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رییس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد

خشونت عامل اصلی تشکیل بسیاری 
از پرونده های قضایی و بروز جرایم

 عربستان ساالنه 
400 میلیارد تومان در ایران 

پول شویی می کند

 تولید جنین آزمایشگاهی 

دام  در اصفهان

انتخابات در اصفهان 

الکترونیکی برگزارمی شود

بانوی خمینی شهری مبتکر 
آموزش قرآن به شیوه ای نو

سرپرست اداره پیش بیني هواشناسي استان اصفهان

 سامانه  بارشی بر استان اصفهان
 فعال می شود

شهید احمد کاظمی فرمانده  دوست داشتنی

مدیریت مصرف، قناعت و ساده زیستی و دوری از تجمالت، 
تولید ثروت حالل و ترجیح مصرف کاالهای داخلی بر خارجی 
اقتصاد  تحقق  در  مردم  نقش  عنوان  به  که  بود  مواردی  ز  ا
مقاومتی بیان شد. در ادامه بحث به موانع و چالش های پیش 

روی اقتصاد مقاومتی اشاره  می کنیم.
باید با جوهره مقاومت پیوند  قتصاد مقاومتی و اهداف آن  ا
منطقی داشته باشد؛ در این راستا باید چالش های پیش رو 
را شناسایی و در دایره ای بزرگ تر با عنایت به چالش های 
راه حل  و  برنامه  برای آن  و  تعریف  امت اسالمی  و  قتصاد  ا

ارایه شود.
از جمله این موانع می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

جذب  برای  منفی  فضای  ایجاد  بر  متعدد  عوامل  وجود   .1
این موضوع چند نکته  سرمایه گذاری داخلی و خارجی: در 

و پارامتر در بخش تولید حایز اهمیت است. 
الف: پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز

طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت ها موظف بودند ساالنه 
به میزان 20 درصد یعنی تقریبا متناسب با متوسط نرخ تورم 
کشور به قیمت دالر در بازار بیفزایند تا قدرت رقابتی تولیدات 
داخلی در برابر واردات حفظ شود؛ اما هیچ یک از دولت ها در 
برنامه چهارم و پنجم توسعه این عمل را انجام ندادند؛ زیرا از 

تورم حاصل از این حرکت نگران...

  شهردار اصفهان در حاشیه مراسم

 بهره برداری از پروژه های منطقه 15:

افتتاح پروژه های 
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در شهر و استان

سیاست 

معارف

شهادت

در شهر و استان

امروز  بیعت با امام خمینی )ره( بیعت با 
پیامبر )ص( است 

مزایده 

روابط عمومی اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان 

اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان در نظر دارد یک باب از اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار 
نماید:

مبلغ سپرده مزایده:270/000/000 ریال 
زمان تحویل پاکت ها: 94/11/7

تاریخ بازگشایی پاکت ها: 94/11/8
اداری روز پنجشنبه مورخ  پایان وقت  تا  به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر  از متقاضیان دعوت می شود  لذا 

94/10/24 به دبیرخانه اداره امور ورزش کارگران واقع در چهار باغ باال روبه روی بیمارستان دکتر شریعتی مراجعه نمایند.
شایان ذکر است هزینه کارشناسی و درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

اداره امور ورزش کارگران در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
آدرس: چهار باغ باال، روبه روی بیمارستان دکتر شریعتی.  تلفن: 36611410 

نوبت  دوم
 اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان

حداقل قیمتحداقل میزان  ودیعه )ریال( مورد
 )اجاره ماهیانه ریال( 

متراژ تقریبی

اجاره ساختمان سرپوشیده واقع در خیابان چهار باغ باال 
روبه روی بیمارستان شریعتی 

733700/000/000200/000/000 مرت مربع 

www.kargaran-s-esf.com

آگهی مزایده عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه مزایده گزار: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/11/03 
گشایش پاکات مزایده: از ساعت 8 صبح روز  یکشنبه به تاریخ 1394/11/04

،www.ab faesfahan.ir محل دریافت اسناد مزایده: پایگاه  اینترنتی
تلفن: 031-36680030

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شماره تلفن: 031-36680030

نوبت دوم
شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

شماره
 مزایده 

مبلغ تضمیننوع بودجه
) ریال (

موضوع مزایده

535/300/000جاریمزایده فروش زمین و امتیاز احداث یک بلوک آپارمتان در شهرک شهید کشوری94-4-332

««احساس مسئولیت مردم درباره حضور در انتخابات دشمن را 
ناکام می گذارد 

««کودتای رنگی آمریکایی ها در ایران با حضور مردم شکست خورد  
«« لیست هایی که دلشان به 

دنبال حرف های آمریکاست قابل 
اعتماد نیستند



انتخابات در اصفهان الکترونیکی 
برگزار می شود

معاون حقوقی، امور مجلس و دولت وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: زیرساخت های دولت الکترونیک در کشور فراهم 
از  الکترونیک در 9 کالن شهر  انتخابات  برای برگزاری  و بستر 
وطن،  کیمیای  گزارش  به  است.  شده  فراهم  اصفهان  جمله 
اینکه عالوه بر 9  بیان  با  براری  از خانه ملت، مرتضی  به نقل 
الکترونیکی  انتخابات  نیز  از شعب  برخی  در  کالن شهر کشور، 
برگزار می شود، افزود: با اضافه شدن 700 کیلومتر فیبرنوری، 
عقب ماندگی های زیرساختی کشور در زمینه ارتباطات جبران 
فعالیت های  از سرعت  بیشتر  مردم  مطالبات  اما سرعت  شده؛ 
خدمات  توسعه  لزوم  بر  وی   است.  وزارتخانه  دست اندرکاران 
الکترونیک تاکید و یکی از حوزه هایی را که باید این نوع خدمات 
در آن گسترش یابد، حوزه سالمت عنوان کرد. همچنین چندی 
پیش رییس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: آموزش عوامل 
در  الکترونیک  انتخابات  برگزاری  به  توجه  با  انتخابات  اجرایی 
ایام  در  تا  قرار گیرد  موردتوجه جدی  باید  اصفهان  کالن شهر 

انتخابات مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان 
تاکید کرد

خشونت عامل اصلی تشکیل بسیاری 
از پرونده های قضایی و بروز جرایم

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ریشه اصلی تشکیل 
بسیاری از پرونده های جزایی و حتی حقوقی در دادگستری ها، 
خشونت است. به گزارش کیمیای وطن، از اصفهان و به نقل از 
روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، شورای پیشگیری 
سازمان های  و  اداره ها  مسئوالن  با حضور  استان  وقوع جرم  از 
و  آموزش  کل  اداره  محل  در  اصفهان  استان  در  شورا  عضو 
پرورش استان تشکیل جلسه داد. احمد خسروی وفا، رییس کل 
تشکیل  اصلی  ریشه  این جلسه  در  اصفهان  استان  دادگستری 
بسیاری از پرونده های جزایی و حتی حقوقی در دادگستری ها 
از  بررسی  با  بیان داشت: متاسفانه  و  را عامل خشونت دانست 
عامل  سنگین  پرونده های  خصوصا  پرونده ها،  تشکیل  روند 
یک  حتی  می شود  مالحظه  و  دیده  پررنگ  خشونت  و  خشم 
درگیری ساده لفظی بر سر کوچک ترین مسایل اجتماعی، نزاع 
و پس از آن بعضا وقوع قتل را رقم می زند. وی راهکار اصولی 
و کارشناسی شده کنترل خشم را از اهداف اصلی تشکیل این 
شورا برشمرد و خاطر نشان کرد:  ریشه یابی عوامل مؤثر در تولید 
خشونت و راهکارهای عملی در رابطه با افزایش آستانه تحمل 

افراد جامعه در دستور کار این جلسه خواهد بود.
سرپرست  قنبری  محمدرضا  جلسه  این  در  فارس،  گزارش  به 
و  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
در  مؤثر  نهاد  و  سازمان  هر  وظایف  شرح  شورا،  این  دبیر 
کلیه  شد  مقرر  و  کرد  ارایه  و  تبیین  را  هدف  این  به  رسیدن 
بررسی  به  نسبت  آینده  روز   15 مدت  ظرف  جلسه  اعضای 
عمل به  را  الزم  اقدام  جلسه  این  مصوبات  شدن  اجرایی   و 

 آورند.

 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبه در 
دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم، با تجلیل از قیام تاریخ ساز 19دی 
1۳5۶ مردم این شهر و تشریح علل و عوامل »ماندگاری انقالب«، تاکید 
کردند: در پرتو حضور آگاهانه همگانی، ماندگاری انقالب، آرامش و سکینه  

ملت و پیروزی بر توطئه های دشمنان امکان پذیر خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی با تجلیل از قیام تاریخی نوزدهم دی سال 1۳5۶ 
مردم قم بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه و در حمایت از مرجعیت و روحانیت، 
از مردم قم به عنوان »پیشروان و پیشرانان انقالب« یاد کردند و افزودند: 
و  مرجعیت  جایگاه  و  رحمه اهلل  خمینی  امام  بیانات  و  مبارزه  سال ها 
روحانیت، در مردم زمینه های مساعدی برای مبارزه با رژیم ستم شاهی 

فراهم کرده بود که قیام 19دی، این مبارزه  حیاتی را کلید زد.
ایشان »شجاعت و بصیرت مردم و احساس تکلیِف به هنگام برای ورود 
قیام  افزودند: آن  و  قیام 19دی خواندند  اصلی  از عناصر  را  به میدان« 
تاریخی در دفاع از امام رحمه اهلل شکل گرفت و حوادث بعد از آن منجر 
به پیروزی انقالب اسالمی شد. رهبر انقالب، پیروزی انقالب اسالمی در 
شرایط حاکمیت دیکتاتوری وابسته و موردحمایت قدرت های استکباری 
را از لحاظ محاسبات مادی، غیرممکن و محال خواندند و خاطر نشان 
کردند: این پیروزی نشان دهنده  وجود سنن الهی یعنی قوانینی در عالم 

خلقت است که انسان های مادی از درک آنها عاجزند.
ایشان تاکید کردند: در شرایط کنونی نیز، نظام جمهوری اسالمی ایران با 
جبهه  گسترده دشمنان اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایادی و عوامل 
لوازم سنت  به  اگر  استکبار و عوامل تکفیری و داعش مواجه است که 
الهی یعنی »ایستادگی، بصیرت و عمِل در لحظه  نیاز«، عمل کنیم، قطعا 

همانند پیروزی انقالب اسالمی می توان بر این جبهه  گسترده غلبه کرد.
رهبر انقالب اسالمی، سپس به موضوع علت و چرایی »ماندگاری انقالب 
اسالمی« در مقایسه با برخی حوادث مهم تاریخ معاصر ایران و جهان 

پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به دو حادثه  »نهضت ملی شدن صنعت 
نفت« و »قیام مشروطیت« گفتند: در نهضت ملی، خواست مردم، یک 
خواست حداقلی و عبارت از کوتاه شدن دست انگلیس از سرمایه  ملی 
نفت بود و در قیام مشروطیت نیز خواست مردم، حداقلی، و عبارت از 

محدود شدن اختیارات و قدرت مطلقه  پادشاه بود.
ایشان افزودند: این دو حادثه با اینکه دارای اهدافی حداقلی بودند و مردم 
هم در صحنه حضور داشتند، شکست خورد؛ ولی انقالب اسالمی ایران 
با آنکه دارای یک هدِف حداکثری، یعنی استقالل همه جانبه و سرنگونی 

حکومت پادشاهی و استبدادی بود، به پیروزی رسید و ماندگار شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: اگر جوانان به تحلیل درستی از 
این واقعیت برسند، دیگر تالش برخی برای نشاندن بذر ترس و رعب و 
ناامیدی در دل مردم به نتیجه نخواهد رسید و راه صحیح آینده  کشور 

مشخص خواهد شد.
ایشان همچنین به تغییر مسیر انقالب های فرانسه و شوروی و از بین رفتن 
آن انقالب ها اشاره و خاطر نشان کردند: انقالب اسالمی ایران، تنها انقالبی 
است که توانسته است ماندگاری خود را براساس اصول و آرمان های اولیه 

حفظ کند.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه اصلی ترین هدف مراکز فکر و اندیشه 
در دنیای استکبار، از بین بردن عناصر ماندگاری انقالب است، افزودند: 
از جنگ تحمیلی،  تمام تالش دشمنان در طول سال های گذشته اعم 

محاصره  اقتصادی و تحریم های گسترده ی اخیر، از بین بردن ماندگاری 
انقالب اسالمی بوده است که البته در هر دوره، ابتکارات جدید هم انجام 

می دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، خاطر نشان کردند: آمریکایی ها در سال ۸۸ 
به دنبال آن بودند که تجربه  موفق خود در چند کشور را به بهانه  انتخابات 
در ایران نیز اجرا کنند و با برجسته سازی اقلیتی که رای نیاورده بود و با 
حمایت مالی و سیاسی از آن ها نتیجه  انتخابات را به هم بزنند؛ اما انقالب 

و کودتای رنگی آنها در ایران با حضور مردم، شکست خورد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به حمایت رییس جمهور آمریکا از مخالفان 
نظام و انقالب در حوادث سال ۸۸، خاطر نشان کردند: دولت آمریکا تا 
آنجا که توانست از آن حوادث حمایت کرد؛ ولی حضور به موقع مردم در 

صحنه، نقشه  آنان را نقش بر آب کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: آمریکایی ها اکنون می گویند دوره  بعد از 
مذاکرات هسته ای، دوره ی سخت گیری بر ایران است؛ به گونه ای که گویا 
ایران سخت نمی گرفته اند؛ اما جوانان، مردم و مسئوالن  از این بر  قبل 
آگاهانه، هوشیارانه، امیدوارانه و با مقاومت و توکل بر خدا و تکیه بر نقاط 

قوت کشور، در مقابل دشمنان می ایستند و این، بسیار مهم است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، طبیعت انتخابات 
را دادِن نفِس تازه به ملت برشمردند و افزودند: احساس مسئولیِت مردم 
که در حضور در انتخابات جلوه گر می شود و دشمن را ناکام می گذارد، از 

عناصر »ماندگاری انقالب« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دو مساله را در انتخابات دارای اهمیت فراوان 
خواندند: اول »اصل شرکت در انتخابات« و دوم »درست انتخاب کردن و 

رای به نامزدهای اصلح«.
ایشان با تاکید مجدد بر ضرورت شرکت همه  واجدان شرایط رأی دادن در 
انتخابات، افزودند: همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که 
نظام را و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق ها بیایند؛ چرا که انتخابات 

متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسالمی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شرکِت همگان در انتخابات را موجب پایداری 
و  اعتبار  افزایش  کامل،  امنیت  تامین  استمرار  اسالمی،  نظام  تقویت  و 
آبروی ملت در چشم جهانیان و باعث ابّهت جمهوری اسالمی ایران در 
نزد دشمنان خواندند.رهبر انقالب در تبیین اهمیت فراوان رای دادن به 
ایراد ندارد؛ مهم آن  افزودند: آرا و سلیقه های مختلف،  نامزدهای صالح 

است که تالش و دقت کنیم که انتخاب ما، انتخاب درستی باشد.
ایشان افزودند: اگر این دقت صورت گیرد، حتی اگر برخی منتخبان، بعدا 
مطلوب از آب در نیایند، »تالش و دقت رای دهنده برای انتخاب نامزدهای 

شایسته«، مورد رضایت پروردگار خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جایگاه رفیع مجلس شورای اسالمی 
در عرصه  مسایل داخلی و بین المللی خاطر نشان کردند: مجلس از زوایای 
مختلف به ویژه از لحاظ تصویب قوانین، ریل گذاری برای حرکت دولت ها، 

و تجلی ایستادگی ملت اهمیت بی نظیری دارد.
ایشان مواضع مجلس کنونی را در مسایل بین المللی »خوب« برشمردند 
و افزودند: مجلسی که در قضیه  هسته ای و دیگر مسایل مقابل دشمنان 
بایستد و شجاع، مستقل و آزاد، حرف ها و مواضع ملت را بیان کند، با 
از  تکرار می کند،  را  گوناگون حرف های دشمن  در مسایل  مجلسی که 

زمین تا آسمان تفاوت دارد.
و  حرکت  شکل گیری  در  را  مجلس  نمایندگان  تک  تک  انقالب،  رهبر 

مواضع خانه  ملت، دخیل دانستند و افزودند: به همین علت، مردم همه  
استان ها و شهرها، باید در انتخاب نمایندگان خود، کامال دقت کنند و در 

درستی انتخاب، به اطمینان برسند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین زمینه افزودند: البته شناخت کامِل 
یکایک نامزدها، واقعا دشوار است؛ اما می توان با دقت در سوابق و مواضِع 
درباره   می کنند،  ارایه  را  انتخاباتی  لیست های  و  فهرست ها  که  کسانی 

لیست ها تصمیم گرفت.
و  لیست ها، مؤمن  پیشنهاددهندگاِن  اگر  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
انقالبی هستند و خط امام را واقعا قبول دارند، می توان به لیست آنها 
اگر  اما  کرد؛  اعتماد  خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شورای  مجلس  درباره  
به انقالب و دین و استقالل، چندان اهمیتی نمی دهند و دلشان دنبال 

حرف های آمریکا و دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مجلس خبرگان را نیز بسیار مهم خواندند و 
یادآور شدند: برخالف برخی تصورها، مجلس خبرگان برای سالی یکی 
که  روزی  می خواهد  بلکه  نمی شود؛  تشکیل  سخنرانی  و  جلسه  بار  دو 
رهبر فعلی در قید حیات نیست، »رهبر« یعنی کلیدداِر حرکت انقالب را 

انتخاب کند و این مساله بسیار مهم است.
مجلس  نامزدهای  انتخاب  در  کامل  دقت  ضرورت  بر  تاکید  با  ایشان 
خبرگان افزودند: بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است در هنگام 
با  و  به خدا  توکل  با  که  کنند  انتخاب  رهبری  به  را  ضرورت، شخصی 
شجاعت در مقابل دشمنان بایستد و راه امام را ادامه دهد؛ اما این احتمال 
نیز وجود دارد که فردی با ویژگی های متفاوت را به رهبری برگزینند؛ 

بنابراین باید با تحقیق و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور در انتخابات و به ویژه دقت در انتخاب 
خواندند:  عالی  هدف  دو  تحقق  موجب  را  اصلح«  یا  صالح  »نامزدهای 

ماندگاری انقالب و آرامش و سکینه  ملت.
از  افزودند:  انقالب  ماندگاری  بر  انتخاب صحیح  تاثیر  تشریح  ایشان در 
افراد  از  عده ای  داشته ایم؛  فروانی  رویش های  و  ریزش ها  انقالب  ابتدای 
از  ناحق  به  شده،  آنها  به  که  احتمالی«  فردی  »ظلم  به خاطر  انقالبی 
مسایل شخصی  به خاطر  عده ای هم  و  روی گردان شده اند  انقالب  اصل 
و خانوادگی مواضع دیگری گرفته اند؛ اما مهم این است که رویش های 
انقالب در زمینه های مختلف از جمله وجود نیروهای »مؤمن، انقالبی، 
متخصص، تحصیل کرده، فن آور و کارآمد«، بسیار بیشتر از ریزش ها بوده 
است.رهبر انقالب افزودند: در مقطع کنونی نیز اگر مردم به وظایف خود 
در انتخاب نامزدهای صالح برای مجلس و خبرگان، درست عمل کنند 
»رویش های سرسبز و پرطراوت انقالب«، بیشتر و ماندگاری انقالب تامین 
در  وظیفه  به  عمل  دوم  خصوصیت  خامنه ای  آیت اهلل  می شود.حضرت 
باب ماندگاری انقالب را ایجاد آرامش در دل ملت برشمردند و با استناد 
بیعت کنندگان  بر دل های  آرامش  و  نزول سکینه  درباره   قرآن  آیات  به 
و  انقالب  با  امروز  هرکس  افزودند:  صلی اهلل وعلیه وآله وسلم  پیامبر  با 
پیامبر  با  بیعت  به معنای  امام بیعت کند،  راه  امام خمینی رحمه اهلل و 
صلی اهلل وعلیه وآله وسلم است؛ پروردگار کریم به پاداش این بیعت، دغدغه، 
نگرانی و نامیدی را از دل ملت می زداید و اطمینان و آرامش را جایگزین 

می کند.
ماندگاری  تاکید کردند:  پایان سخنانشان  در  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
انقالب و ایستادگی امیدوارانه و پرآرامش مردم، یقینا باعث پیروزی ملت 

بر آمریکا و توطئه های دشمنان خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی 8

موانع تحقق اقتصاد مقاومتی
مدیریت مصرف، قناعت و ساده زیستی و دوری از تجمالت، تولید 
ثروت حالل و ترجیح مصرف کاالهای داخلی بر خارجی از مواردی 
بود که به عنوان نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان شد. 
در ادامه بحث به موانع و چالش های پیش روی اقتصاد مقاومتی 

اشاره  می کنیم.
اقتصاد مقاومتی و اهداف آن باید با جوهره مقاومت پیوند منطقی 
داشته باشد؛ در این راستا باید چالش های پیش رو را شناسایی و 
در دایره ای بزرگ تر با عنایت به چالش های اقتصاد و امت اسالمی 

تعریف و برای آن برنامه و راه حل ارایه شود.
از جمله این موانع می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

جذب  برای  منفی  فضای  ایجاد  بر  متعدد  عوامل  وجود   .1
سرمایه گذاری داخلی و خارجی: در این موضوع چند نکته و پارامتر 

در بخش تولید حایز اهمیت است. 
الف: پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز

طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت ها موظف بودند ساالنه به 
میزان 20 درصد یعنی تقریبا متناسب با متوسط نرخ تورم کشور 
به قیمت دالر در بازار بیفزایند تا قدرت رقابتی تولیدات داخلی در 
برابر واردات حفظ شود؛ اما هیچ یک از دولت ها در برنامه چهارم و 
پنجم توسعه این عمل را انجام ندادند؛ زیرا از تورم حاصل از این 
حرکت نگران بودند؛ در حالی که تورم را باید از راه و مسیرهای 
دیگر پیشگیری و درمان می کردند، نه از راهی که مانع تولید و 
کمک به رقبای خارجی و فرصت طلبان وارد کننده باشد. پر واضح 
است که پایین نگه داشتن نرخ دالر که با هزینه بانک مرکزی و 
دولت صورت می گیرد، در حقیقت یارانه دادن به واردات و زیان 
مستقیم رساندن به تولیدات داخل و صادرکنندگان کشور است؛ 
آن هم در شرایطی که مسئوالن مکررا بر لزوم افزایش صادرات 
که  رسد  می  جایی  به  کار  متاسفانه  و  می کنند  تاکید  غیرنفتی 
بخش اعظم تولیدات داخلی در انبار تولیدکننده می ماند و قدرت 
رقابت براساس سیاست درهای باز از او گرفته می شود و نتیجه اش 
بیکاری  و تعدیل نیروی انسانی و ... خواهد شد و رکود سنگین بر 

تولید حاکم می شود. 
ب: مالیات مضاعف و سیستم مالیاتی دست و پاگیر

وجود سیستم های مالیاتی موازی و متعدد با قوانین و پیچیدگی های 
زیاد، هم تولیدکننده را مجبور به پرداخت مبالغ هنگفت می کند 
و هم او را درگیر قوانین متعدد و دست و پاگیر و گسترده مالیاتی 
می کند و وقت و هزینه زیادی را از وی می گیرد. از این رو یکی 
از قفل های بزرگ تحقق اقتصاد مقاومتی، مالیات و دریافتی های 
با عنوان های بیمه، عوارض شهرداری، ارزش  متفاوتی است که 
افزوده، و ...قدرت و توان تولیدکننده و مصرف کننده را می گیرد؛ 
لذا به نظر می رسد تغییر نگرش درباره آن و تغییر ساختار امری 

ضروری است. 
ج: بروکراسی و قوانین دشوار تولید 

یکی  از مشکالت عجیب و دردسر ساز و نگران کننده بر سر راه 
تولید تعدد مراکز اخذ مجوز و هفت خان رستمی است که در این 
مسیر وجود دارد. چیزی که باید در کمترین زمان ممکن به نتیجه 

برسد و سرمایه گذار را ترغیب کند. 
د: بهره های بانکی و عدم مشارکت بازار سرمایه

مشکل جدی دیگر بر سر راه تولید، دشواری تامین منابع مالی 
برای سرمایه گذاری است. بانک ها با نرخ های بهره باالی ۳0 درصد 
به تولیدکنندگان وام می دهند که جبرانش در این شرایط بسیار 
دشوار است و به همین دلیل بخش اعظم بسیاری از شهرک های 

صنعتی کشور، امروزه در رهن بانک و در شرف مصادره است. 
ه: بهره وری باال و بدون ریسک داللی و سفته بازی 

علت دیگر روی نیاوردن به تولید برای سرمایه داران ایرانی، بهره وری 
باالی مشاغل داللی و سفته بازی است. در همه اقتصادهای جهان 
برای جلوگیری از رشد مشاغل غیر مولد و هدر رفتن سرمایه های 
قوانین  ندارند،  تورم  جز  ارمغانی  که  بخش ها  این  در  کشور، 
سختگیرانه و مالیات های شدیدی وضع شده است. طبیعی است 
که وقتی می شود به راحتی و بدون زحمت از چنین فعالیت های 
غیرمولدی سود برد، چرا باید ثروتمندی به فکر زحمت تاسیس 
یک کارخانه تولیدی و سر و کله زدن با همه مشکالت گفته شده 

بیفتد؟
با دخالت  موارد اشاره شده فقط اهم مشکالتی بود که می تواند 
دولت و مجلس از سر راه تولید در کشور برداشته شود. مشکالتی 
که برداشته شدنشان نه نیاز به رفع تحریم های خارجی دارد و نه 
فناوری پیشرفته ای می خواهد که ما از آن محروم باشیم. تنها یک 
و  دولت  در  حقیقی  اراده  و  می خواهد  اقتصاد  به  نگرش صحیح 
مجلس و نظام قضایی کشور برای شکل گیری تولید و اتکای اقتصاد 

کشور به تولیدات داخل.

نفاق 5
بدون شک نفاق، ریشه در امراض روحانی دارد و بیماری 
روح، انسان را به نفاق و دورویی می کشاند. قرآن به مرض 
می کند:  تصریح  بقره  سوره   10 آیه  در  منافقان  درونی 
الیم  عذاب  لهم  و  مرضا  اهلل  فزادهم  قلوبهم مرض  »فی 
مرض  به  مبتال  منافق  انسان  قلب  یکذبون«؛  کانوا  بما 
می دهد.  افزایش  را  مرض  این  متعال  خداوند  و  است 
آنچه را قرآن به صورت اجمال در این آیه به آن اشاره 
و  شده  داده  تفصیل  معصومین  روایات  در  است،  کرده 
عواملی  برای نفاق که از مصادیق مرض قلبی، نامبرده 
شده است. پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( می فرمایند: 
قلب  در  نفاق  روییدن  سبب  ثروت  و  ریاست  به  عالقه 
روییدن  سبب  آب  که  همان گونه  شد؛  خواهد  درون  و 
به  رسیدن  برای  طلب،  دنیا  انسان  می شود.  سبزیجات 
این  از  یکی  استفاده می کند؛  ابزاری  هر  از  اهداف خود 
 راه ها در پیش گرفتن دورویی و دوگانگی ظاهر و باطن 

است.
اشاره  آن  به  معصومین  روایات  در  که  دیگری  عامل   
شده است، ترس است. گاه دشمنان از آن رو که توانایی 
رویارویی با اهل ایمان را ندارند و از فرجام آن می هراسند، 
پنهان  را  خویش  کفر  و  می پوشند  دینداری  لباس 
 می سازند و موذیانه و پنهان کارانه به مبارزه خویش تداوم

اسالمی  انقالب  با  که  افرادی  از  بسیاری  می بخشند. 
همراه هستند، به خاطر ترس از مخالفت است؛ به همین 
خاطر با اینکه در باطن اعتقادی به انقالب ندارند، ولی 
در ظاهر دم از انقالب و همراهی با آن می زنند. دروغ نیز 
نفاق می کند.  ایجاد  انسان  در  است که  عواملی  از  یکی 
نفاق به  دروغگویی  می فرماید:  امیرالمومنین  روایتی   در 

 می انجامد.
بیان  را  واقع  خالف  مطلبی  انسان  اینکه  یعنی  دروغ 
بیان  مطالبی  همیشه  است،  دروغگو  که  شخصی  کند. 
شخصی  چنین  برای  است.  واقع  خالف  که  می کند 
اعتقاد  آن  به  باطن  در  را  آنچه  که  است  آسان  و  سهل 
بیان  را  آن  خالف  بلکه  نکند،  اظهار  دارد  باور   و 

کند.
گاه  است.  کشمکش  و  خشونت  نفاق  دیگر  عامل 
جناحی  و  سیاسی  چالش های  و  فکری  کشمکش های 
شدت پیدا می کند و به درازا می کشد؛ گروه های درگیر 
را می فرساید و وا می دارد تا در خویش خزیده و چهره 
)علیه  امیرالمومنین  چنانکه  سازند؛  پنهان  را  خود 
بپرهیزید  دشمنی  و  کشمکش  »از  می فرمایند:  السالم( 
دورویی  و  تیره می سازد  یکدیگر  بر  را  برادران  قلب   که 

می آفریند«.
پژوهشگر  و  محقق  هاشمی  حسین  سید  دکتر 

حوزه و دانشگاه

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان از مجازات ۶ ماه حبس تعزیری برای یکی 
از مسئوالن واحد آالینده در کاشان خبر داد.

در  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  قهرمانی   محمود  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
راستای پایش واحدهای صنعتی شهرستان کاشان، به دنبال آلودگی شدید پساب 
صنعتی یک واحد خدماتی و پس از پیگیری های مکرر و نظر به استنکاف مسئول 
از طریق طرح شکایت در  قوانین و مقررات زیست محیطی، موضوع  از  این واحد 

دستگاه قضایی پیگیری شد.
وی با بیان اینکه پس از طی مراحل دادرسی به لحاظ دفاعیات غیرموجه متشاکی، 
مسئول واحد به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق آلودگی محیط زیست 
ناشی از استفاده غیر مجاز پساب تصفیه خانه، متحمل به شش ماه حبس تعزیری در 
دادگاه بدوی محکوم شد، تصریح کرد: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمی 
هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی گردد، جرم محسوب می شود و 

مرتکبان به حبس تا یک سال محکوم می شوند.
روز  فرار رسیدن  به  اشاره  با  کاشان همچنین  زیست  اداره حفاظت محیط  رییس 
هوای پاک، بیان کرد: در راستای ترویج فرهنگ زیست محیطی ستاد هم اندیشی 
متنوع  برنامه های  و  شده  تشکیل  روز  این  کردن  برگزار  پربار  چه  هر  درخصوص 
فرهنگی آموزشی در سطح شهرستان با حضور اداره هایی از جمله سمن های زیست 
محیطی، شهرداری و مجموعه های زیر نظر شهرداری، آموزش و پرورش، جمعیت 
هالل احمر، کانون بسیج مهندسان شهرستان، اداره آب و فاضالب و هیئت کوه نوردی 
برگزار شده است. قهرمانی افزود: در روز هوای پاک، اقدامات زیست محیطی از جمله 
پاکسازی کوهستان توسط هیئت کوهنوردی، اجرای برنامه های فرهنگی آموزشی 
در مدارس توسط اداره حفاظت محیط زیست، بازیافت و هالل احمر انجام می شود.

 به گفته وی در روز هوای پاک عملیات پایش صنایع توسط اداره محیط زیست 
تشدید می شود و بررسی روزانه فیلتر اگزوز توسط اتوبوس رانی صورت می گیرد

همبستگی دختر پادشاه 
سابق عربستان با شیخ نمر 

اجتماعی  ارتباط  پایگاه های  در  فیلم  این  مشاهده  با  زیادی  شمار 
که  خاندانی  از سوی دختر  به ویژه  دانستند؛  بر حق  رفتاری  را  آن 
تمام مخالفان حتی مخالفان کالمی اش را اعدام می کند. به گزارش 
سرویس دیني جام نیوز، »سحر« دختر »عبداهلل بن عبدالعزیز آل 
اقامت  محل  از  فیلمی  انتشار  با  عربستان،  سابق  پادشاه  سعود« 
اجباری اش در یکی از کاخ های سلطنتی در شهر »جده« همبستگی 
خود را با شهید »شیخ نمر باقر النمر« اعالم کرد. در این پیام شیخ 
خاورمیانه«  »پانورامای  اینترنتی  پایگاه  نامید.  آزادگان  فخر  را  نمر 
گزارش کرد، شمار زیادی با مشاهده این فیلم در پایگاه های ارتباط 
دختر  سوی  از  به ویژه  دانستند؛  حق  بر  رفتاری  را  آن  اجتماعی 
خاندانی که تمام مخالفان حتی مخالفان کالمی اش را اعدام می کند.  
پایگاه اطالع رساني العالم با وجود انتشار این فیلم نوشت: هنوز شبکه 

خبری »العالم« درستی این فیلم و منبع آن را تایید نکرده است.

مجازات 6 ماه حبس برای مسئول واحد آالینده  در کاشان
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«« یادداشت مدیر مسئول  «« یادداشت 

سیاست

رهبرمعظم انقالب اسالمی: 

امروز  بیعت با امام خمینی ) ره ( بیعت با پیامبر )ص( است

خارجی  سیاست   و  امنیت  ملی  کمیسیون  نایب رییس 
اقدام  واصله،  گزارش های  اساس  بر  اینکه  بیان  با  مجلس 
طرفداران  سوی  از  عربستان  سفارت  به  حمله  خودسرانه 
صادق شیرازی صورت گرفته است، گفت: جلسه ویژه این 
کمیسیون برای بررسی پرونده حمله به سفارت عربستان 

برگزار می شود.
منصور حقیقت پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
امنیت  ملی  برگزاری نشست مشترک کمیسیون  از  ملت 
و سیاست  خارجی مجلس با مقامات بلندپایه وزارت امور 
خارجه، وزارت اطالعات، وزارت کشور و ناجا برای بررسی 
حادثه حمله به سفارت عربستان در تهران و مشهد خبر داد و 
گفت: این نشست فردا )یکشنبه 20 دی ماه( برگزار می شود 
 و هر یک از دستگاه ها گزارش خود را به کمیسیون ارایه 

می کنند. 
نماینده مردم اردبیل نیر و نمین در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه بر اساس گزارش های واصله، اقدام خودسرانه 
حمله به سفارت عربستان از سوی طرفداران صادق شیرازی 
صورت گرفته است، افزود: این افراد سازماندهی  شده و با 
برنامه ریزی اقدام به حمله به سفارت عربستان در تهران و 

مشهد کردند.
 وی با اعالم اینکه تندروها با حمله به سفارت عربستان 
کردند،  بازی  صهیونیست ها  و  سعود  آل  زمین  در  عمال 
ادامه داد: ابله هایی که سفارت عربستان در ایران را آتش 

 زدند، برگه برنده جمهوری اسالمی را به برگه باخت تبدیل 
کردند.

 حقیقت پور تصریح کرد: قطعا با شهادت شیخ النمر، عربستان 
بیش از پیش در منطقه و عرصه بین المللی در انزوا قرار 
 می گرفت؛ اما افراد خودسر با یک خیانت سفارشی برگه برنده را 

سوزاندند.

 

سیاست  خارجی  و  امنیت  ملی  کمیسیون  رییس  نایب 
چهار  که  شد  موجب  اقدامات  این  گفت:  مجلس 
اقدام  سعود  آل  جیره خوار  و  میکروسکوپی   کشور 
جمهوری  قطعا  که  بکنند  ایران  با  ارتباط  قطع  به 
خواهد  مجازات  نیز  را  کشورها  این  آینده  در   اسالمی 

کرد.

حمله کنندگان به سفارت عربستان، طرفداران صادق شیرازی بودند 
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از  گفت:  اصفهان  استان  آبفار(   ( روستایی  فاضالب  و  آب  عامل شرکت  مدیر   
ابتداری سال جاری، تعرفه های آب و فاضالب روستاهای این استان، 50 درصد 

تعرفه های آب و فاضالب شهری نزدیک ترین شهر به روستا در نظر گرفته شد.
محمد حسین قرائتی تصریح کرد: سال گذشته )93( تعرفه های آب و فاضالب 
روستایی استان اصفهان، 30 درصد آب و فاضالب شهری نزدیک ترین شهر به 

روستا در نظر گرفته شده بود که امسال این میزان به 50 درصد افزایش یافت. 
وی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن این تعرفه ها، هزینه های آب و فاضالب 
روستاییان استان اصفهان به صورت چشمگیری کاهش یافت، افزود: هم اکنون 
بر رعایت  متوسط قیمت قبضی که برای روستاییان استان اصفهان - مشروط 

الگوی مصرف - صادر می شود بین سه تا چهار هزار تومان در هر دوره است. 
وی تعداد مشترکان آبفار استان اصفهان را 230 هزار مشترک اعالم کرد و افزود: 
از این تعداد 73.5 درصد خانگی و 26.5 غیرخانگی )باغ، ویال، واحد دامداری و 

صنعتی( هستند. 
مدیر عامل شرکت آبفار استان اصفهان اظهارکرد: 10 درصد مشترکان این شرکت 
الگوی مصرف را که 15 متر مکعب در ماه است، رعایت کرده اند و و حدود 20 
الگوی  با رعایت  رابطه  اخطارهای الزم در  بوده اند که  پرمصرف  نیز  آنها  درصد 

مصرف به آنها داده شده است. 
«« 940 روستا از خدمات شرکت آبفار بهره مند هستند

استان  سکنه  دارای  روستاهای  تعداد  اصفهان  استان  آبفار  شرکت  عامل  مدیر 
اصفهان را یک هزار و 339 روستا اعالم کرد و افزود: از این تعداد 940 روستا 

تحت پوشش خدمات این شرکت هستند. 
وی افزود: آب بهداشتی مابقی روستاها نیز به صورت شورایی و هیئت امنایی 
صورت  به  استان  آبفار  شرکت  خدمات  از  نیز  روستاها  این  که  می شود  تامین 

غیرمستقیم برخوردارند. 
قرائتی توضیح داد: مواد مورد نیاز برای تامین آب شرب بهداشتی این روستاها 
از طریق شرکت آبفار استان در اختیار هیئت امنا و شوراهای این روستاها قرار 

می گیرد. 
وی با اشاره به اینکه در سال جاری پروژه هایی در زمینه های مجتمع های آبفای 
روستایی، اصالح و توسعه شبکه های آب آشامیدنی، اجرای خطوط آبرسانی و 
آبرسانی سیار توسط شرکت آبفار استان اصفهان در دست اجراست، اعتبار مصوب 
شده برای این پروژه ها را 55 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: از این میزان تاکنون 

14 میلیارد تومان محقق شده است. 
مدیر شرکت آبفار استان اصفهان، محل تامین منابع مالی طرح های یاد شده را 
اعتبارات مناطق محروم و  از وزارت نفت، مدیریت بحران استانداری،  2 درصد 

اعتبارات ملی اعالم کرد. 

«« برای روستاهای باالی 20 خانوار، طرح ایجاد مجتمع های فاضالب اجرا 
خواهد شد 

قرائتی با اشاره به اینکه در روستاهای لنجان و اصفهان با استفاده از اعتبارات ملی 
اجرای طرح های توسعه مجتمع های آبرسانی و فاضالب در دست اجراست، افزود: 
آبرسانی و جمع آوری فاضالب  از مجتمع های  زاینده رود  75 روستا در حاشیه 
برخوردارند و در سایر روستاها نیز از چاه های جذبی و سپتینگ برای دفع فاضالب 

استفاده می شود.
«« آبرسانی سیار به 416 روستای استان 

دیگر  از  را  روستاها  به  سیار  آبرسانی  اصفهان  استان  آبفار  شرکت  عامل  مدیر 
فعالیت های این شرکت بیان کرد و افزود: با توجه به خشکسالی به وجود آمده 
در استان، آبرسانی سیار به روستاهای استان در دستور کار این شرکت قرار دارد. 
وی افزود: تا پایان آذرماه امسال به 416 روستا توسط 36 دستگاه تانکر، آبرسانی 

سیار انجام شده است. 
قرائتی ادامه داد: همچنین توسط 533 تانکر که به صورت ثابت در روستا مستقر 

هستند، به روستاییان استان اصفهان آبرسانی شده است. 
وی مجهز شدن تانکرهای آبرسان به »جی پی اس« را از دیگر اقدامات شرکت 
آبفار استان در سال جاری اعالم کرد و افزود: تمام ناوگان آبرسان روستایی استان 
به این سیستم تجهیز شده اند و تردد همه تانکرها به صورت لحظه ای تحت کنترل 

شرکت آبفار استان است. 
««اقدمات خوبی برای جلوگیری از هدررفت آب انجام شده است

مدیر شرکت آبفار استان اصفهان با اشاره به قدمت و فرسودگی شبکه های آب و 
فاضالب روستایی این استان اظهارکرد: بسیاری از این شبکه ها قدمتی بیش از 30 

سال دارند که به همین دلیل میزان هدررفت آنها زیاد بود. 
وی افزود: از یکسال گذشته اقدامات خوبی برای بازسازی این شبکه ها و جلوگیری 

از هدررفت آب انجام شد. 
آبفار  اینکه در سال گذشته کمیته هدررفت آب در شرکت  به  اشاره  با  قرائتی 
استان اصفهان تشکیل شد، افزود: روستاهایی که میزان هدررفت آب در شبکه 
آبرسانی آنها زیاد باشد، شناسایی و برای جلوگیری از هدر رفت آب در این روستاها 

برنامه های کوتاه و بلندمدت توسط این کمیته اجرا می شود. 
وی با اشاره به اینکه سامانه گویای 1523 از سال گذشته به صورت شبانه روزی 
برای دریافت گزارش های مردمی توسط شرکت آبفار استان راه اندازی شده است، 
افزود: از این طریق شکستگی لوله های شبکه های آب و فاضالب روستایی استان 
در اسرع وقت به این شرکت گزارش می شود و از زمان ثبت گزارش، پیمانکار 
موظف است ظرف پنج ساعت اقدامات الزم برای ترمیم شبکه آسیب دیده انجام 

دهد. 

به گفته وی ، 60 گروه در استان اصفهان مسئولیت ترمیم و اصالح شبکه آبفار 
را برعهده دارند. 

«« روستاییان در سال گذشته با جیره بندی آب مواجه نشدند
مدیر شرکت آبفار استان اصفهان با اشاره به اینکه در پی بروز خشکسالی در این 
استان، سال های گذشته روستاییان در فصل گرما و تابستان با جیره بندی آب 
مواجه می شدند، تصریح کرد: سال گذشته حتی یک مورد جیره بندی آب در 

هیچیک از روستاهای استان نداشتیم.
وی ، همکاری روستاییان در مصرف بهینه آب را علت اصلی برطرف شدن این 
مشکل بیان کرد و افزود: برای تابستان سال آینده نیز، تدابیر الزم از سوی شرکت 
آبفار استان اندیشیده شده است که اطمینان داریم با همکاری روستاییان، تابستان 

سال آینده نیز هیچیک از روستاهای استان با قطعی آب مواجه نخواهند شد. 
«« ادغام شرکت های آب و فاضالب روستایی با شهری ملغی شد 

قرائتی در ادامه درباره ادغام طرح شرکت های آب و فاضالب روستایی و شهری 
اظهارکرد: این طرح که در اواخر دولت دهم مطرح شده بود، تاثیر نامطلوبی بر 

شرکت آبفار گذاشت. 
وی با اشاره به اینکه امور مربوط به آب و فاضالب روستایی تخصص و روحیه خاص 
خود را می طلبد، تصریح کرد: طرح ادغام این دو شرکت که در دولت قبل مطرح 

شده بود، کارشناسی شده نبود. 
مدیر شرکت آبفار استان اصفهان افزود: خوشبختانه این طرح در دولت تدبیر و 
امید ملغی و اجرایی نشد؛ این موضوع باعث افزایش انگیزه کارکنان شرکت آبفار 

روستایی شد. ایرنا

تعرفه های آب و فاضالب روستایی در اصفهان، نصف شهرها شد

رییس اداره برق شهرضا:

شبکه های ضعیف و متوسط برق 
شهرضا با اعتباری بیش از ۲ هزار 

میلیون ریال بهسازی شد

رییس اداره برق شهرضا گفت: با اعتباری بالغ بر 2 هزار و 500 میلیون 
ریال شبکه های ضعیف و متوسط برق در شهرضا اصالح و تعمیر شد.

به گزارش کیمیای وطن، مجتبی باقی با اشاره به اقدامات انجام شده در 
شبکه های انتقال برق شهرستان، اظهار کرد: ایجاد شبکه های فشار ضعیف 
و متوسط، تقویت شبکه های انتقال برق و توسعه شبکه روشنایی معابر 
از جمله اقداماتی است که جهت توسعه خدمات برق رسانی به مشترکان 

شهرستان انجام شده است.
 وی افزود: ظرفیت سازی و احداث شبکه های فشار ضعیف و متوسط در 
حدود 16 کیلومتر از جمله اقداماتی بوده است که طی هشت ماه گذشته 
سطح  در  ریال  میلیون   200 و  هزار   7 بر  بالغ  اعتباری  با  جاری  سال 

شهرستان شهرضا انجام پذیرفت.
ترانس  احداث 6 دستگاه  و  به نصب  اشاره  با  برق شهرضا  اداره  رییس   
جدید جهت ظرفیت سازی، تقویت شبکه و رفع ضعف ولتاژ برق شهرستان 
اظهار داشت: این پروژه با اختصاص اعتباری بالغ بر 2 هزار و 500 میلیون 

ریال ایجاد و در مدار قرار گرفت.
و  داد  خبر  شهرستان  این  ضعیف  فشار  شبکه های  بهینه سازی  از  وی   
افزود: این طرح در مسافتی در حدود 10 کیلومتر از طول شبکه های برق 
شهرستان انجام شد و به همراه بهسازی 12 کیلومتر از شبکه های فشار 
بالغ بر ۸ هزار و 500 میلیون  با اختصاص اعتباری  متوسط شهرستان، 

ریال انجام پذیرفت.
 باقی، بیان کرد: تبدیل شبکه های سیمی فرسوده به شبکه های کابلی در 
حدود 12 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 3 هزار میلیون ریال و اصالح و 
تعمیرات شبکه های ضعیف و متوسط با اعتباری بالغ بر 2 هزار و 500 
میلیون ریال از جمله دیگر اقدامات انجام گرفته در این مدت بوده است.

 وی از جذب هزار و 945 مشترک جدید شبکه توزیع برق شهرستان با 
انشعاب تک فاز و 1۸0 مشترک با انشعاب سه فاز و 25 مشترک دیماندی 
با  که  است  حالی  در  مشترکان  از  تعداد  این  افزایش  افزود:  و  داد  خبر 
بالغ بر 2 هزار و 500 میلیون ریال، شبکه روشنایی  اختصاص اعتباری 

معابر شهرستان توسعه و بهسازی شد.
پایه  اصله   32 تعویض  به  اشاره  با  شهرضا  شهرستان  برق  امور  مدیر   
فرسوده فشار ضعیف و متوسط شبکه توزیع برق شهرستان، ادامه داد: این 
بالغ بر 440  با اختصاص اعتباری  با هدف بهینه سازی شبکه ها و  پروژه 

میلیون ریا ل انجام شد.
 وی اصالح شبکه روشنایی معابر را از جمله مهم ترین رسالت های وزارت 
نیرو و شرکت توزیع برق برشمرد و اظهار داشت: در هشت ماهه نخست 
معابر  روشنایی  شبکه  سوخته  المپ   300 و  هزار   3 از  بیش  امسال، 

شهرستان، تعویض و تبدیل شده است.
مناطق روستایی  برق منطقه ای در  توزیع  امکانات شرکت  توسعه  باقی   
این  در  کرد:  اظهار  و  برشمرد  شهرستان  نیازهای  مهم ترین  جمله  از  را 
و  افشار  روستاهای جرم  در  وات  بیست  ای دی  ال  مدت 400 دستگاه 
راستای  در  فرهنگی  اقدامات  انجام  وی  است.  شده  نصب  منوچهرآباد 
مهم ترین  جمله  از  را  مصرف  الگوی  اصالح  و  برق  مصرف  بهینه سازی 
مصرف  مدیریت  راهکارهای  آموزش  گفت:  و  برشمرد  اداره  این  وظایف 
مسابقات  برگزاری  کشاورزی،  جهاد  همکاری  با  کشاورزان  بین   در 
دانش آموزان  بین  در  برق  مصرف  مدیریت  با  رابطه  در  فرهنگی-هنری 
 500 و  هزار   4 آموزش  و  مدارس  در  بروشور   370 و  هزار   3 توزیع  و 
دانش آموز و 200 مربی در خصوص راهکارهای مدیریت مصرف در منازل 
و مدارس از جمله اقدامات انجام شده، در این زمینه است. مدیر امور برق 
با اشاره به برنامه های شرکت توزیع برق در راستای  شهرستان شهرضا، 
توسعه تجهیزات و آموزش روش های علمی جهت استفاده از روش های 
نوین و علمی در استفاده از انرژی برق اظهار داشت: در این راستا، نصب 
و راه اندازی سلول های خورشیدی در 3 هنرستان یاوری، صاحب الزمان، 

کاظمی و مسجد صدیقه طاهره انجام شده است.
 وی ارایه خدمات پس از فروش به مشترکان را از جمله خدمات شرکت 
توزیع برق منطقه ای برشمرد و افزود: در هشت ماهه نخست امسال، 710 
تغییر  و  نام  تغییر  کنتور،  جابجایی  از  اعم  فروش  از  پس  مورد خدمات 
تعرفه و 13 هزار و 426 مورد آزمایش ها و تست کنتورهای تک فاز، سه 
کیلومتر   20 تعمیر  کرد:  تصریح  باقی  است.  انجام شده  دیماندی  و  فاز 
از شبکه های فشار متوسط به روش خط گرم با اعتباری بالغ بر 2140 
میلیون ریال، نت و سرویس 220 پست فشار ضعیف هوایی و زمینی با 
ارایه شده به  بالغ بر 700 میلیون ریال از جمله دیگر خدمات  اعتباری 

مشترکان بوده است.

«« برق 

پس از حدود20سال، ایرانی ها به تازگی متوجه شده اند که سالیانه 
300 تا 400 میلیارد تومان سود خالص به جیب خاندان سعود واریز 
نقدی داشته اند. به گزارش کیمیای وطن، آن ها که برای تحریم حج 
ایرانی ها  تمتع و حج عمره، چرتکه به دست گرفته و زیان نرفتن 
دوره  در  واقف هستند که  امر  این  به  به مکه حساب می کنند،  را 
اول اصالحات و درست پس ازحادثه 11سپتامبر، سهام یک کارخانه 
روغن نباتی در بهشهر به یک شرکت عربی به نام صافوال واگذار شده 
است که در حال حاضر شرکت یاد شده، حدود ۸0 درصد سهام این 

کارخانه را در اختیار دارد.
 پول شویی وسط ایران!

 شواهد نشان می دهد که پس ازحادثه11سپتامبر، با قصد پول شویی 
و به نفع القاعده این سرمایه گذاری انجام شده است.

سعودیست،  خاندان  به  وابسته  که  صافوال  سال 13۸2شرکت  در   
سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر را خریداری می کند که در آن 

زمان وابسته به بانک ملی بوده است.
 آنگونه که خبرگزاری نسیم منتشر کرده، این شرکت دو کارخانه 
روغن نباتی را در اختیار داشته که یکی از کارخانه ها روغن نباتی 
را  و خروس  آفتاب  برند  دو  دیگر  کارخانه  و  نسترن  و  بهار  الدن، 
تولید می کرده است. در سال 2004 صافوال که از بابت بلوکه شدن 
تولید  صنایع  در  ترکیه  و  مصر  ایران،  در  بوده  نگران  پول هایش 
کاالهای استراتژیک همانند روغن و شکر سرمایه گذاری می کند؛در 
حال حاضر در ایران، 37 درصد بازار روغن را در اختیار دارد و شواهد 
نشان می دهد که کارخانه پچ پچ که تنقالت فانتزی و شکالت تولید 

می کند نیز متعلق به صافوالست.
 تصور آنکه این سهام دار در دوران رکود و تحریم چه سود درشتی را 

از ایران خارج کرده است، چندان عجیب نیست.
 هر چند که عربستان واردات کاالی ایرانی را ممنوع کرده و ارزش 
شرکت  این  اما  است،  داشته  کاهش  درصد   13 نیز  صافوال  سهام 

همچنان اعالم می کند که حاضر نیست ایران را ترک کند.
 چنین تصمیمی عجیب نیست؛ چرا که نه تنها در وانفسای کسری 
شدید بودجه عربستان سالیانه 400 میلیارد تومان سود به جیب 

خاندان سعود سرازیر می شود که 37 درصد بازار و 60 درصد مصرف 
خانوارهای ایرانی یک کاالی استراتژیک را نیز در دست داشته است 
که به واسطه آن به موقع می تواند بر ایران اعمال فشار کند. حال باید 
پرسید از همه کسانی که در انتظار رفع تحریم ها و ورود سرمایه های 
خارجی به کشور هستند، قرار است شیوه جذب سرمایه های خارجی 
به همین صورت انجام پذیرد و صنایع استراتژیک کشور به حراج 

بیگانگان گذاشته شود؟
 بدون شک این شیوه جذب سرمایه، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است.

 *دلستر از نفت گران تر است
 حدود 75 درصد از بودجه دولت عربستان از درآمد نفتی حاصل 
می شود. قیمت نفت از بشکه ای 100 دالر در سال 2014 به حدود 
36 دالر در حال حاضر کاهش یافته است و بسیاری از کارشناسان 

انتظار اوج گیری مجدد قیمت در آینده نزدیک را ندارند.
 هر بشکه نفت حدود 160 لیتر است. اگرقیمت نفت بشکه ای 32 

دالر فرض شود، قیمت هر لیتر نفت 20 سنت خواهد شد. اگر قیمت 
دالر در بازار آزاد 3700 تومان در نظر گرفته شود، قیمت یک لیتر 
نفت 740 تومان می شود. بدین ترتیب می توان متصور شد که در 
حال حاضر اقتصاد نفتی عربستان بسیار شکننده شده است. کشوری 
که در طول سال های گذشته، با پول سرشار نفت، شهروندان خود 
انتظار شورش های مردمی باشد که از  را خریده بود، حال باید در 

نارضایتی اقتصادی به نارضایتی سیاسی تبدیل می شود.
واسطه  با  صادرات  از  ناشی  بودجه  به  حاضر  حال  در  کشور  این   
کاالهای خارجی به کشورهای خاورمیانه، سرمایه گذاری هایش در 
سایر کشورها و زائران دلخوش کرده است که گویا جوابگوی ولخرجی 
تازگی  به  نیست؛ چرا که عربستان  این کشور  نظامی  بودجه  و  ها 

قیمت بنزین را از 16سنت به 24سنت افزایش داده است. 
یک اقتصاددان سعودی در سال 2015 ادعا کرد که این کشور از 
محل حج و عمره جمعا 1۸/6 میلیارد دالر درآمد کسب می کند، که 

5/۸ میلیارد دالر آن مربوط به حج تمتع است. این رقم معادل 10 
درصد درآمد نفت عربستان است. 

حج  به  هرسال  ایرانی  هزار  حدود 600  فوربس،  نشریه  نوشته  به 
می روند و در صورتی که بحران روابط منجر به قطع سفر حجاج ایرانی 

به عربستان شود، ریاض ممکن است 3 میلیارد دالر ضرر ببیند.
 *موج نگرانی مردم عربستان

عربستان سعودی  در  آمریکا  سابق  رابرت جردن، سفیر  گفته  به   
»دولت عربستان اعالم کرده که میزان یارانه ها را کاهش خواهد داد 
که این موضوع منجر به ضربه خوردن تک تک عربستانی ها خواهد 

شد.« 
پس از افزایش قیمت بنزین، قیمت آب و برق نیز افزایش یافته و 
دولت در پی کاهش هزینه های ساخت وساز،  جاده ها و زیرساخت ها 
است. در سال 2011 زمانی که بهار عربی در خاورمیانه شکل گرفت، 
هرگونه  کاهش  برای  را  بیشتری  هزینه های  عربستان  پادشاهی 
نارضایتی در این کشور پرداخت کرد که امروز توان ادامه آن را ندارد.

ارایه شده توسط دولت عربستان  از این اقدامات و مزایای   برخی 
عبارتند از: بنزین یارانه ای، بهداشت، سالمت، تحصیل و آب و برق 
رایگان، مالیات بر درآمد صفر، حقوق بازنشستگی عمومی، اشتغال 
دولتی 90 درصدی عربستانی ها، حقوق بیشتر بخش دولتی نسبت 
توسعه که  تاسیس صندوق  و  بیکاری  مزایای  به بخش خصوصی، 
وام های بدون بهره برای خرید خانه و آغاز کسب کار را به شهروندان 
میلیارد  با کسری 100  گذشته  سال  در  کشور  این  می کند.  اعطا 
دالری مواجه بوده و در سال جاری نیز اگر وضع بدتر نشود، بهتر 
نیز نخواهد شد. صندوق بین المللی پول اخیرا پیش بینی کرد که 
اگر قیمت نفت زیر 50 دالر به ازای هر بشکه باقی بماند، عربستان 

سعودی در حدود 5 سال با کمبود نقدینگی مواجه خواهد بود.
 عربستان در حال حاضر در حدود 11 درصد از تولید ناخالص داخلی 
خود را به هزینه های دفاعی اختصاص داده که بیشترین درصد در 
 12 حدود  در  که  می دهد  نشان  رسمی  آمار  دنیاست.  سراسر 
 درصد از نیروی کار این کشور با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم

 می کند.

بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور بر اساس 
درخواست دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی 
تاریخ 19  از  بازنشستگان حائز شرایط  برای کارکنان و  غیردولتی 

دی ماه کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی صادر می کنند.
به گزارش کیمیای وطن به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در 
اجرای بخش دوم طرح خروج از رکود دولت تدبیر و امید ، مرحله اول 
صدور کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی ، با تمهیدات و شرایط 
انجام می شود:در اجرای بخشنامه شماره  تاریخ 94.10.19  از  زیر 
30۸075 مورخ 94.10.17 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
تاریخ  از  ایرانی،  کاالی  خرید  اعتباری  کارت های  صدور  به منظور 
درخواست  اعتباری کشور حسب  مؤسسات  و  بانک ها   94.10.19
دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 
زیر در چارچوب فصل  بازنشستگان حائز شرایط  و  برای کارکنان 
)ح( دستورالعمل صدور کارت اعتباری مرابحه، کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی صادر می کنند:1. کارکنان رسمی و پیمانی سازمان های 
فوق که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل پانزده 
میلیون ریال است.2. بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
کشوری که حداکثر مستمری تعهدنشده آنها ماهانه معادل پانزده 

میلیون ریال است.سقف اعتبار این کارت ها، حداکثر معادل چهار 
برابر حقوق و مزایای تعهدنشده ماهانه )سقف گواهی کسر از حقوق( 
از طریق گواهی  اقساط صرفاً  بازپرداخت  بوده و تضمین  متقاضی 

کسر از حقوق و بدون نیاز به تضامین و وثایق دیگر انجام می شود.
واحدهای  توسط  سازمان ها  بازنشستگان  و  کارکنان  درخواست 
به همراه  رایانه ای  فهرست  قالب  در  و  گردآوری  آنها  انسانی  منابع 
نامه گواهی کسر از حقوق گروهی که به تأیید ذی حساب سازمان 
مربوطه رسیده است به بانک هایی که حقوق و مستمری کارکنان آن 
سازمان را پرداخت می کنند ارسال می شود.بانک های عامل مکلفند 
اعتبارسنجی  به  نسبت  رایانه ای  فهرست  دریافت  از  بالفاصله پس 
بگیران معرفی  و مستمری  کارکنان  برای  اعتباری  و صدور کارت 
به  پیامکی  به صورت  را  مراتب  کارت،  صدور  از  پس  و  اقدام  شده 
با  از دریافت پیامک  متقاضیان اطالع رسانی کنند. متقاضیان پس 
مراجعه به شعبه یا واحد بانکی معرفی شده، ضمن امضای قرارداد و 
سایر مدارک، کارت اعتباری خود را دریافت می کنند. این کارت ها از 
زمان تحویل، در تمام مراکز معرفی شده توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای خرید کاالهای فهرست شده توسط وزارتخانه مزبور، 

قابل استفاده هستند.

اصفهان  استان  هواشناسي  پیش بیني  اداره  سرپرست 
را  اُفت محسوس دما  اینکه صبح دوشنبه،  به  اشاره  با 
شاهد خواهیم بود، گفت: سامانه ای بارشي تا اواسط روز 

یک شنبه بر استان اصفهان فعال می شود.
به گزارش کیمیای وطن، حسن خدابخش اظهار کرد: 
سامانه  فعالیت  بیانگر  هواشناسي  نقشه هاي  تحلیل 
استان اصفهان  بر روي  اواسط روز یک شنبه  تا  بارشي 
استان، آسمان  نقاط  بیشتر  اساس در  بر همین  است؛ 
به صورت نیمه ابری تا تمام ابري و بارش و در مناطق 

سردسیر استان، بارش برف خواهد بود.
 وی افزود: صبح یک شنبه در بیشتر نقاط مه صبحگاهي 
پیش بیني مي شود و تا اواسط روز یک شنبه این سامانه 

ناپایدار از بخش هاي شرقي استان خارج خواهد شد.
 سرپرست اداره پیش بیني هواشناسي استان اصفهان با 
اشاره به اینکه صبح دوشنبه شاهد اُفت محسوس دما 
در استان خواهیم بود، تصریح کرد: هوای شهر اصفهان 

نیز برای روز شنبه به صورت نیمه ابري، گاهي افزایش 
ابر و وزش باد نسبتا شدید و در بعدازظهر و شب بارش، 
روز یک شنبه نیمه ابري و مه صبحگاهي، در اوایل وقت 
احتمال بارش، در بعدازظهر وزش باد و به تدریج کاهش 
پدیده و برای روز دو شنبه به صورت صاف تا کمي ابري 

و غبار صبحگاهي پیش بینی می شود.
 خدابخش با بیان اینکه بیشینه دماي هوا در 24 ساعت 
در  کرد:  تصریح  می یابد،  کاهش  درجه   4 تا   2 آینده 
این مدت، دمای شهرستان اصفهان در گرم ترین  ساعات 
درجه  یک  به  ساعات  سرد ترین   در  و  درجه    11 به 

سانتیگراد خواهد رسید.
آینده،  ساعت   24 در  کرد:  نشان  خاطر  خدابخش   
زرین شهر  اصفهان،  استان  در  منطقه  گرم ترین  
چادگان  نقطه،  سرد ترین   و  درجه   15 دمای  با 
پیش بینی صفر  زیر  سانتیگراد  درجه    ۸ دمای   با 

 می شود.

به گزارش کیمیای وطن، تقوی نژاد خاطر نشان کرد: ارتقای فرهنگ مالیاتی،اعتماد 
آفرینی در جامعه و حفظ آرامش اجتماعی و اقتصادی، وظیفه همه ارکان نظام، مردم 
و رسانه های جمعی است و نبایستی مالیات را صرفا یک موضوع مربوط به دولت 

تلقی کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مالیات هم حق دولت و هم حق مردم است 
بنابراین برای وصول حقوق حقه دولت و مردم، باید یک اجماع ملی برای ایجاد و تحول 

فرهنگ مالیاتی در جامعه شکل بگیرد.
 وی با بیان اینکه مردم باید بدانند که مالیات ها در چه مواردی مصرف می شود و چه 
منافع عمومی برای جامعه دارد، تصریح کرد: مطابق قانون یک درصد از مالیات بر ارزش 
افزوده به حوزه سالمت و بهداشت و درمان و همچنین 3 درصد از عوارض دریافتی در 
قالب مالیات بر ارزش افزوده نیز به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور اختصاص 
می یابد و این امر نشان می دهد که چقدر پرداخت مالیات از سوی مردم در ایجاد رفاه، 

سالمت و عمران و آبادانی در جامعه تاثیرگذار است.

 تقوی نژاد، ارتقای فرهنگ مالیاتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای ارتقای رابطه میان 
نظام مالیاتی و مردم عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در دنیا مالیات صرفا یک مقوله 
اقتصادی نیست بلکه یک جنبه اخالقی و اجتماعی مهم نیز دارد و افکار عمومی به فرار 
مالیاتی به عنوان یک جرم و بی اخالقی نگاه می کند و همین نگاه و باور فرهنگی باعث 

شده تا دست دولت ها برای مقابله با این پدیده بسیار باز است.
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که نظام مالیاتی نسبت به 
مشکالت تولید در کشور آگاهی دارد، عنوان کرد: باید به سمتی برویم که با توسعه 
زیرساخت های نظام مالیاتی به ویژه مکانیزاسیون فرایندها، بهره مندی از ظرفیت 
مستقیم  های  مالیات  قانون  اصالحیه  اجرای  همچنین  و  الکترونیک  مالیات  های 
اطالعاتی قوی در سازمان  پایگاه  بتوانیم یک  و دستگاه های ذیربط،  نهادها  توسط 
امور مالیاتی ایجاد کنیم و بتوانیم با تکیه بر اطالعات صحیح، فشار مالیاتی را به سمت 
 کسانی که درآمدهای باالیی کسب می کنند اما از زیر بار مالیات شانه خالی می کنند 

سوق دهیم.

عربستان ساالنه 400میلیارد تومان در ایران پول شویی می کند

حقوق زیر 1/5میلیون تومان شرط اعطای کارت خرید 
کاال اعالم شد

سامانه  بارشی بر استان اصفهان فعال می شود

فشار مالیات را روی کسانی خواهیم برد که از دادن آن شانه خالی می کنند
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات نظافتی 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس 
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و  علمی  شهرک  رییس  وطن:  کیمیای 
تحقیقاتی اصفهان از تولید جنین آزمایشگاهی 
دام توسط شرکت دانش بنیان فکا، مستقر در 
این شهرک خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
مهدی  اصفهان،  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک 
آزمایشگاهی  جنین  تولید  گفت:  کشمیری 
این شرکت  اهداف  از  دام در سطحی وسیع 
به  فعالیت ها  این  است؛  بوده  دانش بنیان 
منظور تولید نتاج برتر از دام های با ظرفیت 
برای  آن ها  نمودن  فریز  و  مناسب  ژنتیکی 
استفاده در شرایط مورد نیاز است. وی افزود: 
بهبود  منظور  به  فناوری،  این  از  استفاده 
تنش  شرایط  در  دام ها  تولیدمثل  فرآیند 
عوامل  انتقال  کنترل  همچنین  و  گرمایی 
بعضی از بیماری ها در فناوری های رایج دیگر 
است. همچنین مدیر عامل شرکت فکا با بیان 
تحت نظر  و  همکاری  با  فناوری  این  اینکه 

مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در حال 
طرح  این  مزایای  درخصوص  است،  انجام 
گفت: استفاده  مکرر از یک حیوان ماده  برتر 
ژنتیکی، امکان سریع تست نتاج یک حیوان 
ماده و کاهش فاصله بین نسل ها، افزایش نرخ 
انتخاب برای صفات کمی و بهبود روند اصالح 
جمشید  می باشد.  مزایا  این  جمله  از  نژاد 
جلیل نژاد با اشاره به آزمایشگاه جنین شناسی 
این شرکت دانش بنیان ادامه داد: آزمایشگاه 
و  راه اندازی   1391 سال  در  جنین شناسی 
 IVF تجهیز شد که ضمن تولید جنین های
به  نیز  هدف گذاری هایی  پایلوت،  سطح  در 
انجام  افزایش عملکرد کیفی و کمی  منظور 
شد. وی اضافه کرد: در این راستا ارتقا کمیت 
و کیفیت از مهم ترین برنامه های پروژه تولید 
جنین های آزمایشگاهی بوده است. جلیل نژاد 
به  فکا  گله  گاوهای  ژنومیک  تست  انجام 
ژنتیکی  نظر  از  برتر  گاوهای  تعیین  منظور 
تازه  جنین های  تولید  دهنده،  دام  عنوان  به 
از  دام گیرنده  به  مستقیم  انتقال  منظور  به 
دام های برتر ژنتیکی و فریز جنین های تعیین 
شده و معمولی و استفاده آسان از آن ها در 
انجام  فعالیت های  از جمله  را  شرایط مزرعه 

شده در این آزمایشگاه دانست.

معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار 
گفت: تاکنون در سطح شهرستان برخوار دو نفر 
مبتال به آنفلوانزا N1-H1 شناسایی شد که پس 
از انتقال به بیمارستان امین اصفهان، به بهبودی 
تاکنون  کرد:  اظهار  زیبنده پور  ملیحه  رسیده اند. 
به  مبتال  نفر  دو  برخوار  شهرستان  سطح  در 
آنفلوانزا N1-H1 داشته ایم که خوشبختانه پس 
از انتقال به بیمارستان امین اصفهان به بهبودی 
اقدامات  از  بخشی  به  ادامه  در  وی  رسیده اند. 
در  برخوار  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 
جهت اطالع رسانی بیماری آنفلوانزا نیز اشاره ای 
کرد و افزود: ارسال دستورالعمل کنترل آنفلوانزا 
مراکز  در  آموزش  آن ها،  از  بازدید  و  مدارس  به 
تمام  به  آموزشی  پوسترهای  ارسال  صنعتی، 
بهداشت  شبکه  پرسنل  واکسیناسیون  مراکز، 
سایت  طریق  از  اطالع رسانی  و  دامپزشکی  و 
شبکه بهداشت و درمان بوده است. معاون شبکه 
بهداشت و درمان برخوار تصریح کرد: شناسایی 
مشخصات  براساس  معموال  آنفلوانزا  بیماری 
اپیدمیولوژیک آن صورت گرفته و موارد تک گیر 
آزمایشگاهی  روش های  کمک  با  فقط  را  آن 
می توان تشخیص داد. وی همچنین خاطر نشان 
کرد: در حوزه پیشگیری از بیماری آنفلوانزا باید 

واکسن،  از  استفاده  ازجمله  مهم  مورد  چهار  به 
رعایت اصول بهداشت فردی، خودداری از دست 
پوشاندن  و  بیماری  هنگام  در  روبوسی  و  دادن 
به منظور  کافی  عطسه  و  سرفه  هنگام  به  دهان 
زیبنده پور  است.  بیماری  انتشار  از  جلوگیری 
و  کرد  اشاره  نیز  بهداشتی  تخلف  یک  به 
تولید  بر  مبنی  مردمی  گزارش های  پیرو  گفت: 
در  توزیع  و  مسکونی  منزل  در  دستی  همبرگر 
بین اغذیه فروشی های شهرستان گروه مهندسی 
بهداشت محیط با بازرسی میدان از اطراف منزل 
به  ورود  مجوز  اخذ  و  فوق  خبر  تأیید  مسکونی 
منزل از طریق مراجع قضایی به محل، متأسفانه 
اتاق خواب  در  سودجو  افرادی  شد  مشاهده 
کامال  اولیه  مواد  و  در شرایط  و  منزل مسکونی 
می کردند.  همبرگر  تهیه  به  اقدام  غیربهداشتی 

در  متاسفانه  گفت:  شهرسازی  کارشناس  یک 
و  بوده  محور  خودرو  شهر  توسعه  نگرش  ایران 
اصال به پیاده مداری در طرح های تفضیلی توجه 
نشده است. به همین دلیل امروز شهرهای بزرگ 
ایران با آلودگی هوا، تصادفات شدید و مشکالت 
زیست محیطی عدیده ای مواجه هستند. خشایار 
کاشانی جو در پنجمین همایش فرهنگ ترافیکی 
شهر اصفهان، اظهار کرد: در توسعه شهری دو 
نگرش خودرومحور  یک  دارد؛  وجود  نگاه  مدل 
و  عبور  تسهیل  محور  حول  برنامه ها  همه  که 
کشور  متاسفانه  و  می چرخد  خودروها  مرور 
این مدل پیروی می کند؛ نگرش دیگر  از  ایران 
اصلی  اولویت  که  بودن  محور  راه  پیاده  یعنی 
با عابران پیاده بوده و حمل و نقل موتوری در 
جایگاه بعدی قرار دارد. وی با بیان اینکه بسیاری 
از کشورهای دنیا از 40 سال پیش تاکنون در 
خصوص توسعه شهرها براساس پیاده رو محوری 
برنامه ریزی کرده اند، افزود: امروز پیاده مداری 

یکی از راه های سنجش توسعه شهرها و کشورها 
محسوب می شود و همواره ارتقا پیاده مداری در 
چشم انداز توسعه شهری موجود است. این عضو 
به  اشاره  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت 
اینکه بر اساس رویکرد پیاده مداری در توسعه 
شهری اتومبیل مزاحم محسوب می شود، ادامه 
ایران یک  توسعه  اینکه  دلیل  به  متاسفانه  داد: 
توسعه خودرو محور است، مردم مزاحم اتومبیل 
محسوب شده و به همین دلیل همواره با زیر یا 
از سطح هموار خیابان جابجا  را  مردم  رو گذر 
شهرهای  در  که  است  حالی  در  این  می کنیم. 
برعکس  موضوع  این  دقیقا  دنیا  یافته  توسعه 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این  می شود.  عمل 
آزاد اسالمی با تاکید بر اینکه ساختن پل عابر 
تصریح کرد:  پیاده،  عابر  به  توهین  یعنی  پیاده 
تعداد بسیار پل های عابر پیاده در ایران نسبت به 
کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست؛ علت اینکه 
توهین محسوب می شود این است که ما در ایران 
اما  به خودرو می دانیم،  را متعلق  جاده مسطح 
برای عبور عابر پیاده او را چهار متر از زمین باال 
می بریم و می گوییم پله نوردی کن. این به غیر 
از نگاه انسان دوستان به معلوالن و سالمندانی 
است که اصال در طراحی این پل ها در نظر گرفته 

نمی شوند.

آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي صنایع غذائي گل 
اي  آموزش فني و حرفه  با حضور مدیر کل  پر 

استان اصفهان افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني 
ابوطالب  حضور  با  اصفهان،  استان  اي  حرفه  و 
نژاد  مصلي  حسین  استان،  کل  مدیر  جاللي 
رئیس اداره مؤسسات کارآموزي آزاد و مشارکت 
آموزش،  رئیس  روشن  فریده  مردمي،  هاي 
پژوهش و برنامه ریزي اداره کل،  آموزشگاه آزاد 
فني و حرفه اي صنایع غذایي گل پر به مدیریت 

مریم شریفي افتتاح گردید.
مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان 
استان  در  افزود:  آموزشگاه  این  افتتاح  ضمن 
غیردولتي  از طریق بخش  به مخاطبین  خدمت 
حرفه  در  آموزشي  متنوع  هاي  دوره  غالب  در 
صنایع غذائي با توجه به فرصت هاي ایجاد شده 
در چارچوب قانون، از اهمیت ویژه اي برخوردار 
هم  هاي  دوره  کلیه  داشت:  بیان  است.جاللي 
خانواده با قابلیت هاي موجود در این آموزشگاه 
آموزش  کل  مدیر  ادامه  باشد.در  مي  اجرا  قابل 
فني و حرفه اي استان بیان داشت: مریم شریفي 
مدیر آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي گل پر، از 

سال  مهارت  ملي  مسابقات  پانزدهمین  نخبگان 
دارنده مدال طالي حرفه آشپزي مي  و   1393

باشد.
وي با توجه به متفاوت بودن ذائقه ها و سلیقه 
را  مثبت  ارزیابي  این  آشپزي،  حرفه  در  ها 
اصفهان  اي  و حرفه  فني  آموزش  ارتقاء  موجب 
آزاد  آموزشگاه  مدیر  دانست.شریفي  کشور،  در 
آموزشگاه  این  گفت:  پر  گل  اي  حرفه  و  فني 
در رشته هاي آشپزي درجه 1 و 2 – غذاهاي 
محلي آذربایجاني، نانواي نان هاي حجیم و نیمه 
حجیم، آشپز غذاهاي بین المللي، کیک سازي و 
تزئین آماده ارائه خدمات به مخاطبین مي باشد 
به  قبولي  از  آموزشي، پس  پایان هر دوره  در  و 
آموزش  بین المللی  مدرک  آموختگان،  مهارت 

فنی و حرفه ای ارائه مي گردد.

پرداخت 9 هزار و 507  فقره تسهيالت 
قرض الحسنه به خانواده هاي نيازمند  و تحت 

حمايت کميته امداد استان اصفهان
 9 در  گفت:  اصفهان  استان  امداد  کمیته  مالی  اداری  معاون 
به  قرض الحسنه  تسهیالت  فقره   507 و  هزار   9 گذشته  ماه 
خانواده های نیازمند و تحت حمایت کمیته امداد در این استان 

پرداخت شده است.
امام  امداد  کمیته  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارایه  در  حمیدي  امیر  مجید  اصفهان،  استان  خمینی)ره( 
تسهیالت  پرداخت  گذشته  ماه   9 عملکرد  از  گزارشی 
قرض الحسنه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اظهار 
کارگشایي، خودکفایي،  در چهار سرفصل  امداد  کمیته  کرد: 
مسکن غیرتحت پوشش )نیازمندان( و محکومان غیرعمد وام 

پرداخت می کند.
وام   312 و  هزار  یک  جاري  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
از  ریال  میلیون   614 و  میلیارد   110 مبلغ  به  خودکفایي 
محل منابع امدادي به مددجویان پرداخت شده است، گفت: 
همچنین برای وام های خود اشتغالی، مبلغ 340 میلیارد ریال 
نیز از منابع قرض الحسنه بانک های عامل برای یک هزار و 648 

طرح تسهیالت اشتغال به  افراد نیازمند پرداخت شده است.
معاون اداري مالي کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: 8 
هزار و 150 فقره وام کارگشایي به ارزش 126میلیارد و 666 
میلیون ریال در سرفصل هاي رفع مشکالت درماني، تکمیل 
وام خودکفایي و کارآفریني، جهیزیه، تامین مسکن و تحصیل 

دانشجویي پرداخت شده است.
وی ادامه داد: جمع کل وام های پرداختی به مددجویان کمیته 
امداد در 9 ماه گذشته، 239 میلیارد و 652 میلیون ریال و به 

9 هزار و 507 مددجو بوده است.
امیر حمیدی با اشاره به اینکه در سرفصل های امدادی بخشی 
از تسهیالت این معاونت به محکومان مالي غیر عمد اختصاص 
با  غیرعمد  مالی  محکومان  ویژه  وام  پرداخت  گفت:  می یابد، 
پرداخت  غیرعمد  جرایم  زندانیان  به  دیه  ستاد  هماهنگي 
می شود که در این مدت به 6 نفر از این محکومان مبلغ 422 
میلیون ریال وام پرداخت شده است و این افراد از زندان آزاد 

شده اند.

مدير عامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان:

200 بازرس بر اجرای طرح کارت 
بليت نظارت می کنند

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: مسافرانی 
می کنند،  اجتناب  خود  اتوبوس  کرایه  کردن  پرداخت  از  که 
محمدعلی  می شوند.  اتوبوس جریمه  بازرس  نیروهاي  توسط 
احمدی اظهارکرد: 200 نیروی بازرس برای کنترل و نظارت 
در اتوبوس های سطح شهر فعال هستند. وي با اشاره به اینکه 
بازرسان به صورت کریدوري فعالیت مي کنند، افزود: به طور 
مثال ممکن است یک بازرس به مدت یک هفته در کریدور 
خط انقالب تا کاوه حضور داشته باشد و گاهي نیز ممکن است 

در یک هفته در همه نقاط شهر حضور یابند.
مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه 
به مقصد مي  زماني که  تا  از مبدا  اتوبوس  ممکن است یک 
رسد، توسط ماموران بازرسي شود، تصریح کرد: بازرسان در 
را  مسافران  کارت های  و  دارند  حضور  اتوبوس  خطوط  تمام 
بررسی می کنند. احمدی با بیان اینکه در تمام دنیا اتوبوس ها 
نزدن  متوسط  کرد:  نشان  خاطر  می شود،  کنترل  و  بازرسي 
کارت بلیت 30 درصد است، گاهي هم ممکن است بعضي از 

خطوط به باالتر از این میزان برسد.

اعالم آمادگی اتاق بازرگانی سليمانيه 
عراق برای برگزاری نمايشگاه 

تخصصی
شیرآالت  بهداشتی،  سرویس های  تخصصی  نمایشگاه  اولین 
ساختمانی و تجهیزات مدرن آشپزخانه )Sanitex 2016( با 
حضور نایب رییس اتاق بازرگانی اقلیم کردستان عراق و رییس 
اتاق بازرگانی سلیمانیه عراق افتتاح شد و این مقامات پس از 
آغاز به کار رسمی این رویداد، به بازدید از نمایشگاه پرداختند.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، سیروان محمد محمود، رییس اتاق بازرگانی سلیمانیه 
عراق همچنین در دیدار با مدیر عامل شرکت نمایشگاه های 
نمایشگاهی سلیمانیه  مرکز  اصفهان گفت:  استان  بین المللی 
آماده برگزاری نمایشگاه اصفهان در اقلیم سلیمانیه عراق است. 
وی ضمن ابراز تمایل درخصوص استفاده از تجارب نمایشگاه 
دو  هر  نفع  به  همکاری هایی  چنین  بی شک  افزود:  اصفهان 
بیشتر  که  ما خوشحال می شویم  و  بود  مراوده خواهد  طرف 
کاالهای وارداتی از اصفهان وارد اقلیم کردستان شود؛ چرا که 

کیفیت تولید و خدمات در اصفهان بسیار باالست.
رسول محققیان، مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
شرکت  داشت:  اظهار  مالقات  این  در  نیز  اصفهان  استان 
ساخت  حال  در  اصفهان،  استان  المللی  بین  های  نمایشگاه 
جدید  نمایشگاهی  مرکز  و  اصفهان  بزرگ  نمایشگاه  پروژه 
آمادگی  نمایشگاهی  مرکز  این  احداث  با  که  است  اصفهان 
بیشتری برای برگزاری نمایشگاه های متقابل و مشترک ایجاد 
خواهد شد تا دستاوردهای هر دو طرف در قالب نمایشگاه های 
اختصاصی توانمندی ها به نمایش گذاشته شود و مراودات و 

روابط تجاری گسترش یابد.
سرویس های  تخصصی  نمایشگاه  اولین  در  است  گفتنی 
آشپزخانه  مدرن  تجهیزات  و  ساختمانی  بهداشتی، شیرآالت 
و  کاشی  انواع  های  نمونه  جدیدترین   ،)Sanitex  2016  (
شیرآالت  بهداشتی،  های  سرویس  تزیینی،  سرامیک های 
آمده  در  نمایش  به  آشپزخانه  نوین  تجهیزات  و  ساختمانی 

است.
 35 قالب  در  خود  برگزاری  سال  اولین  در  نمایشگاه  این 
و خراسان  کرمان  یزد،  اصفهان،  تهران،  های  استان  از  غرفه 
دو  در  مترمربع   700 و  هزار  سه  مفید  متراژ  در  رضوی 
تا  از 17  و  برپا شده است  سالن نقش جهان و نصف جهان 
برگزاری  محل  در   21 تا   15 برگزاری  ساعات  در  دی   20
 نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان

 برپاست.

درکارگروه حمل و نقل جاده ای استان مطرح شد:

تردد تريلرهای حامل مواد خطرناک 
در جاده های اصفهان

کیمیای وطن: کارگروه حمل و نقل جاده ای با هدف هماهنگی 
استان  راه های  در  نجات  و  امداد  اکیپ های  و  دستگاه ها  بین 
راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  تشکیل  اصفهان 
جاده ای  نقل  و  حمل  کارگروه  اصفهان،  استان  شهرسازی  و 
استان اصفهان با حضور اعضای دستگاه های امدادی در راه های 
استان در محل اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار 
حاشیه  در  کل  اداره  این  راهداری  مدیر  دادخواه  فرزاد  شد. 
عبور  و  اصفهان  استان  موقعیت  به  توجه  با  گفت:  جلسه  این 
تریلرهای حامل مواد خطرناک درسطح جاده های استان، الزم 
دستگاه های  بین  بیشتری  همکاری های  و  هماهنگی  تا  است 
گردد.  خطر  رفع  لزوم  درمواقع  تا  پذیرد  صورت  امدادرسان 
هرچه  هماهنگی  را  کارگروه  این  برگزاری  از  هدف  دادخواه 
بیشتر بین دستگاه های امدادرسان و بررسی مشکالت، کمبودها 
و اقدامات الزم جهت بهبود در امدادرسانی در جاده ها مطرح 
کرد و اظهارداشت: جهت ایمن سازی جاده ها در برابر خطرات 
می باشد.  این خصوص  در  بیشتری  اعتبارات  به  نیاز  احتمالی 
حسین خادم زاده دبیر این کارگروه در ادامه بیان داشت: روزانه 
راه های  درسطح  خطرناک  مواد  حامل  تریلر  دستگاه   1400
استان تردد می کنند که خطرات بسیاری را شامل می شوند؛ 
ازجمله، برخورد تریلر حامل قیر وتریلر حامل گاز مایع در محور 
اصفهان–نایین و تریلر حامل گازوییل با خودرو سواری در محور 
اصفهان–اردستان و... که خسارات و خطرات بسیاری را در امر 
ترافیک منجر می شوند. گفتنی است در این کارگروه با تصویب 
11 مصوبه، ساماندهی وکنترل حمل ونقل مواد خطرناک در 
استان به تصویب و راهکارهایی جهت برطرف کردن نقاط ضعف 

و بهبود در امر امدادرسانی در صحنه تصادفات ارایه شد.
مدير منطقه 5 شهرداری اصفهان:

طبقه پايين پل فلزی پياده رو 
می شود

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان گفت: همزمان با اجرای طرح 
تعریض پل فلزی، طبقه پایین پل به پیاده راه تبدیل می شود. 
حمیدرضا عصارزادگان افزود: پل فلزی یکی از پل های مهم و 
استراتژیک در غرب اصفهان است که با توجه به بار ترافیکی 
باالی آن، نیاز به تعریض دارد. ذوی یادآور شد: برای پیشگیری 
پل،  این  اطراف  فضای سبز  به  کمترین خسارت  واردآمدن  از 
سازمان طراحی شهرداری 3 گزینه را مطرح کرد که در شورای 
به  توجه  با  و  شد  مطرح  عمرانی  طرح های  گذاری  سیاست 
پل،  اطراف  سبز  فضای  حفظ  درخصوص  شهردار  توصیه های 
طرح مناسب انتخاب و برای تعیین پیمانکار به معاونت عمرانی 
با  اصفهان  ارسال گردید. مدیر منطقه 5 شهرداری  شهرداری 
بیان اینکه طرح تعریض پل فلزی قرار بود در نیمه دوم سال 
جاری انجام شود، اما به لحاظ حساسیت محل نیازمند انجام 
تعریض  با  بود، گفت: همزمان  زیادی  کارشناسانه  بررسی های 
این پل، پیاده راه کنار پل هم  لحاظ خواهد شد و پایه های پل 
فلزی به گونه ای طراحی شده که در قسمت زیر پل نیز همچون 

پل خواجو برای رفت و آمد شهروندان قابل استفاده باشد.

رد شهر و استانها 4

رییس شورای شهر اصفهان، بازسازی شبکه فاضالب شهری را 
امری ضروری دانست و گفت: شبکه فاضالب اصفهان سالهاست 
که دچار فرسودگی شده و هر از گاهی گوشه ای از شهر را با 
مشکل جدی روبه رو می کند.  رضا امینی پیش از ظهر شنبه در 
یکصد و هفدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
ضمن محکوم کردن اعدام شیخ نمر اظهار داشت: از عموم مردم 
اصفهان برای برگزاری مراسم بزرگداشت این عالم دینی تشکر 
می کنم و به شهرداری اصفهان نیز توصیه می کنم در این زمینه 

همکاری الزم را با شهروندان داشته باشد.
«« بازدید از پروژه های بزرگ شهرداری

وی با اشاره به بازدید سه ساعته اعضای شورای اسالمی شهر 
بازدید  در  داشت:  ابراز  شهرداری  بزرگ  پروژه های  از  اصفهان 
از پروژه های میدان استقالل، میدان 25 آبان، تقاطع اشکاوند، 
میدان آزادی و سالن همایش های بین المللی آیت اهلل خامنه ای 
همه  از   دارد  جا  که  بود  مشهود  کارگاه ها  در  نشاط  و  شور 

دست اندرکاران این پروژ ه ها قدردانی به عمل آید.
«« تعیین تكلیف نشدن ساختمان های بلند مرتبه

از  انتقاد  با  همچنین  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
تعیین تکلیف نشدن ساختمان های بلند مرتبه حاشیه رودخانه 
جنگل  به  ساختمان ها  این  از  کرد:  برخی  تصریح  زاینده رود 
آهن آالت تبدیل شده و به سیما و منظر شهری خدشه وارد کرده 
است که ضروری است نسبت به سامان دهی این ساختمان ها نیز 

اقدام شود.
«« زیباسازی محیط های کارگاهی

زیباسازی  و  کارگاه ها  پوشش  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
محیط های کارگاهی شهری نیز باید مورد توجه باشد، افزود: در 
این راستا ضروری است معاونت های خدمات شهری، شهرسازی 
و سازمان زیباسازی به صورت جدی در این زمینه وارد شده و 
به وی ژه برای ایام نوروز برنامه جامعی برای زیباسازی محیط های 

کارگاهی سطح شهر فراهم و به اجرا درآورند.
«« لزوم بازسازی شبكه فاضالب اصفهان

ضروری  امری  نیز  را  شهری  فاضالب  شبکه  بازسازی  امینی 
دانست و ابراز داشت: شبکه فاضالب اصفهان سالهاست که دچار 
فرسودگی شده و هر از گاهی گوشه ای از شهر را با مشکل جدی 
از جمله مواردی که  اضافه کرد:  ادامه  روبه رو می کند. وی در 
سبب بروز مشکل برای مردم شهر شده است، می توان به مشکل 
فاضالب خیابان بزرگمهر، ابتدای خیابان کسری اشاره کرد که 
در سال های گذشته چندین بار شکافته شده و مورد ترمیم قرار 

گرفته است و هر روز نیز احتمال مشکالت جدید وجود دارد.
«« آخرین وضعیت بلیت مترو

با گذشت  همچنین عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
فرمانداری  به  مترو  بلیت  نرخ  مصوبه  ارسال  از  ماه  دو  حدود 
اصفهان، هنوز پاسخی در این زمینه دریافت نکرده ایم. عدنان 
زادهوش درخصوص آخرین وضعیت مصوبه شورای شهر درباره 
تعیین نرخ بلیت متروی اصفهان اظهار داشت: با گذشت حدود 
دو ماه از ارسال این مصوبه به فرمانداری هنوز پاسخی در این 

زمینه دریافت نکرده ایم.
«« کابردی نبودن مسیر راه اندازی شده مترو

اینکه پیشنهاد شهرداری به ازای بلیت تک سفره  با بیان  وی 
تومان، دو سفره سکه ای یک هزار  نفر 600  برای هر  سکه ای 
ادامه  است،  تومان  سفره 500  تک  مبلغ دار  اعتباری  و  تومان 
داد: با توجه به کوتاهی و کابردی نبودن مسیر راه اندازی شده 
مترو برای بخش زیادی از مردم، در حال حاضر دریافت کردن 
یا دریافت نکردن بهای بلیت مترو تاثیر چندانی بر درآمدهای 

شهرداری ندارد.
«« میزان استقبال شهروندان اصفهانی از شهربازی رویاها

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به میزان 
استقبال شهروندان اصفهانی از شهربازی رویاها نیز ابراز داشت: 

در این راستا باید یادآور شوم که سردی هوا تاثیر به سزایی در 
کاهش استقبال از این مجموعه و دیگر مجموعه های شهربازی 
مجموع  در  اینکه  بیان  با  وی  است.  داشته  اصفهان  شهرداری 
هنوز بهره برداری خوبی از شهربازی رویاها نشده است، اضافه 
کرد: بر این اساس امیدواریم با توجه به آخرین مصوبه شورای 
شهر در خصوص نرخ بلیت این مجموعه، استقبال مردم افزایش 
یابد. زادهوش در ادامه درخصوص راه اندازی فاز دو شهربازی 
رویاها نیز ابراز داشت: هنوز شورای شهر نظر مثبت خود را در 
خصوص راه اندازی فاز دو این مجموعه اعالم نکرده است و نیاز 

به بررسی بیشتر دارد.

رييس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

لزوم بازسازی شبكه فاضالب اصفهان

رييس شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان خبر داد:

توليد جنين آزمايشگاهی دام در اصفهان

معاون شبكه بهداشت و درمان برخوار خبر داد

شناسايی 2 نفر مبتال به آنفلوانزا در سطح شهرستان برخوار

يک کارشناس شهرسازی:

پل های عابر پياده، توهين به عابران است

با حضور مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان صورت پذيرفت:

افتتاح آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي صنايع غذائي گل پر
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مدير عامل شرکت توزيع برق چهار محال و بختياری مطرح کرد: « گشتی در اخبار

انتقال خطوط هوايی برق به زير زمين 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال و بختیاری گفت: تبدیل 
خطوط هوایی برق به زیر زمینی در استان چهار محال و بختیاری، مورد توجه 
قرار می گیرد. روزبه هاشمی عنوان کرد: انتقال خطوط انتقال برق از نوع هوایی 
به  اکنون  هم  داد:  ادامه  وی  است.  توجه  قابل  اعتبارات  نیازمند  زمین،  زیر  به 
زمین  زیر  به  شهرکرد  در  را  هوایی  برق  انتقال  که خطوط  هستیم  این  دنبال 
انتقال دهیم. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال و بختیاری 
با اشاره به اینکه خطوط هوایی برق خیابان آیت اهلل کاشانی شهرکرد، زیر زمینی 
می شود، اظهار داشت: توزیع برق در این خیابان از هوایی به زیر زمینی تبدیل 
می شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه درآمد شرکت برق چهار محال و بختیاری 
پایین است، عنوان کرد: اگر درآمد شرکت توزیع برق چهار محال و بختیاری زیاد 
بود، تمام سیستم انتقال برق شهرکرد را به زیر زمینی تبدیل می کردیم. مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه 
درآمد شرکت برق در چهار محال و بختیاری پایین است، اظهار داشت: استان 
چهار محال و بختیاری یک استان کوچک و دارای روستاهای بسیاری است که 

درآمد شرکت توزیع برق در چهار محال و بختیاری محدود است.

مدير عامل جمعيت هالل احمر کرمان خبر داد:

امدادرسانی به 2397 نفر در سيل اخير کرمان
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از امدادرسانی به 2397 نفر در حوادث 
سیل،27 نفر در حوادث جاده ای و 3 نفر در حوادث کوهستانی در یک هفته گذشته 
در سطح استان خبر داد. »علی گنج کریمی« از وقوع سیل در یک هفته گذشته 
خبر داد و افزود: 22 مورد سیل و آب گرفتگی در سطح استان اتفاق افتاد که با اعزام 
به آسیب دیدگان  امدادرسانی  نجاتگر و پرسنل  از 138  تیم عملیاتی متشکل   38
انجام شد. وی تعداد حادثه دیدگان متاثر از سیل را 2397 نفر اعالم کرد و اظهار 
داشت: نجاتگران جمعیت هالل احمر استان، به 2367 نفر امدادرسانی کردند و 60 
نفر از آسیب دیدگان را به صورت موقت اسکان اضطراری دادند. مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان کرمان از 8 مورد حادثه جاده ای در یک هفته گذشته در سطح 
استان خبر داد و تصریح کرد: نجاتگران حاضر در پایگاه های امداد و نجات جاده ای 
در سراسر استان به 27 نفر از حادثه دیدگان امدادرسانی کردند. وی تصریح کرد: 
مجموع کل آمبوالنس های اعزامی در حوادث جاده ای 14 دستگاه بود و 4 نفر از 
امدادی رهاسازی کردند. مدیر عامل جمعیت هالل  با تجهیزات  را  آسیب دیدگان 
احمر استان کرمان تصریح کرد: میانگین زمان اطالع رسانی )از زمان وقوع حادثه تا 

اطالع به جمعیت( را 4 دقیقه و 52 ثانیه اعالم کرد.

امام جمعه موقت يزد:

مسئوالن براي مسأله ترافيک، طرح بدهند
امام جمعه موقت یزد یکی از ناهنجاری های جامعه را مسایل مربوط به ترافیک 
خواند و خواستار ارایه طرح های سریع از سوي مسئوالن براي کاهش آسیب هاي 
در  معزالدینی«  »محمدحسن  المسلمین  و  حجت االسالم  شد.  آن  از  ناشي 
رانندگی،  »فرهنگ  ملی  همایش  اولین  برگزاری  هماهنگی  نشست  دوازدهمین 
قانون گریزی و رفتار تهاجمی« که با حضور تني چند از مسئوالن استان در دانشگاه 
فراوان  آسیب های  موجب  که  مواردی  در  ترافیک  مسأله  افزود:  شد،  برگزار  یزد 
جانی، روحی و روانی جامعه می شود و با توجه به تبعاتی که تصادفات دارد، باید 
به صورت جدی مورد توجه مسئوالن قرار گیرد. وی یادآور شد: در حوزه معرفت 
دینی در خصوص چگونه زندگی کردن، موارد بسیاری گفته شده است که یکی از 
این مقوله ها، کیفیت عبور و مرور است؛ به عنوان نمونه عنوان شده که خداوند به 
کسی که چیزی آسیب زننده را از راه مردم بردارد، ثواب قرائت چهارصد آیه قرآن 
می دهد. معزالدینی تصریح کرد: مسأله ترافیک مسأله ای است که به همه آسیب 
می زند و متاسفانه این در حالي است که فرهنگ ما در بحث رانندگی بسیار ضعیف 
فرهنگ  و  عادت  تغییر  کرد:  نشان  یزد همچنین خاطر  موقت  امام جمعه  است. 
مردم، زمان زیادی می برد و خیلي زود جواب نمی دهد؛ لذا باید در نشست هایمان، 
طرح های سریع ارایه دهیم تا از طریق اجراي آن ها بتوانیم از این آسیب ها بکاهیم.



حال رضا عطاران خوب نیست
سینمای  بازیگر  و  کارگردان  عطاران  رضا 
ایران این روزها بخش زیادی از وقت خود را 
بیمارش  پدر  کنار  مشهد  در  بیمارستانی  در 
منتقد  و  روزنامه نگار  یاری  عباس  می گذراند. 
به  را  خود  اینستاگرام  پست  تازه ترین  فیلم، 
بازیگر  روزهای  این  گرفتاری  و  عطاران  رضا 
اختصاص ایران  تلویزیون  و  سینما   محبوب 

 داد. 
دو  که  عطاران  رضا  محبوب،  بازیگر  و  »کارگردان  نوشت:  یاری 
این روزها  دارد،  نمایش  آماده  را  »دراکوال«  و  »ماتادور«  فیلم 
چندان سرحال و بانشاط نیست؛ نه به خاطر اینکه فیلم »دراکوال« 
دارد  اعتقاد  او  که  چرا   - نگرفته  جا  جشنواره  مسابقه  بخش  در 
عطاران  دل گیری   - شده  دیدنی  و  جذاب  نظر  هر  از  فیلم  این 
پنجه  و  دست  آن  با  است  مدتی  پدرش  که  است  سختی  بیماری 
روزها  این  ما  شیرین  بازیگر  ندارد.  خوبی  حال  و  می کند  نرم 
پدرش درکنار  مشهد،  در  بیمارستانی  در  وقتش  از  زیادی   بخش 

 می گذرد.«

کارگاه »داستان نویسی« در قلمستان
کارگاه آموزشی داستان نویسی از سوی مرکز 
می شود.  برگزار  قلمستان  ادبی  آفرینش های 
از  بسیاری  در  داستان  خواندن  به  گرایش 
به  اشتیاق  ایجاد  موجب  رفته  رفته  نوجوانان 
آنان  خیالی  و  ذهنی  دنیای  و  شده  نوشتن 
دارند،  ذهن  در  که  آنچه  نوشتن  دنبال  به  را 
داستان نویسی  آموزشی  کارگاه  کشاند.  می 

سطح  دو  در  تا  دارد  تالش  قلمستان  مرکز  بزرگساالن  و  نوجوانان 
ابتدایی  و  مقدماتی  اصول  آموزش  به  ابتدا   ، پیشرفته  و  مقدماتی 
یک  درست  پردازش  و  صحیح  نگارش  فنون  و  داستان نویسی 
موقعیت داستانی بپردازد، سپس در مراتب باالتر نکات تخصصی تر 
از  قیصری  و  صفایی  مستقیمی،  بیاموزد.  کنندگان  شرکت  به  را 
می توانند  عالقمندان  هستند.  کارگاه  این  کننده  برگزار  مدرسان 
جهت ثبت نام و شرکت در این کارگاه به مرکز قلمستان واقع در 
مراجعه غدیر  باغ  تفریحی  فرهنگی  امینی، مجموعه   خیابان عالمه 

 کنند.

به تماشای »کورسو« بروید
در  فاطمی  بهناز  هنری  آثار  از  مجموعه ای 
اثر   6 می شود.  برگزار  »کورسو«  نمایشگاه 
نقاشی با تلفیقی از سبک های رئال، سورئال، 
اثر   5 طراحی،  اثر   30 اکسپرسیونیسم،  و 
 حجم و 11 اثر عکس در این نمایشگاه موجود

است. نمایشگاه کورسو در تاریخ 18 دی ماه در 
ساعت 17 در گالری متن امروز افتتاح شده و تا 

28 دی ماه برپاست. عالقمندان می توانند همه روزه از ساعت 16 تا 20 
 به این گالری واقع در خیابان آبشار اول، بعد از بن بست آرش مراجعه

کنند.
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«« سیری در دنیای هرن

رفهنگ و هنر

برگزاری سلسله نشست های 
 مربیان طرح رو به دریا 

در کتابخانه مرکزی
تربیتی ویژ ه مربیان طرح  و  سلسله نشست های اخالقی 
مرکزی  کتابخانه  در  هفته  هر  شنبه های  دریا«،  به  »رو 
برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان، دوره جدید طرح رو به دریا 
ششم  مقطع  نوجوانان  ویژه  تحصیلی  سال  ماهه  در  نه 
در  هفته  هر  پنجشنبه  و  چهارشنبه  روزهای  هشتم،  تا 
مراکز فرهنگی برگزار می شود. این  دوره برگرفته از کتاب 
»توحید در قرآن« نوشته آیت اهلل  جوادی آملی با موضوع 
»اندیشه توحیدی« برنامه ریزی شده که به منظور آگاهی 
بیشتر والدین، متربیان و مربیان نشست هایی به صورت 
ماهانه و هفتگی برگزار می شود. نشست های ویژه مربیان 
هر  شنبه  روزهای  دریا«،  به  »رو  تربیتی  فرهنگی  طرح 
با  آموزش طرح درس  اخالقی،  ارایه موضوعات  به  هفته 
موضوع »بینش توحیدی«، شیوه های روش تدریس و ارایه 
با رویکرد تربیتی می پردازد.  قالب های آموزش مهارت ها 
نشست این هفته با محوریت شرح لیگ زمستانه متربیان 
با عنوان »کافه زمستانه« ظهر امروز 19 دی ماه از ساعت 
سالن  محل  در  طرح  مربیان  ویژه  بعدازظهر   17 تا   15
گلدسته  باغ  خیابان  در  واقع  مرکزی  کتابخانه  آموزش 

برگزار می شود.

اجرای طرح به اشتراک گذاری و 
مبادله منابع دیجیتال در کتابخانه 

دیجیتال شهرداری اصفهان
در  دیجیتال  منابع  مبادله  و  اشتراک گذاری  به  طرح 

کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان اجرا می شود.
تفریحی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرداری اصفهان، کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان 
در نظر دارد در راستای ارتقای فرهنگ تحقیق و پژوهش 
و همچنین توسعه کمی و کیفی منابع دیجیتال و ایجاد 
دسترسی جامع و یکپارچه کلیه کاربران به منابع دیجیتال، 
به، به اشتراک گذاری محتوا و منابع دیجیتال اقدام کند. 
انتشار  وضعیت  بودن  مشخص  و  بودن  دار  شناسنامه 
مطالب، به روز بودن و دارا بودن ارزش علمی و پژوهشی 
منابع  اشتراک گذاری  به  شیوه نامه  موارد  جمله  از  منابع 
دیجیتال است. منابع دیجیتالی که مشمول قانون کپی 
رایت و حق مؤلف باشد، در طرح شرکت داده نمی شود و 

قابلیت تبادل و به اشتراک گذاری نخواهد داشت.

که  تصویری  گفت:  جهان آرا  محمد  شهید  سردار  برادر 
روی  بر  »کیمیا«  سریال  از  سکانس هایی  در  برادرم  از 
شهید  سردار  این  رفتار  و  با شخصیت  رفت،  سیما  آنتن 
در  را  مردم  است  ممکن  مسأله  این  و  نداشت  هم خوانی 
با شهید جهان آرا دچار تناقض کند. محمدحسین  رابطه 
جهان آرا برادر سردار شهید محمد جهان آرا فرمانده سپاه 
خرمشهر در دوران مقاومت 34 روزه این شهر، در سخنانی 
از سریال »کیمیا« توضیح داد:  به سکانس هایی  اشاره  با 
به  با سکانس خرمشهر که  متأسفانه دیالوگ های مرتبط 
شهید جهان آرا اختصاص داشت، مجعول و تحریف شده 
بود؛ این در حالی است که پیش از نمایش عمومی سریال 
نماینده  برای ما، در حضور  اکران خصوصی  »کیمیا« در 
صدا و سیما، آقای جواد افشار و محمدشفیعی، این مسأله 

را به آنها یادآور شدیم.

«« معجزه همان »مقاومت« است

وی ادامه داد: در این جلسه به آنها یادآور شدیم که آنچه 
با  است  درآمده  نمایش  به  برادرم  از  سریال  این  در  که 
آنچه که خانواده، همرزمان و مردم جامعه در ذهن دارند 
بسیار فرق دارد. از سوی دیگر در این فیلم شهید جهان آرا 
به گونه ای  نمایش درآورده اند؛  به  را رزمنده ای مستأصل 
و  می آیند  اتاق  درون  به  رزمندگان  از  یکی  وقتی  که 
ناامید  را می دهند، شهید جهان آرا  خبر سقوط خرمشهر 
می شود و در دیالوگی می گوید: »من که نمی توانم معجزه 
کنم.« این در حالی است که بردارم در دوران مقاومت 34 
روزه خرمشهر هیچ گاه این چنین حرفی را بر زبان نیاورده 
و ناامیدی از خودش نشان نداده بود و اعتقاد داشت که 
را  آن  رزمندگان  این  که  است  »مقاومت«  همان  معجزه 
انجام می دهند. از طرف دیگر در تماسی که شهید رجایی 
با جهان آرا داشت، او به برادرم و مدافعان خرمشهر یادآور 
دفاع  برای  خودتان  نباشید.  کسی  »منتظر  که  بود  شده 
هرکاری که می خواهید انجام دهید.« بنابراین اظهار عجز 
در این سکانس نادرست و غیر واقع بود. محمد از سوی 
دیگر معتقد بود تا هنگامی که خدا و امام را داریم، هیچ 
مقابل دشمن  در  ما  تکلیف  و  داشت  نخواهیم  دغدغه ای 

فقط مقاومت است.

«« مواظب باشید ایمانتان سقوط نکند

وی گفت: براساس صحبتی که در جلسه اکران خصوصی 
داشتیم، قرار شد دیالوگ ها تغییر کند. اما به جای این کار 

لفظ »جهان آرا« حذف شده بود و شخصیت »حاج محمد« 
از  برخی  گزینشی  صورت  به  و  بودند  کرده  جایگزین  را 
کردند.  بیان  فیلم  این  در  را  آرا  جهان  شهید  گفته های 
سقوط  بود  قرار  که  دیالوگی  چند  همان  در  همچنین 
را  برادرم  معروف  جمله  شود،  اعالم  محمد  به  خرمشهر 
کند،  سقوط  است  ممکن  »خرمشهر  کردند.  بیان  نصفه 
این جمله معروف  نکند.«  ایمانتان سقوط  باشید  مواظب 
برادرم بود که در این سریال فقط گزاره نخست آن را بیان 
اصال  بدانید  است  جالب  داد:  ادامه  بودند. جهان آرا  کرده  
نمی گفتند؛  محمد«  »حاج  برادرم  به  خرمشهر  مدافعان 
و  نبود  فراگیر  آنقدر  جبهه  در  »حاجی«  کلمه  زمان  آن 
از عبارت »سید« یا همان »جهان آرا« استفاده می کردند. 
بنابراین به شکل ناقصی شخصیت برادرم را جلوه دادند. 
و  خصوصی  اکران  از  پس  که  است  آن  دیگر  موضوع 
صحبت های رد و بدل شده، دیگر سریال را مجدد برایمان 
سریال  در  تغییراتی  چه  بدانیم  تا  درنیاوردند  نمایش  به 

انجام شده است.

«« سریال »خاک سرخ«

دلیل  به  من  برادر  شخصیت  کرد:  نشان  خاطر  جهان آرا 
وظیفه و رسالت بزرگی که در دفاع از شهر خرمشهر در 
روزهای نخست جنگ بر عهده داشت، موجب شده است 
که نشود در چند سکانس یا چند قسمت به آن بپردازند. 

بر روی سریال  یادم می آید هنگامی که آقای حاتمی کیا 
بودند که  داده  پیشنهاد  او  به  کار می کرد  »خاک سرخ« 
به  ایشان  اما  بزند؛  آرا  نقش شهید جهان  به  هم  گریزی 
دلیل شخصیت جامعی که برادرم داشت، امتناع کرده بود.

«« بازی حامد بهداد

برادر شهید جهان آرا با اشاره به برخی از ویژگی های ظاهری 
محمد  کرد:  نشان  خاطر  آرا  جهان  شهید  شخصیتی  و 
حدود دومتر قد داشت؛ اگر چه در خانه بسیار کم سخن 
بود، اما در مواردی که مرتبط با دفاع و جنگ تحمیلی بود 
نظرش را بیان می کرد و سکوت چندانی نداشت. از سوی 
دیگر نقش برادرم در همان چند قسمت که به خرمشهر 
اختصاص داشت، در حقیقت نقشی حاشیه ای بود. محمد 
و  بود  پیشقدم  مهمات  کارها حتی خالی کردن  در همه 
قلب  بر  بتواند  تا  بود  بودنش موجب شده  عملگرا  همین 
مدافعان نفوذ یابد. جهان آرا توضیح داد: در رابطه با دفاع 
تفاوتی  محمد  بود،  ایجاب شده  زمان  آن  که  و ضرورتی 
میان زن، مرد، پیر یا جوان قایل نبود؛ چرا که می دانست 
دارد.  قرار  امور  همه  اولویت  در  مقاومت  شرایط،  این  در 
اگرچه آقای حامد بهداد بازیگر قابل و محبوبی هستند، اما 
معموال هنرپیشه ها برای اینکه بتوانند در قالب شخصیتی 
ایفای نقش کنند به سراغ نزدیکان آن شخص می آیند تا 
بتوانند بهتر وارد نقش شوند؛ اما چنین کاری انجام نشد.

برادر شهید جهان آرا:
شخصیت برادرم در »کیمیا« تحریف شد

«« سازمان فرهنگی تفریحی

دادنامه
پرونده:  شماره  1394/09/14 تنظیم:  تاریخ   9409970350501616 دادنامه:  شماره 
شعبه   9409980350500388 کالسه  پرونده   940430 شعبه:  بایگانی  9409980350500388شماره 
خواهان:   9409970350501616 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5
مسجد  از  بعد   - قائمیه  خ  کشاورز-  بلوار  اصفهان-  شهرستان  نشانی  به  محمد  فرزند  حبیبی  علی  آقای 
اکبری  اول. خواندگان: 1-آقای  مهدی  نوساز- طبقه  امام حسن عسگری- نبش کوچه 109- ساختمان 
حسینیه  نبش  اول-  متری   24- پروین  خ   - اصفهان  شهرستان  نشانی  به  اهلل  رحمت  فرزند  جبلی 
خ   - اصفهان  شهرستان  نشانی  به  شاپورآبادی  صادقی  منصور  آقای   -2   22 پالک  طوطی-  -کوچه 
بابت... تادیه 2. مطالبه وجه   خواجه عمید مجتمع مولود - واحد 1 خواسته ها: 1.مطالبه خسارت تاخیر 

3. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال 
در خصوص  دادگاه:  رای  می نماید  رای  انشا  و  به صدور  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
دعوی خواهان آقای علی حبیبی فرزند محمد بطرفیت خواندگان 1- مهدی اکبری جبلی فرزند رحمت 
اله 2- منصور صادقی شاپورآبادی به خواسته مطالبه مبلغ800/000/000 ریال به استناد 1 فقره چک به 
دادخواست   نظربه  دادگاه  الیه  محال  بانک  پرداخت  عدم  گواهیهای  و   93/4/12 بتاریخ   448580 شماره 
تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابزاری خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان 
می نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردید ه و ایراد و دفاعی درقبال 
مواد 198،  به  و مستندا  دانسته   ثابت  بنظر  را  فلذا دعوی خواهان  نیاورده است  به عمل  دعوی خواهان 
515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
چک حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ800/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
تاریخ  از  مرکزی  بانک  اعالمی  وفق شاخص  کرد  دیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  24/000/000ریال 
صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 
 نظر استان اصفهان میباشد/. شماره: 28596/م الف خسروی فارسانی رییس پنجم دادگاه عمومی حقوقی

 اصفهان
دادنامه

پرونده:  1394/09/28شماره  تنظیم:  تاریخ   9409970350701517  : دادنامه  شماره 
به  اعتباری عسکریه  و  مالی  : موسسه  بایگانی شعبه: 940377 خواهان  9409980350700321 شماره 
نشانی  به  محمد  علی  فرزند  آرانی  زاده  شیروانی  یاسر  آقای  وکالت  با  جوادی  امین  سید  عاملی  مدیریت 
اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی روبروی سه راه مفید ساختمان مالی و اعتباری کد پستی8166800000 
آقای  فرزند عباسعلی 3.  آقای محمدرضا جهانبخش  نوروزعلی 2.  فرزند  آقای رضا هاشم پور  خواندگان:1. 
مجهول المکان  نشانی  به  همگی  عبدالرحیم  فرزند  حیدری  حمید  آقای   .4 سیف اله  فرزند  حیدری  احمد 
مطالبه   .4 خسارت  مطالبه   .3 دادرسی  خسارت  مطالبه   .2 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .1 خواسته ها: 
می  رای  صدور  به  مبادرت  اعالم  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  از  گردشکار:  بابت...  وجه 
اعتباری  و  مالی  از موسسه  بوکالت  آرانی  زاده  یاسر شیروانی  آقای  نماید. رای دادگاه:  درخصوص دعوی 
اله  سیف  فرزند  حیدری  احمد  خواندگان1-  ظرفیت  به  جوادی  سیدامین  عاملی  مدیریت  به   عسگریه 
فرزند  جهانبخش  محمدرضا   -4 عبدالرحیم  فرزند  حیدری  حمید  نوروزعلی3-  فرزند  هاشم پور  رضا   -2
عباسعلی به خواسته مطالبه مبلغ 156.000.000 ریال بابت مانده اصل بدهی طبق قرار داد تنظیمی مورخ 
92/11/20و مطالبه خسارات قراردادی از تاریخ تقدیم دادخواست 94/4/14لغایت یوم الوصول روزشمار به 
مبلغ 163452 ریال به ماخذ 38 در صد در سال علی الحساب مقوم به یک میلیون ریال و مطالبه خسارات 
و  استنادی  قرارداد  مفاد  از جمله  منضمات  و  تقدیمی  داد خواست  به شرح  نظر  تادیه،  تاخیر  و  دادرسی 
عدم حضور خوانده و عدم ارائه هر گونه  دلیل و مدرکی در در ادعای مطروحه و اثبات برائت ذمه خویش 
دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص  و به استناد مواد 522.519.515.198 از قانون آئین دادرسی 
بابت اصل خواسته و  به پرداخت مبلغ 156.000.000ریال  به محکومیت تضامنی خواندگان  مدنی حکم 
پرداخت مبلغ 5.200.00 ریال بابت هزینه دادرسی پرداختی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم 
دادخواست لغایت زمان پرداخت اصل خواسته بر اساس قرارداد تنظیمی که توسط اجرای احکام محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید بدیهی است پرداخت محکوم به به محکوم له مستند به 
پرداخت هزینه دادرسی مربوط به خسارت تاخیر تادیه می باشد. رای صادره غیابی که ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد./د 28577/م الف دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

سید عبدالرضا موسوی
آگهی مزایده 

اجرای احکام مدنی شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزا یده ای در خصوص پرونده 
اجرائی کالسه 940257ج/6 له امیر حسین مرتضوی و علیه بهشاد سنگلچی  به نشانی خ امام خمینی- 
شهرک رسالت- جنب پمپ بنزین- بن بست گل پ 54 با وکالت حسینعلی احمدی به آدرس : خ جابر 

انصاری خ 5 آذر روبروی خانه معلم مجتمع سناتور- طبقه اول واحد4 مورد مزایده: فروش 31/595 حبه از 
72 حبه پالک ثبتی 4279/ 28 مفروز و مجزی از 1866 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان- 
خیابان جانبازان - سه راهی نگهبان - خیابان نوبهار- روبروی خیابان کاج -مجتمع مسکونی نوبهار 2- واحد 
23-طبقه اول شرقی فروش به خاطر بدهی 544/469/550 ریالی در حق محکوم له و 26/000/000 ریال 
بابت نیم عشر دولتی می باشد که جمعا 570/469/550 ریال می باشد. زمان: 94/11/18ساعت 10صبح 
مکان: اصفهان- خیابان نیکبخت-20 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری -جنب بیمه پارسیان 
، طبقه4، واحد اجرای احکام شعبه 6 برگزار نماید.  طالبین خریده 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری 
به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان وارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه 
مزایده  برنده  قیمت  باالترین  پیشنهاددهنده  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  مزایده  نمایند.  شرکت  مزایده 
خواهد بود.اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی: یک مجتمع مسکونی چهار طبقه )نوبهار2( با اسکلت 
فلزی و سقف تیرچه بلوک و نمای آجری و آپارتمان دو خوابه با کف سرامیک و آشپزخانه اپن با کابینت 
MDF و بدنه دیوار سرویس های بهداشتی و آشپزخانه کاشی و بقیه سطوح گچ و رنگ گردیده و دارای 

سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی و سرمایش کولر آبی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز و یک برگ 
سند مالکیت ششدانگی به شماره ورقه مالکیت 143460الف /91 که سند آن تحت شماره 66639 دفتر 
489صفحه 251 به نام کاملیا سنگ چی بساحت اعیانی 91/7متر مربع ثبت و صادر گردیده است. بنا بر 
اعیانی  ارزش ششدانگ  آپارتمان و قدمت آن،  اعیانی  به موقعیت محل و مساحت  با توجه  و  مراتب فوق 
آپارتمان مذکور با متعلفات جمعا بمبلغ 1/300/000/000ریال )یکصد و سی میلیون تومان(  ارزیابی می 
گردد. شماره ملک 28/4279 مفروز و مجزی 1866واقع در بخش 14 ثبت اصفهان می باشد. ضمنا مورد 
نام قدیر علی هادیان دارد و ضمنا مالک ملک کاملیا سنگلچی می باشد. برای بدهی  به  مزایده مستاجر 
الف مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی  بهشاد سنگلجی  معرفی نموده است. 28583/م 

 اصفهان
آگهی مزایده

اجرایی  کالسه  پرونده  درخصوص  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  احکام  اجرای 
حبه   15/926 فروش  بر  مبنی  حیدری  حاج  بهنام  علیه  و  فر  خندان  حامد  له   28 ج   940336 شماره 
اصفهان  ثبت   14 بخش   28/18319 ثبتی  پالک  شماره  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  حبه   72 از  مشاع 
احکام شعبه  اجرای  در محل  الی 10 صبح  تاریخ 94/11/17ساعت9/30  روز شنبه  در  ای  مزایده  جلسه 
از ساختمان  تر  پایین  نیکبخت، 200متر  )اصفهان،  خیابان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی   28
مرکزی دادگستری کل استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، ساختمان اجرای احکام حقوقی- طبقه دوم( 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک به آدرس صدرالذکر بازدید نمایند و 
کسانی که حق شرکت در مزایده را دارند که 10درصد مبلغ کارشناسی را نقدا همراه داشته باشند مزایده 
آدرس  پیشنهاد دهند.  را  قیمت  باالترین  باشند که  افرادی می  یا  فرد  برنده  و  کارشناسی شروع  مبلغ  از 
نیلوفر نبش بن  بهار 8متری  -کوچه  ارغوان کوی ماه گل  نیروی هوایی خ  ملک: خانه اصفهان- چهارراه 
بست امین  اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس: طبق سند شماره 0295260 ب/ 85 ششدانگ یک 
به مساحت  واقع درکوجان بخش 14 ثبت اصفهان  از پالک 28 اصلی  باب خانه پالک 18319 مفروزی 
157/97 یکصد و پنجاه و هفت متر مربع و نود و هفت صدم متر مربع که در اجرای ماده 147 اصالحی 
قانون ثبت و برابر رای شماره 922 مورخ 86/8/13 هیئت چهارم اداره سوم مفروز گردیده است و طبق سند 
ارائه شده ششدانگ ملک در دفتر شماره 858 دفتر 56 ذیل شماره 157086 ثبت و به نام آقای محمود 
حاج حیدری فرزند یداله سند مالکیت صادر گردیده است و نامبرده پالک مذکور را به عنوان مال معرفی 
آن  در  که  باشد  می  )طبق سند(  مربع  متر  عرصه 157/97  مساحت  دارای  ملک  است. ششدانگ  نموده 
ساختمانی در دو طبقه با مساحت اعیانی حدود 250 مترمربع  در طبقات 40- و طبقه فوقانی آن احداث 
گردیده است که طبقه 40 - شامل مسکونی و پارکینگ )0000( و طبقه فوقانی آن به صورت مسکونی با 
اتاقی در طبقه فوقانی است. که کف سازی های طبقات از سرامیک و موزاییک، دیوارها از کاغذ دیواری، 
سرامیک و سفیدکاری، درب های داخلی از نوع چوبی،  پنجره ها از نوع آلومینیومی و فلزی ، سیستم 
سرمایش از کولر آبی ، گرمایش از بخاری گازی و آبگرمکن، بام از ایزو السیون، نما از نوع آجری و 
ساختمان دارای محوطه و حیاط سازی است . منزل دارای دو اشتراک برق و اشتراکات گاز و آب 
و دو خط تلفن ثابت می باشد. طبقه همکف در تصرف بهنام حاج حیدری و طبقه باال در تصرف 
محمود حاج حیدری می باشد. با توجه به موارد فوق الذکر، موقعیت و محل ملک ، مساحت عرصه 
با در نظر گرفتن جمیع  ارزش اشتراکات، عرضه و تقاضا و  اعیانی،  ، قدمت و مشخصات  اعیانی  و 
عوامل موثر در قیمت گذاری ارزش ششدانگ ملک به مبلغ 3/170/000/000 ریال معادل )  سیصد 
با توجه به مجموع محکوم به و حق اال  . لذا  و هفده میلیون تومان( برآورد و اعالم گردیده است 
از 72 حبه ششدانگ پالک  میزان 15/926حبه  به  باشد  می  ریال  که 701/211/356  دولتی  اجرای 
عمومی)حقوقی( دادگاه   28 شعبه  احکام  ماموراجرای  الف  شماره: 28584/م  رسد.  می  فروش  به   مذکور 

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره: 1613/94 پیوست: 778/94 درخصوص پرونده کالسه 94-778 خواهان محسن رجبی با وکالت 
بابا - رسول حاجی آقا  الزام به تنظیم سند به طرفیت اعظم حاجی آقا  آقای ترابی دادخواستی مبنی بر 
مورخ   .... روز  برای  وقت رسیدگی  است،  نموده  تقدیم  آبادی  فرید حبیب  و محسن  پور  باقی  بتول  و  بابا 
94/12/4 ساعت 3/30 عصر تعیین گردید ه است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
و  تلقی  ابالغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  نسخه 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 28565/م الف مدیر دفتر شعبه39 مجتمع شماره2 شورای حل اختالف

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 94-829 خواهان منصور مدبرزاده  داد خواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت 
فرشته طالبی تقدیم نموده است ، وقت رسیدگی برای روز.... مورخ 94/11/26 ساعت 4/30 عصر تعیین 
گردید ه 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 سجاد - اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور- 
جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 28521/ م الف مدیر دفتر شعبه18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف

 اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 94-775 خواهان حمیدرضا مخلصی پور اصفهانی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه  
به طرفیت مرضیه سورانی یانچشمه تقدیم نموده است، وقت رسیدگی برای روز ... مورخ 94/12/9 ساعت 5 
تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول ارباب - روبه روی مدرسه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه ..... شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 28532/ م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف

 اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان، در خصوص پرونده کالسه 400/94 ش ج / دوم له 
خانم پروانه شیخان شمس آبادی با وکالت اقای محمود گنجوی و علیه آقای حسین صالحی نژاد به آدرس 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ  خانه اصفهان روبروی بنفشه کوی گلشن بن بست گلشن 
3/635/137/360 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح ملک به آدرس خ خانه اصفهان خیابان 5 آذر 
بعد از کوچه آذر 7 ملک به صورت سه طبقه، طبقه زیرزمین مغازه طبقه همکف نیز به صورت مغازه و 
طبقه اول به صورت سوئیت و کل ملک دارای انشعابات آب و فاضالب و گاز یک کنتور و انشعابات برق 2 
کنتور و 3 خط تلفن می باشد عرصه کل ملک به مساحت 29/75 متر مربع و دارای اعیانی به مساحت 
حدود 91/85 متر مربع و طبق برگه عوارض نوسازی شهرداری به شماره پرونده 12-208991-4-8 در 
سه طبقه به صورت مجزا و کل عرصه با این حدود شماالً به مغازه صنایع دستی خرم نژاد، شرقاً درب و 
دیوار و پنجره است به کوچه و جوی صحرایی، جنوباً به مغازه کانال سازی و غرباً درب نرده ای پروفیلی 
سند  نویس  پیش  طبق  و  سند ششدانگ  دارای  و  ساختمانی  پروانه  فاقد  و  آذر  پنج  خیابان  رو  پیاده  به 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش   13900/295 پالک  شماره  به  مغازه  یکباب  دانگ   6  82/8/7 مورخ 
مفروض  حذف  محترم  ثبت  هیأت   82/1/18 مورخه   1681 شماره  رأی  موجب  به  که  مترمربع   29/75
باقی   13900 پالک  جزء  مغازه  دیوار  به  است  دیواری  متر   7/58 طول  به  شماالً  حدود  این  با  و  گردید 
دفتر  در صفحه 367  و  متر   4 به طول  غرباً  و  متر   7/18 به طول  جنوباً  متر   4/07 به طول  شرقاً  مانده 
کارشناسی کل  نظریه  است که طبق  نژاد  آقای حسین صالحی  بنام  و  باشد  ثبت می  دارای سابقه   159
ششدانگ جمعاً به مبلغ 3/470/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین 
مثقال   115/037 همچنین  و  مهریه  های  سکه  کل  معادل  شده  کارشناسی  مبلغ  و  است  نگردیده  واقع 
در ساعت 11-12  مورخ 94/11/13  در  ای  مزایده  دارد جلسه  نظر  در  باشد که  طالی ساخته شده می 
صبح در محل اجرای احکام، واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی ـ چهار راه وکالء برگزار نماید. طالبین 
به شماره حساب 2171350205001  پایه  قیمت  واریز ده درصد  با  توانند  مزایده می  شرکت در جلسه 
بازدید اموال  از  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 حداقل  در  احکام  اجرای  به  فیش  آن  ارائه  و  ملی   بانک 

 نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.
 28525/ م الف

 شعبه 2 شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ
له خانم  اول  اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 4151/94 مرجع/  شعبه 
به آدرس اصفهان خ 24 متری اول کوی  ابراهیم فرزند قربانعلی  نگار کرمانی و علیه آقای محمد محمد 
شهید قاسمی پالک 6 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 3/107/060/000 ریال اموال توقیفی 
محکوم علیه به شرح ملک به آدرس اصفهان خیابان شیخ طوسی غربی کوچه روبروی شهرداری منطقه 
10 کوچه شهید عبدالرسول قاسمی پالک دوم سمت چپ که عبارت است از ششدانگ آپارتمان دو طبقه 
)شامل طبقات زیرزمین، همکف اول و دوم( به شماره پالک ثبتی 14915 ـ اصلی از 110 فرعی بخش5 
که در مالکیت آقای قربانعلی محمد ابراهیم فرزند مصطفی مسبوق به ثبت می باشد و طبق نامه ارسالی 
به شماره 4591516 مورخ 94/8/10 از اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان می باشد آپارتمان 
مزبور با قدمت حدود 10 سال به صورت سازه با اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه بلوک با نمای خارجی 
به شماره 20/18557 مورخ 85/9/19 و  پروانه مسکونی  با درب ورودی فلزی که دارای  آجر سه سانتی 
متر  زیربنای472  و  مترمربع  تقریبی 166/40  با مساحت عرصه  مجزا  تکمیلی  و سند  پایان ساخت  فاقد 
زیربنای طبقه  که  دوم  و  اول  زیرزمین همکف  مزبور شامل طبقات  آپارتمان  باشد  پروانه می  مربع طبق 
به  مترمربع   108 دارای  دوم  و  اول  همکف  طبقات  و  انباری  متر   40 و  مسکونی  مترمربع   68 زیرزمین 
با  دیوار  و  سرامیک  کف  با  پذیرایی  و  خواب  اتاق  دارای  طبقات  باشد  می  پروانه  طبق  مسکونی  صورت 
اندود گچ و بعضاً کاغذ دیواری و آشپزخانه اپن  با کف و دیوار سرامیک و اشتراکات آب، برق، گاز و تلفن 
به  مذکور  ثبتی  پالک  ارزش ششدانگ  کارشناسی  نظریه  طبق  که  باشد  می  آسانسور  فاقد  و  فاضالب  و 
مبلغ 7/200/000/000 ریال و سهم االرث آقای محمد محمد ابراهیم طبق گواهی انحصار وراثت معادل 
1/400/000/000 ریال ارزیابی گردیده است اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد 
واقع  اختالف  احکام شورای حل  اجرای  در محل  تا 9 صبح  در ساعت 10  ای 94/11/11  مزایده  جلسه 
با  توانند  می  مزایده  در جلسه  طالبین شرکت  نماید  برگزار  وکال  راه  نبش چهار  خیابان شیخ صدوق  در 
این  به  آن  فیش  ارائه  و  ملی  بانک   2171350205001 حساب  شماره  به  پایه  قیمت  درصد   10 واریز 
 اجرا از اموال بازدید نمایند و در جلسه شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد

آزادی  بهار  تمام  سکه  عدد   148/305 معادل  اجرایی  های  هزینه  و  به  محکوٌم  ضمناً  بود.   
اختالف حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه  الف  م   /28527 باشد.  می  له  محکوٌم   مهریه 

 اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  رسیدگی....  تاریخ   681-682/94 دادنامه:  شماره   815/93-89/94 پرونده  کالسه 
شاهین  نشانی:  رشیدی  عبدالخالق  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نشانی:  نهم  و  سی  شعبه 
اصفهان-خیابان  نشانی:  جواهری  محمد  خوانده:   3 غربی   -21 فردوسی-فرعی  شهر-خیابان 
نشانی  به  رشیدی  عبدالخالق   -1 تقابل:  خوانده  رضایی  شهید  شمس آبادی-کوچه  کاوه-خیابان 
نشانی:  به  مراتی  محمد   -2 تقابل:  خوانده   3 غربی   -21 فرعی  فردوسی-  خیابان  شهر-   شاهین 
 مجهول المکان خواسته: مطالبه هزینه خسارات احتمالی به اتومبیل سمند به شماره 43-914د 76 طبق 
گردشکار:  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  خودرو  سند  تنظیم  به  الزام  بخواسته  تقابل  دعوی  و  ثالث  اعتراض 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء و قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: »رای قاضی 
جواهری  محمد  تقابل  دعوی  و  جواهری  محمد  بطرفیت  رشیدی  عبدالخالق  دعوی  خصوص  در  شورا« 
اتومبیل سمند  به  وارده  بخواسته مطالبه هزینه خسارت  مراتی  بطرفیت 1- عبدالخالق رشیدی و محمد 
به شماره 43-914 د 76 طبق اعتراض ثالث و الزام به انتقال سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمی که 
خواهان اصلی مدعیت خودرو سند 43-914 د 76 را طبق حکم شماره 801 مورخ 90/11/17 شورا در 
مالکیت خود درآورده که خوانده اصلی بموجب قرار تاخیر عملیات اجرایی و با تودیع مبلغ 50/000/000 
ریال بابت خسارت احتمالی از آزاد شدن خودرو در پارکینگ ممانعت نموده که پس از طی مراحل 
قانونی بموجب دادنامه شماره 9309970352401331 مورخ 93/08/5 شعبه 24 دادگاه عمومی 
حقوقی اعتراض ثالث وی رد گردیده و طبق فاکتورهای ارئه شده مبلغ 49240000 ریال خسارت 
اصلی ضمن حضور در جلسه رسیدگی  و خوانده  تقابل  است. خواهان دعوی  وارد شده  به خودرو 
تقاضای انتقال سند خودرو را نموده است. لذا شورا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابزاری 
ماده 198  به  مستندا  و  تلقی  به جهت  مقرون  را  مطروحه  دعوی  تقابل  خواهان  و  اصلی  خواهان 
قانون آدم و 424 قانون آدم حکم به محکومیت خوانده اصلی به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و 
دویست و چهل هزار ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/9/1 )تاریخ ابالغ 
رای دادگاه شعبه 24( لغایت وصول که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید و در خصوص دعوی تقابل با توجه به عدم ارائه مستندی دال بر وقوع بیع توسط 
رای  نماید.  اعالم می  و  رد دعوی صادر  به  آدم حکم  قانون  ماده 197  به  تقابل  مستندا  خواهان 
 صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم عمومی اصفهان 

می باشد. 28566/ م الف قاضی شورای حل اختالف سی و نهم حوزه قضائی اصفهان
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به گزارش کیمیای وطن، به نقل از جام نیـوز، هنوز نیم فصل اول به پایان 
نرسیده بود که در گزارشی عنوان کردیم لیست پرویز مظلومی برای نیم فصل 

دوم مشخص شده است.
 لیست مدنظر سرمربی استقالل حاوی بازیکنانی بود که جذب آنها کار راحتی 
به نظر نمی آمد؛  ولی با این حال باشگاه استقالل برای جذب این نفرات اقدامات 
اولیه را آغاز کرد و در مسیر این مذاکرات با مسایلی روبه رو شد که منجر به عدم 

جذب هر یک از این بازیکنان شد.
 با شرایطی که برای آبی پوشان پیش آمده، به نظر می رسد درحالی که هیئت 
مدیره استقالل سعی زیادی کرد تا جذب بازیکن ایرانی را از لیگ دسته اول 
در این تیم جا بیندازد، اما روند نقل و انتقاالت تیم را به سمتی برده تا بار دیگر 

مجبور شوند دست به دامن بازیکنان خارجی شوند.
 سید پندار توفیقی که دبیر هیئت مدیره استقالل است، درخصوص نقل و 
به  نتوانند  نفرات  این  از  تا برخی  باعث شده  انتقاالت استقالل و دالیلی که 
فارس  خبرنگار  به  توفیقی  دارد.  جالبی  توضیحات  کنند،  پیدا  راه  استقالل 
می گوید: ما تالش خود را برای جذب همه نفرات به کار بستیم؛ اما در مسیر 
این مذاکرات گاهی با سنگ اندازی هایی روبه رو شدیم و در برخی موارد هم 
منع قانونی وجود داشت. در بعضی موارد هم اساسا باشگاه نمی خواست بازیکن 
را از دست بدهد؛ ولی روند مذاکرات چند روزی طول کشید و در نهایت با 
نامعقولی روبه رو شدیم که جز توقف و منتفی شدن مذاکرات  پیشنهادهای 

چیزی عاید ما نشد.
بازیکنی که اکنون امیدوار به جذب آن هستیم، رسول  ادامه داد: تنها   وی 
نویدکیا است. البته من روز گذشته در تمرین استقالل حاضر شدم تا گزارش 
روند نقل و انتقاالت را به او بدهم و وقتی مظلومی هم در جریان امور قرار گرفت، 
اعالم کرد اگر نتوانیم بازیکن ایرانی جذب کنیم، بازیکن خارجی جذب می کنیم.

«« داریوش شجاعیان و مذاکرات بی ثمر با گسترش فوالد
در حالی که داریوش شجاعیان جزو آن دسته از بازیکنانی بود که به نظر می 

رسید انتقال او به استقالل به راحتی صورت گیرد، چنین اتفاقی رخ نداد.
 در مذاکراتی که غالمرضا سمندر مدیر عامل باشگاه گسترش فوالد در روز 

پنجشنبه با بهرام افشارزاده داشت، مبنای مذاکرات بر این گذاشته می شود که 
در جلسه هیئت مدیره باشگاه گسترش درباره این انتقال تصمیم نهایی گرفته 
شود. مسئوالن استقالل به سمندر اعالم می کنند، اگر می خواهند پیشنهادی 
بابت رضایتنامه شجاعیان بدهند، مبلغی نباشد که در واقع نشان از این باشد 
که نمی خواهند این بازیکن را از دست بدهند؛ باشگاه گسترش فوالد جوابی به 

استقاللی ها داد که تمام مذاکرات صورت گرفته در روزهای گذشته اش را زیر 
سوال برد. درخواست رضایتنامه 900 میلیون تومانی برای بازیکنی که باید جدا 
از این پول رضایتنامه با استقالل به توافق مالی برسد، به قدر کافی غیرمعقول 
بود؛ استقالل خیلی زود به طور رسمی اعالم کرد که حضور این بازیکن در این 

تیم منتفی شده است.

 در شرایطی که باشگاه ها از قیمت های گزاف و سر به فلک کشیده بازیکنان، 
گالیه مند هستند، چطور می شود باشگاهی برای رضایتنامه بازیکنی که هنوز 
در اول راه است، چنین مبلغی را درخواست کند؟ آیا درخواست 900 میلیون 

تومانی خودش باعث به هم خوردن تعادل در نقل و انتقاالت نمی شود؟
«« بختیار رحمانی کار استقالل را به ستاد مشترک هم کشاند

بهرام افشارزاده برای جذب بختیار رحمانی حتی در شرایطی که می دانست 
این بازیکن سرباز است و مشکالتی هم بابت اضافه خدمت دارد، تالش خود را 
کرد. او حتی پایش به ستاد مشترک نیروهای مسلح هم باز شد؛ اما متوجه شد 
رحمانی اضافه خدمت دارد و با کسری خدمت هم مشکل او حل نمی شود. از 
سویی رحمانی از پنجشنبه هم در تمرینات تراکتورسازی حاضر شد تا پروژه 

جذب این بازیکن هم به این شکل به پایان برسد.
«« گابریل استقالل بیا نبود که نبود

هافبک سابق پرسپولیس، در پاسخ به درخواست استقاللی ها گفته بود دیگر 
نمی خواهد در فوتبال ایران باشد و از سویی تاکید داشت، اگر بخواهد به ایران بازگردد 
به دلیل اینکه فضای هواداران استقالل و پرسپولیس را شناخته، فقط در پرسپولیس 
 بازی می کند و استقالل بیا نیست. به این ترتیب جذب این بازیکن هم منتفی 

شد.
«« یحیی، حسن زاده را از دست نمی دهد

دیگر بازیکنی که مظلومی به جذب او مصر بود، مسعود حسن زاده مهاجم ذوب 
آهن اصفهان بود؛ اما این بازیکن هم به راحتی نمی توانست در سبد خرید 
استقالل قرار گیرد. در مذاکراتی که استقالل با سعید آذری مدیر عامل باشگاه 
ذوب آهن اصفهان داشت، وی آب پاکی را روی دست استقاللی ها ریخت و به 

آن ها گفت که گل محمدی حاضر نیست این بازیکن را از دست بدهد.
 ««رسول نویدکیا و امیدواری استقالل به جذب این بازیکن

سنگ اندازی  اگر  است  امیدوار  استقالل  نویدکیا  رسول  جذب  مورد  در 
صورت نگیرد، روند مذاکرات به خوبی پیش برود و بتوانند این بازیکن را به 
از پس این مذاکرات برمی آید باید دید افشارزاده   فهرست خود اضافه کنند. 

 یا خیر.

این مهاجم اصفهانی که در پی سرباز شدن به تبریز نقل مکان کرده بود، در 
تقسیم مجدد سرباز ملوان شده بود؛ اما با 
رایزنی های بی پایان مدیران تراکتورسازی 
تراکتوری ها  جمع  به  دوباره  بازیکن  این 
برگشت و از امروز تمرینات خود را با این 

تیم آغاز خواهد کرد. 
حمله  خط  مشکل  حل  برای  که  شریفی 
حکم  با  شده  اضافه  تیم  این  به  تراکتور 
کد  تغییر  با  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد 
را  تیم  این  تا  رفت  تراکتور  به  ملوان  از 
کند.  همراهی  آسیایی  رقابت های  در 
تراکتورسازان  اقدام  می شود  پیش بینی 
شود.  مواجه  ملوانی ها  شدید  اعتراض  با 

حساس  شرایط  دلیل  به  است:  گفته  تسنیم  به  این باره  در  کمالی  سردار 
تراکتورسازی و حضور این تیم در لیگ قهرمانان آسیا، این تصمیم به صورت 

استثنا انجام شده است.
 به این ترتیب تعداد بازیکنان اضافه شده به تراکتورسازی پس از تعطیالت 
ایوب  تراکتوری ها مهدی کیانی، فرزاد حاتمی و  نفر رسید.  به 4  نیم فصل 

کالنتری را به جمع خود اضافه کرده  بودند.

با  رقابت  در  اصفهان  کامور  تیم 
تیم دولت آباد که شب گذشته در 
دولت آباد برگزار شد، توانست این 

تیم را شکست دهد.
به گزارش صاحب نیوز به نقل از 
استانی  لیگ  اول  هفته  خبرماه، 
بزرگساالن  بسکتبال  مسابقات 
دوم  هفته  و  آباد  نجف  شهر  در 
آن شب گذشته به میزبانی شهر 
تختی  ورزشگاه  در  دولت آباد 
مسابقه  این  در  شد.  برگزار 
تیم  پرداختند؛  رقابت  به  دولت آباد  تیم  و  اصفهان  کامور  تیم های 
نتیجه  با  اصفهان  کامور  تیم  مغلوب   ۵۳ نتیجه  کسب  با  دولت آباد 
۷۱ شد. سعید داوری سرپرست تیم بسکتبال دولت آباد در گفت وگو 
با خبرنگار خبر ماه گفت: تیم بسکتبال دولت آباد یک ماه است که 
با سایر  برای رقابت  انسجام الزم  و  آمادگی  تاکنون  و  تشکیل شده 

تیم ها را ندارد.

المپیک،  با تعدیل ورودی های دو و میدانی   
محمد جعفر مرادی اولین دونده ماراتن ایران 
شد که سهمیه المپیک را کسب می کند؛ در 
واقع او با رکوردی که سال گذشته در ماراتن 
دبی زد، جواز حضور در المپیک ریو را گرفت.

 در چند هفته اخیر گالیه های این دونده ایران 
گوش  به  برنامه هایش  و  تمرینی  شرایط  از 
او در جدیدترین اظهارنظرش  اینکه  تا  رسید 
تهدید کرده که اگر این شرایط ادامه یابد، از 
ایران می رود و برای یکی از کشورهای امارات 

یا سوئد مسابقه می دهد.
 محمد جعفر مرادی با اعالم این مطلب گفت: 
سوئد  ماراتن  در  جاری  سال  ماه  خرداد  »در 
مسئوالن  و  شوم  قهرمان  نایب  شدم  موفق 
اگر  اعالم کردند که  این کشور  میدانی  و  دو 
در این کشور بمانم، سالی 200 تا ۳00 هزار 
دالر درآمد دارم؛ اما من ترجیح دادم به ایران 
بیایم. بعد از برگشتنم به ایران هیچ چیز تغییر 
این مسابقه  در  انگار که من  نه  انگار  و  نکرد 

دوم شده ام.«

 او در ادامه افزود: »اگر مسئوالن هزینه های 
من  ندهند،  را  من  آینده  برنامه های  و  قبلی 
یا  سوئد  کشور  دو  از  یکی  برای  و  می روم 
امارات مسابقه می دهم؛ در واقع قید المپیک 
را می زنم. من به جز دو و میدانی کار دیگری 
ندارم که بتوانم درآمدی داشته باشم. بنابراین 
شود.  پرداخت  برنامه هایم  و  اردو  هزینه  باید 
اگر به این کشورها بروم، در حد تیم ملی آن ها 
فعالیت می کنم. در ماراتن سوئد نفر اول این 

کشور سوم شد و من دوم شدم.«
با بیان اینکه علت تصمیم او را باید   مرادی 

چرا  »نمی دانم  گفت:  پرسید،  مسئوالن  از 
صورت  مسئوالن  طرف  از  الزم  رسیدگی 
نمی گیرد؛ تقصیر آن هاست که به ورزشکاران 
اهمیت الزم را نمی دهند. فقط به ورزشکارانی 
رسیدگی  گرفتند،  مدال  گذشته  در  که 
می شود و به افرادی که شانس دارند یا اینکه 
توجه  بگیرند،  خوبی  نتیجه  می توانند  فقط 
انگیزه ها  که  می شود  باعث  همین  نمی شود. 
االن  من  که  برسد  جایی  به  کار  و  شود  کم 

تمرین نمی کنم و فقط در خانه هستم.«
اگر  اینکه  بیان  با  ایران  ماراتن  دونده   
می ماند،  ایران  در  شود  عملی  برنامه هایش 
مانند  من  به  رسیدگی  »اگر  کرد:  تصریح 
ورزشکاران  به  دیگر  کشورهای  رسیدگی 
المپیکی آن ها باشد، در ایران می مانم. من اگر 
بروم، می توانم جایزه های  به کشورهای دیگر 
زیادی از مسابقه های ماراتن در دنیا به دست 
به مسئوالن  بیاورم. در هر صورت همه چیز 
بستگی دارد که چه کاری انجام دهند تا من 

در ایران بمانم.«

ورزش و جواانن 

تالش ها به نتیجه رسیدتهدید ملی پوش ایرانی به تغییر تابعیتش در المپیک!
مهدی شریفی سرباز تراکتورسازی شد

در رقابت های شب گذشته در دولت آباد؛

تیم بسکتبال دولت آباد مغلوب تیم 
کامور اصفهان شد

آخرین وضعیت لیست خرید استقالل

سرمربی استقالل کدام یک از مدافعانش را 
نمی خواهد؟!

سرمربی استقالل مدعی شد یکی از مدافعانش را در نقل و انتقاالت از دست خواهد 
داد. پرویز مظلومی سرمربی استقالل کدام یک از مدافعانش را نمی خواهد؟!

تا  بود  پرویز مظلومی کافی  نیوز، همین صحبت  به گزارش سرویس ورزشی جام   
گمانه زنی ها در خصوص جدایی مدافعان استقالل به اوج خود برسد. اما اینکه کدام 
مدافع قصد جدایی از استقالل را دارد، خود سوالی بود که ذهن بسیاری از اهالی فوتبال 
و طرفداران این تیم را به خود مشغول کرده بود. با نگاهی به لیست مدافعان استقالل 
کامال می توان به جواب این سوال رسید. حنیف عمران زاده و امین حاج محمدی قطعا 
بازیکنانی نیستند که قصد جدایی از استقالل را داشته باشند. به همین خاطر تنها 
از دو هفته پیش خبر  است که  ارمنستانی  ملی پوش  گزینه هرائر مگویان، مدافع 
دریافت یک پیشنهاد وسوسه کننده از لیگ روسیه باعث شد تا نامش در صدر اخبار 
قرار بگیرد. مگویان که برای تعطیالت به ارمنستان سفر کرده، قرار است امشب به 
تهران بازگردد و از فردا در تمرینات حاضر شود؛ اما خبرهایی به گوش رسیده، حاکی 
از این است این بازیکن تنها برای جلب رضایت باشگاه استقالل و گرفتن رضایتنامه 
به تهران خواهد آمد. حتی قبل از بازگشت به صورت تلفنی تصمیمش برای جدایی را 
به گوش کادر فنی رساند که آنها به فکر جایگزین مناسب برای او باشند. مگویان که 
یکی از کلیدی ترین مهره های دفاعی استقالل در نیم فصل اول بود، قطعا با جدایی اش 
و  مظلومی  اینکه  مگر  کرد.  خواهد  وارد  لیگ  صدرنشین  به  جبران ناپذیری  آسیب 

مدیران استقالل مانع جدایی شوند.

 افشین اسماعیل زاده به تیم فوتبال
 گیتی پسند پیوست 

افشین اسماعیل زاده پس از توافق با گیتی پسند به تیم فوتبال این باشگاه پیوست. 
به گزارش کیمیای وطن، افشین اسماعیل زاده بازیکن اسبق پرسپولیس پس از توافق 

با مسئوالن باشگاه به تیم فوتبال دسته یکی گیتی پسند پیوست.
 اسماعیل زاده سابقه بازی در تیم های بیرامار پرتغال، پرسپولیس تهران، مس کرمان، 

داماش گیالن  و تیم ملی نوجوان و جوانان  و امید ایران را در کارنامه خود دارد.
 تیم گیتی پسند اصفهان که اکنون در تعطیالت نیم فصل لیگ دسته یک فوتبال به 
سر می برد با کسب 2۳ امتیاز در رده دوازدهم جام آزادگان قرار گرفته و در حال 

آماده سازی است تا از هفته آینده رقابت خود را در ادامه مسابقات لیگ آغاز کند.

 آرزویم قهرمانی استقالل در 
لیگ برتر است

منصور پورحیدری در خصوص آخرین شرایط جسمانی خود بعد از بازگشت به منزل 
اظهار داشت: خوشبختانه شرایطم نسبت به روزهای اول خیلی بهتر شده و وضعیت 
خوبی دارم. در ا ین مدت هم پیگیر اخبار استقالل بودم؛ شنیدم تیم بازیکنان خوبی 
آرزویش  این سؤال که  به  پاسخ  او در  نیم فصل دوم قوی تر خواهد شد.  و  می گیرد 
چیست، گفت: آرزوی امسال من قهرمانی استقالل است و می دانم که همه پیگیر من 
بودند و فقط دوست دارم استقالل به سرمنزل مقصود برسد. سرپرست تیم فوتبال 
استقالل با تشکر از کسانی که به عیادت او آمده اند، گفت: فقط می توانم از آنها تشکر 
لفظی کنم و امیدوارم روزی دوباره به جمع استقالل برگردم؛ البته از بازیکنان تیم 
تشکر می کنم که در این مدت همواره به یاد من بودند و انگیزه شان به خاطر من در 

بازی ها چند برابر شده بود.

اتفاق  دیگر  بیرانوند،  علیرضا  شدن  پرسپولیسی  گفته اند 
نمی افتد؛ اما هیچ بعید نیست که باشگاه امروز دست به 
برای صدور رضایتنامه  را یکسره کند.  کار  و  جیب شود 
این دروازه بان، نفتی ها ۵00 میلیون تومان طلب کرده اند 
و شرط دیگرشان هم قرضی بودن انتقال بیرانوند است که 

البته پرسپولیسی ها هنوز آن را نپذیرفته اند.
 به خاطر همین اختالف نظرها بود که گفتند پرسپولیسی 
شدن بیرانوند منتفی است؛ اگر چه این داستان هنوز به 
اینکه پرسپولیسی ها برای  خط آخر نرسیده و به محض 
شوند،  جیب  به  دست  بیرانوند  رضایتنامه  نقدی  خرید 
باشگاه نفت مجوز این انتقال قرضی را صادر خواهد کرد.

 پرسپولیس همچنان به جذب بیرانوند فکر می کند؛ اما 
رابطه  همین  در  نیست.  غافل  هم  دروازه بان ها  دیگر  از 
شنیدیم سه دروازه بان اروپایی - که فیلم بازی هایشان در 
یک هفته اخیر در اختیار مدیران پرسپولیس قرار گرفته- 
از سوی باشگاه به برانکو ایوانکوویچ پیشنهاد شده اند؛ اما 
را  آنها  از  کدام  کروات هیچ  که سرمربی  است  این  مهم 

تایید نکرده است.
را  مکانی  سوشا  جانشین  دارد  تصمیم  که  گفته  برانکو   
خودش انتخاب کند و در همین رابطه با یک دروازه بان 
بیرانوند  چه  واقع  در  است.  کرده  صحبت  هم  کروات 
قرمزپوش شود و چه نشود، باشگاه یک دروازه بان خارجی 
جذب خواهد کرد؛ چرا که ایمان صادقی رفته و مکانی هم 

مشخص نیست بتواند به فوتبال برگردد.
تا  نهایی اش  بود که وضعیت  این  او   آخرین خبر درباره 
فردا مشخص خواهد شد و اگر این دروازه بان برای ماندن 
در پرسپولیس با مشکل قضایی مواجه شود - که شایعه ها 
برانکو  وقت  آن   - دانسته اند  زیاد  را  اتفاق  این  احتمال 

گزینه مدنظرش را به تهران می فرستد.
 دردسرهای پرسپولیس قطعا اینجا تمام نخواهد شد؛ چرا 
برانکو،  مدنظر  خارجی  دروازه بان  برای  باید  تیم  این  که 
جایی در لیستش باز کند. سه سهمیه از لیست چهار نفره 
بازیکنان خارجی پرسپولیس را لوکا ماریچ، مایکل اومانیا 
و جری بنگستون پر کرده اند و تنها سهمیه باقی مانده در 

این لیست، باید به یک بازیکن آسیایی برسد.
سهمیه  چهار  برتری  لیگ  تیم  هر  ساده تر،  زبان  به   
باشد؛  آسیایی  باید  از آن ها حتما  دارد که یکی  خارجی 

بدشانسی پرسپولیس این است که این تیم هر سه سهمیه 
غیرآسیایی اش را پر کرده و برای جذب دروازه بان اروپایی 

باید یکی از سه بازیکن خارجی  خود را کنار بگذارد.
 بدشانس تر از پرسپولیس و برانکو هم اومانیا است که اگر 
قرار به رفتن باشد، قطعا قرعه به نام او خواهد افتاد. آنچه 
درباره اش نمی توانیم تردید کنیم، این است که سرمربی 
یک  خاطر  به  را  ماریچ  یعنی  هموطنش  بازیکن  کروات 
برای  هم  را  بنگستون  و  کرد  نخواهد  قربانی  دروازه بان 
خط حمله الزم دارد. مدافع کاستاریکایی پرسپولیس، اما 
مدت هاست نیمکت نشین شده و در نظر برانکو هم بازیکن 

محبوبی نیست.
لیست  در  فصل  از  پیش  سرمربی  آقای  را  اومانیا  نام   
مازادش نوشته بود؛ اما قرارداد یک میلیارد و ۱80 میلیون 
تومانی این بازیکن و بی پولی باشگاه، او را در پرسپولیس 
نگه داشت و حاال بهترین فرصت است برای پروفسور تا 
این مدافع را کنار بگذارد. در این میان، تنها مشکل همان 
شرط  به  تنها  گفته  که  است  اومانیا  میلیاردی  قرارداد 
دریافت کل مبلغ آن به قطع همکاری رضایت خواهد داد 
نیمی  ازای پرداخت  قرارداد در  باشگاه، فسخ  و پیشنهاد 

از آن است.
 برای ماندن اومانیا در پرسپولیس هم البته می توانیم یک 
شانس قایل باشیم؛ بازگشت دوباره سوشا. این اتفاق اگر 
دروازه بان  یک  فقط  می تواند  هم  برانکو  وقت  آن  بیفتد، 
برای جایگزینی ایمان صادقی جذب کند و در این صورت، 

قطعا گزینه اش ایرانی خواهد بود.
کرده  گزینش  را  طهماسبی  مهرداد  فصل  از  پیش  او   
به  و  نپذیرفت  را  بودن  دوم  نفر  دروازه بان  این  که  بود 
روی  شد  مجبور  هم  آنجا  چه  اگر  رفت؛  تراکتورسازی 
به  شاید  نیمکت نشینی ها  همین  و  بنشیند  نیمکت 

پرسپولیس نزدیکش کند.
برای  تراکتورسازی  باشگاه  سوی  از  البته  طهماسبی   
شاید  و  شده  معرفی  فوالد  بازیکن  دو  یکی  با  معاوضه 
تبریزی ها او را به پرسپولیس ندهند؛ اما موضوع مهم تر، 
این است که نمی دانیم او نیمکت نشینی در تیم برانکو -در 

صورت بازگشت سوشا - را می پذیرد یا نه.
 در واکنش به آنچه برای مکانی اتفاق افتاد، طبیعی ترین 
خیلی  پرسپولیسی ها  که  بود  این  اقدام  منطقی ترین  و 
جدی به جذب دروازه بان جدید فکر کنند و البته باشگاه 
فراموش هم  را  خود  ملی پوش  دروازه بان  از   حمایت 

 نکرد. 
پرسپولیس  باشگاه  سوشا،  نجات  برای  تالش  با  موازی 
گزینه  می توانند  که  را  دروازه بان هایی  همه  با  مذاکره 
باشند، آغاز کرده؛ اما باز همه چیز به بازگشت دروازه بان 
برگردد،  اگر  مکانی  دارد.  بستگی  تیم  این  ملی پوش 
-برای  ایرانی  دروازه بان  یک  جذب  به  پرسپولیس 
راضی خواهد  رفت-  یک  لیگ  به  که  جایگزینی صادقی 
بود و اگر نه، هم باید برای جذب دروازه بان کروات مدنظر 
برانکو دست به جیب شود و هم برای او یک رقیب ایرانی 
جذب کند. اگرچه شنیدیم پرسپولیسی ها با مدیر برنامه 
اگر  تا  شده اند  مذاکره  وارد  هم  لبنانی  دروازه بان  یک 
باز  جا  برانکو  مدنظر  کروات  دروازه بان  برای  نتوانستند 

کنند، با او قرارداد ببندند.

این بار کانال رسمی باشگاه استقالل امیر عابدینی را 
متهم کرده که عالقه داشته مدیر آبی ها باشد.

سابق  عامل  مدیر  عابدینی  امیر 
پرسپولیس که عضو هیئت رییسه 

کسی  اولین  است،  پرسپولیس 
بیرانوند  حضور  از  که  بود 
او  گفت.  قرمزها  جمع  در 
نوشت  خود  اینستاگرام  در 
این  درصد   80 احتمال  به 
پرسپولیس  به  بازیکن 
موضوع  این  می پیوندد. 

ها  استقاللی  تا  شد  بهانه ای 
و  بپردازند  عابدینی  از  انتقاد  به 

حتی فاش کنند که او پرسپولیسی 
دو آتشه نبوده است.

این  در  امروز  استقالل  باشگاه  مجازی  رسانه   
مسئولیت  وجود  با  عابدینی  »امیر  نوشت:  باره 
جذب  مشغول  لیگ،  سازمان  رییسه  هیئت  در 
پرسپولیس  برای   ... و  اسپانسر  پول،  بازیکن، 

اینستاگرام  در  علنی  هم  نیمه شب ها  و   است 
می نویسد.

 عابدینی اصرار دارد خیلی عاشق پرسپولیس 
با کیهان ورزشی در  او  است؛ مصاحبه 
آغاز دهه ۷0 نشان می دهد ابتدا که 
او را وارد مدیریت ورزش کردند، 
برایش فرقی نداشت مدیر عامل 
کشاورز  استقالل،  و  پرسپولیس 
عکسی  حتی  شود.«  پاس  یا 
منتشر  عابدینی  مصاحبه  از 
به  آن  از  بخشی  در  او  که  شد 
من  به  »اگر  است:  گفته  صراحت 
هم  را  استقالل  باشگاه  مسئولیت 
رد  را  پیشنهاد  این  می دادند،  پیشنهاد 
نزند.  را  حرف  این  هیچکسی  شاید  کردم.  نمی 
ولی بنده حقیر صراحتا می گویم و بارها هم گفتم که 
برای خدمت آمدم و خدا انشاءاهلل به حق پنج تن این 
به دوستان خدمت بتوانم بیشتر  را بدهد که   توفیق 

 کنم.«

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، علیرضا 
بیرانوند درباره آخرین وضعیتش اظهار داشت: 
کس  هیچ  ندارم.  خوبی  وضعیت  »متاسفانه 
به  که  دیروز  از  دهد.  نمی  را  تلفنم  جواب 
صحبتی  هیچ  من  با  نفتی ها  نرفتم  تمرینات 
خود  تلفن  هم  منصوریان  و  قنبرزاده  نکردند. 
هم  به  تمرکزم  قدر  این  نمی دهند.  پاسخ  را 
ریخته است که دیروز تصادف کردم که به خیر 
و خوشی  به خیر  امیدوارم همه چیز  گذشت. 

تمام شود.«
نفت  باشگاه  که  »حاال  افزود:  ادامه  در  وی   
تا  می خواهم  بروم،  پرسپولیس  به  نداد  اجازه 
بمانم و حتی در  تیم  این  قراردادم در  انتهای 
لیگ یک هم برای آنها بازی می کنم. فقط پول 
مرا بدهند. رئال مادرید هم اگر پیشنهاد بدهد 
از نفت جدا نمی شوم و در این تیم می مانم تا 
پول خود را به طور تمام و کمال دریافت کنم.«

 دروازه بان ملی پوش نفت تهران درباره مذاکره 

اذعان  دیگر  دروازه بان  چند  با  پرسپولیس 
پرسپولیسی ها  به  کاری  دیگر  »من  داشت: 
ندارم. هر کاری می خواهند انجام دهند. وقتی 
باشگاهم اجازه نمی دهد به این تیم بروم، دیگر 
نمی توانم درباره شان اظهارنظر کنم. با هر کسی 
امیدوارم  کنند.  مذاکره  خواهند  می  که  هم 

موفق باشند.«
نفتی ها  با  قراردادش  دقیق  مبلغ  درباره  وی   
و  میلیارد  »قرارداد من یک  کرد:  نشان  خاطر 
به یک  با متمم  تومان است که  میلیون   ۱00
افزایش پیدا می کند.  میلیارد و ۳00 میلیون 
با رضایتمندی علیرضا منصوریان و  متمم هم 

بازی در لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.«
 بیرانوند در پایان گفت: »حاال که جواب تلفنم 
را نمی دهند، به باشگاه می روم تا مستقیما با 
مسئوالن نفت صحبت کنم. می خواهم در این 
خواهش  فقط  دارم.  قرارداد  چون  بمانم  تیم 

می کنم به تعهدات مالی خود عمل کنند.«

دیگر کاری به پرسپولیسی ها ندارم؛ چون باشگاهم اجازه 
نمی دهد به این تیم بروم

 پرسپولیسی دوآتشه ای که مشکلی با 
استقاللی شدن نداشت!

بازیکن پرسپولیس که قربانی سوشا مکانی شد



میراث شاهان صفوی برای ایران
اصفهان با داشتن جاذبه های گردشگری فراوان، خود را 

این  است.  داده  قرار  بزرگ  موزه ای  شهرهای  ردیف  در 
آثاری که  و  و کوچک  بزرگ  تاریخی  اثر  با صدها  شهر 
هنوز مرمت و دیده نشده اند، باز هم شگفتی های زیادی 
را پنهان کرده است. یکی از آثار فاخر تاریخی که برای 
اصفهان ارزشمند و نمونه در جهان است، مجموعه کاخ 
که  ستونی   20 با  چهلستون  واقع  در  است.  چهلستون 
دارد چشم هر بیننده ای را خیره کرده است و بسیاری 

خارجی،  و  ایرانی  گردشگران  از 
اصفهان را با آن می شناسند.

«« چهلستون
به  چهلستون  کاخ  اولیه  طرح 
فرمان شاه عباس اول، به صورت 
یک عمارت و به منظور انجام امور 
دولتخانه  در  تفریحی  و  دیوانی 

صفوی در قرن یازدهم ه.ق ریخته شد؛ اما طرح نهایی 
به  و  دوم  عباس  شاه  زمان  در  امروزی  صورت  به  کاخ 
سال 1057 ه.ق انجام پذیرفت. در این سال بود که این 
کاخ با حضور جمعی از صاحب منصبان و بزرگان ایرانی 
افتتاح گردید.  و خارجی تحت عنوان عمارت تشریفات 
از جمله الحاقات بنا در دوره شاه عباس دوم می توان به 
مکان هایی چون: سالن های اضالع شمالی و جنوبی، ایوان 
و تاالر آیینه با 20 ستون و استخر طویلی در ضلع شرقی 
و روبه روی ایوان ستون دار کاخ اشاره نمود. از ویژگی های 
بسیار مهم کاخ چهلستون می توان به وجود نقاشی های 
بسیار زیبای هنرمند عصر صفوی رضا عباسی اشاره کرد 
که به سبک مینیاتور ایرانی، دیوارهای تاالرهای کاخ را 
تزیین کرده است. هر یک از این نقاشی ها بیانگر دوره ای 
است؛  افشاریه  و  صفوی  دوران  در  تاریخی  حوادث  از 
می توان از آن جمله به مجلس پذیرایی شاه طهماسب از 
همایون پادشاه هند، نبرد چالدران مابین شاه اسماعیل 
و سلطان سلیم خان امپراطور عثمانی، مجلس پذیرایی 
فرمانروای ترکستان ولی محمدخان،  از  اول  شاه عباس 
از فرمانروای ترکستان  مجلس پذیرایی شاه عباس دوم 
و  افشار  نادرشاه  مابین  کرنال  جنگ  محمدخان،  ندر 
اسماعیل  شاه  نبرد  و  هند  پادشاه  گورکانی  شاه  محمد 

اول با شیبک خان ازبک اشاره کرد.
و  چالدران  جنگ های  تصویر  دو  که  است  ذکر  شایان 
کرنال از الحاقات تزیینات این بنا پس از دوران صفوی 
صادق  »آقا  توسط  موجود  شواهد  با  مطابق  که  است 
است.  شده  کشیده  تصویر  به  قاجار  عصر  در  نقاش« 
همچنین در بخشی از کاخ برخی نقاشی های متعلق به 
آنژل و لوگار دو نقاش هلندی که در دوران شاه عباس 

دوم به ایران و اصفهان آمده بودند، به چشم می خورد.
در قسمت تحتانی دیوارهای تاالر اصلی نیز نقاشی هایی 
تصویر  به  بنا  تزیین  جهت  تخیلی  های  شخصیت  از 

کشیده شده است.
وجه تسمیه این بنا به چهلستون به دلیل کثرت و تعداد 
ستون های آن است که در ایران تعدد و کثرت را بیشتر 
با عدد چهل بیان می کردند؛ برخی نیز بر این عقیده اند 
که انعکاس ستون های عمارت در آب استخر مقابل کاخ، 

مفهوم چهل ستون را پدیدار می کند.
فرزند  السلطان  ظل  حضور  دوران  در  چهلستون  کاخ 
ناصرالدین شاه قاجار در اصفهان دچار آسیب های جدی 
گردید، به گونه ای که بسیاری از تزیینات آن خصوصا در 

تاالر ستون دار از میان رفت.
با این حال در سال 1327 خورشیدی با حمایت مسئوالن 
تبدیل  موزه  به  اصفهان  فرهنگ دوستان  همت  و  وقت 

به  آثار  از  بخشی  اینک  هم  شد؛ 
مختلف  دوره های  از  مانده  جای 
صفوی  دوره  در  ویژه  به  تاریخی 
گرفته قرار  عموم  دید  معرض   در 

 است.
«« عالی قاپو

دیگر بنای مهم اصفهان، عالی قاپو 
است. این کاخ که مدت هاست به 

که  است  کاخ هایی  از  می شود،  شناخته  موزه  صورت 
پادشاهان صفوی در آن زندگی و حکومت می کردند.

باز  ه.ق  یازدهم  قرن  ابتدای  به  عظیم  بنای  این  قدمت 
تزیینی  هنرهای  کاربرد  و  معماری  نظر  از  و  می گردد 
این  تسمیه   وجه  درباره  است.  نظیر  بی  خود  نوع  در 
کاخ می توان چنین عنوان کرد که این نام تقلیدی از دو 
کلمه باب عالی یعنی کاخ سلطان عثمانی در استانبول 
دلیل  به  می نویسند:  محققان  همچنین  است.  بوده 
این  آن،  ورودی  در   ) ع   ( علی  حرم حضرت  در  نصب 
یافته  قاپو شهرت  به در عالی، آستان علی و عالی   کاخ 

است.
این کاخ در شش طبقه بنا شده و در دوران سلطنت شاه 
عباس اول به عنوان مقر اداری و حکومتی و همچنین 
قرار  استفاده  مورد  صفوی  دولتخانه  ورودی  عنوان  به 
می گرفته است. سپس در دوره سلطنت شاه عباس دوم 
با الحاق ایوان ستون دار و سایر طبقات، به عنوان محل 
می  قرار  استفاده  مورد  نیز  خارجی  سفرای  از  پذیرایی 
اثر  این کاخ،  تاالرهای  تزیینات دیوارها و سقف  گرفت. 
نقاشان معروف عصر صفوی نظیر رضا عباسی و شاگردان 

وی است.
از جمله بخش های شاخص این بنا ، تاالر موسیقی آن 
تهی  میان  مقرنس های  و  نقاشی  تزیینات  با  که  است 

آراسته شده است.
از جاذبه های منحصر به فرد این بنا، می توان به حوض 
بر  که  کرد  اشاره  ایوان  در وسط  از جنس مس  زیبایی 
پذیرایی  مراسم های  برگزاری  هنگام  در  ایوان   جذابیت 

می افزود.
موجود  دیگر  بنایی  قاپو  عالی  عمارت  مجاورت  در 
نظر  به  و  بوده  معروف  توحیدخانه  نام  به  که  است 
و  می رفته  به شمار  قاپو  عالی  الحاقات  از  می رسد 
صفوی  عصر  صوفیان  و  دراویش  استقرار  محل 
آجر از  بنا  این  بیرونی  گنبد  نمای  است.   بوده 

 می باشد.

معارف و رگدشگری 

 مدرسه چهارباغ، مدرسه ای برای 
قرن ها آموزش

مدرسه چهار باغ
کارکرد  که  اصفهان  تاریخی  ارزشمند  بناهای  از  یکی 
باغ  واقع چهار  باغ است. در  آموزشی داشته، مدرسه چهار 
بدون وجود مدرسه  و عظمت دیدنی،  با آن شکوه  عباسی 
وجود  زیرا  کند؛  حفظ  را  خود  عظمت  نمی تواند  باغ  چهار 
بسیار مهم  تاریخ  از  این دوره  آموزشی در  مدرسه و مکان 
است. بسیاری از مفاخر روزگار صفوی در این مدرسه تربیت 

شده اند و در این مدرسه نیز به تدریس پرداخته اند.
اواخر  ارزشمند  آثار  جمله  از  باغ  چهار  مدرسه  و  مسجد 
عصر صفوی در اصفهان است. بنای این مسجد که مدرسه 
مادرشاه نیز خوانده می شود، در زمان حکومت شاه سلطان 
حسین صفوی و در سال 1116 هجری قمری آغاز گردید. 
وجه تسمیه این مسجد به  نام چهار باغ به این دلیل است 
که در امتداد محور چهار باغ واقع شده و علت نامیده شدن 
آن به نام مدرسه مادر شاه نیز، بدان علت است که مادر شاه 
سلطان حسین صفوی عایدات چند کاروانسرا و بازار پیرامون 

آن را وقف مدرسه نموده بود.
از  و  بوده  ایوانی  چهار  به صورت  معماری  نظر   از  بنا  این 
و  شکوه  با  و  رفیع  سردری  چون  گوناگونی  بخش های 
همچنین هفده طاق نما به صورت دو طبقه از جنس آجر در 
دو طرف در ورودی تشکیل یافته است. سر در اصلی مسجد، 
با کاشی های معرق و ظریف تزیین شده و همچنین مقرنس 
کاری های پرنقش و نگار و کتیبه های مختلف بر زیبایی و 
عظمت این بنا افزوده است. در سر در این مدرسه، کتیبه ای 
به چشم می خورد که با خط نستعلیق سفید بر زمینه کاشی 
و  می دهد  نشان  را  قمری  هجری   1122 تاریخ  الجوردی 
توسط عبدالرحیم جزایری یکی از خطاطان برجسته اواخر 

عصر صفوی نگارش یافته است.
است  ورودی  در  سر  در  دهانه  دو  دارای  باغ  چهار  مدرسه 
روی  بر  همچنین  شده؛  تزیین  فیروزه ای  کاشی های  با  که 
آن  طرفین  در  زیبا  گلدانی  در،  سر  مرمری  پایه سنگ  دو 
دو سکو از جنس سنگ مرمر نفیس به چشم می خورد. از 
جمله ویژگی های منحصر به فرد این مسجد درهای بسیار 
نفیس آن است که دارای تزیینات بسیار زیبایی ازجنس طال  

و نقره می باشد.
صورت  به  و  نستعلیق  خط  به  در  این  لنگه  دو  روی  بر 
برجسته اشعاری توسط محمد صالح اصفهانی نگاشته شده 
است.از ویژگی های دیگر این در، کاربرد هنر قلمزنی بر روی 
انجام  استادانه ای  صورت  به  که  است  نقره  و  طال  صفحات 
متر  در حدود 12000  مدرسه  این  است.مساحت  پذیرفته 
مربع است؛ در چهار طرف صحن اصلی آن تعداد 121 حجره 
بنا شده است که دارای تزیینات بسیار زیبایی می باشد. در 
صحن اصلی این مسجد درختان بسیاری وجود دارد که از 
حجره هایی  می کند.  عبور  فرشادی  نام  با  نهری  آنها  میان 
به  تا  دوران صفوی  از  ایجاد شده،  دو طرف صحن  در  که 
داشته دینی  علوم  طالب  سکونت  به  اختصاص   امروز 

 است.
 اکثر این حجره ها دارای نقشه یکسانی هستند؛ به گونه ای 
که هر یک دارای یک اتاق نشیمن در جلو، قسمتی تحت 
باالخانه  نام  به  نیز  قسمتی  و  عقب  در  صندوقخانه  عنوان 
ایوان زیبایی که  این حجره ها  از  است. در جلوی هر کدام 
دارای طراحی ساده و در عین حال زیبایی است، قرار گرفته. 
گنبد این مسجد پس از گنبد مسجد شیخ لطف اهلل از جمله 
زیباترین گنبدهای اصفهان از نظر تزیینات کاشی کاری به 

شمار می رود.
عریض  نسبتا  دهانه  با  ایوانی  دارای  مسجد  شمالی  جبهه 
گنبدخانه  بنای  آن  مقابل  جبهه  در  و  است  زیاد  ارتفاع  و 
فوقانی  کتیبه  دارند.  قرار  جنوبی  ایوان  مناره های  و 
شده  نگاشته  جزایری  عبدالرحیم  خط  به  گنبد  داخل 
نام  با  که  مدرسه  این  در  دینی  علوم  طالب  امروزه  است. 
به  می شود   خوانده  )ع(  صادق  جعفر  امام  علمیه  مدرسه 
که  همانگونه  لذا  هستند؛  مشغول  دینی  علوم  آموزش 
مکانی  صفوی  دوره  همانند  آن  حجره های  گردید  عنوان 
مشتاق  گردشگران  و  می رود  شمار  به  طالب  اقامت  برای 
بازدید  شکوه  با  مسجد  این  از  همزمان  می توانند   نیز 

کنند.

عملیات اجرایی شافت ابتدایی خط ۲ 
متروی اصفهان آغاز شد

 تغییر مسیر خط ۲ مترو از 
میدان امام اصفهان

مسیر  اینکه  بیان  با  اصفهان  استاندار  عمرانی  معاون    
در  که  است  مصوب  مسیری  اصفهان،  متروی   2 خط 
قانونی  مراحل  باید  مسیر،  تغییر  به  نیاز  و  صورت ضرورت 
خط  پیرامون  استانی  جلسات  نتیجه  گفت:  کند،  طی  را 
شده  ابالغ  فرهنگی  میراث  سازمان  به  اصفهان  متروی   2 

است.
محمدعلی طرفه با اشاره به وضعیت خط 2 متروی اصفهان 
اظهار داشت: عملیات اجرایی شافت ابتدایی خط 2 متروی 
اصفهان آغاز شده و مناقصه حفاری و ساخت ایستگاه های 
12 کیلومتر نخست برای انتخاب پیمانکار خط 2 در حال 

برگزاری است.
شده  گرفته  نظر  در  جایگزین  مسیر  به  اشاره  با  وی 
قسمتی  جایگزین  گزینه  برای  گفت:  مترو   2 خط  برای 
توسط  متعددی  جلسات  امام،  میدان  از  عبور  مسیر  از 
فرهنگی، شهرداری  میراث  از  مترو متشکل  نفره  کمیته 5 
برگزار  استانداری  فنی  دفتر  کل  مدیر  ریاست  به   اصفهان 

شد.
هم چنین  کرد:  تصریح  اصفهان  استاندار  عمرانی  معاون 
مشترک  جلسه  و  ترافیک  هماهنگی  شورای  جلسات 
ریاست  به  فرهنگی  میراث  فنی  کمیته  و  نفره   5 کمیته 
تشکیل  اصفهان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
و  فرهنگی  میراث  به سازمان  نهایی  نظر  اعالم  برای  و  شد 

گردشگری کشور ابالغ شده است.
مصوب  مسیری  اصفهان،  متروی   2 خط  مسیر  افزود:  وی 
است؛ در صورت ضرورت و نیاز به تغییر مسیر، باید مراحل 

قانونی را طی کند.
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دوم سی وهشتمین  مقام  دارنده  و  بانوی خمینی شهری   
دوره مسابقات قرآن کریم، در ابتکاری نو قرآن کریم را در 
سرویس مدرسه به مسافران خردسالش آموزش می دهد.

و  خمینی شهری  بانوی  محمدی  زهرا  اصفهان،  از 
دانشگاه  از  غذایی  صنایع  مهندسی  رشته  دانش آموخته 
صنعتی اصفهان است. او که چند سالی است فعالیت در 
به  را  قرآن  نورانی  آیات  کرده،  آغاز  را  قرآنی  زمینه های 

شیوه ای نو به دانش آموزان آموزش می دهد.
مسافران  که  دقایقی  اما  نیست؛  قرآن  آموزش  او  شغل 
خردسالش تا رسیدن به منزل یا مدرسه همراه او هستند، 
آموزه های قرآنی این خانم راننده را با گوش دل شنیده و 

به خاطر می سپارند.
این بانوی خمینی شهری از آنچه که او را بر آن داشت تا 
کرد: چند  دهد، صحبت  آموزش  نو  به شیوه ای  را  قرآن 
در  هم  می کنم؛  فعالیت  قرآن  زمینه  در  که  است  سالی 
بخش تفسیر و هم حفظ قرآن که به واسطه آموزش هایی 
هم  مختلف  مسابقات  در  دیده ام،  اخیر  سال های  در  که 
شرکت کردم و در چند دوره موفق به کسب مقام استانی 

و کشوری شدم.

محمدی افزود: یکی دو سالی است که به عنوان سرویس 
مدرسه مشغول به فعالیت هستم؛ ابتدا فرزند خودم را به 
یا  به مدرسه  تا رسیدن  مدرسه می بردم و در زمانی که 
منزل فرصت داشتم با او قرآن کار می کردم؛ آن  چیزی که 
از تفسیر قرآن یاد گرفته بودم به فرزندم آموزش می دادم 
تمرین  او  با  نیز،  قرآن  کوتاه  سوره های  حفظ  برای  و 
به  مشغول  مدرسه  سرویس  عنوان  به  اینکه  تا  می کردم 

کار شدم.
وی با بیان اینکه سال گذشته به ذهنم رسید تا از حداقل 
زمان برای آموزش قرآن به بچه ها بهره ببرم، گفت: برای 
خسته کننده  و  سخت  بچه ها  برای  قرآنی  مباحث  اینکه 
نباشد، نخست با چیستان و بازی شروع کردم؛ بچه ها در 
اینکه  تا  بی سر و صدا می شنیدند  و  آرام  روزهای نخست 
کم کم عالقه مند شدند. یک روز به آنها پیشنهاد دادم که 
آیا می خواهید با هم قرآن را حفظ کنیم؟ چون مدتی بود 
داستان های قرآنی را در مسیر برای آن ها تعریف می کردم 

و عالقه مند شده بودند، قبول کردند.
که  بچه هایی  البته  افزود:  خمینی شهری  بانوی  این 
پیش دبستانی هستند و همچنین آن هایی که در مقطع 

اما  می بینند؛  قرآن  آموزش  مدرسه،  در  هستند؛  ابتدایی 
برای یادگیری تمرینی نداشتند و فرصت این تمرین در 
خانواده های  اینکه  جالب  شد.  فراهم  آنها  برای  سرویس 
بهتر  را  قرآن  که  کردند  تاکید  مسأله  این  بر  هم  آن ها 
آموزش دیده اند و تمرین در سرویس، فرصت خوبی برای 

یادگیری بهتر آن ها شده است.
با  را  خردسال  پسر  و  دختر    20 اخیر  مدت  در  که  وی 
مفاهیم قرآنی آشنا کرده است، گفت:  ابتدای کار با حفظ 
با  را  دیگر  سوره های  کم کم  و  کردیم  شروع  آیه الکرسی 
بچه ها تمرین کردیم؛ خدا را شکر هم به خوبی آموزش 

دیده اند و هم خانواده های آن ها راضی هستند.
محمدی که با رتبه 400 در رشته صنایع غذایی دانشگاه 
صنعتی اصفهان پذیرفته و چند سالی است فارغ التحصیل 
سرویس  راننده  عنوان  به  فعالیتش  درباره  است،  شده 
فارغ التحصیل شدم،  اینکه  از  بعد  کرد:  بیان  نیز  مدرسه 
به عنوان کارشناس  در دانشگاه صنعتی و چند کارخانه 
فعالیت می کردم؛ اما عالقه ام چیز دیگری بود. مایل بودم 
به  توجه  با  همین  برای  کنم؛  تجربه  را  متفاوتی  فعالیت  
شرایطی که داشتم و اینکه بسیاری از مسایل را در تربیت 

فرزند موثر می دیدم، وارد فعالیت های قرآنی شدم.
وی افزود: در نخستین مسابقه  استانی که شرکت کردم، 
موفق به کسب مقام شدم و در مسابقات کشوری نیز با 
اینکه رقبایم بیشتر دکترای علوم قرآنی و دانش آموخته 
حوزه بودند نیز، موفق به کسب مقام دوم در رشته تفسیر 

قرآن شدم و حفظ قرآن را نیز از امسال شروع کرده ام.
بیش  بانوان  است  الزم  اینکه  بیان  با  قرآنی  مربی  این 
کنند،  فعالیت  خدا  کالم  تفسیر  و  آموزش  در  پیش  از 
قابل  گونه ای  به  باید  قرآن  آموزش  داشت:  اظهار 
کم کاری  تفسیر  آموزش  در  متأسفانه  باشد؛  فهم 
آموزش زمینه  این  در  فردی  هر  که  است  نیاز  و   شده 

 ببیند.
وی گفت: آن چیزی که برای من از آموزش قرآن ارزشمند 
به نظر رسید، این بود که تفکر من راجع به بسیاری از 
باید  کرد؛  تغییر  قرآن  تفسیر  از  بعد  اجتماعی  مسایل 
تاثیرگذار  زندگی  مسایل  همه  در  خداوند  آیات  بدانیم 
از مسایل و  آنها عمل شود بسیاری  به همه  اگر  است و 

مشکالت اجتماعی ما رفع می شود.
منبع: تسنیم

بانوی خمینی شهری مبتکر آموزش قرآن به شیوه ای نو  « گردشگری « گردشگری
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استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به سخنان شیخ نمر مبنی بر آمادگی برای جان دادن در 
مسیر ارزش های قرآنی و اسالمی، گفت: افرادی که در کشورهایی مانند عربستان تبلیغ 

دین تشیع می کنند، خود را برای شهادت و جان دادن در این مسیر آماده کرده اند.
حجت االسالم علی باقری، استاد حوزه و دانشگاه ، با اشاره به این که علت اعدام شیخ 

نمر شکست عربستان در سوریه، به ویژه کشته شدن فرمانده داعش بود، گفت: 
پیروزی های اخیر در سوریه ضربه ای سنگین به آل سعود و همراهانشان 

بود، از این رو به دنبال تالفی کردن این شکست بودند.
وی افزود: شکست های عربستان در یمن نیز، دلیلی دیگر برای اقدام 
 متقابل عربستان بود؛ چرا که آل سعود عربستان را مسئول شکست خود 

می داند.
حجت االسالم باقری با تاکید بر اینکه عربستان با قطع رابطه با 
ایران، به دنبال پیروز دانستن خود و مقصر دانستن دیگران است، 
گفت: قطع ارتباط برخی از کشورها موجب متضرر شدن آنها و پی 

بردن به اشتباهشان در آینده ای نزدیک خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه با یادآوری اینکه با اعدام سید باقر صدر، 

خون این شهید بزرگوار گریبان صدام و صدامیان را گرفت و آنها را به 
گورستان تاریخ سپرد، گفت: اعدام شیخ نمر نیز موجب ریشه کن شدن حکومت 

آل سعود خواهد شد.

موجب  الهی  اینکه دست  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  فرمایش  این  به  اشاره  با  وی 
شکست عربستان خواهد شد، گفت: عربستان با اقدامات خود در اذهان ملت ها تضعیف 

و گامی دیگر به نابودی نزدیک شده است.
به گفته وی، اعدام شیخ نمر از دید تمام آزادی خواهان جهان محکوم و اقدامی جاهالنه 
و قرون وسطایی است؛ افرادی که در کشورهایی مانند عربستان تبلیغ 
دین تشیع می کنند، خود را برای شهادت و جان دادن در این 

مسیر آماده کرده اند.
اشاره به سخنان شیخ نمر مبنی  با  باقری  حجت االسالم 
بر آمادگی برای جان دادن در مسیر ارزش های قرآنی و 
اسالمی، گفت: شهید آیت اهلل نمر شخصیتی تربیت شده 
در مکتب تشیع و عاشق اهل بیت)ع( و دارای عقایدی 

استوار بود.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که سازمان های بین 
المللی با اعدام یک قاچاقچی در ایران به صدا درمی آیند، 
اما بعد از اعدام شیخ نمر کوچک ترین اعتراضی نکردند، افزود: 

عملکرد آل سعود در راستای اهداف استکبار جهانی است.
منبع: رسا

استاد حوزه و دانشگاه: 

عملکرد آل سعود در جهت اهداف استکبار جهانی است

حجت االسالم حیدری تمام تالش دولت 
شیعه ستیزی  برای  را  عربستان  وهابی 
وحدت  منادی  نمر  شیخ  گفت:  و  دانست 
بین شیعه و سنی بود و همین امر یکی از 

نگرانی های دولت آل سعود است.
قائم  حیدری،  عباسعلی  االسالم  حجت 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مقام 
در دانشگاه های آزاد استان اصفهان، درباره 
گفت:  سعود،  آل  دولت  اخیر  اقدامات 
جریان وهابیت و سلفی که از دیرباز علیه 
پشتوانه  لحاظ  به  شده،  طراحی  شیعه 
فکری، ریشه در آرا و تفکرات افرادی نظیر 

محمد ابن عبد الوهاب و ابن تیمیه دارد.
تمام تالش حکومت  امروز  داد:  ادامه  وی 
برای  عربستان  بر  حاکم  سلفی  و  وهابی 
و  روحانی  شخصیت  است؛  شیعه ستیزی 
معنوی مثل شهید نمر بدون اینکه تالش 
و تبلیغ به قیام مسلحانه داشته باشد، فقط 
اقدام به انجام فریضه امر به معروف و نهی 

ائمه معصومان  از منکر کرد که در سیره 
که  شده  فراوان  سفارش  و  آمده  بسیار 
نسبت به ُحکام جور سکوت نکنید و این 

فریضه الهی را انجام دهید.
دولت  افزود:  مذهبی  مسایل  کارشناس 
لیست  کنار  در  را  نمر  نام شیخ  عربستان 
50 نفری قرار داد که قیام مسلحانه علیه 
بودند؛  تروریست  همه  و  داشتند  دولت 
در حالی که شیخ نمر با قیام مسلحانه و 

دست به اسلحه شدن موافق نبود.
اگر  داشت:  اظهار  االسالم حیدری  حجت 
کنید،  بررسی  را  نمر  شیخ  سخنرانی های 
و  شیعه  بین  وحدت  منادی  که  می بینید 
سنی بود؛ یعنی در جامعه ای که شیعیان 
برای  فراوانی  تالش  هستند،  اقلیت  در 
داشت  سنی  و  شیعه  بین  اتحاد  برقراری 
و همین امر یکی از نگرانی های دولت آل 

سعود است.
ادامه گفت: تمام تالش آل سعود  وی در 

در دوران حاکمیتشان این بوده که شیعه 
نظام  برکت  به  امروز  کنند.  سرکوب  را 
علیه  مبارزه  که  کسی  هر  ما،  اسالمی 
جبهه  سوی  از  زند،  می  رقم  را  طاغوت 
استکبار، وابسته به ایران معرفی می شود، 
خود  اقدام  این  با  عربستان  حقیقت  در 
تعدی  و  ظلم  علیه  فریاد  که  می خواست 
و بی عدالتی را خاموش کند و کسانی را 
که از انقالب ایران الهام می گیرند، از بین 

ببرد.
را  سعود  آل  گریبان  نمر  شیخ  خون   

خواهد گرفت
داشت:  ابراز  مذهبی  مسایل  کارشناس 
خون  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  طبق 
شیخ نمر جوشش خود را خواهد داشت و 
گریبان رژیم ستمگر و خون خواه آل سعود 

را خواهد گرفت.
حجت االسالم حیدری توضیح داد: خالف 
و خیزش های  قیام ها  سلمان،  ملک  تصور 

عربستان  جور  حکومت  علیه  مهمی 
قطیف  و شیعیان  سازماندهی خواهد شد 
و  انتفاضه  وارد  و  نخواهند نشست  ساکت 
ملت های  شد؛  خواهند  یکپارچه  نهضت 
مسلمان منطقه نیز ظلم و درندگی دولت 
آل سعود را می بینند و چهره واقعی پشت 
آن ها  برای  سعود  آل  دژخیم  رژیم  نقاب 

آشکار می شود. 
وی در ادامه تصریح کرد: کشورهایی چون 
و کشور کوچکی  امارات  و  و سودان  قطر 
با  رابطه  قطع  به  اقدام  که  جیبوتی  مثل 
منطقه ای  معادالت  جزو  کردند،  ایران 
و  نمی شوند  محسوب  المللی  بین  و 
متضرر خودشان  واقع  در  کار  این   با 

می شوند. کارشناس مسایل مذهبی در پایان 
گفت: کشور عربستان نوچه های سیاسی و 
فکری خود را آشکار کرد؛ پول های نفتی 
که عربستان به این کشورها تزریق می کند 
کشورها  این  و  داد  جواب  مقطع  این  در 
از روی احساسات روابط خود  و  منفعالنه 
بیشترین  نهایتا  و  کردند  قطع  ایران  با  را 
خواهند  را  اجتماعی  و  سیاسی   ضرر 

دید.

قائم مقام نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های آزاد اصفهان: 
تمام تالش دولت وهابی عربستان برای شیعه ستیزی است 

«« لطیفه قرآنی
موسی که خر نداشت!

در گذشته،کاتبی بسیار خوش نویس بود که هرگاه قرآن می نوشت، تصرفاتی در آن می کرد. شخصی مبلغ زیادی به وی داد تا برای او یک نسخه قرآن کتابت کند و با او شرط کرد که 
هیچ گونه تصرفی در آن ننماید. کاتب نیز قبول کرد. وقتی قرآن را نوشت، به آن شخص داد و گفت: در هیچ جای آن تصرفی نکرده ام، مگر در یک جا که هر چه فکر کردم، نتوانستم 
تغییرش ندهم.آن شخص پرسید: آن یک جا، کجاست؟ گفت: »خّر موسی صعقا«؛)موسی مدهوش، به زمین افتاد(؛ من به جای آن نوشتم: خر عیسی؛ چرا که حضرت عیسی خر 

داشت، نه حضرت موسی.
«« لطیفه جبهه ای

القم القم
شلمچه بودیم!

آتش دشمن سنگین بود و همه جا تاریک تاریک. بچه ها همه کپ کرده بودند به سینه خاکریز. دور شیخ اکبر نشسته بودیم و می گفتیم و می خندیدیم که یکدفعه دو نفر اسلحه به دست از 
خاکریز اومدند پایین و داد زدند: »االیرانی !االیرانی!« و بعد هرچی تیر داشتند، ریختند تو آسمون. نگاهشون می کردیم که اومدند نزدیک تر و داد زدند: )القم القم بپر باال( صالح گفت: )ایرانی اند... 

ایرانیه....بازی در آوردند!( عراقی با قنداق تفنگ زد به شانه اش و گفت: »السکوت الید باال« نفس تو گلوهامون گیر کرد. شیخ اکبر گفت: نه مثل اینکه راستی راستی عراقی اند.... خلیلیان گفت: صداشون 
یه نفرشون چند تیر شلیک کرد و گفت: »روح!روح!« دیگری گفت: »اقتلو کلهم جمیعا...« خلیلیان گفت: بچه ها می خوان شهیدمون کنند.  بعد شهادتین رو خوند. دستامون باال بود که شروع کردن با قنداق تفنگ ما رو زدن و هلمون 
دادند که ما رو ببرند سمت عراقی ها. همه گیج و منگ شده بودیم و نمی دونستیم چیکار کنیم که یکدفعه صدای حاجی اومد که داد زد: »آقای شهسواری! آقای حجتی! پس کجایین؟!« هنوز حرفش تموم نشده بود که یکی از عراقی ها 

کالشو برداشت. رو به حاجی کرد و داد زد: »بله حاجی! بله ما اینجاییم!....« حاجی گفت: »اونجا چیکار می کنین؟« گفت: »چند تا عراقی مزدور دستگیر کردیم« و زدند زیر خنده و پا به فرار گذاشتن....

««لطیــــــــــفه ها 



من به اتفاق چند نفر دیگر مشغول ساخت سنگر شدیم. 
فرماندهان  از  یکی  بودیم،  کار  مشغول  که  طور  همین 
احترام  ادای  بغل دستی هایم  از  به یکی  و  آمد  گردان ها 
کرد و او را حاجی صدا زد. ناگهان متوجه شدیم که این 
فرد ناشناس، حاج احمد کاظمی است. از آن لحظه بود 

که او را شناختیم.
خبری   ،۸۴ ماه  دی   ۱۹ وطن،  کیمیای  گزارش  به   
را سوگوار  ایران  مردم  که  منتشر شد  در خبرگزاری ها 
فرماندهان  از  جمعی  شهادت  از  حاکی  خبر  این  کرد. 
فالکن  نیروی زمینی سپاه در سانحه  سقوط هواپیمای 
کاظمی،  احمد  حاج  سردار  که  بود  ارومیه  نزدیکی  در 

فرمانده  نیروی زمینی سپاه نیز در بین آنان بود.
تازه مرد  عزیزاهلل  با  کوتاه  گفت وگویی  بهانه  همین  به   
کاظمی  سردار  بی سیم چی  که  کسی  داده ایم،  ترتیب 
در لشکر ۸ نجف اشرف بود و پس از جنگ نیز رابطه  
تازه مرد که  آقای  داشت.  بزرگوار  این شهید  با  نزدیکی 
اخیرا بر اثر بیماری مشغول مداوا هستند، حاج احمد را 
فرمانده ای دوست داشتنی می داند که اخالق و تواضعش 

باعث شده بود محبوب همه  بسیجی ها شود.
مهربان  بسیار  بود؛  آسمانی  بود؛  خدا  مرد  احمد  حاج   
و با صفا و خوش اخالق بود؛ فکر می کنم خاکی بودن 
شهید  بود.  او  ویژگی  مهم ترین  احمد،  حاج  تواضع  و 
او  داشت.  دوست  را  همه  و  بود  ایثارگر  واقعا  کاظمی 
خصوصا  لشکر،  بسیجیان  همه   که  بود  محبوب  آنقدر 
دوست  بسیار  را  او  بیدگل  و  آران  و  کاشان  بچه های 
داشتند. حاج کاظم هم ارادت خاصی به رزمندگان این 

منطقه داشت و آنان را واقعا دوست داشت.
 بنده توفیق داشتم و از زمان اعزام به جنگ، در سال ۶۳ 
تا پایان دفاع مقدس در سال ۶۷ در خدمت ایشان بودم؛  
فرمانده  به  فرد  نزدیک ترین  بی سیم چی  که  جا  آن  از 
تمام زمانی که  با هم داشتیم. در  زیادی  ارتباط  است، 
با هم بودم، همیشه با روی باز و گشاده با همه برخورد 

می کرد و هرگز هیچ رفتار نامناسبی از ایشان ندیدم.
«« شرمندگی حاج احمد

لشکر  داخلی  امور  مسئول  اربابی،  محمد  علی  شهید   
نجف اشرف بود. شهید کاظمی از میان همه  رزمندگان، 
عالقه ای شدید و عجیب به شهید اربابی داشت. شهید 
اربابی دست راست حاج احمد بود و بسیاری از کارهای 

اداره  لشکر بر عهده  او بود.
به  و  بود  گرفته  مرخصی  روزی  چند  اربابی  شهید   
شهرستان برگشته بود، ولی شهید کاظمی خبر نداشت 
که  او در این مرخصی، ازدواج کرده و تشکیل خانواده 
داده است. بعد از چند روز با شهید اربابی تماس گرفته و 
گفته بود: »سریع بیا که خیلی کار داریم!« شهید اربابی 

هم روز بعد از ازدواجش بلند شده بود و رفته بود.
 بعد از اینکه شهید اربابی به منطقه رفت، بچه ها به حاج 
هم  احمد  حاج  بودند.  رسانده  را  او  ازدواج  خبر  احمد 
ماه مرخصی  اربابی یک  به شهید  و  ناراحت شد  بسیار 
داد تا برگردد. با این حال شهید اربابی با التماس و اصرار 
حاج  ارادت  اتفاق  این  از  بعد  کرد.  کمک  او  به  و  ماند 
احمد به شهید اربابی بسیار بیشتر شد. شهید کاظمی 
پس از این جریان، چند بار گفته بود به خاطر این مسأله 

در مقابل شهید اربابی احساس شرمندگی می کند.
«« اولین آشنایی

 روز اول اعزام، همه  بچه های گردان را در مقری جمع 
کردند تا یک ارزیابی از وضعیت نیروها داشته باشند. البته 
ما از اینکه در جریان کارها، مورد ارزیابی قرار می گیریم، 
خبر نداشتیم. همه را در مقر به صف کردند. خود حاج 
احمد هم در صف ها، بین بچه ها قرار گرفته بود، با این 
حال همه  ما تازه  وارد بودیم و او را نمی شناختیم. در مقر 
قرار شد به عنوان شرکت در عملیات مهندسی رزمی، 
سنگرهایی را درست کنیم. بچه ها مشغول کار شدند و 
بنده به اتفاق چند نفر دیگر مشغول پر کردن گونی با 
که  طور  همین  کنیم.  درست  سنگری  تا  شدیم  خاک 
مشغول کار بودیم، یکی از فرماندهان گردان ها آمد و به 
یکی از بغل دستی هایم ادای احترام کرد و او را حاجی 

صدا زد.
 ناگهان متوجه شدیم که این فرد ناشناس، حاج احمد 
را  بیلش  و  شناختیم  را  او  لحظه  آن  از  است.  کاظمی 
همین  دهد.  ادامه  را  کارش  ندادیم  اجازه  و  گرفتیم 
لحظه  آن  از  و  بشناسد  را  ما  هم  او  شد  باعث  حادثه 
باشیم.  او  خدمت  در  چی  بی سیم  عنوان  به  بعد،  به 
صدا  احمد  حاج  پیک  را  ما  بچه ها  خاطر  همین   به 

می زدند.
 «« خودم کولت می کنم!

 بعد از جنگ، حاج احمد جزو فرماندهان برجسته  سپاه 

تا  بودم.  بی خبر  ایشان  از  مدتی  و  بود  پاسداران شده 
اینکه شماره  ایشان را از طریق یکی از دوستان به دست 
آوردم و به حاج احمد زنگ زدم. این لحظه یکی از به 
یادماندنی ترین خاطرات من است و هرگز از ذهنم محو 
نمی شود: همین که خودم را معرفی کردم با شور و شوق 
گفت: »تازه مرد! خودتی؟!« بعد ادامه داد: »کجایی؟! دلم 
برایت تنگ شده است!« هنوز هم وقتی این لحظه ها را 
به یاد می آورم اشک در چشمانم جمع می شود. گفتم: 
»اگر برای دیدن شما بیاییم، ما را راه نمی دهند!« گفت: 
»تو هر وقت آمدی، با همین شماره تماس بگیر خودم 
می آیم و هر جای تهران باشی کولت می کنم و تو را به 

اینجا می آورم!«
«« شریک غم

پدرم  بودم،  احمد  حاج  خدمت  در  که  زمانی  در   
و  بود  شده  متوجه  هم  او  بودم.  داده  دست  از  را 
غمگین  وقت  هر  باشد.  مواظبم  می کرد  سعی  همیشه 
غمم می شد  می افتادم، شریک  پدرم  یاد  به  و  می شدم 
اصرار  چقدر  هر  این  از  بعد  می داد.  تسکین  مرا  و 
خط بروم.  مقدم  خط  به  نمی داد  اجازه   می کردم 

 شکن

اگر اضافه وزن داريد، بخوانيد
رییس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بی آبی و کمبود آب 

در بدن موجب بی حالی و بی حالی نیز منجر به چاقی می شود. 
محمدحسن انتظاری، با بیان اینکه تاثیر نشاسته در انباشت چربی شکمی تا 
حد زیادی به لحاظ علمی درست است، اظهار کرد: بدن انتظار دارد با مصرف 
یک ماده غذایی برای نمونه نان یا برنج، عالوه بر نشاسته مواد غذایی دیگری 

نیز وارد بدن شود.
  وی با اشاره به اینکه بدن برای تامین نیازهایش تنها نیاز به نشاسته ندارد و 
مانند بنایی است که عالوه بر آجر به مواد دیگری مانند آب، آهن و خاک و ... 
نیز نیازمند است، افزود: زمانی که برنج یا گندم سبوس گیری می شود، مقدار 
کمی نشاسته در آن باقي می ماند و در این حالت به دلیل اینکه بدن نمی تواند 

از موادغذایی به نحو احسن استفاده کند، اقدام به ذخیره سازی آنها می کند.
 این عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح 
کرد: بدن ناچار است در زمان مصرف برنج و نان، به صورت چربی آنها را ذخیره 

کند و متاسفانه چربی شکمی از سایر چربی های بدن مضرتر است.
یا  است  نشاسته خالص  که حاوی  موادی  از  است  بهتر  داد:   ادامه  انتظاری   
ترکیبات غالتی که پوست کنده هستند، کمتر استفاده کنیم و در صورت اجبار 
برای نمونه برنج را به صورت سبزی پلو، عدس پلو و... استفاده کنیم. همچنین 
در صورتی که غذاهای حاوی گندم را همراه با سبزیجات، میوه ها و حبوبات 

مصرف کنیم، از چاقی به ویژه تجمع چربی در ناحیه شکم جلوگیری می شود.
 وی با بیان اینکه در صورتی که نشاسته به طور کامل در مواد غذایی باشد، 
ضرر بسیاری ندارد، گفت: در صورتی که گندم پوسته گیری شود، سیر کننده تر 
و ارزش غذایی بیشتری دارد و کمتر منجر به چاقی و چاقی شکمی می شود. اما 
ممکن است که نان سبوس دار کامل و برنج سبوس دار کامل در دسترس نباشد؛ 
بنابراین بهترین کار این است که برنج سفید کمتر استفاده شود یا مخلوط با 
سبزی، عدس و هویچ باشد.رییس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه بهتر است که نان همراه با گوشت، کوکو و همزمان با سبزیجات 
مصرف شود، اضافه کرد: درصورتی که نان و برنج با مواد دیگر مصرف شود، تا 
حدی اثرات پوسته گیری آن ها جبران می شود؛ در نتیجه جذب قند کند شده 
و ارزش غذایی ماده غذایي افزایش می یابد که هر دو مانع تجمع چربی در بدن 
مخصوصا در ناحیه شکم می شود. انتظاری با بیان اینکه افرادی که استعداد چاقی 
دارند یا چاق هستند نباید همراه مواد غذایی آب بنوشند، ادامه داد: نوشیدن آب 
یک ساعت پس از مصرف غذا باشد؛ زیرا در این حالت چربی سوزی بیشتر صورت 
می گیرد. وی اضافه کرد: بی آبی و کمبود آب بدن، منجر به بی حالی و بی حالی 
نیز منجر به چاقی می شود. به همین دلیل نباید با غذا هیچ نوع مایعاتی مصرف 
شود و افرادی که چاق هستند یا استعداد چاقی دارند، در هنگام غذا خوردن 
از مصرف آب پرهیز کنند. این عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تصریح کرد: مصرف آب و چای کمرنگ یک ساعت بعد از غذا 
مفید است؛ اما آبمیوه صنعتی و حتی طبیعی توصیه نمی شود؛ زیرا آب میوه در 
هر دو حالت چاق کننده است. انتظاری گفت: عالوه بر آب از چای کمرنگ یا 
قهوه رقیق نیز براي تامین آب بدن می توان استفاده کرد. حتی شیر کم چربی 

نیز به عنوان یک منبع غذایی مفید است. ایسنا

رفيق فرزندتان باشيد
اگر فرزند نوجواني در خانه دارید، به احتمال زیاد با این موضوع مواجه شده اید که 
قبول  نظریات شما  از  بیشتر  را  درباره یک مساله صحبت هاي دوستانش  فرزندتان 
دارد و حتي اگر در ظاهر به شما »چشم« بگوید، باز هم طبق نظر دوستانش رفتار 
مي کند. اگر قصد دارید نفوذ دوستان فرزندتان را کاهش دهید، بهتر است بي گدار به 
 آب نزنید؛ چون رفتارهاي اشتباه شما در این باره فقط آن ها را نزد فرزندتان عزیزتر

 مي کند.
 در سال هاي کودکي، والدین تالش مي کنند تا خوب و بد، زشتي و زیبایي را به 
فرزند خود یاد بدهند. اما وقتي کودک به سن ۱۱، ۱۲ و ۱۳ سالگي مي رسد، وضع 
تغییر مي کند؛ چرا که در این سن و سال دوستان قدرت تازه اي پیدا مي کنند و پدر 
و مادر براي حفظ موقعیت خود ناگزیرند، مبارزه کنند. ولي در این میان، آنکه بیشتر 
از همه حیران و متحیر مي ماند، نوجوان است که نمي داند حق با کیست. زن روز 
مي نویسد: از یک طرف والدین و آن وجدان و پندها و نصیحت هاي کودکي از درون 
به او مي گوید: »نه، این کار را نکن!« و می بیند سایر بچه هایی که از بسیاري جهات 
شبیه او هستند، چپ و راست خالف می کنند؛ از یک طرف وجدان و پدر و مادر به 
او مي گویند: »نه، تقلب نکن!« و از طرف دیگر همکالسي هایش در امتحان تقلب 
مي کنند! به همین دلیل نوجوان گاهي در برابر حرف هاي پدر و مادر طغیان مي 
کند و گاهي هم طرفدار والدین مي شود و گاهي هم ناگزیر راه اعتدال و میانه روي 
را در پیش مي گیرد. اما نگران نباشید در ادامه به شما خواهیم گفت که چطور این 

بمب هاي دوستانه را خنثي کنید:
با زبان نوجوان صحبت کنید

زبان  به  آن ها  با  کردن  صحبت  دیگر  مي رسند،  نوجواني  مرحله  به  کودکان  وقتي 
کودکانه درست نیست؛ بلکه باید با آن ها به زبان خودشان صحبت کرد؛ صحبتي در 
شأن و شخصیت یک نوجوان. مثال گفتن جمالت زیر به یک نوجوان مي تواند او را 

همراه و در کنار شما قرار دهد:
* »انتظار من و پدرت از تو خیلي زیاده، ما روي تو خیلي حساب مي کنیم.«

* »یک دقیقه خودت رو جاي من بگذار؛ اگه جاي من بودي چه تصمیمي مي گرفتي؟«
* »فردا مهمان داریم، من دوست دارم سنگ تمام بذاري، قبوله؟«

* »خیلي خسته شدم، به کمکت احتیاج دارم.«
* »تو از تبار و خانواده بزرگان هستي و آن ها هم هرگز تقلب نمي کنند.«

* »به نظرت وقتي با خواهرت این طور صحبت مي کني، او چه فکري مي کند؟«
* »اگه موافقي با هم خانه را تمیز کنیم؛ اینطوري خیلي زودتر تموم مي شه، موافقي؟«

البته به یاد داشته باشید که همه انسان ها در تمام شرایط یک جور نیستند و یک 
جور هم واکنش نشان نمي دهند؛ مخصوصا وقتي احساسات و عواطف غلیان مي کند 
و فرد برانگیخته مي شود، ممکن است نوجوان یا حتي یک بزرگسال هم به درجات 
پاییني از اخالق و تفکر تنزل کند؛ به همین دلیل این زمان ها معموال براي مباحث 

منطقي زمان مناسبي نیست.
وقت بگذارید

یکي دیگر از کارهایي که مي توان در این زمینه انجام داد صرف وقت با نوجوان است. 
صرف وقت با نوجوان باعث مي شود تا محبت بین والد و فرزند بیشتر شود و از طرف 
 دیگر نوجوان رابطه نزدیکي را با والدین برقرار کند و مسایل و مشکالتش را بیان

 کند.
ادامه دارد ... 

«« والدین موفق «  سالمت
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فرمانده  دوست داشتنی

 بعد از ظهر دیروز در محله گورت منطقه ۱5 اصفهان، ۳ پروژه با حضور 
شهردار اصفهان، مدیر منطقه ۱5 شهر اصفهان و اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان افتتاح شد. بوستان شهرک مرواید با مساحت ۲۴00 متر 
مربع  شامل وسایل حرکت درمانی، میز تنیس و آبنما با مبلغی حدود 
۲50 میلیون تومان به بهره برداری رسید. این طرح با حضور خانواده شهید 
با ۱۴۲0متر  گورت،  محله  فرهنگسرای  شد.  افتتاح  صبوری  محمدرضا 
زیربنا شامل ۳ طبقه به همراه بخش ورزشی، کتابخانه و سالن مطالعه با  
هزینه ۲ میلیارد تومان و حضور خانواده های شهیدان یوسفی و بدیعی به 
بهره برداری رسید. در پایان نیز فرهنگسرای منطقه قصر با مساحت ۷50 
متر مربع و دو بخش اداری و سالن مطاله خواهران و اداری و سالن مطالعه 

برادران با هزینه ۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
مهدی جمالی نژاد در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه های منطقه ۱5 
شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در سال های اخیر، دو 
شهر رهنان و خوراسگان به اصفهان الحاق شده و اکنون مناطق ۱۱ و ۱5 

اصفهان را تشکیل می دهند.
وی افزود: با الحاق این دو شهر به اصفهان، پروژه های خوبی در راستای 
افزایش سرانه های خدماتی در جهت پیشرفت دو منطقه ۱۱ و ۱5 تعریف 

و اجرا شده است.
افتتاح  هفته  دهمین  در  نیز  شنبه  روز  تصریح کرد:  اصفهان  شهردار 
برخوردار منطقه  و فرهنگی در محله های کم  پروژه ها، ۳ طرح عمرانی 
برداری  بهره  به  مروارید  شهرک  و  قصر  گورت،  محالت  شامل   ۱5 

رسید.  
مشارکت   ۱5 منطقه  والیت مدار  و  متدین  مردم  تاکید کرد:  جمالی نژاد 

خوبی با شهرداری منطقه دارند.
پروژه ها وی با اشاره به اینکه در طرح هر هفته چندین افتتاح از خانواده شهدای  این  اجرای  با  امیدواریم  گفت:  می شود،  تجلیل  منطقه  آن 

سرانه های خدماتی از جمله ایجاد بوستان های محلی، زمین های ورزشی، 
مجموعه های فرهنگی، فرهنگسراها و ... در محله های محروم منطقه ۱5 

ارتقا یابد.
شهردار اصفهان افزود: در آینده نیز مجموعه ه ای فرهنگی برای بانوان این 

منطقه لحاظ می شود.
اجرا  در محله ها  قالب  دو  در  پروژه ه های شهری  اینکه  به  اشاره  با   وی 
شهرداری  سوی  از  پروژه های  از  برخی  نشان کرد:  خاطر  می شود، 
انجام خصوصی  بخش  با  مشارکتی  صورت  به  دیگر  برخی  و   اجرا 

 می شود.
داخلی  سرمایه گذار  جذب  دنبال  به  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
همایش  بار  اولین  برای  راستا،  این  در  اظهارکرد:  هستیم،  خارجی  و 
فرصت های سرمایه گذاری پس از تصویب برجام در کالن شهر اصفهان 

برگزار می شود.
شهر  گانه  مناطق ۱5  در  پروژه   ۶۴ اساس  این  بر  ادامه داد:  جمالی نژاد 

اصفهان برای جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی تعریف شده است.
وی به نهضت آسفالت معابر اشاره کرد و گفت: نهضت آسفالت معابر امسال 
با جدیت اجرا شده و اکنون به دلیل سردی هوا این پروژه به کندی پیش 
می رود؛ البته در ماه پایانی سال دوباره این موضوع با جدیت پیگیری 

می شود.

مدیر منطقه 15 اصفهان:
نهضت آسفالت معابر تا 6 ماه اول سال آینده ادامه دارد 

مدیر منطقه ۱5 شهر اصفهان بعد از ظهر دیروز در حاشیه افتتاح طرح های 
فرهنگی این منطقه با اشاره میزان قابل توجه اعتبارات این طرح ها گفت: 
قصر  فرهنگسرای  و  تومان  میلیارد   ۲ حدود  گورت  فرهنگسرای  اعتبار 
حدود یک میلیارد تومان و بوستان مروارید ۲50 میلیون تومان بوده است. 
دکتر رضا مختاری ملک آبادی درباره روند ساخت فرهنگسرای محله قصر 
گفت: فرهنگسرای قصر مربوط به قبل از الحاق منطقه به اصفهان بوده 
است؛ اما مدتی با رکود مواجه بوده که با ورود دکتر جمالی نژاد به مجموعه 
شهرداری و تالش ایشان و همکاران به صورت شبانه روزی در ماه های 

گذشته سرعت خوبی به خود گرفت و به لطف خدا افتتاح شد. 
پروژه مجموعه  فرهنگسرای محله گورت گفت:  درباره ساخت  مختاری 
فرهنگی ورزشی محله گورت، از سال ۹۳ شروع شد و تقریبا حدود ۲ سال 

به بهره برداری رسید. 
وی همچنین بیان کرد: بوستان مروارید در مدت زمان ۸  ماه به طول 

انجامید تا به بهره برداری رسید. 
مدیر منطقه ۱5 شهرداری شهر اصفهان با ابراز امیدواری نسبت به افتتاح 
پروژه های دیگر این منطقه در ماه های آینده گفت: مهم ترین طرح های 
بهره برداری می رسد و در  به  آینده در منطقه ۱5 در دهه مبارک فجر 

اختیار مردم این منطقه قرار می گیرد. 
مختاری ادامه داد: یکی از طرح های مهم و موثر در این منطقه در ضلع 
غربی ارغوانیه و دیگری ضلع شرقی بلوار است که از پروژه های مهم منطقه 
آماده  توحید  خیابان  ابتدای  در  آبنما  یک  همچنین  است.  افتتاح  برای 
اتوبوس بی آر تی گفت:  ایستگاه های  با اشاره به  بهره برداری است. وی 
ایستگاه های اتوبوس بی آر تی، یکی دیگر از طرح های مهم و بزرگ منطقه 
۱5 است که در آینده نزدیک افتتاح می شود. عالوه بر آن پایانه ارغوانیه 
آتی  طرح های  بزرگ ترین  از  اصفهان،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نزدیکی  در 
در منطقه ۱5 است.مدیر منطقه ۱5 شهرداری اصفهان درباره انجام امور 
مربوط به آسفالت خیابان ها گفت: حدود ۴5 هزار تن آسفالت در محله های 
منطقه ۱5 استفاده شد که نهضت آسفالت منطقه ۱5 در سطح مناطق ۱5 

گانه شهر اصفهان رتبه های اول را به خود اختصاص داده است. 
پیاده روسازی  اخیر، نهضت  ماه های  افزود: در  آبادی  رضا مختاری ملک 
را در منطقه شروع کرده ایم که در این نهضت، پیاده روسازی در بیشتر 

خیابان های منطقه انجام شده و بقیه نیز در دست انجام است.
 ۶ در  شد.  هزینه  آسفالت  برای  تومان  میلیارد   ۹ کرد: حدود  بیان  وی 
اقلیمی هم محیا شود، نهضت آسفالت  اوضاع  اول سال آینده که  ماهه 
همچنان ادامه پیدا می کند.مختاری در ادامه سخنان خود درباره نظافت  
در محله های منطقه ۱5 گفت: بحث نظافت شهر، اکنون به بهترین شکل 
در حال انجام است. وی تصریح کرد: مورد نامناسب معابر در محله گورت 
به دلیل انجام زیرساخت های آب و فاضالب محله است. به محض آماده 
معابر  کشی  آسفالت  همکار،  سازمان های  توسط  زیرساخت ها  این  شده 
انجام می شود. ضمن اینکه در این خصوص به سازمان های همکار گفته 
شده که کار خود را هر چه سریع تر انجام دهند تا هزینه بیت المال در 

بخش آسفالت کشی از بین نرود؛ اما همکاری الزم انجام نشد. 
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افتتاح پروژه های شهری، سرانه خدماتی شهر را افزايش داد


