
» میشایل هویپل « شهردار وین ) پایتخت کشور اتریش ( به منظور 
بازدید از اصفهان و بناهای تاریخی آن و همچنین ارتقا روابط بین دو 

شهر اصفهان و وین به این کالنشهر سفر کرده است.
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری اصفه��ان، یکی از 
موضوعات مهمی که دکتر مهدی جمالی نژاد از ابتدای فعالیت خود در 

شهرداری اصفهان تاکید ویژه ای به آن دارد، دیپلماسی فعال شهری 
اس��ت؛ از همین رو پس از روی کار آمدن تیم مدیریت شهری جدید، 
بسیاری از مس��ئوالن و مدیران کش��ورهای مختلف به اصفهان سفر 
کردند و در راستای ارتقا روابط به بحث  و تبادل نظر پرداختند؛ هدف از 
این موضوع ارتقا روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بوده که می تواند 

در رشد و توسعه اصفهان نقش ویژه ای ایفا کند.
با توجه به این موضوع، » میشایل هویپل « شهردار وین به منظور بازدید 
از اصفهان و بناهای تاریخی آن و همچنین ارتقا روابط بین دو ش��هر 
اصفهان و وین به این کالنشهر سفر کرد. وی در این سفر ضمن بازدید 
از نصف جهان و فرصت های سرمایه گذاری 
آن در زمین��ه ارتباط بیش��تر میان دو 
شهر در زمینه ارتقا روابط فرهنگی و 
اقتصادی به گفت وگو و مذاکره با 
تیم مدیریت شهری اصفهان 
پرداخ��ت. در همی��ن 
راس��تا وی در دیدار 
با دکت��ر مهدی 
جمالی نژاد، 

شهردار اصفهان که با معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات 
و همچنین رییس مرکز فناوری های نوین ش��هرداری اصفهان در آن 

حضور داش��تند، ضمن گفت وگو پیرامون اصفه����ان و ظرفیت های 
مختلف آن، نس��بت به امض��ا یک تفاهمنام��ه مش��ترک در زمینه 

فناوری های نوین، حمل و نقل، پسماند و انرژی تاکید کرد.
شهردار وین همچنین با اشاره به ظرفیت های مناسب اصفهان برای 
سرمایه گذاری تاکید کرد که وین به طور قطع برنامه ویژه ای در راستای 
سرمایه گذاری بیشتر در نصف جهان خواهد داشت. وی در پایان این 
دیدار با اش��اره به بعد مناس��ب فعالیت های فرهنگی اصفهان - وین، 
زمینه های فرهنگی را مناس��ب ترین راه برای ارتباطات دیپلماتیک 

میان این دو شهر دانست.
در حاشیه این دیدار ش��هردار اصفهان، یک ظرف ویژه صنایع دستی 
منقش به هنر قلم زنی اصفهان به میشایل هویپل هدیه داد؛ هویپل نیز 
هفت جام بلورین منقش به تصویر مکان های دیدنی وین را به شهردار 

اصفهان اهدا کرد.
شهر خالق و دانش محور با ایجاد ارتباطات فرا مرزی 

محقق می شود
شهردار اصفهان گفت: شهر پویا، خالق و دانش محور زمانی 
می تواند صفات و ویژگی های خود را رش��د و گسترش 

دهد که ارتباطی فرا مرزی داشته باشد.

 دکتر مهدی جمالی نژاد در دیدار با شهردار وین اظهار کرد: دیپلماسی 
فعال ش��هری یکی از بس��ترهای مناس��ب جامعه بوده ک��ه نیازمند 
تعامالت و مذاکره با مدیران و مس��ئوالن س��ایر کش��ورها است. وی 
ادامه داد: ش��هر وین یکی از ش��هرهای پیش��رفته اروپا اس��ت که در 
حوزه مدیریت ش��هر و فناوری های نوین پیش��گام بوده که از همین 
رو در راس��تای آن فعالیت هایی صورت گرفته است. جمالی نژاد بیان 
کرد: قرار ش��ده در چارچوب دیپلماس��ی دوجانبه با وین، ارتباطات 
ویژه ای صورت بگیرد که از همین رو قرار است در راستای موضوعات 
مختل��ف، تفاهم نامه ای امضا ش��ود که امی��دوارم بتوان��د در افزایش 

ارتب��اط اصفه��ان و وین موث��ر باش��د. وی گفت: مت��ن پیش نویس 
 تفاهمنامه میان اصفهان و وین در ح��وزه مباحث فناوری های نوین، 
 حمل و نقل، انرژی های نو، محیط زیست، پسماند و آب و فاضالب بوده 
که امیدوارم این مسائل بتواند در پیشرفت و توسعه اصفهان موثر باشد.

 ش��هردار اصفهان تاکید کرد: ش��هر وین در حوزه فناوری های نوین 
و حمل و نقل، یکی از کش��ورهای سرآمد دنیا به حس��اب می آید و از 
همین رو اصفه��ان توجه ویژه ای ب��ه این موض��وع دارد و زمینه های 
همکاری مناس��بی در این عرصه فراهم ش��ده تا بتوانیم از طریق این 
روابط تجربیات وین در این زمینه را دریافت کنیم. وی در بخش پایانی 

صحبت های خود با اشاره به اینکه شهر پویا، خالق و دانش محور زمانی 
می تواند صفات و ویژگی های خود را رشد و گسترش دهد که ارتباطی 

فرا مرزی داشته باشد، اضافه کرد: حضور شهردار وین در اصفهان در 
راستای ارتقای شرایط سرمایه گذاری در اصفهان نیز موثر است، چرا 
که این موضوع می تواند در راستای جذب سرمایه گذار تاثیرگذار باشد.
 اس�تقبال وین از ش�رایط دیپلماتیک و فضای اقتصادی 

اصفهان
شهردار وین با تاکید بر اینکه اصفهان ظرفیت های بسیار مناسبی برای 
س��رمایه گذاری دارد، گفت: از همین رو، وین از ش��رایط دیپلماتیک 
موجود استقبال و آمادگی خود را برای برقراری همکاری های اقتصادی 

با اصفهان اعالم می کند.
» میشایل هویپل « شهردار وین در دیدار با شهردار اصفهان عنوان کرد: 
اصفهان شهر زیبایی اس��ت که دارای بناها و فضاهای دیدنی بسیاری 
است و آثار تاریخی و معماری آن در جهان زبانزد است. وی در ادامه با 
اشاره به دیداری که با شهردار اصفهان داشته و زمینه فعالیت فرهنگی 
اصفهان- وین گفت: قرار است با توجه به س��ابقه فرهنگی و تاریخی 

اصفهان و وین در این زمینه تفاهم نامه ای بین دو شهر امضا شود.
ش��هردار وین تصریح کرد: زمینه های فرهنگی، مناس��ب ترین حوزه 
برای ارتباطات بیش��تر با اصفهان اس��ت. وی بیان کرد: البته س��ایر 
مباحث مثل فناوری های نوین، پسماند، حمل و نقل، آب و فاضالب، 
 ان��رژی و ... نیز زمینه های مهم و مناس��بی اس��ت ک��ه در تفاهم نامه 

شهرداری اصفهان و وین به این مباحث پرداخته شده است.

هویپل درباره زمینه های سرمایه گذاری وین در اصفهان افزود: کشور 
اتریش یکی از اعضای اتحادی��ه اروپا بوده و از همی��ن رو به قوانین و 
مصوبات این اتحادیه پایبند است؛ وین نیز جایگاه خاصی برای مذاکره 
و تعامل قائل بوده و از همین رو با خشونت و تحریم مخالف است. وی با 
تاکید بر اینکه اصفهان ظرفیت های بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری 
دارد، عنوان ک��رد: از همی��ن رو، وین از ش��رایط دیپلماتیک موجود 
اس��تقبال و آمادگی خود را برای برق��راری همکاری های اقتصادی با 
اصفهان اعالم می کند. شهردار وین اضافه کرد: مهم ترین مشکل موجود 
برای سرمایه گذاری و روابط اقتصادی بین دو کشور به مسائل بانکی باز 
می گردد که با توجه به ارتباطاتی که در حال حاضر برقرار ش��ده، این 
موضوع به زودی بر طرف می ش��ود و اصفهان – وین در آینده نزدیک 

روابط اقتصادی بیشتری خواهند داشت.
گفتنی است میشایل هویپل ش��هردار وین، از سال ۱۹۹۴ یعنی ۲۲ 
سال است که سمت استانداری و ش��هرداری وین را به طور همزمان 

بر عهده دارد.       

شهردار اصفهان در دیدار با شهردار وین:

برنامهویژهوینبرایسرمایهگذاریدرنصفجهان

» میش��ایل هویپل « ش��هردار وین 
)پایتخت کش��ور اتریش( به منظور 
بازدید از اصفه��ان و بناهای تاریخی 
آن و همچنین ارتق��ا روابط بین دو 
شهر اصفهان و وین به این کالنشهر 

س��فر کرده اس��ت. به گزارش اداره 
ارتباط��ات رس��انه ای ش��هرداری 
اصفهان، یک��ی از موضوعات مهمی 
که دکتر مهدی جمالی نژاد از ابتدای 

فعالیت خود در شهرداری...
همین صفحه

محرومیتزائـران
ایرانیازسفرحج

5

ب��رای فوتبال اصفه��ان که فص��ل ناکامی را س��پری 
کرده ب��ود، قهرمانی تیم ذوب آه��ن در جام حذفی از 
اهمیت دیگری برخوردار بود و جامی که به دست آمد، 
 تلخی ناکامی س��ه گانه را تا حدودی زیر سایه برد. در 
رقابت های لی��گ برت��ر در فصل پانزده��م تیم های 
اصفهانی نتوانس��تند در جمع مدعیان حضور داشته 
باشند و این مسابقات بدون جام یا سهمیه آسیایی برای 
دو تیم س��پاهان و ذوب آهن به پایان رسید. در لیگ 
قهرمانان آسیا نیز هر دو تیم اصفهانی با ناکامی مواجه...

رییس جمهور با بیان اینکه امنیت کش��ور در س��ایه اتحاد و 
توسعه تأمین می شود، گفت: مبادا کسی به فکر تفرقه افکنی 

و شکاف باشد؛ همه ما برای...

رییس مرکز بهداشت اس��تان گفت: همین که تالش کنیم 
مردم شهر سالم باشند کار بسیار ارزشمندی انجام داده ایم و 

مهم ترین کار در این زمینه...

مباداکسیبهفکرتفرقهافکنی
وشکافباشد

تالشکنیماصفهانی
بدونقلیانداشتهباشیم

2
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شهردار اصفهان در دیدار با شهردار وین:

برنامهویژهوینبرای
سرمایهگذاریدرنصفجهان
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13

12

کارشناس امور  اداره کل استاندارد استان اصفهان؛

30درصدشهربازیهاغیراستاندارداست
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روحانی در جمع مردم ارومیه:

رییس مرکز بهداشت در نشست خبری روز جهانی بدون دخانیات:

رییس سازمان حج و زیارت:
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رییس جمهور با بیان اینکه امنیت کش��ور در سایه اتحاد 
و توس��عه تأمین می ش��ود، گف��ت: مبادا کس��ی به فکر 
تفرقه افکنی و شکاف باش��د؛ همه ما برای ایران اسالمی 

فداکاری خواهیم کرد.
به گزارش مهر، حجت االس��الم حس��ن روحانی در جمع 
مردم استان آذربایجان غربی و در ورزشگاه تختی ارومیه با 
اشاره به انتخابات اخیر خبرگان و مجلس شورای اسالمی 
گفت: مردم در انتخابات اخیر گفتن��د که خواهان بهبود 
معیش��ت، همصدایی و وحدت مس��ئوالن برای توسعه، 
رونق اقتص��ادی و تقویت فرهنگ هویت اس��المی و ملی 

خود هستند.
روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود حضور باشکوه 
مردم در انتخابات را بیانگر اعتماد مردم به مجریان کشور 
در انتخابات دانست و گفت: اگر اعتماد به مجریان نباشد 
و اگر رقابت سالم نباش��د، بی تردید انتخابات شکوهمند 

هم نخواهد بود.
وی افزود: مردم ما به طور متوس��ط ۶۲ درصد در سراسر 
کش��ور و ۶۶ درص��د در اس��تان آذربایجان غرب��ی پای 
صندوق های رأی آمدند و این بدان معناست که کشور ما 
اگرچه یکصدایی را نمی پسندد، اما در عین حال حاکمیت 

واحد ملی، سراسر کشور ما را فرا گرفته است.
 رییس جمهور با اشاره به »نه« مردم به افراطی گری گفت:

» نه« مردم به این بود که در این سرزمین ما خواهان رشد 
و ترقی هستیم و نه شعارهای بی محابایی که بتواند رابطه 

مردم را با جهانیان با شکاف مواجه کند.
روحانی تاکید کرد: این هنر نیس��ت که به گونه ای عمل 

کنیم که دش��منان و رقبای مان را علی��ه  خودمان متحد 
کنیم و حتی شرایطی را فراهم کنیم که کشورهایی که به 
طور سنتی سال ها با ما سابقه دوستی داشتند، در شورای 
امنیت س��ازمان ملل در کنار خصم ما و آمریکا دست به 
تحریم ملت بزرگ ایران بزنند. رییس جمهور تاکید کرد: 
مردم همچنین در انتخابات اخیر با رأی خود به خشونت 
و افراط گرای��ی، »نه« و به وحدت برای توس��عه فرهنگ، 

اقتصاد و بهبود معیشت »آری« گفتند.
وی با بیان اینکه دنیای سیاست، دنیای عرصه امتیاز دادن 
نیست، گفت: سیاست دنیای امتیاز گرفتن برای اشتغال، 
کار و حرکت مردم به س��مت تعالی می باشد، چرا کاری 
کنیم که مردم ما از حقوق مسلم خودشان محروم بمانند.

رییس جمهور ادامه داد: زمانی که نفت ۱۴۷ دالر فروخته 
می ش��د، س��الی بیش از ۸۰ میلیارد دالر ص��رف کاالی 
وارداتی در کشور شد، برای مردم اشتغال درست نشد و راه 
رونق اقتصادی فراهم نشد. مردم ما در این مقطع به فکر 
آن هستند که راه و مسیر برای صادرات کاالهای ایرانی به 

کشورهای همسایه و جهان گشوده شود.
رییس جمهور آذربایجان غربی را دروازه ایران به اروپا نام 
برد و گفت: همواره شاهد افتخارآفرینی مرزنشینان برای 
امنیت ای��ران عزیز بوده ایم. چرا در چنین اس��تانی با این 
همه عظمت و شکوه که با س��ه کشور بزرگ عراق، ترکیه 
و جمهوری آذربایجان هم مرز است، جوانان تحصیلکرده 
ما نگران کار و اشتغال هستند. در دوران وفور درآمدهای 

نفتی، به جای اشتغال، به واردات روی آوردند.
روحانی گفت: ما امروز دارای ش��رایطی هستیم که شما 

می بینید شرکت ها و کش��ورهای مختلف به طور مداوم 
در رفت و آمد با کشور عزیز ایران هس��تند و ما در همان 
ماه های اولیه برداشته شدن تحریم شاهد اولین قدم های 

سرمایه گذاری در کشورمان بودیم.
وی اف��زود: ما برای آنک��ه قدم ه��ای الزم را برای حرکت 
اقتصادی در کش��ور برداری��م، گرچه نیازمن��د به زمان 
هستیم اما در عین حال در همین قدم های اولیه می بینید 
که قدم به قدم در حال حرکت به س��مت ش��رایط قبل از 

تحریم هستیم.
وی ادامه داد: دولت یازدهم اجازه نخواهد داد فرقی بین 
کرد و ترک و فارس گذاشته شود، همه ما شاخه های یک 
درخت تنومند به نام ایران اس��المی هس��تیم. تمام اقوام 
ایرانی، ب��رادر و برابرن��د، همه ش��اخه های تنومند ایران 

هستند.
روحانی با بیان اینک��ه دولت یازده��م دروازه هایی را که 
دش��منان با تحریم بس��ته بودند برای فعالیت اقتصادی 
و صادراتی گش��ود، گفت: آنها که نفت ما را تحریم  کرده 

بودند، گام به گام برای همکاری جلو آمدند.
رییس جمهور با بیان اینکه امس��ال شاهد رشد اقتصادی 
مناسب خواهیم بود، گفت: اگر به فکر اشتغال جوانان ما 
به عنوان مهم ترین هدف دولت و ملت هستیم، باید همه 
دست به دست هم دهیم برای آنکه اهداف مردم و اهداف 

ملی را به ثمر بنشانیم.
روحانی تاکی��د ک��رد: ام��روز روز پرداختن به مس��ایل 
حاشیه ای نیس��ت، مردم نمی خواهند که این جناح و آن 
جناح به مس��ایل دوم و س��وم بپردازد. وی گفت: مسئله 

اول کشور ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است و اگر 
می خواهیم جوانان در مس��یر اش��تغال و کشور در مسیر 
رون��ق و تحول قرار گی��رد، اول بای��د تنش زدایی داخلی 

داشته باشیم.
وی گفت: برای مس��ایلی نه چندان مه��م روبه روی هم 
نیایس��تیم، کنار هم باشیم و دست به دس��ت هم دهیم 
و منس��جم باش��یم. رییس جمهور افزود: م��ردم انتظار 

تنش زدایی داخلی و انسجام برای ساختن ایران را دارند.
روحانی تاکید ک��رد: در میان ناامنی ها و خش��ونت های 
منطقه ای، ایران س��رزمین برادری و اق��وام همه مذاهب 
اس��ت. وی با تاکید بر اینکه آذربایجان غرب��ی باید پایانه 
روابط اقتصادی با همس��ایگان و مرزهای��ش نماد رونق 
اقتصادی باشد، گفت: امسال ۱۵ هزار هکتار اراضی استان 

به سیستم آبیاری مدرن تجهیز خواهد شد.
رییس جمهور همچنین با اش��اره به وعده دولت در مورد 
احیای دریاچه ارومیه، گفت: اولین مصوبه دولت، احیای 
دریاچه ارومیه بود ک��ه به آن عمل کردیم و س��طح آب 
دریاچه ارومیه باالتر از سال ۹۲ رس��یده و شرایط آن به 

سمت تثبیت است.
روحانی تاکید کرد: برای نسل آینده بنویسید که دریاچه 

ارومیه به دست مردم آذربایجان احیا شد.
وی امنیت ایران و اس��تان آذربایجان را در سایه اتحاد و 
توس��عه دانس��ت و گفت: امنیت و ثبات ایران زیر پرچم 
اس��الم، والیت فقیه و زحم��ات نیروهای مس��لح حاصل 
شده اس��ت.رییس جمهور ادامه داد: دولت یازدهم اجازه 
نمی دهد در یک کشور اسالمی که همه ما ایرانی هستیم، 
فرقی بین کرد و ترک گذاشته شود. همه ما شاخه های یک 

درخت تنومند به نام ایران اسالمی هستیم.
روحانی با بی��ان اینکه م��ا در یک نقطه عط��ف تاریخی 
ق��رار گرفته ای��م، گف��ت: م��ا توانس��تیم توطئه های��ی 
ک��ه در س��ال گذش��ته صهیونیس��م و اس��تکبار علی��ه 
م��ا طراح��ی ک��رده ب��ود و ب��ه خاط��ر بی تدبی��ری، 
کش��ور ما را در چال��ه و چ��اه تحری��م انداخت��ه بودند، 
 ما از ای��ن پی��چ تاریخ��ی به ح��ول و ق��وه اله��ی عبور 

کردیم.
وی افزود: امروز ش��ما شاهدهس��تید و می بینید در این 
کش��ور به بهترین صورت امنی��ت و ثبات برقرار اس��ت. 
در ش��رایطی که همه اطراف م��ا را ناامن��ی، اختالفات، 
افراطی گری و قومی گرایی فرا گرفته اس��ت. اینجا ایران 
س��رزمین برادری میان همه اقوام اس��ت. رییس جمهور 
آذربایجان غربی را سمبل همزیس��تی مسالمت آمیز بین 
مسلمانان و غیرمسلمانان و شیعه و سنی نام برد و گفت: 
اس��تان بزرگ آذربایجان با ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با 
کشورهای همسایه ما به عنوان پایانه اصلی صادرات کشور 

به کشورهای منطقه باید باشد.
روحانی تصریح کرد: دولت یازدهم متعهد اس��ت که روز 
به روز روابط مرزی و مرزهای آذربایج��ان غربی را رونق 

اقتصادی بخشد.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: 
همان کسانی که تکفیری ها را ایجاد کردند امروز در بین مسلمانان اندونزی 
تفرقه ایجاد می کنند و از گسترش تکفیری ها به عنوان سالح جدی علیه 

مسلمانان استفاده می کنند.
والیتی دیدار  و گفت و گو با علمای اهل تسنن اندونزی را فرصت مغتنمی 
برای همکاری جهت پیشرفت اسالم خواند و افزود: علمای دوکشور سابقه 
همکاری های خوبی دارند.عالوه براین اندونزی همواره در آس��یای جنوب 
شرقی سردمدار اس��الم اس��ت و تالش های مثبتی جهت پیشرفت اسالم 

انجام می دهد.
 وی با اشاره به سابقه استعمارس��تیزی اندونزی تاکید کرد: ملت اندونزی 
سال ها علیه استعمار هلند و بعدها اش��غال کشورشان توسط ژاپن مبارزه 
کردند عالوه براین ما نقش تاس��یس جنبش غیر متعهده��ا در بانکوک را 
فراموش نمی کنی��م و عالوه برآن باید بگویم گس��ترش نیروهای تکفیری 

سالح جدید استعمار علیه مسلمانان است.
والیتی گفت: پ��س از انقالب اس��المی روابط دو کش��ور ه��رروز افزایش 
یافت البته این رابطه خوب دش��منانی هم دارد که از آن جمله می توان به 

کشورهای غربی و مشخصا به آمریکایی ها اشاره کرد.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع افزود: اختالف افکنی بین شیعیان 
و اهل تسنن توسط برخی غربی ها و کسانی که تکفیری ها را ایجاد کردند 
انجام می ش��ود.همچنین باید توجه کنیم که خطر تکفیری ها از آفریقا تا 
آس��یا وجود دارد و همان ها که تکفیری ها را ایجاد کردند امروز بین مردم 
اندونزی هم تفرق��ه ایجاد می کنند و تالشش��ان در جه��ت تفرقه در بین 

مسلمانان است.
وی ادامه داد: در اندونزی خطرتکفیری ها علیه شیعیان وجود داشت ولی 

باهوشیاری مردم، امروز خطر تکفیری ها در اندونزی کاهش یافته است.
والیتی با تاکید برحمایت های ایران از اندونزی به عنوان کش��ور مسلمان 
افزود: من درگذشته با وزیر خارجه سابق اندونزی دیداری داشتم و شاهد 

بودم که دو کشور همواره روابط نزدیکی با یکدیگر داشته اند.
وی ادام��ه داد: امروز پرچم وحدت بین مس��لمین را مق��ام معظم رهبری 
برافراش��ته اند همچنین مجمع جهانی اهل بیت)ع( و مجمع تقریب نقش 

مهمی در ارتباط بین مسلمان ایران با سایر کشورها دارد.
رییس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک گفت: توقع ما از اندونزی این است که 
مثل گذش��ته نقش مهم تری در پیشبرد اهداف مس��لمانان داشته باشد و 
ایران هم باتوجه به این سیاستش گام برمی دارد که اگر استعمارگران برای 
تفرقه افکنی در کشوری اقدام کنند ایران در حمایت از مسلمانان آنها تالش 

بیشتری خواهد کرد.
نماینده اهل تسنن اندونزی در هیئت مالقات کننده با والیتی با اشاره به این 
که تشابه فرهنگی بین شیعیان اندونزی و ایران بسیار زیاد است خاطرنشان 
کرد:ما خواهان گسترش روابط فرهنگی و مردمی هستیم. تعامالت مردمی 

در عرصه فرهنگی بسیار موثرتر از روابط بین دولت هاست.

والیتی در دیدار با جمعی از اهل تسنن اندونزی؛

 مقام معظم رهبری پرچم وحدت 
بین مسلمین را برافراشته اند

خبر

س��ردار احمد وحیدی رییس مرکز راهبردی دفاعی طی گفت وگویی 
پیرامون دومین جش��نواره فرهنگی هنری چش��مان آسمانی انقالب 
اسالمی با محوریت بیداری و مقاومت اسالمی، با اشاره به نقش منفی 
برخی کشورها در مقابله با بیداری اس��المی گفت: یکی از موضوعاتی 
که باید در چارچوب بیداری اسالمی در نظر گرفت نقش منفی برخی 
کش��ورها مانند عربستان است. ش��اید بتوان گفت یکی از منفی ترین 
نقش های ایفا شده در این زمینه توسط رژیم سعودی بوده است. وی 
خاطرنشان کرد: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی به خاطر نسیم روح 
نواز انقالب اسالمی و ترس رژیم سعودی از کشیده شدن این جوشش و 
خروش به داخل مردم خودش، یک موضع بسیار منفی را علیه بیداری 
اسالمی گرفت و در همه زمینه ها با انقالب اسالمی مبارزه کرد که رژیم 
سعودی این موضع را در قالب رابطه االداب االسالمی قبل از انقالب هم 

داشت ولی بعد از آن شدت بیشتری بخشید.
وحیدی ادامه داد: آنچه امروز ش��اهد آن هس��تیم مانن��د جنایات آل 
سعود در یمن، حمایت از تروریست ها در مقابله با نظام سوریه، جنایت 
علیه  شیعیان عراق در گذشته و اقدام علیه ثبات عراق در حال حاضر، 
کشتار شیعیان مظلوم عربستان و  حمایت ازایجاد طالبان، تالش برای 
سرکوب کردن شیعیان نیجریه و... یک لیست بزرگی از فعالیت هایی 
اس��ت که امروز در جهان اسالم است که توس��ط رژیم آل سعود علیه 

اهداف بیداری اسالمی در جریان می باشد.
 رییس مرکز راهبردی دفاعی افزود: جریان وهابیت، جریان داعش و این 
جریان های تندرو همه در  راس��تای مقابله با بیداری اسالمی هستند 
چرا که اینها نمی توانند مردم، مس��لمان ها و حتی غیر مسلمان ها را 
قانع کنند که جریان بیداری اس��المی یک جریان معقول و منطقی و 
برآمده از نیازهای بشر امروز می تواند باشد. وی گفت: بنابراین یکی از 
مسایل مهم که در بیداری اسالمی هس��ت بازکاوی نقش منفی رژیم 
سعودی در مقابله با بیداری اسالمی و نقشی که ایفا کرده و امروز ایفا 
می کند. وحیدی در پایان اظهار داش��ت: جش��نواره چشمان آسمانی 
انقالب اس��المی با طرح کردن محورهایی مانند مظلومیت ش��یعیان 
تحت ستم رژیم آل سعود، کشتار مردم بی دفاع یمن توسط آل سعود 
و حرمین شریفین اسیر رژیم آل س��عود می تواند با سالح  فرهنگی و 

هنری چهره واقعی آل سعود را به تصویر بکشد.

سردار وحیدی:

 آل سعود منفی ترین نقش را 
در بیداری اسالمی ایفا کرد

خبر

فرمانده کمیته جس��ت وج��وی مفقودین س��تادکل 
نیروهای مس��لح خبر داد ک��ه پیکرهای ۵۵ ش��هید 
دوران دفاع مقدس در روز ۱۲ خرداد ماه وارد کش��ور 

خواهد شد.
س��ردار س��ید محمد باقرزاده از ورود پیکرهای مطهر 

شهدای تازه تفحص شده به کشور خبر داد.
س��ردار باقرزاده در این باره گفت: در آس��تانه سالگرد 
رحلت جانگ��داز رهب��ر کبی��ر انقالب حض��رت امام 
خمین��ی)ره( پیکرهای طیبه ۵۵ ش��هید دوران دفاع 
مقدس که طی دو هفته اخیر در مناطق عملیاتی فاو، 
ام الرصاص، غرب اروند، شلمچه، زید، کتیبان، مجنون، 
شرق دجله و زبیدات کشف شده اند در ساعت ۹ صبح 
روز چهارش��نبه ۱۲ خرداد ماه ۹۵ از مرز شلمچه وارد 

میهن اسالمی می شوند.
فرمانده کمیته جس��ت وج��وی مفقودین س��تادکل 
نیروهای مسلح افزود: این شهیدان مربوط به عملیات  
رمضان، مح��رم، خیبر، ب��در، والفج��ر۸، کربالی۴ و 
تک های دش��من در مناط��ق فاو، ش��لمچه و زبیدات 

هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: مراس��م اس��تقبال از شهدا 
توسط سپاه ولی عصر)عج(خوزس��تان با حضور مردم 

شهرهای شریف خرمشهر و آبادان برگزار خواهد شد.
سردار باقرزاده افزود: پیکر این شهیدان پس از سالگرد 
ارتح��ال امام خمینی)ره( جهت شناس��ایی به س��تاد 

معراج شهدای تهران منتقل خواهد شد.

پیکر ۵۵ شهید دفاع مقدس چهارشنبه وارد کشور می شود

 وزی��ر ام��ور خارج��ه در ادامه برنام��ه دی��دار خود از 
لهس��تان با معاون اول نخس��ت وزی��ر و وزیر فرهنگ 
لهس��تان دیدار و در خصوص همکاری های دو کشور 
در حوزه های مختلف فرهنگ��ی و اقتصادی گفت وگو 

و رایزنی کرد.
وی با اشاره به روابط تاریخی فرهنگی ایران و لهستان 
و تقدیم نمونه ای از تمبرهای منتشر شده در ایران از 
کودکان لهستانی حاضر در یتیم خانه لهستانی ها در 
اصفهان گفت: ایرانیان خاطرات خوبی از لهستانی هایی 
دارند که در جنگ جهانی به ایران آواره شدند و هنر و 
ورزش معاصر ایران از این حضور تاثیر مثبت پذیرفته 
 و این ی��ک زمینه مثبت فرهنگی از لهس��تان در ایران

 است.
وزیر ام��ور خارجه همچنی��ن بر آمادگی ای��ران برای 
گس��ترش همکاری ه��ای فرهنگ��ی و جهانگردی و 
اقتصادی دو کش��ور تاکید و خواه��ان همکاری دولت 
لهس��تان در زمین��ه ارایه تس��هیالت کنس��ولی بهتر 
به جهانگ��ردان و بازرگان��ان ایرانی و برق��راری روابط 

کارگزاری بانکی میان دو کشور شد.
**روابط فرهنگی زمینه ساز روابط اقتصادی

وزیر فرهنگ لهس��تان نیز با تاکید بر سیاس��ت دولت 
لهستان در زمینه گسترش همکاری ها در تمامی حوزه 
های فرهنگی و سیاس��ی و اقتصادی، از ملت ایران به 
خاطر کمک به ملت لهستان در س��خت ترین شرایط 

تشکر کرد.
وی با اش��اره به برخی زمینه های هم��کاری فرهنگی 
دو کش��ور در حوزه تهیه فیلم مشترک و آموزش زبان 
فارسی و لهس��تانی در دانش��گاه های دو کشور گفت: 
روابط فرهنگی می تواند زمینه س��از گسترش روابط 

اقتصادی دو کشور نیز باشد.
معاون وزی��ر خزان��ه داری لهس��تان نیز ک��ه در این 
مالقات حضور داش��ت با اش��اره به اهمی��ت برقراری 
روابط کارگزاری بانکی میان دو کشور، آمادگی دولت 
لهس��تان برای گس��ترش همکاری ه��ای اقتصادی با 
 ایران و تس��هیل و تس��ریع در برقراری روابط بانکی را 

اعالم کرد.

تاکید ظریف بر همکاری های فرهنگی،جهانگردی و اقتصادی

دبیرشورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه تصمیمات جمهوری اسالمی در حوزه 
دفاعی و امنیتی صحیح است گفت: دفاع از حرم و جلوگیری از سقوط دمشق و بغداد، 

تصمیم درستی است.
علی شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی در سومین همایش تبیین اندیشه های 
دفاعی مقام معظم رهبری که در سالن باقرالعلوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار 
شد با اشاره به چشم انداز امنیتی و دفاعی کشور اظهار داشت: در طول بیش از سه 
دهه گذشته با یک چالش دو گانه مواجه هس��تیم. امروز جمهوری اسالمی به یک 

قدرت ملموس و برآمده منطقه ای تبدیل شده است.
وی با اشاره به گسترش دامنه تهدیدات و آسیب ها افزود: میان فرصت ها و تهدیدات 

یک پیوستگی وجود دارد که ثبات، پیش شرط توسعه قدرت منطقه ای ماست.
ش��مخانی با بیان اینکه تهدیدات منطقه ای ما تغییر پیدا کرده است گفت: تهدید 
نظامی س��نتی، دیگر وجود ندارد و به س��مت تهدیدات امنیتی از سوی گروه های 
تکفیری در جنگ های نیابتی حرکت می کنیم و پیروزی در این عرصه برای ما مهم 
است. وی در ادامه تصریح کرد: اقتدار جمهوری اس��المی ایران به مفهوم عامه آن، 
عبرت ابرقدرت ها از اقدام نظامی در افغانس��تان و عراق و مبه��م بودن آینده اقدام 

نظامی علیه ایران، اقدام نظامی علیه کشورمان را دور کرده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اگر قدرتمند نباشیم، قدرت های کوچک 
هم برای ما گردن کشی می کنند، اما بایس��تی با افزایش توان خود، اجازه مانور از 

دشمنان را بگیریم.
شمخانی با اشاره به لزوم گفتمان سازی در عرصه دفاعی گفت: یک آسیب پذیری 
داخلی هم داریم که ناش��ی از مشکالت جمعیتی، تغییر نس��ل و اقتصاد پایه است. 
این شرایط یک وضعیت جدیدی را برای ما ایجاد کرده که با شرایط قبلی متفاوت 
است. ما بایستی در موضوعات داخلی و منطقه ای خود، به یک افزایش قدرت مانور 

راهبردی دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه تبیین اندیشه های دفاعی یک فرمانده نظامی با یک رهبر متفاوت 
اس��ت گفت: تصمیمات سیاس��ی و اقتصادی مقام معظم رهبری پشتوانه تئوریک 

مبتنی بر وحی الهی است. باید همه این مسایل در هم تنیده شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: نقش حضرت علی، ابوذر، سلمان در غلبه یافتگی 
رسول خدا در زمان ابالغ رسالت بر قریش، اهمیت ابعاد انسانی یک اندیشه بر ابزار 

را دیکته می کند.
وی در همین باره اضافه کرد: پیروزی خون بر شمشیر، فلسفه رزمندگان ما در دوران 

دفاع مقدس بود که یک معادله انسانی و نه معادله ابزاری است.
شمخانی با بیان اینکه هدف اندیشه های دفاعی رهبر انقالب، استقالل است گفت: 
همه توانمندی های دفاعی جمهوری اس��المی برای اس��تقالل و دفاع از مرزهای 
عقیدتی، سرزمینی و سیاسی کشور است. ملت ایران مبتنی بر همین رویکرد، شاه 

را ساقط کرد و از سال ۵۷ تاکنون در همین چارچوب عمل کرده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه افزود: ملت ایران اگر شاه را ساقط کرد، به این 
دلیل بود که دیدند وی نوکر آمریکاست و در دفاع مقدس هم با مشاهده تجاوز عراق 

به مرزهای سرزمینی، در جبهه ها حضور پیدا کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: دلیل تنفر ملت ایران از گروهک منافقین این است که آن ها 
از مرزهای استقالل ایران دفاع نکردند بلکه تبدیل به س��ربازی شدند که به مرزها 

حمله ور شدند.
شمخانی با بیان اینکه نمی توانیم اندیشه های مکمل دفاعی را درنظر نداشته باشیم 

گفت: مگر می شود بدون اقتصاد درون زا و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، دفاع محکم 
سرزمینی داشت؟ مگر می شود بدون علم، قدرت دفاعی بازدارنده را سامان داد؟

وی تاکید کرد: لذا توس��عه فناوری های روز همچون نانو، موش��کی و س��لول های 
بنیادی، ارتباط تنگاتنگی با اندیشه های دفاعی مقام معظم رهبری دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه تبیین اندیشه های دفاعی رهبر انقالب 
بدون باورمندی اعتقادی غیرممکن اس��ت گفت: ایس��تادگی در دفاع مقدس که 
 عراق در ابتدای آن، اطراف اهواز را در تسلط خود داشت، بدون باورمندی اعتقادی

 امکان پذیر نبود.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اتخاذ سه راهبرد 
برای مقابله با عراق در دفاع مقدس گفت: راهبردهای زرهی و ضدزرهی، پارتیزانی 
و استفاده از امکانات مردم سه راهبرد برای مقابله با عراق بود. انتخاب راهبرد سوم، 
کار مردان بزرگ بود. تحقق اقتصاد مقاومتی و قدرت بازدارندگی رو به تزاید، بدون 

در نظر داشتن این خصیصه ها امکان پذیر نیست.
شمخانی با اشاره به هسته مرکزی اندیش��ه های دفاعی مقام معظم رهبری گفت: 
تولید قدرت و صیانت از عناصر آن به ش��کل تدریجی و متناس��ب با شرایط متغیر، 

هسته مرکزی اندیشه دفاعی رهبر انقالب است.
وی با اشاره به اینکه تصمیمات جمهوری اسالمی در حوزه دفاعی و امنیتی صحیح 
اس��ت ابراز کرد: دفاع از حرم و جلوگیری از س��قوط دمش��ق و بغداد برای دفاع و 

همچنین دفاع از مردم مظلوم فلسطین، تصمیم درستی است.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی افزود: فاعل قدرت، انقالبی گری اس��ت و تعامل با 

خدشه دارکردن قدرت، متفاوت است و هر کدام تعریف و مرزی دارند.
وی تصریح کرد: پشتوانه تئوریک، جامع نگری دفاع از مرزهای سیاسی و سرزمینی 
با استفاده از نیروی انسانی محورهای اصلی اندیشه های دفاعی رهبر معظم انقالب 

است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

ایران از سقوط دمشق و بغداد جلوگیری کرد

روحانی در جمع مردم ارومیه:

 مبـادا کسی
  به فـکرتفرقه افکنـی

 و شکـاف باشد



3روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1873 | سه شنبه 11 خرداد  1395 | 24 شعبان 1437

No.1873 | May 31.2016 | 16 Pages Pedriyan.zayanderoud@gmail.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

معاون نعمت زاده به مهر اعالم کرد:

پیش فروش خودرو
بدون اجازه دولت ممنوع شد

وزیر نیرو؛

قطع آب مشترکان پرمصرف
قانونی شد

وزیر نفت در دیدار وزیر انرژی اندونزی:

ایران و اندونزی در اوپک
مواضع نزدیکی دارند

معاون وزیر صنعت از ممنوعیت پیش فروش 
خودرو بدون اجازه دول��ت خبر داد و گفت: 
س��ود مش��ارکت خریدار در پیش فروش ها 

نباید کمتر از سود بانکی باشد.
محمود نوابی گفت: براساس ابالغیه دولت، 
پیش ف��روش خودرو ب��دون اج��ازه وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت ممنوع اس��ت و 
هر خودروس��ازی که قرار باشد خودروهای 
تولیدی خود را پیش فروش کند، باید حتما 
مجوزه��ای الزم را از این وزارتخانه کس��ب 
ک��رده باش��د، در غیر این ص��ورت متخلف 
شناخته می شود، این در شرایطی است که 
بر خالف گذشته، خودروسازان حق ندارند 
بیش از۵۰ درصد قیمت یک خودرو را بابت 

پیش فروش از مشتریان دریافت کنند.
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت افزود: 
خودروس��ازان بای��د زمان تحوی��ل خودرو 
را ب��ه دقت اعالم ک��رده و ت��الش کنند که 
راس موعد مقرر، خودروهای فروخته شده 
را به م��ردم تحوی��ل دهند، ای��ن در حالی 

 اس��ت که به ازای هر روز تاخری، جرایمی 
 ب��ه خودروس��ازان تعلق می گی��رد که باید 
به م��ردم پرداخت کنن��د. وی تصریح کرد: 
دولت در م��ورد ارای��ه س��ود پیش فروش 
خودروس��ازان ب��ه م��ردم نی��ز تکلی��ف را 
مشخص کرده و بر این اساس، حداقل سود 
پیش فروش خودرو ب��رای تحویل در ۹ ماه 
آینده، همان سودی خواهد بود که بانک ها 
به س��پرده های مردم می پردازند در حالی 
که در گذش��ته این چنین نب��ود و عالوه بر 
 اینکه خ��ودرو به موقع به مش��تری تحویل 
داده نمی شد، سود مشارکت تعیین شده نیز 

بسیار پایین تر از بانک ها بود.
ب���ه گفت���ه نواب���ی، س���ازمان حم�ایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان به دقت 
بر روی اجرایی ش��دن آیین نامه حمایت از 
حق��وق مصرف کنندگان خ��ودرو و ضوابط 
ابالغی از س��وی دولت نظارت دارد و اجازه 
تخلف در ف��روش و پیش ف��روش خودرو را 

نمی دهد.

وزیر نی��رو با تاکید ب��ر اینکه مصوب��ه قانونی قطع 
 آب مش��ترکان پرمصرف از س��وی مجلس صادر 
شده است، گفت: امسال قطع آب شرب مشترکان 

پرمصرف در سراسر کشور اجرایی می شود.
حمید چیت چیان در حاشیه یازدهمین کنفرانس 
بین المللی انرژی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا قطع آب مش��ترکان پر مصرف امس��ال اجرایی 
می ش��ود؟ گفت: قط��ع آب مش��ترکان پرمصرف 

امسال در سراسر کشور اجرایی می شود.
وی افزود: این طرح مصوبه قانونی مجلس را دارد و 
مجلس اجازه داده است که برای کاهش مصرف آب 

و مصرف بهینه آن مشترکانی که مصرف آب شرب 
آنها باالتر از حد مجاز است، قطع شود.

چیت چیان در خصوص اینک��ه برخی از نیروگاه ها 
از آب ش��رب برای خنک کردن توربین ها استفاده 
می کنند، گفت: وزارت نیرو چند سیاست را دنبال 
می کند که تولید برق از نیروگاه های بخار به سمت 
نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر منتقل ش��ود. وزیر نیرو 
افزود: وزارت نیرو تالش می کند نیروگاه ها را از برج 
تر به برج خشک تبدیل کند تا نیاز به آب کمتری 
داشته باشیم بنابراین تالش ما این است که میزان 

مصرف آب در نیروگاه ها را به حداقل برسانیم.

وزیر نفت با بیان این که همه درهای همکاری 
ایران به روی اندونزی باز اس��ت، گفت: ایران 
و اندونزی در اوپک و بازاره��ای جهانی نفت 

مواضعی نزدیک به هم دارند.
وزی��ر نفت ب��ا بی��ان این ک��ه هم��ه درهای 
 همکاری ایران ب��ه روی اندونزی باز اس��ت،

گفت: کش��ورهای ایران و اندون��زی در اوپک 
 و بازاره��ای جهان��ی نفت مواضع��ی نزدیک 

به هم دارند.
وی اف�زود: در رواب���ط دو جانب���ه دو کشور

هم اکنون فرصتی فراهم شده است که بتوان 
تغییرات عمده کشور برای توسعه روابط میان 
ایران و اندونزی را در بخ��ش های نفت گاز و 

پتروشیمی ایجاد کنیم. 
وزی��ر نفت ب��ا بی��ان این ک��ه هم��ه درهای 
هم��کاری ای��ران ب��رای بخ��ش دولت��ی و 
 خصوصی اندون��زی ب��از اس��ت، اظهارکرد:

ش��رکت ه��ای دولت��ی و خصوص��ی ای��ن 
کش��ور می توانن��د در هم��ه زمینه ه��ا از 
جمله تجارت نف��ت و گاز و ف��رآورده نفتی و 

 محصوالت پتروش��یمی و همینطور در حوزه 
سرمایه گذاری مشترک برای پاالیش و توسعه 

میدان های نفتی حضور پیدا کنند.
زنگن��ه ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه م��ا آم��اده آغاز 
رواب���ط راهب���ردی ب��ا اندون���زی ب���رای 
تامی��ن بلندم��دت خ��وراک پاالیش��گاه ها 
 )میعان��ات گازی و نف��ت خ��ام( هس��تیم،

 اف��زود: ای��ران و اندون��زی همیش��ه رابط��ه 
 دوس��تانه ای ب��ا یکدیگ��ر داش��ته ان��د و 
 کوچ��ک تری��ن تن��ش و مش��کلی در روابط 
دو کشور وجود نداشته است و ایران این کشور 

را پایگاهی بزرگ در شرق آسیا می داند.
وزیر نفت با اش��اره ب��ه این که م��ا منتظریم 
ش��رکت دولتی نف��ت اندون��زی ) پرتامینا ( 
هرچه زودت��ر به ای��ران بیای��د و در کارهای 
 توس���عه ای مش���ارکت داش���ته باش���د،

یادآور ش��د: آغاز همکاری ه��ای کوتاه مدت 
 با خری��د و فروش و تج��ارت آغاز می ش��ود 
و ما هیچ محدودیت و مش��کلی در توس��عه 

روابط با اندونزی نداریم.

خبر خبر

 وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی می گوید بی��ش از ۵۰ درصد مردم 
به هیچ عنوان به س��مت بانک ه��ا نرفته اند، در حال��ی که1۰ درصد 

بیشترین برخورداری از تسهیالت بانکی را داشته اند.
علی ربیعی اظه��ار کرد: یکی از گرفتاری های م��ا فقدان نظام تامین 
مالی برای واحد های خرد و کوچک و متوسط است و متاسفانه سیستم 

بانکی هیچ برنامه ای برای بنگاه های خرد و کوچک نداشته است.
وی که امروز در مراس��م رونمایی از طرح تامین مالی جمعی و پرتال 
جامع تعاون س��خن می گفت، افزود: باید نظام تامی��ن مالی را برای 
کس��انی که فعالیت های اقتصادی را از س��طح خ��رد و کوچک آغاز 

می کنند طراحی و تعریف کنیم.
ربیعی با بیان این که بیش از ۹۵ درصد اش��تغال کشور در واحد های 
خرد و کوچک رخ می دهد بر لزوم تامین مالی کسب وکارهای کوچک 

و متوسط تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر جذب سرمایه های خارجی 
و تجمعی س��رمایه های داخلی و اعتمادس��ازی در مردم برای جمع 
سرمایه های خرد گفت: بی تردید اش��تغال فراگیر نیاز داریم و مسیر 

این نوع اشتغال از تعاونی ها می گذرد.
وی در ادامه از اصالح اساسنامه صندوق ضمانت تعاون در جلسه هیئت 
وزیران خبر داد و افزود: به دنبال ایجاد یک بانک تخصصی برای بخش 
تعاون هستیم و بناداریم در هر استان یک صندوق فرعی ایجاد کنیم. 
ربیعی همچنین از ایجاد صندوق های رسته ای در رسته های مختلف 

تعاونی نظیر زنبورداران با محوریت تولید و اشتغال خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در پایان با بی��ان این که ذهنیت ها 
نس��بت به بخش تعاون باید مثبت شود و مسائل حاش��یه ای به کنار 
رانده ش��ود، خاطر نش��ان کرد: ایده ها در بخش تعاون باید به شکل 
کارشناسی تر و پخته تر باشد و از ظرفیت های تعاونی ها در بخش های 
مختلف اقتصاد و به ویژه فعالیت های دانش بنیان به ش��کل مطلوبی 

استفاده شود.
سید حمید کالنتری معاون امور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم 
در ادامه اظهار کرد: سیاست ما ارتقا بهره وری در بخش تعاون است و 

به دنبال رقابت پذیرتر کردن تعاونی ها هستیم.
وی افزود: اس��تراتژی ما در وزارتخانه تعاون رفتن به س��مت کاهش 
هزینه تمام ش��ده کاال و افزایش کیفیت خدمات اس��ت و توقعی که 
از اتحادیه های تعاونی داریم این اس��ت که در کارآمدتر شدن هیئت 

مدیره ها و مدیریت تعاونی ها تالش کنند.
کالنتری با اش��اره به ظرفیت اش��تغال یک میلیون و7۰۰ هزار نفری 
تعاونی ها افزود: اشتغال در حال حاضر یکی از اصلی ترین دغدغه های 
کشور و مردم است که در صورت عدم پیش بینی راهکارهای موثر برای 
حل آن تبعات و آسیب های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به 

دنبال دارد.

در پی مطرح ش��دن اس��تفاده از بافت های غیرمجاز همچون تاج 
خروس و پوست مرغ در تولید سوس��یس و کالباس، دبیر انجمن 
صنایع فرآورده های گوش��تی ای��ن موض��وع را رد و تصریح کرد: 
شایعاتی درباره اس��تفاده از مواد غیرمجاز مانند استفاده از گوشت 
سگ در تولید سوس��یس و کالباس در فضای مجازی مطرح شده 
که برای مشخص شدن مس��ببان، موضوع از س��وی پلیس فتا در 
 حال پیگیری است. مجید افالکی، با بیان این که هیچ گونه تخلفی 
در استفاده از مواد اولیه در واحد های عضو این اتحادیه وجود ندارد، 
اظهار کرد: نمی توان کل جامعه تولی��د در یک بخش را بدون ایراد 
دانست. اما قویا شایعاتی که مربوط به استفاده از مواد غیربهداشتی 

در محصوالت سوسیس و کالباس است را رد می کنم.
وی با اشاره به ش��ایعاتی که در فضای مجازی در این باره به وجود 
می آید، افزود: حتی در مواردی که شایعاتی درباره  استفاده از مواد 
غیرمجاز در این محصوالت مانند استفاده از گوشت سگ که بازتاب 
گسترده در فضای مجازی داشته است، برای پیگیری به پلیس فتا 
مراجعه کرده تا مسببان این ش��ایعات که با افکار عمومی و اعتبار 

تولید کنندگان بازی می کنند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
 دبی��ر انجم��ن صنای��ع فرآورده ه��ای گوش��تی ای��ران با اش��اره 
به فرآیندهای نظارتی بر کارخانه ه��ای تولید کننده فرآورده های 
گوشتی گفت: عمال جای تخلف در استفاده از مواد اولیه غیرمرغوب 
وجود ندارد، چرا که وضعیت نظ��ارت در کارگاه ها و کارخانه های 
تولیدی تحت پوش��ش اتحادیه بس��یار سنگین اس��ت و سازمان 
استاندارد از استاندارد های اجباری برای تولید این گونه محصوالت 

غذایی استفاده می کنند.
افالکی درباره هشدار مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی 
سازمان غذا و دارو مبنی بر استفاده از بافت های غیرمجاز مانند تاج 
خروس و پوس��ت مرغ در سوس��یس و کالباس، اظهار کرد: مردم 
باید در انتخاب فرآورده های گوش��تی دقت الزم را به خرج دهند. 
اطالعات مربوط به مواد اولیه مصرف شده، نشان استاندارد، تاریخ 
مصرف و اطالعات ش��رکت تولید کننده از جمله اطالعاتی هستند 

که باید در هنگام خرید مورد توجه مردم قرار بگیرند.
دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوش��تی ایران با اشاره به این که 
 سرانه مصرف فرآورده های گوش��تی برای هر ایرانی پنج کیلوگرم 
در سال است، ادامه داد: آمار مصرف در کشور آمار بسیار پایین است 
و براساس برنامه1۰ ساله ای که تا سال 14۰4 تدوین شده بنا داریم 

سرانه مصرف را به1۰ کیلوگرم در سال برای هر نفر برسانیم.
وی افزود: آمار صادرات فرآورده های گوشتی در سال گذشته چهار 
تا پنج میلیون دالر بوده است که براساس برنامه ریزی ها و با افزایش 
مصرف داخلی و در نظر گرفتن میزان تولید این رقم تا پایان برنامه 

1۰ ساله به 2۵ تا3۰ میلیون دالر ارتقا پیدا خواهد کرد.

وزیر تعاون:

 بیش از 50 درصد مردم عالقه ای 
به تسهیالت بانکی ندارند

دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوشتی:

استفاده از گوشت سگ و تاج خروس 
در سوسیس و کالباس شایعه است

هر روز آمار جدیدی از رک��ود و تعطیلی صنایع مختلف 
 به گوش می رس��د، اس��تان صنعتی اصفهان این روزها 
با مش��کلی به ن��ام تعطیلی بس��یاری از صنای��ع روبه رو 
است که یکی از مهم ترین آن ها، س��نگ است، صنعتی 
 که روزگاری مه��م ترین بازارهای صادرات��ی اصفهان را 

در اختیار داشته است.
وضعیت صنایع در سال » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
« بار س��نگینی بر دوش مسئوالن گذاشته است، کسانی 
که باید با تدبیر راه چاره بیندیش��ند تا اقتصاد کشور بار 
دیگر جان بگیرد. رهبر انقالب س��ال اقتص��اد مقامتی، 
اقدام و عمل را فرصتی برای رونق دوباره اقتصاد می دانند 
و مس��ئوالن کش��ور باید با تکیه بر داش��ته های خود و 
بهره گیری از ت��وان داخلی هرچه در چنت��ه دارند به کار 
 گیرند تا تاکی��دات رهبر انقالب که ارتباط مس��تقیمی 
با پیشرفت کش��ور و ارتقا س��طح معیش��ت مردم دارد 
به منصه ظهور برس��د، در این راس��تا اقتص��اد مقاومتی 

کلیدواژه اصلی است.
تعطیلی 400 واحد سنگبری در شهرک صنعتی 

محمودآباد اصفهان
صنایع اصفهان یکی پس از دیگری ب��ه خواب رکود فرو 
می رون��د، صنعت نس��اجی، چاپ، مصالح س��اختمانی، 
غذایی و حاال هم صنعت سنگ که سابقه زیادی نیز دارد.

به گفته رضا احمدی رییس انجم��ن صنفی کارفرمایی 
سنگ بری های اصفهان از 6 هزار واحد سنگ بری کشور 
2 هزار واحد در اصفهان قرار دارد که این میزان۵۰ درصد 
از تولیدات سنگ کش��ور را تامین می کند. این آمار خود 
گویای تاثیرگذاری اصفهان در صنعت سنگ کشور است.

 ریی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اصفهان 
در همین باره با بیان اینکه اصفهان قطب صنعت سنگ 
کشور محس��وب می ش��ود، می گوید: 24 معدن سنگ 
تزئینی در اس��تان اصفهان وجود دارد ک��ه از این تعداد 
معدن حدود 7 میلیون تن س��نگ در س��ال اس��تخراج 

می شود.
اما چندی پیش بود که خبرگزاری تسنیم تعطیلی4۰۰ 
واحد سنگبری در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان را 
 منتش��ر کرد که با اضافه کردن تعداد واحدهای تعطیل 
در دیگر مناطق استان آمار قابل توجهی به دست می آید.

تعطیلی هایی که با خود بیکاری کارگرانی را به دنبال دارد 
که البته گردن آن ها از همه باریک تر است، تعطیلی4۰۰ 
واحد سنگبری که در هر واحد حداقل1۰ نفر حقوق بگیر 
مش��غول به کار بوده اند یعنی بیکاری 4 هزار نفر که این 

مسئله خود نیز به تنهایی فاجعه دیگری است.
حس��ین حجاری دبیر اتحادیه س��نگبری های اس��تان 
 اصفهان نی��ز پیرام��ون رکود س��نگین صنعت س��نگ 

گفت: تعطیلی4۰۰ واحد س��نگبری در شهرک صنعتی 
محمودآباد بوده و واحدهای سنگبری بسیاری در مناطق 
یزدان شهر، خمینی شهر، نجف آباد و دولت آباد نیز داریم 
که با اضافه کردن تعداد واحدهای تعطیل در این مناطق 

صنعتی آمار قابل توجهی به دست می آید.
وی با بیان اینکه واحدهای س��نگبری به دلیل مشکالت 
ناش��ی از رکود موفق به مش��تری یابی نش��ده اند، گفت: 
س��رمایه این واحده��ا به دلیل نبود مش��تری که آن هم 
ناش��ی از رکود در همه بخش تولید اس��ت، تمام شده و 
همه ای��ن تولیدکنندگان س��نگ اکنون دچار کس��ری 

سرمایه هستند.
از س��وی دیگر به گفته رییس انجمن صنفی کارفرمایی 
 س��نگ بری های اصفه��ان پروانه های صادره س��ال ۹4 
در ش��هرداری اصفهان حدود یک سوم کاهش داشته که 

یک بحران را در سطح کشور ایجاد می کند.
 باز هم پای خارجی ها در میان است

وی با اشاره به واردات س��نگ های گرانیتی خاطرنشان 
کرد: ورود س��نگ های گرانیتی چینی به کش��ور و عدم 
رقابت با آن س��بب ش��د تا 7۵ درصد از سنگ بری های 
گرانیتی گرایش سنگ خود را تغییر دهند و این مسئله 
سبب ش��د تا ش��اهد قیمت های کاذب در بخش سنگ 

باشیم.
آن گونه که مشاهده می ش��ود چینی ها نه تنها در صنایع 
دس��تی ایران با قدرت ورود کرده اند بلکه سایر صنایع را 
نیز تحت الشعاع خود قرار داده و حاال نیز با ورود صنعت 
سنگ مهر دیگری بر زمین گیر شدن این صنعت می زنند.

 مالیات گلوی صنعت سنگ را می فشارد
اما از سوی دیگر مالیات هم گلوی صنعت سنگ را فشار 

می دهد؛ ب��ه گفته حجاری مش��کل دیگ��ر  این صنعت 
دریافت مالیات های کالن است، در حالی که بازار در رکود 
به سر می برد و دولت نیز از این موضوع اطالع دارد، با اینکه 
مسئوالن می دانند رکود چه شرایطی را برای کارخانه ها و 
واحدهای صنعتی رقم زده، اما با این حال اقدام به افزایش 

مالیات های دریافتی می کنند.
 وی تصریح ک��رد: بازار س��اخت و س��از بحرانی اس��ت 
و به همین دلیل با کاهش عرضه و تقاضا روبه رو هستیم، 
 اما متاس��فانه در این اوضاع دارایی ه��م درصد زیادی را 
به مالیات اضافه کرده است، اکنون برخی واحدهای ما 3 
برابر یعنی3۰۰ درصد سال گذشته باید مالیات پرداخت 

کنند در حالی که هیچ فروشی نداشته اند.
رض��ا احم��دی ریی��س انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ی 
س��نگ بری های اصفهان نیز با اش��اره به قانون پرداخت 
عوارض در صنعت بیان کرد: در پ��ی تصویب این قانون 
برخ��ی از واحدهای صنعتی دچار بحران ش��دند که این 
موضوع س��بب ش��د قانون تغییر پیدا ک��رده و به قانون 
ارزش افزوده تبدیل ش��ود البته این قانون نیز چیزی جز 
ورشکستگی در صنعت نداشته و اجرای کامل این قانون 

ضربه سختی را به صنعت سنگ وارد می کند.
وی گفت:  برای رفتن به سوی صادرات نیازمند برداشتن 
موانع صادرات هستیم و در این راستا باید قوانین دست 
و پا گی��ر صادرات و گمرک اصالح ش��ده و تش��کل های 
صادراتی نیز تشکیل شوند. به نظر می رسد تنها راه چاره 
برون رفت از این ش��رایط تدبیر صحیح مسئوالن است، 
مش��کالتی که از س��وی تولیدکنن��دگان و گردانندگان 
 واحدهای صنفی مطرح می ش��ود صورت مسئله مهمی 
در اقتصاد کشور است که باید با حل آن راه چاره اندیشید.

باز هم پای خارجی ها در میان است؛

مالیاتگلویصنعتسنگرامیفشارد

به زودی با خشک شدن مجدد زاینده رود، آب باریکه ای 
بر پهنای زاینده رود رخنه می کند تا اینکه کم کم بستر 
رودخانه باز هم مانند قبل خشک شود و مردم اصفهانی 
که به این قبیل مسئله از سر اجبار » عادت « کرده اند 

هم زندگی روزمره را می گذرانند.
به قول زویا پیرزاد نویسنده کتاب »عادت می کنیم« 
می گوید آدم ها بر اس��اس ش��رایط و موقعیت هایی 
ک��ه در آن قرار می گیرند، از س��ر اختیار   ی��ا اینکه از 
اجبار هم که ش��ده موضوع را پذیرفته و به آن شرایط 
 عادت می کنند؛ حاال هم جریان خش��کی زاینده رود 
و بسته شدن آب در بستر آن برای اصفهانی ها تبدیل 

به » عادت « شده است.
 رودخانه زاین��ده رود که چند س��الی اس��ت تبدیل 
به یک رودخانه » اتفاقی « شده و جریان های موقت 
آن و همچنین باز و بسته ش��دن آن برای اصفهانی ها 
تبدیل به یک امر طبیعی شده و چه اتفاق بدی است 
که خشک شدن گاه و بی گاه بستر زاینده رود برای ما و 

نسل های بعدی این گونه تعریف می شود.
روندی که با هر بار باز شدن آب یکی از پرسش هایی که 

هر اصفهانی می پرسد این است » آب تا کی باز است؟ « 
یا » اینکه جریان آب کی بسته می شود؟ « همه منتظر 
زمان بسته شدن این جریان هستند و این خود مهری 

بر تایید عادی شدن اصفهانی ها از این جریان است.
جریان آب و باز و بس��ته ش��دن  هایی که ب��ه اعتقاد 
کارشناس��ان می��راث فرهنگی به پل ه��ای تاریخی 
آسیب های زیادی رسانده است و حیات این پل ها را 
تحت الشعاع قرار می دهد؛ چندی پیش بود که ناصر 
طاهری معاون میراث فرهنگی اصفهان نیز دراین باره 
گفت: نوسانات باز یا بسته شدن آب در بستر رودخانه، 
سبب شده که پل ها صدمات بس��یاری ببیند چراکه 
بناهای تاریخی با ش��رایط محیطی خود را به تعادل 

می رسانند.
 خسارتی که به کشاورزان وارد می شود

به گفته مدیرعامل شرک�ت آب منطق�ه ای اصفه�ان 
جری�ان آب از روز گذشت�ه خردادماه از اصفهان دریغ 

شده است.
به گفته وی برای تامین مطمئن آب کشاورزی مقرر 
ش��ده که دریچه های س��د زاینده رود هشتم خرداد 

 بسته ش��ود و بر اس��اس این برنامه تا دهم خرداد آب 
در شبکه ها وجود دارد.

 بع��د از دهم خ��رداد ه��م آب باریکه ای وج��ود دارد 
و به گفته حسین محمدرضایی، رییس انجمن حمایت 
 از کشاورزان شهرس��تان اصفهان از 8 خرداد  که آب 
 از س��د زاینده رود بس��ته ش��د، پس از 2 روز راه آبه، 
در غروب دهم خرداد، به روی کشاورزان شرق استان 

نیز بسته می شود.
این در حالی است که اسفندیار امینی، رییس انجمن 
خبرگان کشاورزی اصفهان با اشاره به بسته شدن آب 
 در بس��تر رودخانه  می گوید: محصوالت کش��اورزی 
  1۰ تا 2۰ خرداد ب��ه آب نیاز دارند و اگ��ر آب زودتر 
بسته شود به محصوالت کش��اورزی ضرر می رساند، 

باید در این مورد چاره ای اندیشیده شود.
 بارش ها هم کمکی به جریان آب نکرد

با وجود بارش هایی که در این مدت داشتیم، اما هنوز 
کم آبی نتوانسته جبران شود و اصفهان همچنان باید 
در حسرت باز ش��دن مجدد آب در بس��تر رودخانه 

منتظر بماند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ثابت نبودن نرخ 
ارز و فساد دو چالش مهم اقتصاد کشور است که برای 

ریشه کنی فساد همه آحاد جامعه باید بسیج شوند.
 هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در جلسه ای 
فوق العاده خواس��تار بررسی واقعی ش��دن نرخ ارز و 
پیگیری آن از سوی کمیسیون صنایع اتاق و همچنین 
بررسی نقش فساد در س��اختارهای کشوری توسط 

کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق شدند.
س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی در این جلسه اظهار 
کرد: واقعی نبودن نرخ ارز در کنار فس��اد، دو چالش 
مهم اقتصاد ایران است که بخش خصوصی با کمک 
دولت و س��ایر بخش ها می تواند راهکار اجرایی برای 

حل آن ارایه دهد.
وی واقعی ش��دن نرخ ارز را عامل تعیین کننده برای 
تداوم فعالیت تولید کنندگان و صنعت گران برشمرد 
و تاکید کرد: نباید نگاه به ارز صرف��ا نگاه تاجرمآبانه 
باش��د؛ بلکه باید نگاه تولیدی و صنعت��ی به نرخ ارز 

داشت.
ریی��س خان��ه صنعت، مع��دن و تج��ارت ای��ران از 

پیگیری کمیس��یون صنایع ات��اق بازرگانی اصفهان 
در موضوع واقعی ش��دن ن��رخ ارز خب��ر داد و بیان 
داشت: کمیس��یون ها به عنوان بازوی مشورتی اتاق 
تالش می کنند که دیدگاه های کارشناس��ی شده را 
پس از تجزی��ه و تحلیل در اختی��ار تصمیم گیران و 

تصمیم سازان اقتصادی کشور قرار دهند.
وی فس��اد را دومین چالش جدی پیش روی اقتصاد 
کشور برشمرد و گفت: برای ریش��ه کنی فساد همه 
بخش های جامعه و حاکمیت بایستی درگیر آن شوند 

تا بتوان شاهد ریشه کن شدن آن در اقتصاد بود.
 تش�کیل کمیته ویژه بررسی فرصت های 

تجاری با کشورهای هدف
رییس اتاق بازرگانی اصفهان از تشکیل کمیته ویژه 
برای بررسی فرصت های تجاری با کشورهای هدف 
 خب��ر داد و تصریح ک��رد: بازارهای ه��دف صادراتی 
به صورت تخصصی و کش��ور به کشور در این کمیته 

پیگیری می شود.
رییس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز 
خواستار پرداختن به ریشه های فساد در اقتصاد ایران 

شد و اظهار کرد: برخورد قهری با چند مجرم اقتصادی 
نمی تواند فساد را ریشه کن کند بلکه باید عوامل ایجاد 

فساد در اقتصاد را شناسایی و ریشه کن ساخت.
بهرام سبحانی خاطرنشان کرد: چنانچه نرخ ارز واقعی 
شود ریشه بخشی از فس��اد در اقتصاد  ایران خشک 
خواهد شد؛ زیرا پایین بودن نرخ ارز باعث بروز پدیده 
قاچاق در اقتصاد می ش��ود و ضربه مهلکی به تولید 

داخلی می زند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تشکیل 
میز کش��ورهای هدف تج��اری اس��تان اصفهان در 
اتاق بازرگانی به ریاس��ت هر ی��ک از اعضای هیئت 
نمایندگان شده و متذکر ش��د: در دوران پساتحریم 
صادرات بنگاه های تولی��دی باید مورد توجه و تاکید 

همه بخش های کشور قرار گیرد.
حمیدرضا قلمکاری نیز عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان در این جلسه عنوان کرد: زاینده رود 
نقش تعیین کننده در کشاورزی و صنایع زیر بخش 
استان اصفهان دارد و کمیس��یون خواستار تشکیل 

ستاد ویژه ملی است.

وقتی بسته شدن آب در بستر زاینده رود
 برای اصفهانی ها » عادی « می شود

رییس اتاق بازرگانی اصفهان؛

واقعی نبودن نرخ ارز و فساد دو چالش اقتصاد ایران
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عکس روز)درخت بادام هندی(

خبر

 مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست کشور 
گفت: امسال بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک )PPR( در مناطق 

حفاظت شده دیده نشده است.
 تیموری در حاشیه دومین مانور اطفای حریق استان بیان کرد: سازمان 
محیط زیس��ت، کار حفاظت از 270 منطقه تح��ت مدیریت چهارگانه 
را برعهده دارد که براس��اس طرح جامع مدیریت مناطق، گردشگری و 
مناطق حس��اس را معرفی و با طرحی که تهیه می کند نحوه حفاظت از 

آنجا به استان ابالغ می شود.
وی مناطق تحت مدیریت سازمان را 10 درصد کل مناطق کشور دانست 
و افزود: سند این مناطق در اختیار دولت است و ما نقش قائم مقام آن را 

در مدیریت این مناطق برعهده داریم.
تیموری ادامه داد: حدود 2500 تا 2600 محیط بان در س��طح کش��ور 
صرف نظر از مناطق حفاظت ش��ده، کار محافظت کل منطقه های آزاد 
را نیز انجام می دهند. مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان 
محیط زیس��ت کش��ور با بیان اینکه در دولت تدبیر و امی��د از ظرفیت 
سمن ها و تش��کل ها به خوبی استفاده شده اس��ت، اضافه کرد: در حال 
حاضر س��من های م��ا از 30 تا 50 تش��کل مردم نهاد زیس��ت محیطی 
غیرفعال به 600 مورد ارتقا یافته اند و این نشان می دهد افراد با محیط 
زیست مهربان تر شده اند. وی با اشاره به شرایط الزم برای ارتقای مناطق 
حفاظت شده اظهار کرد: برای تغییر نوع حفاظت از مناطق و ارتقای آنها، 
شاخص های ویژه ای را باید در نظر گرفت و این شاخص ها اگر تأیید شوند 
منطقه موردنظر ارتقا می یابد. در حال حاضر نیز بیش از 5 تا 6 مجموعه 

تحت مدیریت قرار است در کشور ارتقا یابند.
تیموری با بی��ان اینکه به دنبال افزایش کیفی��ت در حفاظت از مناطق 
هس��تیم، گفت: حدود 70 مجموعه باغ وحش، پناهگاه حیات وحش و 
باغ پرندگان داریم که بعضی از آنها دارای مجوز بوده اند، اما همگی تحت 
نظارت سازمان قرار دارند. همچنین بر کار این مجموعه ها با دستورات 

سختگیرانه تری نظارت می شود.
این مسئول تصریح کرد: امسال برای اولین بار قرار است به 15 مجموعه 
مجوز داده ش��ود و در بین آنها دو ب��اغ وحش نمونه انتخاب می ش��ود. 
همچنین برای نگهداری حیات وحش به هیچکدام از س��یرک ها مجوز 
نداده ایم. وی با اش��اره به نحوه احداث س��ایت تکثی��ر حیات وحش در 
مناطق، اظهار کرد: سایت تکثیر دارای شرایط ویژه ای است و ویژگی های 
خاصی دارد و نمی ت��وان بدون هیچ برنامه ریزی و کار کارشناس��ی این 

طرح را انجام داد.
تیموری با بیان اینکه امسال موردی از بیماری PPR در کشور مشاهده 
نشده است، افزود: سال گذش��ته حدود 700 تا 800 رأس کل و بز بر اثر 
این بیماری در استان های مرکزی، البرز، زنجان و تهران تلف شدند که 
خوشبختانه امسال با واکسینه کردن دام های حاشیه مناطق حفاظت 
شده و جلوگیری از ورود آنها به این منطقه ها توانستیم مراقبت های خوبی 

انجام دهیم و این بیماری را مهار کنیم.

 مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید 
سازمان محیط زیست:

طاعون نشخوارکنندگان مهار شد

دریچه

درست در آستانه فصل س��فر که قدیمي ترین پارک ملي 
ایران خود را براي مقابله با آتش و دیگر عوارض ورود انسان 
آماده مي کند، برخي مس��ئوالن استان خراسان شمالي با 
عنوان ایمن سازي مي خواهند با برداشتن یک کوه، جاده 
را تعریض و پیچ آن را در محور »سلیمان کشته« برداشته 
 تا خودروها بتوانند با سرعت بیش��تري در آن نقطه تردد 

کنند.
 مس��ئوالن حفاظت محیط زیست گلس��تان و پارک، در 
برابر این درخواست غیرقانوني مقاومت کرده اند، اما اخیرا 
با تشکیل یک جلس��ه با حضور برخي مدیران و مسئوالن 
خراسان شمالي در سالن اجتماعات دادگستري شهرستان 
»مانه و سملقان«، اعالم شده که حتي در صورت مخالفت 
سازمان محیط زیست، عملیات انجام خواهد شد. این در 
حالي است که براساس قوانین صریح کشور، انجام هرگونه 
عملیات در پارک هاي مل��ي غیرقانوني ب��وده و منوط به 
 صدور مجوز از س��وي س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت

 است.
با تمام تالش هاي مسئوالن نظام براي حفاظت از محیط 
زیس��ت و منابع ملي و طبیعي، تخلف ها ام��ا همچنان در 
این گستره ادامه داش��ته و درخواس��ت ها براي تجاوز به 
 حریم هاي طبیعي و قانوني اکوسیس��تم ها هر روز بیشتر  

مي شود. 
مسئوالني که بنا بر دستور صریح مقام معظم رهبري باید 
با هرگونه تخلف در حوزه محیط زیست به سرعت و بدون 
چشم پوش��ي مقابله کنند حاال خود درخواس��ت دخل و 
تصرف در سیماي طبیعي و اکولوژي مهم ترین پارک ملي 
خاورمیانه را دارند و چون مسئوالن حفاظت محیط زیست 
بر اس��اس وظیفه قانوني خود اجازه این دخل و تصرف را 

نداده اند مورد عتاب قرار گرفته اند.
آسیب به اکولوژي طبیعي منطقه

 س��لیمان قربان��زاده، ریی��س پ��ارک ملي گلس��تان در
 این باره گفت: »چند ماهي است برخي مسئوالن خراسان 
ش��مالي درخواس��ت تعریض جاده در محور »س��لیمان 
 کشته« را با این توجیه که »نمي توان از مردم توقع داشت با 
س��رعت پایین حرک��ت کنند و اگ��ر این پیچ کم نش��ود 
تصادفات را نمي ش��ود کاه��ش داد« دارند و چ��ون ما با 
این درخواس��ت موافقت نکرده ایم جلسه اي تشکیل داده 
و اع��الم کرده اند که در هر ص��ورت این عملی��ات را اجرا 

خواهند کرد.« 
وی درباره دالی��ل مخالفت با این درخواس��ت گفت: »بر 
اس��اس قانون، عرض جاده در این پارک نباید بیش��تر از 

11/60 متر باش��د و هرگونه تعریض جاده ممنوع است. از 
سوي دیگر براي تعریض جاده در آن نقطه، یا باید بخشي از 
پوزه سنگي و کوه برداشته شود یا حریم رودخانه دستکاري 
گردد که هر دو، دس��تکاري اکوسیس��تم و خالف قوانین 
است. از س��وي دیگر عریض کردن جاده و کاهش پیچ در 
آن محور که زیستگاه پلنگ است باعث تشدید تصادفات 
جاده اي حیات وح��ش مخصوصا گون��ه در معرض خطر 

انقراض پلنگ ایراني خواهد شد.
ضمنا این تعریض نه تنها باعث کاهش تصادفات خودروها 
نمي شود بلکه به دلیل ایجاد ش��رایط رانندگي با سرعت 
باالتر، افزایش تصادفات و تلفات رانندگي در آن محور را به 

دنبال خواهد داشت.«
تعریض خالف قانون است

اسماعیل مهاجر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
هرگونه تصمیم ب��دون نظ��ر محیط زیس��ت در مناطق 

چهارگانه حفاظت شده را غیرقانوني مي داند. 
وی گفت: »درباره پارک ملي گلس��تان قانون مش��خص 
وجود دارد. جاده آسیایي که پارک را به دو قسمت شمالي 
و جنوبي تقس��یم کرده از آس��یب هاي ج��دي این پارک 
ملي اس��ت که چند دهه اس��ت دولت، مردم، تشکل ها و 

متخصصان محیط زیس��ت تالش دارند که ای��ن جاده را 
به عنوان یک جاده اکوتوریس��تي قرار بدهند و براي تردد 
معمولي، جاده اي در خارج پارک طراح��ي و حتي در دو 

دولت، مصوب هم شده است. 
 ح��اال اینکه م��ا بخواهیم این ج��اده را با آس��یب زدن به
  ک��وه و رودخانه عریض کنی��م با این مصوبه ه��ا و قوانین
  در تع��ارض کام��ل اس��ت.« وی ب��ا بی��ان اینک��ه جاده

 فوق از تراس رودخانه »دوغ« یا »مادرس��و« رد مي شود 
تاکید کرد: »این رودخانه از حوضه ه��اي آبریز گرگانرود 
اس��ت که مانند لوله قیف عمل مي کن��د و با یک بارندگي 
شدید سیالب هاي عظیم رخ مي دهد که نمونه اش سیالب 
سال هاي 80 و 81 اس��ت که عرض ٤ متري رودخانه دوغ 
را به 300 متر و عم��ق آن را از یک متر ب��ه 8 الي 10 متر 
افزایش داد و صدها نفر از مس��افران جاده را به کام مرگ 

کشید.«
مهاج��ر در ادامه گفت: »عرض جاده اي ک��ه از پارک ملي 
گلس��تان مي گذرد طب��ق تفاهمنامه و مصوبات��ي که به 
امضاي س��تاد مدیریت بحران کشور، س��ازمان حفاظت 
محیط زیست و وزارت راه و شهرسازي رسیده باید 11 متر 
و 60 سانتي متر باشد و در محورهایي که پیچ خطرناک و 

دره هاي عمیق دارد باید توسط وزارت راه، گاردریل یا موانع 
طبیعي از جمله خاکریز نصب شود تا از تصادف و سقوط به 

دره جلوگیري گردد. 
همچنین حداکثر س��رعت خودروهاي عبوري چه قبل یا 
بعد از انقالب طبق قانون و نظریه کارشناسي راهنمایي- 

رانندگي کشور 50 کیلومتر است. 
 هیچک��س نمي توان��د در هر مقام��ي خالف ای��ن قاعده 
اظهارنظر کند و هرگونه اظهارنظر کارشناس��ي و قانوني 
درباره س��رعت مجاز یا غیرمجاز، به عه��ده پلیس راهور 

کشور است.«
مهاجر با اش��اره به اینکه حتي در بزرگراه هایي که عریض 
هس��تند نیز در اثر عدم رعایت س��رعت مج��از تصادفات 
متعددي اتف��اق مي افتد و این مختص ایران هم نیس��ت، 
گفت: »اگر سرعت مجاز را رعایت کنیم نه تصادم با حیات 
وحش را خواهیم داشت و نه تصادفات جاده اي خودروها و 
امیدوارم مانند گذشته با حمایت و همکاري دستگاه هاي 
قضایي و اجرایي سه استان گلس��تان، خراسان شمالي و 
سمنان، این پارک مهم را که گنجینه طبیعي ایران است 

به درستي محافظت کنیم.«
مدیرکل امور زیستگاه ها و مناطق سازمان حفاظت محیط 
زیست حمید گشتاسب میگوني اما به صراحت، درخواست 
تعریض جاده و هرگونه ساخت وساز را در درون پارک هاي 
ملي که باالترین درجه حفاظتي را داراس��ت بدون مجوز 
محیط زیس��ت غیرقانوني عنوان کرده و گفت: »هر کسي 
در هر جایگاه و پستي حق اظهارنظر دارد، اما این نظرات 

به منزله اجرا نیست. 
متولي پارک هاي ملي طبق قوانین شفاف کشور، سازمان 
حفاظت محیط زیست است و تنها مرجع تشخیص دهنده 
هرگونه فعالیت در مناطق چهارگانه سازمان، این سازمان 

است.«
پارک ملي و ذخیره گاه زیست کره گلستان  قدیمي ترین 
پارک مل��ي ایران و مهم تری��ن پارک مل��ي در خاورمیانه 
است که بیش از 1350 گونه گیاهي و 302 گونه جانوري 
و نیمي از گونه هاي پس��تاندار ایران را در خود جاي داده 

است. 
وجود ج��اده آس��یایي تهران- مش��هد که طب��ق مصوبه 
دولت هاي هش��تم و نهم باید از قلب پارک ب��ه خارج آن 
منتقل ش��ود یک��ي از بزرگ ترین آس��یب هاي این پارک 
ملي –بین المللي اس��ت که همواره مورد تاکید س��ازمان 
جهاني حفاظت بوده و تاکنون به دلیل تامین نشدن بودجه 

انجام نشده است.

درخواست انهدام کوه و تعریض جاده در پارك ملي گلستان؛

قديمي ترين پارك ملي- بين المللي، قرباني ندانم كاري مسئوالن

گردانندگان یک س��ایت س��فارش غذای 
آنالین برای سرگرم کردن مخاطبان خود 
مس��ابقات گوناگونی برگ��زار کرده اند، اما 
جای��زه ای که ب��رای آخرین مس��ابقه این 
سایت انتخاب شده اعتراض فعاالن حقوق 

حیوانات را به دنبال داشته است.
س��ایت مذکور که پیش از این مس��ابقاتی 
همچون فکر بکر و گل یا پوچ را برگزار کرده 
بود، یک عدد مار پیتون را به عنوان جایزه 
»بزرگ« مسابقه مار و پله اعالم کرده،با این 
حال سازمان محیط زیست برای این جایزه 

مجوز مستقلی صادر نکرده است.
مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان محیط 
زیست در آغاز از این جایزه ابراز بی اطالعی 

کرده و آن را غیرقانونی عنوان کرد.
 ب��ا وج��ود ای��ن عل��ی تیم��وری پ��س

  از پیگیری ه��ای بیش��تر، جای��زه ای��ن 
 مس��ابقه آنالی��ن را قانون��ی دانس��ت و 
توضی��ح داد: ای��ن س��ایت، مار یاد ش��ده 
 را از ش��رکتی تهی��ه خواه��د ک��رد ک��ه 
 مجوزه��ای قانون��ی دارد اما ای��ن موضوع

 را روی س��ایت به درس��تی اطالع رسانی 
نکرده بود که پس از پیگیری ما آن را اصالح 

کرد.
به گفته وی فروش��گاهی که م��ار را به این 
س��ایت تحویل خواهد داد همه مجوزهای 
قانون��ی را دارد و »جایزه« مس��ابقه نیز از 
طبیعت صید نش��ده و در اس��ارت پرورش 

یافته است.
تیموری تأکید کرد: فروش و حتی نگهداری 
از حیوانات خاص، دستورالعمل مشخصی 
دارد و هرکس که این »جایزه« را برنده شود 
هم باید از محیط زیست مجوزی جداگانه 

دریافت کند.
مدیر بازاریابی این موسسه نیز در واکنش 
به شبهات مطرح ش��ده درباره جایزه مار و 
پله اعالم کرد: ما مار بال پیتون را از کسانی 
تهیه می کنیم که هم��ه مجوزهای الزم را 
دارند و لینک آن ها را هم روی س��ایتمان 
گذاشته ایم و این موضوع را روی سایتمان 

هم توضیح داده ایم.
مهراد عبدالرزاق تأکید کرد: این مجموعه 

فست فود بخورید، مار پیتون ببرید
مجوزهای الزم را از دامپزش��کی و محیط 

زیست دارند.
وی به این انتقاد ک��ه چرا باید مارهایی که 
از حیات وحش قاچاق شده اند را به عنوان 
جایزه به خانه ش��هروندان برد پاسخ داد: 
ماری که به عنوان جایزه تعیین ش��ده در 
اسارت تکثیر شده است و این موضوع که 
این حیوانات را از طبیعت قاچاق کرده اند 

درست نیست.
این مدیر بازاریابی درباره مجوزهای الزم 
برای نگهداری این مار جذاب توضیح داد: 
فرآیندهای قانونی مرب��وط به مجوزهای 
نگهداری را مجموعه فروشنده اصلی انجام 

می دهد. 
برای کس��ی هم که برنده ش��ود و از میان 
جوای��ز م��ار را انتخ��اب کند بای��د مجوز 
نگهداری صادر شود و برای او یک گواهی 
صادر خواهد شد که نشان می دهد این مار 
پرورش��ی بوده و از طبیعت گرفته نش��ده 
است و فروش��ش هم مجاز اس��ت. به این 
ترتیب نگهداری این مار ه��م نه قاچاق از 

طبیعت، که همچون نگه��داری ماهی در 
آکواریوم است و در اساس فرقی ندارد.

ل��رزاق در توضی��ح اینک��ه چ��را  عبدا
اساس��اطرحی با عن��وان مار و پل��ه برای 
خدمات سفارش آنالین غذا انتخاب شده 
اس��ت توضیح داد: اگر س��ایت ما را دنبال 
کرده باش��ید ما پیش از این هم صفحاتی 
 ب��ا عن��وان  »فکر بک��ر« و »گل ی��ا پوچ« 

داشتیم. 
تالش ما این بوده که با روش های خالقانه 
مخاطب را سرگرم کنیم و در عین حال به 
او نشان بدهیم که خرید اینترنتی عالوه بر 
راحت تر بودن و درس��ت تر بودن، امکانات 

اضافی دیگری را نیز فراهم می کند.
اکن��ون باید دی��د پ��رورش م��ار پیتون 
در اس��ارت و تهیه آن از فروش��گاهی که 
مجوزهای محی��ط زیس��تی الزم را دارد 
فعاالن حق��وق حیوانات را قان��ع خواهد 
کرد یا تعیین یک حیوان به عنوان جایزه 
مس��ابقات آنالین همچنان مورد اعتراض 

این فعاالن خواهد بود.
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کس��انی که از دیگران بدگویی می کنند اعتم��اد خود را نزد 
اطرافیان از دست می دهند.

آثار سو برخی از اعمال بر روابط انسان با دیگران بسیار آشکار 
اس��ت. از جمله اعمالی که روابط انس��انی را سست و س��رد می کند و منشا 
گناهان دیگر می شود، غیبت است. یعنی نقص کسی را نزد دیگران به قصد 
نکوهش ذکر کردن، این نقص ممکن است جسمانی، اخالقی یا رفتاری باشد؛ 
البته باید در نزد عرف نقص قلمداد شود، غیبت صرفا به وسیله گفتار و زبان 

نیست، بلکه نوشتن و اشاره کردن نیز مشمول عنوان غیبت است. 
اگر موقعیتی پیش آید که ش��نونده غیبت به هیچ ش��کلی بر رد آن قدرت 
نداشته باشد، باید راه های دیگری را پیش بگیرد؛ مانند آن که بکوشد مسیر 
س��خن را منحرف یا به گونه ای حرف را عوض کند. اگر باز هم نتوانست جلو 
این گناه را بگیرد، مجلس غیبت را ترك کند؛ اما اگ��ر این هم ممکن نبود، 
مانند آن که در جایی زندانی بود و نمی توانست غیبت را رد کند یا از مجلس 
 برخیزد، باید در دل، ناخش��نود و از این کار ناراضی باشد؛ چرا که اگر کسی 
از غیبت دیگری راضی باش��د و از این که عیوب او بازگو شده خرسند شود، 

بدون آن که خود در غیبت نقشی داشته باشد، گناهکار است.
حق مومن این است که از او غیبت نش��ود، پس اگر حق او از بین برود یا باید 

حقش ادا شود یا عفو کند.
نکته اخالقی در مس��ئله درخواس��ت حاللیت از غیبت 

ش��ده، این اس��ت که وقتی انس��ان از برادر خود 
غیبت می کند، نفس��ش س��رکش می شود و 

دیگری را کوچك می ش��مرد و درخواست 
گذش��ت، خ��ود نوع��ی تحقی��ر نف��س 
 اس��ت و عذرخواه��ی، ب��ه نوع��ی جلو 
شرارت های نفس را می گیرد یا آن را 

سرکوب می کند.
با توج��ه ب��ه روای��ات پی��ش گفته، 
دانش��مندان علم اخالق معتقدند که 
به لحاظ حقوق اخالقی، اگر ش��خصی 

از کسی که با او رابطه ایمانی دارد، غیبت 
 کرد، در صورت دسترس��ی داش��تن به او 

و به وجود نیامدن دش��منی و کینه و هرگونه 
مفس��ده دیگر، واجب اس��ت درخواست گذشت 

کند تا برایش جنبه سازندگی و س��رکوب نفس داشته 

باش��د؛ ولی اگر غیبت شده در دس��ترس نیس��ت یا بر بازگفتن آن مفسده 
 ای اس��ت، بهتر اس��ت از درگاه خداوند آمرزش بطلبد و اگر او را 
در عبادت هایش ش��ریك کند، برای جب��ران گناهش، اثر 

بیش تری دارد.
 طلب آمرزش، برای انس��ان، نیکی ب��ه همراه دارد 

و از سرکشی نفس او جلوگیری می کند.
غیبت کردن دالیل مختلف��ی دارد که » ضعف 
 ش��خصیت « از مهم ترین آنهاس��ت. کسی که 
 از احس��اس حقارت درونی رنج می برد سعی 
می کند، با تخریب ش��خصیت دیگران، ضعف 
 خ��ود را پنهان ک��رده و توج��ه اطرافی��ان را 

به موضوع دیگری متمرکز کند.
همچنین وسواس فکری از دالیل دیگر بدگویی از 
دیگران است. افرادی که به وسواس فکری دچارند 
همواره ب��ا خود گفت وگوه��ای ذهنی دارن��د و رفتار 
 دیگران را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و در نتیجه 

با به زبان آوردن افکار خود مرتکب عمل غیبت می شوند.

افرادی که غیبت می کنند دو دسته اند: دسته اول آنهایی که دانسته، دست 
 به این کار می زنند و دس��ته دوم افرادی که ناخواس��ته و در حین صحبت 
با دیگران و س��هوا به بدگویی می پردازند، در حالی که واقعا قصد و نیت این 

کار را ندارند.
بدگویی، دوستی ها را به دشمنی تبدیل می کند و فرد غیبت کننده اعتماد 
خود را نزد دیگران از دس��ت می دهد چ��را که همگان بی��م آن را خواهند 
 داشت که شاید این فرد در جایی که ما حضور نداریم از ما هم بدگویی کرده 
و به اصطالح » پشت سرمان حرف بزند «. در صورتی که برای از بین بردن این 
خصیصه اخالقی ناپسند بهتر است نقاط قوت خود را شناسایی و آنها را تقویت 
کرده و سعی کنیم خودمان را از لحاظ شخصیتی و موقعیت اجتماعی ارتقا 
دهیم و درصدد این نباشیم که با تخریب دیگران، خودمان را در نظر دیگران 
مقبول تر جلوه دهیم و در پایان کس��ی که دیگری را در غیابش به عیبی که 
 مردم از آن باخبرند یاد کند، غیبت او را نکرده اس��ت و کس��ی که دیگری را 
در غیابیش به عیبی یاد کند که مردم از آن بی خبرند، غیبت او را کرده است و 
کسی که دیگری را به عیبی که در او نیست، یاد کند به او بهتان زده است. در 

هر حال یکی از اخالق عالی اسالمی پوشاندن عیب دیگران است. 
» بهترین عیب پوشی ها همراه با نصیحت و ارشاد به خوبی هاست. «

هشدار به رانندگان متخلف؛

محرومیت  از  رانندگی
با ۳۰ نمره منفی

سردار صدرالسادات خبر داد:

 مهلت پرداخت جریمه غیبت سربازی 
تا پایان سال

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

متوفیان  بی  بضاعت  و  مجهول  الهویه
رایگان  دفن  می شوند

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

خبر

 مدیر مرکز کنترل ترافیك ش��هرداري اصفه��ان گفت: رانندگي 
 در هر فصلي از س��ال ویژگي هاي خاص خ��ود را دارد، اما با توجه 
به تخلفات رانندگی در فصل گرما رانندگان وسایط نقلیه خود را 

برای شرایط هوای گرم تابستان آماده کنند.
همایون یزدان پناه، اظهارکرد: در فصل تابستان شدت گرما بیشتر 
است و درون خودروها گرمای بیشتری به وجود می آید که از بعد 
فنی خودرو باید مورد معاینه فنی قرار گیرد تا از مشکالت گرمایش 
موتور و خودرو جلوگیری شود. وی تاکید کرد: از مواردی که باعث 
آرامش رانندگان در فصل گرم می ش��ود، پارك خودرو در سایه و 

محلی دور از نور مستقیم آفتاب است.
 مدی��ر مرکز کنت��رل ترافیك ش��هرداري اصفهان با بی��ان اینکه 
گرم شدن خودرو احساس عجله و صبر کمتر را به رانندگان غالب 
می کند، اظهارکرد: در فصل گرم سال برخی از تخلفات رانندگی 
بیشتر مشاهده می ش��ود از جمله عبور از چراغ قرمز تقاطع های 
خیابان که منجر به تصادفات ناگوار برای عاب��ران پیاده و راکبان 
موتورسیکلت ها می ش��ود. وی تصریح کرد: از موارد دردسرساز 
دیگر در فصل گرما، خرابی های خودرو ناشی از گرمای زیاد است 
که منجر به توقف خودروها در نقاط نامناسب گذرها و خیابان ها 

و باعث حوادث ناگوار می شود.
یزدان پناه ادامه داد: در فصل تابستان پیك ترافیك در بعدازظهرها 
افزایش پیدا می کند که باعث کالفگی رانندگان ،کاهش آستانه 
تحمل رانندگان و بروز تخلفات رانندگی از جمله حرکات مارپیچ 
 و افزایش سرعت می شود. وی تاکید کرد: ممکن است رانندگان 
با  عبور از چراغ قرمز، افزایش س��رعت بی��ش از حد مجاز و پارك 
دوبل احساس کنند مشکلی به وجود نمی آید، اما آنها باید بدانند 
طبق آمار این گونه تخلفات باعث اخالل در نظم عمومی ش��هر و 

ایجاد حوادث ناگوار رانندگی می شود.
مدیر مرکز کنترل ترافیك شهرداري اصفهان یادآور شد: این مرکز 
در س��ال 1374 با هدف برقراری یك شبکه منسجم برای کنترل 
ترافیك درون شهری و اس��تفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های 
موجود در شبکه حمل و نقل شهری بر مبنای اجرای یك سیستم 

مدیریت واحد و متمرکز در سطح شهر تاسیس شد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیك پلیس راهور ناجا 
با اعالم اینکه جریمه های رانندگ��ی باید بازدارنده 
باش��د، گفت: اج��ازه نم��ی دهیم رفتاره��ای غلط 

رانندگان، عادت شود.
سرهنگ عین ا... جهانی، درباره بی مباالتی رانندگان 
متخلف، گفت: بر اساس مقررات راهنمایی و رانندگی 
اگر راننده ای مرتکب تخلفاتی ش��ود، ممکن است 
این تخل��ف در بحث ب��ی احتیاطی یا ب��ی مباالتی 
 قرار بگی��رد. آیین نام��ه راهور یك س��ری اعمال را 
بر رانندگان تکلیف کرده اس��ت. افرادی که از انجام 
آن اعمال سر باز بزنند، این افراد، افراد بی احتیاطی 

محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه یك سری از قوانین نیز وجود دارد 
که راهنمایی و رانندگی، رانندگان را از انجام دادن 
آنها منع کرده است، اظهار داشت: کسانی که اعمال 
 و رفتاری را که نباید، مرتکب ش��وند به عنوان افراد 

بی مباالت محسوب می شوند.

معاون اجتماع��ی و فرهنگ ترافی��ك  پلیس راهور 
ناجا، با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم تا نگذاریم 
این رفتارهای غل��ط به عادت تبدیل ش��ود، گفت: 
متاسفانه می بینیم که در خیلی از جاها این رفتارها 
 به عادت تبدیل شده است. پلیس نیز با جریمه کردن 
و در برخ��ی از م��وارد انتقال خودرو ب��ه پارکینگ، 
 اعمال قانون می کند ولی فقط نباید با اعمال جریمه 
و یا انتقال وس��یله نقلیه از تخلفات جلوگیری کرد، 
بلکه مردم باید خودش��ان به این نتیجه برس��ند که 

این اقدام ما تخطی وتجاوز به حقوق دیگران است.
وی به نمرات منف��ی که برای رانن��دگان پر خطر و 
متخلف در نظر گرفته می شود،  اشاره کرد و گفت: 
یکی از مکانیزم ها ب��رای جلوگیری از این تخلفات، 
 دادن نمره منفی اس��ت و اگر تع��داد نمرات منفی 
به عدد3۰ برسد، این خودروها متوقف خواهند شد 
و گواهینامه از آنها گرفته می شود و به مدت سه ماه 

از رانندگی محروم می شوند.

رییس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 
گفت: برای دریافت تس��هیالت بانکی جریمه 
غیبت سربازی به بانك های عامل معرفی نامه 
می دهیم و متقاضی��ان تا پایان س��ال مهلت 
پرداخت جریمه غیبت را دارند. س��ردار حمید 
صدرالس��ادات با بیان اینکه کسانی که بیش از 
 هشت س��ال غیبت س��ربازی دارند می توانند 
با پرداخت جریمه کارت معافیت دریافت کنند، 
گفت: افراد واجد ش��رایط می توانن��د تا پایان 

امسال از این طرح استفاده کنند. 
 صدرالس��ادات افزود: مش��موالن ای��ن طرح 
با پرداخت ی��ك س��وم مبلغ جریم��ه غیبت 
سربازی برای پرداخت اقس��اطی بقیه جریمه 
می توانن��د به بان��ك ه��ای انص��ار و قوامین 
مراجع��ه و با بانك ب��رای دریافت تس��هیالت 
 بی��ش از ی��ك س��ال بازپرداخ��ت ب��ه توافق 

برسند. 

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا اضافه کرد: 
این س��ازمان دخالتی در تواف��ق متقاضیان و 
بانك ها ندارد و بحث سود تس��هیالت با خود 

بانك است.
 صدرالس��ادات اف��زود: مبل��غ جریم��ه پ��س 

از دریافت به حساب خزانه واریز می شود. 
وی گفت: بحث مراجعه مشموالن به بانك ها 
در قانون پیش بینی نشده است، اما ما با بانك 
 ها صحبت هایی ب��رای کمك ب��ه متقاضیان 
داشته ایم و بانك انصار و بانك قوامین به عنوان 

بانك های عامل معرفی شده اند.
 ریی��س س��ازمان وظیف��ه عموم��ی ناج��ا

  افزود: براس��اس قانون غایب��ان از خدمت باید 
تا یك سال همه مبلغ جریمه را با این سازمان 
تس��ویه کنند، اما موعد بازپرداخت تسهیالت 
بانك ه��ا برای ای��ن موضوع به خ��ود بانك ها 

مرتبط است.

مدیرعامل س��ازمان آرامس��تان های ش��هرداری 
اصفهان گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر افراد 
تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول تخفیف 
و متوفیان بی بضاعت، بالصاحب و مجهول الهویه 

رایگان دفن می شوند.
محمد پرورش با اش��اره به اینکه بر اساس مصوبه 
شورای اس��المی ش��هر اصفهان دفن افراد تحت 
پوشش نهادهای خدماتی از جمله بهزیستی، بنیاد 
شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی 
)ره( مش��مول تخفیف دریافت قبر در باغ رضوان 
می ش��وند، اظهار کرد: از این رو باید توجه داشت 
که میزان تخفیف بر اس��اس قطعه ای که توس��ط 

خانواده مرحوم تعیین می شود، ارایه خواهد شد.
 وی در ادام��ه به واگ��ذاری قبر به برخ��ی از افراد 
بر اس��اس مصوبه شورای اسالمی ش��هر اصفهان 
نیز اشاره و بیان کرد: برخی افراد هستند که واقعا 
بی بضاعت ب��وده و یا بالصاح��ب و مجهول ا لهویه 

هستند که اینها عمال کسی را ندارند که هزینه  ای 
را پرداخت کند و از این رو ش��هرداری این افراد را 
به صورت رایگان دفن می کند. مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
دفن رایگان اف��راد در قطعات7۰ و 87 باغ رضوان 
صورت می پذی��رد، اضافه کرد: از ای��ن افراد هیچ 
هزین��ه ای در خصوص حفره و خدمات تغس��یل، 

تکفین و تدفین گرفته نمی شود.

مدیر مركز كنترل ترافیك شهرداري اصفهان:

اصفهانی ها در فصل گرما
بیشتر تخلف می كنند

 رییس س��ازمان ح��ج و زی��ارت ب��ه آخری��ن دور مذاکرات 
با س��عودی ها برای حج تمتع ۹۵ اشاره کرد و گفت: عدم ارایه 
خدمات کنس��ولی، جلوگیری از خدمات درمانی، ممنوعیت 
نصب پرچ��م جمهوری اس��المی ایران، جلوگی��ری از پخش 
مراس��م دعای کمی���ل بخش���ی از خواس��ته های نابه جای 

سعودی ها بود.
سعید اوحدی  در تش��ریح روند دو دور مذاکرات با عربستان 
س��عودی در برنامه گفت وگ��وی وی�ژه خبری با بی��ان اینکه 
دول��ت عربس��تان س��عودی در مذاک���رات انجام ش��ده 11 
 بند منف��ی را به تفاهمنامه ح��ج ای�ران و ای�ن کش��ور اضافه 
کرده بود، اظهار کرد: در س��ال های گذش��ته خبری از چنین 

بندهایی در تفاهم نامه حج نبود.
وی افزود: محدودیت در اس��تفاده  زائران ایرانی از هواپیمای 
شرکت های داخلی و موضوع صدور روادید ) ویزا ( از جمله  این 
بندهای منفی تفاهم نامه حج بود که بعد از س��اعت ها رایزنی، 
نظر آنها در این  باره تغییر کرد ول��ی در موضوع صدور روادید 
) ویزا ( در خاك ایران، هیچ هماهنگ��ی و توافقی بین وزارت 
خارجه عربس��تان و حافظ منافع آن ها در ایران یعنی سفارت 

سوئیس صورت نگرفته بود.
رییس س��ازمان حج و زیارت خاطرنش��ان ک��رد: تفاهم نامه 
پیشنهادی عربستان کامال یك  طرفه بود و روح تفاهم نامه های 

قبلی در آن جریان نداشت.
اوحدی ادامه داد: برداش��ت ما این بود که اگر دولت عربستان 
اعتقاد دارد حج از مسائل سیاس��ی جداست، پس چرا چنین 
تفاهم نامه ای را آن هم با تاخیر و با اعمال محدودیت، تنظیم 
می کند؟ ما به آنها متذکر ش��دیم که استفاده از ناوگان هوایی 
داخلی حق زائران ایرانی اس��ت و قانع کردن طرف س��عودی 

حدود سه ساعت و نیم زمان برد.
وی تصریح کرد: درباره تعیین راه��کاری برای صدور ویزا نیز 
وزارت حج عربس��تان هیچ اراده ای نداش��ت و در دور نخست 
مذاکرات، صراحتا اع��الم کرد که باید با وزارت خارجه ش��ان 

هماهنگ کند و تاکید کرد راهکاری تبیین نکرده اند.
رییس س��ازمان حج و زیارت با مطرح کردن این پرس��ش که 
دولت عربس��تان مگر می توانس��ت راهکاری در مورد زائران 
ایرانی نداشته باشد؟ گفت: مسئله  اصلی آن است که عربستان 
اراده جدی برای نپذیرفتن زائران ایرانی داشت و می خواست 

با خریدن زمان، مانع حج ایرانی ها شود.
اوحدی به دیگر بندهای منفی تفاهم نامه س��عودی ها اش��اره 
 کرد و افزود: ممنوعیت نصب پرچم جمهوری اس��المی ایران 
 در س��اختمان های محل اس��کان زائ��ران ایران��ی همچنین 
در مسیر حرکت زائران، یکی از بندهای منفی این تفاهم نامه 
 بود و ای��ن عملکرد آنها در حال��ی بود که ما پیش��نهاد دادیم 
 در مس��یرهای پر ازدح��ام، تابلوه��ای اطالع رس��انی مزین 

به پرچم جمهوری اس��المی ایران نصب شود تا هدایت زائران 
در چنین مناطقی به درس��تی و با رفع مشکالت قبلی صورت 
گیرد؛ تنها ام��کان ما برای اطالع رس��انی، پرچم کش��ورمان 
 اس��ت پس چه دلیلی برای مح��دود کردن آن وج��ود دارد، 
 غیر از اینکه عربس��تان با عین��ك ذره بینی سیاس��ی به حج 

ایرانی ها نگاه می کند.
وی ادامه داد: اعمال محدودیت در تعداد درمانگاه های ایران 
در عربستان هنگام موس��م حج، اعمال محدودیت در انتقال 
دارو برای اس��تفاده  زائران ایرانی در عربستان، اعالم جزییات 
اطالعات پزش��کان ایران��ی اعزامی به ح��ج همچنین تعیین 
ظرفیت برای پزشکان، بند منفی دیگر این تفاهم نامه بود که 

واکنش صریح ما را در پی داشت.
رییس س��ازمان حج و زیارت با بیان اینکه عربس��تان در این 
تفاهم نامه استقرار چادرهای امداد و نجات ایرانی ها در مسیر 
جمرات و مش��عر را ممنوع کرده بود، تصریح کرد: سعودی ها 
تاکید داشتند که درمانگاه های ایرانی باید مجوز استقرار داشته 
باشند؛ چنین محدودیت هایی در شرایطی اعمال می شود که 
عربستان به عنوان میزبان حجاج باید قبول کند که در فضای 
مشورتی، خدمات را توسعه دهد، نه آنکه آن را محدودتر کند.

اوحدی خاطر نشان کرد: دولت عربستان از ما خواست اسامی 
اعضای بعثه مقام معظم رهبری و ستاد سازمان حج و زیارت 
که به حج اعزام می شوند را به همراه پس��ت اجرایی و سوابق 

آنها اعالم کنیم.
وی همچنین درباره دس��تور عربستان برای اس��تفاده  زائران 

ایرانی از » مچ بند الکترونیکی « متذکر شد: متاسفانه رسانه ها  
به موضوع دس��تبند، درس��ت نپرداختند؛ خود سازمان حج 
استفاده از چنین دستبندی را به عنوان جایگزین کارت های 
PVC که در فاجعه منا مخدوش و شناس��ایی زائران را دشوار 
کرد، پیشنهاد کرده بود، اما مسئله آنجا بود که دولت عربستان 
صراحتا اعالم کرد این مچ بنده��ا را خودش طراحی می کند و 
مجوز استفاده از مچ بندهایی که از سوی طرف ایرانی طراحی 

شود را نمی دهد.
وی س��پس به بند منفی دیگری از این تفاهم نامه  امضا نشده 
اش��اره کرد و افزود: آنه��ا تاکید کردند که زائ��ران ایرانی حق 
برگزاری هیچ مراس��می را در هتل ها ندارند؛ پرس��ش ما این 
بود که مگر حج غیر از این اس��ت که بهره ب��رداری معنوی از 
آن می شود؟ آیا برگزاری جش��ن غدیر خم و سوگواری برای 
 ش��هادت ائمه )ع( و یا والدت ها خالف اس��ت؛ البت��ه که آنها 

در این خصوص پاسخی نداشتند.
رییس س��ازمان حج و زیارت در ادامه با اشاره به سردرگمی و 
ناهماهنگی های طرف سعودی در دو دور مذاکرات حج اذعان 
داشت: این ناهماهنگی ها باعث کندی پیشرفت مذاکرات شد 
ضمن آنکه در مذاکرات اخیر نوعی سردرگمی را در مسئوالن 

حج عربستان شاهد بودیم.
 اوحدی همچنین درباره خواس��ته  به حق ایران برای استفاده 
 از خدم��ات کنس��ولی در هنگام ح��ج تصریح کرد: امس��ال 
به خاطر قطع روابط سیاس��ی ، سفارت و کنس��ولگری در این 
کش��ور نداریم و حتما در طول حج به ط��ور طبیعی اتفاقاتی 

می افتد چرا که هر سال احتمال مفقود شدن گذرنامه  زائران 
وجود دارد و باید مرکزی باشد که مجوز خروج برای این زائران 
صادر کند؛ اگر زائری حادثه دید، چگونه بای��د از حق زائر در 

دادگاه ها دفاع شود؟
 وی همچنین یادآور ش��د: سال گذش��ته4۰ مورد دستگیری 
به بهانه های واهی صورت گرف��ت البته زائران ایرانی بعد از دو 
سه روز آزاد شدند که عربس��تان به خاطر آن عذرخواهی هم 
نکرد، اما در هر حال وجود امکانات کنس��ولی، تضمینی برای 

تامین امنیت زائران است.
رییس س��ازمان حج با اش��اره به اص��رار وزیر حج عربس��تان 
 برای امض��ای چنین تفاهم نام��ه ای گفت: در دو تماس��ی که 
با وزیر جدید حج عربستان داشتم، او می گفت که تفاهم نامه 
را امضا کنی��د و من در خصوص موارد درخواس��تی به ش��ما 
تعهد می دهم که من نیز در پاسخ به این خواسته او، ماجرای 
 بی توجهی وزارت خارجه کشورش��ان را به نامه  آن وزارتخانه 
در تعیین تع��داد نفرات هیئ��ت مذاکره کننده ای��ران در دور 
نخس��ت تش��ریح کردم چرا که ق��رار بود آن هیئت هش��ت  
 نفره باش��د که به پن��ج نفر رس��ید؛ حاال در ش��رایط موجود، 
چه تضمینی وجود دارد وزارت خارجه به درخواس��ت وزارت 

حج این کشور بی توجهی نکند.
اوحدی افزود: این تناقض در دعای کمیل س��ال گذشته نیز 
اتفاق افتاد؛ با آنکه وزی��ر حج در تفاهم نام��ه موافقت خود را 
اعالم کرده بود، اما در لحظه آخر اعالم ک��رد ایران نمی تواند 
چنین مراس��می را برگزار کند چون وزارت کش��ور عربستان 
مخالفت کرده اس��ت؛ م��ن به وزی��ر وقت گفتم که مش��کل 
عربس��تان با ایران، دعای کمیل نیس��ت چرا که در1۰ سال 
 گذش��ته حتی یك م��ورد دس��تگیری در این مراس��م اتفاق 
نیفتاده است؛ سیاس��ی  نبودن این دعا را حتی وزیر حج قبل، 
تایید کرده بود؛ او گفته بود که از سر کنجکاوی شاهد مراسم 
دعای کمیل در کنار مس��جدالنبی )ص( بوده اس��ت و تایید 
کرده که این دعا سیاسی نیست و زائران ایرانی، مراسم را حتی 
بدون آنکه یك شعار سیاسی بدهند، برگزار می کنند و محیط 

برگزاری مراسم را پاکیزه تر از قبل، ترك می کنند.
اوحدی تصریح کرد: مش��کل عربس��تان دعای کمیل نیست؛ 
مس��ئله آن اس��ت که س��عودی ها مذاکرات ح��ج را پنج ماه 
به تاخیر انداختن��د و برای نرس��یدن میهمان ب��ه خانه خدا 
مانع تراش��ی کردند. رییس س��ازمان حج و زی��ارت در ادامه 
با اش��اره به انص��راف 6 هزار نف��ر از 17 هزار نف��ری که برای 
 حج ثبت ن��ام اولی��ه کرده بودن��د، اظهار داش��ت:  ای��ن آمار 
 نش��ان دهنده دغدغه مردم اس��ت؛ برای همین ب��ا وزیر حج 
در دور اول مذاکرات به توافق رسیدیم که جنگ رسانه ای را در 
این کشور تلطیف کند که در سفر بعدی نه تنها شاهد این اقدام 

نبودیم، بلکه اوضاع بدتر هم شد.

رییس سازمان حج و زیارت:

محرومیت زائران ایرانی از سفر حج

غیبت كردن از گناهان روزانه مردم؛

» احساس حقارت «  بزرگ ترین دلیل غیبت كردن
مریم
پدریان
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کارگاه » جستاری در مفهوم خالقیت و ایده مندی در عکاسی « از سوی مرکز 
خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان برگزار می شود.

کارگاه ایده - گالری شهر طرحی است که برای نخستین بار به حوزه ترکیبی 
 بین نظریه پردازی و اثر هنری ورود پیدا کرده اس��ت. به این معنا که هنرمند 
با قرار گرفتن در معرض یک اثر هنری بتواند ایده های موجود در آن را دریافت 
کرده، آنها را به عمل رسانده و اجرا کند. ایده - گالری طرحی است که از سوی 
مرکز خالقیت و نوآوری ش��هرداری اصفهان ارایه ش��ده و در هفته نکوداشت 
اصفهان در ارگ جهان نما افتتاح ش��د. افرادی که برای تماشای نمایشگاه ها 
و گالری های هفتگی در محل ایده – گالری حضور پپدا می کنند، می توانند 
ایده ها و نظریات خود را به اتاق فکر ارایه دهند و خود نیز شرکت کننده در آنها 
باشند. این امر یک تقابل دو طرفه برای حضار در اتاق فکر است که می توانند 
هم از نبوغ هنرمندان و خالقان آثار هنری و هم از ایده های بازدید کنندگان 

آثار هنری استفاده کنند.
 این کارگاه روز 11 خردادماه س��اعت17:30 در س��اختمان ارگ جهان نما، 

طبقه دوم، روبه روی شهر کتاب برگزار می شود.

چهارمین هفته از اجرای نمایش های خیابانی با موضوع اجرای مش��اجرات 
میان همس��ران از 9 خردادماه در اصفهان آغاز ش��ده و تا 13 خرداد در نقاط 
مختلف ش��هر به اجرا درمی آید. این نمایش در روزهای10 خرداد در میدان 
 انقالب، پارک ش��هید رجایی و میدان امام )ره(، 11 خ��رداد در بازار اصفهان 
در میدان امام )ره(، میدان انقالب، ابتدای چهارباغ باال، مجتمع پارک و میدان 
 جلفا، روز 12 خرداد در فروش��گاه صف��ا واقع در خیابان کاوه، بوس��تان ملت 
 ملک ش��هر و میدان 5 طبقه خانه اصفهان و روز 13 خ��رداد در بازار اصفهان 
در میدان امام )ره(، جاده سالمت پارک ناژوان و آکواریوم پارک ناژوان برگزار 
می شود. نمایش خیابانی مشاجرات همسران از سوی کمیته فرهنگ خانواده 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، با رویکرد مدیریت تعارضات و 

حل اختالفات زن و شوهری برنامه ریزی شده است.

برگزاری کارگاه
 » جستاری در مفهوم خالقیت 

و ایده مندی در عکاسی « 

مردم به تماشای 
» مشاجرات همسران «  می نشینند

دین واندیشه اخبار فرهنگی شهر

 حجت االس��الم محمد رض��ا صالحی��ان به مناس��بت نزدیک��ی ایام  
به ماه مبارک رمضان  و دهه بهداش��ت و غبارروبی مس��اجد گفت: در 
 حال حاضر بیش از 5 هزار مسجد در کل استان اصفهان و۸00 مسجد 
 در ش��هر اصفهان وجود دارد ک��ه از افتخارات اصفهان این اس��ت که 

در بیش از300 مسجد شهر اصفهان نماز صبح اقامه می شود.
رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان بیان کرد: براساس 
تقسیم کار مجلس شورای اس��المی در زمینه مس��اجد، سخت افزار 
مربوط به اوقاف و نرم افزار، ائمه جماعت، هیئت امنا و کارهای فرهنگی 
مربوط به امور مساجد اس��ت، در این میان اوقاف، دولت و خیرین باید 

کمبودهای موجود را برطرف کنند.
 وی  تاکید کرد: دهه اخر ماه ش��عبان برای داش��تن بهترین نوع ورود 
 به ماه مب��ارک رمضان م��اه خدا، دهه بهداش��ت مس��اجد نامگذاری 
شده اس��ت که دراین عرصه نقش آحاد مردم مس��لمان در غبارروبی 
مساجد بی بدیل بوده اس��ت، البته خانه خدا باید همیشه پاک و تمیز 
باشد ولی در حقیقت این دهه همچون خانه تکانی عیدنوروز است که 

تمیزی فضای مساجد نوعی آماده شدن برای ماه ضیافت الهی است.
حجت االس��الم صالحیان ضمن بیان اهمیت نقش مساجد، به جایگاه 
ویژه متولیان مساجد اش��اره کرد و گفت: مسجد مکانی مهم و مقدس 
است و کسانی که در مساجد برای رفاه حال نماز گزاران، خدمت رسانی 
 می کنند و ش��رایط مناس��بی را برای عبادت خدا فراهم می س��ازند، 

از جایگاه و منزلت واالیی برخوردارند.
وی بابیان اینکه برای برگزاری هفته بهداش��ت مس��اجد در دهه آخر 
 ش��عبان، به همه هیئت امناها و متولیان مس��اجد ابالغ می ش��ود که 
با کمک مردم در راستای غبار روبی و تمیز ساختن مساجد به صورت 
اساسی  و عمیق اقدام کنند، گفت: شست و شوی محیط مساجد، پرده 
ها و درب ها و پنجره ها، فرش ها و عطر افش��انی مس��اجد، برداشتن 
مهرهای از بین رفته و ادعیه های احیانا پاره ش��ده و جایگزین کردن 
قرآن ها و مفاتیح الجن��ان های نو از جمله اقداماتی اس��ت که توصیه 

می شود.
حجت االس��الم صالحیان مس��ئول دفتر رس��یدگی به امور مساجد 
اس��تان افزود: مس��اجد باید س��اده باش��ند و از  تجمالت و تشریفات 
 بپرهیزند ت��ا نمازگ��زاران در عبادت خ��دا تمرکز حواس بیش��تری 

داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هدف و اولویت نخس��ت ما در غبار روبی مساجد 
مشارکت مردم دراین امر خداپسندانه و معنوی است، به همه متولیان  
و هیئت امنای مساجد توصیه کرده ایم که آحاد مردم محالت را برای 
این امر به کمک بطلبید، چرا که حقیقتا معتقدیم که هفته بهداش��ت 
مس��اجد فرصتی بی بدیل برای ذخیره عمل صالح و مهیا شدن برای 

ورود به ماه مبارک رمضان است.

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان:

غبارروبی مساجد فرصتی بی بدیل 
برای ذخیره عمل صالح

مریم سعادت بازیگر تلویزیون درباره اینکه تغییرات 
مدیریت��ی در صدا و س��یما چه نقش��ی در فعالیت 
بازیگران دارد، گفت: م��ا کاری به تغییرات نداریم و 
فقط انتظار داریم پیشنهادهای خوبی داشته باشیم 
و با ما برخورد خوبی شود. هر دوره ای که این اتفاق 
بیفتد ما خوش��حال می ش��ویم. تا قبل از این قضایا 
 خیلی متوج��ه این تغییرات نمی ش��دم، ام��ا واقعا 
در چند س��ال اخیر در تلویزیون کار خاصی صورت 
نمی گیرد. کارها ساخته می شود، اما بیشتر کوچک 
و کم تاثیر هس��تند. قدیم ت��ر هم در م��اه رمضان 
کارهای ش��اخص و ب��ه ی��اد ماندنی داش��تیم هم 
مناسبت های دیگر که البته به نظر من بهترین زمان 

پخش سریال فقط ماه رمضان است.
به مردم حق انتخاب بدهیم

وی افزود: باکس رمض��ان طالیی ترین زمان پخش 
س��ریال اس��ت حتی از نوروز ه��م بهت��ر دیده می 
ش��ود و س��ریال ها به قوت هرچه تمام تر مخاطب 
را جذب م��ی کنند. ضم��ن اینکه مردم ب��ه خاطر 
اینکه زمان اس��تراحت و در خانه ماندن شان است 
 فرصت بیشتری برای دیدن آثار همه شبکه ها دارند 
و می توانند کارها را با هم مقایس��ه کنند. مردم باید 
حق انتخاب داش��ته باش��ند و این در صورت تولید 
متنوع و پخش چند مجموعه از شبکه های مختلف 
فراهم می شود نه اینکه دو س��ریال پخش و سپس 

نظرسنجی کنند که کدام بهتر است.
 س��عادت با اشاره به اینکه گاهی ش��رایط و سیاست 
هر دوره ای صورت مس��ئله را تغییر می دهد، بیان 
کرد: ممکن است در شرایط بی پولی تلویزیون همان 

دو سریال کافی باش��د، اما این در قاعده کلی جواب 
نمی دهد. مثال در نوروز 95 ما چند سریال داشتیم، 
اما هیچ کدام شان خیلی تاثیرگذار و ماندگار نبودند 
که مردم هنوز هم درباره اش حرف بزنند. به نظر من 
سطح کیفی سریال ها نس��بت به نوروزهای گذشته 
پایین تر بود. پس اگر قرار باشد چندین سریال با این 
سطح ساخته شود بهتر است که دو کار ساخته شود 

با کیفیت بهتر.
بازیگر مجموعه » باغ سرهنگ « اشاره کرد: به نظر 
می رسد با توجه به شرایط فعلی تلویزیون، مدیران 
مسئله را از این زاویه دیدند که به دو مجموعه برای 
ماه رمض��ان کفایت کردن��د. به هر ح��ال همه می 
 دانند که تولید بیشتر رقابت می آورد و رقابت حلقه 
 دیده ش��دن را تنگ ت��ر و در عین ح��ال جذاب تر 
می کند. نمی دانم دلیل اصلی تلویزیون چیس��ت، 
اما اگر به هر دلیلی قرار نیست سریال خوب ساخته 
 شود بهتر است که اصال تولید نشود. نمی دانم برای 
ی��ک کار تلویزیونی خوب تا کی بای��د صبر کرد، اما 

امیدوارم به زودی آثار خوبی ببینیم.
بع�د از » دردس�رهای عظیم « کار ش�اخصی 

نکردم
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مدی��وم تلویزی��ون را به 
رس��انه های دیگر ترجیح می دهد، بی��ان کرد: من 
تلویزیون را خیلی دوس��ت دارم و حتی از س��ینما و 
تئاتر هم بیشتر چون توسط این رسانه معروف شدم 
 و فکر می کن��م اثرگذاری یک بازیگ��ر در تلویزیون 
به مراتب ماندگارتر و تاثیرگذارتر است چون مخاطب 
بیشتری دارد. سینما تکنیک است اما تلویزیون عالوه 

بر آن، واقعیت یک بازیگر را هم به نمایش می گذارد. 
مردم عادی که تلویزیون م��ی بینند می گویند من 
از این بازیگر خوش��م نمی آید ممکن اس��ت علتش 
را هم ندانند، اما به دل ش��ان ننشس��ته است. مردم 
در تلویزیون هیچ تعارفی با کس��ی ندارند به همین 
دلیل برای بازیگر کار به مراتب سخت تر است چون 

محبوبیت در تلویزیون راحت به دست نمی آید.
ای��ن بازیگر با ذکر اینک��ه در تلویزی��ون و نزد مردم 
جایگاه خوبی دارد، گفت: آرزو می کنم رس��انه ملی 
به سر و سامانی برس��د تا کارهای بهتر تولید شود و 
ما هم بتوانیم خوب بازی کنیم نه اینکه فقط جلوی 
دوربین برویم و نقشی را بازی کنیم. گاهی چیدمان 
همین سریال ها با بی برنامگی انجام می شود و مثال 
به یک باره همه ش��بکه ها مجموعه هایی غم انگیز 
پخش می کنند یا همه شان با هم یک فرمتی از طنز 
را روی آنتن می برند. برای ما که تعداد ش��بکه های 
بس��یار محدودی داریم خیلی مهم است که تنوع را 

رعایت کنیم.
وی ادامه داد: تلویزیون، این جعبه جادویی شوخی 
نیس��ت. مردم هر چقدر هم که نسبت به آن دلسرد 
 ش��وند باز حواس ش��ان هس��ت و از یک کار خوب 
به شدت استقبال می کنند. من به عنوان یک بازیگر 
فقط امیدوارم کارها رونق بگیرد تا بازیگران از بیکاری 
در آیند و فکر شغل دیگر نباش��ند. خوشبختانه من 
طی این سال ها فعالیت هایم کم نبود، اما کارهایی 
هم نبودند که بگویم خیلی راض��ی ام کردند. بعد از 
»دردسرهای عظیم« کار شاخصی نکردم که خودم 

را راضی کند یا مردم دوست داشته باشند.

مریم سعادت:

ماه رمضان طالیی ترین زمان پخش سریال است
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رادیو وتلویزیونمو سیقی

حمید حامی خواننده موس��یقی پ��اپ کش��ورمان در جریان اجرای 
نمایش چند رسانه ای » خرم فتح « قطعه خرمشهر را به صورت زنده 

اجرا می کند.
حمید حامی با اش��اره به تازه ترین فعالیت های خود بیان کرد: طبق 
توافقاتی که انجام گرفته در جریان اجرای نمایش چند رسانه ای »خرم 
فتح« قطعه » خرمشهر « را اجرا می کنم. این قطعه چندین سال قبل 
همزمان با سالروز آزادس��ازی خرمشهر توس��ط ارکستر سمفونیک 
 سازمان صدا و سیما با ش��عری از علی معلم و آهنگس��ازی و تنظیم 

امیر بکان تولید و ضبط شد.
وی ادامه داد: در آن س��ال ها قرار بر این بود که اجرای زنده ای از این 
قطعه ارزشمند داشته باشیم که متاسفانه این امکان میسر نشد و حاال 
بسیار خوشحالم شرایطی پیش آمد که می توانم در یک پروژه گسترده 
نمایش��ی آن را اجرا کنم. این اثر به اعتقاد من کار بسیار فاخری است 
که با یک ش��عر محکم و قوی و ارکس��تری در خور توجه به مناسبت 
آزادسازی خرمشهر تولید شد و من افتخار می کنم که خواننده چنین 

اثری بودم.
این خواننده موس��یقی پاپ بیان کرد: نمی دانم چه وضعیتی اس��ت 
 که وقتی س��اخت چنین آثاری پی��ش می آید برخ��ی از خوانندگان 
 از خوانندگ��ی در آن دوری می کنن��د، ولی من اعتق��اد دارم همه ما 
به کس��انی که جان ش��ان را فدای جان و امنیت ما کردند، مدیونیم. 
من همیشه در خلوت خودم به این انس��ان های شریف فکر می کنم 
و صد البته افتخار می کنم ک��ه تاکنون 12 اثر با موضوع دفاع مقدس 

کار کردم.

نشانی با مضمون تبیین رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی در بخش های 
صوتی کوتاه و ترکیبی هر شب ساعت21:50 از ش��بکه رادیویی ایران تولید و 

پخش می شود.
 برنامه » نش��انی « با بهره گیری از س��خنرانی های جدید و ب��ه روز معظم له، 
همچنین تاکیدات ایش��ان، پیرامون موضوعات مختل��ف مذهبی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و... ضمن پخش فرازی از سخنان مرتبط، در فضایی ادبی و 

روایی به ارایه یکی از محور های مهم و مورد تاکید می پردازد.
 برنامه نش��انی از گروه دانش و اقتص��اد رادیو ایران هر ش��ب در بخش های 5 
 دقیقه ای به قل��م مهدی رس��ولی و کیان��از کاوه با صدای محم��د نصرآبادی 

و تهیه کنندگی کیاناز کاوه تقدیم مخاطبان می شود.

علیرضا قربانی از برگزاری یک کنس��رت آنالین خبر داد که طی آن 
مردم می توانند در خانه های شان کنسرت را به طور زنده تماشا کنند.

این خواننده موسیقی کالس��یک ایرانی درباره  فعالیت های آتی اش 
گفت: قرار است، پیش از اجرای کنسرت » دخت پری وار « در تهران 
اجرایی در شیراز داشته باشیم. چهارشنبه همین هفته  هم در راستای 
آغاز به کار یک سرویس کنسرت  آنالین اجرایی خواهیم داشت. یعنی 
کنس��رتی که مردم هم زمان در خانه های ش��ان ببینند. اگر اشتباه 
نکنم این اتفاق به شکل برنامه ای است که در آن، اجراهای گروه های 
 مختلف به ش��کل زنده پوش��ش داده خواهد ش��د. از ما دعوت شده 

تا در روز گشایش  این پروژه اجرای زنده داشته باشیم.
او ادامه داد: در این برنامه اجرا به شکل حرفه ای تصویربرداری می شود 
و م��ردم می توانند با پرداخت وجهی کنس��رت را ب��ه صورت آنالین 
ببینند. من وقتی داشتم با دوس��تان برگزارکننده صحبت می کردم، 
گفتم این طرح حتما به ثمر خواهد نشست و اتفاق مهمی در راه است. 
درست مثل درگیر شدن همه  آدم ها با اینترنت و تلفن های هوشمند، 

پدیده کنسرت آنالین هم، همه گیر خواهد شد.

در ادامه تولید سریال ٤2 قس��متی » آرام می گیریم « به کارگردانی روح اله 
سهرابی و تهیه کنندگی فرهاد گلی که فیلمبرداری آن از اوایل اردیبهشت ماه 
در تهران آغاز شد، داریوش فرهنگ نیز برای ایفای یکی از نقش های اصلی 

به این سریال پیوست.
 داریوش فرهنگ ایفاگر نقش خس��رو اس��ت که در توضیح این ش��خصیت 
آمده است؛ خسرو به عنوان کسی که سال های سال مورد قضاوت قرار گرفته 
 و مجبور به ترک زادگاه خود بوده اس��ت اینک پس از30 س��ال به کشور باز 
می گردد تا از حیثیت از دس��ت رفته خود دفاع کند که در این مس��یر دچار 

اتفاقاتی می شود.
گروه سازنده این مجموعه تلویزیونی پر لوکیشن و پر بازیگر که تصویر برداری 
را حدود٤0 روز پیش کلید زدند، اکنون در منطقه نازی آباد تهران به کار خود 
ادامه می دهند. همچنین تصاویری از آتیال پسیانی دیگر بازیگر این سریال 

در پوششی لباس سبز سپاه منتشر شد.
 » آرام میگیریم « ب��ه روابط، تفاوت ها و تعامل های بین نس��لی، گذش��ت 
و نوع دوس��تی و از طرفی زیاده خواهی در بس��تر قصه ای با محوریت تمام 
اعضای یک خان��واده می پ��ردازد. خانواده ای ک��ه تنها در س��ایه همدلی و 
 همگرایی اعضا آن اس��ت که آرامش و امنیت از دس��ت رفته، دگ��ر باره باز 

می گردد.
روح اله سهرابی، در رابطه با قصه این س��ریال می گوید: » آرام می گیریم « 
بنا دارد ماجرای از هم گسیختگی و فروپاشی یک تفکر و سپس یک خانواده 
را به تصویر بکشد و البته راه های جلوگیری از این اتفاق تلخ و نامبارک را در 
قالب قصه ای کامال به روز و تازه به نمایش بگذارد. در این سریال نقش یک قوه 
خردمند و دلس��وز در نجات یک خانواده و در نهایت جامعه به خوبی مشهود 
است. فرهاد گلی، تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی نیز، » آرام میگیریم « 
را برخوردار از قصه ای روشنگر برای خانواده و جامعه امروزمی داند و معتقد 
است: این س��ریال یک ملودرام اجتماعی است که با کش��مکش های میان 
شخصیت ها و تعلیقات به وجود آمده، سرانجام پیام روشن و تاثیرگذاری را 

به خانواده های جامعه امروز ما می رساند.

» خرم فتح « را با افتخار خواندم

رادیو ایران و تبیین
 رهنمودهای رهبری

علیرضا  قربانی
 کنسرت آنالین می دهد

لباس سبز سپاه 
بر تن آتیال پسیانی 

تعزیه و شبیه خوانی از سالیان دور با هنر ایرانی اسالمی عجین شده است. نسخ 
به دست آمده نشان داده است تعزیه را می توان از داستان خلقت ذرات تا روز 

قیامت اجرا کرد و به نمایش گذاشت.
اما امروزه و ب��ه ویژه در س��الیان اخی��ر اس��تفاده افراط��ی از ادوات و آالت 
موس��یقی و همچنین اجرای س��بک ه��ای تعزیه در مراس��مات عروس��ی 
از قداس��ت این هنر الهی کاس��ته اس��ت و به نوع��ی مس��ئولیت هنرمندان 
 اصی��ل و متعه��د را ب��رای شناس��ایی و بازداش��تن از انج��ام ای��ن اعم��ال 

سنگین تر کرده است.
اولین نشست و مناظره تخصصی آسیب شناسی موسیقی با محوریت تعزیه و 

شبیه خوانی در محل کتابخانه الغدیر خمینی شهر برگزار شد
در برنامه های مان افراط و تفریط داریم

در ابتدای این نشست، حسین الهی دوست، رییس سازمان بسیج هنرمندان 
اس��تان اصفهان، ضمن تاکید بر احکام ش��رعی موس��یقی گفت: مقام معظم 
رهبری در س��خنانی می فرمایند: به کارگیری آالت موس��یقی برای نواختن 
موس��یقی غیر لهوی اگر برای اجرای آثار انقالبی، دینی و فرهنگی و با غرض 
عقالیی مباح باشد اشکالی ندارد. به شرط اینکه مستلزم مفاسد دیگری نباشد.

وی با اش��اره به اینکه اگر این شرایط را رعایت کنیم اس��تفاده از موسیقی در 
برنامه ها اشکالی ندارد، افزود: مشکل ما این است که در برنامه های مان افراط 

و تفریط حکم فرماست.
خارج کردن موسیقی از مسیرش به سان شمشیر است

 حس��ین مومن زاده از پیشکس��وتان عرصه تعزیه کشور در س��خنانی گفت: 
با مراس��م تعزیه، خداوند ب��ه ما رس��التی عطا ک��رده که از خلق��ت ذرات و 
 انس��ان تا روز قیامت را با همی��ن بیان برای م��ردم بازگو کنی��م. وی افزود: 

سهل انگاری ما باعث شده است حد و حدود تعزیه را از دست بدهیم.
در تعزیه هنرهای دیگر را آوردیم و از متن به حاش��یه رس��یدیم. ما با آوردن 
لباس های��ی برگرفته از س��ریال های ک��ره ای نظیر جومون��گ، ذائقه مردم 
را تغییر دادیم. این س��اده انگاری اس��ت زمان��ی که هزاران ش��بکه مجازی 
ایمان م��ان را هدف قرار داده ما ب��ا آوردن ماهواره ها دش��من را به خانه مان 
برده ایم. ریی��س انجمن تعزیه بس��یج گفت: ب��ه نظر من موس��یقی ابزاری 
 اس��ت ک��ه بتوانی��م کالم را در بس��تر آن ب��ه جامعه منتق��ل کنی��م. اذان 
موذن زاده اردبیلی بیات ترک اس��ت و می��رزا علی قاری درآمدی بر ش��ورد 

 را می خوان��د. موم��ن زاده افزود: م��ا وقتی موس��یقی را از مس��یرش خارج 
م��ی کنیم مانند شمش��یر اس��ت. عض��و انجم��ن تعزیه اس��تان گف��ت: در 
 نظامی ک��ه در عالی ترین س��طحش و زیر چتر یک رهب��ر زندگی می کنیم، 
هدف مان هم باید یکی باش��د. اداره ارش��اد با بس��یج هنرمن��دان می توانند 
 به مص��داق دو بال باش��ند. چ��ون مت��ر و مصداق ب��رای مان امام حس��ین 
علیه السالم است. اداره ارشاد امور اجرایی و حاکمیتی را بر عهده دارد و ما بر 
حسب وظیفه ذاتی مان باید کار فرهنگی و تربیت نیروی متعهد و متخصص 

کنیم.
خطر انحراف در تعزیه استان احساس می شود

 س��لطانی معاون هن��ری و مدیر ام��ور انجمن های بس��یج هنرمن��دان هم 
در این نشست با اشاره به سخن مقام معظم رهبری پیرامون شبیه خوانی گفت: 
رهبر معظم انقالب که باالترین مقام نظام جمهوری اسالمی است به انحرافات 
تعزیه پی برده اند و عنوان می کنند، وظیفه ما برای شناس��ایی و احصا و رفع 

انحرافات بیشتر می شود.
 وی اف��زود: خطر انح��راف در ح��وزه موس��یقی تعزی��ه اصفهان احس��اس 

می شود و با هیچ نیروی سلبی هم نمی توان جلوی آن را گرفت. 
این کار عملی نخواهد شد مگر اینکه من و شما بخواهیم.

در موسیقی تعزیه، سر سالح را به سوی خودمان گرفته ایم
تقی سعیدی، استاد موسیقی، خواننده و تعزیه سرای پیشکسوت استان هم 
دیگر فردی بود که با اشاره به نقش موس��یقی در زندگی بشری گفت: صدای 

الهی حضرت داود معجزه ایشان بود.
 وی اف��زود: موس��یقی کارش حرک��ت اس��ت و اگ��ر بر مس��یر حق باش��د 
با آن مش��کلی نداریم. ما در حیطه کار مقدس��ی که داریم باید بنش��ینیم و 
ببینیم نقش ای��ن موس��یقی در کار ما چیس��ت. وی اف��زود: در حال حاضر 
این موس��یقی در تعزیه، نق��ش مثبتی که ن��دارد هیچ بلکه نق��ش تخریبی 
هم دارد. س��عیدی با اش��اره ب��ه انواع اج��رای موس��یقی در تعزی��ه گفت: 
 بعضی مواقع ورود ریت��م ۶/1۶ در تعزیه، قداس��ت آن را زیر س��وال می برد. 
ما متاسفانه ردیف ها را به موس��یقی تعزیه آورده ایم در حالی که ۶/1۶ و ۶/۸ 
جایش در تعزیه نیست. وی گفت: ما اگر بخواهیم دنبال دل برخی افراد معلوم 

الحال در حوزه موسیقی تعزیه برویم بساط تعزیه را هم باید جمع کنیم. 
ما در موسیقی تعزیه سر سالح را به سمت خودمان گرفته ایم.

خطر انحراف در موسیقی تعزیه های اصفهان؛

در موسیقی تعزیه سر سالح را به طرف خودمان گرفته ایم 



7 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1873 | سه شنبه 11 خرداد 1395 | 24 شعبان  1437 

اخبارخبر

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: امس��ال برای ایجاد بیش از 
۹ هزار شغل در بخش های مختلف اس��تان چهارمحال و بختیاری 
هدف گذاری ش��ده است. قاس��م س��لیمانی در ش��ورای اشتغال و 
سرمایه گذاری اس��تان اظهار داشت: امسال دس��تگاه های اجرایی 
استان متعهد شده اند در بخش های مختلف زیرمجموعه خود، ۹ هزار 
و 500 شغل ایجاد کنند. وی افزود: امیدواریم با این روند بتوانیم نرخ 

بیکاری را در استان 5 درصد کاهش دهیم.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به برنامه های آموزش��ی 
سازمان فنی و حرفه ای، بیان کرد: با توجه به تعهد سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان برای ایجاد 2 هزار و 500 شغل سازمان فنی 
و حرفه ای باید آموزش کارگران صنعتی را به منظور افزایش مهارت 

آن ها به صورت ویژه در برنامه خود قرار دهد.
سلیمانی با اشاره به افزایش پروازهای فرودگاه شهرکرد خاطرنشان 
کرد: سیس��تم اداری و بخش خصوصی در اس��تان باید سعی کنند 
پروازهای خود را از فرودگاه شهرکرد انجام دهند چرا که اگر پروازها 
در استان تقویت شود می توان به افزایش پروازها از فرودگاه استان 
امیدوار بود. وی با اشاره به گسترش خطوط ارتباطی و وضعیت راه ها 
در استان خاطرنشان کرد: بحث راه ها و راه آهن در مسئله صادرات 
کاال، تولید و ورود مواد اولیه بس��یار مهم است در همین راستا همه 
مس��ئوالن باید کمک کنند تا فرآین��د اجرایی راه آه��ن اصفهان � 

شهرکرد � خوزستان هر چه زودتر آغاز شود.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی 
اس��تان از نظر فضای فیزیکی و کیفیت در ردیف 5 نمایش��گاه برتر 
کشور قرار دارد، تصریح کرد: دستگاه های اداری استان باید از قانون 
تمکین کنند و تحت هیچ شرایطی نمایشگاه های خود را در محیطی 
غیر از نمایشگاه بین المللی استان برگزار نکنند. سلیمانی ادامه داد: 
در صورت مش��اهده چنین عملی حتما با متخل��ف برخورد قانونی 
انجام می شود.وی با اشاره به قوی تر شدن ظرفیت های صادراتی در 
سال جاری، بیان کرد: امسال با لحاظ شدن مشوق های صادراتی و 
تسهیالت، اگر صادرات در اس��تان به درستی ساماندهی شود قطعا 

می تواند در توسعه استان سهم زیادی داشته باشد.

معاون صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی اداره کل میراث فرهنگی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری از برگزاری ۱۸ برنامه متنوع به مناسبت هفته صنایع 

دستی در چهارمحال وبختیاری خبر داد.
مهرداد رییسی، از فرا رسیدن 20 خرداد ماه روز جهانی صنایع دستی خبرداد 
و گفت: به همین مناس��بت ۱۸ برنامه متنوع در هفته صنایع دس��تی که از 
 ۱۶ لغایت 22 خردادماه است در این اس��تان برگزار می شود. وی با اشاره به

 برنامه های هفته صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: افتتاح 
فروشگاه و نمایشگاه صنایع دستی در شهرکرد، افتتاح مجتمع نمد استان واقع 
در بهرام آباد از توابع شهرکرد، افتتاح مجتمع خاتم استان واقع در شیخ شبان 
از توابع شهرستان بن و افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در نگارخانه موزه باستان 
شناسی شهرکرد از مهم ترین برنامه های هفته صنایع دستی در این استان 
است.  وی از تخفیف ۱0تا ۱5 درصدی فروشگاه های صنایع دستی در هفته 
صنایع دستی در این استان خبر داد و بیان داشت: تهیه و توزیع اقالم تبلیغاتی، 
نصب بنر، برپایی س��یاه چادر محلی و پخت غذاهای محلی، نشست با صادر 
کنندگان و تولید کنندگان صنایع دستی از دیگر برنامه های اجرایی توسط 

این اداره کل در هفته صنایع دستی در این استان است.

عبداهلل قاس��می پیربلوطی، رییس دانشگاه آزاد اس��المی واحد شهرکرد از 
ساخت ژالتین ترمیم کننده شکستگی اس��تخوان از سفیده تخم مرغ در این 

دانشگاه خبر داد.
عبداهلل قاسمی پیربلوطی بیان داش��ت: به منظور تولید ژالتین ترمیم کننده 
شکس��تگی اس��تخوان پژوهش و تحقیقات زیادی به مدت یک سال توسط 
پژوهشگران این دانشگاه انجام شد که خوشبختانه این پژوهشگران موفق به 
تولید ژالتین ترمیم کننده شکستگی بافت استخوان از سفیده تخم مرغ شدند.

وی خاطرنشان کرد: برای ترمیم طبیعی شکستگی بافت استخوان مدت زمان 
دو ماه الزم است که با تزریق این ژالتین این دوران درمان به یک ماه کاهش 
پیدا خواهد کرد و بیمار سریع تر درمان می شود.قاسمی پیربلوطی افزود: این 
آزمایش روی استخوان شکسته ساق پای حیوان سگ انجام شد که با دریل 
جراحی، دو سوراخ در ساق پای این حیوان ایجاد و پس از تزریق ژالتین تهیه 

شده از سفیده  تخم مرغ روند درمان سریع تر انجام شد.
وی گفت: در محل تزریق ژالتین ترمیم کننده شکس��تگی استخوان میزان 
خون رسانی و تعداد و تراکم سلول ها افزایش یافت و روند درمان بهتر انجام شد.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ادامه داد: سفیده تخم مرغ به عنوان 
یک محرک، نقش مهمی در افزایش تعداد و تراکم س��لول های ترمیم کننده 
شکستگی استخوان دارد و به زودی این تحقیقات علمی در مجالت بین المللی 

چاپ می شود.

۹۵۰۰شغلدراستانایجادمیشود

برگزاری۱۸برنامهبهمناسبت
هفتهصنایعدستیدراستان

ساختژالتینترمیمکنندهشکستگی
استخوان،دردانشگاهآزادشهرکرد رییس صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و بختیاری 

گفت: سال گذش��ته بیش از ۱۳۴ هزار تن کاال به ارزش 
۸5/7 میلیون دالر از استان به خارج از کشور صادر شد.

نعیم امامی در شورای اش��تغال و سرمایه گذاری استان 
اظهار داشت: سال گذش��ته ۱2۸ کارت بازرگانی، ۴۶2 
پروانه کسب، ۳00 کارت شناسایی قالی بافی در استان 
صادر شد که این ارقام در س��ال جاری به ۱00، ۴۸0 و 

۳50 عدد می رسند.
وی با بیان اینکه 50 بنگاه صادرات��ی حقیقی و حقوقی 
در سال گذشته در استان فعالیت داشتند، افزود: تالش 
سازمان بر این اس��ت که کارت بازرگانی به افرادی داده 
ش��ود که تاجر باشند تا از بروز مش��کالت بعدی و اجاره 

دادن کارت به دیگران جلوگیری شود.
رییس صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به صادرات بیش از ۱۳۴ هزار تن کاال به خارج 
از کشور در سال گذش��ته بیان کرد: بیشترین کاالهای 
صادر شده از استان شامل لوازم خانگی، کاشی، سرامیک، 
س��یمان، موکت، س��یم و کابل و مصنوعات پالستیکی 
است و کشورهای هدف عراق، افغانستان، ترکیه، امارات، 

ترکمنستان، هند، ارمنستان و پاکستان بوده است.
امامی ادامه داد: در سال گذشته ۸۶ پروانه بهره برداری 
با س��رمایه یک هزار و ۳۳7 میلیارد ریال و اشتغال 7۶۳ 
نفر در استان صادر شد.وی با بیان اینکه این سازمان در 
سال گذشته زمینه اش��تغال 2 هزار و ۴0۴ نفر را ایجاد 
کرده است، تصریح کرد: امسال متعهد شده ایم 2 هزار و 
500 شغل مطابق برنامه هر سال سازمان ایجاد کنیم که 

تاکنون ۱۳ درصد آن محقق شده است.

رییس صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به ایجاد بیش از ۶ هزار شغل در دولت یازدهم 
توسط این سازمان، ادامه داد: هدف ما این است که بخش 
زیادی از اشتغال ایجاد شده را در صنعت محقق کنیم و 
تجارت سهم کمتری داشته باشد تا بتوانیم افراد را از بازار 

که ظرفیت زیادی ندارد به قسمت تولید سوق دهیم.
امامی با بیان اینکه مراحل س��اخت پتروشیمی لردگان 
در حال انجام است، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 70 
درصد تجهیزات مورد نیاز این کارخانه وارد ش��ده است 
که امیدواریم در تیر ماه ۹7 شاهد بهره برداری این واحد 

با یک هزار نفر اشتغال مستقیم و 2 هزار نفر اشتغال غیر 
مستقیم باشیم. 

وی با اشاره به اس��تقرار بیش��تر صنایع در شرق استان 
تصریح کرد: تالش بر این اس��ت که ب��ا توجه به آمایش 
سرزمین طرح های صنعتی را در سایر قسمت های استان 
احداث کنیم.رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختی��اری با بیان اینک��ه تأمی��ن آب صنایع همچنان 
یکی از مشکالت استان اس��ت، ادامه داد: انتظار می رود 
با به بهره برداری از پروژه انتقال آب بن-بروجن بتوانیم 

قسمتی از این مشکل را حل کنیم.

بیش از ۱۳۴ هزار تن کاال از چهارمحال وبختیاری صادر شد

ابالغ وقت رسیدگی
3/282 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100353201096 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365801327 شماره بایگانی شعبه: 950197 نظر به اینکه خانم 
معصوم کوالنی افوسی شکایتی علیه امید نجفی فرزند محمود فرزند دایر بر 
ترک انفاق زوجه و طفل صغیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان 
واقع در اصفهان- خ شریعتی- حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه 
پلیس ساختمان شماره 2 دادگستری اصفهان ارجاع و به کالسه و شماره 
بایگانی 950197 ک 106  ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/05/12 
و ساعت 10 صبح تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن متهم  به 
تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
 به عمل خواهد آمد. م الف:6283 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 106 جزایی سابق( ) 181 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/283 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350201268 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350201038 ش��ماره بایگانی شعبه: 941183  خواهان/ شاکی  
سعید احمدی دس��تجردی  دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم داوود 
مش��کی اصل  به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 2 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 304  ارجاع و به کالسه 
9409980350201038 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/12 و 
ساعت 8  تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م ال��ف:4554 ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان) 180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/284 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350201254 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200170 ش��ماره بایگانی شعبه: 940197  خواهان/ شاکی  
عباس عل��ی طاهری اصل  دادخواس��تی به طرفیت خوان��ده/ متهم اردالن 
کثیری و کورش قلی گله  به خواس��ته اعتراض ثالث اجرایی  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 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 304  ارجاع و به کالسه 9409980350200170 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/05/16 و ساعت 9  تعیین ش��ده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده کوروش قلی گله و درخواس��ت 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 نش��ر 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:4555 شعبه 
2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 177 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/285 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352400709 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400910 شماره بایگانی شعبه: 941003  خواهان بانک ملت 
با مدیریت علی رستگار دادخواستی به طرفیت خواندگان اکبر رمضانیان 
خوراسگانی و حسن رضاخانی و رس��ول رحمانی و موسسه پس انداز و 
قرض الحسنه آل یاس��ین  به خواسته مطالبه خس��ارت دادرسی و مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 352  ارجاع 
و به کالس��ه 9409980352400910 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  
1395/05/16 و ساعت 9/30  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید 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:3389 ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان) 192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/286 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352400757 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400911 شماره بایگانی شعبه: 941004  خواهان بانک ملت 
با مدیریت علی رستگار دادخواستی به طرفیت خواندگان حسن رضاخانی 
و موسسه پس انداز و قرض الحسنه آل یاس��ین و رسول رحمانی و اکبر 
ریاضی خوراسگانی  به خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 24 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 352  ارجاع و به کالسه 
9409980352400911 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/05/17 
و ساعت 9  تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و 
درخواست خواهان  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  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:3385 ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان

) 192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/287 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352400829 ش��ماره پرون��ده: 
9509980352400043 شماره بایگانی شعبه: 950047  خواهان موسسه 
مالی و اعتباری عسکریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان علی موسوی و محمد مهدی موسوی و فاطمه موسوی و 
مهدی موسوی و محمود موسوی به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خس��ارت و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
24 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 352  ارجاع و به کالسه 9509980352400043 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/05/17 و ساعت 11  تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه 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:3384 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/288 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352400926 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400930 ش��ماره بایگانی شعبه: 941027  خواهان محسن 
رمضانی  دادخواس��تی به طرفیت خواندگان کمیل زارع��ان و حمیدرضا 
دهقانی محمدی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 24 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 352  ارجاع و به کالسه 
9409980352400930 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/05/18 
و ساعت 11  تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و 
درخواست خواهان  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  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:3387 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
) 177 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/289 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352401201 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400953 شماره بایگانی شعبه: 941050  خواهان غالمرضا 
خواجه گیلی  دادخواستی به طرفیت خوانده مازیار رامین  به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت و اعالم بطالن معامله و مطالبه خسارت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چه��ار ب��اغ ب��اال – خ ش��هید نیکبخ��ت- س��اختمان دادگس��تری کل 
اس��تان اصفه��ان- طبق��ه 3 ات��اق ش��ماره 352  ارج��اع و ب��ه کالس��ه 
9409980352400953 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/05/23 
و ساعت 9/30  تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و 
درخواست خواهان  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  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:4545 ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان

) 175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/290 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352401212 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400936 ش��ماره بایگانی شعبه: 941033  خواهان شرکت 
س��هامی بیمه ایران  دادخواس��تی به طرفیت خوانده ناص��ر کوزدانی   به 
خواس��ته مطالبه وجه و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 

دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- س��اختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفه��ان- طبق��ه 3 ات��اق ش��ماره 352  ارجاع و به کالس��ه 
9409980352400936 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/05/24 
و ساعت 9/30  تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و 
درخواست خواهان  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  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 ال��ف:4544 ش��عبه 24 دادگاه عموم��ی حقوق��ی شهرس��تان اصفهان

) 174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/291 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352401035 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400789 شماره بایگانی ش��عبه: 940869  خواهان عباس 
یعقوبی دادخواس��تی به طرفیت خوانده زهرا جعفری  به خواس��ته تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
24 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 352  ارجاع و به کالسه 9409980352400789 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/05/24 و س��اعت 11/30  تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:3381 ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 161 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/292 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350401108 ش��ماره پرون��ده: 
9509980350400084 شماره بایگانی شعبه: 950096  خواهان / شاکی 
اکبر کالنتری دهقی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  محمد علی کرباسی 
و مریم حبیبی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و اثبات مالکیت ) مالی 
غیرمنقول( و تس��لیم مبیع) تحویل م��ورد معامله( مال��ی غیرمنقول تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 308  ارجاع و به کالس��ه 9509980350400084 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن  1395/05/25 و س��اعت 9/45  تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده  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:3361 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 188 کلمه، 

2 کادر(

خشکسالی،مهمترینعاملفرونشستدشتشهرکرد
فرماندار شهرستان شهرکرد با بیان اینکه 70 درصد از 
آب های جاری در دشت شهرکرد تبخیر می شود، گفت: 
با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر، بیالن آب در 
دشت شهرکرد منفی شده و هر ساله این دشت یک متر 

فرونشست می کند.
حمید ملکپ��ور دهکردی در نشس��ت احیای دش��ت 
شهرکرد افزود: میانگین بارندگی سال زراعی در شهرکرد 
۳20 میلیمتر بوده که از این می��زان تنها ۳0 درصد در 
دشت ش��هرکرد نفوذ کرده و مابقی آن تبخیر می شود 
که این روند سبب کاهش بیالن آب و فرونشست دشت 

شهرکرد شده است.

وی از وجود ۸۱۶ حلقه چاه در دشت شهرکرد خبرداد 
و گفت: از این تعداد ۴70 حلقه، چاه کش��اورزی است و 
به سبب برداش��ت بی رویه آب، احتمال ممنوعه شدن 
دشت شهرکرد وجود دارد.ملکپور دهکردی، خشکسالی 
را مهم ترین عامل فرونشست دشت شهرکرد اعالم کرد 
و افزود: تغییر اقلیم و برداشت بی رویه از آب به ویژه در 
بخش کشاورزی سبب شده تا س��طح ایستایی آب در 
دشت شهرکرد 27 متر کاهش یابد.فرماندار شهرستان 
شهرکرد انتقال آب چند سد خاکی به دشت شهرکرد، 
تزریق آب از طریق پروژه ه��ای انتقال آب، جمع آوری 
روان آب ها، تغذیه مصنوعی دشت و بهینه کردن مصرف 

آب به ویژه در بخش کشاورزی را مهم ترین راهکارهای 
 جلوگیری از مش��کالت بیش��تر در دش��ت ش��هرکرد 

برشمرد.
ملکپور دهکردی ابراز امیدواری کرد با تامین اعتبارات 
الزم و اج��رای راهکاره��ای علمی برای حف��ظ منابع 
آب موجود، دش��ت شهرکرد احیاء ش��ود.چهارمحال و 
بختیاری دارای ۱۱ دشت اس��ت که از این تعداد هشت 
دشت ممنوعه اعالم شده و دشت ش��هرکرد نیز با افت 
شدید آب های زیرزمینی مواجه است.دشت شهرکرد به 
دلیل استقرار مرکز استان چهارمحال وبختیاری در این 

دشت، پرجمعیت ترین دشت استان است.



علیرضا
مظاهری
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عموم سیس��تم های پردازش��ی که 
این روزها در اط��راف خود می بینیم، 
متکی ب��ه قطعات کوچکی هس��تند 
که در حالت کلی می توانیم به آن ه��ا پردازنده بگوییم. 
پردازنده یا Processor در این سیستم های پردازشی 
مانند موبایل یا کامپیوتر وجود دارند حتی در س��اعت 
دست شما هم نوعی پردازنده برای پردازش امور محوله 
به آن وجود دارد. وظایفی که در سیستم های پردازشی به 
پردازنده ها داده می شود بسیار متفاوت است. این وظایف 
می تواند پردازش تصویر، پردازش سیگنال های ارتباطی، 
پردازش صوت، پردازش ورودی ها و فرامین کاربر مانند 
لمس صفح��ه نمایش، پردازش اطالعات ذخیره ش��ده 
روی رسانه های ذخیره سازی مانند کارت های حافظه و 
هر کار دیگری که کاربر این سیستم ها با آن دارند، باشد. 
بنابراین هر سیستم پردازشی وظایف متعددی دارد که 
باید تمام آن ه��ا را پردازش کن��د. پردازنده ها در حالت 
فیزیکی نوعی تراشه یا چیپ هستند که شامل میلیون ها 
ترانزیستور می ش��وند. این جامعه ترانزیستوری که در 
دل هر پردازنده وجود دارد، در هم��کاری با یکدیگر به 
بخش های مختلف سیستم پردازش��ی خدمات رسانی 
می کنند. اگر تمام وظایفی که یک سیس��تم پردازشی 
باید انجام دهد در قالب یک پردازنده ارایه ش��ود، به آن 
 System On( پردازنده اصطالح سیس��تم در چیپ را
Chip یا SoC( می دهند. پردازن��ده SoC باعث کاهش 
حجم طراحی سخت افزار سیستم های پردازشی و بهبود 
عملکرد اجرایی و کاهش مصرف انرژی در سیس��تم ها 
می شود. در حال حاضر در دنیا شرکت های زیادی اقدام 
به س��اخت این تراش��ه ها می کنند. به احتمال زیاد نام 
برخی از این ش��رکت ها را مانند AMD، اینتل، کوالکام 
و یا انویدیا ش��نیده اید. اما همه اینها طراحی واحدهای 
مختلف پردازن��ده را انجام نمی دهن��د و باید طرح کلی 
پردازنده خود را از جای��ی دیگر گرفته و پس از کار روی 
آن، ش��کل کلی پردازنده را به همراه کارایی های آن به 
وجود آورند. یکی از شرکت هایی که طراحی واحدهای 

مختلف پردازنده را انجام می دهد، شرکت ARM است.
 یک طرح برای تعداد زیادی پردازنده

شرکت انگلیس��ی ARM که توس��عه دهنده پلتفورم و 
معماری های پردازشی برای دستگاه های همراه است، 
در حاش��یه نمایش��گاه کامپیوتکس که دی��روز برگزار 
شد، دس��تاوردهای جدید خود را به نمایش کشید که 
البته در س��ال آینده میالدی عرضه خواهند ش��د. این 
Cortex-« دستاوردها، شامل طراحی پردازنده مرکزی

A73« و پردازش��گر گرافیکی »Mali-G71« می شوند 
که عملکرد باالتری را در کنار مص��رف انرژی پایین تر 

به ارمغ��ان آورده و البته، به گونه ای طراحی ش��ده اند 
که ب��رای پدیده واقعی��ت مجازی در س��خت افزارهای 
موبایل، عملکرد کامال مطلوبی داشته باشند. ARM در 
حاشیه نمایشگاه یاد شده عنوان کرد که پردازشگرهای 
گرافیکی س��ری Mali، در سراس��ر جهان م��ورد قبول 
کاربران و سازندگان دستگاه ها بوده اند و همین موضوع 
موجب ش��ده تا در س��ال ۲۰۱۵، بیش از ۷۵۰ میلیون 
 ،Mali-G71 واحد از آنها فروخته ش��ود. اما در این بین
بر بستر نسل سوم معماری شرکت مذکور تحت عنوان 
 »Bifrost« توس��عه یافته اس��ت. این پردازشگر اجازه 
می دهد تا عملکرد گرافیکی تا ۵۰ درصد افزایش یافته 
و مصرف انرژی نیز ۲۰ درصد بهینه گ��ردد. در واقع به 
ازای هر میلی متر مربع، نسل جدید تا ۴۰ درصد عملکرد 
باالتری نسبت به نسل قبلی خواهد داشت. پلتفورم این 
پردازشگر گرافیکی توسط توسعه دهندگان آنها امکان 
بهینه س��ازی دارد و ARM خبر می دهد که شرکت ها 
می توانند آن را در قالب ۳۲ هس��ته پردازشی گرافیکی 
 ARM در محصوالت خود بگنجانند. بر همین اس��اس
معتقد است که Mali-G71 می تواند با پردازشگر های 
 nVidia GTX گرافیکی به کار رفته در لپ تاپ ها نظیر
940M رو در رو گردد. س��ازنده این پلتفورم پردازشی 
گرافیکی همچنین خبر می دهد که Mali-G71، به طور 
کامل از رزولوشن 4K پشتیبانی کرده و بر همین اساس، 
بهترین گزینه برای به کارگیری موبایل در هدست های 
واقعیت مجازی اس��ت. از طرف دیگر، این پردازش��گر 
گرافیکی می تواند نرخ به روزرس��انی صفحه را به ۱۲۰ 
هرتز ارتقا دهد و تاخیر عملک��رد گرافیکی را به ۴ میلی 
ثانیه کاهش دهد. ام��ا در خصوص پردازن��ده مرکزی، 
ARM از طراحی هس��ته Cortex-A73 پرده برداشت. 
در قیاس با Cortex-A72، هس��ته جدید تا ۳۰ درصد 

مصرف کمتری دارد در حالی که ۱/۳ بار عملکردش بهتر 
از نمونه قبلی است، اما ARM توانسته راهکاری پیدا کند 
که توسط آن، در هنگام استفاده از حالت مصرف پایین 
انرژی، این پردازنده عملکردی دو برابر بهتر از نسل قبلی 

خود داشته باشد.
 به این شکل، قدرت پردازشی باال در حالت کم مصرف 
نیز بیش��تر نیاز کاربر را تامین می کند و اینگونه نیست 
که با پردازش س��نگین، به س��رعت باتری دس��تگاه به 
اتمام برسد و این دس��تاورد اصلی Cortex-A73 است. 
ش��رکت ARM انتظار دارد ک��ه تراش��ه های مبتنی بر 
طرح هایی که آنه��ا را در همایش دی��روز معرفی کرد، 
در پای��ان س��ال ج��اری توس��ط ش��رکت ها س��اخته 
ش��ده و در س��ال ۲۰۱۷ بتوانی��م ش��اهد محصوالتی 
 مجهز ب��ه تکنول��وژی های جدید پردازش��ی ش��ویم. 
تکنولوژی ه��ای مرتبط با پردازش مرک��زی و پردازش 
 گرافیک��ی ک��ه توس��ط ش��رکت ARM توس��عه پیدا

 می کنن��د، الزاما به ش��کل اس��تاندارد و اصلی خود به 
دس��تگاه ها راه پیدا نمی کنند؛ همانط��ور که پیش تر 
گفته ش��د ش��رکت ARM تنها طراح معماری پردازنده 
است و دقیقا برعکس رفتار ش��رکت اینتل که پردازنده 
می فروش��د، ش��رکت ARM صرف��ا طراح��ی ه��ای 
جدی��د را به س��ازندگان می فروش��د و آنها، بر حس��ب 
نیازشان هس��ته ها را ش��کل می دهند. برای مثال، اپل 
در تراشه های س��ری A خود از هس��ته های سفارشی 
شده و توس��عه یافته به دس��ت ARM بهره می گیرد و 
تعداد هس��ته ها را خ��ودش انتخاب می کن��د. همین 
طور ش��رکت کوالکام نیز برای تراش��ه های مختلفش، 
 از پلتفورم ه��ای متف��اوت ARM بهره گرفت��ه و تعداد 
هسته های پردازشگر مرکزی را بر اساس نیاز، ۴، ۶ یا ۸ 

عدد انتخاب می کند.

یک مقام مسئول در معاونت علمی؛

اولین نقشه راه واکسن تدوین می شود

رییس کارگروه واکس��ن ستاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 
فناوری گفت: تا ۳ ماهه آینده، تهیه نقشه راه واکسن کشور نهایی می شود 

تا بتوانیم بر اساس آن شاهد توسعه واکسن در کشور باشیم.
دکتر هومن کاغذیان، معاون تولید انس��تیتو پاستور ایران در گفت وگو با 
بیان اینکه در حال حاضر موضوع واکس��ن در سطوح و الیه های مختلف 
مطرح است، گفت: یکی از برنامه هایی که در ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری  و وزارت بهداشت در دستور کار بوده، تهیه، تدوین 

و نهایی کردن نقشه راه واکسن است.
رییس کارگروه واکس��ن ستاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه در برنامه پنجم توس��عه موضوع 
واکس��ن وجود نداشته اس��ت، افزود: ما توانس��تیم با پیگیری های خود، 
موضوع واکسن را در پیش نویس نهایی برنامه شش��م توسعه قرار دهیم 
تا ان شاء اهلل نهایی ش��ود. کاغذیان اظهار داشت: اکنون قرار است تدوین 
نقشه راه واکس��ن که مراحل نهایی خود را می گذراند تا ۳ ماه آینده پس 
از تایید آماده ارایه به کلیه ذی نفعان عرصه واکس��ن شود. رییس پارک 
فناوری سالمت با اشاره به موارد نقشه راه واکسن عنوان کرد: در این نقشه، 
پیشنهاداتی به عنوان رسالت و وظایف کلیه ذی نفعان عرصه واکسن اعم 

از دانشگاه ها، وزارت بهداش��ت، وزارت صنایع و وزارت جهاد تعیین شده 
اند. رییس مرکز رشد برگزیده کش��ور افزود: همچنین در این نقشه راه، 
برای همه واحد های اجرایی ذی مدخل نقش بایس��ته و شایس��ته دیده 
ش��ده و مجموعه برنامه عملیاتی تنظیم ش��ده که با اس��تفاده از موضوع 
آمایش سرزمین و بیماری هایی که در مناطق مختلف وجود دارد کارهای 
پژوهشی، آموزش��ی، تحقیق و توس��عه و نیمه صنعتی و صنعتی توسط 

دانشگاه ها و واحدهای اجرایی کشور صورت پذیرد.
این عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه تا کنون اقتصاد 
واکسن در کش��ور مطرح نبوده، ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس موضوع 
اقتصاد واکسن، چندی پیش  امکان سنجی و مطالعات کسب و کار برای 
واکس��ن های مورد نیاز جامعه و نظام ایمن سازی کش��ور ارایه شده که 
به بخش خصوصی و بخش های س��رمایه گذار ارایه ش��ده است. رییس 
 کارگروه واکسن با تاکید بر اینکه نقشه راه مجموعه فعالیت هایی را روشن

 می کند که تکالیف ارگان ها در آن به خوبی مش��خص اس��ت، افزود: در 
حال حاضر مطالعات امکان سنجی اقتصادی در نقشه راه واکسن مد نظر 

قرار گرفته است.
کاغذیان تاکید کرد: یکی از دالیلی که ما را بر آن داشت تا مرجعیت علمی 

و فناورانه خود را در زمینه واکسن احیا کنیم، عدم توجه کافی به موضوع 
استراتژیک واکسن در کش��ور و در غفلت از اقتصاد واکسن بوده است؛ از 

همین رو در صدد احیای آن هستیم.
عضو کارگروه فناوری واکسن معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
افزود: در این نقشه راه اجزای مختلف زنجیره ارزش تولید واکسن اعم از 
مصرف کننده، تولید کننده، تایید کننده، ناظر کیفیت، سرمایه گذار و ... 
در حوزه واکس��ن تبیین و نقش هریک به تفصیل با هدفگذاری مشخص 
آمده اس��ت. رییس مجتمع تولیدی - تحقیقاتی انس��تیتو پاستور ایران 
با بیان اینکه تولید واکس��ن در کش��ور و بومی س��ازی دانش فنی تولید 
 واکسن فرآیندی زمانبر اس��ت، تاکید کرد: همچنین در این نقشه راه، به 
بومی سازی واکسن های مورد نیاز کشور با استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان واکسن ساز اشاره شده تا تولید کنندگان دانش بنیان ترغیب 

به ورود به میدان تولید واکسن در کشور شوند.
دبیر شورای هماهنگی تولید واکسن گفت: این نقشه راه توسط ستاد 
توسعه زیست فناوری تهیه و از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به دس��تگاه های اجرایی و وزارت خانه های مرتبط عرضه 

خواهد شد.

شرکت ARM طرح های به روز شده خود را معرفی کرد؛

کم تر مصرف کنید، بیشتر پردازش کنید

دستگاه کنتور هوشمند گاز با ویژگی حذف مشکالت امنیتی 
در مراجعه حضوری، حذف خطاهای انس��انی هنگام قرائت 
کنتور و ثبت خطاهای کنتور توسط عضو هیئت علمی واحد 

علوم و تحقیقات طراحی و ساخته شد.
  صادق رحمتی عض��و هیئت علمی مجری ط��رح گفت: در

 س��ال های اخیر کش��ورها مقررات جدی��دی در خصوص 
مدیریت بهینه مصرف انرژی به ویژه گاز را تصویب کرده اند 
که یکی از آنها زیر ساخت اندازه گیری هوشمند SMI است 
که دسترس��ی لحظه ای به اطالعات گاز مصرفی و مدیریت 

مصرف واقعی گاز را امکان پذیر می سازد.
 وی افزود: در این راس��تا جهت گیری و استراتژی جهانی به 
سوی جایگزینی تمامی کنتورهای گاز معمولی با کنتورهای 

هوشمند است.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: فناوری کنتور گاز هوشمند 
این امکان را به ما می دهد که در هر زمان، مقدار گاز مصرفی 
را به صورت بی سیم )RF( توسط دستگاه جمع کننده دستی 
)Hand held( و یا ثابت دریافت کرده و برای مانیتورینگ و 
مدیریت مصرف در مرکز کنترل شبکه )NCC( برای صدور 
قبض، اش��کال یابی، تحلیل و غیره، پردازش ش��ود. به گفته 
رحمتی تکنولوژی کنتور گاز هوش��مند از سه قسمت اصلی 

ش��امل کنتور هوش��مند گاز، جمع کننده اطالعات و شبکه 
کنترل مرکزی اس��ت که تمامی این قس��مت ه��ا در ایران 
طراحی، س��اخته و آزمایش ش��ده که با نمونه خارجی قابل 
رقابت است. وی با بیان اینکه به کارگیری کنتور هوشمند گاز 
موجب صرفه جویی چشمگیر در مصرف بی رویه گاز و مانع از 
سوء استفاده های احتمالی مشترکین می شود، تصریح کرد: 
طبق اعالم رس��می حجم گاز گمشده در شبکه گازی کشور 
بالغ بر ۱۰ میلیارد متر مکعب اعالم شده است که در این میان 
دستکاری کنتور توسط مشترکین درصد قابل توجه ای از آن 

را تشکیل می دهد.
عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات با اشاره به اینکه عمر 
تکنولوژی فعلی کنتورهای گاز کشور به ۴۰ سال پیش باز می 
گردد که متاس��فانه به راحتی مورد سوء استفاده مشترکین 
خانگی و صنعتی قرار می گیرد، گفت: در حال حاضر کارمند 
مراجعه کننده به منازل مش��ترکین، روزانه  ق��ادر به قرائت 
حداکثر ۲۵۰ کنتور  است، در حالی که در سامانه کنتور گاز 
هوش��مند مراجعه کننده به در منازل حذف و با حرکت وی 
در مس��یر هر خیابان تمامی کنتورها به طور اتوماتیک از راه 
دور قرائت شده و تا ۴ هزار کنتور بدون خطا قابل قرائت است. 
رحمتی تاکید کرد: از جمله ویژگی های کنتور گاز هوشمند 

حذف مشکالت امنیتی در مراجعه حضوری، حذف خطاهای 
انسانی هنگام قرائت کنتور و همچنین ثبت خطاهای کنتور از 
قبیل دستکاری کنتور، نشت گاز، کاهش توان باتری، جریان 

معکوس گاز و موارد بسیار دیگر است.
به گفته وی کنتور هوش��مند گاز مطابق اس��تاندارد شرکت 
ملی گاز ایران طراحی شده است که در آن ایندکس مکانیکی 

س��نتی حذف و با انکودر نوری گری-کد جایگزین شده که 
موجب ارتقای دقت ان��دازه گیری و امنیت اطالعات ش��ده 
است. در واقع با حذف شمارنده مکانیکی، خطای مکانیکی از 
بین رفته و قابلیت دستکاری نیز به حداقل رسیده است. عضو 
هیئت علمی واحد علوم تحقیقات افزود: پوش��ش حفاظتی 
مجموعه هوشمند مطابق استاندارد IP65 است که باالترین 

محافظت را در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت تامین می کند. 
ساخت نمونه های اولیه تماما با تکنولوژی نمونه سازی سریع 
)RP( انجام گرفته است که نه تنها منجر به سرعت در انجام 
پروژه شده بلکه اجرای طراحی های پیچیده را نیز امکانپذیر 

کرده است.
رحمت��ی عن��وان ک��رد: ارتب��اط رادیوی��ی )RF( می��ان 
 کنت��ور هوش��مند گاز و جمع کنن��ده اطالعات ب��ا رعایت

 پروتکل های اس��تاندارد جهانی با ارتباط بیسیم MBus در 
فرکانس ۸۶۸ و یا ۱۶۹ مگاهرتز انجام می پذیرد. وی تاکید 
کرد: به کار گیری فناوری MEMS در کنتور هوشمند، مانع 
از هر گونه جابه جایی و دس��تکاری کنتور شده و در صورت 
انجام آن از سوی مش��ترکین، سیگنال خطا در کنتور ثبت و 
در اختیار مس��ئوالن مرکز NCC قرار می گیرد. عضو هیئت 
علمی واحد علوم تحقیقات گفت: در کنتور گاز فعلی، نوسانات 
دما )-۶۰oC – ۳۰oC( در هر ۳ درجه، موجب ۱ درصد خطا 
در اندازه گیری گاز مصرفی می شود که در تابستان به ضرر 
مشترکین و در زمستان به نفع مشترکین محاسبه می شود 
در حالی که در کنتور گاز هوش��مند با به کارگیری سنسور 
دما، حجم گاز مصرفی را محاسبه و در شرایط ایده آل مطابق 

استاندارد EN12405-1 تصحیح می شود.

ریی��س هیئت مدیره ش��رکت ایس��وس، Jonney Shih در همایش 
کامپیوتک��س محصولی را معرفی ک��رد که اندکی ب��ا محصوالت این 
شرکت تفاوت دارد؛ یک ربات خانگی. او پیش از معرفی ربات خانگی 
Zenbo گفت: »خواسته بلندپروازانه ما این است که رباتیک را به تمام 
خانه ها بیاوریم.« دیجیاتو گفت، ربات مذکور با اهداف »کمک رسانی، 
سرگرمی و هم نشینی« به طور خاص برای س��المندان و کودکان در 
نظر گرفته شده است. با این حال، جالب ترین ویژگی آن این است که 
می تواند به دستگاه های قدیمی تر و لوازم هوشمند خانه متصل شود. 
به این ترتیب می توانید از طریق دوربین مدار بسته متصل به این ربات 
ببینید چه کسی پشت در است و سپس از طریق نمایشگری که روی 
صورت این ربات تعبیه ش��ده در را از راه دور باز کنی��د. Zenbo قادر 
خواهد بود به چراغ ها، تلویزیون، کولر و وس��ایل مختلف دیگر متصل 
شود. Zenbo می تواند به صورت مستقل در محیط منزل رفت و آمد 
 Zenbo کند و از طریق فرمان های صوتی هدایت شود. قسمت صورت
به عنوان یک رابط تعاملی لمسی نیز عمل می کند که از طریق آن قادر 
خواهید بود تماس تصویری برقرار کنید، به صورت آنالین خرید کنید و 
یا روی آن به تماشای محتوای ویدیویی بنشینید. ربات Zenbo شرکت 
ایس��وس می تواند به صورت صوتی نکات مختلف��ی مثل وقت ویزیت 
پزشک یا زمان مصرف دارو را به اطالع کاربر خود برساند. همچنین قادر 
است در صورت افتادن صاحب خود روی زمین، به اعضای خانواده اش 
پیامی اضطراری بفرستد. اعضای خانواده فرد حتی می توانند کنترل 
Zenbo را در دس��ت بگیرند و از طریق دوربین نصب ش��ده روی آن 
اوضاع را تحت نظر داشته باشند. ربات ایسوس به گونه ای طراحی شده 
که می تواند همراه با موسیقی برای کودکان به اجرای حرکات موزون 
بپردازد و از کتابخان��ه داخلی خود برای آنها داس��تان بخواند. طبیعتا 
ایسوس به تبلیغ برنامه مخصوص توسعه دهندگان ربات Zenbo نیز 
می پردازد؛ برنامه ای که با دسترس��ی به کیت توسعه نرم افزاری این 
ربات و اطالعات مفید دیگر می تواند به خلق اپلیکیشن های بیشتر برای 
آن منجر شود. این مس��ئله برای موفقیت ربات جدید شرکت ایسوس 
اهمیت زیادی خواهد داش��ت. ارتفاع ربات مذکور تقریبا تا زانوی یک 
فرد متوس��ط می رس��د و صدایی رباتیک برای آن در نظر گرفته شده 
اس��ت. قیمت ۵۹۹ دالری آن نیز برای یک ربات خانگی قیمت باالیی 
محسوب نمی شود و همین امر می تواند به استقبال از آن کمک کند.

همه می دانند که زمان یک ساختار اس��ت که تنظیم و نگهداری از آن 
به عهده شبکه ای بین المللی و بس��یار دقیق از ۵۰۰ ساعت اتمی قرار 
دارد. اما اکنون دانشمندان نشان داده اند با استفاده از نسل جدیدی از 
ساعت ها که به ساعت های نوری شهرت دارند، می توان دقت نگه داشتن 
زمان را افزایش داد. دانش��مندان قصد دارند با استفاده از این سیستم 
جدید ثانیه را بازتعریف کنند و این به آن معني است که زمان بیشتري 
درون یک ثانیه گنجانده خواهد شد. ساعت نوري مورد نظر به اندازه اي 
دقیق است که اگر از آغاز جهان هستي وجود مي داشت تا به امروز تنها 
دو دقیقه عقب مانده بود. حفظ زمان جهاني از اهمیت زیادي برخوردار 
است زیرا یک ثانیه، براس��اس تعریفي که س��امانه متریک جهاني یا 
SI ارایه داده، واحدي اس��ت که سیس��تم هاي GPS، شبکه هاي برق 
و شبکه هاي مالي به آن متکي هس��تند. از این رو براي حفظ زمان از 
ساعت هاي اتمي استفاده مي شود که ارتعاش��ات اتم سزیوم که مانند 
یک پاندول حرکت مي کند را محاس��به مي کند و از سال ۱۹۶۷ تا به 
امروز یک ثانیه بر اس��اس معیار SI براب��ر ۹۱۹۲۶۳۱۷۷۰ دور از این 
ارتعاشات بوده اس��ت. با این همه حتي بهترین س��اعت هاي اتمي نیز 
ممکن اس��ت در هر ماه به اندازه یک نانو ثانیه دچار خطا شوند. اما در 
سویي دیگر، ساعت هاي نوري از دقت باالتري برخوردارند. عملکرد این 
ساعت ها مشابه ساعت هاي اتمي است اما این ساعت ها نوسانات اتم ها 
یا یون هایي را اندازه مي گیرند که در فرکانس��ي حدود ۱۰۰ هزار برابر 
باالتر از فرکانس امواج ریزموج در ارتعاشند؛ این یعني سرعت و دقت 
باالتر. این دقت باال از عوارضي نیز برخوردار است، پیچیدگي را افزایش 
داده و از این رو احتم��ال از کار افتادگي آنها افزای��ش پیدا مي کند. از 
این رو ساعت هاي نوري هرگز به عنوان گزینه اي کاربردي براي حفظ 
زمان مطرح نبوده اند. اما دانشمندان موسس��ه اوزان و مقادیر ملي در 
آلمان سیستمي جدید را تشریح کرده اند که مي توان به واسطه آن از 
ساعت هاي نوري بهره برد. براي جبران دوره از کار افتادگي ساعت هاي 
نوري ، محققان قطعه اي از ساعت هاي اتمي موجود در بازار به نام میزر 
را با یک ساعت شبکه نوري استرونتیوم ترکیب کردند. میزر مي تواند 
زمان از دست رفته در زمان از کار افتادگي ساعت هاي نوري را جبران 
کند. دانشمندان این سیستم ترکیبي ساعت را براي ۲۵ روز فعال نگه 
داشتند و دریافتند خطاي زماني در این سیستم طي این مدت کمتر از 
۰/۲۰ نانوثانیه بوده است. به بیاني دیگر اگر این سیستم از آغاز جهان 
هستي روشن می بود تا به امروز و طي ۱۴ میلیارد سال تنها ۱۰۰ ثانیه 
عقب مانده ب��ود، این یعني دقتي ۱۰۰ برابر بهتر از یک س��اعت اتمي. 
این دستاورد به آن معني است که مي توان زمان بیشتري را درون یک 
ثانیه گنجاند که شاید در فعالیت هاي روزمره به چشم نیاید  اما دقت در 
فعالیت هاي اقتصادي و بانکي افزایشي قابل توجه خواهد یافت. با این 
همه محققان مي گویند تا زماني که بت��وان ثانیه SI را بازتعریف کرد، 
۱۰ سال دیگر در پیش است زیرا باید تمامي انواع موجود ساعت هاي 
نوري بررسي و ارزیابي ش��وند و بهترین آنها براي انجام این کار مورد 

استفاده قرار گیرند.

ایسوس هم به جمع سازندگان ربات های خانگی پیوست؛

رباتی برای سالمندان و کودکان
موسسه اوزان و مقادیر ملی در آلمان به آن دست یافت؛

نور از اتم دقیق تر

خبرخبر

در واحد علوم و تحقیقات؛

کنتور گاز، هوشمند شد

ماراتون ساختن ایده های سخت  افزاری-نرم  افزاری:

مبتکران اینترنت اشیاء بشتابند

IoT CUP عنوان سری مسابقات با مدل هکاتون 
)هک و ماراتون( در زمین��ه کاربردهای مختلف 
اینترنت اشیا )Internet of Things( است که 
در آن تیم  های ش��رکت  کننده برای کسب رتبه 
برتر با یکدیگ��ر رقابت می کنند و در مدت س��ه 
 MVP شبانه روز ایده  های خود را در قالب ساخت
)حداقل محصول قابل عرضه( پیاده  س��ازی و در 
روز آخر طی مراسمی تیم های برتر محصول خود 

را به سرمایه گذار ارایه می کنند.
در این رویداد رقابتی مجالی برای ارایه و تعریف 
ایده نیس��ت، بلکه فقط باید آن را س��اخت. یک 
ماراتون سخت  افزاری-نرم  افزاری به معنی واقعی 
کلمه که تیم های شرکت کننده را تحریک می کند 
تا خواب و خ��وراک خود را هم ب��ه قیمت رقابت 

بفروشند.
جایزه ای��ن رویداد برای تیم های اول تا س��وم به 
 ترتیب مبل��غ ۲۰، ۱۰ و ۵ میلیون تومان اس��ت.

 تیم  ها عالوه بر کس��ب جوایز نق��دی از فرصت 
تجاری  س��ازی محصوالت و همچنین معرفی به 

شتاب دهنده  ها نیز بهره  مند خواهند شد.
IoT CUP فقط یک رویداد سریالی نیست، بلکه 
جری��ان قدرتمندی اس��ت که عالوه بر توس��عه  
دهندگان، بازیگ��ران اصل��ی IoT را نیز گرد هم 
می آورد. این رویداد به همت ش��بکه اس��تارتاپ 

IoT برگزار می  شود.
دور اول آن در تاری��خ ۳۰ تی��ر ال��ی ۱ مرداد ۹۵ 
اجرا می گردد. پیش  ثبت نام مسابقه از تاریخ ۱۶ 

خرداد آغاز می شود.
ش��رکت در مرحله پیش  ثبت نام ضروری است. 
در این مرحله اف��راد و تیم ها ارزیابی می ش��وند 
 ،IoT CUP و پس از کس��ب ش��رایط حض��ور در
اجازه ثبت نام نهایی در رویداد را خواهند داشت. 
 برای ثبت نام و کس��ب اطالعات بیشتر به سایت 

www.iotcup.ir مراجعه کنید.
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ابالغ وقت رسیدگی
3/293 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350701633 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700067 شماره بایگانی شعبه: 940091  خواهان / شاکی 
تعاونی ثامن االئمه  به طرفیت خوانده/ متهم  اس��داله نوروزی و کیانوش 
نوروزی و پیمان نوروزی و زهرا علمکاریان  به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و تامین خواسته 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 9409980350700067 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/05/26 و ساعت 12  تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده  پس از نش��ر 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:5393 شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 189 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/294 شماره صادره: 1395/43/228246 نظر به اینکه ورثه ناصر حسن 
زاده کوجانی که عبارتند از عفت خلیلی همسر و سلطان قربانی مادر متوفی 
و س��هیال و بهنام و بهزاد و بهروز همگی حسن زاده کوجانی فرزندان وی 
با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 4165-95/2/11 دفترخانه 376 
اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت شش��دانگ پالک شماره 19754 
فرعی از 28 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 212915 
مورد ثبت در صفحه 335 دفتر جلد 939 امالک تحت شماره چاپی 707855 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 89/10/21-20261 
دفترخانه 135 اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داش��ته که سند مالکیت 
مرقوم در اث��ر جابجایی مفقود گردی��ده و تقاضای صدور س��ند مالکیت 
المثنی نموده اس��ت.  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 انتش��ار 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 نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد و طی سند رهنی 24006 مورخ 1390/12/06 
دفترخانه 135 اصفهان در رهن بانک مسکن است. م الف: 6922 اداره ثبت 

اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 258 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/295 شماره صادره: 1395/43/228215 نظر به اینکه ورثه ناصر حسن 
زاده کوجانی که عبارتند از عیال به نام عفت خلیلی همسر و سلطان قربانی 
مادر متوفی و س��هیال و بهنام و بهزاد و بهروز همگی حسن زاده کوجانی 
فرزندان وی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود ش��ماره 95/2/11-4166 
دفترخانه 376180 اصفهان، مدعی مفقود ش��دن س��ند مالکیت ششدانگ 
پالک شماره 17657 فرعی از 28 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 205243 مورد ثبت در صفحه 365 دفتر جلد 845 امالک تحت 
شماره چاپی 769081 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 
18914-91/12/28 دفترخان��ه 180 اصفهان به وی انتق��ال یافته و اظهار 
داش��ته که س��ند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی نموده اس��ت.  لذا مراتب به استناد تبصره یک 

اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتش��ار 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: 6923 اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب استان اصفهان ) 246 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/265 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350601067 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350601148 شماره بایگانی ش��عبه: 941285  خواهان عباس 
میرزاآقائی دس��تجردی با وکالت آق��ای منصور متانت فر  دادخواس��تی 
به طرفیت  خواندگان  ش��رکت عمران آبش��ار اسپادانا وابس��ته به بنیاد 
تعاون ارتش جمهوری اس��المی ایران و فرحناز حس��ن پور نجف آبادی 
و محمدرضا عربیون  و صدیقه حس��ن آذری و اعظم ش��هیر  به خواسته 
ابطال سند )موضوع سند مالی اس��ت( و مطالبه خسارت دادرسی و تنفیذ 
صلح نام )اموال منق��ول(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 6 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 220  ارجاع و به کالسه 
9409980350601148 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/05 و 
ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فرحناز 
حسن پور نجف آ بادی  و درخواس��ت خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:3395 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 216 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/325 شماره: 761/94 به موجب رای شماره 94-1306  تاریخ 94/7/28 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه جواد بابایی به نشانی مجهول  المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 230/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
1390/12/21 تا تاریخ اجرا به انضمام نیم عش��ر دولتی در حق محکوم له 
 شرکت توان باطری نخس��تین با وکالت علیرضا میری به نشانی اصفهان

 خ نیکبخت مجتمع اداری نیکبخت طبقه 4 واحد 111، ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نمای��د. م الف:6204 ش��عبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 183 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/324 شماره: 760/94 به موجب رای شماره 1311  تاریخ 94/7/28 حوزه 
45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه رضا بهرامیان مرادی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 230/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ 89/10/4 ت��ا تاریخ اجرای حکم به انضمام نیم عش��ر دولتی در حق 
محکوم له ش��رکت توان باطری با مدیریت خواجه ارزان��ی و وکالت آقای 
علیرضا میری به نشانی اصفهان خ نیکبخت مجتمع اداری نگین طبقه 4 واحد 
111،  ماده 34 قانون اجرای احکام: همی��ن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6203 
شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 190 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/323 شماره: 386/94 به موجب رای شماره 1028  تاریخ 94/6/16 حوزه 
45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محمود حبیب الهی خوراسگانی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 190/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/3/12 تا تاریخ 
وصول به انضمام نیم عش��ر دولتی در حق محکوم له احس��ان امین فر به 
نش��انی اصفهان خ فردوسی مقابل بانک مس��کن پیک موتوری فردوسی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موق��ع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6202 
شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 173 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/326 نظر به اینکه س��ند مالکیت یک سی و شش��م حبه مشاع ) به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی آن( از هفتاد و دو حبه شش��دانگ مزرعه حسین آباد میر 
علینقی پالک ثبت شماره 11 اصلی گرمسیر اردستان واقع در بخش 17 ثبت 
اصفهان ذیل ثبت 20115 در صفحه 511 دفتر 265 امالک به نام آقای محمد 
جوادی فرزند عباس ثبت و  صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 94/11/29-94030339766870 
به انضمام دو برگ استش��هادیه محلی که امضاء ش��هود آن ذیل شماره: 
18651-94/11/28 به گواهی دفتر خانه 51 اردس��تان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده 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 سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتش��ار 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:30 عصاری رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان ) 239 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

ش��ماره    9510420351400115 اجرایی��ه: ش��ماره   3 /327
پرونده:9309980351400932 ش��ماره بایگانی شعبه:930995 بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنام��ه غیابی 
مربوط��ه 9409970351400286 محکوم علیه س��ید حس��ین موس��وی 

منش فرزند محمد به نش��انی مجهول المکان محکوم است  به پرداخت مبلغ 
153/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 93/8 لغایت وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی و مبلغ 
5/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له مرتضی نصیری 
فرزند عباس به نشانی شهرستان اصفهان خ ابن سینا بعد از ک 5 پ 110 و 
پرداخت مبلغ 7/650/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
 رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مش��روح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اج��رای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه ش��ود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محک��وم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 6231 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 413 کلمه، 4 کادر(

اخبار

رییس اداره جهاد کش��اورزی فری��دن از اجرای آبیاری تیپ گندم در س��طح 
10هکتار از مزارع شهرستان خبر داد. مهران رستمی، با اشاره به کاهش نزوالت 
آسمانی و کم شدن س��طح آب های زیر زمینی اظهار کرد: در راستای توسعه 
سیس��تم های نوین آبیاری جهت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، طرح 

آبیاری تیپ گندم در سطح10 هکتار از مزارع شهرستان فریدن اجرا شد.
 وی با بی��ان اینکه کش��ت مزرعه در آب��ان ماه 94 ب��ه صورت مکانی��زه اجرا  
شده است، افزود: تاکنون چهار نوبت آبیاری توسط سیس��تم آبیاری و مقدار 
125 کیلوگرم کود دهی ازته با سیستم مبارزه با علف های هرز گندم، صورت 
گرفته است. رس��تمی در ادامه از کش��ت مزرعه الگویی چغندر قند در سطح 
 س��ه هکتار از اراضی شهرس��تان به صورت پایلوت خبر داد و ب��ا اعالم اینکه 
با اتخاذ ای��ن روش بیش از30 درص��د در مصرف آب  صرفه جویی می ش��ود، 
گفت: خزانه گی��ری این محصول ب��رای م��دت70 روز انجام ش��ده و زمانی 
که طول ریش��ه به 12 تا 15 س��انتی متر رس��ید به زمین اصل��ی منتقل می 
ش��ود و از آن جا که رش��د این محص��ول به این ش��یوه دو ماه جل��و می افتد، 
عملکرد باالتری نس��بت به کشت مستقیم حاصل خواهد ش��د. رییس جهاد 
 کش��اورزی فریدن با بیان این که کاشت چغندر قند در س��طح500 هکتار، با 
 پیش بینی تولید 25 هزار تن در اردیبهشت انجام شده است، گفت: کاشت ذرت 
در س��طح1300 هکتار با پیش بینی تولید78000 تن و کاشت سیب زمینی 
در سطح س��ه هزار هکتار با پیش بینی تولید 75 هزار تن آغاز شده و تا اواخر 

خرداد ادامه دارد.

رییس اداره دامپزشکی شهرس��تان چادگان اظهار 
داش��ت: بیماری تب برفکی یک��ی از بیماری های 
ویروسی بسیار واگیر دار در دام های اهلی می باشد 
که در صورت درگیر شدن دام به این بیماری عالوه 
بر تلفات در دام های ج��وان، باعث کاهش تولیدات 

دامی نیز می گردد.
وی راه حل، جهت پیشگیری از بیماری تب برفکی 
را رعای��ت دقیق الزم��ات بهداش��تی، قرنطینه ای 

دامپزشکی و واکسیناسیون دانست.
س��تار داودوند افزود: ب��ا هماهنگ��ی هایی صورت 
گرفته، 143هزار دز واکس��ن به اداره دامپزش��کی 
چادگان آورده شده اس��ت که این میزان دارو برای 
واکسیناسیون 120هزار رأس بز و گوسفند و 3هزار 

راس گاو شیرده و پرواری تهیه شده است.وی خاطر 
نشان کرد: اداره دامپزش��کی چادگان فقط با 2 نفر 
نیروی واکس��ینه کننده در غال��ب 2 اکیپ مبارزه 
با بیم��اری های دامی، نس��بت به واکسیناس��یون 
دام ه��ای س��نگین و س��بک را در گاوداری ه��ای 
صنعت��ی، نیم��ه صنعت��ی، س��نتی، روس��تایی و 
 عش��ایری به صورت رایگان اقدام��ات الزم را انجام 

می دهند.
داود وند تصریح کرد: با پایان طرح واکسیناس��یون 
بیماری تب برفکی ریشه کن خواهد شد و دیگر هیچ 
اثری از این بیماری در شهرستان چادگان مشاهده 

نخواهد شد.
در پایان رییس اداره دامپزش��کی چ��ادگان ضمن 

تشکر از همکاری شرکت تعاونی دامداران شهرستان 
که در اجرای این ط��رح اداره دامپزش��کی را یاری 
نمودند اظهار کرد: از دام��داران تقاضا می گردد در 
زمان اجرای این ط��رح ازجابجای��ی دام های خود 
جدا” خودداری نموده و عالوه ب��ر همکاری الزم با 
اکیپ های مبارزه با این بیماری های دامی ش��بکه 
دامپزشکی الزمات بهداشتی و قرنطینه ای را رعایت 

نمایند.
الزم به ذکر است: طرح رایگان واکسیناسیون دام ها 
در شهرستان چادگان از 25 اردیبهشت سال جاری 
شروع شده است که بیماری تب برفکی تاکنون در 
شهرس��تان چادگان بیش از 400راس دام سبک و 

سنگین تلفات داشت.

 ریی��س اداره اوق��اف نطن��ز گف��ت: کاروان پی��اده روی زائ��ران حس��ینی، 
عاشقان خمینی امروز میهمان چهار امامزاده نطنز هستند.

حجت االسالم مرتضی اکبری اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن سالروز ارتحال 
 رهبر کبیر انقالب اس��المی حضرت ام��ام خمینی )ره(، عاش��قان امام عزیز 
از نقاط مختلف کش��ور برای حضور در مرقد امام عازم تهران می ش��وند. وی 
افزود: یکی از برنامه های ساالنه شهرستان نطنز حضور کاروان های پیاده روی 
در این شهرستان است و امسال نیز همچون سنوات گذشته، بقاع متبرکه این 
شهرستان میزبان کاروان عاشقان و زائران امام خمینی)ره( هستند که از شهر 

اصفهان با پای پیاده در حال حرکت به سوی حرم مطهر امام راحل هستند.
ریی��س اداره اوق��اف نطن��ز تصریح ک��رد: کاروان پی��اده روی ب��ا حضور در 
 نطنز از ام��روز در امام��زادگان چهار بزرگوار )ع( روس��تای م��زده، امامزاده 
 رقیه خات��ون )س(، امامزاده می��ر احمد )ع( روس��تای جاری��ان و امامزاده 
احمد ابن محس��ن )ع( روس��تای خفر حاضر و مضجع ش��ریف غبارروبی و 

همچنین مورد پذیرایی قرار می گیرند.

رییس اداره جهاد کشاورزی فریدن عنوان کرد:

اجرای آبیاری تیپ گندم 
در سطح 10 هکتار از مزارع فریدن

 میزبانی 4 امامزاده نطنز 
از زائران حسینی، عاشقان خمینی

معاون فرماندار شهرستان مبارکه گفت: مشکالت 
زیادی درحوزه کتاب و کتابخوانی شهرستان مبارکه 

وجود دارد.
جواد س��لطانی  در جلس��ه انجم��ن کتابخانه های 
عمومی شهرس��تان مبارکه، گفت: بای��د با همدلی 
و همکاری مسئوالن شهرستان مشکالت فرهنگی 

این شهرستان مرتفع شود.
سلطانی گفت: تخصیص نیم درصد از بودجه ساالنه 

 ش��هرداری به کتابخانه ه��ا یک تکلی��ف قانونی و
جزو اقدامات فرهنگی اس��ت که تحق��ق این بند از 
قانون، نیاز به برنام��ه ریزی دقیق و توجه بیش��تر 

مسئوالن  دارد.
وی افزود: متولیان مربوطه شهرستانی باید نسبت 
به تعیین میزان دقیق این مبل��غ اقدام  وبه صورت 
ماهیانه به حساب انجمن کتابخانه های شهرستان  

واریز کنند.

معاون فرماندار مبارکه گف��ت: گام های بزرگی در 
زمینه کتابخوانی  در شهرس��تان مبارکه برداش��ته 
ش��ده، اما برای رس��یدن به حد مطلوب راه زیادی 

باید طی شود.
س��لطانی از بخشداران خواست نس��بت به تشکیل 
انجمن کتابخانه در روس��تاها هر چه سریعتر اقدام 
ودر صورت امکان نس��بت به تجهیز کتابخانه های 

عمومی تالش کنند.
وی گفت: توجه به کت��اب و کتابخوانی در اعتالی 
فرهن��گ عموم��ی جامع��ه، از اهمیت به س��زایی 

برخوردار است.
سلطانی افزود: برگزاری جلس��ات انجمن کتابخانه 
های عمومی شهرس��تان مبارکه گامی در راستای 
نزدیک ش��دن اه��داف متعال��ی به ط��رف اهداف 

فرهنگی است.
وی گفت: برگزاری جلس��ات انجمن کتابخانه های 
عموم��ی محکی برای س��نجش جای��گاه فرهنگی 
 و چش��م انداز آتی مباح��ث فرهنگی شهرس��تان

 است .
معاون فرماندار شهرس��تان مبارکه افزود: توجه به 
مقوله های فرهنگی از جمله کت��اب و کتابخوانی و 
گسترش این عمل نیک در بین آحاد جامعه، وظیفه 

ذاتی همه افراد است. 
وی با اش��اره به اهمیت کتاب وکتابخوانی و مطالعه 
ونزدیک ش��دن به فص��ل تابس��تان گف��ت: برای 
غنی س��ازی اوقات فراغ��ت نوجوان��ان و جوانان و 
گس��ترش مؤلفه های فرهنگی در جامع��ه، باید به 
کتاب و کتابخوانی بیش��تر توجه کنی��م و با برنامه 
 ری��زی جوانان را ب��ه س��مت کتابخوانی تش��ویق 

کنیم.

معاون فرماندار مبارکه:

 مشکالت زیادی درحوزه کتاب 
و کتابخوانی در مبارکه  وجود دارد

اخبار کوتاه

فرمانده انتظامی شهرس��تان ش��هرضا از کش��ف 117 کیل��و و700 گرم 
 حشیش و 29 کیلو و700 گرم تریاک که در باک یک دستگاه تریلر جاساز 

شده بود، خبر داد. 
حمید امیرخانی اظهار کرد: ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی 
شهید امامی شهرستان ش��هرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک 

دستگاه تریلر البرز مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرس��ی از این خودرو 117 کیلو و700 گرم حشیش و 29 
کیلو و700 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در باک تریلر جاس��از شده 
بود، کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان ش��هرضا بیان داشت: در این 
خصوص دو نفر دستگیر که جهت س��یر مراحل قانونی به مراجع قضایی 
تحویل داده ش��دند. امیرخانی در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی 
مقابله با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر را در اولویت کاری خود 

قرار داده و با این افراد برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

مدیر موسس��ه علوم قرآنی خ��ور و بیابانک گفت: جش��ن پایان دوره 
 75 نفر پیش دبستانی نسیم رحمت موسس��ه علوم قرآنی شهرستان 
خور و بیابانک برگزار ش��د. س��ید محمود علوی در حاشیه این مراسم 
اظهار کرد: این تعداد قرآن آموز فعالیت های خود را در مدت یک سال 
تحصیلی فرا گرفته اند. وی افزود: موسس��ه علوم قرآنی خور و بیابانک 
1500 نفر قرآن آموز از سنین 4 تا 85 ساله دارد که در رشته های حفظ، 

قرائت، روان خوانی و روخوانی فعالیت می کنند.
 مدیر موسس��ه علوم قرآنی خور و بیابانک خاطرنش��ان ک��رد: تا کنون 
س��ه حافظ کل قرآن کریم در خور و بیابانک به مس��ابقات کش��وری 
 و اس��تانی راه پیدا کردند. علوی گف��ت: به طور متوس��ط در هر دوره 
سه ماهه آموزش،700 نفر از کودکان و نوجوانان و700 نفر از بزرگساالن 
به ویژه مادران در این موسس��ه تعلیم می بینند. وی ادامه داد: آموزش 
قرآن آموزان طی هر دوره در شهرهای خور، فرخی، جندق و روستای 
چاه ملک انجام می شود که اولویت برنامه ها، تربیت نونهاالن، نوجوانان و 
جوانان است. مدیر موسسه علوم قرآنی خوروبیابانک تصریح کرد: بخش 
 عظیمی از مخاطبین این موسسه بزرگساالن هستند که در چند بخش 
در برنامه های عمومی و تخصصی ش��رکت می کنند. علوی اضافه کرد: 
در هر دوره سه ماهه این موسسه در طرح های بوستان، دوستان قرآن 
ویژه خردساالن چهار تا پنج سال و شکوفه های نور برای کودکان پنج تا 
9 سال و همچنین700 نفر از بزرگساالن در کالس های آموزش حفظ و 

علوم قرآنی تعلیم می بینند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا خبرداد: 

کشف 147 کیلوگرم حشیش و تریاک 
در باک تریلر

راه یابی 3 حافظ کل قرآن
 در خور و بیابانک به مسابقات کشوری

پایان کابوس دامداران چادگانی با بیماری تب برفکی

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اینجان��ب زه��را محم��ودی مال��ک خ��ودرو س��مند 
شاس��ی  ش��ماره  ب��ه   1393 م��دل   LX-EF7
موت��ور  ش��ماره    NAACR1HWXEF584758
147H0110816 شماره پالک ایران 13- 878 ی 23 به علت 
فقدان اس��ناد فروش )س��ند کمپانی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم.

اینجانب قدیر صید ال��ی جوانمردی مالک خودرو پارس 
مدل 1384 به شماره شاسی 19313283 شماره موتور 
12484078864 شماره پالک ایران 81- 386 س 12 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم.
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10
دانستنی ها

 س��االد منبع خوب فیبرها و مواد مغذی اس��ت که شما
 می توانید آن را با استفاده از ترکیبات مفید غنی سازی 
کنید. این ترکیبات غنی کننده حاوی اس��یدهای چرب 

خوب و مفید برای سالمتی هستند. 
زمانی که صحبت از چربی به میان می آید یک خطر قرمز 
در ذهن ها تشکیل می شود و تصور می کنیم باید حتما 
از آنها بپرهیزیم. البته ک��ه در خصوص چربی های مضر 
کامال حق دارید. چون نه تنها خی��ری ندارند بلکه برای 

سالمتی آسیب رسان نیز هستند.
اما در کنار این چربی های مضر، چربی های مفیدی نیز 
وجود دارند که برای عملکرد درست بدن الزم و ضروری 

هستند. 
در این مطلب شما را با 7 ماده  غنی کننده ساالدها آشنا 

می کنیم:
روغن زیتون

روغن زیتون و به ویژه روغن زیت��ون بکر یکی از بهترین 
 چاش��نی ها ب��رای تهیه و مصرف س��االدها محس��وب

 می شود. محققان مایوکلینیک اعالم کرده اند که روغن 
زیتون حاوی چربی زیادی اس��ت که از نوع اس��یدهای 

چرب اشباع نشده مونو هستند.
این نوع چربی ها برای س��المتی و عملک��رد خوب بدن 

الزم هستند. 
 این اس��یدهای چ��رب باع��ث کاه��ش خط��ر ابتال به 
بیماری های قلبی شده و به کنترل کلسترول خون کمک 
می کنند. اسیدهای چرب اشباع نشده به انعقاد خون و 

همچنین کنترل میزان انسولین کمک می کنند. 
بنابراین توصیه می کنیم به جای س��س های س��فید و 
چرب از روغن زیتون برای صرف س��االدهایتان استفاده 

کنید.
آووکادو

آووکادو میوه ای متعلق به س��رزمین های گرم اس��ت. 
این میوه خوش��مزه را به دلیل دارا بودن فواید زیاد برای 
بدن، با روغن نارگیل مقایسه کرده اند. افزودن آووکادو 
به س��االد باعث می ش��ود که ویتامین E موجود در آن 
تأثیر بیشتری پیدا کند و این مسئله به تقویت پوست و 

دستگاه ایمنی بدن کمک می کند. 
آووکادو همچنین حاوی اس��یدهای چرب اشباع نشده  
مونو نیز هست که برای سالمت قلب بسیار مفید هستند. 
به عقیده محققان استفاده از روغن آووکادو برای تقویت 
و درخش��ندگی موه��ا فوق الع��اده عمل م��ی کند. اگر 
پوس��ت چربی دارید عالوه ب��ر مص��رف آووکادو حتما 
 از روغن آن نی��ز برای نرم��ی و لطافت پوس��تتان بهره 

ببرید.
بادام

یکی دیگر از غنی کننده های س��االدها بادام اس��ت. به 
طور کلی آجی��ل ها و مغزه��ا حاوی اس��یدهای چرب 
امگا 3 هس��تند که باعث تس��کین درده��ای مفاصل و 

همچنین مقابله با افس��ردگی و غیره می ش��وند، اما به 
عقیده متخصصان بادام در مقایسه با دیگر مغزها کالری 

کمتری دارد.
را  آن  کال��ری  می��زان  خواهی��د  م��ی   اگ��ر 
دقیق تر حساب و کتاب کنید باید بگوییم که هر 30 گرم 
بادام )23 عدد( حاوی 160 کالری است. بادام همچنین 
حاوی پروتئین اس��ت که برای عملکرده��ای بدن الزم 
هستند. اگر بادام دوس��ت ندارید بادام هندی و پسته را 
امتحان کنید که از نظر میزان کالری در رتبه های بعدی 
هستند. توصیه می کنیم از بادام های خام استفاده کنید.

پنیر
پنیر یار اصلی بسیاری از ساالدها محسوب می شود. به 
گفته مجله Men s Health مص��رف برخی از پنیرها 
باعث جذب چربی های خوب می ش��وند و نیازی نیست 
که همیشه در فروش��گاه ها به دنبال قفسه پنیرهای کم 
 چرب باشید. مصرف پنیر کامل باعث جذب پروتئین نیز 
 می گردد و ش��ما را به مدت چندین س��اعت س��یر نگه 
 م��ی دارد. توصیه م��ی کنیم ک��ه روی س��االدهایتان

 کمی پنی��ر رنده کنی��د. در ای��ن صورت ب��دون اینکه 
کالری زیادی )به واس��طه خرد کردن پنیر در س��االد( 
 دریافت کنید از چربی های سالم و پروتئین آن بهره مند

 می شوید.

تخم مرغ
تخم م��رغ یک��ی از غن��ی کنن��ده ه��ای ف��وق العاده 
 ساالدهاس��ت. ای��ن بیض��ی ه��ای خوش��مزه ح��اوی

 چربی های سالمی هس��تند. توصیه می کنیم خودتان 
 Self  را از س��فیده این ماده غذایی محروم نکنید. مجله
عنوان کرده اس��ت که یک عدد تخم مرغ حاوی 5 گرم 
چربی است که تنها 1/5 گرم آن چربی های اشباع شده 
محسوب می شوند. به عقیده متخصصان مصرف متعادل 

تخم مرغ برای قلب مفید است.
 زمانی که تخم مرغ را به س��االدهایتان اضافه می کنید 
 عالوه ب��ر ویتامین ه��ا و فیبره��ای س��االد، پروتئین و 
 کولی��ن نی��ز دریاف��ت م��ی کنید ک��ه برای س��المت 
دس��تگاه عصبی تان مفید اس��ت. بنابرای��ن توصیه می 
 کنیم از این به بعد س��االدهایتان را با تخ��م مرغ آب پز 

غنی سازی کنید.
ماهی

یک راه دیگر برای غنی سازی س��االدها و جذب بیشتر 
چربی های مفید استفاده از ماهی است. ماهی تن و ماهی 
آزاد حاوی میزان زیادی اسیدهای چرب امگا 3 هستند 

که برای بدن و مغز مفید هستند.
  به عقی��ده محققان مصرف دو س��هم غذای��ی ماهی در

  هفت��ه برای س��المتی فوق الع��اده اس��ت. متخصصان 

 توصیه می کنند ک��ه ماهی را به صورت کباب ش��ده یا 
سرخ ش��ده با اندکی روغن زیتون به ساالدهایتان اضافه 

کنید.
تخمه آفتابگردان

 تخمه آفتابگ��ردان ش��هرت خوب��ی در بین بس��یاری 
 از اف��راد ن��دارد. چ��ون ای��ن دانه ه��ا چرب هس��تند،

 ام��ا ب��ا ای��ن ح��ال تخم��ه آفتابگ��ردان ح��اوی 
باع��ث  ک��ه  هس��تند  مفی��دی  ه��ای  چرب��ی 
 چاق��ی نم��ی ش��وند. یادت��ان باش��د ک��ه ای��ن 
دانه های خوشمزه اگر به اندازه مصرف شوند یعنی حدود 
یک مشت کوچک، کم کالری هستند و در عین حال به 
غنی سازی ساالدهایتان کمک می کنند. شما با مصرف 
 این دانه ها در س��االد، پروتئین و فیبر بیشتری دریافت 
می کنید. در نتیجه بدون زی��اده روی و بدون افتادن در 
دام پرخوری سیر می شوید. تخمه آفتابگردان همچنین 
 حدود 50 درص��د نیاز روزان��ه به ویتامی��ن E را تأمین

 می کن��د و حاوی منیزی��م، ویتامین B و م��واد مغذی 
دیگری نیز می باشد.

توصیه می کنیم از ای��ن پس عالوه بر اس��تفاده از انواع 
س��بزیجات مانند کاهو ، کلم ، هویج و غی��ره برای تهیه 
ساالد از مواد معرفی شده در این مطلب نیز بهره گرفته و 

ساالدهایتان را غنی سازی کنید.

در این مطلب 3 فرمول برای کش��ف تقلب های خوش��مزه در تهیه لواشک و 
ترشک ها را به شما ارایه می دهیم.

1-  رنگ میوه های طبیعی را از یاد نبرید!
همانطور که می دانید یکی از رمزهای فروش باالی این محصوالت، رنگ و لعاب 

آنهاست که چشم هر مخاطبی را خیره می کند و آب در دهانش می اندازد. 
اما اگر همان لحظه منطقتان حکمفرما باشد، کامال متوجه می شوید که هیچ 
اثری از طبیعی بودن در این رنگ ها نیست و به طور حتم پای یک تقلب در میان 
اس��ت، چراکه در حالت عادی این میوه ها رنگ طبیعی و چشم نوازی دارند و 

خبری از اغراق نیست. 
اما چطور رنگ تقلبی را از رنگ طبیعی تشخیص دهیم؟!

2- مراقب باشید شفافیت کورتان نکند!
وقتی به میوه آلو یا آلبالو ن��گاه می کنید کامال از دیدن رنگ و لعابش��ان لذت 
 می بری��د، اما چطور می ش��ود که وقت��ی این میوه ها پایش��ان در لواش��ک و

  آلوچ��ه ه��ای درک��ه و فرح��زاد بازمی گ��ردد، رنگش��ان ش��فافیت خاصی 
می گیرد؟! رنگ ه��ای طبیعی ش��فافیت ندارن��د، اما وقتی پ��ای رنگ های 
 صنعتی و غیرمج��از درمیان باش��د ش��فافیت و قرمزی دوچندان می ش��ود. 
رنگ ها، براق و خیره کننده هس��تند به گونه ای که نمی توان لحظه ای از آنها 

چشم برداشت.
3- با مکافات از روی لباس پاک می شوند!

رن��گ ه��ای صنعت��ی و غیرمج��از ای��ن محص��والت درک��ه ای و فرحزادی 
 اگ��ر روی لباس��تان ی��ا پوس��تتان بری��زد، باید ب��رای پ��اک کردنش��ان به

 ش��وینده های ش��یمیایی متوس��ل ش��وید، چراکه این رنگ ه��ا ماندگاری 
 باالی��ی دارن��د و ب��ه راحت��ی قاب��ل شس��ت وش��و نیس��تند، در صورتی که

 رنگ های طبیعی به راحتی با آب از روی لباس پاک می شوند. 
 البته ای��ن نکت��ه عمومیت ن��دارد، به عن��وان مثال پ��اک کردن رن��گ میوه

 شاتوت هم از روی لباس یا پوست کار دشواری اس��ت. رنگ های غیرطبیعی 
یک الیه روی پوست تشکیل می دهند ولی رنگ های طبیعی میوه ها اینگونه 

نیست.

 راه های تشخیص رنگ های
 غیرمجاز در خوراکی ها

خبر

جویدن گیاه مرموک تمرکز را برای درس خواندن در شب امتحان تحت تاثیر 
قرار می دهد.

گیاه مرموک از خانواده نعنا با برخورداری از ذخایر غنی آنتی اکسیدان می تواند 
در حفظ سلول های بدن در مقابل رادیکال های آزاد مفید واقع شود. 

 آس��یب های ناش��ی از رادیکال ه��ای آزاد اغل��ب منج��ر به مرگ س��لول ها، 
تضعیف سیستم دفاعی و بروز بیماری های مزمن می شوند.برگ های خوراکی 
مرموک به رنگ س��بز متمایل به خاکس��تری بوده و گل های آن با رنگ های 
متنوع آبی، بنفش و س��فید یا صورت��ی در طبیعت یافت می ش��وند. این گیاه 
سابقه ای طوالنی در کاربردهای پزشکی دارد که از آن جمله می توان به درمان 

اختالالت ذهنی و بیماری های گوارشی مرتبط با معده و روده اشاره کرد.
درمان احتمالی آلزایمر

در تحقیقی تاثیر استفاده از گیاه مرموک در بیماران دارای آلزایمر مورد بررسی 
قرار گرفت. در این تحقیق دو گروه آزمودنی مورد بررسی قرار گرفتند. 

گروه اول شامل کسانی بود که این گیاه دارویی را مصرف کردند. گروه دیگر از 
گیاه مرموک استفاده نکرده و مواد دیگری به آنان داده شد تا تاثیر تلقین پذیری 
در آنان مورد بررسی قرار گیرد. بر اس��اس نتایج این مطالعه، گروه اول، یعنی 
افرادی که به مدت چهار ماه از این گیاه خوراکی استفاده کردند، درک بهتری از 

مسایل و اضطراب کمتری نسبت به گروه دوم از خود نشان دادند.
تحقیقات دیگر نشان می دهد گیاه مرموک گیاهی جویدنی است و در تقویت 
حافظه جوانان بس��یار مفید اس��ت و مصرف آن به صورت دمنوش یا جویدن 

تمرکز را برای درس خواندن تحت تاثیر قرار می دهد.
کاهش کلسترول خون

در تحقیقی که روی 40 بیمار دارای دیابت و هایپر لیپیدمیا انجام داده ش��د 
مش��خص ش��د افرادی که به مدت 3 ماه از عصاره برگ گیاه مرموک استفاده 
می کنند، مقدار کمتری از کلسترول های مضر، تری گلیسریدها و موادی نظیر 

HbA1c در خونشان مشاهده می شود. 
همچنین بررسی خون این افراد نشان دهنده مقدار باالتری از کلسترول های 
مفید بوده اس��ت. عالوه ب��ر آن، خ��واص ضدالتهابی و تاثی��رات ضدقارچی و 
ضدمیکروبی ادویه جات و گیاهان معطری مثل مرموک در بسیاری از تحقیقات 
مورد تایید قرار گرفته اند.گفتنی است؛ از آنجا که این گیاه اغلب در مقادیر اندک 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد، دارای میزان کمی کربوهیدرات، پروتئین، فیبر 

و کالری است.

 با جویدن این گیاه 
هر شب دوپینگ کنید

زبان خوراکی ها

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی معتقد است که 
افزایش 10 درصدی تعرفه های خدمات تش��خیصی و 
درمانی سال ۹5، با واقعیت های کشور همخوانی ندارد.

دکتر داریوش طاهرخانی گفت: رشد اعالم شده توسط 
هیئت دولت با واقعیت های کش��ور فاصل��ه معناداری 
دارد. رش��د هزینه های مراک��ز ارایه کنن��ده خدمات 
سالمت باالتر از 10 درصد اس��ت و دولتمردان به جای 
الزام سازمان های بیمه گر به ایفای تعهداتشان، امسال 
هم به منظور حفظ تعادل اقتصادی بیمه ها، تعرفه ها را 

بر مبنای حقایق نظام سالمت اعالم نکردند.
وی افزود: اگر بیمه های کش��ور در یک فضای علمی با 
تمکین از تعرفه های حقیقی به تعهداتشان عمل کنند، 
ضمن کاهش پرداخت از جیب م��ردم، ارایه کنندگان 

خدمات نیز به حقوق قانونی خود خواهند رسید.
طاهرخانی با عنوان این مطلب که همه کارکنان مراکز 
خصوصی مشمول قانون کار هستند و بر مبنای مصوبه 
مربوطه حقوقشان 14 درصد رشد داشته و در کنار آن 
سایر هزینه های مراکز نیز رشد فزاینده خود را داشته 
است، ادامه داد: در مقابل در خوش��بینانه ترین حالت 
دولتیان زمینه رشد 10 درصدی درآمدها را برای بخش 
خصوصی فراهم نموده اند و این یعن��ی کاهش درآمد 
خالص مراکز و به این ترتیب نه تنها اقدام موثری در رفع 
چالش های گردش اقتصادی مراکزی که سال گذشته را 
با بحران سپری کردند، برداشته نشده است، بلکه تداوم 

فعالیت این دسته از مراکز را دشوارتر نمودند.
عضو شورای عالی س��ازمان نظام پزشکی کشور، گفت: 
شنیده ها حکایت از آن داشت که ش��ورای عالی بیمه 
که حافظ منافع بیمه هاس��ت، در مصوبه پیش��نهادی 
خود که آن نی��ز با قیمت تمام ش��ده خدم��ات فاصله 
داشت، رش��د 15 تا 20 درصدی را تقدیم هیئت دولت 
نموده بود، اما همان پیشنهاد که مورد نظر شورای عالی 
 بیمه و کمیسیون اجتماعی دولت بود و براساس منابع

 بیمه ای کشور محاسبه ش��ده بود نیز به تصویب دولت 
نرس��ید.وی افزود: قاب��ل تعمق ترین قس��مت مصوبه 
 دولت آن است که توزیع رشد در خدمات مربوطه را به

 تفکی��ک هر خدمت ب��ا حفظ میانگی��ن 10 درصد در 
اختیار شورای عالی بیمه قرار داده است و به این ترتیب 
با سابقه ای که در کتاب ارزش گذاری خدمات سالمت 
مشاهده ش��د، هر گروهی که قدرت البی عمیق تری با 
اعضای شورای عالی بیمه داشته باشند، از درصد رشد 
تعرفه ای بیش��تری در خدمات شان برخوردار خواهند 

شد.
طاهرخانی تاکید کرد: بنابرای��ن، مصوبه دولت نه تنها 

به نفع نظام س��المت کشور نیس��ت، بلکه چالش های 
بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

 وی ب��ا عن��وان ای��ن مطلب ک��ه تنه��ا مدی��ران نظام 
بیمه ای کشور از این مصوبه سود خواهند برد، توضیح 
 داد: چون به رقم رشد 14 درصدی در منابع شان، رشد 
پرداخ��ت هایش��ان ب��ه مراک��ز خصوص��ی و دولتی و 
دانش��گاهی تنها 10 درصد رش��د خواهد داشت و این 
خود می تواند مراکز دولتی و دانشگاهی را نیز به چالش 

بیشتری بکشاند.
عضو شورای عالی س��ازمان نظام پزشکی کشور، ادامه 
داد: با همه این اوصاف حفظ کمیت خدمات توسط ارایه 
کنندگان خدمات موضوعی اس��ت که باید بیشتر مورد 
دقت قرار می گرفت. چون اگر کمیت خدمات با کاهش 
مواجه گردد، قبل از هر کس��ی مردم با مش��کل مواجه 
خواهند شد و قطعا این موضوع خواسته دولتی با شعار 

سالمت محوری نیست.
طاهرخان��ی در پایان تاکی��د کرد: دولتم��ردان باید به 
 این نکته توجه داشته باش��ند که رفع چالش های نظام 
بیمه ای کش��ور به به��ای افزایش چالش ه��ای نظام 

سالمت منصفانه نیست و موجب تنزل شاخص »عدالت 
در سالمت« خواهد شد.

هیئت وزیران در جلس��ه ای، با افزای��ش میانگین 10 
درصد به تعرفه های خدمات تش��خیصی و درمانی در 
بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در س��ال 

13۹5 موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، 
توزیع می��زان افزایش در ه��ر یک از م��وارد مذکور به 
تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه 

تعیین می شود.

ساالدتان را با این 7 خوراکی بخورید!

تبعات افزایش 1۰ درصدی تعرفه ها؛

سالمت مردم، قربانی منافع بیمه ها

دریچه

فراگیری دخانیات، مش��کلی جهانی است و توسعه بی س��ابقه تولیدات مواد 
دخانی و فروش فراوان آن در سراسر دنیا، به ویژه نواحی کم درآمد، زیان های 
 فراوان جسمی و روحی را برای آنها به همراه آورده است. بیماری ها، مرگ و میر

زود رس و زیان ه��ای اقتصادی، کمترین پیامدهای مصرف این ماده اس��ت و 
پیش بینی می شود در سی سال آینده، دخانیات، بیشترین عامل مرگ و میر و 

کاهش طول عمر باشد.
**آثار زیانبار دخانیات

1. بیماری قلبی و عروقی
سیگار کشیدن، عامل اصلی بیماری های قلبی و عروقی است و احتمال حمالت 
قلبی را تا دو برابر افزایش می دهد. مصرف یک نخ س��یگار، ضربان قلب را تا ده 
ضربه در دقیقه و فشار خون را در حدود ده میلی متر جیوه افزایش می دهد؛ در 
نتیجه، کار قلب و نیاز به اکسیژن را باال می برد. اگر رگ های قلب سالم باشند، در 
مقابله با این افزایش نیاز، دریچه های قلب گشاد می شوند و این نیاز را برآورده 
می کنند. ولی اگر رگ های قلب بیمار به تصلب شرایین مبتال باشد، این روند 
طبیعی اتفاق نمی افتد و فرد دچار درد قفسه سینه خواهد شد. نیکوتین سیگار با 
تغییراتی که روی پالکت ها و عناصری که مسئولیت پیشگیری از انعقاد خون را 
دارند، ایجاد می کند، احتمال لخته شدن خون را به ویژه در عروق کرونر افزایش 

می دهد و سکته قلبی را به وجود می آورد.
2. سرطان زایی

سیگار، مهم ترین عامل مرگ و میرناشی از سرطان است. سی درصد کل مرگ 
ناشی از سرطان، در اثر سیگار پدید می آید و جالب اینکه مرگ ناشی از سرطان 
ریه، از تمام تومورها بیشتر است. س��یگار افزون بر سرطان ریه، از عوامل دیگر 

سرطان ها، به ویژه دهان، حنجره، نای، مثانه، کلیه، لوزالمعده و رحم است.
3. تخریب دستگاه گوارش و دخانیات

زخم معده و اثنی عشر و عوارض مرگ و میر آن، در سیگاری ها خیلی بیشتر از 
غیرسیگاری هاست. سیگار، جلوی بهبود طبیعی این زخم ها را می گیرد و بهبود 

ناشی از دارو را نیز به شدت کاهش می دهد. 
4. بیماری های دهان

محیط دهان، به عنوان نخس��تین ناحیه از بدن که در تماس مستقیم با دود و 
حرارت ناشی از دخانیات است، می تواند دستخوش تغییرات زیادی قرار گیرد. 
تغییراتی که در محیط دهان ایجاد می ش��ود، به صورت لثه ملتهب و پررنگ، 
کاهش ارتفاع لثه، زخم شدن و نیز تغییر رنگ دندان هاست. مهم ترین قسمت 
در ناحیه صورت ودهان که مستعد سرطان است، مخاط دهان، زبان، لب و در 
مراحل شدیدتر، غدد بزاقی و استخوان فک می باشد. در عین حال، استعمال 
دخانیات می تواند به عنوان عاملی در پیشرفت پوسیدگی های دندانی شمرده 

شود.
5. اثر سیگار بر پوست

سیگار، موجب چروک شدن پوست، پیری زودرس و نیز کاهش جریان خون در 
مویرگ های پوست می شود.

6. آثار منفی در دوره بارداری
مطالعات نشان می دهد که مصرف سیگار در دوران حاملگی، اثرات سوء بسیاری 
بر سالمت مادر و کودک وارد می کند؛ به گونه ای که سیگار کشیدن در دوران 
بارداری، س��بب به تعویق انداختن و کند شدن رشد جنین می شود. به همین 
دلیل، متوسط وزن نوزاد مادران سیگاری دویس��ت گرم کمتر از وزن طبیعی 

است. همچنین در مادران سیگاری، خطر مرگ ناگهانی نوزاد بیشتر است. 



داستان کوتاه

شیخ بهایى 
و پینه دوز اصفهانى
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ش��یخ بهاء الدین محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ 
بهایی )متولد در س��ال ۹۵۳ هجری قم��ری در بعلبک( 
حکیم ، فیلس��وف ، دانش��مند و از علمای برجسته دوره 

صفوی بوده است.
نس��بت ش��یخ بهایی به »حارث همدانی« ، یکی از یاران 
نزدیک امیرالمومنین )علیه الس��ام( می رس��د. وی ده 
ساله بود که پدرش )عزالدین حس��ین عاملی( که یکی از 
بزرگان علمای شام در دوران خود بود ، رهسپار سرزمین 
ایران ش��د و از آنجایی که در دوران صفوی ، شهر قزوین 
 مرکز دانشمندان محسوب می شد در آن شهر ساکن شد و 
بهاء الدین نیز در مکتب پدر به کسب علم و دانش پرداخت. 
شیخ بهاء الدین پس از به اتمام رساندن تحصیات با قصد 
س��فر حج ، به بسیاری از س��رزمین های اس��امی زمان 

خویش از جمله مصر ، عراق و شام رفت.
علم شیخ بهایى

شیخ بهایی در فراگیری علم خس��تگی ناپذیر بود و گاها 
برای کسب فیض از محضر اس��اتید برجسته به شهرهای 
دیگر سفر می کرد. وی فقه ، اصول و تفسیر را نزد »شیخ 
عزالدین حس��ین عاملی« ، طب را از »حکیم عماد الدین 
محمود« ، کام و فلسفه را در مکتب »موالنا افضل قاینی«، 
منطق را در پیشگاه »ماعبداهلل بهابادی« ، حکمت را نزد 
»عامه یزدی« و ریاضیات را از اس��تاد برجسته  آن زمان 

یعنی »شیخ احمد گچایی« آموخت.
فیلسوف بزرگ ، ش��یخ بهایی شخصیت علمی منحصر به 
فردی داشت که نه تنها در دوره حیاتش ، بلکه تا به امروز 
نیز شهره جهانیان می باشد. وی در شکوفایی علمی زمان 
خویش باالخص در شهر اصفهان نقشی بنیادین داشت ؛ 
تا جایی که چندین حوزه علمی در شهر اصفهان تاسیس 
نمود و شاگردان فراوانی از جمله »محمدتقی مجلسی«، 
»محمدتقی مجلسی« ، »محمدمحسن فیض کاشانی«، 
»صدرالمتألهین شیرازی« ، »سید ماجد بحرانی« و ... را 

پرورش داده است.
در واقع وی بر تمام علوم رس��می زمان خود مشرف بود و 
البته در برخ��ی از علوم همچون ، »مع��ارف دینی و علوم 
اسامی« چنان تبحر داشت که صاحب نظر بود و از خود 
خاقیت نش��ان می داد و همین امر موجب برانگیختگی 

اعجاب اطرافیان وی شده بود.
گذش��ته از علوم و معارف اس��امی ، یک��ی از حوزه های 
اصلی فعالیت شیخ ، ریاضی و معماری بوده است. معروف 
ترین اثر ریاضی وی کتاب »خاصه الحس��اب« می باشد 
که شامل ریاضیات مقدماتی و متوس��ط است و بنابر پایه 
های مستحکم و مستدل علمی خاص آن ، شروح بسیاری 
برآن نگاش��ته ش��ده البته نظریات خاص ش��یخ بهایی ، 
تنها در ب��اب ریاضی محض نب��ود زی��را وی در به غایت 
رساندن مسایل فلس��فی نیز، از ریاضی بهره جسته است. 
 به عنوان مثال در بطان نظریه عدم تناهی ابعاد،  به طرح 
اس��تدالل ه��ای هندس��ی روی آورده و در ح��ل 
موضوع��ات فقه��ی ب��ه نح��وی متبحران��ه از ابع��اد 

عل��وم ریاض��ی اس��تعانت جس��ته اس��ت ب��ه ط��وری 
 ک��ه مش��اهده م��ی ش��ود وی در تعیی��ن حج��م 
»آب کر« و حد نصاب »زکات« ریاضیات را پایه و اس��اس 

کار دانسته است.
یکی دیگر از تاش های بی بدیل شیخ بهاء الدین محمدبن 
حسین عاملی ، مطالعه و بررسی خاص احادیث می باشد.

وی با صرف س��الیان زیاد در راس��تای تحلی��ل و واکاوی 
احادیث دینی ب��ه ارایه معان��ی جدیدی در ای��ن زمینه 
پرداخته و با ای��ن روش گامی عظیم در راس��تای خنثی 
س��ازی توطعه های متاخرین برداشت و طریق تشخیص 

احادیث دروغین را آشکار ساخت.
نقش شیخ بهایى در اشاعه تشیع

ش��یخ بهاالدین به واس��طه علم و جایگاه فقهی ، در دربار 
صفویان جایگاه ویژه ای داشت و همواره مورد توجه ویژه  
بزرگان حکومت بود از این رو ، فرصت را مغتنم شمرد و به 

تثبیت و اشاعه تشیع و همچنین 
تبلیغ فرهنگ اس��امی پرداخت 
و در این مس��یر از تاثیرگذارترین 
افراد به ش��مار می آید؛ به همین 
خاطر لقب »ش��یخ االس��ام« را 
ب��ه وی داده اند. البت��ه برخی این 
قرابت با درباریان صفوی را تحریف 
نموده و سعی بر تخریب شخصیت 
اخاقی شیخ داش��ته اند. درحالی 
که وی هم��واره ب��رآن ب��ود تا از 
طرق مختلف به تروی��ج و تثبیت 
تش��یع بپردازد. در این راستا حائز 
اهمیت اس��ت که بگوییم حضرت 

امام خمینی )رحم��ه اهلل( در برخی از آث��ار خود از جمله 
 »ش��رح حدیث جنود عقل و جهل« و »چهل حدیث« در 

بخش هایی ب��ه آرای ش��یخ بهایی اس��تناد ک��رده و در 
س��خنرانی های تاریخی خود از روند مسالمت آمیز شیخ 
بهاءالدین با س��اطین صفوی در جهت رواج تشیع دفاع 

کرده است.
بنیانگذار کبیر انقاب درباره ش��یخ بهای��ی می فرمایند : 
»یک طایفه از علما ، اینها گذشت کرده اند از یک مقاماتی 
و متصل شده اند به یک س��اطینی با اینکه می دیدند که 
مردم مخالفند لکن ب��رای ترویج دیانت و ترویج تش��یع 
اسامی و ترویج مذهب حق ، متصل شده اند به ساطین 
و ای��ن س��اطین را وادار ب��ه ترویج مذهب تش��یع کرده 
اند. اینها آخوند درباری نبودند. این اش��تباهی اس��ت که 
بعضی نویسندگان ما می کنند. نباید فردی تا به گوشش 
 مثا اس��م مجلس��ی )رضوان اهلل علی��ه( یا ش��یخ بهایی

  )رضوان اهلل علیه(  رس��ید بگوید، اینها روابط داش��تند و 
می رفتند س��راغ سلطان و همراهی ش��ان می کردند و یا 
خیال می کنند که اینها مانده بودند ب��رای جاه و عزت و 
احتیاج داشتند به اینکه شاه سلطان حسین و شاه عباس به 
آنها عنایتی بکنند! این حرف ها نبوده. آنها گذشت کردند؛ 
یک مجاهده نفسانی کرده اند برای اینکه این مذهب را به 
وسیله آنها، به دس��ت آنها ]ترویج کنند[ ... در زمان ائمه 
هم بودند. خود حضرت امیر را چ��را نمی گوییم؟ بگوییم 
حضرت امیر هم هست؟ حضرت امیر  بیست و چند سال 
به واسطه مصالح عالیه  اسام در نماز اینها رفت و تبعیت 
از اینها ک��رد ، برای اینکه یک مصلحتی ب��ود که فوق این 
مسایل بود. سایر ائمه )علیهم السام ( هم گاهی مسالمت 

می کردند.«
اطالع شیخ بهایى از زمان مرگش

روزی ش��یخ بهایی به همراه برخی از ش��اگردان خویش 
به قبرس��تان رفت ، بر س��ر قبره��ا می نشس��تند و برای 
درگذشتگان فاتحه می خواندند ، ناگهان شیخ آوایی شنید 
که او را منقلب کرد. از همراهان پرس��ید: شما هم صدا را 

شنیدید ؟ آنها گفتند: نه!
ش��یخ بهایی پس از آن، حال دیگ��ری پیدا ک��رد و دائم 
به درگاه پرورگار دعا و مدتی 
بعد، شاگردانش از او پرسیدند 
آن روز چه ش��نیدی؟ گفت: 
به م��ن گفتند آم��اده مرگ 
باش��م، ش��ش ماه گذشت و 
 دوازدهم شوال 10۳0 قمری 
)ی��ا 10۳1 ق( ف��را رس��ید و 
روح ملکوت��ی آن ع��ارف و 
عالم ب��زرگ به س��وی معبود 
پر کشید، بیش از ۵0 هزار نفر 
در تش��ییع جنازه او ش��رکت 
داش��تند، عام��ه محمدتقی 
مجلس��ی بر وی نماز گزارد و 
سپس پیکرش را به مشهد مقدس بردند و بنا بر وصیتش 

در جوار مرقد امام رضا)ع( به خاک سپردند.

حکایت

امیرالمومنین علیه السام که در تمام نبردها در حضور پیامبر و پرچمدار آن حضرت 
بود، در نبرد تبوک به دستور پیامبر در مدینه ماند تا زمام امور را به دست بگیرد و مراقب 
باشد که دشمنان و منافقان در غیاب پیامبر توطئه نکنند زیرا منطقه تبوک با مدینه 
فاصله بسیار زیادی داشت و نخستین بار بود که پیامبر مدینه را به چنان مقصد دوری 

ترک می کرد.
بر همین اساس، پیامبر به علی علیه السام فرمود: تو سرپرست اهل بیت و خویشاوندان 
من و مهاجران هس��تی و جز من و تو هیچ کس شایس��تگی این را ن��دارد. منافقان و 
دشمنان که از درایت پیامبر برای انتخاب علی علیه السام سخت عصبانی بودند علیه 

او تبلیغ کردند که به دلیل گرما و دوری راه، با لشکریان اسام به تبوک نرفته است.
علی علیه السام این شایعه را به گوش پیامبر رساند و پیامبر به او فرمود: آیا تو خشنود 
نمی شوی که جایگاهت نسبت به من، جایگاه حضرت هارون علیه السام نسبت به 
موسی علیه السام باشد؟ )با این تفاوت که پس از من پیامبری نمی آید.( پس همان 
طور که حضرت هارون علیه السام وصی و جانشین موسی بود، تو نیز وصی و جانشین 

پس از من هستی.
این حدیث در تاریخ به نام حدیث منزلت معروف است.

شیخ بهایی روزی از بازار اصفهان می  گذشت، در یک گوشه دور افتاده بازارداخل 
یک مغازه کوچک و رنگ و رو رفته که نور باریکی از س��قف آن به داخل دکان 
می تابید و در و دیوارش را روشن می ساخت، ناگهان چشمش به پیرمردی افتاد 
که بیش از ۹0 سال از عمرش می گذشت و در آن حال مشته سنگینی به دست 
داشت و مش��غول کوبیدن به تخت گیوه بود. شیخ بهایی با دیدن پیرمرد دلش 
به حال او س��وخت و به داخل مغازه رفت و از پیرمرد  پرسید: تو چرا در جوانی 
اندوخته و پس اندازی برای خود گرد نیاوردی تا در این س��ن پیری مجبور به 

کار کردن نباشی؟ 
پیرمرد سرش را از روی گیوه برداشت و نگاه نافذش را روی شیخ بهایی انداخت 
ولی چیزی نگفت. شیخ دست پیش برد و مش��ته را از دست پیرمرد گرفت و با 
علمی که داش��ت آن را تبدیل به طا کرد و بعد زیر نوری که از س��قف به روی 
پیشخوان می تابید جلو پینه دوز گذاشت. مشته فوالدی سنگین وزن که در آن 
لحظه تبدیل به طا شده بود در زیر نور خورشید درخشش خاصی پیدا کرد و 
ناگهان دکان پینه دوز را به رنگ طایی در آورد ش��یخ بهایی بعد از این کار به 

سرعت عازم خروج از مغازه شد و در همان حال خطاب به پیرمرد گفت:
پینه دوز، من مش��ته تو را تبدیل به ط��ا کردم آن را ب��ازار طافروش ها ببر و 

بفروش و بقیه عمر را به راحتی سر کن.
شیخ بهایی هنوز قدم از دکان بیرون نگذارده بود که ناگهان صدایی او را برجای 

نگاه داشت. این صدای پیرمرد بود که می گفت:
ای شیخ بهایی اگر تو مشته مرا با گرفتن در دست تبدیل به طا کردی من آن 
را با نظر به صورت اولش در آوردم! ش��یخ بهایی به س��رعت برگشت و به مشته 
نگریست و دید مشته دوباره تبدیل به فوالد ش��ده است دانست که آن پیرمرد 
به ظاهر تنگدست و بی س��واد از اولیاءاهلل و مردان خدا بوده و علم و دانشش به 
مراتب از او بیشتر اس��ت و نیازی به مال دنیا ندارد. روی این اصل با خجالت و 
شرمندگی پیش رفت و دس��ت پینه دوز را بوسید و غذر بسیار خواست و بدون 

درنگ از مغازه خارج شد.
از آن به بعد هر گاه از جلو دکان پیرمرد رد می شد، سری به عامت احترام خم 

کرده و با شرمندگی می گذشت!

در ایامی که امیرالمؤ منین )ع ( زمامدار کشور اسام بود اغلب به سرکشی 
بازارها می رفت و گاهی به مردم تذکراتی می داد.

 روزی از بازار خرمافروش��ان ، گ��ذر می کرد دختر بچ��ه ای را دید گریه 
می کند ایستاد و علت گریه اش را پرسش کرد. در جواب گفت: آقای من 
یک درهم داد خرما بخرم، از این کاسب خریدم به منزل بردم نپسندیدند 

آورده ام که پس بدهم قبول نمی کند.
حضرت به مرد کاس��ب فرمود: این دختربچه خدمتکار اس��ت و از خود 

اختیاری ندارد شما خرما را بگیر و پولش را برگردان . 
 مرد از جا حرکت و در مقابل کس��به و رهگذرها با تمام دس��ت به سینه 

علی علیه السام زد که او را از جلو دکان رد کند. 
 کس��انی که ناظر جری��ان بودن��د ب��ه او گفتند: چ��ه می کن��ی ؟ این

 امیرالمؤ منین است . مرد خود را باخت و رنگش زرد شد، فورا خرمای بچه 
را گرفت و پولش را داد.

سپس گفت: یا امیرالمؤ منین مرا ببخشید و از من راضی باشید.
حضرت فرمود: چیزی که مرا از تو راضی می کند این است که روش خود 

را اصاح کنی و رعایت اخاق و ادب را بنمایی.

جانشینى امام على علیه السالم

على علیه السالم و کاسب بى ادب

 رسمیت یافتن دین مسیح)ع( 
در روم به فرمان امپراتوري روم 

در غرب، دو طرف نزاع، اگوس��تین )۳۵4-4۳0م.( و پاگی��وس)۳60-420م.( 
بودند. بحث آنان در خصوص مسئله طبیعت انس��ان و راه نجات او بود؛ آیا انسان 
فقط از طریق قدرت الهی نجات می یابد، یا در فرآیند نجات جایی برای اراده انسانی 
نیز وجود دارد؟ سخن پاگیوس این بود که همه انسان ها آزاد خلق شده اند ومی 
 توانند خوب یا بد را برگزینند، اما به نظر اگوستین اعتقادات پاگیوس با بسیاری از

 آموزه های اساسی مسیحی ناسازگار بود. او می گفت این اعتقادات با آموزه های 
فیض ازلی، گناه نخستین و منجی بودن مسیح، در تعارض است. اگوستین می گفت 
انسان وارث گناه آدم است و خودش هرگز نمی تواند برای نجات خود اقدام کند، اما 
مسیح با صلیب خود، این نجات را ممکن ساخت و هر کس فیض الهی شامل حال او 
شود، نجات می یابد. درباره منشأ اندیشه های اگوستین باید گفت او در واقع سخن 
پولس را در این باره بیان کرده و سخن تازه ای نگفته است. سرانجام عقاید پاگیوس 
در سال 4۳1 م. در شورای افسس محکوم شد، اما نزاع ادامه یافت. پس از آن، راهبی 
به نام یوحنای کاسیان )۳60-4۳۵م.( تاش کرد تا دو نظر را با هم بیامیزد. بر این 
اساس، برای مدتی اندیشه ای نیمه پاگیوسی حاکم شد، اما سرانجام در شورای 
اورانژ در سال ۵2۹م. تعالیم پاگیوس و یوحنای کاسیان محکوم و تعالیم اگوستین 
با اندکی تعدیل پذیرفته شد. بنابراین در پایان قرن پنجم، نظام الهیاتی مسیحی به 
شکل نهایی خود رسید و در باب مسیح شناسی، اندیشه های پولس به طور کامل 
پذیرفته شد، اما در باب انسان و نجات، اندیشه های او با اندکی تعدیل مورد قبول 

قرار گرفت.

در چنین روزی

 انحالل حزب جمهوري اسالمي 
به پیشنهاد اعضاي آن 

حزب جمهوري اس��امي یک هفته پس از پیروزي انقاب از سوي حضرات آیات 
سید محمد حسیني بهشتي، سید علي خامنه اي، سید عبدالکریم موسوي اردبیلي، 
اکبر هاشمي رفسنجاني و دکتر محمد جواد باهنر با هدف ایجاد تشکیاتي نیرومند 
و سامان دادن به نیروهاي فعال و ایجاد انسجام و انضباط، اعام موجودیت کرد و به 
عضوگیري پرداخت. این حزب، در طول حیات خود، ضمن شرکت فعال تشکیاتي 
در تمامي صحنه هاي سیاسي و اجتماعي کش��ور، به لحاظ حضور رهبران حزب 
در س��طوح باالي تصمیم گیري، نقش تعیین کننده اي در سمت گیري مسایل و 

موضع گیري هاي کشور ایفا نمود.
فعالیت حزب جمهوري اس��امي تا س��ال 1۳6۳، همچون گذش��ته ادامه یافت 
ولي از آن سال به بعد، به تدریج دامنه و گس��تردگي آن کاهش یافت تا آن که در 
 یازدهم خرداد 1۳66، به دنبال پیشنهاد آیت اهلل خامنه اي و هاشمي رفسنجاني به

 امام خمیني، مبني بر توقف فعالیت هاي حزب و موافقت ایشان، حزب جمهوري 
اسامي، فعالیت هاي خود را متوقف نمود. 

در نامه رهبران حزب آمده بود: »احساس مي شود که وجود حزب، دیگر آن منافع 
و فواید آغاز کار را نداشته و به عکس ممکن است در شرایط کنوني، بهانه اي براي 
 ایجاد اختاف و دو دس��تگي و موجب خدش��ه در وحدت و انس��جام ملت گردد. 
ش��وراي مرکزي حزب، با اکثریت قاطع به این نتیجه رس��ید که مصلحت کنوني 
انقاب در آن است که حزب جمهوري اس��امي تعطیل و فعالیت هاي آن به کلي 

متوقف گردد.«

رحلت عالم جلیل 
»میرزا محمد حسن شیرازي« 

آیت اهلل میرزا محمدحسن ش��یرازي در نیمه  جمادي االولي س��ال 12۳0 ق در 
شیراز به دنیا آمد. از چهار سالگي شروع به تحصیل نمود و در 8 سالگي مقدمات را 
به پایان برد. وي در پانزده سالگي شرح لمعه را تدریس کرد و سپس عازم اصفهان 
گردید. میرزاي شیرازي در 2۹ سالگي وارد کربا شد و پس از آن به نجف رفت و در 
درس شیخ اعظم، انصاري، شرکت جست و از خواص شاگردان او شد. پس از فوت 
شیخ مرتضي انصاري در 1281 ق زعامت شیعه به میرزاي بزرگ شیرازي محول 
گردید و نزدیک به ۳0 سال در این مقام به رفع مش��کات مردم و اداره  حوزه هاي 
علمیه مشغول بود. مهم ترین حادثه اي که در ایام زعامت آن پیشواي بزرگ شیعه 
رخ داد، قضیه  جنبش تنباکو بود. فتواي تاریخي ایشان در معاهده  انحصار تنباکو 
در زمان ناصرالدین ش��اه، چنان مردم را به صحنه کشاند که شاه قاجار، مجبور به 
فسخ قرارداد تنباکو گردید. میرزاي ش��یرازي همزمان با رهبري جامعه  اسامي، 
شاگردان بسیاري را به جامعه  اسامي تقدیم نمود و کتب متعددي را تالیف کرد. 
حضرات آیات عظام سیدمحمدکاظم یزدي، آخوندمامحمد کاظم خراساني، میرزا 
محمدتقي شیرازي معروف به میرزاي دوم، شیخ فضل اهلل نوري، حاج میرزا حسین 
نوري، میرزا اس��ماعیل ش��یرازي و ده ها عالم بزرگوار از جمله شاگردان این فقیه 
بزرگوار مي باشند. سرانجام، میرزاي بزرگ در 82 سالگي در سامرا چشم از جهان 
فرو بست. جسد مطهرش را از س��امرا تا نجف با پاي پیاده تشییع کردند و در آخر 
شعبان در جوارمرقد منور امیرالمؤمنین)ع( به خاک سپردند. از آن پس مجالس 

فاتحه در تمام شهرها برگزار گردید.

 مراس��م گاب گیری هر س��اله از نیمه های اردیبهش��ت تا 
نیمه های خرداد در بسیاری از شهرهای کاشان مانند قمصر 
انجام می گیرد. این مراس��م هر س��اله چیزی در حدود یک 
میلیون نفر گردشگر به خود جذب می کند. ساالنه پانزده هزار 

تن گاب سنگین از هزار و پانصد واحد گابگیری کاشان، گاب 
تهیه می شود.دو ش��هر قمصر و نیاسر از اواسط اردیبهشت به 
مدت دو تا سه هفته میزبان مهمانانی هستند که برای حضور در 
مراسم گابگیری به این شهرها سفر می کنند. این دو شهر پر از 
باغ های گل  محمدی و جویبارهای زاللی هستند که لطف شهر 
را برای کسانی که پس از طی کویر به شهر رسیده اند دوچندان 
می کند. گل محمدی که در کاشان و اطراف آن کشت می شود، 
از نوع Rosaceus هس��تند. در زمان گابگیری در طول روز 
هوا گرم، اما هنگام غروب و شب هوا سرد می شود. بهتر است در 
گشتی که به این مناطق دارید کفشی سبک و راحت انتخاب 
کنید و از ریختن زباله خصوصا ظروف یک بار مصرف در محل 

خودداری کنید.
کاشت گل محمدی در ایران قدمتی حدود ۷ هزار ساله دارد و 
مراسم گابگیری آیینی 1000 س��اله است که در طول زمان 
تغییراتی بس��یار جزیی داشته اس��ت. گاب قمصر که از نظر 
مرغوبیت بهترین گاب جهان به شمار می رود، از نظر مذهبی 
نیز دارای ارج و قرب اس��ت. عاوه بر آنک��ه برای معطر کردن 

فضاهای مذهبی به کار می رود، هر ساله در تاریخ ۹ ذی الحجه 
خانه خدا توس��ط این گاب ناب شسته می ش��ود.هرچند در 
دنیا قمصر را به عنوان مهد مرغوب ترین گاب می شناس��ند، 
اما گاب ناب در روستاهای ون، سار، سده و وادقان که کمتر 
شناخته شده و توریستی هستند تهیه می شود. دراین روستاها 
که در مناطقی کوهستانی تر نسبت به قمصر و نیاسر قرار دارند، 
گل ها دیرتر شکوفا می شوند و گاب غلیظ تری در آنها تهیه 

می شود.
مرغوب ترین گاب در این منطقه مربوط به روستای وادقان و 
ون است که در ۵0 کیلومتری شمال کاشان، در مرز استان های 
قم ، اصفهان و مرکزی قرار دارند. عاوه بر گاب سایر عرقیجات 

و کتیرای مرغوبی نیز در این روستاها به دست می آید.
فرآیند گابگیری به این شکل اس��ت که دیگ های بزرگ را 
پر از گلبرگ های گل محمدی و آب کرده روی تل هیزم می 
گذارند و گاب را با تقطیر به دست می آورند. پیش از این برای 
 مراسم گابگیری دیگ مخصوص و گل های محمدی را کنار 
رودخانه ها می بردند و ضمن خواندن ادعیه مذهبی مراس��م 

را انجام می دادند. س��الیانه ح��دود 2 میلیون نفر از مراس��م 
گابگیران کاشان، قمصر، نیاسرو برزک دیدن می کنند. قمصر، 
نیاسر و برزک که مهم ترین قطب های گابگیری ایران هستند، 
ازنظر جغرافیایی نیز جالب توجه هستند و در فاصله کوتاهی از 
کوهستان و کویر واقع شده اند و آب و هوای آنها نیز از کاشان 

لطیف تر و مایم تر است.
 قمصر

قمصر در فاصل��ه ۳0 کیلومتری از جنوب کاش��ان قرار دارد. 
بهترین زمان برای حضور در مراسم گابگیری قمصر ساعات 
اولیه روز است ، یعنی زمانی که هنوز آفتاب کاما گرم نشده، 
گل هایی که در ساعات پیش از طلوع چیده شده اند تازه ترند 

و طبیعتا گاب بهتری از آنها به دست می آید.
در شهر که پر از باغ گل است، امکان دیدن مراسم گابگیری 
برای گردشگران مهیاست. مردم قمصر، مردمی مهماندوست 
و خونگرم و با حوصله هس��تند و ب��ه گون��ه ای فرآیند تهیه 
گاب را توضیح می دهند که گویی از تک��رار این توضیحات 
خودشان لذت بیشتری می برند تا مخاطب. غیر از دیدن مراسم 
گابگیری و طبیعت زیبای قمصر بازدید از امامزاده پیر داوود 
که بنایی متعلق به دوره آل بویه است و گنبد مخروطی و فیروزه 

ای رنگ جالبی دارد خالی از لطف نیست.

مراسم گالب گیری کاشان 

وی در ش�کوفایى علم�ى 
 زم�ان خوی�ش باالخ�ص 
در ش�هر اصفهان نقش�ى 
بنیادین داش�ت؛ تا جایى 
 ک�ه چندین ح�وزه علمى 
 در ش�هر اصفهان تاسیس 

نمود

شیخ بهایی، تثبیت گر تشیع ایران



خبرخبر

رییس مرکز بهداشت استان گفت: همین که تالش کنیم مردم شهر 
سالم باشند کار بسیار ارزشمندی انجام داده ایم و مهم ترین کار در 
این زمینه باال بردن س��طح فرهنگ مردم و حذف استفاده از قلیان 

است.
 نشست خبری و مطبوعاتی هفته ملی مبارزه با دخانیات همزمان با 
روز جهانی بدون دخانیات با حضور معاون بهداشتی دانشگاه و رییس 
مرکز بهداشت استان، مدیران مراکز بهداشت شماره 1 و 2 اصفهان 
و جمعی از خبرنگاران حوزه س��المت رسانه های اس��تان در مرکز 

بهداشت استان برگزار شد.
در این نشست دکتر غالمحسین صدری طی سخنانی با بیان شعار 
امس��ال هفته ملی مبارزه با دخانیات »قلیان ه��ا را گلدان کنیم« و 
»قلیان، سمی برای س��المت خانواده ها«، به تاثیر مصرف دخانیات 
روی سالمتی و همین طور اطرافیان فرد دخانی )کسانی که دخانیات 
مصرف نمی کنند ولی در معرض دود آن قرار دارند مثل افراد خانواده  

فرد سیگاری ( پرداخت.
وی همچنین به ارایه گزارشی از وضعیت مصرف دخانیات در استان 
پرداخت و انتظارات سیستم بهداشتی را از سایر بخش های توسعه 
 و رس��انه های اس��تان در راس��تای اطالع رس��انی و فرهنگ سازی 
کاهش مصرف دخانیات و نیز جمع آوری مراکز عرضه قلیان را بیان 

نمود.
وی عنوان کرد: هرساله 31 می مصادف با دهم خرداد با نام روز جهانی 
بدون دخانیات نامگذاری شده است و چهارم تا دهم خرداد با نام هفته 

ملی بدون دخانیات در کشور برگزار می شود.
صدری با بیان این مطلب افزود: به دلی��ل افزایش مصرف دخانیات 

و سیگار در بین عموم جمعیت، توجه ویژه به این روز الزامی است.
وی با اشاره به طرح موفق جمع آوری قلیان ها از سطح شهر اصفهان 
در سال های گذش��ته افزود: 11 س��ال پیش بصورت موفقیت آمیز 
عرضه قلیان از س��طح ش��هر اصفهان انجام گرفت که متاس��فانه با 
مداخالت دستگاه های اجرایی باال  عرضه قلیان دوباره رواج پیدا کرد.

وی با تاکید بر بیماریزا بودن سیگار اضافه کرد: مصرف دخانیات هر 
8 ثانیه جان یک نفر را می گیرد.

صدری تصریح کرد: مصرف س��االنه س��یگار 50 الی 60 میلیارد نخ 
سیگار در کشور است و 10 هزار میلیارد تومان گردش مالی مصرف 
مواد دخانی است که به دنبال آن هزینه بیماری های ناشی از مصرف 

دخانیات 20 تا 30 میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود.
رییس مرکز بهداشت استان تاکید کرد: آمارها حاکی از این است که 
در صورت عدم عزم ملی جلوگیری از مصرف م��واد دخانی، ایران و 

پاکستان دوکشور پرمصرف مواد دخانی در جهان شوند.
صدری تاکید کرد:  دلیل آمار باالی مصرف مواد دخانی خالء قانونی 

نیست بلکه برخورد قانونی مشکل دارد.

معاون فرهنگی-اجتماعی ش��هرداری اصفهان گفت: مدیریت ش��هرداری 
اصفهان تخت فوالد را به یک مجموعه فرهنگی، گردش��گری تبدیل کرده 

است.
علی قاسم زاده در مراسم تکریم و معارفه مدیر مجموعه فرهنگی-مذهبی 
تخت فوالد اظهارکرد: مجموعه تخت فوالد ب��ه لحاظ دارا بودن جاذبه های 

فرهنگی، تاریخی و معماری کانون توجه گردشگران است.
وی با اشاره به اینکه تخت فوالد در جهان اس��الم دومین قبرستان و از نظر 
اجتماعی مورد توجه زوار و گردشگران است، افزود: تخت فوالد گنجینه ای 
اس��ت که مورد توجه مدیران قبلی ق��رار گرفته و مدیریت ش��هرداری این 
مجموعه بی دفاع ش��هری را به یک مجموعه فرهنگی، گردش��گری تبدیل 

کرده است.
معاون فرهنگی-اجتماعی ش��هرداری اصفهان با بی��ان اینکه فعالیت های 
عمرانی و فعالیت های هنری، نرم افزاری و فعال شدن گردشگر عمومی در 
مجموعه تخت فوالد فعال شده است، تصریح کرد: امید است مدیریت جدید 

با نگاه سیستمی که دارد نگاه جامع تری به مجموعه داشته باشد.
 درس معاد دانش آموزان در تخت فوالد برگزار شود

مشاور ش��هردار اصفهان نیز در این مراس��م گفت: تخت فوالد یک گنجینه 
فرهنگی مذهبی است که باید مورد بهره برداری و استفاده جوانان قرار گیرد.

ابوالقاسم گلستان نژاد افزود: به طور حتم اگر با برنامه حرکت کنیم می توانیم 
یک خانه فرهنگی به گستردگی تخت فوالد داشته باشیم.

وی پیشنهاد داد: برای درس معاد دانش آموزان، با آموزش و پرورش صحبت 
شود تا دو جلسه از این درس در مجموعه تخت فوالد برگزار شود.

 دانش نامه تخت فوالد تکمیل شد
حجت االسالم مهروی پور مدیر سابق مجموعه فرهنگی-مذهبی شهرداری 
اصفهان نیز در این مراس��م گفت: تکمیل دانش نام��ه تخت فوالد، برگزاری 
دوره های آموزش��ی تخت فوالد شناس��ی ویژه دانش آم��وزان، بانوان موثر 
و طالب برگ��زاری برنامه با محوریت ش��خصیت بانو مجته��ده امین، چند 
برابرسازی بودجه فرهنگی و حضور مستندسازان و ساخت چندین مستند 

خوب از تخت فوالد از اعم فعالیت ها بوده است.
 مشارکت از سیاست های اصلی جدید تخت فوالد است

 مدیر مجموع��ه فرهنگی-مذهبی ش��هرداری اصفهان گف��ت: تخت فوالد 
قطعه ای از بهشت است که دارای ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی است.

سید علی معرک نژاد با اشاره به اینکه مشارکت از سیاست های اصلی جدید 
تخت فوالد است، افزود: این مشارکت از سطوح برنامه ریزی گرفته تا اقدام 

می تواند شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: در عرصه تاریخی، فرهنگی، مذهبی و معماری برنامه داریم 

و طبق فرآیند احیاسازی، پویاسازی و بهینه سازی حرکت خواهیم کرد.
مدیر مجموعه فرهنگی-مذهبی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: از همه 
عالقه مندان و صاحبنظران درخواست می شود که دغدغه ها و ایده های خود 

را با مجموعه تخت فوالد مطرح کنند.

رییس مرکز بهداشت در نشست خبری روز جهانی بدون دخانیات:

تالش کنیم اصفهانی
بدون قلیان داشته باشیم

در مراسم تکریم و معارفه مدیر مجموعه فرهنگی-مذهبی تخت فوالد:

تخت فوالد به یک مجموعه فرهنگی 
گردشگری تبدیل شده است

رییس دفت��ر تبلیغات اس��المی اصفهان 
گفت: با توجه به ش��بهه افکني هاي دیني 
بسیار جدي در فضاي مجازي و عدم حضور  
مکفي مبلغان براي پاس��خگویي به این ش��بهات، این دفتر 
برنامه های منسجمی در این ارتباط را مدنظر قرار  داده است.

به گ��زارش خبرنگار زاینده رود، حجت االس��الم محمد 
قطبی  در نشست خبری ویژه تبلیغات دینی ماه مبارک 
رمضان اظهار داش��ت:  ماه رمضان بهار قرآن و دین و به 
نوعي اوج قله تبلیغ در ارتباط با معارف دین اسالم است. 
وي با اش��اره به اینکه بنا بر روایات تقدیر انسان در طول 
یک سال در شب های قدر رقم می خورد، ابراز داشت: ماه 
مبارک رمضان فرصتی براي رشد و تعالی انساني است و 
از شب قدر یک سال تا سال بعد  زماني براي رشد و تعالی 
دینی و معرفتی انسان محسوب مي ش��ود. رییس دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان با اشاره به اینکه در ماه مبارک 
رمضان رغبت دروني مردم نس��بت به یادگیري مسایل 
دیني و عالقه دروني به مس��ایل معنوی بیشتر مي شود، 
ابراز داشت: بر این اساس در طول این ماه شاهد برگزاري 
برنامه هاي مختل��ف تبلیغ��ي هس��تیم و فعالیت دفتر 

تبلیغات اسالمي نیز در این ماه ویژه تر است.
 برپایي نماز جماع�ت از مهم ترین برنامه هاي 

تمام مبلغان است
وي با بی��ان اینکه این دفتر در طول س��ال نی��ز اقدام به 
اعزام مبلغ به سرتاس��ر اس��تان مي کند که البته در ماه 
رمضان اعزام ها بیش��تر مي ش��ود، تاکید ک��رد: مبلغان 
بس��ته به ش��رایط و ظرفیت فضاي موجود فعالیت هاي 
تبلیغي مختلفي انجام مي دهند اما برپایي نماز جماعت 
از مهم ترین برنامه هاي تمام مبلغان اس��ت و در کنار آن 
پاس��خگویي به احکام، آموزش هاي اخالقي و غیره قرار 
مي گیرد. حجت االسالم قطبی با اش��اره به اینکه تالش 
ما این اس��ت که  فعالیت مبلغ��ان محدود به مس��اجد 
نباشد، گفت:  بر این اساس براي س��ال جاري همکاری 
با کانون های مساجد، پایگاه های بس��یج و غیره  را براي 

تاثیرگذاري و ارتباط بیشتر با جامعه مدنظر داریم.
رییس دفتر تبلیغات اس��المی اس��تان اصفه��ان تاثیر 
نهادهای��ی نظیر آم��وزش و پ��رورش و صداوس��یما در 
ارتباط با کودکان و نوجوانان را بس��یار موثر برش��مرد و 
گفت:  ارتباط مبلغین با نوجوانان و جوانان بس��یار کمتر 
از ارتباطی است که این نسل با رسانه ها و فضای سایبري 
دارند و بر این اساس وظایف نهادهاي مرتبط با این قشر 

بسیار بیشتر و موثرتر است.
 ضعف در زمینه تولید محصوالت به روز مذهبي

وي با بیان اینک��ه در زمین��ه تولید محص��والت به روز 

مذهبي ضعیف عمل شده اس��ت، ابراز داشت: این در 
حالي اس��ت که  ما ظرفیت هاي بسیار خوب و فراوانی 
در حوزه دینی و مذهبی ب��راي تولید محصوالت موثر 
بر جامعه هدف داری��م، اما تاکنون نتوانس��تیم از این 

ظرفیت ها به خوبي استفاده کنیم.
حجت االس��الم قطبی  ادامه داد: گاه با یک محصول 
می توان تأثیر بس��یاری بر مخاطبین داش��ت به طور 
مثال حدود 500 هزار قلم قرآنی در کش��ور به فروش 

رفته است.
رییس دفت��ر تبلیغات اس��المی اصفهان، با اش��اره به 
رویکرد جامعه به فضاي مج��ازي و تاثیر پذیري از این 
طریق گفت: بدین ترتیب ش��بهات زی��ادي از طریق 
فضاي مجازي در اختیار افراد ق��رار مي گیرد و این در 
حالي است که مبلغان حضور جدي در این فضا  براي 

پاسخگویي به این شبهات ندارند.
 افزای�ش کیفی�ت محتوای�ی تبلی�غ از  
سیاس�ت هاي دفتر تبلیغات اس�المی اصفهان 

است
وي با بیان اینکه  برنامه های منظم و منس��جمی برای 
حضور مؤثر و قوی در فضای مجازی و در دس��تور کار 
قرار داده ایم، ابراز داشت: ورود به عرصه های مجازی و 
شبکه های اجتماعی، ورود جدی به عرصه های فناوری 
و حمایت از تولید محصوالت مذهبی و افزایش کیفیت 
محتوایی تبلیغ از جمله سیاس��ت هاي دفتر تبلیغات 

اسالمی اصفهان است.
حجت االس��الم قطبي با بیان اینک��ه تأمین محتوای 
تبلیغ دین نخس��تین وظیف��ه دفتر تبلیغات  اس��ت، 
گفت: مجموعه دس��تاوردهای علمی دفت��ر تبلیغات 

بیش از دو هزار و 700 عنوان کتاب است. وي توانمند 
سازی مبلغین را دومین وظیفه دفتر تبلیغات اسالمي 
برشمرد و تاکید کرد:  آموزش روش های تبلیغ، ارتباط 
با مخاطبین، آموزش  زبان های مختلف خارجی و دیگر 
موارد مورد نیاز براي کار مبلغان از برنامه های آموزشی 

دفتر تبلیغات اسالمی است.
 در ادامه این نشس��ت  حجت االس��الم عبدالرس��ول 
احمدیان در نشست خبري ویژه تبلیغات دیني در ماه 
مبارک رمضان اظهار داشت:  دفتر تبلیغات اسالمی به 
عنوان یک واسطه در میان مبلغان، حوزه علمیه و مردم 

به  وظایف خود عمل مي کند.
وي با بیان اینکه این دفتر در راس��تاي توانمندسازي 
طالب در زمینه مس��ایل تبلیغی عمل مي کند، افزود:  
اعزام های مبلغان با همکاری میان س��ازمان تبلیغات 
اس��المی انجام مي ش��ود و  دفت��ر تبلیغات اس��المي 
متناسب با درخواست سازمان تبلیغات اقدام به اعزام 

مبلغان به مناطق مختلف مورد نیاز مي کند.
مدیرکل فرهنگ��ي و تبلیغي دفتر تبلیغات اس��المي 
اصفهان با اش��اره به اینکه اعزام ه��اي عمومي مبلغان 
در طول س��ال با همکاري دیگر نهادها مانند آموزش 
و پرورش، دانش��گاه ها، زندان، بیمارس��تان ها و غیره 
انجام مي شود، ابراز داشت: مبلغان به صورت جهادي 
و انفرادي سازماندهي مي شوند و به آموزش مي بینند.

وي با ماه مب��ارک رمض��ان را از نظر حج��م تبلیغات 
به عنوان قله تبلیغات دینی برش��مرد و بیان داش��ت: 
س��ال گذش��ته حدود 900 مبلغ به 22 استان و 114 
شهرس��تان اعزام شدند که ش��امل 600 مبلغ برادر و 

300 مبلغ خواهر بود.
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کارشناس امور اداره  کل استاندارد استان اصفهان؛

30 درصد شهربازی ها
غیراستاندارد است

مدیر کل کانون پرورش فکری در استان اصفهان؛

 آموزش فیلمسازی، پویانمایی و رباتیک 
کودکان و نوجوانان

استاندارد سازی شهربازی ها از س��ال 1387 در کش�ور اجب�اری 
ش��د و هرگونه بهره برداری از وس��ایل بازی فاق�د اس��تان�دارد، 
غی�رقانونی اس��ت و وس��ای�ل و تجهیزات بازی فاقد اس��تاندارد، 

پلمپ می شود.
 شهربازی های س��ازه ای، بادی و پارک ها و سرس��ره های آبی و

 زمین های بازی)شامل تاب و سرسره( مشمول استاندارد اجباری 
و بهره برداران از آنها ملزم به رعایت موارد قانونی و مسایل ایمنی 

و کیفی در آنها هستند.
 بر این اس��اس، اگر دس��تگاهی نیز با وج��ود اس��تاندارد بودن از 
نظر بازرس��ان اس��تاندارد دارای عی��ب و نقص تش��خیص داده 
 ش��ود در صورت اقدام نکردن برای رفع آن، این دس��تگاه پلمپ

 می شود.
بهره ب��رداران از تجهیزات بازی باید ابتدا اقدام ب��ه عقد قرارداد با 
شرکت های مورد تایید اداره کل استاندارد کنند تا مراحل نصب و 
بهره برداری از این وسایل پس از تایید استاندارد بودن آنها، توسط 

این شرکت ها انجام شود.
این شرکت ها در مدت قرارداد وظیفه نظارت و نگهداری کامل از 

این وسایل را بر عهده دارند.
سازمان ملی استاندارد کشور همه شهرداری ها و بهره برداران از 
شهربازی ها را نیز موظف کرده است تا بدون تایید اداره استاندارد، 

اقدام به بهره برداری از وسایل بازی در پارک ها و شهرهای بازی 
نکنند.

همچنین اس��تاندارد کابل راه ها مانند تله کابین، تله س��یژ و تله 
اسکی نیز از سال 1393 اجباری شد.

هفتاد درصد شهربازی های اصفهان مجوز استاندارد 
دارند

نزدیک به 84 شهربازی در استان اصفهان با یکهزار و 250 دستگاه 
و وسیله بازی فعال اس��ت. به طوری که در سال های اخیر شاهد 
راه اندازی چند شهربازی بزرگ با تجهیزات جدید نیز در اصفهان 

بودیم که تعدادی از آنها در مجموعه های سرپوشیده است.
 کارش��ناس ام��ور اس��تاندارد اداره کل اس��تاندارد اس��تان
  اصفه��ان گفت: ب��ا توجه ب��ه آخرین بازرس��ی ها و آم��ار حدود

 70 درصد از این ش��هربازی ه��ا دارای مجوز معتب��ر از اداره کل 
استاندارد هستند و مابقی در حال طی مراحل اخذ مجوز هستند 
و تعدادی نیز اخطار گرفته یا دس��تگاه های بازی آنها پلمپ شده 

است.
تشدید بازرس�ی از ش�هربازی ها از اواخر اردیبهشت 

امسال
این کارشناس اس��تاندارد همچنین با اشاره به تشدید بازرسی ها 
از شهربازی های استان اصفهان از اواخر اردیبهشت امسال گفت: 

این بازرسی ها با توجه به نزدیک شدن فصل گرما و به ویژه برای 
پارک های آبی تشدید شده است.

وی با اشاره به اینکه بازرسی از شهربازی ها روند طوالنی و دقیق 
دارد، اف��زود: م��واردی مانند تجهی��زات هیدرولی��ک، مدارک و 
مستندات مورد نیاز، آموزش ها، تجهیزات آتش نشانی و برقی در 

این بازرسی ها بررسی می شود.
وی دیگر موارد بازرس��ی را فواصل بین دس��تگاه ه��ا، حصارها، 
زنجیرهای تاب، اتصاالت برقی، کمربندهای ایمنی، جوشکاری، 
خستگی فلزات، سیم بکسل و کلیه اتصاالت مانند پیچ و مهره ها 
و در سازه های بادی را فواصل بین سازه و فضای اطراف، استحکام 

پالستیک و ارتفاع سازه عنوان کرد.
اسماعیلیان، حداکثر طول عمر س��ازه های بادی برای استفاده را 
پنج سال اعالم و خاطرنشان کرد: طول عمر برای سایر سازه های 

بازی اعالم نشده است.
این کارشناس خاطرنشان کرد: اگر تعدادی از تجهیزات و وسایل 
شهربازی استاندارد نباشد، خود ش��هربازی پلمپ نمی شود بلکه 
دس��تگاه ها پلمپ می ش��ود و تا رفع نواقص و اخذ مجوز، اجازه 

استفاده از آن را ندارند.
شهربازی ها موظف به نصب تابلوی استاندارد شدند

اسماعیلیان همچنین از قانون جدیدی که امسال ابالغ شده است 
خبر داد و گفت: بر اساس این قانون، مجوز استاندارد مربوط به هر 
دستگاه بازی در ش��هربازی ها باید در کنار آن نصب شود تا مردم 

بتوانند آن را از نزدیک ببینند.
وی درباره زمان اجرای این قانون اظهار کرد: این قانون به تازگی 
ابالغ شده و امسال بهره برداران موظفند از زمان تمدید مجوزها ، 

این قانون را رعایت کنند.

مدیر کل کانون پرورش فکری در اس��تان اصفهان 
گفت:کانون تنها نهادی است که به منظور پر کردن 
اوقات فراغت ک��ودکان و نوجوان��ان در تمامی ایام 
س��ال برنامه های مختلفی را برگ��زار می کند و در 
فصل تابستان بر تنوع و تعداد این فعالیت ها افزوده 

می شود .
حامد عس��کری فر بیان کرد: در س��ال های اخیر، 
همزم��ان با آغ��از فصل تابس��تان 2 ی��ا 3 فعالیت 
جدید را به ک��ودکان و نوجوانان عرض��ه کرده ایم 
که ب��رای نمونه می توان به پویا نمایی،محاس��بات 
ریاضی،فیلمسازی،رباتیک و الکترونیک اشاره کرد.

نقاش��ی، خوشنویس��ی، س��فالگری، عکاس��ی، 
 فیلمسازی برای نوجوانان ،نمایش عروسکی عناوین

 فعالیت های دیگری بودند که مدیر کل از برگزاری 
آنها در تابستان خبر داد و افزود:در بخش ادبی کانون 
نیز کالس های مه��ارت های خواندن و نوش��تن، 
خالقیت ادبی،آش��نایی با متون کهن،کارگاه شعر 
و داس��تان و... با هدف آش��نایی نوجوانان با ادبیات 
ایران زمین در مراکز 60 گانه استان از سوی مربیان 

کانون صورت خواهد گرفت. مدیر کل کانون،نجوم 
و فعالیت های علم��ی را از فعالیت های مورد عالقه 
ک��ودکان و نوجوانان دانس��ت و ادام��ه داد:کانون 
پرورش فک��ری تمامی تالش خ��ود را جهت انجام 
باکیفیت برنامه های مرتبط با اوقات فراغت به ویژه 
در تابستان صورت می دهد که در این راه از مربیان 
مجرب و آموزش دی��ده در مراک��ز 60 گانه کانون 
استان اصفهان بهره می گیرد. عسکری فر با اشاره 
به ویژگی های رفت��اری مربی��ان گفت:کودکان و 
نوجوانان از مربیان خود الگو می گیرند و این موضوع 
اهمیت نحوه برخورد و رفتار مربیان در ساعت های 

حضور در مراکز کانون را نشان می دهد.

فاطمه 
کازرونی

استاندار اصفهان گفت: سال گذش��ته اروپایی ها مقام نخست را در سفر به 
اصفهان داشتند و براس��اس برنامه ریزی صورت گرفته امیدواریم که تا 5 

سال آینده تعداد گردشگران به یک میلیون نفر برسد.
رس��ول زرگرپ��ور در دی�دار آنتون�ی اس��ف�ر، از پژوهش��گ�ران و ش���رق 
شناسان فرانس��وی و تعدادی از فرهیختگان و دانشگاهیان اظهار داش�ت: 
فرهیختگانی که از کش��ورهای مختلف به ایران و اصفهان سفر می کنند، 
س��فیران فرهنگی محس��وب می ش��وند که واقعیت های ایران را به مردم 
کشورش��ان منتقل می کنند و نقش آنان در معرف��ی واقعیت ها و جاذبه ها 

بسیار زیاد است.
وی به بیان ویژگی ه��ای تاریخی اصفهان پرداخت و گفت: گرچه س��ابقه 
زندگی 10 هزار ساله در اصفهان کشف ش��ده ولی تمدن 5 هزار ساله این 
استان معروف است و اصفهان بیش از 4 بار پایتخت ایران بزرگ بوده و امروز 

نیز پایتخت فرهنگ و تمدن ایران است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان سال گذشته به عنوان شهر جهانی 
صنایع دستی از سوی یونسکو شناخته و معرفی شد، گفت: سال آینده نیز 

اصفهان پایتخت گردشگری جهان اسالم خواهد بود.
وی به رتبه نخست صنعت اصفهان در کشور اشاره کرد و گفت: اصفهان در 

صنایع دستی نیز حرف نخست را در منطقه می زند.
زرگرپور با بیان اینکه سال گذشته گردشگرانی از 86 کشور دنیا به اصفهان 
سفر کردند، گفت: اروپایی ها مقام نخست را در این سفرها داشتند و براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته امیدواریم که تا 5 سال آینده تعداد گردشگران 

به یک میلیون نفر برسد.

وی با اشاره به اینکه اکثر توریس��ت های اصفهان، توریست های فرهنگی 
هس��تند، اظهار داش��ت: گردش��گران برای بازدید از عظمت آثار با ارزش 

اصفهان و شکوه تمدن ایران به این شهر تاریخی سفر می کنند.
استاندار اصفهان به بیان محورهای توسعه اصفهان پرداخت و گفت: برای 
آینده اصفهان 3 محور توسعه پیش بینی شده که شامل علم و تکنولوژی، 

گردشگری و میراث فرهنگی و ارتقای هنر است.

وی ادامه داد: اصفهان عالوه بر صنعت، دانشگاهی ترین استان کشور بعد از 
تهران است و 6 دانشگاه این استان در رنکینگ بین المللی قرار دارد، وجود 
150 واحد دانشگاهی با 320 هزار دانشجو و 7 هزار دانشجوی دکترا نشان 

از جایگاه باالی این استان در علم و تکنولوژی است.
مدیر ارشد استان با بیان اینکه بس��یاری از عالمان بزرگ در فلسفه عرفان 
و حکمت یا در این استان به دنیا آمده اند و یا در اصفهان تحصیل کرده اند، 

تصریح کرد: بزرگانی از جمله ابن سینا، مالصدرا در اصفهان زندگی کرده اند 
و بنابراین علم و حکمت جایگاه ویژه ای در این استان دارد.

زرگرپور با اشاره به تعامل خوب پیروان ادیان توحیدی در اصفهان، گفت: 
اسالم ناب و اس��الم اصیل را در ایران می توان مالحظه کرد چرا که اسالم 
دین صلح، برابری و برادری است و در تک تک افراد و محل ها این رحمت 

اسالمی را می توان مالحظه کرد.
آنتونی اسفر نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در ایران و اصفهان، 
گفت: ما خوشحالیم که سفیران فرهنگی برای معرفی ایران به مردم فرانسه 
هستیم و گروه اندیش��مندان فرانسوی با س��فر به اصفهان، در واقع به قله 
زیبایی های ایران رسیدند و اصفهان به عنوان یک شهر رؤیایی و افسانه ای 

در قلب ما ماندگار خواهد بود.
وی ادامه داد: شهروندان گاهی به بازی های سیاسی گرفتار می شوند ولی 
آنچه ماندگار خواهد بود فرهنگ است و بس��یار خوشوقتیم که در خیابان 
با جوان هایی برخورد می کنیم که با گردشگران خارجی به راحتی ارتباط 

برقرار می کنند و این نشانه فرهنگ واالی آنهاست.
اسفر افزود: ممکن است انسان ها در جوامع از لحاظ اعتقادی متفق القول 
نباش��ند و این فرهیختگان جامعه هس��تند که باید واقعیت ها را به مردم 

نشان دهند.
این شرق شناس فرانسوی در پایان هدف از سفر به ایران و اصفهان را انتقال 
فرهنگ و شناخت متقابل عنوان کرد و گفت: باید این ارتباط قبل از تجارت 
و معامالت اقتصادی صورت گیرد و به همین منظور نیز در تیم سفر خود به 

اصفهان دانشگاهیان، هنرمندان وغیره حضور دارند.

استاندار در دیدار با آنتونی اسفر:

آمار گردشگران خارجی اصفهان به یک میلیون نفر می رسد

حضور جدي مبلغان در فضاي مجازي براي رفع شبهات دیني الزامي است؛

در زمينه توليد محصوالت به روز مذهبي ضعف داريم
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در مجاورت داعش هم جشن فوتبالی 
می گیریم

ذوب آهن کام مردم اصفهان را شیرین کرد

گزینه جدید
 سرمربیگری استقالل از جزیره می آید

درحالی که مس��ابقات اروپایی تحت تاثیر خطرات احتمالی حمله داعش 
لغو می شود، یک جشن فوتبالی در خرمشهر در امنیت کامل برگزار شد.

 علیرض��ا خلیفه از دبی��ران ورزش��ی و خبرنگاران پرس��ابقه کش��ورمان 
با انتشار تصویری از قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی در صفحه شخصی 
اینستاگرامش نوشت: فرس��نگ ها دورتر از این منطقه بازی  های ملی لغو 
می شوند، برگزاری ال کالسیکو وحشت دارد، چند ساعت مانده به فینال 
لیگ قهرمانان اروپا خبر کشف بمب در سن سیرو مخابره می شود و حاال 
هم در آستانه شروع مسابقات یورو ٢٠١٦ شب های ایفل آرامش چندانی 
ندارد و ... . این اضطراب و نگرانی ها هس��تند آن هم فقط و فقط به خاطر 

یک مشت تروریست.
 اما یک وجب این ورتر از داعش، شاید هم در مجاورت داعش، یک جشن 

فوتبالی گرفته می شود؛ این تعریف عینی امنیت است والغیر.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان توانس��ت با پیروزی مقابل استقالل تهران 
 چهارمین عنوان قهرمانی اش در جام حذف��ی و دومین قهرمانی پیاپی را 

در این مسابقات جشن بگیرد.
 ذوب آه��ن اصفه��ان س��زاوارانه در فین��ال ج��ام حذف��ی موف��ق ش��د 
بر تی��م اس��تقالل ته��ران غلبه کند ت��ا ضمن کس��ب عن��وان قهرمانی 
 این مس��ابقات موف��ق به کس��ب س��همیه جام باش��گاه های آس��یا هم 

شود.
ذوب آهن با تکرار این قهرمانی، موفق شد چهارمین جام این مسابقات را 
به ویترین افتخاراتش اضافه کند و ش��ادی و نشاط را به دیار نصف جهان 

هدیه کند.
 احمد صادقی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان ضم��ن تبریک این قهرمانی 
به مردم اصفهان اظهار کرد: به هواداران این تیم به ویژه تالشگران شرکت 

ذوب آهن این قهرمانی را تبریک می گویم.
 وی افزود: برخالف تمام مشکالت مالی، فعالیت های ورزشی این شرکت 
با قدرت ادامه پیدا می کند تا نام بلند ذوب آهن همواره مطرح، غرور آفرین 

و مایه افتخار مردم به ویژه ذوب آهنی ها باشد.

 گزینه ه��ای روی میز هیئ��ت مدیره اس��تقالل از مدت ه��ا پیش غربال 
شده بودند. منصوریان و اسکوچیچ با خط درشت و فرهاد مجیدی با قلمی 

کوچک و البته پرزرق و برق نوشته شدند. 
بعد از بازی فینال هم باز از این سه نفر نام برده می شد تا اینکه دیروز صبح 

اسم های جدیدی به گوش رسید. 
یکی از این اسم ها که گویا پالس های مثبتی را هم به سمت خود دریافت 

کرده؛ شاید یکی از متفاوت ترین گزینه های چند سال اخیر باشد. 
یک مرد٦٠ ساله و سپید موی از سرزمین خالق فوتبال، انگلیس. 

آقایی به نام جان چارلز پیکوک.
اما جان پیکوک کیس��ت؟ ب��ه دنیا آمده لی��دز. متولد ٢۷ م��ارچ ١۹۵٦. 
دفاع آخر در زمان بازیگری. ۷ س��ال بازی در تیم اسکانتورپ و بعد از آن 
 حضوری کوتاه و البته ناموفق در بوس��تون یونایتد. فوتبالیس��ت بزرگی

 نبود.
تعداد گل هایش در طول دوران بازیگری از تعداد انگش��تان یک دس��ت 

تجاوز نکرد و زود هم قید بازی کردن را زد.
او در دوران پس��ا بازیگری در FA مشغول ش��د. بالغ بر٢٠ سال در آنجا 
 فعالیت ک��رد. عمرش را ص��رف پرورش اس��تعدادهای انگلیس��ی کرد. 
از سال ٢٠٠۳ تا ٢٠١۵ درگیر تیم های زیر ١۷ سال و ١۹ سال انگلستان 
بود. دو بار در س��ال ه��ای٢٠١٠ و ٢٠١۴ با تی��م زیر ١۷ س��اله ها فاتح 
اروپا ش��د. آخرین نس��لی که زیر نظر او کار کردند و حاال سری در میان 
 سرها پیدا کرده اند روز بارکلی، رحیم اس��ترلینگ، براهینو و دنی ولبک 

بوده اند.
سال ٢٠١۵ با پیشنهاد پائول کلمنت در دربی کانتری مواجه شد. 

 برای پس��ت دس��تیار اولی. بعد از ح��دود٢٠ س��ال اف ای را ترک کرد 
و در تابستان ٢٠١۵ به این تیم در چمپیونشیپ رفت. 

ابتدا اوضاع خوب بود و تیم در رده پنجم قرار گرف��ت، اما به یک باره تیم 
 وارد بحران ش��د. ۷ بازی بدون برد و اخراج آقای س��رمربی. متعاقب آن، 
او هم برکنار شد. حاال جان پیکوک مدتی است که تیم ندارد و منتظر است 
تا پیشنهادی به دستش برس��د. باید دید این گزینه چقدر برای استقالل 
جدی است. آیا او می تواند پس از فرانک اوفارل، بار دیگر نام انگلیسی ها 

را در فوتبال ایران زنده کند یا خیر.

ذوب آهن در ضیافت پنالتی ها از س��د استقالل گذش��ت و قهرمان جام 
حذفی ش��د، اما آنها تنها یک جام بدل با خود به اصفه��ان بردند. درواقع 
 جام اصلی به همراه پیراهن های امضا شده دو تیم به موزه خرمشهر اهدا

 شد.

جام قهرمانی در موزه خرمشهر

سیری در دنیای ورزش

٢٠۹٢٠۹ ٢٠۹

رسول خادم:

بار سنگینی روی دوش کشتی است
رییس انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولین خبر داد: 

در ریو پر تعدادتر از لندن ظاهر می شویم
دردسرهای گزینه کلیدی برانکو

در پایان مجم��ع عمومی کمیته ملی المپیک رس��ول خادم رییس 
فدراس��یون کش��تی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجتمع طبق 
روال عادی برگزار ش��د، اما می خواهیم به موضوعی اش��اره کنم که 
یک��ی از مهم ترین موضوعات مجمع بود و در آن بحث جدی انجام 
ش��د. وی با بیان اینکه موضوع کنترل دوپینگ حائز اهمیت اس��ت 
گف��ت: در مجمع همه به موض��وع دوپینگ تاکی��د دارند در حالی 
که فرآیند ناقصی را در کش��ور طی می کند. مدت هاس��ت از طریق 
آم��وزش این موض��وع را دنبال می کنیم، اما از نظ��ر من زمانی که 
آزمایش��گاه تخصصی در کشور نداشته باش��یم بحث دوپینگ برای 
 ما خطرس��از می ش��ود. خ��ادم در رابطه با اینکه خ��ون ریزی بینی 
محمد بنا باعث نگرانی وی ش��ده اس��ت، گفت: اگر س��ری به خانه 
کش��تی بزنی��د می بینی��د که ه��ر روز خیل��ی از افراد دچ��ار این 
 مش��کل می شوند. رییس فدراسیون کش��تی همچنین در خصوص 
گالیه های اخیر س��رمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: من در این 
مورد صحبتی نمی کنم و بهتر است از خود وی در این باره بپرسید

وی همچنین در مورد وضعیت کش��تی اظهار داش��ت: بار سنگینی 
روی کش��تی است قهرمان ملی ما در شرایط سختی به سر می برند 
و کادر فنی هم به شدت تحت فشار است باید به مجموعه این افراد 
کمک کنیم. مردم انتظارات قابل توجهی از کش��تی گیران دارند که 
بای��د با حمایت های الزم به  آنها کمک دهیم در حالی که خیلی از 

تنگناها هم وجود دارد.

رییس انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولین از احتمال افزایش سهمیه های 
پارالمپی��ک ریو خبر داد. علی اصغ��ر هادی زاده، رییس انجم��ن دو ومیدانی 
جانبازان و معلولین درباره س��همیه های کسب شده گفت: در حال حاضر ١۹ 

سهمیه قطعی داریم و  احتمال افزایش آن نیز وجود دارد. 
این افزایش بر اس��اس محاسبات خاصی است که از سوی کمیته بین المللی 
پارالمپیک بر مبنای س��همیه ورودی کشورها، مس��ابقاتی که شرکت کردند 
و AQS یا حد نصاب ورودی پارالمپیک، انجام می ش��ود و طبق آن ش��انس 
زیادی برای افزایش س��همیه داریم که تعداد آن هنوز مش��خص نیست. وی 
افزود: به غیر از اسامی اعالم شده برای ورود به تیم ملی اسامی تعدادی دیگر 
 از ورزش��کاران که ش��رایط بهتری به لحاظ رکوردی داشتند نیز ارسال شده 
و در صورت افزایش تعداد سهمیه ها، به تعداد سهمیه های داده شده رکوردگیری 
انجام می شود و افرادی که موفق به ثبت حد نصاب های الزم شوند به تیم ملی 
دعوت خواهند شد. رییس انجمن دوومیدانی خاطر نشان کرد: رکوردهای ثبت 
شده در مسابقات باشگاهی اخیر نشان دهنده رشد خوبی در اکثریت ورزشکاران 
است و عالوه بر آن چهره های جدیدی نیز شناسایی شدند که چند نفر از آنها 
 به تیم ملی راه پیدا کردند. ترکیب فعلی راه پیدا کردگان به تیم ملی ش��امل 
دو سوم افرادی اس��ت که تاکنون تجربه حضور در پارالمپیک را نداشته اند و 
یک سوم دیگر از ملی پوشان باسابقه شرکت در پارالمپیک هستند. هادی زاده 
گفت: این ترکیب نس��بتا جدید نش��ان دهنده این است که مسابقات متعدد 
اخیر جواب داده و توانس��تیم در عرصه اس��تعدادیابی و شناسایی چهره های 

جدید هم موفق باشیم. 

فصل نقل و انتقاالت هنوز به صورت رس��می شروع نشده، اما اکثر تیم های 
لیگ برتری از االن به دنبال جذب مهره های مورد نظر خود هستند. 

 از طرفی یک س��ری از بازیکنان هس��تند که مش��تری ه��ای زیادی را دور 
و بر خود می بینند. یکی از این بازیکنان شجاع خلیل زاده است.

 مداف��ع فص��ل گذش��ته تراکتورس��ازی تبری��ز که بع��د از پای��ان خدمت 
سربازی اش حاال پرسپولیس را به عنوان جدی ترین مشتری اش می بیند. 
با اینکه خود شجاع هم به خاطر عالقه برانکو به خودش، دوست دارد برای 
پرس��پولیس بازی کند، اما باقی ماندن نیم فصل از قراردادش با س��پاهان، 

باعث شده این انتقال با اما و اگر زیادی همراه باشد.
 در همی��ن رابط��ه ش��ایعه ای ش��نیده ش��د مبنی ب��ر اینکه خلی��ل زاده 
ب��ا پرس��پولیس مذاکره کرده و حتی ب��ا اصغر باقریان مدیرعامل س��پاهان 
 درگیر هم ش��ده اس��ت. مدیر برنامه ه��ای این بازیکن اظهار داش��ت: من 
با علی اکبر طاهری جلس��ه داشتم، اما این جلسه ارتباطی به شجاع نداشت 
و برای بازیکن دیگری ما مذاکره کردیم. هم طاهری و هم شجاع، به اصول 
پایبند هستند و کار غیر قانونی انجام نمی دهند. خلیل زاده هنوز نیم فصل 

با سپاهان قرارداد دارد.
وی در ادامه افزود: این ش��ایعاتی که درباره درگیری ش��جاع با باقریان هم 
 منتش��ر ش��ده کامال کذب و دروغ اس��ت و حقیقت ندارد. ش��جاع بازیکن 
بی حاشیه ای است و می خواهد در زمین فوتبال خودش را مطرح کند. او 

می داند که باید چگونه با مدیر و مربی برخورد داشته باشد. 
حاال هم ما با س��پاهانی ها صحبت می کنیم و اگر راضی ش��دند رضایتنامه 

شجاع را می گیریم. 

  باشگاه تراکتورسازی قصد دارد در فصل آینده از مشاوره های علی کریمی بهره بگیرد.
در حالی که قرار است در روزهای آینده وضعیت نیمکت تراکتور برای فصل آینده 
 مشخص شود، باشگاه تراکتورسازی قصد دارد در صورت امکان از  علی کریمی 

به عنوان مشاور در حوزه فنی در جریان فصل آتی استفاده کند.
کریمی که س��ابقه بازی در تراکتورس��ازی را دارد در میان ه��واداران این تیم 
از محبوبیت زی��ادی برخوردار اس��ت. وی فصل نس��بتا موفق��ی را در تراکتور 
پش��ت سرگذاش��ت و پس از آن هم از حضور در این تیم به عنوان یکی از دوران 
خوب خود در فوتبال یاد کرد. س��عید عباس��ی، مدیرعامل تراکتورسازی اظهار 
داشت:تراکتورسازی خانه کریمی است. خوش��حالیم و بر خود می بالیم که این 

بازیکن پرافتخار دوره موفقی را در کنار پرشورها پشت سرگذاشت.
 وی اف��زود: از آنجایی که کریمی مش��غله زی��ادی دارد امیدواریم به هر ش��کل 

و با هر زمان ممکن امکان همکاری با کریمی برای فصل آینده را داشته باشیم و از نظرات ارزشمند فنی اش استفاده کنیم. 

نایب رییس اول فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان شرایط خوبی دارد، گفت: در حال حاضر بازیکنان 
تیم ملی در اردو به سر می برند و تمرینات خوبی را پشت سر می گذارند و برای 

بازی با مقدونیه آماده می شوند.
علی کفاشیان افزود: با توجه به اینکه لیگ هم به پایان رسیده باید تمام تمرکزمان 
روی تیم ملی باش��د تا این تیم بتواند به خوبی دوران آماده سازی خود را برای 

صعود به جام جهانی طی کند.
کفاشیان درباره نارضایتی کی روش از دوران ریاس��ت او در فدراسیون فوتبال 
تصریح کرد: نارضایتی کی روش از من منطقی است و او حق دارد که از عملکرد 
من ناراحت باشد. چون تیم ملی فوتبال همیشه با مشکالتی مثل زمین چمن، 
امکانات اولیه و ع��دم پرداخت پاداش  بازیکنان و کادر فن��ی روبه رو بود. ضمن 
اینکه دستمزد کی روش هم با تاخیر پرداخت می شد. او همیشه بابت این مسائل 

ناراحت بود و در حال حاضر هم این حق را به او می دهم که از دوران ریاست من در فدراسیون فوتبال به خوبی یاد نکند.

کی روش حق دارد از من ناراحت باشد تراکتور به جادوگر پیشنهاد همکاری داد

لنز دوربین

برای فوتبال اصفهان که فصل ناکامی 
را س��پری کرده ب��ود، قهرمانی تیم سمیه مصور

ذوب آهن در جام حذفی از اهمیت 
دیگ��ری برخوردار ب��ود و جامی که به دس��ت آمد، تلخی 

ناکامی سه گانه را تا حدودی زیر سایه برد.
در رقاب��ت های لی��گ برتر در فص��ل پانزده��م تیم های 
اصفهانی نتوانستند در جمع مدعیان حضور داشته باشند 
و این مس��ابقات بدون جام یا سهمیه آسیایی برای دو تیم 

سپاهان و ذوب آهن به پایان رسید.
در لیگ قهرمانان آس��یا نیز هر دو تیم اصفهانی با ناکامی 
مواجه ش��دند که در این میان ذوب آهن ش��رایط بهتری 
نسبت به حریف خود داشت و تا مرحله یک هشتم نهایی 
هم صعود کرد، ام��ا در این مرحله با شکس��ت برابر العین 

امارات، از دور مسابقات حذف شد.
در لیگ دس��ته یک نیز ناکامی بزرگ تری ب��رای فوتبال 
اصفهان رقم خورد و تیم گیتی پس��ند به دسته دو سقوط 
 کرد، اما در میان همه این ناکامی ها، چش��م اصفهانی ها 
به ذوب آهن دوخته ش��ده بود تا این تیم برای فوتبال این 

دیار آبرو داری کند.
تا قب��ل از فینال جام حذفی یک ش��نبه ش��ب، تیم های 
اصفهانی هف��ت بار قهرم��ان جام حذفی ش��ده بودند که 
 سهم سپاهان ۴ قهرمانی و سهم ذوب آهن ۳ قهرمانی بود 

و با جامی که شاگران یحیی گل محمدی به دست آوردند، 
تعداد قهرمانی دو تیم اصفهانی مساوی شد.

 ذوب آه��ن در ش��رایطی برای کس��ب قهرمان��ی چهارم 
 در جام حذف��ی به می��دان رفت ک��ه به واس��طه حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا خستگی در ساق پای بازیکنان این 
تیم دیده می شد و درخواس��ت این باشگاه برای به تاخیر 
افتادن بازی نیز توسط سازمان لیگ مورد قبول واقع نشد 
تا س��رانجام در زمان مقرر  دو نماین��ده فوتبال اصفهان و 
تهران در ورزش��گاه خرمش��هر به میدان رفتند و در پایان 
ماراتن١٢٠ دقیقه ای؛ ش��اگردان گل محمدی بودند که 
توانستند در ضربات پنالتی استقالل و رحمتی را شکست 
 دهند و یک قهرمانی شیرین را نصیب فوتبال نصف جهان 

کنند.
 این عن��وان قهرمان��ی اعتب��اری دو چندان ب��ه مجموعه

 ذوب آهن بخشید و مدیران این باشگاه می توانند درآینده 
نس��بت به موفقیت تیم ش��ان در میادین بین المللی هم 

امیدوار باشند.
 به هر حال این تی��م به واس��طه تجربه ای ک��ه از حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا به دس��ت آوردند برای سال آینده 
 یکی از ش��انس ه��ای اصلی موفقی��ت در این مس��ابقات 
خواهد بود و مسئله مهم این است که کادر فنی و اسکلت 

اصلی این تیم حفظ شود.

با انجام فین��ال جام حذفی فوتبال باش��گاه های ایران 
 فصل پانزدهم مس��ابقات حرفه ای کش��ورمان رس��ما 
به پایان رس��ید تا تیم ها به صورت رسمی خودشان را 

برای فصل آینده فوتبال آماده کنند. 
گسترش و سپاهان، جلوتر از بقیه

گس��ترش فوالد و سپاهان اصفهان دو تیمی هستند که 
یارگیری را زودتر از سایر تیم ها آغاز کردند. 

دو تیمی که خیلی زود س��رمربی فص��ل آینده خود را 
 ش��ناختند، اس��تارت زودهنگامی برای لیگ شانزدهم 
زده اند و تاکنون موفق هم عمل کرده اند. تیم های تحت 
هدایت فراز کمالوند و عبدا... ویس��ی نفرات تاثیرگذاری 
را ب��ه خدمت گرفته اند و بی تردی��د در روزهای آینده 
 نی��ز با ادامه روند کنونی این ش��انس را دارند تا یکی از 

بهترین های نقل و انتقاالت باشند.
ماشین سازی، موفق بین لیگ یکی ها

از جم��ع ۳ تیم لیگ یک��ی صعود کرده ب��ه لیگ برتر 
ماشین سازی تاکنون در نقل و انتقاالت عملکرد بهتری 
داش��ته اس��ت. پیکان اگرچه مجید جاللی را به عنوان 
س��رمربی انتخاب کرده، اما هنوز بازیکنی را به لیس��ت 
نفرات خود اضافه نکرده اس��ت. از سوی دیگر همچنان 
تکلی��ف س��رمربیگری صنع��ت نفت آبادان مش��خص 
نیس��ت و فعالیت نقل و انتقاالتی صورت نگرفته است. 
درباره صنعت نفت ش��ایعه ش��ده پرویز مظلومی س��ال 
آینده روی نیمکت این تیم خواهد نشس��ت که در این 
 صورت فعالیت های نق��ل وانتقاالتی آبادانی ها با پایان 
فینال حذفی رس��میت پیدا می کند. ماش��ین سازی 
ام��ا با جذب نفرات��ی مثل صادقی��ان و توافق با برخی 
 بازیکنان جلوتر از س��ایرین اس��ت. رسول خطیبی که 

فعالیت هایش در راستای بستن تیمی منسجم را شروع 
کرده، به احتمال فراوان ظرف چند روز آینده اکثر نفرات 

موردنظرش را جذب می کند.
 میانه روها

 استقالل خوزستان، پرس��پولیس، سایپا، پدیده و فوالد
  ۵ تیم��ی هس��تند که س��رمربی فصل آین��ده خود را 
 م��ی دانند و ت��ا حدی هم در نقل و انتق��االت اقداماتی 
ک��رده اند. ای��ن ۵ تیم ظرف روزهای آین��ده بی تردید 
فعالیت های خود را افزایش می دهند. در پرس��پولیس 
 برانک��و لیس��ت بازیکنان م��ورد نظ��رش را ارایه کرده 
و به کرواسی رفته. مسئوالن باشگاه تا پایان هفته آینده 
جلس��ات جدی را با بازیکنان مورد نظر انجام می دهند 
و پیش بینی می ش��ود بعد از جذب بیرانوند، بازیکنان 

جدیدی را نیز به زودی به خدمت خواهند گرفت.
پورموس��وی، س��عداوی و فرکی به تازگ��ی تیم جدید 
خود را ش��ناخته اند و طبیعی اس��ت که با اعالم لیست 

بازیکنان مورد نظر به باش��گاه استارت رسمی 
نق��ل و انتقاالت خود را بزنند. طبیعی بود 

استقالل خوزستان با رفتن عبدا... ویسی 
به سپاهان، چند بازیکن تاثیرگذارش 
را از دس��ت بدهد. تیم خوزستانی اما 
فعالیت های خود را در نقل و انتقاالت 
آغاز کرده اس��ت. آنها در وهله اول در 

پی تمدید قرارداد بازیکنان کنونی شان 
هس��تند و س��پس قصد دارند ب��رای جذب 

بازیکن اقدام کنند. پدیده مش��هد نیز چنین ش��رایطی 
دارد. تیم تحت هدایت رضا مهاجری چند بازیکن خود 
را ماندنی کرده و ظرف چند روز آینده به نقل و انتقاالت 

ورود رسمی خواهد کرد.
 بازنده و برنده فینال حذفی

استقالل بعد از شکست مقابل ذوب آهن، احتماال دیگر 
پرویز مظلومی را روی نیمکت خود نخواهد داش��ت، اما 
بعید اس��ت تا چن��د روز آینده س��رمربی جدید آبی ها 
رسما معرفی شود. این یعنی از دست دادن زمان توسط 
مدیران باشگاه استقالل؛ هرچند که هنوز ماندن یا رفتن 
بهرام افش��ارزاده نیز مشخص نشده است. از سوی دیگر 
ذوب آهن احتماال با یحی��ی گل محمدی برای تمدید 
قرارداد به توافق می رس��د و ای��ن مربی به کارش ادامه 
می دهد. یحیی که در یکی دو سال گذشته به استفاده 
از بازیکن��ان جوان و مس��تعد معروف ب��وده، در صورت 
مان��دگاری در ذوب آهن احتماال باز هم از نفرات جوان 
 اس��تفاده می کن��د. با این وج��ود احتمال 
می رود هم استقالل و هم  ذوب آهن 
برای جذب بازیکنان مورد نظرشان 
از دو، سه روز آینده فعالیت خود را 

آغاز کنند.
 آنها که عقب می افتند

باش��گاه  در  داخل��ی  مش��کالت 
 تراکتورس��ازی، امی��ر قلع��ه نویی را 
از ه��ر زم��ان دیگ��ری از سرخپوش��ان 

تبریزی دورتر کرده است. مدیران باشگاه تراکتورسازی 
در تصمیمی عجیب انتخاب س��رمربی جدید باشگاه را 
به ١٦ خرداد ماه موکول کرده اند و این در حالی اس��ت 
که مدیرعامل باشگاه عالقه ای به ماندن امیر قلعه نویی 
دارد. به عبارت بهتر در صورت انتخاب س��رمربی جدید 
چند روزی هم زم��ان می برد تا او برنامه هایی را اعالم 
و لیس��ت مورد نظرش را به باشگاه ارایه کند که در این 
صورت تراکتورسازی در نقل و انتقاالت ضرر خواهد کرد. 
درباره صبا و سیاه جامگان نیز شرایط خیلی بهتر نیست. 
ای��ن دو تیم نیز هنوز س��رمربی خود را نمی شناس��ند.

اگرچه گفته می شود امروز یا فردا تکلیف نیمکت هردو 
تیم مش��خص خواهد ش��د و آنها کارش��ان را در نقل و 

انتقاالت شروع می کنند.
 مورد عجیب نفت تهران

نف��ت تهران تنها تیمی اس��ت که نم��ی تواند در نقل و 
 انتقاالت فعالیتی انجام دهد. باش��گاهی که س��ال قبل 
به جمع 8 تیم برتر فوتبال آس��یا صعود کرد، ش��رایط 
خوبی ندارد. این باشگاه در مرحله واگذاری قرار گرفته، 
اما تصمیم س��ازمان لیگ ب��رای اینکه در صورت خروج 
امتی��از از تهران، نفت باید س��ال بعد در لیگ یک بازی 

کند، کار را برای مسئوالن امر سخت کرده است. 
از سوی دیگر بازیکنان فصل آینده نفت نیز که با باشگاه 
 قرارداد دارند، تکلیف نامشخصی دارند. آنها نمی توانند 
 با تیم دیگری قرارداد ببندند که این موضوع می تواند در آینده 

فوتبالی شان تاثیرگذار باشد.

آغاز فعالیت رسمی باشگاه ها در نقل وانتقاالت؛

نبضفوتبـالدربازارنقـلوانتقاالتمـیزند

آبروداری ذوب آهـن درفصل ناکامی فوتبال اصفهـان
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3/260  ش��ماره دادنام��ه: 9509970351100181 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351100940 شماره بایگانی ش��عبه: 941033، خواهان: آقای 
تیمور زنگنه فرزند محمد حس��ین به نش��انی اصفهان- خ فروغی- کوچه 
امیرکبیر ابوذر غربی پالک 35- ک پ 8138646681 همراه 09133198037 
خواندگان: 1- آقای هادی برکتی فرزند کاظم 2- غالمعباس عابدی فرزند 
حسن رضا هر دو به نش��انی مجهول المکان، خواسته ها: : 1- مطالبه وجه 
چک 2- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خس��ارت دادرسی، رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای تیمور زنگنه فرزند محمد حسین به طرفیت 
آقایان 1- هادی برکتی فرزند کاظم – غالمعباس عابدی فرزند حسن رضا 
به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال 
بابت وجه یک فقره چک به شماره 16451908 مورخ 93/12/6 عهده پست 
بانک ایران شعبه رودهن از حس��اب جاری 01742010017830954801 
دادگاه با عنایت ب��ه محتویات پرونده و تصویر مص��دق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور بالوجه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی خواهان و مس��تندات 
وی از هر گونه ایراد و اعتراض موجه و موثری و با عنایت به وجود اصل 
چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت بر اش��تغال ذمه 
صادر کننده آن و استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته لذا دعوی 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 249 و 309 و 313 
قانون تجارت و قانون استفس��اریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح 
موادی از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
م��واد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی مصوب س��ال 1379 و رای وحدت رویه ش��ماره 
597 م��ورخ 74/2/12 هیات محت��رم عمومی دیوان عالی  کش��ور حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ سی میلیون  و هش��تصد و بیست هزار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
 لغایت زمان وصول آن بر اس��اس ش��اخص نرخ تورم کاال از سوی بانک

 مرکزی جمهوری اس��المی ایران اعالم گردیده در ح��ق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همی��ن دادگاه بوده و پس از انقض��ای مهلت واخواهی، 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان 
می باش��د. م الف: 6266 ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 392 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/259  ش��ماره دادنام��ه: 9509970354300085 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364601309 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940453 ش��اکی : آقای 
مهرداد کریم زاده فرزند اکبر به نشانی شهرستان اصفهان خ رباط دوم خ 
گلخانه مجتمع گلخانه ط همکف، متهم: آقای عطاء کاشی ساز فرزند محمد 
به نشانی شهرستان اصفهان شاهپور جدید 18 متری فروشگاه خوزستان 
) فعال مجهول الم��کان( ، اتهام: خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عطاء کاشی ساز 
فرزند محمد دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو پژو پارس 
به شماره 53-214 س 93 موضوع شکایت آقای مهرداد کریم زاده فرزند 
اکبر به شرح کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

با عنایت به مندرجات پرونده شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت، 
تحقیقات انجام یافته، مودای شهادت ش��هود و نظر به اینکه متهم با وصف 
درج آگهی در روزنامه در دادسرا و دادگاه حاضر نگردیده است و با التفات 
به سایر قرائن موجود وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم 
است لذا مس��تنداً به ماده 674 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات 
 حکم بر محکومیت متهم به تحمل سه س��ال حبس تعزیری صادر و اعالم 
می گردد. رای ص��ادره غیابی و ظ��رف مهلت 20 روز پ��س از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است.
م الف: 6268 شعبه 117 دادگاه کیفری 2 اصفهان)117 جزایی سابق( ) 249 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/250 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351502063 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351500745 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940822 خواهان: آقای 
مرتضی رئیس��یان فرزند س��هراب با وکالت خانم مه��ری نمازیان فرزند 
جواد به نشانی اصفهان- خ شیخ صدوق ش��مالی ساختمان بانک تجارت 
)ارغ��وان( ط 3 واحد 18 و آقای حس��ین محمدیان فرزند یداله به نش��انی 
اصفهان خیابان ش��یخ صدوق شمالی س��اختمان بانک تجارت )ارغوان( 
طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقی نوید بخشان عدالت، خوانده: آقای 
سید مهدی تقوی الحسینی فرزند مصطفی به نشانی تهران- شریعتی- پل 
رومی خیابان فاطمی خیابان گودرزی پ 20 واحد 1، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرس��ی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه، 
تصمیم دادگاه: ب��ا عنایت به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: آقای 
مرتضی رئیس��یان فرزند س��هراب با وکالت خانم مهری نمازیان و آقای 
حسین محمدیان به طرفیت آقای سید مهدی تقوی الحسینی فرزند مصطفی 
دادخواستی به خواس��ته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به ش��ماره 342329-94/06/30 از ج��اری 1001762150552 
به عهده بانک ش��هر به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه تقدیم 
نموده اس��ت. خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلس��ه رسیدگی 
ش��رکت نکرده و ایرادی نسبت به مس��تندات تقدیم ننموده است. با عنایت 
به مراتب فوق خواسته ثابت مس��تنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی 
ماده 2 قانون صدور چک و استفس��اریه آن خوان��ده را به پرداخت یکصد 
و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته، خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی 
محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، 
 پنج میلیون و سیصد و ش��صت و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و

چهار میلیون و هشتصد هزار ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیس��ت روز پ��س از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیس��ت روز پس از انقضا مهلت 
واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان می 
باشد. م الف: 6278 ش��عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 354 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

3/251  ش��ماره دادنام��ه: 9509970351500050 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351500496 شماره بایگانی شعبه: 940553 خواهان: آقای علی 

شامخی فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان- خ رباط سوم- کوچه پزشکان 
یک- بن بس��ت آریا- پالک 46، خوانده: آقای حس��ن قندهاری به نش��انی 
 اصفهان- خ امام خمینی- خ ش��اهپور جدید بین خ مشیرالدوله و امیر کبیر

 خ جهاد سوله دوم الستیک سازی قندهاری، خواسته ها: 1- تامین خواسته 
2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه 
بابت ...، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای علی ش��امخی فرزند اسماعیل به 
طرفیت آقای حسن قندهاری دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و 
پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده 
است. خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی شرکت 
نکرده و ایرادی نسبت به مس��تند مورد ادعای خواهان ) سند عادی مورخ 
1390/01/21 که در آن اقرار به دریافت مبلغ پانزده میلیون تومان و تعهد 
به پرداخت نموده( ننموده است با عنایت به مراتب مذکور و مستنداً به مواد 
197 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبل��غ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
) 139/6/1( لغایت زمان وصول مبنی بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک 
مرکزی و کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی و چهار میلیون و 
نهصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
می نماید و نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان تقدیم 
دادخواست با توجه به اینکه سررسید مشخص نیست و با فرض مشخص 
بودن و یا حال تلقی ش��دن آن از زمان تقدیم دادخواست یا مطالبه رسمی 
 قابل پرداخت بوده حکم به بی حقی خواهان در ای��ن بخش صادر و اعالم 
می گردد رای صادره نس��بت به محکومیت خوانده غیابی و ظرف بیس��ت 
روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز پس از انقضاء مهلت واخواهی و نسبت به بی حقی خواهان ظرف مهلت 
بیس��ت روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد.م الف: 6277 ش��عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 374 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/254  ش��ماره دادنام��ه: 9509970351200291 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351201046 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941172 خواهان: آقای 
رضا فرقانی فرزند حسن با وکالت آقای محسن نساجی محمدآبادی فرزند 
علی به نش��انی اصفهان خیابان وحید- نبش خیابان حسین آباد- مجتمع 
عسگری طبقه دوم واحد پنجم، خواندگان: 1- آقای حسن اسحاق زاده فرزند 
علی به نشانی اصفهان- ش��هرک صنعتی محمودآباد- خیابان 24 فرعی- 
سنگبری سبا- کدپستی 8754823265، 2- آقای یونس اسرافیلی قلعه فرزند 
محسن به نشانی اس��تان آذربایجان شرقی- شهرس��تان تبریز- خیابان 
آزادی- دوازده متری بهشتی – پالک 66 کدپستی 5175734466، 3- آقای 
مهرش��اد ش��ادآلو فرزند علی به نش��انی تهران- چهار راه بعثت- زیرپل 
بعثت- مابین خیابان فدائیان اسالم و خیابان شهرزاد- ضلع جنوبی پل – 
پالک 96 کدپستی 1851664744 ، خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- تامین خواسته 3- مطالبه وجه چک 4- مطالبه خسارت دادرسی، 
رای دادگاه: دعوی آقای رضا فرقانی با وکالت آقای محس��ن نس��اجی به 
طرفیت آقایان حسن اسحاق زاده، یونس اسرافیلی قلعه، مهرشاد شادآلو 
) خوانده ردیف اول و س��وم به عنوان ظهرنویس( به خواسته مطالبه مبلغ 
90/00/000 ریال وجه چک ش��ماره 345296 مورخ 94/8/28 عهده بانک 

مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و با 
توجه به اینکه خواندگان دلیلی که حکای��ت از پرداخت دین یا بطالن دعوی 
داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر 
صحت تشخیص و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 
و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و نیز خس��ارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید ت��ا تاریخ وصول بر اس��اس نرخ اعالمی 
 از س��وی بانک مرکزی و بالس��ویه جمعًا به پرداخت 6/725/000 ریال به

 عنوان خس��ارت دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه 
 و پس از آن ظ��رف م��دت 20 روز قاب��ل اعت��راض در دادگاه تجدید نظر 
خواهد بود. م الف: 6274 ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 341 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/256  ش��ماره دادنام��ه: 9509970354300275 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364901322 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940717 ش��اکی: خانم 
مرجان باقرپور شهرضا فرزند عبدالرسول به نش��انی اصفهان بزرگراه 
امام خمینی لیمجیر ک آزادگان منزل 3 طبقه حاج جواد استرکی، متهم: آقای 
محمد قجاوند فرزند عباس به نشانی اصفهان بزرگراه امام خمینی لیمجیر 
ک آزادگان منزل 3 )فعال مجهول المکان(، اتهام ها: 1- توهین به اش��خاص 
عادی 2- ضرب و جرح عمدی، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات 
 پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت ب��ه صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد قجاوند فرزند عباس 
دائر ب��ر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین موضوع ش��کایت همس��رش 
خانم مرجان باقری فرزند عبدالرس��ول به ش��رح کیفرخواست صادره از 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده، شیوه 
اظهارات شاکی در مقام طرح ش��کایت، تحقیقات محلی انجام یافته توسط 
مامورین انتظامی، مودای شهادت شهود، نظریه پزشکی قانونی در معاینه 
از مصدوم، ع��دم حضور متهم در دادس��را و دادگاه با وص��ف ابالغ و با 
التفات به سایر قرائن موجود وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز 
و مسلم است لذا مس��تنداً به مواد 559، 714 و 715 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 92 و ماده 608 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات حکم بر 
محکومیت متهم به پرداخت شش هزارم دیه کامل بابت کبودی بازوی چپ 
و سه ناحیه کبودی کمر و نیم صدم ارش تورم پوس��ت سر ) بابت نظریه 
پزش��کی قانونی مورخ 93/3/22( و ده و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی 
سمت راست گردن و قفسه سینه- ساعد راست و چپ- ران راست- خلف 
 قفسه سینه و قدام ساعد راست و یک صدم ارش تورم پوست سر و ناحیه 
گیجگاهی راس��ت و پس س��ری ) باب��ت نظریه پزش��کی قانون��ی مورخ 
 93/4/12( ظرف مهلت یکس��ال از زمان وقوع بزه در حق شاکی و پرداخت

 یک میلی��ون ریال جزای نق��دی در حق صندوق دولت باب��ت اتهام توهین 
 صادر و اعالم میگ��ردد. رای ص��ادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز

 پ��س از ابالغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظ��رف همان مهلت 
 قابل تجدید نظر خواه��ی در دادگاه محت��رم تجدید نظر اس��تان اصفهان

 است. 
م الف: 6271 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 117 جزایی سابق( 

) 358 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3/253  ش��ماره دادنام��ه: 9509970351500212 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351500894 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940984 خواهان: آقای 
مرتضی س��ادات حس��ینی خواجوئی فرزند سید حس��ین با وکالت آقای 
محمدرضا جعفری کوپائ��ی فرزند نعمت اله به نش��انی اصفهان- خیابان 
بزرگمهر خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه حمزه اصفهانی ساختمان 
 هفت آس��مان طبقه 4 واحد 5، خواندگان: 1- آقای علی س��ادات حس��ینی

 2- آقای رسول سادات حسینی همگی به نشانی اصفهان- خ بزرگمهر – اول 
خیابان بزرگمهر- کاشی الوند به کدپستی 8158836943 ، 3- زهرا سادات 
حس��ینی به نش��انی مجهول المکان، 4- آقای منصور مجاهدی به نشانی 
اصفهان – خ آبش��ار اول- بعد از پل غدیر- رحیم آباد ش��مالی- بن بست 
شاهد- مجتمع مجاهدی- پ 16-1-ط2، 5- آقای محسن سادات حسینی به 
نشانی اصفهان- خ عافیت- ک سادات حسینی- روبروی پ 195، 6- سادات 
سادات حسینی به نشانی اصفهان – سه راه پینارت- ارغوانیه- جنب کانال 
آب- فروشگاه کاالی ساختمانی حامد ، 7- زهرا سادات حسینی به نشانی 
اصفهان- چهار باغ کوی اقبال آشتیانی ) مسجد الرضا(- پ 59 منزل حاتم 
زاده، 8- آقای مسعود سادات حسینی به نشانی اصفهان- بزرگمهر- اول 
خیابان بزرگمهر- کاشی الوند به کدپستی 8158836943، 9- زهره سادات 
حسینی به نشانی اصفهان- خ چهارباغ باال- کوی اقبال آشتیانی – )مسجد 
الرضا( – پ 59 منزل حاتم زاده، 10- فخری س��ادات حس��ینی به نشانی 
اصفهان- مجتمع پارک- زیرزمین اول- مغازه نبی نجار- پ 309، خواسته 
ها: 1- قلع و قمع مس��تحدثات 2- خلع ید 3- مطالبه خس��ارت دادرس��ی، 
گردشکار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: آقای محمد رض��ا جعفری کوپایی 
به وکالت از آقای مرتضی سادات حس��ینی خواجویی فرزند سید حسین 
به طرفیت آقای��ان و خانم ها زهرا، زهره، زهرا ،س��ادات، فخری س��ادات 
حسینی، منصور مجاهدی، مسعود، رسول، علی و محسن سادات حسینی 
دادخواستی به خواسته خلع ید مشاعی خوانده از ده و دو هفتم حبه مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی 1-228 و 2-228 واقع در بخش ثبت اصفهان مقوم 
به پنجاه و یک میلیون ریال و قلع و قمع مستحدثات مقوم به سی میلیون و 
یکصد ریال تقدیم نموده است که آنچه مسلم است 1-طرفین مالک تمامت 
پالکهای ثبتی مارالذکر می باشند 2- در بخشی از پالک های مذکور توسط 
مرحوم سید عباس سادات حس��ینی احداث بنا با اسکلت ستونی و خرپای 
 فلزی و پوش��ش ش��یروانی از جنس ورق کنگره دار فلزی گردیده اس��ت

 3- وکیل خواهان و سایر خواندگان اعالم نموده که این تصرفات احداث بنا 
در ملک مشاع بدون اذن و اجازه آنان بوده و تصرف در محل ندارند 4- احد 
از وراث مرحوم سید عباس حسینی ) خانم مهری سادات حسینی( به موجب 
الیحه شماره 406- 95/2/1 اعالم نموده حس��ب توافق طرفین محل افراز 
گردیده است صرفنظر از آنکه افراز باید در ثبت اسناد صورت می گرفته یا 
خیر و اینکه کلیه مالکین آن را امضا نموده یا خیر بعد از جلسه رسیدگی و 
حتی بعد از اظهار نظر کارشناسی ارائه و در جلسه رسیدگی تقدیم نگردیده 
بنابراین در ظرف زمانی مقرر تقدیم نشده است تا نسبت به صحت و سقم آن 
بررسی گردد. با عنایت به مراتب مذکور چون تصرفات متصرفین ) وراث 
مرحوم سید عباس سادات حسینی به تبع تصرفات مورث با احداث بنا در 
بخشی از ملک مشاع بدون اذن س��ایر مالکین می باشد مستنداً به مواد 89، 
64، 198، 515، 519 و بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی 308 قانون مدنی و 62 قانون اجرای احکام 
مدنی حکم بر خلع ید وراث مرحوم سید عباس س��ادات حسینی )آقایان و 
خانم ها زهرا، سادات، فخری، مسعود، رسول و علی سادات حسینی ) و قلع 
و قمع مستحدثات و محکومیت آنان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی از 

جمله هزینه دادرسی حق الوکاله و دس��تمزد کارشناسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد نسبت به س��ایر خواندگان قرار رد دعوا صادر و 
اعالم می گردد و بدیهی اس��ت تصرفات مالکین در ملک مشاع پس از خلع 
ید تابع امالک مشاع می باشد رای صادره نسبت به خانم سادات و آقایان 
مسعود، رسول و علی سادات حسینی غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء 
مهلت واخواهی و نسبت به سایر ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 6276 شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 706 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

3/255  ش��ماره دادنام��ه: 9509970354300262  ش��ماره پرون��ده: 
9409980365700068 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940799 ش��اکی: آقای 
 حس��ین کالهدوز فرزند مهدی به نش��انی شهرس��تان اصفهان خ پنج آذر

 ک رسالت پ 10، متهم: آقای حسین آیتی فرزند حبیب به نشانی شهرستان 
زنجان خ جاوید جنب بانک ملی س��وپر مارکت گلها )فعال مجهول المکان( ، 
اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات، 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای حسین آیتی فرزند حبیب دائر بر تحصیل مال به طور نامشروع به مبلغ 
نه میلیون و پانصد هزار ریال موضوع شکایت آقای حسین کالهدوز فرزند 
مهدی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
با عنایت به مندرجات پرونده، شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت، 
تحقیقات انجام یافته، اس��تعالم پرینت ورودی خروج��ی و مالک خط تلفن 
همراه متهم که با ش��اکی تماس برقرار نموده است، مودای شهادت شهود 
و نظر به عدم حضور متهم با وصف ابالغ از طریق نش��ر آگهی در دادسرا 
و دادگاه و با التفات به س��ایر قرائن موجود وقوع بزه از ناحیه مش��ارالیه 
بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مس��تنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل 
دو س��ال حبس تعزیری و رد اصل مال مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال 
در حق ش��اکی صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان 
مهلت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان 
است. م الف: 6272 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی 

سابق( ) 283 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/257  ش��ماره دادنام��ه: 9509970354300027 ش��ماره پرون��ده: 
9309980364802169 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940736 ش��اکی: آقای 
 علی خلیل اکبر فرزند محمد علی به نشانی شهرستان اصفهان خ فردوسی

 خ سیدعلیخان ک چرخاب بن بنکدار پ 63، متهم: خانم افسانه احمدپور به 
 نشانی شهرستان اصفهان کرسگان خ شهید بهش��تی پارچه سرای زمرد

) فعال مجهول المکان(، اتهام ها: 1- مزاحم��ت تلفنی 2- تهدید 3- توهین به 
اشخاص عادی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام خانم افسانه احمدپور پیربستنی فرزند رمضانعلی دائر بر 
ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای 
علی خلیل اکبر فرزند محمد علی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انق��الب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده، ش��یوه اظهارات 
شاکی در مقام طرح شکایت، مالحظه متن پیامک های ارسالی، پاسخ استعالم 
به عمل آمده از شرکت ایرانس��ل و نظر به عدم حضور متهم در دادسرا و 
دادگاه با وصف نش��ر آگهی در روزنامه وقوع بزه از ناحیه مشارالیها بر 

دادگاه محرز و مسلم است لذا مس��تنداً به مواد 608 و 641 قانون مجازات 
اسالمی کتاب پنجم تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک میلیون 
ریال جزای نقدی بابت توهین و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت ایجاد 
مزاحمت تلفن��ی صادر و اعالم می گ��ردد و مجازات ه��ای مذکور مطابق 
تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسالمی 92 جمع می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید 
نظر استان اصفهان است. م الف: 6270 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 117 جزایی سابق(  ) 280 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/258  ش��ماره دادنام��ه: 9509970354300100 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364600667 شماره بایگانی شعبه: 940554 شاکی: آقای سید 
عماد رفیعی پور علوی فرزند س��ید علی به نش��انی شهرستان اصفهان خ 
امام خمینی ک 58 منزل چهارم س��مت چپ، متهم: آقای سید رضا حسینی 
فرزند سید محمود به نشانی شهرستان اصفهان خ فروغی پایداری جنوبی 
مجتمع س��عادت طبقه اول ، اتهام: خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای س��ید رضا 
حسینی دهنوی فرزند محمود دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه 
خودروی پراید به شماره 13- 167 و 17 موضوع شکایت آقای سید عماد 
رفیعی پور علوی فرزند سید علی به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انق��الب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده، ش��یوه اظهارات 
ش��اکی در مقام طرح شکایت، رونوش��ت مصدق س��ند مالکیت و قولنامه 
عادی مورخ 92/10/2 پیوست پرونده که حکایت از مالکیت شاکی می نماید. 
مودای ش��هادت ش��هود و نظر به اینکه متهم با وصف ابالغ در دادسرا و 
دادگاه حاضر نگردیده است و با التفات به سایر قرائن موجود وقوع بزه از 
ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنداً به ماده 674 قانون 
مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش 
ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان 
مهلت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان 
است. م الف: 6269 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 117 جزایی 

سابق( ) 269 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/261  ش��ماره دادنام��ه: 9509970350400161 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350400645 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940700 خواهان: آقای 
حس��ینعلی اس��دی فر فرزند قلی به نش��انی اصفهان- بزرگمهر- خیابان 
بی س��یم- کوچه ش��هید علیخانی- بن بس��ت مهرداد- پ��الک 25- تلفن 
09133168393، خوان��دگان: 1- آق��ای علیرضا ملک پ��ور فرزند ناصر 
2- خانم فرشته ملک پور فرزند ناصر همگی به نشانی اصفهان- بزرگمهر- 
خیابان بی سیم- کوچه شهید علیخانی بن بست مهرداد- پالک 27، 3- آقای 
محمدرضا ملک پور فرزند ناصر به نشانی اصفهان- بزرگمهر خیابان بی 
سیم کوچه شهید علیخانی بن بس��ت مهرداد پالک 27- 09131291506، 
4- خانم فریبا ملک پور فرزند ناصر به نشانی اصفهان- بزرگمهر- خیابان 
بی سیم – کوچه شهید علیخانی بن بست مهرداد- پالک 27، خواسته: الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای حسینعلی اسدی فر به طرفیت آقایان علیرضا و محمدرضا و خانمها 
فریبا و فرشته شهرت همگی ملک پور به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
ششدانگ پالک ثبتی 15191/15686 بخش پنج ثبت اصفهان موضوع مبایعه 

نامه عادی مورخه 1385/11/22 نظر به پاس��خ استعالم وضعیت ثبتی که 
حکایت از مالکیت شش��دانگ پالک مذکور به نام خواندگان دارد و نظر به 
اینکه اصول اسناد مالکیت خواندگان در ید خواهان می باشد و نامبردگان با 
استحضار از وقت رسیدگی مورخه 95/2/12 حضور بهم نرسانده و اصواًل 
دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند فلذا خواس��ته خواهان 
وارد تشخیص مس��تنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی خواندگان را به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و 
سپس انتقال رسمی شش��دانگ پالک ثبتی 15686/ 15191 بخش پنج ثبت 
اصفهان در حق خواه��ان ملزم و محکوم می نماید. ای��ن رای غیابی بود و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 

م الف: 6265 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 310 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/252 شماره صادره: 1395/43/228730 نظر به اینکه سند ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 18620 فرعی از 68 اصلی واقع در بخش 14  اصفهان ذیل ثبت 
204985 در صفحه 233 دفتر امالک جلد 8990 به نام علی سلیمان پور تحت 
شماره چاپی مسلسل 610577 د 91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و 
مالک با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 876637 مورخ 1395/02/19 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 18036 
مورخ 1395/02/15 به گواهی دفترخانه 106 اصفهان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 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 سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتش��ار 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: 7014 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب اس��تان اصفهان ) 228 کلمه، 

3 کادر(
مزایده 

3/312  شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده 3310/94 ش ح /اول له آقای ذبیح اله ش��اداب و علیه آقای مهرداد 
افش��اری به آدرس بهارس��تان میدان بهار قبل از میدان به��ار بلوار الفت 
بهاران یاس یاس 6 طبقه دوم بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 
44/572/757 ریال اموال توقیفی محکوم علیه ش��رح 1- تلویزیون 42 اینچ 
LED مارک LG مستعمل یک دستگاه 2- ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک 
ارج ZE 50 مدل 4224 مستعمل یک دستگاه 3- ماشین ظرفشویی رومیزی 
MAGIC مدل 2185 مس��تعمل 4- ماکروف��ر KENWOOD مدل 500 
MO قدیمی مستعمل یک دستگاه که جمعًا طبق نظریه کارشناسی به مبلغ 
22/800/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین 
واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 95/3/25 در ساعت 
12 تا 11 صبح در محل اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان واقع 
در خیابان ش��یخ صدوق نبش چهار راه وکال برگزار نماید طالبین شرکت 
در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 
2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن ب��ه این اجرا از اموال بازدید 

نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.
م الف: 4487 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

) 204 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ رای
3/249  ش��ماره دادنام��ه: 9509970354100285 ش��ماره پرون��ده: 
9409980360200320 شماره بایگانی شعبه: 941390 شاکی: آقای مجید 
برندگی فرزند اکبر به نش��انی اصفهان- خ کهندژ خ  آیت  اله مدرس نجفی 
کوی 8 خرداد منزل اکبر برندگی، متهم: آقای محمدرضا صادقی به نشانی 
اصفهان خ کهندژ خ ایت اله مدرس نجفی کوی نوبهار )مجهول المکان( ، اتهام 
ها: 1- توهین به اش��خاص عادی 2-قدرت نمایی با چاقو 3- ضرب و جرح 
عمدی با چاقو، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای محمدرضا صادقی فرزند احمد )متواری( دائر بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای مجید برندگی فرزند اکبر دادگاه 
با توجه به شکایت شاکی و گواهی پزش��کی قانونی و عدم حضور متهم و 
دفاع موثر بزهکاری وی را محرز دانس��ته لهذا وی را مستنداً به ماده 614 
قانون مجازات اسالمی 1375 از نظر جنبه عمومی بزه ارتکابی محکوم به 
تحمل 5 سال حبس تعزیری و از نظر جنبه خصوصی موضوع )دیه( مستنداً 
به م��واد 559 و 709 و 715 قانون مجازات اس��المی 1392 بابت 1- ارش 
آسیب نس��ج نرم صورت و تورم گونه به یک در درصد دیه کامل 2- ارش 
خونریزی زیر ملتحمه چشم راس��ت به نیم درصد دیه کامل 3- شکستگی 
منقله صورت به 15 درصد دیه کامل در حق شاکی خصوصی محکوم می 
نماید رای ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین ش��عبه 
است. م الف: 6282 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 115 جزایی 

سابق( ) 251 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/262  ش��ماره دادنام��ه: 9509970350400196 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350401041 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941123 خواهان ها: 
1- آقای محمدرضا تحویلی��ان فرزند اصغر 2- آقای محس��ن تحویلیان 
فرزند اصغر 3- آقای اصغ��ر تحویلیان فرزند حس��ین 4- آقای علیرضا 
تحویلیان فرزند اصغر با وکال��ت آقای محمد بهرامی اس��فرجانی فرزند 
ابراهیم به نشانی اصفهان- خیابان ش��یخ صدوق شمالی حد فاصل چهار 
راه وکال و س��ه راه شیخ مفید بن بست بهار 33 س��اختمان 110 طبقه اول، 
خوانده: آقای محس��ن غفرانی فرزند اکبر، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت، 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 دع��وی آقایان اصغر- علیرضا- 
محمدرضا- محس��ن ش��هرت تحویلیان ب��ا وکالت آقای محم��د بهرامی 
اس��فرجانی به طرفیت آقای محسن غفرانی به خواس��ته مطالبه خسارت 
قراردادی به میزان 92/600/000 ریال موضوع قرارداد مورخه 1393/12/7 
و مطالبه خس��ارت تاخیر در اجرای قرارداد مورخ��ه 1393/12/7 به مبلغ 
300/000/000 ریال و با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وفق 
قرارداد مذکور- عملیات سفت کاری و  نازک کاری به متراژ 85 متر مربع 
مساحت در باغ خواهانها به آدرس جاده نجف آباد- جاده زازران به خوانده 
واگذار و مدت اجرای قرارداد ش��امل دو مرحله از تاریخ 1393/12/10 الی 
1394/2/30 تعیین می گردد و به لحاظ ترک کار قبل از تاریخ 1394/2/15 
به شرح خواس��ته های مطروحه درخواست رسیدگی داش��ته اند با تعیین 
وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده با استحضار از وقت رسیدگی مورخ 
1395/2/4 حضور به هم نرس��انده و دفاعی در قب��ال دعوی مطروحه به 
عمل نیاورده است برابر نظریه کارشناس رس��می دادگستری در پرونده 

تامین دلیل به کالس��ه 737/94 ش��عبه 23 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
میزان خسارت بابت رفع نواقص و ایرادات و خسارات وارده ناشی از عدم 
اجرای پیمانکاری به مبلغ 92/600/000 ریال برآورد و نیز خس��ارت عدم 
انجام تعه��دات از تاریخ 94/1/30 الی 94/7/25 به م��دت 145 روز به مبلغ 
290/000/000 ریال برآورد گردیده اس��ت بنا به مراتب دعوی خواهانها 
وارد تشخیص مستنداً به مواد 219 و 220 و 230 قانون مدنی و 198 و 515 
قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را بابت خسارت رفع ایرادات و نواقص به 
پرداخت مبلغ 92/900/000 ریال و بابت خسارت قراردادی به ماخذ روزانه 
دو میلیون ریال به پرداخت مبلغ 290/000/000 ریال و با احتس��اب هزینه 
دادرسی – حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها محکوم می نماید 
و در خصوص خس��ارت تاخیر در تادیه این قس��مت از خواسته مردود و 
حکم بر بی حقی خواهانها صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی بوده 
و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است.  

م الف: 6264 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 436 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/263  ش��ماره دادنام��ه: 9509970350200141 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350200606 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940681 خواهان: خانم 
آغابیگم صالحی ابری فرزند س��ید علی اصغر با وکالت آقای امیرحسین 
عسگریان فرزند اصغر به نشانی اصفهان – چهار راه شیخ صدوق ابتدای 
شیخ صدوق شمالی روبروی داروخانه پارس طبقه فوقانی پوشاک مهدی 
دفتر وکالت همراه 09132038768 ) مجتمعًا و منفردا( و آقای س��ید جمال 
حجازی دهاقانی فرزند س��ید مرتضی به نش��انی اصفهان- شیخ صدوق 
 ش��مالی روبروی داروخانه پ��ارس دفتر وکالت هم��راه 09131253560 
) مجتمعًا و منفرداً( خواندگان: 1- آقای سید رضا طباطبائی منش فرزند سید 
باقر به نش��انی اصفهان- خ جی غربی- کوچه تامین اجتماعی خوراسگان 
بن بست سعادت پالک 20، 2- خانم عفت کنگازجی کنگازی فرزند سید باقر 
3- خانم اشرف سعید فر فرزند سید باقر همگی به نشانی اصفهان- خ جی 
 غربی- کوچه 34 ) ش��هید افالکیان( پالک 41 منزل حاج حس��ین سعید فر، 
4- آق��ای س��ید مرتض��ی کنگازج��ی کن��گازی فرزن��د س��ید باق��ر به 
نش��انی اصفه��ان- خ جی غرب��ی- کنگاز کوچه ش��هید قادری) ش��ماره 
18( پ��الک 5 ، 5- آقای س��ید مصطفی موس��وی منش فرزند س��ید باقر 
به نش��انی مجه��ول الم��کان، 6- خانم زه��را کن��گازی )طباطبائی منش( 
فرزن��د س��ید باق��ر ب��ه نش��انی اصفه��ان- خ ج��ی غرب��ی- کوچ��ه 
 تامی��ن اجتماع��ی خوراس��گان جن��ب مدرس��ه دختران��ه پ��الک 7،

 7- آقای س��ید اکبر کنگازجی کنگازی طباطبائی فخر فرزند س��ید باقر به 
نشانی اصفهان- خ جی غربی- کوچه تامین اجتماعی خوراسگان بن بست 
سعادت پالک 22، خواسته ها: 1- ابطال تقس��یم نامه 2- مطالبه خسارات 
دادرس��ی، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی خانم آغابیگ��م صالحی ابری فرزند س��ید علی اصغر با 
وکالت آقایان 1- امیرحسین عس��گریان و 2- سید جمال حجازی دهاقانی 
به طرفیت خواندگان 1- س��ید مرتضی و 2- س��ید اکبر و 3- عفت همگی 
 کنگازجی کنگازی و 4- زهرا کنگازی و 5- س��ید رض��ا طباطبائی منش و

 6- اشرف سعید فر و 7- سید مصطفی موس��وی منش به خواسته ابطال 
تقس��یم نامه 81/6/22 نسبت به هش��ت قفیز و 3 من باقیمانده از 18 قفیز و 
سه من از پالک 9619 از بخش 5 ثبت اصفهان به انضمام مطالبه خسارات 
دادرس��ی با توجه به محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق س��ند 

3317-1341/1/28 و ب��ا توج��ه به اظه��ارات وکالی خواهان به ش��رح 
دادخواست تقدیمی خود مبنی بر اینکه مرحوم سید باقر کنگازجی کنگازی 
که مالک ششدانگ قطعه ملک 18 قفیز و سه من پالک مرقوم بوده طی سند 
استنادی مقدار شش قفیز مشاع از آنرا به موکله منتقل نموده ولی خواندگان 
که وراث آن مرحوم می باش��ند و مالک دو قفیز و سه من هستند به موجب 
تقسیم نامه عادی اقدام به تقسیم مال مشاع بدون اذن و اجازه از طرف موکله 
نموده اند در حالیکه این تقسیم مازاد بر حصه ایشان می باشد لذا تقاضای 
ابطال آنرا دارند و با توجه ب��ه دفاع تعدادی از خواندگان به ش��رح الیحه 
شماره 3222-94/10/20 و استناد ایشان به دادنامه 209- 94/2/28 صادره 
از ش��عبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مبنی بر اینکه هر چند که 
خواهان ذیل تقسیم نامه را امضاء نکرده ولی با آن موافقت کامل داشته زیرا 
سهم همسر خواهان را در کنار سهم وی قرار داده شده و مشارالیه دستور 
داده که دیگر اراضی وی زیر کش��ت نرود که انجام شده و حتی به مجاور 
ملک سهمی خود نیز رضایت به ش��هرداری داده و در دفترخانه رضایت 
رسمی تنظیم کرده است و طی شرحی  به شهرداری نیز مراتب ریختن نخاله 
س��اختمانی به ملک سهمی خود را گزارش کرده و ش��کایت نموده و سهم 
االرث همس��رش س��ید مرتضی دادخواه دارای عرض 3/8 و طول 38/90 
بوده که مجاور سهم خواهان در نظر گرفته ش��ده و قبول چنین سهمی از 
سوی شوهرش با چنین ابعادی منطقی نبوده مگر اینکه قصد تجمیع با سهم 
همسر ) خواهان( را داشته باشد و از آن سالیان متمادی گذشته و صاحبان 
سهم ساخت و ساز نموده اند دادگاه با توجه به نحوه استدالل به عمل آمده 
از بررسی در دادنامه 209-94/2/28 ریاس��ت محترم شعبه سوم دادگاه 
حقوقی اصفهان و خالصه برداری طی صورتجلسه 95/1/25 و پذیرش آن 
و قرائن متعدد بیان شده به ش��رح فوق همگی داللت بر قبول تقسیم نامه از 
سوی خواهان در طول سالیان متمادی داشته لذا دعوی خواهان را محمول 
بر صحت ندانسته و مس��تنداً به ماده 197 آئین دادرسی مدنی حکم به بی 
حقی خواهان صادر می نماید. رای ص��ادره حضوری بوده و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
مرکز استان اصفهان می باشد. م الف: 6263 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 745 کلمه، 8 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/266 در خصوص پرونده کالسه 94-324 خواهان رضا ثالثی موسوی 
آبادی با وکالت مهری نمازیان و حس��ین محمدیان دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت حبیب آبس��االن تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 95/5/2  س��اعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:5318 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/267 در خصوص پرونده کالس��ه 134/95 خواهان محسن رحمتی پور 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت حمیدرضا جعفری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/2 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده 

است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 42 ش��ورای 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 ش��ود. م الف: 6158 شعبه 42 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 118 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/268 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100361701125 ش��ماره پرون��ده: 
9409980361700639 شماره بایگانی شعبه: 940696  خواهان / شاکی 
بانک صادرات اس��تان اصفهان ب��ه مدیریت آقای بهرامی   دادخواس��تی 
به طرفیت خوانده/ متهم  س��ید اصغر موس��وی و ش��رکت پ��ارس فلز و 
سید عباس موسوی و س��ید مرتضی طباطبایی و علی آبدار اصفهانی  به 
خواسته مطالبه خسارت و مطالبه وجه بابت ...   تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 28 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 214  
ارجاع و به کالسه 9409980361700639 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/05/02 و ساعت 10/45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده /متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از 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:4531 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/269 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100361701201 ش��ماره پرون��ده: 
9409980361700936 شماره بایگانی شعبه: 941028  خواهان / شاکی 
محمد صالحی  دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده/ متهم  ش��اهین صالحی 
جوالندان  به خواس��ته مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه وجه سفته و 
مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
28 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 214  ارجاع و به کالسه 9409980361700936 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن  1395/05/03 و س��اعت 9/30 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 کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نش��ر 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:4534 ش��عبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 186 

کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100361701205 ش��ماره پرون��ده:  /270
9409980361701173 شماره بایگانی شعبه: 941287  خواهان / شاکی محمد 
جواد کامران منش و جمال کامران منش و ملیحه کامران منش و جالل افیونیان 
و شهناز افیونیان و اصغر انش��ائی فر و علی اکبر کامران منش و مهناز کامران 
منش  دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  امید بنایی جزن و مریم بیت سرکیس 
و ایمان پور قبادیان و پروانه پور قبادکیان و فرش��ته عص��ارزادگان و مهین 
عصار زادگان و لیال بنایی جزن و شیال پور قبادیان و فریدون عصارزادگان  به 
خواسته الزام به تنظیم سند 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 اس��تان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  
ارجاع و به کالس��ه 9409980361701173 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/05/04 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/متهم و درخواست خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 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:4535 ش��عبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 237 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/271 در خصوص پرونده کالس��ه 95-361 خواه��ان حمیدرضا خیراللهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محس��ن رضایی سرو علیاء  تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 95/5/5  ساعت 12 ظهر 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:6209 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350801351 ش��ماره پرون��ده:  /272
9509980350800087 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950092  خواهان / ش��اکی 
زهرا شیریاوازیچه و صغری ثریا وازیچه و محمدرضا شیریاوازیچه و ربابه 
شیرانی نسب و بتول شیریاوازیچه و رمضان زمانی مطلق و اکبر شیریاوازیچه  
دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم سعید قرآنی و شهرداری منطقه ده اصفهان 
و عباس قرآنی و ش��هرداری مرکزی اصفهان و محس��ن قرآنی  به خواس��ته 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه اجرت المثل اموال تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 315  ارجاع و به 
کالسه 9509980350800087 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/05 
و س��اعت 9 تعیین ش��ده 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:5391 
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 211 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/273 در خصوص پرونده کالس��ه 95-360 خواه��ان حمیدرضا خیراللهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت احمدرضا یعقوبی  تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 95/5/5  ساعت 11/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:6210 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350401136 ش��ماره پرون��ده:  /274
9409980350401073 شماره بایگانی شعبه: 941156  خواهان / شاکی شرکت 
توسعه تجارت آریان زنده رود )سهامی خاص(  دادخواستی به طرفیت خوانده/ 
متهم متین بابائی  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 308  ارجاع و به کالسه 9409980350401073 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/05/27 و ساعت 8  تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و درخواس��ت 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 رس��یدگی حاضر گردد. م الف:3819 ش��عبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352401343 ش��ماره پرون��ده:  /275
9409980352400973 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941070  خواهان  بانک مهر 
اقتصاد) شرکت سهامی عام( به ش��ماره ثبت 429709  دادخواستی به طرفیت 
خواندگان علی پیرنجم الدین کلیچه و مجید نصر اصفهانی به خواس��ته مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال –

 خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
352  ارجاع و به کالسه 9409980352400973 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/05/26 و س��اعت 8  تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده مجید نصر اصفهانی پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه 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 ال��ف:4543 ش��عبه 24 دادگاه عموم��ی حقوق��ی شهرس��تان اصفه��ان

) 190 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100353200946 ش��ماره پرون��ده:  /276
9409980362600235 شماره بایگانی شعبه: 950169 نظر به اینکه آقای رضا 
متقی نسب ش��کایتی علیه محمد علی رعدی فرزند عباس دایر بر ایراد ضرب و 
جرح تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 106 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان واقع در اصفهان- خ شریعتی- حد 
فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس س��اختمان شماره 2 دادگستری 
اصفهان ارجاع و به کالسه و ش��ماره بایگانی 950169 ک 106  ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1395/05/05 و س��اعت 11 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم  به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
 م الف:5364 شعبه 106 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان) 106 جزایی سابق( ) 

179 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/277 در خصوص پرونده کالسه 95-365 خواهان کامران فتحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت معصومه حسینی بلداجی  تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/5/6  ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود. م الف:6211 شعبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350400399 ش��ماره پرون��ده:  /278
9409980350400993 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941072  خواهان/ ش��اکی  
شرکت س��هامی بیمه ایران دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم محمدرضا 
دهقان و مصطفی صادقی و مجید مبلغی  به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 308  ارجاع و به 
کالسه 9409980350400993 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/10 
و ساعت 11  تعیین ش��ده 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:5374 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350101419 ش��ماره پرون��ده:  /279
9409980350100944 شماره بایگانی ش��عبه: 941100  خواهان  سید بصیر 
موالئی دادخواس��تی به طرفیت خوانده  شرکت هوجس��تان به خواسته تامین 
خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 

چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت- س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 333  ارجاع و به کالس��ه 9409980350100944 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/05/10 و ساعت 12  تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواس��ت خواهان  و به تجویز م��اده 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  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:5387 ش��عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 177 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351201144 ش��ماره پرون��ده:  /280
9509980351200069 شماره بایگانی شعبه: 950078  خواهان/ شاکی  آذر 
پیشرو  دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم عباس خجسته فر و محمد نصر 
اصفهانی و رسول نصر اصفهانی و منیژه خجسته فر و محسن تاجمیر ریاحی 
و حمید عزیزی ملک آبادی و اصغر نصری  به خواس��ته ابطال س��ند رس��می 
)موضوع س��ند ملک اس��ت( و مطالبه خسارت دادرس��ی و ابطال سند رسمی 
)موضوع سند ملک اس��ت( و دس��تور موقت و ابطال سند رس��می ) موضوع 
سند ملک اس��ت( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120  ارجاع و به کالسه 9509980351200069 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/10 و ساعت 11  تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و درخواس��ت 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 رس��یدگی حاضر گردد. م الف:3377 شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 222 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350201012 ش��ماره پرون��ده:  /281
9409980350200822 شماره بایگانی شعبه: 940942  خواهان/ شاکی  بانک 
قوامین به ش��ماره ثبت 397957 با مدیریت سید محمد حس��ینی دادخواستی 
به طرفیت خوانده/ متهم اصغر قریش��ی به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر 
تادیه و الزام به ایفای تعهد)مالی( مبنی بر و مطالبه خس��ارت دادرس��ی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 2 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
304  ارجاع و به کالسه 9409980350200822 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/05/12 و س��اعت 9  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 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:3831 ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 190 کلمه، 2 کادر(



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
اى م��ردم! تربيت نفس ه��اى خود راب��ه عهده 
گيريد و آنها را از آزمندى و ولع عادت هاي شان 

باز داريد.

32
14

27
4

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1873. May 31. 2016
 16 Pages

صاحب امتياز : 
شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مديرمسئول :

 بهمن زين الدين 
سه شنبه  |  11 خرداد  1395 | 24 شعبان 1437

 شماره 1873  | 16صفحه | قیمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، 
اقتصادی و ورزشی 

 نشانی : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم  پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R

18
73

ره  
ما

و ش
دوک

سو
18

72
ره  

ما
و ش

دوک
سو

ب 
جوا

گردشگری

خواندنی

عکس نوشت

میراث جهان��ی فقط به یک کش��ور، فرهن��گ و ملت تعل��ق ندارد و 
همان طور که از نام شان پیدا اس��ت، متعلق به تاریخ بشریت هستند. 
متاسفانه برخی از حکومت ها توجه زیادی به این آثار تاریخی ندارند 
و هزینه  الزم را خرج آنها نمی کنند. گاهی هم فقط بی توجهی حکام 
دلیل نابودی این آثار نیس��ت و جنگ و طبیعت هم می توانند بسیار 

مخرب باشند.
بش��ر، جنگ و طبیعت می توانند س��ه عام��ل مخرب ب��رای بناهای 
تاریخی و میراث جهانی باشند و وجود و حیات آن ها را در خطر جدی 
بیاندازن��د. در ادامه از چند اث��ر تاریخی رو به ناب��ودی خواهیم گفت 
 که اگر به آن ها رس��یدگی نش��ود، خیلی زود هیچ اثری از آن ها باقی 

نخواهد ماند.
آنى، ترکيه

شهر قرون وسطایی آنی، زمانی یکی از مدرن ترین و فوق العاده ترین 
شهرهای دنیا و مرکز هنر و فن آوری بوده است. زمانی تعداد ساکنان 
این شهر به۲۰۰۰۰۰ نفر می رسید و زندگی در جای جای آن جریان 

داشت.
 اما پس از حمله  مغول ها در س��ال ۱۲۲۶، آنی خالی از س��کنه شد و 

به مدت۶۰۰ س��ال در تنهایی خود به انزوا فرو رفت. زلزله و عملیات 
 اس��تخراج از معادن، آن��ی را بیش از پی��ش در معرض ناب��ودی قرار 

داده است.
اورشليم قدیم، فلسطين

کمیته  میراث جهانی، اورش��لیم قدیم را جز می��راث جهانی در خطر 
نابودی می شناس��د. این ش��هر که در قرن هفتم هجری ساخته شده 

دارای۲۲۰  اثر تاریخی است.

زیباترین سازه هایى که از رویش درختان ایجاد شده اند )1(آثار تاریخى و باستانى که به زودی نابود مى شوند )1(

بليتى که پس از 22 سال زنده شد 
 بلی��ت افتخاری و اس��تفاده نش��ده پ��ارک تفریحی 
» دیزنی لند « که تاریخ انقضا نداشت پس از گذشت 
 ۲۲ سال از سوی مس��ئوالن پارک تایید و برای ورود 

با یک بلیت جدید تعویض شد.
ش��اید بگویید زم��ان داس��تان ه��ای افس��انه ای و 
س��حر و جادو تمام ش��ده اس��ت، اما ب��ا خواندن این 
خبر ممکن اس��ت به افس��انه ها کمی ایمان بیاورید. 
 در س��ال ۱۹۹۴ بلی��ت افتخ��اری پ��ارک تفریحی 
دیزنی لن��د به » چلس��ی هرلین « چهار س��اله تعلق 
 گرفت. دخت��ر کوچول��و در حالی که از خوش��حالی 
 در پوس��ت خود نمی گنجید بی صبران��ه منتظر بود 
 تا زودتر آخر هفته برس��د و او به همراه پدر و مادرش 

به این پارک تفریحی زیبا برود.
 اما » چلسی « کوچک درس��ت در پایان هفته بیمار 

شد و نتوانس��ت به پارک رویایی خود برود. در همان 
 س��ال ها مادر این بلیت افتخاری را البه الی کتاب ها 

در زیرزمین خانه در » میشیگان « گذاشته بود.
ماه گذش��ته اما وقتی پدر» چلسی « برای جستجوی 
کتابی به زیرزمی��ن خانه رفته بود بلی��ت افتخاری را  
پس از ۲۲ سال  از میان کتاب های زیرزمین پیدا کرد 

و به دخترش داد. 
دختر جوان وقتی به بلیت نگاه کرد متوجه شد بلیت 
پارک رویایی اش تاریخ انقضا ندارد. » چلس��ی « که 
حاال ۲۶ س��ال دارد با فهمیدن ای��ن موضوع تصمیم 
 گرفت شانس��ش را امتحان کند بنابرای��ن به کمپانی 
» دیزنی لن��د « رفت و بلیت را به مس��ئوالن کمپانی 
نش��ان داد. با توجه به درج نش��دن تاریخ انقضا روی 
بلیت، مسئوالن کمپانی و پارک دیزنی لند بدون هیچ 

مشکلی به او اجازه دادند از بلیت خود استفاده کند.

مسير مرگ برای رسيدن به مدرسه!
 دانش آم��وزان روس��تایی در جنوب غ��رب چین که 
 س��ن آنها بی��ن ۶ ت��ا ۱5 س��ال اس��ت ب��رای رفتن 
به مدرس��ه خود صخره ای به ارتفاع حدودا8۰۰ متر را 
باال می روند تا به روستای آتولر که مدرسه در آن واقع 

شده است، برسند.
 بعد از آنکه ع��کاس چینی چن جی ای��ن عکس ها را 
در صفحه اول نسخه انگلیس��ی چاینا دیلی چاپ کرد 
مسئوالن چینی به تکاپوی برطرف کردن مشکل این 
دانش آموزان افتادند تا ش��اید ب��ا زدن پله های آهنی 
مس��تحکم برای این ک��ودکان هم امنی��ت جانی این 
کودکان را تامین کنند و هم آبروی رفته خود را بخرند. 
به گفته چن که برای س��ه روز همراه و همس��فر اهالی 
 این روستا بوده اس��ت اگر یک لحظه پایت بلغزد قطعا 
 با س��قوط به دره خواهی مرد. به علت خطرناک بودن 

این مسیر دانش آموزان این مدرسه هر دو هفته یک بار 
از مدرسه به خانه های شان بر می گردند.

کلينتون چقدر از کامپيوتر سر در مى آورد؟
یک مسئول سابق آمریکایی گفت که هیالری کلینتون، 
نامزد ریاست جمهوری آمریکا، روش استفاده از ایمیل 
 از طریق کامپیوتر را نمی داند و تنها چک کردن ایمیل 

با گوشی همراه بلک بری خود را بلد است.
 لویس لوکینز، مدیر پیش��ین دبیرخانه اجرایی وزارت 
خارجه آمریکا این واقعیت را که هیالری کلینتون، روش 
استفاده از ایمیل از طریق کامپیوتر را نمی داند، هفته 
گذشته در برابر دادگاه و در جریان شهادت دادن درباره 
ایمیل های افشا شده وزارت خارجه آمریکا مطرح کرد.

 از سوی دیگر، کلینتون که متهم است در دوران تصدی 
منصب وزارت خارجه آمریکا از یک حساب غیر دولتی 
برای رد و بدل کردن ایمیل های رسمی استفاده کرده، 
در دفاع از خود گفته است که آنچه انجام داده، با آنچه 
که وزرای خارجه پیش از او انجام می داده اند، تفاوتی 

ندارد.  به تازگی مشخص شده است که هیالری کلینتون 
در زمانی که وزیر خارجه بوده، ب��ا نقض قوانین فدرال 
آمریکا، از یک ایمیل ش��خصی ب��رای رد و بدل کردن 
ایمیل های دولتی اس��تفاده می کرده اس��ت.  » راشا 
تودی « در این باره نوش��ت که ب��ازرس وزارت خارجه 
آمریکا متوجه ش��ده است که سیس��تم ارسال ایمیل 
 دفتر کلینتون، در زم��ان وزارت او، مش��کالت جدی 
داشته است. بر اس��اس گزارش این بازرس، کلینتون 
نتوانس��ته اس��ت تمام ایمیل های متعلق ب��ه وزارت 
خارجه آمری��کا را دریافت کند. کلینتون از یک س��ال 
پیش با این اتهام روبه روست .  مسئله استفاده کلینتون 
 از یک ایمیل ش��خصی برای ارتباط��ات دیپلماتیک، 
نخس��تین بار در س��ال ۲۰۱5 و در جریان تحقیقات 
نمایندگان جمهوری خواه کنگ��ره درباره زمینه های 

حمله به سفارت آمریکا در بنغازی لیبی رسانه ای شد.

ما معموال از درخت برای ساخت الوار و تخته 
استفاده می کنیم.

اما در جای جای دنیا عده ای راه هایی  پیدا 
کرده اند تا از درختان خانه، پل و مجس��مه 

بسازند بدون اینکه نیازی به قطع کردن آنها 
باشد. با هم به چند نمونه از جالب ترین این 

درختان نگاهی  بیندازیم.  
1- این ط��اق جنگلی ابتدا در س��ال ۱۹۹8 

کاشته ش��د و۱۰ سال   طول کش��ید تا رشد 
کند و کامل شود. 

این یکی  از نمونه های خارق العاده سازه   های 
زنده دنیاست.

مرغ و سالسای سبز

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری سودوکو

  1  2     
 4      3  
  9   3   1 

8        4 

    7     
3   2  1 9  7 

9   5 6  7  2 

 1    2  4  
    1 8 5   
 

3 4 5 9 7 1 6 8 2 
9 7 6 3 8 2 5 1 4 
8 2 1 4 6 5 9 3 7 

5 1 8 6 2 7 4 9 3 
4 6 2 8 3 9 7 5 1 
7 9 3 5 1 4 2 6 8 

2 3 7 1 5 6 8 4 9 
6 8 9 7 4 3 1 2 5 
1 5 4 2 9 8 3 7 6 

 

پرورش گل و گیاه

مواد الزم: فیله س��ینه مرغ ۴ عدد، نمک  به میزان الزم، فلفل  به میزان 
الزم، آرد جهت آغشتن مرغ ها  مقداری، کره 3 قاشق غذاخوری، سالسای 
سبز یا پوره گوجه فرنگی س��بز ۴5۰ گرم، عصاره مرغ  ۲۲5 میلی لیتر، 
سیر ریز خرد شده ۲ حبه، گشنیز تازه خرد شده ۴ قاشق غذاخوری، فلفل 
چیلی سبز تازه دانه گرفته و خرد شده  نصف، پودر زیره سبز  نصف قاشق 

چای خوری.
 مواد الزم جهت س�رو: خامه ترش  ۲۲5 میلی لیت��ر، برگ های کاهو 
رشته شده  مقداری، پیازچه باریک حلقه شده ۴ عدد، گشنیز تازه درشت 

خرد شده مقداری.
طرز تهيه: بر روی مرغ ها  نمک و فلفل بپاش��ید و آن ه��ا را داخل آرد 

بغلطانید سپس اضافه آرد را از روی آن ها بتکانید.
کره را داخل ماهیتابه ای حرارت داده  مرغ را به آن بیافزایید و روی حرارت 
متوس��ط بپزید یک بار آن ها را زیر و رو کنید تا طالیی شوند ولی لزومی 

ندارد کامل پخته شوند  بقیه پخت مرغ داخل سس انجام می گیرد.
سالسا، عصاره مرغ، سیر، گشنیز، چیلی و زیره سبز را داخل قابلمه ریخته 
و بجوشانید. حرارت را کم کنید تا آرام قل بزند. مرغ را به سس بیافزایید  
 با قاشق س��س را مرتب بر روی مرغ ها بریزید. به مدت ۱5 دقیقه بپزید 
تا مرغ کامال مغز پخت شود. مرغ ها را از قابلمه خارج کرده و نمک و فلفل 
بزنید و با خامه ترش، رشته های کاهو، حلقه های پیازچه و گشنیز خرد 

شده سرو کنید.

 ۱۲- کفش��ی بپوش��ید ک��ه امکان تب��ادل هوا 
 داش��ته باش��د؛ مث��ل صن��دل یا کف��ش های 

پارچه ای و سوراخ دار.
برای کاه��ش باکتری های مولد ب��وی بد، باید 
 پاهای ت��ان را از کفش در آورید ت��ا هوای آزاد 

به آنها بخورد.
۱3- دو روز پشت سر هم یک کفش را نپوشید 

تا حداقل ۲۴ ساعت هوا بخورد.
۱۴- بعد از این ک��ه فعالیت زیادی داش��تید و 
پاهای تان خیلی عرق کردند، کفی کفش تان را 
در آورید و ۲۴ ساعت در هوای آزاد قرار دهید. 
همچنین اگر داخل کفش تان خیس شده بود، 

بایستی کفی آن را در آورید تا خشک شود.
۱5- همیش��ه پاها و کفش های تان را خشک 

نگه دارید. 

اگر پاهای ش��ما خی��س بود، قبل از پوش��یدن 
کفش، حتما آنها را خش��ک کنی��د. همچنین 
 می توانید پودر تالک یا نشاسته ذرت در داخل 
کفش های ت��ان بریزی��د تا رطوب��ت اضافی را 

جذب کند.
 توصيه ها:

 ۱- اگ��ر کف��ش ه��ای ت��ان را بدون ج��وراب 
 می پوش��ید، داخل آن کمی پودر تالک بپاشید 

تا عرق پا را بگیرد.
 ۲- اگ��ر در ی��ک روز بارانی ی��ا به ه��ر دلیلی 
کفش تان خیس ش��د، قبل از اس��تفاده مجدد 

اجازه دهید کفش ها کامال خشک شوند.
 3- مواد ضد بوی پ��ا، ژل های ض��د باکتری و 
پودرهای ضد ق��ارچ را از داروخان��ه می توانید 

تهیه کنید.

 کت����اب » دهلیزه����ای رس����تگاری « نوش����ته 
 » والت����ر بنیامی����ن « را انتش��ارات » چش����مه « 
با ترجم��ه » صابر دش��ت آرا « منتش��ر ک��رد. »والتر 
بنیامین«  فیلسوف و نویس��نده آلمانی و از چهره های 
بارز اندیش��ه مارکسیستی ایده آلیس��تی در فاصله دو 
 جنگ جهانی اس��ت که گرایش های فکری گوناگونی 

در زیبایی شناسی، مارکسیسم و الهیات داشت.
اندیشه های بنیامین در حقیقت به شکل مجموعه ای 
از تعارضات ظاهر می شود و چنین تلفیق ناهماهنگی 
از اندیش��ه های گوناگون تا پایان عمر بنیامین در آثار 
وی همچنان مش��هود بود. مفهوم مرکزی اندیش��ه  او 
رس��تگاری یا رهایی از جهان واقع اس��ت و از دیدگاه 
بنیامین فلسفه تاریخ به عنوان تاریخ رهایی و رستگاری 
 تلقی م��ی ش��ود. کت��اب » دهلیزهای رس��تگاری « 
مجموعه ای از مقاالت اس��ت که نس��بت تفک��ر والتر 

 بنیامین را با  معرفت شناس��ی  روش��ن تر می س��ازد. 
» والتر بنیامین در آثار خود از اهمیت معرفت شناسی 
غافل نبوده است. شاهد این نکته را می توان در »درباره  
برنامه  فلسفه  آینده « بازجست؛ در این مقاله، بنیامین 
به بررس��ی پروژه  معرفت شناس��انه  کان��ت پرداخته و 
می کوش��د تا راهی برای فراتر رفت��ن از تجربه  کانتی 
پیدا کند. گذشته از این، دغدغه های معرفت شناسانه  
 بنیامی��ن در پ��س بس��یاری از مطالعات ادب��ی او نیز 
به چش��م می آید؛ نمونه  بارز این ام��ر در مقدمه  کتاب 
خاستگاه تراوئراشپیل آلمانی دیده می شود، مقدمه ای 
که » پیش درآمد معرفتی  �  انتقادی « نام گرفته است. 
 در کتاب حاضر کوش��یده ایم تا با گ��ردآوری مقاالتی 
از این دست، نس��بت تفکر بنیامین با معرفت شناسی 
را روش��ن تر کنیم تا ش��اید از این رهگ��ذر، فهم آرای 

عمومی تر او نیز تسهیل شود. «

از بين بردن
 بوی کفش و پا )3(

دهليزهای  رستگاری

 
طریقه نگهداری گل ارکيده:

خ�اک: گلداني مخلوط از خ��اک برگ، پیت و 
خاک معمولی مي توان برای ارکیده مناس��ب 

باشد.
  دم�ا: برنام��ه دمای��ی ب��ه کار گرفت��ه ش��ده 
تحت تاثیر جنس گیاه مورد نظ��ر خواهد بود. 
در کل ارکی��ده ه��ا گیاهانی گرمس��یر بوده و 
 بومی شرایط گرم و مرطوب محسوب می شوند 
و به همی��ن دلیل می ت��وان آنه��ا را در دمای 
آپارتمان ها نگهداری ک��رد. دمای مطلوب این 
گیاه بی��ن ۱۲ تا ۲8 درجه س��انتیگراد اس��ت 
و توجه کنید نبای��د گی��اه را در نزدیکی لوازم 
گرمایش��ی قرار داد. دمای خنک پاییزه موجب 

تحریک گل آغازی و بیشتر شدن طول ساقه گل 
دهنده می ش��ود. ولی ادامه دمای سرد موجب 
س��قط غنچه ها می ش��ود. دماهای باالی 3۰ 
درجه سانتیگراد رشد گیاه را کند می کند. در 
مورد ارکیده  های سیمبیردیوم، برای گل دادن 
به دمای۱۰ درجه س��انتیگراد در شب و ۲۱ تا 
۲۴ درجه سانتیگراد در روز نیاز دارند. در طول 
تابستان گیاهان در دمای 3۲ درجه سانتیگراد 
قادر به زیست هستند با این حال نباید آنها را به 

مدت طوالنی درمعرض این دما قرار داد.
 آبي�اری: یکی از رای��ج ترین اش��تباهاتی که 
در مورد ارکیده می ش��ود آبی��اری بیش از حد 
آن اس��ت. با این حال ارکیده ها دوس��ت ندارد 

 )Wilting( تا مرز خش��کیدگی و پژمردگ��ی
بی آب بمانند. گلدان ها قبل از خش��ک شدن 
باید آبیاری شوند و صبر ش��ود تا دوباره تقریبا 
نزدیک به خشک شدن برسد تا مجددا آبیاری 
 انجام ش��ود.  فاصل��ه آبیاری بس��ته ب��ه مواد 
تش��کیل دهنده خاک گل��دان دارد )که اغلب 
از م��واد س��بک و ج��اذب آب اس��تفاده م��ی 
 ش��ود.( در هوای معتدل یا س��رد کافیست که 
هر۱۰-۱۲ روز یک بار ب��ه ارکیده آب بدهید و 
 در هوای گرم هر زمان که خاک گلدان نزدیک 
به خشک شدن بود، در حدود هفته ای یک بار 
گلدان را آبیاري کنید. آب مناسب برای ارکیده 
آبی با امالح کم اس��ت. اگ��ر در محلی زندگی 

می کنید که آب آه��ک یا امالح زی��ادی دارد 
سعی کنید از آب باران یا آب جوشیده استفاده 
کنید. آبی��اری و کیفی��ت آب مورد اس��تفاده 
برای ارکیده ه��ا از مهم تری��ن عوامل محیطی 
مربوط به پ��رورش ای��ن گل ها اس��ت. توجه 
کنید هنگام آبیاری روي غنچه ها و ش��کوفه ها 
را آب نپاش��ید زیرا عمر گل ها کم می ش��ود. 
همچنین نیاز رطوبتی این گیاهان باید به نحو 
دیگری تامین ش��ود. معموال در خاک این گیاه 
 از دانه های سنگ های سبک معدنی مانند لیکا 
و پرلیت های درشت یا پوکه های معدنی درشت 
 استفاده می ش��ود تا ریش��ه گیاه با چسبیدن 

به این مواد معدنی رطوبت هوا را از آنها بگیرد.
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