکدرب باغ گلستان واقع در مزرعه 
بیدآبید کامو تاریخ تحدید حدود روز س��ه ش��نبه 

مورخه 95/4/15 
ش��ماره های فرع��ی از پالک 65 -اصل��ی مزرعه 

مزرایف کوچک کامو 
55 - 5 فرعی - آقای امراله ابوترابی فرزند س��یف 
اله و غیره  شش��دانگ باغ مشجر محصور واقع در 
مزرعه مزرایف کوچک کام��و تاریخ تحدید حدود 

روز سه شنبه مورخه 95/4/15 
ش��ماره های فرع��ی از پالک 66 -اصل��ی مزرعه 

مزرائف بزرگ کامو 
56 - 86 فرعی - آقای محسن رحمتی کاموئی فرزند 
غالمحسین شش��دانگ یکدرب باغ واقع در مزرعه 
مزرائف بزرگ کاموتاریخ تحدید حدود روز س��ه 

شنبه مورخه 95/4/15 
شماره های فرعی از پالک 67 - اصلی مزرعه ارقش 

کامو 
57 - 120 فرعی خانم صفی��ه رحمانی فرزند احمد 
ششدانگ یکدرب باغ موستان واقع در مزرعه ارقش 
کامو تاریخ تحدید حدود روز س��ه ش��نبه مورخه 

   95/4/15
تحدید ح��دود امالک ف��وق به ترتیب از س��اعت 9 
صبح در تاریخهای قید ش��ده در آگه��ی در محل 
، انج��ام خواهد ش��د . ل��ذا از صاحب��ان امالک و 
مجاورین آنها بدینوس��یله دعوت میش��ود که در 
س��اعت مقرر در محل حض��ور به هم رس��انند و 
چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباش��ند مطابق 
ماده 15 قانون مزب��ور ملک آنها با ح��دود اظهار 
 ش��ده از طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شد 
و اعت��راض مجاوری��ن و صاحب��ان ام��الک و 
 کس��انی که در موقع مقرر حاضر نباش��د مطابق

 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
و تحدید حدود ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد 

شد .
 تاریخ انتش��ار :روز دو ش��نبه مورخ��ه 10/3/95  

م الف: 6727 اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
 اگ��ر مرتك��ب گن��اه ش��دى، ب��ه س��رعت آن را 

با توبه نابود كن.
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عکس نوشت

 بدانيد که توالت عمومى مکانى پر از ميکروب است  
  کیف خود را روی زمین نگذارید، کیف آرایشی خود را روی کانتر دستشویی 
نگذارید، هنگام خارج  ش��دن سیفون بکشید تا از اس��پری شدن آب به خود 
 جلوگیری کنید، س��عی کنی��د به جایی دس��ت نزنید، حتما  دس��ت خود را 
 به مدت 15 ثانیه با آب و صابون بش��ویید، برای خارج شدن حتما دستگیره 

در را با دستمال  بگیرید.              
قبل از سوار شدن به هواپيما یک شيشه آب بخرید  

  با اینکه در هواپیما آب نس��بتا تمیز پیدا می ش��ود، اما بطری آب مطمئن تر 
است، حتی اگر خواستید مسواک  بزنید یا صورت تان را بشویید از همان آب 

بطری استفاده کنید.               
 در هواپيما یا قطار  

 صندلی خود را تمیز کنید.     میهمانداران و خدمه در بین پرواز وقت نمی کنند 
همه چیز را خیلی تمیز کنند، س��عی کنید قبل از نشس��تن،  دسته صندلی، 
میز غذا و دریچه پنجره، هدفون و صفحه مانیتور صندلی تان را با دس��تمال 
ضدعفونی کنید.  ویروس آنفوالنزا می تواند از چند س��اعت تا سه روز بر روی 
اشیا زنده بماند. بالش و پتوی س��فری  مخصوص خود داشته باشید. از جیب 
جلوی صندلی استفاده نکنید، شاید مس��افر قبلی دستمال کثیف یا  آشغال 

در آن گذاشته باشد.        
اگر متوجه شدید یکى از مسافران بيمار است سریعا خدمه را مطلع 

کنيد  
  ممکن است میهماندار بتواند آن مسافر را به جایی دور از بقیه راهنمایی کند 
و اگر احساس کنند که الزم  است، به او ماسک می دهند. البته تنها نفر کناری 
 فرد مریض در معرض خطر نیس��ت بلکه دو ردیف از  جلو و دو ردیف از عقب 

در معرض ابتال به بیماری قرار دارند.   

نوستالژی  یک  هيجان نکاتى برای جلوگيری از مریض شدن در سفر )3(

اتوبوسى که از روی خودروها عبور مى کند!
یک ش��رکت چین��ی ط��رح و نمون��ه مدل س��امانه 
اتوبوس های تندرو با قابلیت عب��ور از روی خودروهای 
س��واری را معرفی کرد.  س��امانه حمل و نق��ل هوایی 
اتوبوس یا TEB ب��ا ظرفیت حمل 1200 مس��افر در 
مقایسه با شبکه ریلی زیرزمینی یا مترو بسیار اقتصادی 
است، به طوری که در این سامانه نیازی به تغییر کاربری 
معابر یا زیرسازی کلی و هزینه بر معابر شهری نیست و 
اتوبوس های پرظرفیت می توانند با سرعت باال و بدون 
ایجاد ترافیک در مسیرهای شهری مسافران را جا به جا 
کنند. مهندسان چینی معتقدند که مهم ترین معضل 
شبکه اتوبوس های شهری، گرفتاری در ترافیک  پایان 
ناپذیر مراکز شهرهای بزرگ و به دنبال آن خستگی و 
کالفگی مسافران است. با توجه به این مشکالت استقبال 
مردم از شبکه اتوبوس های شهری روز به روز کمتر شده 

و بیشتر آنها به حمل ونقل ش��خصی روی می آورند که 
این کمبود در نهایت باعث افزایش سطح آالینده های 
هوا شده و کیفیت زندگی ش��هری را به شدت کاهش 
می دهد.  با استفاده از سامانه حمل ونقل هوایی اتوبوس 
که برای اولین  بار در نمایشگاه تکنولوژی چین معرفی 
شد، می توان ترافیک ش��هری را کنترل و شهروندان را 

برای استفاده از خودروهای عمومی تشویق کرد.
سیستم حرکتی سامانه اتوبوس های TEB کامال ساده و 
ایمن است، به طوری که برای اجرای خطوط اتوبوس های 
هوایی تنه��ا باید در دو طرف مس��یر و در فاصله معین 
عملیات ریل گذاری انجام شده تا خودروها بتوانند بدون 
هیچ گونه مش��کلی از روی ریل  عبور کنند. مهندسان 
چینی معتقدند که هزینه ساخت و بهره برداری از سامانه 
اتوبوس  TEB کمتر از یک پنجم س��اخت شبکه قطار 

شهری زیرسطحی است. 

سلاخت بزرگ تریلن شلهرک اسلالمى
 در استراليا

بزرگ ترین ش��هرک اس��المی ب��رای مهاجران 
مس��لمان در غرب ملب��ورن اس��ترالیا در حال 
احداث است.  زمین شهرک مس��کونی » اقرا « 
در ۷5 قطعه برای خانواده های مسلمان مهاجر 
خریداری شده و قرار است مسجدی نیز در مرکز 
آن ساخته ش��ود. قیصر تراد، مسئول امور مالی 
شورای اسالمی استرالیا در این باره گفت: ممکن 
است مس��لمانان بخواهند در محیطی عاری از 
تبعیض و سو تفاهمات زندگی کنند و ساخت این 
شهرک بیانگر این موضوع است. وی افزود: چنین 
پروژه ای امکان توسعه مساجد و مدارس اسالمی 
را بدون این که اعتراض همسایگان غیر مسلمان 

را به دنبال داشته باشد، فراهم می کند.

ساخت نخستين گوشلى هوشمند اسالمى 
در جهان

 دکتر ذاکر نایک، واعظ مس��لمان هندی که بیش��تر 
 ب��ه خاط��ر س��خنرانی های مذهب��ی اش ش��ناخته 
شده است، خط تولید گوش��ی های موبایل هوشمند 
 اس��المی را با نام گوش��ی موبای��ل صل��ح راه اندازی 
کرده است و گوشی  موبایل صلح 2 جدیدترین نسخه 
آن بوده و گفته می ش��ود که گوش��ی موبایل صلح 2، 
 نخستین گوشی های هوشمند آندروید اصیل متعلق 

به جهان اسالم محسوب می شوند.
این دس��تگاه های موبایل که نخس��تین بار در س��ال 
2014 وارد ب��ازار ش��دند دارای بی��ش از 50 برنام��ه 
 اس��المی و 200 آهن��گ زنگ و تواش��یح هس��تند. 
به عالوه بیش از 80 ساعت سخنرانی و جلسات وعظ 
 دکتر نای��ک و 100 تصویر هنر اس��المی پس زمینه 

در این گوش��ی های موبایل وجود دارد. گوشی مذکور 
اندروید 4،2،2 جلی بین، یک پردازنده 1/3گیگاهرتز 
چهار هس��ته ای و حافظه رم 2 گیگابایت��ی دارند. این 
گوشی های هوشمند 5 اینچی همچنین قابلیت هایی 
 چ��ون دوربی��ن 8 مگاپیکس��لی و کارت حافظ��ه

32 گیگابایت��ی دارند که تمامی اطالعات ذکر ش��ده 
در ب��اال روی آن ذخیره می ش��وند. به گفته وبس��ایت 
آن، گوش��ی های هوش��مند موبایل صل��ح 2 به هدف 
آموزش مذهب صلح طراحی شده اند و ابزار قدرتمند 
روزمره ای در دس��ت مس��لمانان معتقد در سرتاس��ر 
جهان خواهند ب��ود. قیمت در نظر گرفته ش��ده برای 
این گوشی 215 دالر بوده و 20 دالر نیز هزینه ارسال 
آن می باشد. گوشی های موبایل صلح 2 با گارانتی 12 
ماهه شبکه توزیع گسترده ای در سرتاسر خلیج، آسیا 

و آفریقا دارند.

 یک شرکت تولیدکننده وسایل کودک کالس��که های بزرگی ساخته 
تا به والدین کمک کند که تجربه فرزندشان را در حین کالسکه سواری 

بهتر درک کنند.
 البته این کالس��که ه��ای بزرگ ب��رای فروش نیس��تند و تنه��ا برای 

 تس��ت ش��دن راحتی و هیجان توس��ط والدین در اختیارش��ان قرار 
می گیرند. مدیریت این شرکت درباره این ایده اظهار داشت که کودکان 
که نمی توانند حرف بزنند تا احساس شان رابگویند پس شما خودتان 

حال آنها را تجربه کنید!  

ساالد گل کاهو پيچ

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری سودوکو
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پرورش گل و گیاه

مواد الزم برای تهيه ساالد گل کاهو پيچ: کاهوپیچ بزرگ یک عدد، پودر 
گردو۷0 گرم، سیر رنده شده یک حبه، پودر پیاز2 قاشق چایخوری، کاری و 
آویشن از هر کدام یک قاش��ق چایخوری، خردل شیرین 3 قاشق غذاخوری، 
مایونز یک قاشق غذاخوری، سرکه سفید4 قاشق غذاخوری، فلفل سیاه یک 

قاشق چایخوری، پودر سبزی ساالد در صورت تمایل به میزان الزم.
 روش تهيه سلاالد گل کاهو پيچ: ابتدا کاهو را از پهلو به شکل حلقه حلقه 
 برش می دهیم. طبیعتا قس��مت های باالیی و پایینی کاهو برای این س��االد 
مورد استفاده قرار نمی گیرند و می توانیم آنها را به شکل خرد کرده در ساالدهای 
دیگر استفاده کنیم. آبکشی که ته آن کامال صاف باشد انتخاب می کنیم، یک 
حلقه از کاهوپیچ را به شکل گل که هس��ت داخل آبکش می گذاریم و با مایع 

ضدعفونی کننده می شوییم. 
ترجیحا آب با فشار روی آن می گیریم تا مابین آن کامال تمیز شود.

کاهو را دو س��اعت داخل آبکش کنار می گذاریم تا کامال خشک شود. سپس 
توسط یک کفگیر آن را به همان ش��کل بلند می کنیم و داخل یک دیس گرد 

می گذاریم.
تمامی مواد سس به جز پودر گردو را داخل میکسر ریخته و با درجه تند مخلوط 

می کنیم تا جایی که تمامی مواد یک دست شوند.
سس آماده شده را روی کاهو ریخته و روی آن پودر گردو می پاشیم. درصورتی 
که سس غلیظ شود، می توانیم به آن سرکه اضافه کنیم چون سس این ساالد 

کال باید رقیق باشد.

  ۶- کم��ی الکل ض��د عفون��ی کنن��ده داخل یک 
شیش��ه عطر خالی بریزید و به سطح داخلی کفش 
بودار بپاشید. سپس کفش را در هوای آزاد قرار دهید 
تا خشک شود. کمی هم جوش شیرین داخل کفش 

بریزید تا هر نوع بوی باقیمانده را از بین ببرد.
 ۷- از پودره��ای مخص��وص رفع کنن��ده بوی بد 
 پ��ا ک��ه در داروخانه ها می فروش��ند، ب��رای پاها و 

کفش های تان استفاده کنید.
 8- از کف��ی ه��ای از بین برن��ده ب��و در کفش تان 
 استفاده کنید. این کفی ها، پاهای شما را خشک نگه 
 می دارن��د و جلوی رش��د باکتری های مول��د بو را 

می گیرند.
 ۹- پاهای تان را با صابون بش��ویید. هنگام شستن 
دقت کنید تا الی انگش��تان پاهای تان نیز به خوبی 
تمیز شوند. بعدا پاها را کامال با پارچه یا حوله خشک 

کنید.
10- اگر پاهای ت��ان خیلی عرق م��ی کنند، برای 
کاهش رطوبت پاهای تان از ضد تعریق ها استفاده 
کنید. س��عی کنی��د از ضد تعریق ه��ای مخصوص 
پا اس��تفاده کنید تا از ضد تعریق ه��ای مخصوص 
 زیر بغل. همچنی��ن برای کاهش رش��د باکتری ها 
در پاهای تان از ژل های ضد باکتری استفاده کنید، 
یا برای جلوگیری از ایجاد مشکل »پای ورزشکاران« 

از پودرهای ضد قارچ استفاده کنید.
11- هر وقت کفش می پوش��ید، حتما جوراب هم 
بپوشید. جورابی بپوش��ید که عرق پا را جذب کند 
مثل جوراب نخی. جوراب پالس��تیکی ی��ا نایلونی 
 نپوش��ید، زیرا عرق پ��ا را به خوبی نم��ی گیرد. اگر 
پاهای تان خیلی عرق می کنند، یک یا دو بار در روز 

جوراب های تان را عوض کنید.

کتاب » غول مدفون « نوشته » کازوئو ایشی گورو « را 
انتشارات »  چشمه «  با ترجمه »امیرمهدی حقیقت« 
منتشر کرد. کتاب » غول مدفون « کازوئو ایشی گورو 
 داس��تانی ش��به تاریخی و فانتزی دارد ک��ه در زمان 
قرن شش��م پس از میالد اتف��اق می افت��د. زمانی که 
ساکس��ون ها از س��رزمین ژرمن خود وارد انگلس��تان 
شدند و افسانه ش��اه آرتور چند سال است که فراموش 
شده و با وجود احساسی ناخوشایند میان انگلیسی ها 
 و ساکس��ون ها، رابطه آنه��ا در صلحی متزل��زل قرار 

گرفته است.
» این رمان که در سال 2015 منتشر شد روایتی ا ست 
رازآلود درباره  گم  شدن و گذشته. مولفه هایی که همیشه 
در نوشته های این نویسنده حرف نخست را می زنند و 
باعث می شوند تا او مدام به این بیندیشد که در آن سوی 
مه چه چیزهایی پنهان شده است… رمان در قرن شش 

میالدی بریتانیا می گذرد. فضای��ی پرجادو و ناامن… 
زوجی در جس��ت و جوی پسرگم شده شان دل به جاده 
می زنند و هر چه جلوتر می روند متوجه می ش��وند که 
چگونه در محاصره  شخصیت های عجیب قرار گرفته اند 
 و چه قدر زمان ب��ر آن ها س��یطره دارد… آن ها نگران 
بیدار شدن غولی هستند که زیر خاک نفس می کشد… 
ایش��ی  گورو در این رمان با احضار باورهای اساطیری 
یونان قدیم و درهم آمیختن ش��ان با تاریخ پرآش��وب 
انگلستان بعد از خروج امپراتوری روم، تصویری نمادین 
از طبقه  مح��روم و بی چیزی می س��ازد که ب��ا مردن 
خو کرده اند. غول مدف��ون جوری خوانن��ده را با خود 
همراه می کند که در رازگشایی نویسنده از اتفاق های 
 محوری، متوجه می ش��ود س��فری همه جانبه داشته 
در زمان و اسطوره و تاریخ. رمانی بزرگ از نویسنده ای 

نفرین ساز… «.

از بين بردن 
بوی کفش و پا )2(

غول مدفون

 
ارکیده ها امروزه در تم��ام دنیا به خصوص 
 اروپا، آمریکا و آسیای دور از پر فروش ترین

 و ج��ذاب تری��ن گیاه��ان ب��رای خانه ها، 
آپارتمان ها، رس��توران ها، هتل ها و مراکز 

عمومی دیگر هستند. 
این محبوبیت به دو دلیل حاصل شده است. 
 اول اینکه این گیاهان بس��یار کم توقع بوده 
و با نگهداری اندکی به محیط خو می گیرند.

 و از ط��رف دیگ��ر وقت��ی گل ده��ی بکنند 
گل هاش��ان تا ماه ها زیبا و درخشنده باقی 
 می ماند. ) حدود س��ه تا ش��ش ماه بس��ته 

به محیط و شرایط. (
شکل عجیب و جدید شکوفه های این گیاه 

توج��ه همه را جل��ب می کن��د و باعث می 
 ش��ود اس��امی متختلفی به آن داده ش��ود. 
 Orchidaceae ارکیده ه��ا از خان��واده 
 یا ثعلب ها هس��تند و گونه های وحشی آن 
 در ایران ) ش��مال ای��ران و احتماال جاهای 

گرم تر دیگر ( وجود دارند. 
نوعی ثعلب در کوه های باغرو )ادامه سلسله 
کوه های البرز به س��مت آس��تارا و اردبیل( 
وجود دارد که نوعی اس��انس بستنی از آن 
اس��تخراج می ش��ود و برخ��ی گونه ها نیز 

مصارف دارویی دارند.
گونه های تجاری مورد نظر امروز از دو گروه 
عمده فاالنوپسیس این نوع ارکیده به ارکیده  

پروانه ای یا ارکیده شاپرکی نیز معروف است 
و سیمبیدیوم هستند.

فصل گلده��ی و زم��ان گلده��ی ارکیدها 
متفاوت اس��ت معموال از دسامبر ) دی ماه ( 

شروع می شود و چند ماه گل دارند.
پس از گلدهی مدتی اس��تراحت و بازسازی 

نیاز هست تا دوباره به گل بنشیند. 
معم��وال فاالنوپس��یس ها حداق��ل یک بار 
و گاهی تا س��ه بار در س��ال می توانند گل 

بدهند.
ان��دازه گل ه��ای فاالنوپس��یس از قطر 5 
س��انتی متر تا 12 س��انتی متر متغیر است. 
رنگ گل ها بسیار متنوع است و رنگ سفید، 

ارغوانی ) بنفش ( و ارغوانی رگه دار، صورتی 
و زرد و ترکیبی از سفید و صورتی و … نیز 

وجود دارند.
 ارکیده های فاالنوپس��یس گیاهانی س��ایه 
دوست محسوب می ش��وند. ) محل گلدان 
نباید خیل��ی تاری��ک و خیل��ی در معرض 

تشعشع آفتاب باشد.
 به طور تقریبی1000 تاfc 1500 ]ش��مع[ 
نور م��ورد نی��از این گی��اه اس��ت (، که می 
توان چنین مقایس��ه کرد که یک روز ابری 
 بهاری حدود1500 تا2000 شمع نور دارد 
و در مقابل یک روز تابس��تانی آفتابی حدود 

10000 شمع نور خواهد داشت.

ده 
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