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استاندار اصفهان: 

اجرای برجام 
 دستاوردهای 

 بی بدیل برای اقتصاد
 ایران در پی دارد

شهردار اصفهان در افتتاحیه همایش 
فرصت های سرمایه گذاری:

 اصفهان پاگشای 
سرمایه گذاران 

 پاکدست 
داخلی و خارجی

ترکان در همایش
 فرصت های سرمایه گذاری اصفهان:

ضرورت ورود 
اصفهان به صنعت 

بدون دود

رییس جهاد دانشگاهی کشور:

متولی »تولید ملی« در 
کشور مشخص نیست 
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انتخاب اصلح 2         
ــا  ــح را ب شــاخص ها و ویژگــی هــای انتخــاب اصل
ــاتی  ــد و فرمایش ــرآن مجی ــی از ق ــه آیات ــه ب توج
ــه  ــب علی ــی طال ــن اب ــی اب ــن عل از امیرالمومنی

ــم.  ــان کردی الســام بی
در ایــن فرصــت بــا توجــه بــه ویژگی هــای شــهید 
ــی و  ــده مکتب ــوی نماین ــوان الگ ــه عن ــدرس ب م
ــل  ــک وکی ــل ی ــم و کام ــوی مجس ــح  و الگ اصل
ــی از  ــه برخ ــذرا ب ــی گ ــد نگاه ــلمان و متعه مس
ویژگی هــای آن بــزرگ مــرد تاریــخ  خواهیــم 
ــده  ــای ارزن ــتا  از رهنموده ــن راس ــت. در ای داش
ــد  ــره من ــه اهلل به ــی رحم ــام خمین ــرت ام  حض

می شویم. 
حضــرت امــام خمینــی رحمــه اهلل از آیــت اهلل 
مــدرس بــه عنــوان نماینــده ممتاز و اســوه فضیلت 
و کمــال و تدبیــر و سیاســت و دیانــت یــاد کردنــد 
و فرمودنــد: »اینــک کــه مــدرس بــا ســربلندی از 
بیــن مــا رفــت، برماســت که ابعــاد روحــی و بینش 
سیاســی و اعتقــادی او را هرچــه بهتــر بشناســیم؛ 
 زیــرا کــه او زنــده اســت و الگــوی تمامــی مبــارزان

 است.« 

سرمقاله

Eskimia.ir     ||     Esfahan.Kimia@gmail.com

ادامه در صفحه

مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران همایش مّلی »فقه هنر«:

 اسالم هنر را تشویق می کند

اصفهان

اصفهان  

سیاست 

3 اقتصاد

2

3 و 2صفحات

اطالعیه 
پخش برنامه تلویزیونی

 »قطره«
 با موضوع مدیریت مصرف آب به سفارش آبفای 

 اصفهان، ساعت 18 روزهای یکشنبه و سه شنبه

 هر هفته از 94/10/20 تا اردیبهشت ماه 95 از 

سیمای مرکز اصفهان 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

همایش  فرصت های سرمایه گذاری دریچه ای به آینده ای روشن 
 اندیشمندان اصفهانی برنامه اصفهان را برای عصر پس از صنعت بنویسنداصفهان میزبان 50 گروه سرمایه گذار خارجی 

ارایه60 طرح با اعتبار دو میلیارد دالر برای همراهی با سرمایه گذاران این شهر یک اسطوره شهر همدل داریم



عراقچی: اجرای برجام از شنبه یا 
یکشنبه دیرتر نمی شود

به  اراک  موضوع  شویم  مطمئن  آنکه  برای  گفت:  خارجه  وزیر  معاون 
خوبی پیش می رود، قرارداد اصلی نوسازی راکتور اراک را با یک شرکت 
عضو  عراقچی  عباس  سید  وطن،  کیمیای  گزارش  به  بستیم.  ایرانی 
آخرین  »بررسی  نشست  حاشیه  در  هسته ای  کننده  مذاکره  تیم  ارشد 
تحوالت برجام« در خانه اندیشمندان علوم انسانی و در جمع خبرنگاران 
درخصوص وضعیت سوئیفت و بانک هایی که از آن خارج شده اند، گفت: 
تا آنجا که سؤال کردیم برخی بانک های ما همین االن هم به سوئیفت 
متصل هستند و بانک های جدید نیز به تدریج اضافه می شوند. وی در 
پاسخ به سؤالی درباره زمان دقیق اجرای برجام اظهار داشت: کارها به 
سرعت در حال انجام است و آخرین جزییات و امور آن ظرف امروز و 
فردا جمع بندی می شود و از شنبه یا یکشنبه دیرتر نخواهد بود. معاون 
وزیر خارجه درباره جایگزینی شرکت ایرانی به جای چین در مدرن سازی 
راکتور اراک نیز گفت: برای آنکه مطمئن شویم موضوع اراک به خوبی 
پیش می رود، قرارداد اصلی را با یک شرکت ایرانی بستیم تا با فرصت هایی 
که برجام در اختیار این شرکت قرار می دهد، بتواند با شرکت های خارجی 
کشورهایی که متعهد به همکاری با ما در زمینه نوسازی راکتور اراک 
شده اند، همکاری کند. اگر شرکت ها طبق تعهد خود آمدند که هیچ؛ اما 
اگر نیامدند منتظر آنها نمی مانیم. وی ادامه داد: تضمین اصلی اجرای 
ماست.عراقچی  هسته ای  برنامه های  درخصوص  ما  توانمندی  برجام، 
درباره دستگیری 10 تفنگدار آمریکایی نیز گفت: جمهوری اسالمی ایران 
درخصوص امنیت ملی خود با هیچکس شوخی ندارد و وزارت خارجه در 

کنار نیروهای مسلح دیپلماسی خود را پیش برد. فارس

 استاندار اصفهان گفت: اجرای برجام، در آینده بسیار 

اقتصاد داخلی و  نزدیک دستاوردهای بی بدیل در عرصه 
بین المللی برای ایران به همراه خواهد داشت.

به گزارش کیمیای وطن، رسول زرگرپور روز چهارشنبه 
فرصت های  بین المللی  همایش  گشایش  مراسم  در 
برجام  اجرای  افزود:  اصفهان  خالق  شهر  سرمایه گذاری 
جذب سرمایه گذاران خارجی را تسهیل و تسریع می کند.

وی اظهار کرد: تردیدی نیست که این اتفاق بزرگ ریسک 
سرمایه گذاری را کاهش و انگیزه سرمایه گذاران را افزایش 

می دهد.
هیئت های  شوق  و  شور  اینکه  بیان  با  اصفهان  استاندار 
خارجی برای ورود به ایران موید این موضوع است، افزود: 
استان  اقتصادی  فعاالن  و  اجرایی  دستگاه های  مسئوالن 
را  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  همه  دست  اصفهان، 
که از عملکرد اقتصادی شفاف و سابقه درخشان برخوردار 

هستند، به گرمی می فشارند.
و  تسهیالت  مشاوره ها،  داریم  آمادگی  داد:  ادامه  وی 
انتقال  و  نقل  و  برای صدور مجوزها  را  حمایت های الزم 
قرار  اختیار سرمایه گذاران  سرمایه، در کمترین زمان در 

دهیم.
اعتبار  با  طرح   60 از  بیش  اینکه  به  بااشاره  زرگرپور 
برای  اصفهان  شهرداری  توسط  دالر  میلیارد  دو 
اصفهان  استانداری  افزود:  می شود،  ارایه  سرمایه گذاری 
با  طرح   129 برای  را  سرمایه گذاری  فرصت های  نیز 
ارایه همایش  این  در  یورو،  میلیارد   14 منابع   تامین 

 می کند.

مالی  منابع  تامین  اینکه  بیان  با  اصفهان  استاندار 
افزود:  است،  سرمایه گذاری  جذب  هدف  مهم ترین 
بازارهای  به  دسترسی  جدید،  فناوری های  انتقال 
دانش  ارتقای  محصوالت،  صادرات  بین المللی، 
بین المللی  چارچوب های  قالب  در  همکاری  مدیریت، 
با  سازنده  تعامل  طریق  از  مقاومتی  اقتصاد  بر  تکیه  با 
اصفهان استان  مسئوالن  اهتمام  مورد  جهان   کشورهای 

 است.
دولت  اقدامات  و  رویکردها  با  اینکه  بیان  با  وی 
بین المللی  عرصه  در  موفقیت هایی  امید  و  تدبیر 
زمینه  ترتیب  بدین  کرد:  اظهار  است،  شده  حاصل 
شده فراهم  موضوع  این  برای  مناسبی  بسترهای   و 

 است.
انتخاب  در  اقتصادی  عمده  عوامل  اصفهان،  استاندار 
مکان مناسب برای سرمایه گذاری خارجی را بستر قانونی 
باثبات، فضای مناسب  و  اقتصادی کالن  مناسب، محیط 
کسب و کار و زیرساخت های مورد نیاز اعالم کرد و گفت: 
قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی از بهترین قوانین 

کشور است.
وی ایجاد محیط اقتصادی باثبات و فضای مناسب کسب و 
کار را از رویکردهای اصلی دولت یازدهم بیان کرد و افزود: 
صحیح  مدیریت  و  سیاست ها  اعمال  با  اخیر  دوسال  در 
 30 کاهش  جمله  از  چشمگیری  دستاوردهای  علمی،  و 
درصدی تورم، برقراری انضباط مالی و پولی به دست آمد.

اقتصاد بزرگ  به عنوان دومین  اینکه ما  بیان  با  زرگرپور 

خاورمیانه امروز امن ترین و با ثبات ترین کشور خاورمیانه 
برای  مناسبی  بستر  دلیل  به همین  کرد:  تاکید  هستیم، 

سرمایه گذاری خارجی فراهم شده است.
و  جوان  انسانی  نیروی  وجود  اصفهان،  استاندار 
بخش  منطقه ای،  و  داخلی  گسترده  بازار  تحصیل کرده، 
جمله  از  را  فراوان  تولیدی  عوامل  و  توانمند  خصوصی 
الزامات سرمایه گذاری خارجی دانست و تاکید کرد: ما به 
لطف خدا و برکت انقالب اسالمی، این الزامات را به حد 

مطلوب در کشور و استان اصفهان داریم.
فعاالن  با  مشارکت  و  خارجی  سرمایه های  جذب  وی 
استان  و  دولت  اصلی  رویکردهای  از  را  خارجی  اقتصاد 
از  فراوانی  قابلیت های  دارای  اصفهان  گفت:  و  دانست 
چهار  هوای  و  آب  کشور،  مرکز  در  گرفتن  قرار  جمله 
هفت  سهم  جغرافیایی،  استراتژیک  موقعیت  فصل، 
دانشگاهی،  ناخالص کشور، 160 مرکز  تولید  از  درصدی 
است  کشور  بار  نقل  و  حمل  و  بزرگراه ها  اول  رتبه 
اختیار در  را  کشور  دستی  صنایع  پایتخت  عنوان   و 

 دارد.
ویژه  منطقه  دو  و  خشک  بندر  ایجاد  اصفهان،  استاندار 
و  کرد  بیان  اصفهان  ویژگی های  دیگر  از  را  اقتصادی 
افزود: شش منطقه ویژه اقتصادی نیز در آینده نزدیک در 

اصفهان ایجاد می شود.
وی با اشاره به گزارش بانک جهانی مبنی بر رشدی برای 
اقتصاد کشور در سال 2016 افزود: این موارد نویدبخش 

آینده روشنی برای کشورمان است.

انتخاب اصلح 2         
ادامه از صفحه 1:

ــفارش  ــران س ــت ای ــه مل ــدگان ب ــاب نماین و در انتخ
ــدرس  ــوم م ــل مرح ــد مث ــعی کنی ــه: »س ــد ک فرمودن
ــن  ــه ای ــه ب ــدرس ک ــل م ــه مث ــد؛ البت را انتخــاب کنی
مثــل  آحــادی  شــاید  نمی شــود؛  پیــدا  زودی هــا 
ــام )ره(، ج18، ص 276 ــه ام ــند.« صحیف ــدرس باش م

امام )ره( خط کلی انتخاب اصلح را در این می دانند که 
مردم برای رای دادن کسی و کسانی را پیدا کنند که به 
چون  باشند؛  نزدیک  الگو  یک  عنوان  به  مدرس  شهید 
یافتن کسی که ویژگی های کامل آن انسان برگزیده را 
داشته باشد، بسیار مشکل و در واقع سخت، دست یافتنی 
و  هوش  داشتن  بر  عالوه  مدرس  شهید  که  چرا  است؛ 
جایگاه  و  درمقام  اجتماعی،  و  دینی  سرشار  دانش 
وجود  تقوی،  و  عدالت  با  و  داشت  قرار  نیز  اجتهاد 
آراسته اخالقی  فضایل  و  انسانی  کماالت  به  را   خویش 

 بود.
 او که منادی حق و عدالت و آزادی و استقالل بود، با 
هرگونه تبعیض ناروا و امتیازطلبی های غیرقانونی شدیدا 

مخالفت می کرد. 
عناصری  واستقالل طلبی  وآزادگی  عدالت  و  حق 
فوق  کاربردی  شود،  جمع  کس  هر  در  که  هستند 
نقشه  و  کید  مقابل  در  را  او  می تواند  که  دارد  تصور 
آرمانی  حق طلبی  کند؛  نفوذناپذیر  و  بیمه  دشمن 
هزینه  و  کرد  هزینه  باید  آن  برای  که  است  مقدس 
مگر  است؛  چنین  این  نیز  عدالت خواهی  کمااینکه  شد؛ 
دنبال و  می خواستند  را  عدالت  جز  علی)ع(   حضرت 

اغماض،  و  عفو  ساده زیستی،  و  قناعت  می فرمودند؟ 
قاطعیت  شجاعت،  و  شهامت  کینه ورزی،  از  اجتناب 
و  تیزبینی  کم نظیر،  بالغت  و  فصاحت  تدبیر،  و 
استقامت،  و  و عزت نفس، صبر  مناعت طبع  دوراندیشی، 
و  نظم  تواضع،  و  اخالص  ظالم گریزی،  و  ظلم ستیزی 
برای  استقالل خواهی  و  عظمت  قانون مداری،  انضباط، 
و  استعمارگران  مزورانه  فرهنگ  به  بی اعتنایی  کشور، 
بیگانگان، عشق به مناجات و عبادت و عرفان، رسیدگی 
تدبیر،  حسن  و  صدر  سعه  مستمندان،  و  محرومان  به 
صداقت در رفتار و گفتار، برخی از صفات برجسته مدرس 
 - این مرد الهی و نماینده ملت ایران در مجلس شورا -

و  شاخص ها  از  بخشی  شد  بیان  که  مواردی  بود. 
توجه  مورد  انتخاب  در  باید  که  است  ویژگی هایی 
باید  نیز  شونده  انتخاب  گیرد؛  قرار  انتخاب کننده 
کند  عرضه  است،  آراسته  صفات  این  به  را  خود   اگر 

و اال... .

از  بعد  باید  کرد:   تاکید  آزاد  مناطق  عالی  دبیر شورای 
نوسازی  به  جدی  و  سریع  اقدام  نخستین  در  تحریم ها 
فرصت های  همایش  در  ترکان  اکبر  بپردازیم.   فناوری 
اصفهان  عباسی  هتل  در  خالق  شهر  در  سرمایه گذاری 
تحریم 11  دوره  آینده یک  روز  کرد: ظرف چند  اظهار 
مقدمات  همه  و  می شود  برداشته  ایران  اقتصاد  از  ساله 
کار فراهم است تا این ظلم طوالنی و بلندمدت که آثار 

ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته، خاتمه یابد. 
««نوسازی فناوری

و  ایران  بین  فناوری  فاصله  به  جمهور  رییس  مشاور 
از  برخی  در  ایران  و گفت:  اشاره کرد  کشورهای جهان 
حوزه ها مانند خودرو، پتروشیمی و برق در جایگاه خوب 
موقعیت  تا  شد  باعث  تحریم ها  اما  داشت؛  قرار  جهانی 
فناوری و جهانی ایران از جهان فاصله بگیرد و باید بعد 
نوسازی  به  جدی  و  سریع  اقدام  اولین  در  تحریم ها  از 

فناوری بپردازیم. 
««به روز کردن تکنولوژی

ترکان اضافه کرد: امروز ایران نیازمند سرمایه خارجی و 
به روز کردن تکنولوژی است. اگر امروز مصرف کنندگان 
به کیفیت آن معترض هستند،  ایران نسبت  خودرو در 
گذشته  فناوری  از  هنوز  کشور  که  است  دلیل  این  به 
زیست  آثار  امروز  خودروهای  می کند.  استفاده  خودرو 
محیطی، اجتماعی و رفاهی مناسبی ندارند و دلیل آن 

عقب ماندگی کشور از فناوری روز دنیاست. 
««جایگاه اقتصاد ایران کجاست

کنیم  نگاه  باید  تحریم  از  پس  دوره  در  داد:  ادامه  وی 

جایگاه  به  را  آن  و  کجاست  ایران  اقتصاد  جایگاه  که 
اصلی خود برگردانیم. امروز اتکا به بودجه دولت باید از 
این  بلکه  بودجه دولتی موتور توسعه نیست،  برود؛  بین 

سیاست دولت است که موتور توسعه است. 
««بدهی های دولت زیاد است

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تصریح کرد: همه می دانیم 
هزار   450 دولت  امروز  است.  زیاد  دولت  بدهی های 
نیمه تمام  پروژه های  تکمیل  برای  بودجه  تومان  میلیارد 
احتیاج دارد؛ این در حالی است که بودجه فعلی عمرانی 
کشور تنها 35 هزار میلیارد تومان است.  ترکان افزود: 
سؤال اساسی اینجاست که آیا با اجرای همه پروژه های 
اقتصاد  دولت،  بدهی های  همه  پرداخت  و  نیمه تمام 
برای  اقتصادی  توجیه  آیا  می کند؟  بزرگی  ایران جهش 
بعید است  پروژه های عمرانی درنظر گرفته شده است؟ 
تکمیل  با  و  بدهی ها  حساب  تسویه  از  پس  ایران  که 
پروژه های نیمه تمام، بتواند به رشد اقتصادی دست یابد. 
رشد  موتور  دولت  سیاست های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تعامل  دولت،  سیاست  از  منظور  گفت:  است،  اقتصادی 
تسهیل  ستد،  و  داد  تسهیل  بیرون،  دنیای  با  سازنده 

صادرات و واردات و جذب سرمایه های خارجی است. 
««سرمایه گذار خارجی

مشاور رییس جمهور با بیان اینکه اگر امروز یک منبع 
استقبال  آن  از  قطعا  بیاید،  ایران  اقتصاد  به  فاینانس 
که  است  این  ایران  دولت  ترجیح  کرد:  اظهار  می کنیم، 
سرمایه به همراه سرمایه گذار خارجی وارد کشور شود؛ 
گذار  سرمایه  کنار  در  که  است  این  ما  اعتقاد  که  چرا 

سرمایه  می آید.  کشور  به  فناوری  و  مدیریت  خارجی، 
خارجی بدون سرمایه گذار، قاعدتا مدیریت و فناوری به 
دنبالش نیست و ممکن است حتی به بدهی مالی تبدیل 

شود. 
««اصفهان عصر صنعتی

ترکان با بررسی اصفهان در اعصار مختلف گفت: اصفهان 
قطب   1370 سال  در  نساجی،  قطب   1316 سال  در 
فوالد و در دهه گذشته عصر خودرو را طی کرده است. 
امروز اصفهان عصر صنعتی را پشت سر گذاشته و بنده 
از اندیشمندان اصفهانی می خواهم که برنامه اصفهان را 

برای عصر پس از صنعت بنویسند. 
««اصفهان پیشتاز اقتصاد در ایران است

وی با بیان اینکه اصفهان پیشتاز اقتصاد در ایران است، 
بدون دود  وارد عصر صنعتی  باید  اصفهان  تصریح کرد: 
وارد  شهرش  به  را  دیجیتال  صنعت  باید  اصفهان  شود. 
بماند.  جا  اعصار  تغییر  از  اصفهان  که  است  کند. حیف 
حیف است این شهر که همواره پیشتاز ایران بوده است 

از رفتن به عصر فراصنعتی جا بماند. 
««امروز استارتاپ ها حرف اول را می زنند

امروز  کرد:  نشان  خاطر  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
از  هستیم،  تحریم ها  شدن  برداشته  آستانه  در  که 
وارد شوند.  دیجیتال  به عصر  که  اصفهانی ها می خواهم 
می توانند  و  زنند  می  را  اول  حرف  استارتاپ ها  امروز 
فکری  ظرفیت  اصفهان  کنند.  پرتاب  جلو  به  را  ما 
فراصنعتی عصر  وارد  باید  و  است  ایران   فوق العاده 

 شود.

ترکان :
ضرورت ورود 

اصفهان به صنعت 
بدون دود
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«« رس مقاله بقلم مدیر مسئول 

سیاست

 رهبر معظم انقالب اسالمی، هنر را از اموری دانستند که فقه باید به آن بپردازد و گفتند: اسالم نه تنها هنر را قبول 
دارد؛ بلکه بآن را تشویق می کند.

به گزارش کیمیای وطن، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در دیدار دست اندرکاران همایش ملّی »فقه هنر« که در تاریخ 21 دی 1394 
برگزار شده بود، صبح چهارشنبه در مرکز همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه 

قم، منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشاره به اهمیت موضوع هنر و اظهار خرسندی از 
ورود حوزه علمیه به مقوله فقه هنر گفتند: هنر، امری مبارک و انسانی، زاییده تخیل قوی و 
ذوق وافی و جزو زندگی انسان است؛ در میان فقها و در حوزه های علمیه نیز همواره هنرمندان 
برجسته ای در شاخه شعر و ادب وجود داشته اند. رهبر انقالب، »تحقیق، عمق یابی و تبیین فقه 
هنر برای جامعه« را کاری مبارک و الزم خواندند و خاطر نشان کردند: فقه، متکّفل همه امور 

زندگی بشر است؛ هنر نیز یکی از همین امور است که باید فقه به آن بپردازد.
ایشان الزمه استنباط احکام و اظهارنظر فقهی درخصوص مقوالت هنری را آشنایی فقیه با هنر 
و حد و مرزهای آن دانستند و افزودند: اسالم نه تنها هنر را قبول دارد؛ بلکه آن را نیز تشویق 

می کند و نمونه های تاریخی آن، نشان دهنده همین توجه و تشویق است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به آمیخته بودن هنر با جوامع بشری امروز 
و آثار مستقیم آن در فکر، روح و سبک زندگی انسان گفتند: درخصوص 
به  می توان  عمق یابی،  و  دقت  با  هنری  مسایل  در  معروف  فتاوای  برخی 
حرف های تازه و نویی رسید. رهبر انقالب درخصوص الزامات نوآوری در 
فقه هنر تاکید کردند: باید مسأله »انضباط فقهی« به طور جدی مورد توجه 
باشد و بدون تأثیر گرفتن از جّو عمومی و با استفاده از اصول و روش استنباط 
 فقهای شیعه در مراجعه به کتاب و سّنت، درخصوص فقه هنر نیز به نتایجی

رسید.
در  تفقه  حسنه  سنت  پایه گذاری  از  تقدیر  با  همچنین  ایشان 
این  دست اندرکاران  به  خطاب  هنر،  فقه  همایش  برگزاری  و  هنر 
انجام  اینها  از  زودتر  خیلی  باید  کار  این  کردند:  تاکید  همایش 
دنبال توقف  بدون  را  آن  باید  است،  شده  آغاز  که  اکنون  و   می گرفت 

 کنید.

استاندار اصفهان: 

اجرای برجام، دستاوردهای بی بدیل برای اقتصاد ایران در پی دارد

سخنگوی کاخ سفید با اشاره به تحریم های هسته ای تاکید 
ادامه خواهد  ایران  بهانه های دیگر، تحریم ها علیه  به  کرد: 

داشت.
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، 10 ملوان آمریکایی 
با دو قایق، بعدازظهر سه شنبه وارد آب های ایران در خلیج 
آمریکایی ها  آشکار  تجاوز  این  به  واکنش  در  فارس شدند. 
به آب های ایران، رزمندگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

اقدام به بازداشت تفنگداران آمریکایی کردند.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه با سی ان 
اقدام غیرقانونی سربازان  به دلیل  به جای عذرخواهی  ان، 
جالب  کرد.  ثباتی  بی  ایجاد  به  متهم  را  ایران  کشورش، 
برداشته  گام های  از  ادامه  در  آمریکایی  مقام  این  اینکه، 
خوشحالی  ابراز  برجام  راستای  در  ایران  توسط   شده 

کرد.
نقض  را  ایران  دریایی  حریم  آمریکا  سربازان  که  حالی  در 
آمریکا  متحده  »ایالت  شد:  مدعی  ارنست  جاش  کرده اند، 
اقداماتی  است؛  ایران  از سوی  تحریک آمیز  اقدامات  نگران 
که  است  جهت  همین  به  شود.  می  ثباتی  بی  باعث  که 
قرار  ایران  با  توافقی  به  رسیدن  در  را  اولویت خود  آمریکا 
 داد تا از دستیابی ایران به سالح های هسته ای جلوگیری

 شود.«
سخنگوی کاخ سفید افزود: »این توافق در حقیقت بهترین 

به سالح های  ایران  دستیابی  عدم  از  اطمینان  برای  روش 
هسته ای است و براساس همین توافق آنها متعهد شده اند 

که 98 درصد اورانیوم خودشان را از ایران خارج کنند.
اندازه ساخت  به  را حتی  مواد الزم  ایران در حال حاضر   
یک  بدون  را  اینکار  ما  و  ندارد  هسته ای  سالح  یک 
پیشرفتی  این  و  دادیم  انجام  آمریکا  سمت  از  شلیک 
دست به  ایران  تهدیدات  با  مواجهه  در  ما  که   است 

 آورده ایم.«
به  »تحریم ها  گفت:  ایران  علیه  تحریم ها  به  اشاره  با  وی 
لغو  برای  و  بود  شده  تحمیل  ایران  هسته ای  برنامه  خاطر 
آنها، ایران باید گام هایی را که متعهد شده است، بردارد و 
تایید  هسته ای  بین المللی  متخصصان  توسط  اقدامات  این 
شود؛ ما متوجه شویم که ایران به دنبال توسعه سالح های 

هسته ای نیست.«
ایران  تحریم  برای  آمریکا  بهانه های  درباره  ارنست  جاش 
داد  خواهیم  ادامه  ایران  علیه  را  تحریم ها  »ما  گفت:  نیز 
را  تحریم ها  ما  است.  تروریسم  از  آنها  حمایت  آن  علت  و 
برنامه  توسعه  آن  علت  و  داد  خواهیم  ادامه  ایران  علیه 
بگویم  واضح تر  حتی  آنهاست.  بالستیک  موشک های 
می کنیم  وضع  ایران  علیه  را  بیشتری  های  تحریم 
2015 سال  اواخر  در  موشکی  آزمایش  آن  دلیل   و 

 است.«

در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز در صورت 
حصول توافق نهایی بین وزارت کشور و شورای نگهبان، اخذ 
رأی و شمارش آرا در تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت 
به  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به  شد.  خواهد  اجرا  الکترونیک،  
نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور،  در پی انعکاس خالف 
و  رسانه ها  از  برخی  در  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  واقع 
انتشار تیترهای خبری غلطی با مضمون منتفی شدن برگزاری 
کرد. منتشر  اطالعیه ای  کشور،   وزارت  الکترونیک،   انتخابات 
شرح بدین  اطالعیه  این  کامل  متن  گزارش  این  بر   بنا 

 است:
شورای  مجلس  امروز  مصوبه  واقع  خالف  انعکاس  پی  در 
اسالمی در برخی از رسانه ها و انتشار تیترهای خبری غلطی 
الکترونیک منتفی شد؛  به استحضار  انتخابات  نظیر برگزاری 
ملت شریف ایران و اصحاب محترم رسانه می رساند، تصمیم 
روز جاری نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بررسی مفاد 
نگهبان درخصوص طرح  از سوی شورای محترم  اعاده شده 
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، مطلقا 
کامال  انتخابات  برگزاری  برای  قانونی  مجوز  عدم  معنای  به 

الکترونیک نمی باشد.
به عالوه تغییری در روند تعامل بین وزارت کشور و شورای 
محترم نگهبان در امر انتخابات الکترونیک واقع نشده است و 
همچنان که در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
با توافق بین وزارت کشور و شورای محترم نگهبان، اخذ رأی 

الکترونیک  صورت  به  انتخابیه  حوزه   14 در  آرا  شمارش  و 
نگهبان  تأیید شورای محترم  به  انتخابات  نتایج  و  انجام شد 
اسالمی شورای  مجلس  وارد  منتخب  نامزدهای  و   رسید 

 شدند.
در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز در صورت 
استمرار تعامل فی مابین و حصول توافق نهایی بین وزارت 
کشور و شورای نگهبان، انشااهلل، اخذ رأی و شمارش آرا در 
برگزار  الکترونیک  صورت  به  انتخابیه  حوزه های  از  تعدادی 

خواهد شد.
در  نیاز  مورد  اصالحات  ضرورت،  صورت  در  است  بدیهی 
محترم  شورای  تفاهم  با  انتخابات،  قانون  اجرایی  آیین نامه 

نگهبان اعمال خواهد شد.

اخذ رای الکترونیکی در برخی از حوزه های انتخابیه اجرا خواهد شد آمریکا: تحریم های بیشتری را علیه ایران وضع می کنیم

 اسالم نه تنها هنر را قبول دارد؛ بلکه آن را نیز تشویق می کند
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در سرمای بسیار شدید زمستان ایران، خیران ناشناس در 
سراسر این کشور اقدام به برپایی دیوار مهربانی کردند.

 به گزارش صاحب نیوز، به نقل از  گروه ترجمه اصفهان 
بیدار  از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در سرمای بسیار شدید 
زمستان ایران، خیران ناشناس در سراسر این کشور اقدام 
به برپایی دیوار مهربانی کردند. دیوار مهربانی دیواری است 
رنگ شده با آویزها و چوب لباسی های نصب شده بر روی 
لباس های  اگر  اینکه  به  می کند  دعوت  را  عابران  که  آن، 
گرم خود را نیاز ندارند، بگذارند و اگر به لباس گرم نیاز 

دارند، بردارند.
 تغییری منحصر به فرد در رویه کمک های ناچیز نقدی که 
برای کمک به نیازمندان در کاسه های گدایی ریخته می شد 
و می توانست شرمندگی نیازمندان را به دلیل درخواست و 

التماس به دنبال داشته باشد.
 دیوارهای مهربانی بسیاری )ده ها دیوار مهربانی(، در سراسر 

ایران برپا شده است و دست کم یک خّیر حتی یخچالی 
در خارج از منزل قرار داده است و از مردم می خواهد مواد 

غذایی در آن بگذارند یا اگر نیاز دارند، بردارند.
 مهرانگیز توسلی، در حالی که یک لباس پشمی را بر روی 
دیوار مهربانی در مرکز شهر تهران آویزان می کرد، گفت: 
این نشانه مهر و محبت به همدیگر است. قبل از این من 
نمی دانستم با این لباس ها چکار کنم، ولی حاال نیازمندان 

هر چیزی را که احتیاج داشته باشند، می توانند بردارند.
 طبق آمار دولت ایران، جمعیت افراد بی خانمان در تهران 
آن ها زن هستند.  است که یک سوم  نفر  حدود ۱۵۰۰۰ 
سرمای زمستان غیرقابل تحمل است؛ مخصوصا زمستان 
زیر صفر  غالبا  و دمای هوا  به شدت سرد  امسال که هوا 
درجه بوده است. ساغر مالیانی در حالی که یک کت زنانه 
آویزان می کرد، گفت: دیوار مهربانی، یک حرکت  را  بلند 
نیازمندان  کردن  التماس  و  گدایی  از  دیوار  این  زیباست. 

پشت در خانه ها جلو گیری می کند و باعث می شود که به 
حیثیت آن ها لطمه وارد نشود.

 محمد جواد لکزایی دانشجوی دانشگاه گفت: بسیاری از 
مردم ایران، به دلیل تحریم های بین المللی که بر سر برنامه 

هسته ای به ایران تحمیل شده است، رنج می برند.
 او در حالی که یک پیراهن بر روی دیوار آویزان می کرد، 
ادامه داد: بسیاری از مردم درآمد پایینی دارند و این کفاف 
هزینه های زندگی آن ها را نمی دهد. همچنین بسیاری از 
دانش آموزان بی بضاعت هستند که پشتیبان مالی ندارند و 
در عین حال به خاطر این که آبرو و شخصیتشان زیر سوال 

نرود، درخواست کمک نمی کنند.
 در یک محله ثروتمند در شمال تهران، ساکنان بر روی 
دیوار تعداد بسیار زیادی کت، شلوار، جوراب، ژاکت، کاله 
و حتی کیف قرار داده اند. در مرکز شهر نزدیک یک پارک 
که محل رفت و آمد افراد بی خانمان و معتادان است، یک 

نفر یک یخچال و یک کیوسک پر از پتو، کفش و کتاب 
قرار داده است.

 بر روی یخچال نوشته شده است: غذای جسم تو و باالی 
کتاب ها نوشته شده است: غذای روح تو.

دیوار مهربانی و غذای جسم و روح 
نیازمندان ایران، لباس های زمستانی خود را از روی دیوار مهربانی برمی دارند

  غلظت آالینده ها در اصفهان
 افزایش می یابد

  در حالی که هواشناسی افزایش غلظت آالینده ها را برای روزهای آتی 
برای هوای اصفهان پیش بینی می کند، جدول شاخص کیفی هوای این 
روز  در  حساس  گروه های  برای  بودن  ناسالم  دهنده  نشان  کالن شهر 

چهارشنبه است.
روز  اصفهان  استان  هواشناسی  کل  اداره  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
چهارشنبه اعالم کرد: تحلیل نقشه های هواشناسی، بیانگر حاکمیت جوی 

پایدار تا آخر این هفته بر آسمان استان است. 
بر این اساس حاکمیت جوی پایدار، باعث افزایش پتانسیل مواد آالینده 

در شهرهای صنعتی و مرکز استان خواهد شد.
افزایش  سانتیگراد  درجه  سه  تا  یک  آینده  ساعت   24 در  دما  بیشینه 

خواهد داشت. 
همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست، وضعیت هوای شهر اصفهان را 
در روز چهارشنبه با میانگین شاخص کیفی ۱23 برای گروه های حساس 

شامل کودکان، سالمندان و بیماران ناسالم عنوان کرد.
شهر،  خمینی  شهرهای  هوای  روز  این  در  همچنین 
اعالم ناسالم  و  نارنجی  وضعیت  در  نیز  سجزی  و   شاهین شهر 

 شد.

دکتر طیبی:

متولی »تولید ملی« در کشور 
مشخص نیست 

رییس جهاد دانشگاهی کشور گفت: تولید علم باید تبدیل به 
ثروت و قدرت برای کشور شود.

گردهمایی  پنجمین  و  چهل  در  طیبی  دکتر  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
واحدهای  و  پژوهشگاه ها  سازمان ها،  فناوری  و  پژوهش  معاونان 
دانشگاهی  جهاد  همت  به  که  کشور  سراسر  دانشگاهی  جهاد  پژوهشی 
و  توسعه  راه های  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  اصفهان  صنعتی  واحد 
معدود  راه های  این  جز  به  سخنرانی ها  در  و  است  معدود  پیشرفت 
راه ها  این  باید  حال  این  با  کرد:  اظهار  کرد،  نمی توان  دیگری  صحبت 
 را بازگفت و تکرار کرد تا مورد توجه قرار گیرند و در این راه ها حرکت 

کنیم. 
وی افزود: معتقد هستیم باید اقتصاد کشور، از یک اقتصاد تک محصولی 
به تولید ملی تبدیل شود که در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ یک 
با  را  منابع  و  اهمیت می دهند  تولید  توسعه خط  به  دیدگاهی که صرفا 

خریدن از بیرون تامین می کنند.
و  دارند  تاکید  حوزه ها  همه  در  دانش  اهمیت  بر  دوم  دیدگاه   
عمل است،  منبع بنیان  که  اول  دیدگاه  خالف  و  است   دانش بنیان 

 می کند. 
رییس جهاد دانشگاهی کشور با بیان اینکه ایران با انقالب اسالمی حرف 
نویی به دنیا عرضه کرد و از این رو دشمنان زیادی دارد، گفت: عالوه بر 
اتکا  باید تولید نیز به دانش  اینکه اقتصاد ما باید متکی بر دانش باشد، 
وابستگی  منابع  به  ما  که  می شود  ناشی  اینجا  از  تحریم ها  باشد.  داشته 

داریم. 
طیبی با اشاره به تشکیل جهاد دانشگاهی اضافه کرد: حرکت به سمت 
جهاد  اصلی  رویکردهای  از  فناوری  و  دانش  و  ملی  تولید  تجاری سازی، 
صورت  به  را  چهارم  برنامه  سند  گذشته  دوره  در  است.  دانشگاهی 
حرکت  محور  شاخص  جهاد  باید  گفتیم  و  کردیم  تهیه  محور   شاخص 

کند.
 در دوره مسئولیت جدید نیز، برنامه سه ساله پنجم را تهیه کردیم که 
تقریبا روبه اتمام است. در این برنامه برای همه واحدهای جهاد دانشگاهی 
در استان ها در سطح ملی و با توجه به ویژگی های بومی ماموریت مشخص 

شده است. 
طرح های  برای  منابع  تامین  و  حمایت  دنبال  به  باید  اینکه  بیان  با  وی 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علم  معاونت  داد:  ادامه  باشیم،  پژوهشی 
میلیارد   ۱۰ و  معاونت  طرف  از  تومان  میلیارد   ۱۰ تا  کرده  موافقت 
همچنین  گیرد.  قرار  مشترک  صندوق  یک  در  جهاد  طرف  از  تومان، 
را خود  سهم  داده  قول  معاونت  شود،  تجاری  و  صنعتی  طرح ها   اگر 

 ببخشد.
مورد  در  صنعت  وزارت  با  اینکه  بیان  با  کشور  دانشگاهی  جهاد  رییس 
صنایع نوین و با سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه جهاد دانشگاهی 
جهاد  از  خود  اخیر  بازدید  در  نوبخت   دکتر  گفت:  کرده ایم،  صحبت 
انجام  نهاد  این  بودجه  شدن  برابر  دو  درباره  صحبت هایی   دانشگاهی، 

داده است.
 همچنین در بودجه امسال هفت هزار میلیارد تومان به مباحث پژوهشی 
اختصاص داده شده که در این میان سهم شایان توجهی نیز برای بخش پژوهش 
جهاد دانشگاهی در نظر گرفته شده است؛ در این زمینه با نمایندگان مجلس 
 صحبت می کنیم تا بودجه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه به تصویب 

برسد. 

«« اخبار

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی )ماشین آالت، مواد اولیه و 
محصوالت( از 24 تا 27 دی در ساعات بازدید ۱۵ تا 22 در محل برگزاری 
شهرستان  تاریخی  پل  جوار  در  اصفهان  استان  بین المللی  نمایشگاه های 

برگزار می شود.
اصفهان،  استان  بین المللی  نمایشگاه های  شرکت  رسانه  واحد  گزارش  به 
 6۵ تعداد  می شود،  برگزار  ساالنه  دو  صورت  به  که  نمایشگاه  این  در 
استان های  از  نمایشگاهی،  فضای  مربع  متر  در۵۵۰۰  مشارکت کننده 
خوزستان  سمنان،  قم،  مرکزی،  تهران،  رضوی،  خراسان  فارس،  اصفهان، 
و چهار محال و بختیاری و نمایندگی کشورهای هلند، کره جنوبی و چین 

حضور دارند.
مواد  و  رنگ  ماشین آالت،  زمینه  در  ترکیه  کشور  از  شرکت   4 همچنین 

شیمیایی، چاپ و تکمیل به صورت مستقیم حضور یافته اند.
بازرگانی  سپاهان،  نساج پور  نوبافت،  ایران  پلی اکریل،  چون  مجموعه هایی 
در  دانش بنیان  شرکت های  و  چهلستون  ذوب ریسی  تابناز،  نخ  نواب 
زمینه های خدمات نساجی، ماشین آالت و قطعات نساجی، تولید مواد اولیه، 
واردات و صادرات مواد اولیه و ماشین آالت و خدمات علمی و تحقیقاتی 

مشارکت کنندگان شاخص این نمایشگاه را تشکیل می دهند.
مراسم رسمی افتتاح این نمایشگاه ساعت ۱۵ روز 24 دی، با حضور مدیر 
کل دفتر پوشاک و نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاور وزیر و 
معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیر انجمن صنایع نساجی 
نساجی  کارفرمایان  انجمن  رییس  و  اصفهان  بازرگانی  اتاق  رییس  ایران، 

اصفهان برگزار می شود.
در  آموزشی  کارگاه  دو  و  کشور  نساجی  بازار صنعت  ایده  اولین  برگزاری 
حاشیه برگزاری نمایشگاه، از برنامه های جنبی یازدهمین نمایشگاه صنعت 

نساجی خواهد بود.
ازتاالرگفتوگوتاکارگاههایآموزشیوحضورشرکتهایدانشبنیان

در  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  نساجی  دانشکده  فناوری  و  پژوهش  معاون 
این باره گفت: یازدهمین نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان که به صورت 
دو ساالنه برگزار می شود، برای فعاالن و دانشجویان این صنعت نمایشگاه 
را  رویداد  اصفهان چهار  دانشگاه صنعتی  نساجی  دانشکده  و  است  مهمی 

برای برگزاری هرچه پربارتر آن برنامه ریزی کرده است.
اصفهان  دانشگاه صنعتی  نساجی  دانشکده  اینکه  به  اشاره  با  اکبر خدامی 
بیش از 4۰۰ نفر دانشجو در رشته مهندسی نساجی دارد، افزود: هم اینک 
بازار نساجی کشور، بر اثر واردات بی رویه و قاچاق منسوجات فوق اشباع 
شده و در این شرایط صنایع ما نمی توانند با روش های نساجی سنتی حرفی 

برای گفتن داشته باشند. 
برای  جدید  بازاری  به وجودآورنده  می تواند  نمایشگاه  این  کرد:  اظهار  وی 
مشارکت کنندگان و فرصت آشنایی آن ها با تکنولوژی و پیشرفت های علمی 

در زمینه نساجی باشد.
و  نساجی  واحدهای  برای حفظ حیات  اضافه کرد: در شرایط مذکور  وی 
باشد و ضروری است  رقابت، رویکرد سنتی نمی تواند جوابگو  توان  یافتن 
صنعت نساجی ما با مسلط شدن به علم روز، محصوالت خود را به صورت 

متمایز تولید کنند.

ایده  اولین  برگزاری  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
بازار تخصصی صنعت نساجی کشور، به همت دانشکده مهندسی نساجی 
در  صنعتی  دانشگاه  تجاری سازی  و  فناوری  مدیریت  و  صنعتی  دانشگاه 
نمایشگاه  این  و  اصفهان  برای  بزرگی  افتخار  را  امسال  نساجی  نمایشگاه 

دانست.
به گفته وی 2۰ ایده به دبیرخانه این ایده بازار ارسال شده و پس از داوری، 
محل  همایش های  سالن  در  ماه،  دی   27 روز  در  رقابت  برای  ایده   ۱۰

برگزاری نمایشگاه های استان اصفهان برگزیده می شوند. 
وی با اشاره به وجود تاالر گفت وگو در حاشیه برگزاری یازدهمین نمایشگاه 
روز  چهار  در  نساجی،  دانشکده  اساتید  گفت:  اصفهان  نساجی  صنعت 
برگزاری این نمایشگاه در غرفه دانشگاه صنعتی برای ارایه مشاوره به بخش 
صنعت و ثبت نیازهای پژوهشی درباره تکنولوژی های نساجی حضور دارند.

وی تاکید کرد: این مهم می تواند به هرچه کاربردی تر شدن پژوهش های 
از  استفاده  با  کشور  نساجی  صنعت  رقابتی  توان  افزایش  و  دانشگاهی 

پیشرفت های روز کمک کند.
موضوع های  با  تخصصی  آموزشی  کارگاه   2 همچنین  یادآور شد:  خدامی 
مدت  در  نساجی  صنعت  در  پیشرفته  تکمیل های  و  فرش  کیفیت  بهبود 

برگزاری نمایشگاه برپا می شود.
وی همچنین از اختصاص یک غرفه به ۵ شرکت دانش بنیان خبر داد که 
این شرکت ها، فعالیت ها و محصوالت جدید خود در زمینه نساجی را در 

این غرفه ارایه خواهند کرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، با اشاره 
به اینکه در سه ماه پایانی امسال با برگزاری چند رویداد با موضوع صنعت 
نساجی بار دیگر توجه جامعه علمی و بخش صنعت را به سمت این صنعت 
مسابقات  کشور،  نساجی  صنعت  بازار  ایده  اولین  افزود:  می دهیم،  سوق 
مهندسی پوشاک و همایش ملی نساجی ایران در اصفهان، مهم ترین این 

رویدادهاست.

با حضور مسئوالن کشوری
برگزاری اولین ایده بازار تخصصی صنعت نساجی کشور، در یازدهمین نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان

در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  عمومی کل  روابط 
ورود  بودن  غیرعمدی  قطعیت  به  اشاره  با  اطالعیه ای 
به  آمریکایی  رزمی  شناورهای  غیرمجاز  و  غیرقانونی 
رهاسازی  از  خلیج فارس،  در  ایران  سرزمینی  آب های 
آب های  در  آمریکایی  شده  دستگیر  تفنگداران 

بین المللی خبر داد.
سپاه  کل  عمومی  روابط  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
به  اشاره  با  اطالعیه ای  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
غیرمجاز  و  غیرقانونی  ورود  بودن  غیرعمدی  قطعیت 
شناورهای رزمی آمریکایی به آب های سرزمینی ایران 
تفنگداران دستگیر شده  رهاسازی  از  در خلیج فارس، 

آمریکایی در آب های بین المللی خبر داد.
به سپاه کل عمومی روابط اطالعیه کامل متن 

شرحذیلاست:
 به گزارش سپاه نیوز، در بخشی از این اطالعیه آمده 
است: در پی ورود غیرقانونی و غیرمجاز دو فروند شناور 
رزمی آمریکایی به آب های سرزمینی جمهوری اسالمی 
در  فارسی  جزیزه  حوالی  در  و  فارس  خلیج  در  ایران 
این   )94/۱۰/22 مورخ  )سه شنبه  گذشته  روز  عصر 
شناورها پس از تمکین اخطار شناورهای رزمی نیروی 
دریایی سپاه، متوقف و سرنشینان آن، که 9 تفنگدار 

مرد و یک تفنگدار زن بودند، دستگیر شدند.
 این اطالعیه افزوده است: همانگونه که در اطالعیه های 
قبلی تصریح شده بود، در هنگام توقیف این دو شناور 

ناوگروه  و  آمریکا  “ترومن”  هواپیمابر  ناوگروه  رزمی، 
هواپیمابر “شارل دو گل” فرانسه، در آب های بین المللی 
ناو گروه هواپیمابر  منطقه حضور داشته اند و همزمان 
آمریکایی، اقدام به تحرکات انفعالی و احساسی هوایی 
مقتدرانه  مدیریت  و  هوشمندی  با  که  کرد  دریایی  و 
نیروی دریایی سپاه کنترل و آرامش در منطقه تامین 

شد.
شناورهای  “در  اینکه  بیان  با  اطالعیه  این  ادامه  در   
آمریکایی  سالح های سبک و نیمه سنگین وجود داشته 
استقرار  و  انتقال  از  پس  است:  شده  تصریح  است” 
تفنگداران دستگیر شده در محل پایگاه نیروی دریایی 
سپاه، بررسی های الزم درباره چرایی و چگونگی ورود 
غیرقانونی آنان آغاز گردید و همزمان مقامات سیاسی 
آمریکا در تماس های مکرر با مقامات سیاسی کشورمان 
خود،  رزمی  شناورهای  اقدام  خواندن  غیرعمدی  با 

آزادی تفنگداران آمریکایی را درخواست کردند.
از بررسی های فنی و  افزوده است: پس  این اطالعیه   
عملیاتی در تعامل با مراجع ذی صالح سیاسی و امنیت 
ملی کشور و مشخص شدن سهوی و غیرعمدی بودن 
جمهوری  آب های  به  آمریکا  رزمی  شناورهای  ورود 
به رهاسازی  آنها، تصمیم  ایران و عذرخواهی  اسالمی 

آنان گرفته شد.
متعهد  “آمریکایی ها  اینکه  بر  تاکید  با  اطالعیه  این   
آورده  نشوند”  مجدد  اشتباهات  دچار  که  شدند 

لحظاتی  شدهف  دستگیر  دریایی  تفنگداران  است: 
سپاه  دریایی  نیروی  رزمی  شناورهای  نظارت  با  قبل 
رها  بین المللی  آب های  در  اسالمی  انقالب   پاسداران 

شدند.
رزمندگان  است:  شده  تاکید  اطالعیه  این  پایان  در   

اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  غیور 
تنگه  و  فارس  خلیج  پهنای  در  گذشته  مانند  به 
و  دریایی  سیادت  از  صالبت  و  اقتدار  با  هرمز 
خواهند  دفاع  ایران  اسالمی  جمهوری  آبی   مرزهای 

کرد.

شهردار اصفهان در همایش بین المللی فرصت های سرمایه 
گذاری شهر خالق، با بیان اینکه شهر اصفهان منابع و ظرفیت 
های زیادی در زمینه های مختلف از جمله علمی، صنعتی، 
هنری، فرهنگی و تاریخی دارد، تاکید کرد: ما پاگشای سرمایه 
این  قرمز  فرش  روی  بر  خارجی  و  داخلی  پاکدست  گذاران 

اسطوره شهر هستیم.
به گزارش کیمیای وطن، مهدی جمالی نژاد در مراسم آغازین 
المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق  همایش بین 
اصفهان، افزود: امروز شهرهای دنیا به دنبال رقابت تنگاتنگ 
با سایر شهرها برای سرمایه گذاری هستند.وی نژاد با اشاره به 
اینکه اصفهان یکی از بهترین موقعیت ها را در این زمینه دارد، 
افزود: شهر اصفهان مملو از اسطوره هاست و این نصف جهان 
مصمم است با حضور سرمایه گذاران جهانی وارد این عرصه 
رقابت شود.وی با بیان اینکه مردم نصف جهان حافظ سرمایه 
های داخلی و خارجی هستند، اظهار کرد: امروز برای همراهی 
با سرمایه گذاران این شهر یک اسطوره شهر همدل داریم که 
این به معنی ثبات و امنیت برای سرمایه گذار است.وی با بیان 
اینکه شهر اصفهان منابع و ظرفیت های زیادی در زمینه های 
تاریخی  و  فرهنگی  علمی، صنعتی، هنری،  از جمله  مختلف 
دارد، تاکید کرد: ما پاگشای سرمایه گذاران پاکدست داخلی و 

خارجی بر روی فرش قرمز این اسطوره شهر هستیم.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام ۱۰ هزار و 
466 داوطلب در دومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 

کشور خبر داد.
حسین توکلی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، با بیان اینکه 
مهلت ثبت نام در این آزمون تا روز شنبه 26 دی ماه 94 ادامه 
دارد، گفت: دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون نیز بر سایت 
سازمان سنجش قرار دارد و داوطلبان می توانند با مطالعه دقیق 
دفترچه راهنما در صورت داشتن شرایط و ضوابط نسبت به ثبت 

نام اقدام کنند.
 ۱394 سال  فراگیر  مشترک  استخدامی  آزمون  نخستین 
دستگاه های اجرایی کشور روز جمعه اول خردادماه امسال در 

۵8 شهرستان و ۱۰8 حوزه برگزار شد.
در این آزمون ۱93 هزار و 468 داوطلب ثبت نام کرده بودند 
که از این تعداد 7۵ هزار و 3۱ نفر زن و ۱۱8 هزار و 437 نفر 

مرد بوده اند.
بر اساس این گزارش در نخستین آزمون استخدامی مشترک 

فراگیر سال ۱394 دستگاه های اجرایی کشور از ۱93 هزار و 
468 نفر داوطلب ثبت نام کننده، ۱2۱ هزار و 2۱9 داوطلب 
در جلسه آزمون حاضر و تعداد 72 هزار و 249 داوطلب غایب 
بوده اند، به عبارت دیگر 62.66 درصد داوطلبان در جلسه حاضر 
تعداد ۱2۱ هزار و 2۱9  از  بوده اند که  و 37.34 درصد غایب 
داوطلب حاضر در جلسه آزمون، تعداد 43 هزار و 67۵ نفر زن و 

77 هزار و ۵44 نفر مرد بوده اند.

به دنبال عذرخواهی آمریکایی ها؛

سپاه پاسداران ۱۰ تفنگدار آمریکایی را آزاد کرد

ثبت نام بیش از ۱۰ هزار نفر در دومین آزمون استخدامیاصفهان پاگشای سرمایه گذاران پاکدست داخلی و خارجی



 محموله قاچاق یک میلیارد و 
۹۰۰میلیون ریالی در اصفهان

ماه  اول  نیمه  در  گفت:  اصفهان  استان  اصناف  بازرسی  مدیر 
با ارزش یک میلیارد و ۹۰۰  از کاالی قاچاق  جاری، محموله ای 
محمدی  جواد  شد.  ضبط  و  کشف  اصفهان  در  ریال  میلیون 
اظهار داشت: تیم بازرسی استان اصفهان، متشکل از نمایندگان 
بازرسی اصناف، پلیس آگاهی و تعزیرات حکومتی حین گشت زنی 
ارزش  به  کامپیوتر  لوازم جانبی  انواع  کارتن  به کشف ۷۶  موفق 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۴۸ جفت کفش خارجی به 
ارزش ریالی ۴۸ میلیون ریال در نیمه اول این ماه شد. وی بیان 
داشت: همچنین در بررسی های به عمل  آمده دو هزار و ۲۰۷ قاب 
موبایل با تصاویر مبتذل و غیر مجاز به ارزش ۳۳۰ میلیون ریال و 
 ۱۷صندوق میوه نارنگی پاکستانی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیون ریال 

کشف شد.

به همت کمیته امداد استان اصفهان انجام شد:

بهره  مندی 25۰۰ کودک از خدمات 
حمایتی تغذیه

از اجرای  معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان اصفهان 
در  سوء تغذیه  دچار  کودکان   ۵۰۰ و  هزار   ۲ برای  تغذیه  طرح 
استان اصفهان خبر داد. به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان، کریم زارع با اشاره 
منظور جلوگیری  به  زیر ۶ سال گفت:  کودکان  تغذیه  به طرح 
 ۶ زیر  کودکان  برای  سوء تغذیه  از  ناشی  بیماری های  بروز  از 
سال در خانواده های نیازمند، ماهانه به طور متوسط ۷۰۰ هزار 
دچار  کودکان  خانواده  به  سالم  غذایی  مواد  تهیه  جهت  ریال 
کودکان  بتوانند  خانواده ها  این  تا  می شود  پرداخت  سوء تغذیه 
خود را با تغذیه سالم از بیماری های ناشی از سوء تغذیه در امان 
نگهدارند. وی با بیان اینکه این اقدام بر اساس طرحی سراسری 
با  طرح  این  افزود:  می شود،  اجرا  امام  امداد  کمیته  سوی  از 
همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهت شناسایی، 
و  پیگیری  و  سوء تغذیه  دارای  کودکان  پایش  پرونده،  تشکیل 
امداد  کمیته  و سالمت  معاون حمایت  می شود.  اجرا  آن  بهبود 
 ۵۰۰ و  هزار   ۲ گذشته  ماه   ۹ در  کرد:  تصریح  اصفهان  استان 
کودک زیر ۶ سال استان اصفهان، تحت پوشش طرح تغذیه قرار 
گرفتند. وی تاکید کرد: کودکان خانواده هایی که دچار سوء تغذیه 
امداد  کمیته  به  و  شناسایی  بهداشت  مراکز  طریق  از  هستند، 
معرفی می شوند و پس از تایید استحقاق توسط امداد خانواده، 
تحت پوشش طرح قرار می گیرند. زارع اضافه کرد: البته طبق 
حمایت  می تواند  امداد  کمیته  ساالنه  مشخص  سهمیه بندی 
تعدادی از کودکان دچار سوء تغذیه را تقبل کند که با پایش های 
بهبود  می گیرد،کودکان  صورت  مراکز  توسط  که  ماهه ای   ۶
جایگزین  نیازمند  کودکان  دیگر  و  خارج  حمایت  دور  از   یافته 

می شوند.

رد شهر و استانها 4

سرمایه گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت اقیانوس 
پروژه  اندازی  راه  و  ساخت  گفت:  ترکیه  آکواریوم 
با  همکاری  برای  آغازی  اصفهان  بزرگ  آکواریوم 

کشور ایران است.
شهرداری  رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
اصفهان، جونیت آلپ گیوند امروز در حاشیه همایش 
جمع  در  خالق  شهر  گذاری  سرمایه  های  فرصت 
ایران  به  ورود  محض  به  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
 تابلوی ترسیم شده از این کشور ۱۸۰ درجه تغییر

 کرد.
های  فرصت  کشور  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سرمایه گذاری بسیاری مرتبط با سوابق کاری شرکت 
کرد:  تصریح  است،  فراهم  ترکیه  آکواریوم  اقیانوس 
با شهرداری اصفهان صورت  به دنبال مذاکراتي که 
نهایت  در  اصفهان  شهردار  های  پیگیری  و  گرفت 
منعقد  اصفهان  بزرگ  آکواریوم  ساخت  نامه  تفاهم 

شد.
سرمایه گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت اقیانوس 
آکواریوم ترکیه ادامه داد: من به جرات برای سرمایه 
گذاری در اصفهان احساس امنیت بیشتری نسبت به 

کشور ترکیه می کنم.
کل  بلکه  اصفهان  تنها  نه  کرد:  اضافه  گیوند  آلپ 
ایران فرصت بسیار بزرگی برای سرمایه گذاری های 
مختلف دارد و بر همین اساس به تمام کسانی که با 

آنها در حوزه تجارت ارتباط دارم پیام های مثبتی را 
که برای سرمایه گذاری در کشور ایران فراهم است 

منتقل می کنم.
به  آکواریوم  ساخت  زمینه  در  همکاری  گفت:  وی 
باز  کشور  دو  این  همکاری  راه  و  شده  آغاز  تازگی 

آینده  در  مثبتی  بسیار  اتفاقات  است  امید  و  است 
به وقوع بپیوندد.سرمایه گذار و رئیس هیئت مدیره 
افزود: در  پایان  اقیانوس آکواریوم ترکیه در  شرکت 
دنیا اگر شهری با اصالت طبیعی وجود داشته باشد 

همان شهر اصفهان است

سرمایه گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت اقیانوس آکواریوم ترکیه: 

در دنیا اگر شهری با اصالت طبیعی وجود داشته باشد همان شهر اصفهان است
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 « گشتی در اخبار
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي یزد:

۹۰ درصد از مردم یزد بهداشت تغذیه را رعایت نمي کنند
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد با تاکید بر نقش تغذیه بر 
بروز بیماري ها، اظهار کرد: متاسفانه ۹۰ درصد از جمعیت استان یزد، مصرف مناسب 
کافي  تحرک  نیز  استان  مردم  از  درصد   ۵۰ و  نمي کنند  رعایت  را  غذایي  گروه  پنج 
ندارند. دکتر »محمد حسن لطفي« با بیان اینکه نظام سالمت در مرحله اول تحول 
در  را  جامعه  بهداشت  به  مربوط  مباحث  بعد  مرحله  در  و  پرداخت  درمان  مقوله  به 
و  رهبري  معظم  مقام  اذعان  به  خوشبختانه  کرد:  اظهار  است،  داده  قرار  کار  دستور 
روساي قوا، کار اصلي باید در حوزه بهداشت انجام شود به نحوي که با آگاهي بخشي، 
غربال گري و مداخله به موقع در رابطه با سالمت افراد، جامعه را در این حوزه توانمند 
توانمند سازي  گفت:  بهداشت،  مقوله  در  جامعه  توانمند سازي  با  رابطه  در  وي  کرد. 
از موارد بستري در بیمارستان ها و تا ۳۳  مردم در این حوزه، مي تواند تا ۴۷ درصد 
درصد از مراجعات به متخصصان را در کشور کاهش دهد و با صرفه جویي اقتصادي 
که در این رابطه ایجاد مي شود، گامي موثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي برداشت. 
گرفته؛  صورت  موثري  اقدامات  خوشبختانه  نیز  منظور  همین  به  کرد:  عنوان  لطفي 
بلوک هاي  تقسیم  و  جمعیتي  شناسایي  با  استان  بهداشتي  پایگاه هاي  که  نحوي  به 
پوشش  تحت  بهداشت  کارشناس  یک  توسط  کدام  هر  که  نفري   ۵۰۰ و  هزار  دو 
شده  خارج  غیرفعال  حالت  از  شهري  خدمات  ارایه  بحث  در  است،  گرفته   قرار 

است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان تاکید کرد:

تشكیل بنیاد زائر در کرمان
کرمان  در  زائر  بنیاد  تشکیل  بر  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
تشکیل  برای  برنامه ریزی  نشست  در  جعفری«  یحیی  »سید  اهلل  آیت  کرد.  تاکید 
موثر  فرهنگی  جریان  یک  زائرسرا  ساخت  گفت:  کرمان  استان  در  زائر  بنیاد 
آیت  کرد.  اقدام  اولویت ها  براساس  آن،  ساخت  برنامه ریزی  برای  باید  اما  است؛ 
اختیار  در  رایگان  صورت  به  مشهد  در  زائرسرا  ساخت  زمین  افزود:  جعفری  اهلل 
مختلف، اقشار  استفاده  زمینه  آن  ساخت  با  استان ها  تا  است  گرفته  قرار   استان ها 

 به ویژه محرومان را فراهم کنند.
 وی با اشاره به اینکه بسیاری از استان ها برای ساخت زائر سرا اقدام کرده اند، عنوان کرد: برای 
 اجرای این طرح، باید همه جوانب آن را بررسی کنیم  و در صورت امکان برای اجرای آن اقدام

 کنیم.
کارهای  انجام  از  باید  کرد:  تاکید  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   
استاندار  کرد.  دنبال  ها  اولویت  اساس  بر  هارا  طرح  و  کرد  خودداری  غیرضروری 
اولویت بندی باید  عمرانی  طرح های  اجرای  برای  گفت:  مراسم  این  در  نیز   کرمان 

 کرد. 
»علیرضا رزم حسینی« با اشاره به اینکه از بودجه دولتی نمی توان برای ساخت زائرسرا 
از  باید  که  است  نیاز  تومان  میلیارد  به ۱۵  در حال حاضر حداقل  استفاده کرد، گفت: 

کمک های خیران برای ساخت آن استفاده شود. 

دبیر ستاد هماهنگی امور مساجد استان چهار محال و بختیاری:

مسجد باید تبدیل به مكان تعالی افراد جامعه شود
دبیر ستاد هماهنگی امور مساجد استان چهار محال و بختیاری گفت: مسجد 
باید مکانی برای رشد و تعالی افراد جامعه باشد. علی رضا ملک محمدی در جلسه 
ستاد هماهنگی امور مساجد شهرستان فارسان با تاکید بر اهمیت آبادانی باطنی 
مساجد، اظهار کرد: وجود امام جماعت منظم، آگاه و همراه مردم و حضور انبوه 
مسجد  افزود:  وی  می شود.  مسجد  باطنی  آبادانی  باعث  جوانان،  به ویژه  مردم 
در  مومنان  باید  و  شود  جامعه  افراد  تعالی  و  رشد  برای  مکانی  به  تبدیل  باید 
کنند.  رسیدگی  هم  مشکالت  و  مسایل  به  و  شوند  هم  احوال  جویای  مساجد 
با  گفت:  استان،  مساجد  امور  در  برترین ها  انتخاب  به  اشاره  با  محمدی  ملک 
استان،  امور مساجد شهرستان های  دبیران  فعالیت های سال گذشته،  به  توجه 
عنوان  به  فارسان،  امور مساجد  دبیر سابق  یعقوبی،  االسالم سیدمهدی  حجت 
فارسان،  جمعه  امام  ادامه  در  شد.  انتخاب  استان  مساجد  امور  نمونه  دبیر 
مساجد شهرستان فارسان را یکی از بهترین نمونه های مساجد فعال در استان 
توصیف کرد. حجت االسالم جمالی زاده گفت: هر روز صبح ندای ملکوتی اذان 
این  در  برپا می شود.  این مساجد  در  نماز صبح  و  از مساجد شهرستان پخش 
جلسه حجت االسالم سید محمد میربد به عنوان دبیر جدید ستاد هماهنگی امور 

مساجد شهرستان فارسان انتخاب شد.

برگزاری هفته نكوداشت شاهین شهر
مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری شاهین شهر گفت: یادنامه شهدای 
شاهین شهر در هفته نکوداشت این شهر رونمایی می شود. روح اهلل شاه رجبیان 
در نشست خبری که به مناسبت هفته نکوداشت شاهین شهر برگزار شد با بیان 
اینکه مدیریت شهری شاهین شهر عنوان این شهر را از شهر زیبا به شهر دانش 
و خالقیت تغییر داده اند، اظهار داشت: از آنجایی که شاهین شهر با ۱۶۰ نفر 
هزار جمعیت دارای ۳۴ مدال آور جهانی، ۱۲ نخبه و ۱۳۲ استعداد برتر است 
این عنوان برای این شهر انتخاب شده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه تا 
کنون ۴۰ فعال فرهنگی و علمی در شاهین شهر افتخار کسب کرده اند، ابراز 
داشت: از این رو در شهرداری شاهین شهر با مشارکت بخش خصوصی یک هزار 
میلیارد تومان پروژه فرهنگی و علمی به بهره برداری رسیده است. مدیرعامل 
برگزاری  به  اشاره  با  ادامه  در  ورزشی شهرداری شاهین شهر  فرهنگی،  سازمان 
هفته نکوداشت شاهین شهر در بهمن ماه سال جاری گفت: اختتامیه این هفته 
از ۲۱  اینکه بیش  بیان  با  انقالب اسالمی است. وی  آغاز دهه فجر  با  مصادف 
عنوان برنامه برای هفته نکوداشت شاهین شهر در دستور کار قرار گرفته است، 
برگزاری  استانی،  و  ملی  مسئوالن  حضور  با  نخبگان  همایش  برگزاری  افزود: 
مسابقات کاراته کشوری، برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و برگزاری بازارچه 

صنایع دستی بانوان در شاهین شهر از برنامه های این هفته است.

ابالغ رأی
کالسه پرونده: 94-1069 . شماره دادنامه 1371 به تاریخ 94/8/19 . مرجع رسیدگی شعبه 5 شورای حل 
نمایشگاه کامیون. خوانده:  بلداجی ـ اصفهان، شاهپور جدید، شهرک  . خواهان: محمد رحیمی  اختالف 

حامد غفاری فرزند قدمعلی ـ مجهول المکان. 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی شورای حل اختالف

مبلغ  مطالبه  به خواسته  غفاری  آقای حامد  به طرفیت  بلداجی  آقای محمد رحیمی  دعوی  در خصوص 
10/000/000 ریال وجه چک به شماره 373430 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310-312  قانون تجارت و 198-515-519-522 ق . آ. د. م حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 185/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
94/2/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 29240 / م الف
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان . اسماعیلی

ابالغ رأی
کالسه پرونده: 94-1077 . شماره دادنامه 1633 به تاریخ 94/9/28 . مرجع رسیدگی شعبه 5 شورای حل 
اختالف . خواهان: سید مهدی فیاض دستگردی فرزند سید محمد. اصفهان، خ قائمیه ، نبش کوچه 35، 

کاالی برق مهتاب. خوانده: علی کریمی قورتانی، مجهول المکان. 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی شورای حل اختالف

در خصوص دعوی آقای سید مهدی فیاض دستگردی به طرفیت آقای علی کریمی قورتانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 13/470/000 ریال وجه چک به شماره 064943 و 064944 به عهده بانک ملی به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310-312  قانون تجارت و 515-198-
519-522 ق . آ. د. م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و 200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/2/10 و 93/3/1 تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. 29241/ م الف 
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان. اسماعیلی 

 
ابالغ رأی 

کالسه پرونده 94-980 شماره دادنامه 1590 به تاریخ 94/9/28 تاریخ رسیدگی 94/9/4 مرجع رسیدگی : 
شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان. خواهان : 1ـ معصومه دادخواه تهرانی و 2 ـ امید مقتدائی نشانی: 
هر دو به آدرس اصفهان، شاهین شهر، خ حافظ شمالی، فرعی دهم شرقی ، پالک 68 . خوانده: 1ـ فاطمه 

ابراهیمی و 2 ـ مجید بختیاری رنانی که هر دو مجهول المکان هستند.
خواسته: مطالبه

اخذ  قانونی و  به کالسه فوق و طی تشریفات  آن  ثبت  این شعبه و  به  پرونده  ارجاع  از  گردشکار: پس 
نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: 

رأی قاضی شورا 
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ 37/000/000 ریال بابت 
خسارات ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی فنی وقوع تصادف بین سواری پراید به 
شماره 24-443 ب 66 متعلق به خواهان و سواری پراید به شماره 53-523 ص 76 به رانندگی خوانده 
محرز بوده و خوانده مقصر شناخته شده است و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده تأمین دلیل 
شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان خسارات بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ سی و 
پنج میلیون ریال تعیین گردیده است و خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته لذا قاضی 
شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 
و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون 
ریال بابت خسارات وارده و دو میلیون ریال بابت هزینه جرثقیل و یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی 
و مبلغ 185/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ دادخواست 94/6/1 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رأی صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی 
می باشد. و در خصوص خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول مستندا بند 10 و 4 ماده 84 قرار رد دعوی 

صادر و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد. 29242 / م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه 5 حوزه قضائی اصفهان . اسماعیلی 

ابالغ رأی 
خواهان : اشرف حافظی بختیاری به آدرس بهارستان، خ طوبی، طوبی سوم، پالک 507 ، طبقه سوم. خوانده 

: سیروس بصیرتی: مجهول المکان . خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات.
به صدور  مبادرت  آتی  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا  گردشکار: 

رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

درخصوص دعوی خانم اشرف حافظی بختیاری به طرفیت آقای سیروس بصیرتی به خواسته مطالبه مبلغ 
به  بانک سپه  تاریخ 88/3/6 عهده  به  به شماره 892756  30/000/000 ریال وجه یک فقره چک/ سفته 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که  به محتویات پرونده و  با توجه  قانونی،  انضمام مطلق خسارت 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد. و این که خواندگان علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
می  نظر  به  ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  ننموده  ارائه  و  ابراز  از خود  به دعوی خواهان  نسبت 
رسد که مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون. آ د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق 
تعرفه ی قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 

ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.29273/م الف
قاضی شعبه 22   شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 819/94 ش ج/ سوم له خانم 
شادی یلوه و علیه محمد عظیمی به آدرس مجهول المکان بابت محکوٌم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 
26/950/000 ریال اموال توقیفی محکوٌم علیه به شرح یکدستگاه وانت پیکان شماره انتظامی 439 ج 11 
ایران 85 به رنگ سفید مدل سال 1385 به شماره موتور 5891 و شاسی 2458، در حال حاضر دارای 
موتور، گیربکس دیفرانسیل می باشد از قسمتهای بدنه ناحیه جلو .... و جلو پنجره و کاپوت، رادیاتور چراغ 
جلو راست و بدنه سمت چپ و گلگیر جلو چپ، بدنه عقب سمت راست آثار تصادف داشته الستیکها 
و باطری بعلت توقف طوالنی کارآیی ندارد و بیمه شخص ثالث ندارد که طبق نظریه کارشناسی به مبلغ 
پنجاه و پنج میلیون ریال ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در 
نظر دارد جلسه مزایده ای  مورخ 94/11/20 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای احکام شورای حل 
اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهار راه وکال برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه 
ارائه  با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و  مزایده می توانند 
فیش به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود.احتراما در 
خصوص پرونده کالسه 94-819 ش ج سوم که خانم شادی یلوه علیه محمد عظیمی یک نوبت ابالغ نشر 
آگهی طبق صورتجلسه مزایده با این مضمون که چنانچه مایلید در مورخ 94/11/20 ساعت 10 تا 9 صبح 
در محل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی - چهارراه وکال مراجعه نماید را منتشر نمایید.

مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان  29165 / م الف

ابالغ رأی
له  سوم  ج/  ش   819/94 پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  سوم  شعبه 
خانم شادی یلوه و علیه محمد عظیمی به آدرس مجهول المکان بابت محکوٌم به و هزینه های اجرایی 
انتظامی  شماره  پیکان  وانت  یکدستگاه  شرح  به  علیه  محکوٌم  توقیفی  اموال  ریال   26/950/000 مبلغ  به 
در حال  و شاسی 2458،  موتور 5891  به شماره  مدل سال 1385  سفید  رنگ  به   85 ایران   11 439 ج 
و  پنجره  جلو  و   .... جلو  ناحیه  بدنه  قسمتهای  از  باشد  می  دیفرانسیل  گیربکس  موتور،  دارای  حاضر 
راست  سمت  عقب  بدنه  چپ،  جلو  گلگیر  و  چپ  سمت  بدنه  و  راست  جلو  چراغ  رادیاتور  کاپوت، 
آثار تصادف داشته الستیکها و باطری بعلت توقف طوالنی کارآیی ندارد و بیمه شخص ثالث ندارد که 
طبق نظریه کارشناسی به مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک 
 9 تا   10 ساعت  در   94/11/20 مورخ  ای   مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  است  نگردیده  واقع  طرفین  از 
صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهار راه 
به شماره  پایه  قیمت  درصد   10 واریز  با  توانند  می  مزایده  در جلسه  طالبین شرکت  نماید  برگزار  وکال 
دهنده  پیشنهاد  نمایند  بازدید  اموال  از  اجرا  این  به  فیش  ارائه  و  ملی  بانک   2171350205001 حساب 
اصفهان  شهرستان  یک  شماره  مجتمع  احکام  اجرای  بود.مدیر  خواهد  مزایده  برنده  مبلغ   باالترین 

 29166 / م الف    

ابالغ رأی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمد حسین عطااللهی که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می گردد چون بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090350702691 و 
شماره دادنامه مربوطه 920997350701012 و  9409970368400845 محکوم علیها محکومند به خوانده 
ردیف اول )محمد بخشیان( را به پرداخت مبلغ 61100000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1250000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه 91/1/21 لغایت وصول بر اساس شاخص 
نرخ تورم و خوانده ردیف سوم ) محمد حسین عطا اللهی( را بپرداخت مبلغ 65587500 ریال بابت اصل 
مطالبه 91/1/21  تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  دادرسی و خسارت  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 1311750  و  خواسته 
لغایت وصول براساس شاخص نرخ تورم در حق محکوم له محکوم می نماید و همچنین پرداخت مبلغ 
3/055/000 ریال بابت حق االجراء از محکوم علیه ردیف یک و مبلغ 3/279/375 ریال بابت حق االجراء 
در حق صندوق دولت از محکوم علیه ردیف سوم وصول گردد شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ـ احمد رضا حق شناس

29280 / م الف

ابالغ رأی
پرونده کالسه 9309980362600917 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی سابق( تصمیم 
نهایی شماره 9409970354301031 شاکی: آقای محسن جعفرزاده ، فرزند سهراب، به نشانی شهرستان 
اصفهان، سه راه سیمین، بن بست شفیعی، پالک 22. متهمین: 1. آقای عطاء محجور فرزند ... 2. آقای علی 

محجور فرزند ... همگی به نشانی شهرستان اصفهان قائمیه )با راهنمایی شاکی( 
اتهام: ضرب و جرح عمدی

دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

و  ضرب  ایراد  در  مشارکت  بر  دایر  محجور  دو  هر  عطاء  و  علی  آقایان  اتهام  دادگاه:درخصوص  رأی 
دادسرای  از  صادره  خواست  کیفر  بشرح  سهراب  فرزند  جعفرزاده  محسن  آقای  شاکی  عمدی  جرح 
عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به رضایت قطعی شاکی و قابل گذشت 
و  صادر  تعقیب  موقوفی  قرار  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   13 ماده  ب  بند  به  مستنداً  موضوع  بودن 
دادگاه  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  صادره  رأی  گردد  می  اعالم 
 محترم تجدید نظر استان اصفهان است. 29281/ م الف   رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان ـ 

زین العابدینی 

ابالغ رأی
کالسه پرونده 1232/94 شماره دادنامه 1814 به تاریخ 94/10/10 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: کمال مالک  نشانی: اصفهان، بازار بزرگ، داالن اول، گلشن.   خوانده: حمید 

جنیر نشانی: مجهول المکان . خواسته: مطالبه مبلغ وجه چک )32/000/000 ریال(
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

درخصوص دعوی آقای کمال مالک به طرفیت آقای حمید جنیر به خواسته مطالبه مبلغ 32/000/000 ریال 
وجه یک چک به شماره های 908499 به تاریخ 94/3/20 به عهده ی بانک ملی به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد. و این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 312 و 314 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 و 515 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 720/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 94/3/20 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 29274/ م الف
قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان  .  شهرام صفائی

ابالغ رأی
کالسه پرونده 1233/94 شماره دادنامه 1811 به تاریخ 94/10/10 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: کمال مالک  نشانی: اصفهان، بازار بزرگ، داالن اول، گلشن.   خوانده: حسینعلی 

محمدی نشانی: مجهول المکان . خواسته: مطالبه مبلغ 47/000/000 ریال وجه یک فقره چک
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا:درخصوص دعوی آقای کمال مالک به طرفیت آقای حسینعلی محمدی به خواسته مطالبه 
مبلغ 47/000/000 ریال وجه یک چک به شماره 32684 به تاریخ 93/12/15 به عهده ی بانک ملی به 
انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 312 و 314 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 و 515 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 47/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 460/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک های 
موصوف 93/12/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رأی صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 

محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 29275/ م الف
قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان  .  شهرام صفائی

دادنامه 
تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه   9409980350100479 کالسه  پرونده 
آبادی  نجف  الحسینی  خادم  مهرداد  سید  آقای  خواهان:     9409970350101749 شماره  نهایی 
 ، باال  چهارباغ  اصفهان:  نشانی  به  علی  فرزند  جهانبخش  مریم  خانم  وکالت  با  مصطفی  سید  فرزند 
کد   09131106256 همراه:  دوم  زنگ  همکف  طبقه   ،  34 پالک   ، خدابنده  کوچه  جنب   ، نیکبخت  خ 
صفا،  کوی  برازنده،  فلکه  اصفهان،  نشانی  به  روحانی  داوود  آقای  خوانده:   8163833891 پستی: 
 8196834559 پستی:  کد  دوم،  طبقه  شده،  نشینی  عقب  سوم،  منزل  دومی،  کوچه  داخل  چپ،  دست 
بابت  وجه  مطالبه  ـ   3 دادرسی   خسارت  مطالبه  2ـ  تأدیه  تأخیر  خسارت  مطالبه  1ـ  ها:  خواسته 
رأی به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  محتویات  به  توجه  با  دادگاه    ... 
 می نماید. رأی دادگاه:درخصوص دعوی آقای سید مهرداد خادم الحسینی نجف آبادی با وکالت خانم 
بابت  مریم جهانبخش به طرفیت آقای داود روحانی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 58/776/250 ریال 
ثمن فروش بوقلمون به استناد 11 فقره فاکتور بانضمام مطالبه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح 
دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق 
مستند ابرازی و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی به 
عمل نیاورده و مستند ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده و دلیلی بر برائت ذمه اقامه ننموده 
است لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 194 و 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 58/776/250 

ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی که متعاقبًا در 
دایره اجرای احکام مدنی محاسبه و به حیطه درخواهد آمد از تاریخ 94/6/5 لغایت وصول و پرداخت کلیه 
خسارات دادرسی طبق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

تجدید نظر مرکز استان می باشد. 29296 / م الف
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ داود مومن زاده 

دادنامه
شماراه  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   1 شعبه   9309980351600166 کالسه  پرونده 
9409976836100116  خواهان: خانم خدیجه سیف زاده فرزند محمد عیسی به نشانی رهنان خ سجاد بن 
23 خوانده: آقای محمد نبی خاوری فرزند علی حسین به نشانی مجهول المکان ـ اصفهان رهنان خ سجاد 
بن بست 23 خواسته: طالق به درخواست زوجه  گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه:خواسته خانم خدیجه سیف زاده فرزند محمد عیسی بطرفیت آقای محمد نبی خاوری فرزند 
علی حسین صدور حکم اجرای صیغه طالق می باشد خواهان و خوانده هر دو تبعه کشور افغانستان می 
پیوست دادخواست  را  نامه عادی که رونوشت آن  اظهار داشته بموجب عقد  باشند خواهان در توضیح 
نموده در تاریخ 1382/4/22 به عقد نکاح دائم خوانده درآمده است و هم اکنون دارای دو فرزند پسر به 
اسامی آقایان نعمت اله شانزده ساله و مجتبی شش ساله می باشد. ولیکن به علت بدرفتاری مکرر خوانده 
از  تر  بر آن ترک منزل که زیاد  افزون  او و فرزندانش و  فراهم نکردن معاش  به مواد مخدر و  اعتیاد  و 
یکسال سپری گردیده و بازنگشته ادامه زندگی زناشویی بر وی سخت و دشوار گردیده خواهان حکم بر 
اجرای صیغه طالق خویش است که با التفات به مفاد دادخواست و حضور نیافتن خوانده در هیچ یک 
از مراحل دادرسی و معرفی داور که با وصف نشر آگهی ابالغ حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال نکرده 
با خواست خواهان  منطبق  نیز  دادگاه  مشاور  و همچنین  مشاوره خانواده  مرکز  و  منتخب  داور  نظریه  و 
افغانستان  مدنی  قانون   182 الی   176 مواد  به  استناد  وبا  دانسته  محرز  را  خواهان  خواسته  دادگاه  است 
و مواد 29 ـ 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 حکم تفریق زوجین را صادر و اعالم می نماید 
اجرای صیغه  به  نسبت  با رعایت شرایط شرعی صیغه طالق  و  قطعیت حکم  از  توند پس  خواهان می 
امتناع  در صورت  خانواده  حمایت  قانون   33 ماده  تبصره  طبق  شود  می  یادآور  نماید  اقدام  خود  طالق 
زوج سردفتر رسمی ثبت طالق به عنوان نماینده دادگاه نسبت به اجرای صیغه طالق اقدام نماید حضانت 
فرزند صغیر آقای مجتبی خاوری با مادرش )زوجه( می باشد. رأی دادگاه غیابی است و در مهلت بیست 
تجدیدنظر  قابل  روز  بیست  مهلت  در  آن  از  بعد  و  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز 
 خواهی از محاکم تجدید نظر است. ک  29301 / م الف       رئیس شعبه 1 دادگاه خانواده اصفهان ـ

 عرب پور 

دادنامه
نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه   9309980351100723 کالسه  پرونده 
با  نوری  نمایندگی حمید  به  عام(  اقتصاد )شرکت سهامی  مهر  بانک  شماره 9409970351101491 خواهان: 
وکالت خانم ساناز معقولی فرزند احمد به نشانی اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، ما بین چهارراه نیکبخت 
اصفهان،  نشانی شهرستان  به  پور  اکرم  محمود  آقای  همتی خواندگان: 1.  نبش کوی شهیدان   ، مفید  و شیخ 
اصفهان، خ عالمه  نشانی شهرستان  به  علیمردانی  امین  آقای  فرخی، ک شمشاد 2.  ماه  بلوار  اصفهان،   خانه 
به نشانی شهرستان اصفهان، خ پروین دوم،  آبادی  آقای محمود شکل  امینی، بن بست مجاهد، پالک8   3. 
اصفهان،  نشانی:  به  احمد  فرزند  قهجاورستانی  دهقانی  مرضیه  خانم   .4   323 پالک  اردیبهشت،  کوی 
وجه  مطالبه   .2 چک  وجه  مطالبه   .1 خواسته¬ها:    8 پالک  مجاهد،  بست  بن  شرقی،  امینی  عالمه  خ 
رأی صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  دادگاه  گردشکار:  خواسته  تأمین   .3  سفته 
با نمایندگی آقای حمید نوری و با وکالت خانم   می نماید.رأی دادگاه:درخصوص دعوی بانک مهر اقتصاد 
ساناز معقولی به طرفیت آقایان و خانم 1ـ مرضیه دهقانی قهجاورستانی فرزند احمد 2ـ امین علیمردانی فرزند 
غالمعلی 3ـ محمود شکل آبادی فرزند مسیب 4ـ محمود کرم پور بارده فرزند سلطانمراد به خواسته تقاضای 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 388/512/007 ریال بابت بیست و دو فقره سفته و سه فقره چک 
به انضمام مطلق خسارات قانونی وارده مشتمل بر حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی 
و خسارت تأخیرتأدیه از سررسید لغایت زمان اجرای حکم که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر 
سفته ها به شماره های خزانه دادرسی کل 844005 و 844004 و 844002 و 003477 و 003476 و 003475 
و 003481 و 003480 و 003479 و 003483 و 003478 و 003482 و 003489 و 003488 و 003487 و 
به  3482 و 003489 و 003488 و 003487 و 003491 و 003490 و 03474 و 003494و 034932 جمعاًٌ 
میزان سیصد و هشتاد میلیون ریال و چک شماره 1422/707111/28 عهده بانک شعبه خواجوی اصفهان و 
بانک صادرات شعبه مدرس اصفهان  سررسید 93/6/24 و چک شماره 257/630907 مورخ 93/6/23 عهده 
به  با عنایت  دادگاه  بانک تجارت شعبه مشیرالدوله که  و چک شماره 2496/738916 مورخ 93/6/23 عهده 
محتویات پرونده و تصویر مصدق سفته ها و چکهای مذکور و گواهینامه عدم پرداخت آنها و نظر به اینکه 
وجود اصل سفته ها و چکها در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادر کنندگان و ضامنین آنها و استحقاق 
دارنده آن در مطالبه وجه اسناد داشته و نظر به اینکه خواندگان اول و دوم و چهارم با وصف ابالغ قانونی و 
رعایت انتظار کافی حاضر نشده و دعوی خواهان و مستندات وی مصون از هر گونه ایراد و اعتراضی باقی 
مانده و خوانده ردیف سوم نیز ضمن الیحه دفاعیه تقدیمی دفاع موثری به عمل نیاورده لذا دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 249 و 286 و 292 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت ایران و 
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب سال 1377مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 388/512/007 و پرداخت 
مبلغ یازده میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و شصت ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ده 
میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و دویست و هشتاد و هشت ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری بوده و ظرف بیست 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد و نسبت به خواندگان  از تاریخ  روز 
ردیف اول و دوم و چهارم غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین دادگاه بوده و 
پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می 
باشد و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته نظربه اینکه وکیل محترم خواهان 
با وصف ابالغ قانونی نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام ننموده لذا به استناد تبصره ماده 108 و ماده 119 
 قانون اخیرالذکر قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعالم می نماید. قرار صادره قابل تجدید نظر نیست
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پاسخ صدا و سیما به شایعات
روابط عمومی رسانه ملی ادعای برخی 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری درباره  
تغییرات گسترده در حوزه های مختلف 
در  کرد.  رد  را  سیما  و  صدا  سازمان 
صدا  عمومی  روابط  مطلب  از  بخشی 
انتشار  پی  »در  است:  آمده  سیما  و 
تغییرات  درخصوص  شایعات  برخی 
گسترده در برخی از حوزه های مختلف 

سازمان صدا و سیما، از جمله معاونت خبر، معاونت صدا و معاونت 
سیما در خبرگزاری و پایگاه های خبری، روابط عمومی صدا و سیما 
ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده ،درخصوص تغییر ساختار در این 
معاونت ها، نکاتی به اطالع می رساند. اصالحات ساختاری و تشکیالتی 
کالن  راهبردهای  براساس  فعالیت ها،  جدید  دور  در  سیما  و  صدا 
رسانه  ملی در افق 10 ساله و با توجه به کارآمدسازی، منطقی سازی، 
بهره وری  افزایش  و  موازی  فعالیت های  چابک سازی ساختار، حذف 
قرار  کار  در دستور  و  انجام شده  آسیب شناسی  مبنای  بر  سازمانی 
گرفته است. بر این نکته تاکید می شود که در آینده نزدیک، شاهد 
تغییرات بنیادین در ساختار سازمان و حوزه های برنامه ساز نخواهیم 

بود.

 میزبانی اصفهان برای جشنواره
 فیلم فجر قطعی نیست

فرهنگ  اداره  هنری  فرهنگی  معاون 
اکران  گفت:  اصفهان  استان  ارشاد  و 
فجر  فیلم  فیلم های جشنواره  همزمان 
در اصفهان هنوز قطعی نشده است. در 
و چهارمین  برگزاری سی  تا  حالی  که 
جشنواره فیلم فجر زمان کوتاهی باقی 
مانده، اکران همزمان آثار این جشنواره 
در برخی از استان ها و استان اصفهان 
نیز همچنان قطعی نشده است. معاون 

گفت وگو  در  اصفهان  استان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  هنری  فرهنگی 
با ایمنا در این باره گفت: شرط مهم و اساسی اکران همزمان آثار 
است  مدنظری  بودجه  و  هزینه  تامین  استان ها،  سایر  در  جشنواره 
که باید به تهیه کنندگان این آثار پرداخت شود تا اثر را برای اکران 
عمومی، در اختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آن استان قرار دهند. 
رایزنی  در حال  روزها  این  اینکه  به  اشاره  با  آقاییان زاده  حسینعلی 
آثار  تهیه کنندگان  و  تهران  در  ارشاد  وزارت  مسئوالن  با  مشاوره  و 
سینمایی حاضر در جشنواره هستیم، عنوان کرد: همه تالش اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بر این است که بتواند در این 
تعامل و رایزنی موفق باشد و امکان تماشای این آثار سینمایی را برای 

شهروندان اصفهانی فراهم کند.
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گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

در ترویج و تعمیق فرهنگ اقامه 

نماز در جامعه

و  ها  برنامه  گفت:  کشور  وزارت  نماز  اقامه  ستاد  دبیر 
اقدامات انجام گرفته در حوزه اقامه نماز چهارمحال و 
بختیاری در دو سال اخیر از رشد چشمگیری برخوردار 

شده است.
به گزارش کیمیای وطن حسن قشقایی روز چهارشنبه 
در نخستین اجالس نماز و زکات استان چهارمحال و 
بختیاری افزود: برگزاری اجالس های نماز نقش مهمی 

در ترویج و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در جامعه دارد.
استانها،  در  نماز  اقامه  نامه ستاد  ایین  به  اشاره  با  وی 
یکبار،  ماه  دو  هر  نماز  اقامه  شورای  تشکیل  گفت: 
حوزه،  این  در  پژوهشی  و  میدانی  تحقیقات  انجام 
شده  تعیین  اهداف  به  یابی  دست  ضرورت  بر  تاکید 
برنامه  و  نماز  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  حوزه  در 
به شمار نامه  آیین  این  مواد  از جمله  نظارت  و   ریزی 

 می رود.
اجرای  با  تا  کرد  تالش  باید  کرد:  تصریح  قشقایی 
ترویج  شاهد  بتوان  نامه  آیین  این  کامل  و  صحیح 
کشور در  نماز  اقامه  فرهنگ  پیش  از  بیش  تعمق   و 

 باشیم.
مدیر حوزه های علمیه چهارمحال و بختیاری نیز در این 
برنامه گفت: در این اجالس به لحاظ اینکه نماز و زکات 
در کنار هم دیده شده ابتکار خوب و سنجیده ای است 
چرا که در قرآن کریم 26 مرتبه نماز و زکات در کنار 

هم آمده است.
شک  بی  افزود:  احمدی  سیدمحمد  االسالم  حجت 
همانطور  و  نیست  نماز  از  کمتر  زکات  اهمیت 
باید  شود  می  داده  اهمیت  نماز  اقامه  به  که 
نهادینه جامعه  در  نیز  زکات  پرداخت   فرهنگ 

 شود.
به هم پیوسته ای  وی خاطرنشان کرد: دین مجموعه 
است که باید همه اجزای آن در کنار هم دیده شود و 
غفلت از یکی از این موارد سبب کوتاهی در دین مداری 

می شود.
برتر،  کل  مدیران  از  برنامه  این  در  ایرنا،  گزارش  به 
و  ها  دستگاه  و  برتر  مقاالت  صاحبان  برتر،  رابطان 
 نهادهای اجرایی برتر در حوزه اقامه نماز استان تجلیل 

شد.

سحر نمین
تلویزیونی   محبوب  برنامه  با  همه  را  فردوسی پور  عادل 
و  برخوردهای صریح  و  تیز  و  تند  زبان  می شناسیم.   ۹0
نامش  که  هنگامی  موجب شده  فوتبال،  در  او  افشاگرانه 
به عنوان مترجم کتابی بیاید، نه تنها جامعه فوتبال، بلکه 
»هنر  دهند.  نشان  مثبت  واکنش  هم  مردم  اقشار  سایر 
شفاف اندیشیدن«، اثری با موضوع روانشناسی است که با 
ترجمه عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروز وارد 

بازار شده است.
««درباره کتاب

 ،1۹66 سال  متولد  کتاب،  نویسنده   دوبلی  رولف 
فارغ التحصیل  او  است.  سوئیسی  کارآفرین  و  رمان نویس 
گالن  دانشگاه سنت  از  اقتصاد  فلسفه   و دکترای  ام بی اِی 
 ،getAbstract موسسان  از  دوبلی  است.  سوئیس 
بزرگ ترین فراهم آورنده  خالصه  کتاب و عمده  شهرت او به 
خاطر تالیف کتاب »هنر شفاف اندیشیدن« است که خیلی 
سریع به موفقیت دست یافت و در صدر جدول کتاب های 
پرفروش آلمان قرار گرفت. این کتاب به بسیاری از زبان ها 
که  مختلف  بخش  در ۹۹  کتاب  این  است.  ترجمه شده 
بررسی  به  دارند،  مجزایی  موضوع  و  عنوان   کدام  هر 
دقیق استدالل های معیوبی می پردازد که منجر به تکرار 
می شود.  ملت ها  و  حرفه ها  اشخاص،  طرف  از  اشتباهات 
دوبلی در این کتاب جذاب، دستورالعملی برای شادمانی 
درباره چگونگی  فوق العاده  بلکه شناختی  نمی دهد؛  ارایه 
می توان  دیگر  عبارت  به  می دهد.  ارایه  ما  ذهن  کارکرد 
گفت این کتاب اثری موشکافانه است درباره  پیشگیری از 

»غمگینی خودساخته«.
««چاپ دهم در کمتر از یک سال

این  نخست  نسخه  انتشار  از  سال  یک  از  کمتر  اگرچه   
کتاب می گذرد، اما همزمان با رسیدن به چاپ دهم، جشن 
امضایی با حضور عادل برای آن گرفته شد و عالقه مندان 
زیادی هم گرد آقای مجری جمع شدند تا این کتاب را با 

امضای او داشته باشند.
««ازدحام در جلوی کتاب فروشی

غروب  سرمای  در  که  است  جایی  کریم خان،  خیابان 
فوتبال،  و  کتاب  دوشنبه 21 دی ماه 1۳۹۴ عالقه مندان 
جشن  مراسم  برگزاری  و  مجری  آقای  دیدار  مشتاق 
که  جمعیتی  هستند.  شفاف  اندیشیدن«  »هنر  امضای 
کتاب  آمده،  ورودی  در  بیرون  تا  فروشگاه  دوم  طبقه  از 
برنامه  و گوشی در دست آماده برگزاری مراسم هستند. 
با توجه به جمعیت  قرار بود از ساعت 1۸ آغاز شود که 

می رسید  نظر  به  بعید  فروشگاه،  محدود  فضای  و  حاضر 
بتوان نظم و ترتیبی از آن انتظار داشت. بی نظمی زمانی 
هیچ  هنوز  اما  می شود؛   1۸:۳0 ساعت  که  رسید  اوج  به 
این  در  فروشگاه  کار  نیست.  کتاب  مترجم  از  خبری 
از  لبخندی  با  فروشندگان  و  است  شده  مختل  شلوغی 
 روی تعجب، مشغول پاسخگویی به انبوه سواالت مخاطبان

 هستند.
««ورود عادل در میان انبوه جمعیت

مردم،  هجوم  از  می آید.  عادل  که  است   1۹:10 ساعت   
ممکن است ویترین های فروشگاه روی زمین بیفتند. همه 
دوربین ها و گوشی ها را روی دست گرفته اند تا در میان 
هم  برخی  کنند.  فردوسی پور ضبط  از  تصویری  شلوغی، 
ورودی  در  روبه روی  جمعیت،  هجمه  و  شلوغی  وجود  با 
سورپرایز  که  فردوسی پور  می گیرند!  سلفی  فروشگاه 
دهد،  نشان  صبوری  و  باشد  آرام  دارد  سعی  و  شده  هم 
به قفسه های کتاب، پشت  میانه سالن، پشت  درست در 
کتاب ها امضای  به  شروع  بالفاصله  و  می نشیند   میزی 

ندارد.  نیز  نفس  تازه کردن  برای  فرصتی  حتی  می کند. 
عالقه مندانی که از ساعت 1۷ تا 1۹ سر پا منتظر مترجم 
ایستاده اند، مجالی برای گفت وگو حتی به صاحب فروشگاه 
نخواهند  اینکه  از  ناامیدی  با  فروشندگان  و  نمی دهند 

توانست با مهمانشان عکسی بگیرند و گپی بزنند، سخن 
می گویند.

««بازار داغ عکس سلفی
مثل  را  کتاب ها  قبل  ساعت  چند  از  فروشگاه  مسئوالن 
چند ستون پشت صندوق جمع کردند و نام صاحبانشان 
کند.  امضا  فردوسی پور  که  بودند  نوشته  کاغذی  روی  را 
جشن امضا هم به همین شکل پیش می رود. کسانی که 
کتابشان امضا می شود، می توانند آن را دست آخر از خود 
از  بعد  بیندازند.  یادگار  به  عکسی  و  بگیرند  فردوسی پور 
ولی  می شود؛  کاسته  کتاب ها  حجم  از  ساعت  دو  حدود 
جمعیت زیادی که در فروشگاه هستند، هنوز با اصرار و 
 اطمینان می خواهند با گزارشگر بازی های فوتبال صحبت 

کنند.
««پایان با لبخند

پس از امضاشدن کتاب ها، حدود ساعت 21 فردوسی پور 
جمعیت  همان  با  برود،  باید  اینکه  به  اصرار  و  لبخند  با 
خداحافظی  مردم  از  و  می شود  بدرقه  ماشینش  کنار  تا 
پایان  به  شفاف اندیشیدن  هنر  امضای  جشن  می کند. 
می رسد، اما این آرزو باقی می ماند که کتابفروشی ها گاهی 
شلوغ  کمی  تلویزیونی  و  هنری  مشهور  چهره های   بدون 

باشند!

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از جشن امضای دهمین چاپ کتاب »هنر شفاف  اندیشیدن«

عادل، بازار کتاب را رونق بخشید

«« خرب

ابالغ رأی
شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 3488/94 
ش ج/ اول که خانم هنگامه صفری با وکالت بهروز احمدی، علیه بهروز رحمانی به آدرس 
بهار ـ  از بن بست  بعد  امام خمینی، کوچه شهید جعفریان  ، خ  اصفهان ـ میدان جمهوری 
سمت چپ، بابت محکوٌم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 26/714/285 ریال اموال توقیفی به 
شرح 1ـ یک جفت فرش ماشینی دوازده متری )4×3( متری کرم رنگ 500 شانه تراکم 1100 
شرکت فرش مدیران کاشان بصورت کارکرده و قابل استفاده جمعًا به ارزش 7/000/000 ریال 
2ـ یکدست مبل راحتی مخمل قهوه ای رنگ بصورت کارکرده و قابل استفاده، شامل یکعدد 
کاناپه سه نفره و یک عدد کاناپه دو نفره و دو عدد مبل یک نفره با یک عدد میز جلومبل و 
سه عدد میر عسلی چوبی قهوه ای رنگ جمعًا به ارزش 13/000/000 ریال که جمع آنها به 
ارزش بیست میلیون ریال توسط کارشناسی رسمی دادگستری برآورد و اعالم می گردد )مبلغ 
دارد  نظر  در  است.  نگرفته  قرار  از طرفین  اعتراض هیچ یک  مورد  که  ریال   )20/000/000
جلسه مزایده ای در مورخ 94/11/20 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام، واقع 
در خیابان شیخ صدوق شمالی ـ چهار راه وکالء برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده 
می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و 
برنده  قیمت  باالترین  پیشنهاد دهنده  نمایند  بازدید  اموال  از  به اجرای احکام  ارائه آن فیش 
مزایده خواهد بود.  مدیر اجرای احکامشماره یک شهرستان اصفهان الف 29215  اسماعیلی 

ابالغ رأی 
مرجع   ............ رسیدگی  تاریخ   94/8/30   1356 دادنامه  شماره   1008-94 پرونده  کالسه 
رسیدگی : شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان. خواهان : مجید کاظمی زهرانی نشانی: 
اصفهان، خ میرزاطاهر، خ شهید مظاهری، کوچه سرلت، بن بست صدف، پالک 20 . وکیل: 1ـ 
لیال کاظمی زهرانی 2ـ فرشته کاشی نشانی هر دو: اصفهان بزرگراه خیام، خ میرزا طاهر، بعد 
از کالنتری، نبش کوچه شهید کاظمی ، پالک 1 )53(. خوانده: محمد حسن عباسی محمود 

آبادی. نشانی، مجهول المکان
به  ریال   50/000/000 به  مقوم  خودرو  قیمت  افت  از  ناشی  زیان  و  مطالب ضرر  خواسته: 

انضمام مطلق خسارات قانونی.
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأی می نماید: 
رأی قاضی شورا 

در خصوص دعوی آقای مجید کاظمی زهرانی با وکالت خانم ها لیال کاظمی زهرانی و فرشته 
کاشی به طرفیت آقای محمد حسن عباسی محمود آبادی به خواسته مطالب ضرر و زیان ناشی 
از افت قیمت خودرو مقوم به 50/000/000  ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به اظهارات احدی از وکالی خواهان در جلسه رسیدگی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
که ضرر و زیان ناشی از افت قیمت خودرو را مبلغ 29/000/000 ریال اعالم نموده و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده و صورتجلسه 
قبول تقصیر خوانده در بیمه و اینکه نظریه کارشناس مصون از تعرض طرفین مانده لذا شورا 
مواد  و  مدنی  مسئولیت  قانون  و2   1 مواد  به  استناد  با  پرونده  محتویات  به جمیع  عنایت  با 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
29/000/000 ریال بابت خسارات وارده ناشی از افت قیمت خودرو و مبلغ 1/000/000 ریال 
بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 600/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و مبلغ 180/000 بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )94/6/16( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی این 

شعبه می باشد. شعبه نهم حوزه قضایی شماره شهرستان اصفهان م الف 29221

ابالغ رأی
به تاریخ 94/9/18 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و برکالسه 94-1140تحت نظر است قاضی شورا با 

توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد.
خواهان: حمیدرضا آقا محمدی ـ آدرس: پل چمران ـ خیابان اشراق شمالی ـ بازار بزرگ 
خواسته:  المکان.  مجهول  آدرس:  ترکمانی.  مهدیلو  سیروس  خوانده:   . یک  واحد  ـ  اشراق 
خسارات  مطلق  انضمام  به  ریال  میلیون  هفت  مبلغ  به   726972 شماره  چک  وجه  مطالبه 
دادرسی. در خصوص دعوی آقای حمیدرضا آقا مهدی فرزند اسد ا... با وکالت آقای/خانم 
.... به خواسته مطالبه  با وکالت  .... به طرفیت آقای سیروس مهدیلو ترکمانی فرزند عبدا... 
وجه به میزان هفت میلیون ریال موجب یک فقره چک به شماره 726972 به تاریخ 94/2/15 
عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأدیه با عنایت به اصل تجریدی 
بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از 
دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه 
دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه 
خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و 
ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و 
با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و 
صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی 
)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم 
بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق 
االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته 
دانسته و نظر به قاعده استحصاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای 
قانون   1324-1321-1289-1284-1258-1257 مواد  و   1387/4/18 مصوب  اختالف  حل 
مدنی و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 519-515-503-198-197-194-
522ق. آ د م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از 

مطالبه  قابل  خسارت  پیرامون  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب  چک  صدور  قانون 
و  مبلغ صد  پرداخت  و  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  مبلغ هفت  پرداخت  به  را  خوانده 
های  )هزینه  دادرسی  خسارات  بابت  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  ریال  هزار  هشتاد 
و  دادخواست  به  منضمات  تصدیق  و  دادخواست  اوراق  و  دادخواست  ورودی  و  دادرسی 
وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه/وجه سند/وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی 
از تاریخ های سررسید 94/2/15 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که 
حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قانونی واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و 
سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
 حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. قاضی شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 م الف 29222

ابالغ رأی
رسیدگی  مرجع   94/8/19 تاریخ  به   1455 دادنامه  شماره   1067-94 پرونده  کالسه 
نشانی:  بلداجی  رحیمی  محمد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هفتم  شعبه   :
محمد  خوانده:   . جهان  نقش  نمایشگاه  ـ  کامیون  شهرک  ـ  جدید  شاهپور  ـ  اصفهان 
پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  مطالبه  خواسته:   . المکان  مجهول  نشانی:   . مهر  تیموری 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به 
رأی صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی   اعضاء 

 می نماید:
رأی قاضی شورا

خواسته  به  مهر  تیموری  محمد  طرفیت  به  بلداجی  رحیمی  محمد  دعوای  خصوص  در 
مورخ   867042 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  شش  و  سی  مبلغ  مطالب 
پرونده  محتویات  به  نظر  تأدیه  تأخیر  و  دادرسی  خسارات  کلیه  انضمام  به   94/1/25
از  حاکی  که  علیه  محال  بانک  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  چک  مصدق  فتوکپی  و 
دعوی  شورا  لذا  نشرآگهی  ابالغ  علیرغم  خوانده  حضور  عدم  و  دارد.  خوانده  ذمه  اشتغال 
و 503-198-197-194- . ت  مواد 310-313-314 ق  به   ...... تشخیص  وارد  را  خواهان 
 36/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  م  د.  آ.   . ق   522-519-515
تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  ریال   185/000 و  اصل خواسته  بابت  ریال 
و خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 94/1/25 لغایت وصول در حق خواهان صادر 
واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رأی  دارد  می  اعالم  و 
اصفهان شفیعی  قضائی  اختالف شعبه 7 حوزه  قاضی شورای حل  باشد.  می  این شعبه   در 

 م . الف 29223

ابالغ رأی
شماره پرونده 94-1068 خواهان: محمد رحیمی بلداجی . اصفهان: شاهپور جدید ـ شهرک 
 7 شعبه  حوزه  جلسه  المکان.  مجهول  چشمه:  ده  باقری  مجید  خوانده:   . کامیون  نمایشگاه 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان تشکیل است با بررسی محتویات پرونده به شرح زیر 

مبادرت به رأی می نماید.
رأی شورا

در خصوص دعوی آقای محمد رحیمی بلداجی به طرفیت آقای مجید باقری ده چشمه به 
خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال 10/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
ابالغ نشر  اینکه خوانده علیرغم  به  تأدیه، نظر  93/5/25-211080 و مطالبه خسارت تأخیر 
آگهی در جلسه رسیدگی شرکت نکرد و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
به  بنابراین اشتغال ذمه وی محرز است و شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً 
مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه و 185/000 ریال خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک...... لغایت اجرای 
حکم طبق شاخص قیمت ها در حق خواهان که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم 
 می نماید رأی صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در این شعبه

می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شماره : شعبه 7   م . الف 29224

ابالغ رأی
اختالف  حل  شورای  حقوقی  هفتم  شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   94/9/7 تاریخ  به 
است.  نظر  تحت  برکالسه 1118-94  و  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان 
اعالم ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  شورا   قاضی 

 می دارد.
خواهان: یاسر شعرایی نجاتی آدرس: اصفهان: ملک شهر، خ 17 شهریور، خ مهدیه، ساختمان 
المکان. خواسته: مطالبه  فنائی اصفهانی آدرس: مجهول  پردیس، واحد سوم. خوانده:حسین 

مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی 
به  رضا  فرزند  نجاتی  شعرایی  یاسر  آقای  دعوی  خصوص  شورا.در  قاضی  رأی 
به  وجه  مطالبه  خواسته  به  تقی  محمد  فرزند  اصفهانی  فنائی  حسین  آقای  طرفیت 
عهده   31571 و   31552 شماره  به  چک  فقره  دو  موجب  ریال  میلیون  پنجاه  میزان 
اصل  به  عنایت  با  تأدیه  تأخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  مسکن   بانک 
تجریدی بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این 
اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء 
ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض 
و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و 

با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و 
صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی 
)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم 
بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق 
االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته 
دانسته و نظر به قاعده استحصاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل 
اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-1258-1284-1289-1321-1324 قانون مدنی 
مواد 522-519-515-503-198-197-194  و  تجارت  مواد 314-311-310-286-249  و 
ق. آ د م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و ده هزار 
ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی 
دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و وکیل/وکالی انتخابی 
و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه/وجه سند/وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی از تاریخ های 
سررسید 89/11/5 و 89/11/15 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که 
حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قانونی واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و 
سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. قاضی شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

م . الف 29231

ابالغ رأی
کالسه پرونده 94-397 شماره دادنامه 971 به تاریخ 94/5/31 مرجع رسیدگی : شعبه هفتم 
شورای حل اختالف اصفهان . خواهان: بمانعلی رجبی نشانی: اصفهان، محمود آباد، خیابان 
اصفهان،  نشانی:  کاشی  فرشته   )2 زهرانی  کاظمی  لیال   )1 وکیل:  یکتا  سنگ  اصفهان،   20
پالک1   ، کاظمی  حمید  شهید  کوچه  نبش  کالنتری،  از  بعد  طاهر،  میرزا  خ  خیام،  بزرگراه 
از  پس  گردشکار:  مطالبه  خواسته:  المکان.  مجهول  نشانی:  ایزدی  مهدی  خوانده:   .)53(
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضاء ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید:
رأی قاضی شورا

فرشته  خانم  و  زهرانی  کاظمی  لیال  خانم  وکالت  با  رجبی  بمانعلی  دعوی  خصوص  در 
فقره  یک  وجه  ریال   40/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  ایزدی  مهدی  طرفیت  به  کاشی 
تأدیه و حق  تأخیر  دادرسی و  احتساب خسارات  با  چک شماره 525250 مورخ 91/6/31 
الوکاله وکیل نظربه محتویات پرونده و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادر 
ابالغ  علیرغم  اینکه خوانده  و  دارد  ذمه خوانده  اشتغال  از  که حکایت  علیه  محال  بانک  از 
قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و در قبال .... ابرازی خواهان 
به   ..... تلقی  واقع  به   ............ را  خواهان  دعوی  شورای  لذا  است  ننموده  تکذیبی  و  ایراد 
بر محکومیت خوانده  . م حکم  د  آ.   . . ت و 198-519-522 ق  مواد 310-313-315 ق 
 180/000( تومان  هزار  هجده  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   40/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
تاریخ  از  تأدیه  و  تأخیر  و خسارات  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  ریال( 
سررسید 91/6/31 لغایت وصول در حق خواهان صادر را اعالم می نماید رأی صادره غیابی 
اتمام  از  ..... شد و پس  این شعبه  در  قابل واخواهی  ابالغ  از  مهلت 20 روز پس  و ظرف 
 مدت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکمه عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه هفتم حوزه قضائی اصفهان 29232 / م الف 

ابالغ رأی
کالسه پرونده: 92-478 شماره دادنامه 982 به تاریخ 92/6/31 . مرجع رسیدگی : شعبه 7 
شورای حل اختالف اصفهان . خواهان: مجید وطن خواه آدرس: اصفهان، رهنان، خ ابوذر، 
محتویات  به  عنایت  با  المکان  مجهول  آدرس:  مجید سهرابی  12. خوانده:  پالک   ،26 کوی 
پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 

رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

ریال  میلیون  ده  مبلغ  مطالبه  بخواسته   . سهرابی  مجید  بطرفیت   . خواه  وطن  مجید  دعوی: 
بانک پست  تاریخ 91/11/25عهده  به  )10/000/000( وجه چک شماره 892/006968292 
بانک ایران شعبه ناظر مسجد سید اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی ـ با توجه به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع 
خوانده مبنی بر این که خوانده علیرغم ابالغ واقعی )ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی( در 
جلسه حاضر نگردیه و الیحه ای نیز مبنی بر برائت ذمه خود ابراز ننموده لذا شورا دعوای 
خواهان را وارد تشخیص داد. بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
ده میلیون ریال )10/000/000( بابت اصل خواسته و سی و چهار هزار ریال 34/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 91/11/25 سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در دادگاه های عمومی اصفهان خواهد بود. قاضی شورای حل اختالف 

اصفهان شعبه 7  29233/ م الف

ابالغ رأی
کالسه پرونده 497/14  شماره دادنامه: 787 به تاریخ 94/9/29 . خواهان: غالمعلی چناری 
نشانی: اصفهان ، خ پروین، خ صباحی، کوچه شهید ابراهیمی، مجتمع مهر ، واحد 2  . وکیل 
الهام سلطانی نشانی: اصفهان، دروازه شیراز، برج سپهر، طبقه سوم، واحد15 . خوانده: سعید 
سجاد قائم مقامی . خواسته : مطالبه . گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 

آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی شورا

سلطانی  الهام  خانم  وکالت  با  ابوطالب  فرزند  چناری  غالمعلی  دادخواست  خصوص  در 
بطرفیت سید سجاد قائم مقامی بخواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 306990 به تاریخ 94/6/21 عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر 
با  اینکه خوانده  با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و  تأدیه 
ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
ی خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
قانون  مواد 249، 307، 309، 310، 315  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  و 522  و 519   198
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته 
و پرداخت 175/000 ریال بعنوان خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل به پرداخت 
خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 20 روز پس از آن قابل تجدید و نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 29234/ م الف

ابالغ رأی
رسیدگی  مرجع   .92/3/27 تاریخ  به   343 دادنامه:  شماره    1317/91 پرونده  کالسه 
 ، بزرگمهر  نشانی:  نصوحی  اکبر  خواهان:  اصفهان.  اختالف  حل  شورای   15 شعبه   :
مطالبه   : خواسته  المکان  مجهول  نشانی:  بابادی   رضا  خوانده:   .13 واحد  تندیس،  مجتمع 
شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:   .
 ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی

 می نماید:
رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست............... به طرفیت .............. بخواسته مطالبه مبلغ ................ ریال 
وجه قسمتی از یک فقره چک به شماره 855614 به تاریخ 91/12/12 عهده بانک تجارت به 
انضمام خسارات دادرسی و تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 249، 
307، 309، 310، 315 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت 36/000 ریال بعنوان خسارات دادرسی و 
هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. قاضی شعبه 15 

شورای حل اختالف اصفهان . 29235/ م الف

ابالغ رأی
رسیدگی  مرجع   94/9/7 تاریخ  به   1571 دادنامه  شماره    1056  /94: پرونده  کالسه 
خ  اصفهان،  نشانی:  منش  بهزاد  رضا  خواهان:   . اصفهان  اختالف  حل  شورای   13 شعبه   :
فعال  نشانی:  یوزباشی  رامین  . خوانده:   17 پالک  انقالب،  پاساژ  آور،  نیم  بازارچه  ولیعصر، 
 71773 شماره  وجه چک  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه  خواسته:   . المکان  مجهول 
ی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  خسارات  انضمام  به   93/9/30 تاریخ  به 
رأی صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورای  اعضاء   مشورتی 

 می نماید.
رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای رضا بهزاد منش به طرفیت آقای رامین یوزباشی به خواسته مطالبه 
عهده  به   93/9/30 سررسید  به   71773 شماره  به  چک  یک  وجه  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ 
محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارت  انضمام  به  ارومیه  انصار شعبه غدیر  بانک  ی 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
آن  مطالبه وجه  در  استحقاق خواهان  و  ذمه خوانده  اشتغال  در  که ظهور  علیه  محال  بانک 
و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  جلسه  در  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  اینکه  و  دارد 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
به مواد 312  ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 
و 314 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 و 515  قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد و ده هزار ریال بابت هزینه 
هزینه  و   93/9/30 موصوف  سررسید چک  تاریخ   از  تأدیه  در  تأخیر  خسارت  و  دادرسی 
و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   .... احکام  اجرای  احتساب  با  آگهی  نشر 
اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.
قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف اصفهان . جمشید یزدانی . 29238 / م الف 
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اصغر قلندری:
ورزش،  با  غریبه  شهرت طلبان  سایه  در  دیگر  یکبار 
شد.  وارد  اصفهان  بسکتبال  پیکر  بر  ضربه  مهلک ترین 
نهفته است؛  امروزی، در ظاهرسازی  انگارخصیصه جامعه 
)بازیگر(  بدجوری  برصورت،  نقابی  با  آدم ها  روزها،  این 
نوع  یک  خانه  در  که  چندشخصیتی  آدم های  شده اند! 
در  و  دیگر  بازار شخصیتی  و  کوچه  در  دارند،  شخصیتی 

محل کار از شخصیت سومشان بهره می جویند.
باقی  صادق  افراد  برای  جایی  آدم ها،  این  میان  در  آیا 
باید  ما،  ورزش  درستکار  و  اصیل  چهره های  آیا  می ماند؟ 
برای فرار از این همه سیاه بازی و ریاکاری، انزوا را تنها چاره 
خود ببینند؟! مایی که ادعای چند هزار سال تمدن داریم، 
مایی که دم از شایسته ساالری می زنیم، ما که )اخالق( را 
آنقدر لقلقه دهانمان کرده ایم،  باید به این جامعه ورزش 
مباهات کنیم؟ آیا این مباهات دارد که نقاب های سه الیه 

به صورت بزنیم و کرامت انسانی را از یاد ببریم؟
و  نویسندگی  کار  سال  چهل  از  بیش  طول  در  نگارنده 
خبرنگاری درباره تمام رشته های ورزشی و در تمام دوران 
ورزشی و گزارشگری رشته های والیبال، بسکتبال، هندبال، 
همکاری  تلویزیون  با  که  تنیس  و  وزنه برداری  فوتسال، 
رشته های  از  یک  هیچ  درحق  نمی آورم  یاد  به  داشته ام، 
اندازه بسکتبال اصفهان که در تمام دوره های  به  ورزشی 

گذشته و سالیان متمادی به عنوان  نامدارترین و بهترین 
درجه  این  تا  است،  بوده  مطرح   ایران  در  بسکتبال  تیم 

بی انصافی شده باشد.
استانی می پرسیم:  بلندپایه  مقامات  و  از مسئوالن ورزش 
به  که  میهن  سازان  آینده  بسکتبال  تیم  می دیدید  وقتی 
عنوان تنها نماینده مهد بسکتبال ایران در رقابت های لیگ 
برتر کشورحضور پیدا کرده است و با باخت های پیاپی در 
قعرجدول رده بندی مسابقات قرار گرفته، در یکی دو هفته 
بود  قرارگرفته  مجازی  فضای  تمسخرهای  درصدر  اخیر 
شده  ریشخند  بسکتبال  حال  به  ایران  ورزشیان  همه   و 
اصفهان  تاسف می خوردند، چه احساسی داشتید؟ یادتان 
می آید در همین چند سال گذشته بسکتبال اصفهان چه 
جایگاه  چه  از  و  داشته  ایران  بسکتبال  در  بزرگی  سهم 
رفیعی برخوردار بوده است؟ از خود پرسیده اید چرا در این 
فراوانی گریبان بسکتبال  اخیر چالش های  دو ـ سه سال 
خود  با  آیا  هستید؟  غافل  یا  است  گرفته  را  جهان  نصف 
اندیشیده اید با وضعیت فعلی، قرار است سرنوشت بسکتبال 

اصفهان به کدام نقطه منتهی شود؟
تنها  )طی  میهن  آینده سازان  نام  پرسیده اید،  خود  از  آیا 
یک فصل، آن هم فصل به اتمام نرسیده(  با کدام مجوز 
کدام  با  و  پرداخته   برتر  لیگ  در  تیم داری  به  باشگاهی 
تعهد، وثیقه و سپرده ای در مسابقات به این مهمی حضور 

از  افراد که پس  این  با  اینکه  بر  پیدا کرده است؟ مضاف 
منحل کردن تیم بدون پرداخت حق و حقوق کادر فنی و 
اعضای تیم،  درکدام محکمه ای برخورد خواهد شد و مورد 

پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؟
در  میهن  آینده سازان  نام  با  تیمی  دادن  ماحصل شرکت 

لیگ برتر چه بوده است؟ 
کدام دستگاه و مرجعی پیگیر رویدادهای اخیر و عامالن 
اضمحالل بسکتبال اصفهان است که بی رحمانه  تیشه به 

ریشه بسکتبال اصفهان زده اند؟

 چه کسی از مسئوالن تیم بسکتبال آینده سازان پرسیده 
است، چرا انصراف دادند و به چه دلیل دوباره از انصراف 

خود صرف نظر کردند؟
  در شرایطی که فدراسیون بسکتبال کشورمان در رسانه 
ها اعالم کرده است، تحت هیچ شرایطی تا پایان مسابقات 
این فصل به  بازیکنان تیم منحل شده آینده سازان میهن 
اصفهان، اجازه عقد قرارداد با سایر تیم ها داده نمی شود و 
باید تا سال آینده تماشاچی بازی ها باشند، جوابگو و مدافع 
کیست؟  فنی  کادر  و  بازیکنان  این  شده  تضییع  حقوق 
تکلیف جوان های بسکتبالیست اصفهانی تیم آینده سازان 
که گناهی جز گذشت و ایثار برای آبروداری بسکتبال رو 

به نابودی اصفهان نداشته اند، چیست و چه باید بکنند؟ 
از آقای محمود مشحون رییس فدراسیون بسکتبال ایران 
و  قانون  برابر  و  وظیفه  حسب  بر  که  شمایی  می پرسم: 
تیم ها  تمام  سرپرستان  به  دستورالعمل  طی  که  مقرراتی 
دریافت  وثیقه ای  یا  سپرده  هم  قطعا  و  اید  داشته  اعالم 
داشته اید تا درصورت بروز چنین پیش آمدهایی بتوانید از 

محل سپرده و تعهدات صاحبان تیم، حق و حقوق اعضای 
تیم منحل شده را بپردازید، تاکنون چه اقداماتی را صورت 
داده اید؟  گویا بحران مالی و مشکالت تیم داری برای این 
شرکت واژه ای نامأنوس بوده  و متاسفانه کار را به جایی 
رسانده است که بسکتبال اصفهان به )سوژه خنده( بدل 
شود و هواداران متعصب این رشته ورزشی را که سال های 
شهرشان  بسکتبال  آسمان خراش های  داشتن  به  زیادی 
افتخار می کردند و به خود می بالیدند، این گونه به خشم 

آورده است.
بسیار  قدم های  که  آهن  ذوب  باشگاه  کار  جریان  در 
تیم  تشکیل  و  توسعه  و  رشد  راستای  در  ارزشمندی 
مقامات  بی دریغ  حمایت  با  برداشت،  اصفهان  بسکتبال 
بلندمرتبه مجتمع عظیم ذوب آهن، حضوری مقتدرانه در 
لیگ برتر داشت، همواره با کسب عناوین خوب و ارزنده، 
از حیثیت بسکتبال اصفهان دفاع کرد اما به دلیل کمبود 
بودجه و مشکالت مالی مجبور به انحالل تیم بسکتبال و 
والیبالش شد، برهمگان ثابت شد که  خصوصی سازی در 
ورزش، سرابی بیش نبوده است و معلوم نیست درآینده، 

چه سر انجامی خواهد داشت.
کارشناس  سوی  از  میهن  آینده سازان  مسئوالن  عملکرد 
تیم  هدایت  وقتی  متاسفانه  نیست؛  پذیرفته  ورزشی 
غیرورزشی  افراد  به  اصفهان  نظیر  کالن شهری  بسکتبال 
سپرده می شود، وجود چنین شرایط ناگوار و جبران ناپذیر 

طبیعی است. 
بسکتبال  تیم  انحالل  تاریخی  افتضاح  آوردن  بار  به 
آینده سازان میهن اصفهان در نیمه راه مسابقات، به شدت 
تیمی که  زد؛  اصفهان  بزرگ بسکتبال  توی ذوق خانواده 

بی حساب و کتاب بسته شد، معلوم است که به چه وضعی 
که  را  تیمی  رسد،  می  نقطه ای  چه  به  و  می شود  دچار 
را  آن  نسخه  طلبی(  شهرت  )عاشق  نابلدهای  و  غریبه ها 
پیچیده باشند، سرنوشتی جز این نمی توانست داشته باشد! 

باعث شد که  پرسپولیس  باشگاه  پیگیری های  قنبرزاده گفت: 
باشگاه نفت پیشنهادی مبنی بر معاوضه بازیکن پرسپولیس با 
بیرانوند را مطرح کند؛ ولی تا زمانی که خود باشگاه پرسپولیس 

صالح نداند ما نامی از این بازیکن نمی آوریم. 
حرفه ای  اخالق  و  اخالقی  لحاظ  به  من  نظر  به  داد:  ادامه  او 
درست نیست که من اسم و یا پست بازی بازیکن مورد نظر ما 
در پرسپولیس را بگویم. چون ممکن است این کار برای باشگاه 
پرسپولیس چالش ایجاد کند و یا او تمرکزش را از دست بدهد. 
وی افزود: اگر دنبال شنیدن نام این بازیکن هستید می توانید 
آقای  و  پرسپولیس  باشگاه  مسئوالن  صالحدید  صورت  در 

طاهری این مساله را از آنها جویا شوید. 
باشگاه  به  را  پیشنهادمان  ما  اینکه  از  بعد  گفت:  قنبرزاده 
پرسپولیس دادیم. حاال منتظر پاسخ این باشگاه هستیم تا در 
قرارداد  این  درباره جزییات  بحث  برای  تمایل طرفین  صورت 

پای میز مذاکره بنشینیم. 
تایید  مورد  پیشنهاد  این  آیا  اینکه  درباره  نفت  عامل  مدیر 
مطمئنا  گفت:  نه،  یا  هست  نفت  سرمربی  منصوریان  علیرضا 

از روی حساب و کتاب است. بدون نظر  باشگاه نفت  تصمیم 
کادر فنی قطعا تصمیم گیری انجام نمی شد. من بیشتر از این 

تمایل ندارم درباه این مساله صحبت کنم.

یاران کمالوند در مقابل هانوفر
سر  به  ترکیه  اردوی  در  روزها  این  که  کمالوند  فراز  یاران 
می برند، پس از برگزاری دو بازی تدارکاتی، امروز در سومین 

دیدار به مصاف هانوفر آلمان رفتند. 
بازی  آخرین  است،  برگزاری  حال  در  اکنون  که  بازی  این 
این تیم تبریزی در اردوی ترکیه محسوب می شود. کاروان 
و  گشت  بازخواهند  تبریز  به  دی،   27 روز  فوالد،  گسترش 
لیگ  هجدهم  هفته  دیدار  برای  خود  آماده سازی  تمرینات 
برتر مقابل صبای قم، در ورزشگاه اختصاصی گسترش فوالد 

پیگیری کنند.

سرخابی ها دارای ساختمان 

شدند؟
این  از  پیش  آن  مالکیت  که  ساختمان هایی 
موافق  رای   31 با  بود،  فوتبال  فدراسیون  برعهده 
واگذار  پرسپولیس  و  استقالل  به  مجمع،   اعضای 

شد.
 البته موضوع با اعتراض بعضی از اعضای مجمع روبه رو 
شد و در پایان قرار شد با رای گیری کتبی تکلیف این 

دو ساختمان مشخص شود.

بدون  اصفهان  فوتبال  دوستانه  دربی  ذوب آهن،  و  سپاهان  تیم  دو  فنی  کادر  تصمیم  با 
بازیکنان جدید دو تیم رونمایی از   حضور تماشاگر و پشت درهای بسته برگزار می شود و 

 می شود.
به گزارش صاحب نیوز، در ایام تعطیالت لیگ برتر فوتبال، دو تیم اصفهانی تمرینات خود 
را برای حضور پرقدرت در ادامه مسابقات لیگ و شرکت در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 

پیگیری می کنند.
به پیشنهاد باشگاه ذوب آهن قرار است دو تیم عصر روز چهار شنبه دیداری تدارکاتی را در 

ورزشگاه ملت برگزار کنند که این مسابقه بدون حضور تماشاگر خواهد بود.
آخرین  دیدار  این  و  شود  ترکیه  راهی  تدارکاتی  اردوی  برای  است  قرار  سپاهان  تیم 
ذوب آهن  تیم  اما  بود؛  خواهد  ترکیه  به  سفر  از  پیش  تیم  این  دوستانه  بازی 
پیگیری داخل  در  را  تمریناتش  و  ندارد  کشور  از  خارج  اردوی  برپایی  برای   تصمیمی 

 می کند.
سپاهان که با صدور کارت بازی پادوانی و پریرا خیالش از بابت این دو بازیکن برزیلی راحت شده است، با سنیاد ایبریچیچ نیز به توافق دست 

پیدا کرد.
این بازیکن بوسنیایی که سابقه بازی در تیم ملی کشورش را دارد، با قراردادی به مدت نیم فصل از تیم کارشیاکای ترکیه به سپاهان پیوست و 

این تیم را در ادامه مسابقات لیگ و لیگ قهرمانان آسیا همراهی می کند.
در مقابل تیم ذوب آهن فعالیت چشمگیرتری در فصل نقل و انتقاالت داشت و باشگاه، چهار بازیکن مدنظر کادر فنی را یعنی مارکو الریو، احمد 

کامدار، وحید محمدزاده و هاشم بیک زاده جذب کرد؛ این بازیکنان به کمک تیم اصفهانی خواهند آمد.

محمد خاکپور، سرمربی تیم ملی فوتبال امید درخصوص آغاز رقابت های قهرمانی آسیا و برد مقابل سوریه گفت: 
ابتدا این پیروزی را به مردم ایران، بازیکنان و اعضای تیم امید تبریک می گویم. همان طور که قبال هم گفتم 
با نتیجه  بازی اول در چنین تورنمنت هایی سخت و حساس است که خوشبختانه با تالش و زحمات بچه ها 
همراه بود و توانستیم شروع خوبی داشته باشیم. خاکپور در ادامه به دو نیمه متفاوت تیم ایران اشاره کرد و 
گفت: به دلیل جوانی و استرسی که بازیکنان داشتند، در نیمه اول نتوانستیم تیم همیشگی باشیم و با وجود 
موقعیت هایی که داشتیم، کنترل بازی در اختیار ما نبود؛ اما با صحبت هایی که بین دو نیمه انجام شد، در نیمه 
دوم استرس بچه های ما کمتر شد و بازی روان تری انجام دادیم و توانستیم از موقعیت ها بهتر استفاده کنیم.

خاکپور ادامه داد: با اضافه شدن میالد کمندانی در نیمه دوم، ریتم و نظم بازی تیم ما تغییر چشمگیری پیدا 
کرد. ضمن اینکه میالد محمدی و مهدی ترابی نیز در نیمه دوم شرایط خیلی بهتری پیدا کردند و تاثیرگذار 
ظاهر شدند. ارسالن مطهری هم که مثل همیشه با تالش مثال زدنی خودش به تیم ما انرژی مضاعفی داد تا در 
مجموع برنده بازی باشیم. وی درباره شرایط بدنی بازیکنان گفت: خوشبختانه بازیکنان ما به لحاظ بدنی آمادگی 
خوبی دارند و کامال در شرایط مسابقه هستند. البته نباید فراموش کنیم که تورنمنت سنگینی پیش روی ماست 
و هر سه روز یک بازی انجام دادن، قطعا باعث تحلیل رفتن توان جسمانی بازیکنان می شود. با توجه به اینکه 

سوریه اولین بازی ما در مسابقات بود، یک مقدار دیر اقدام به تعویض کردیم؛ اما قطعا در بازی های آینده به صورت چرخشی از بازیکنان استفاده خواهیم کرد تا با 
فرسایش توان جسمی مواجه نشویم. سرمربی تیم امید با تمجید از عملکرد خط دفاعی تیمش در بازی با سوریه گفت: مسابقات غرب آسیا به هماهنگی خط دفاع، 
دروازه بان و هافبک دفاعی ما کمک کرد. خوشبختانه در بازی با سوریه، سازمان دفاعی ما به خوبی جواب داد. روزبه چشمی و محمد دانشگر شناخت و هماهنگی 
خوب و کاملی از هم دارند و به درستی وظایف خودشان را در زمین اجرا می کنند. وحید حیدریه که در تیم باشگاهی اش کمتر فرصت بازی پیدا می کند، بهترین 
فرصت را برای نشان دادن توانایی هایش پیدا کرده است و در بازی دیروز نمایش قابل قبولی در دفاع چپ داشت. ضمن اینکه علی عبداهلل زاده هم با بازی خوبی 
که انجام داد، ثابت کرد که می تواند دفاع راست مستحکمی برای تیم ملی امید باشد. سرمربی تیم ملی امید با اشاره به تاثیر روانی برد مقابل سوریه اظهار داشت: 
برد مقابل سوریه، به لحاظ روانی تاثیر مثبتی بر تیم ما داشت. ضمن اینکه بازتاب این برد در روزنامه های قطری نشان از ترس و نگرانی حریفان ما دارد. اما به هر 

ترتیب بازی با سوریه تمام شد و باید به فکر بازی با قطر باشیم.

ورزش و جواانن 

رونمایی از بازیکنان جدید سپاهان و ذوب آهن پشت درهای بسته

کدام پرسپولیسی با بیرانوند معاوضه می شود؟

در این بازار مکاره ورزش:

    با شهرت طلبان غریبه با ورزش، چه باید کرد؟!

دامون رشیدزاده
ابن روزها اخبار ضد و نقیضی از حضور بیرانوند در تیم 
پرسپولیس به گوش می رسد. در حالی که هنوز وضعیت 
سوشا مکانی دروازه بان اصلی پرسپولیس و پرونده مبهم 
او مشخص نشده، به نظر می رسد که پرسپولیسی ها قید 
سوشا را زده اند و به دنبال یک گزینه مناسب برای ادامه 
فصل در درون دروازه شان هستند. از صبح دیروز تا زمان 
تنظیم این گزارش اخبار مختلفی درباره انتقال علیرضا 
شد.  منتشر  تهران  نفت  ملی پوش  دروازه بان  بیرانوند 
پیشنهاد  کردند،  تایید  را  آن  همه  تقریبا  که  اما خبری 

معاوضه بیرانوند با یکی از بازیکنان پرسپولیس است. 
معاوضه بیرانوند به نقل از مدیر عامل نفت

است؛  گفته  نفت  باشگاه  رسمی  سایت  به  قنبرزاده 
پیشنهاد معاوضه بیرانوند با یکی از بازیکنان پرسپولیس 
تا 72 ساعت دیگر منتظر پاسخ  را به طاهری داده ام و 
گزارش سایت  به  پرسپولیس هستیم.  باشگاه  سرپرست 
قنبرزاده، درخصوص  تهران، منصور  باشگاه نفت  رسمی 
برنامه  یک  در  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست  اینکه 
رادیویی اعالم کرده منتظر پاسخ مسئوالن باشگاه نفت 
به خبرنگار سایت  بیرانوند هستند،  انتقال  تهران درباره 
باشگاه نفت گفت: پیرو مذاکره ای که با سرپرست باشگاه 
پیشنهاد معاوضه  به صورت شفاهی  پرسپولیس داشتم، 
بیرانوند با یکی از بازیکنان پرسپولیس را دادم که تا 72 
ساعت آینده منتظر پاسخ ایشان هستیم. وی ادامه داد: 
در حال حاضر حرفه ای نیست نام بازیکن مدنظر خود را 
فاش کنیم؛ چون به احتمال زیاد این موضوع بر انگیزه 

خواهد  تاثیر  پرسپولیس  تیم  تمرینات  در  بازیکن  آن 
گذاشت و برای آن باشگاه ایجاد چالش خواهد کرد.

مشکلی باپرسپولیسی شدن بیرانوند ندارم
دروازه بان  که  حرکاتی  می گوید:  تهران  نفت  سرمربی 
تیمش در تمرینات انجام می دهد، به نوعی بی احترامی 
به حساب می آید. علیرضا منصوریان این روزها با چالش 
تازه ای در نفت تهران روبه رو شده است؛ چالشی به نام 
علیرضا بیرانوند. او که در اینستاگرامش اعالم کرد کسانی 
بیرانوند  نمی بخشد.  شود،  پرسپولیسی  نگذاشتند  که  را 
بازیکنان نفت  رفتارهایی می کند که حتی باعث تعجب 
تهران شده است. در این بین، علیرضا منصوریان سرمربی 
این  ادامه  اما  است؛  ساخته  او  رفتارهای  با  فعال  زردها، 

شرایط بی شک به ضرر خود بیرانوند خواهد بود.
منصوریان درباره وضعیت بیرانوند و اخبارهایی که درباره 
رفتن  با  او شنیده می شود، می گوید: »من مشکلی  قهر 
امیدوارم متوجه شود من  ندارم.  به پرسپولیس  بیرانوند 
ندارم  مشکلی  اصال  می زنم.  حرف  چیزی  چه  درباره 
بیرانوند به پرسپولیس، استقالل یا هر تیم دیگری برود. 
از نظر روحی و روانی  او  همان طور که قبال هم گفتم، 
منصوریان  ندارد.«  تیم  این  در  را  حضور  آمادگی  فعال 
ادامه می دهد: »می دانم بیرانوند از این موضوع ناراحت 
پایدار  اگر وضعیت  نمی شوم.  احساساتی  ولی من  است؛ 
کوچک ترین  می دیدم،  بیرانوند  در  را  خوبی  و  اخالقی 

خودم  حتی  و  نمی کردم  بیرانوند  انتقال  با  مخالفتی 
به  امسال  من  مگر  می فرستادم.  پرسپولیس  به  را  او 
آن  را  شرایط  ندادم؟  بازیکن  پرسپولیس  و  استقالل 
منصوریان  دارد.«  فرق  االن  با  که  دیدم  طوری  موقع 
می دهد:  توضیح  دارد،  بیرانوند  که  شرایطی  به  اشاره  با 
بچه  ی  مثل  علیرضا  گفتم.  هم  فنی  کادر  اعضای  »به 
 است که جلوی خود را نمی بیند. ما باید از او مواظبت

 کنیم.
به  خدمت  یک  حتی  ما  ویژه  مراقبت  این  بسا  چه   
در  رفتارهایی  روزها  این  بیرانوند  باشد.«  خانواده اش 
تمرین نفت دارد که گویا باعث ناراحتی بازیکنان هم شده 
است. منصوریان در این باره می گوید: »بیرانوند دوست 
دارد از نفت برود؛ این را با حرکات و کارهایی که در نفت 
انجام می دهد، نشان داده است. او با این حرکات حتی 
به تیم، مدیر فنی، سرپرست و رییس باشگاه بی احترامی 
قضیه  به  که  می کنم  مردم خواهش  از  من  است.  کرده 
بیرانوند، احساسی نگاه نکنند. هر اتفاقی که بیفتد، من 
اصال  می دهم.  انجام  علیرضا  برای  را  معلمی ام  وظیفه 
این بحث ها درست نیست که ما بحث قرمز و آبی   هم 

دارم.«
72 ساعت پر التهاب

آینده  ساعت   72 در  دید  و  نشست  انتظار  به  باید 
چه  نفت  باشگاه  درخواست  به  پایتخت  قرمزهای  پاسخ 
خواهد بود؟ اما هر چه باشد رفتن یا نرفتن بیرانوند به 
پرسپولیس چالش های زیادی را در نیم فصل دوم لیگ 

برتر رقم خواهد زد.

آیا دروازه بان ملی پوش، قرمزپوش می شود؟

بیرانوند در دوراهی نفت- پرسپولیس

با اضافه شدن کمندانی ریتم بازی ما تغییر چشمگیری داشت



مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد:

15 نمایندگی میراث فرهنگی 

 شهرستان های اصفهان به اداره تبدیل 

میشوند

استان فرهنگی میراث کل مدیر
مدیران فصلی نشست در اصفهان
یگان پرسنل و فرهنگی میراث
از اصفهان، شهرستان 24 حفاظت
تبدیل15نمایندگیمیراثفرهنگی
شهرستانهایاستاناصفهانبهاداره
فریدون داد. خبر نزدیک آینده در
فرهنگی مدیران جمع در الهیاری
شهرستانهایاستاناصفهانبااعالم

اینمطلبافزود:امروزباتمامیمشکالتمالیپیشرویدولت،
در اساسی و بنیادی تغییرات بهسمت تا هستیم مصمم همگی
سازمانمیراثفرهنگیحرکتکنیم.ویافزود:متأسفانهباگذشت
یکصدسالازتاسیسسازمانمیراثفرهنگی،اینسازمانبافراز
ونشیبهایمتعددمواجهبودهاست؛ایندرحالیاستکهدرطی
صنایع فرهنگی، میراث سازمان ادغامسه با نیز گذشته سال ده
ایرانگردیوجهانگردی،شرحوظایفاینسازمانبسیار دستیو
وسیعشدهاست؛لکنامکاناتاینسازمانمتناسبباشرحوظایف
خطیروگستردهآنفراهمنیست.باایناوصافامروزلزومتوجهویژه
بهساختاراینسازمانوبهینهسازیآناحساسمیشود.الهیاری
فرهنگی میراث مدیران به خطاب سخنانش از دیگری بخش در
شهرستانهایاستانتاکیدکرد:همگیشماامروزنمایندهدولتو
سپسنمایندهسازمانمیراثفرهنگیکشوردرشهرستانهایخود
هستید؛لذاهمهبایددرنظرداشتهباشیمکهدرحالحاضردولتبا
محدودیتهایجدیدرحوزهمالیمواجهاست؛بااینحالهمگی
مصممهستیمبادرنظرگرفتنتمامیمحدودیتهایمالیدولت،
بهسویتغییردربرخیساختارهایسنتیمدیریتسازمانحرکت
کنیم.ویدراینراستاتاکیدکرد:تالشداریمتانمایندگیهای
میراثفرهنگیدر15شهرستاناستانبهادارهارتقایابد.بااین
تسهیالت و امکانات اداره، به نمایندگیها این ارتقای با وصف
کارایی افزایش راستای در فرهنگی میراث مدیریت به جدیدی
ایننهاداختصاصخواهدیافت.مدیرکلمیراثفرهنگیاستاندر
از بهلزومحفاظت اینگردهمایی، ازسخنانشدر بخشدیگری
میراثفرهنگیاشارهکردوافزود:یکیازمهمترینوظایفسازمان
میراثفرهنگی،حفاظتازبافتهایشهری،روستاییوحتیآثار
ومحوطههایتاریخیدردورافتادهتریننقاطاستانهستند؛لذا
سازماندهی و ساماندهی برنامهریزیجدیجهت لزوم معتقدیم
مجددبحثحفاظتبهصورتجدیباتوجهبهحضورفرمانده
جدیدیگانحفاظتدراستاناصفهانبیشازهرزماندیگری
و مدیران روزه یک نشست است ذکر شایان میشود. احساس
مسئوالنپایگاههایحفاظتمیراثفرهنگیاستاندرچندمحور،
فرهنگی، میراث حوزه در شهرستانها وضعیت بررسی همچون
حفاظتازآثارتاریخی،امورفرهنگی،اموراداری،شاخههایصنایع
دستیوسرمایهگذاریدرحوزهگردشگریدرحالبرگزاریاست.

ابراز فرمانده یگان حفاظت میراث 

فرهنگی استان اصفهان به بهبود اوضاع

معاونانمیراثفرهنگیصنایعدستیوگردشگریاستاناصفهان
ازمحل مربوطه بههمراهمسئوالن
استقراریگانحفاظتاستانبازدید
عبدالرضا دوم سرهنگ کردند.
این در داشت: اظهار بافرانی عرب
روند و موجود وضعیت بازدید
به مرتبط، مسایل و اقدامات برخی
آگاهیمعاونانرسید.ویافزود:در
یگان موجود وضعیت ارتقای جهت
تبادل و بحث معاونان با حفاظت

نظروفرماندهییگانحفاظتخواستارحضورنوبهایمعاوناندر
مجموعهیگانحفاظتاستانشد.سرهنگبافرانینسبتبهارتقای
قول به توجه با داد: ادامه و کرد امیدواری ابراز موجود، وضعیت
مساعدمعاونانپیگیریاینموضوعمیتوانددرپیشبرداهدافو
ماموریتهایمحولهموثرترباشدورونداجرایآنراتسهیلکند.

 آمادگی 50 هیئت سرمایه گذار در 

همایش فرصت های سرمایه گذاری شهر 

خالق اصفهان
اصفهان فرصتهایسرمایهگذاریشهرخالق بینالمللی همایش

حدود حضور با چهارشنبه صبح
خارجی سرمایهگذاری گروه 5۰
گزارش به شد. آغاز اصفهان در
همایش این در وطن، کیمیای
بینالمللی،3۰۰سفیراز26کشور
معرفی با  فردا تا که دارند حضور
در اصفهان، کالنشهری طرحهای
و داخلی سرمایهگذار جذب زمینه
خارجیتالشمیشود.دبیرهمایش

گفت: اصفهان خالق شهر سرمایهگذاری فرصتهای بینالمللی
اینسرمایهگذارانازکشورهاییازجملهآلمان،انگلیس،اسپانیا،
امارات،عراق، ترکیه، ژاپن،کرهجنوبی،چین، دانمارک، لهستان،

لبنانوافغانستانهستند.
علیرضابرهانیپورافزود:دردوروزبرگزاریاینهمایشبینالمللی
نقلعمومی، و 64طرحشاخصدرمحورهایگردشگری،حمل
فناوری دانشبنیان، صنایع حوزههای منظوره، چند مجموعههای
اطالعاتوانرژیهاینوبرایجذبسرمایهگذارداخلیوخارجی

معرفیمیشود.
خالق شهر سرمایهگذاری فرصتهای بینالمللی همایش دبیر
پنج بینالمللی همایش این برگزاری با همزمان افزود: اصفهان
تفاهمنامهسرمایهگذاریداخلیوخارجیباکشورهایآلمان،ترکیه

ودومجموعهبزرگداخلیمنعقدمیشود.

معارف و رگدشگری 

قلم زنی، هنری که با اصفهان 
زندگی می کند

هنرقلمزني،سوابقممتدوطوالنيدارد.اینهنرگرانمایه
به ابتدا است، ایراني قوم تمدن و فرهنگ بیانگر که زیبا و
صورتحجاريدربدنهکوههاوبررويسنگهايساختماني
دوران در حّتي و تاریخي بناهاي و پادشاهان کاخهاي
به تبدیل حجاري، هنر بعدها است. شده دیده غارنشیني
ازروي وتصاویر نقوش و قلمزنيگردیده حکاکيوسپس
سنگهاي روي بر کوهها، بدنه و ساختمانها سنگهاي
قیمتيمخصوصاعقیقمنتقلگردیدو»حکاکي«نامیدهشد.
عاقبتفلزاتازجملهطالونقرهومسوبرنجوفوالد،زمینه
اصليایننقوشوخطوطزیباودلپسندقرارگرفتندوهنر

»قلمزني«نامگرفت.
است: شده معنا چنین معین، فرهنگ در قلمزنی لفظ
ایجاد ازهنرهايزیباستوآن »نویسندگي،نقاشيویکي
برروي نقوشجانورانوگیاهانوطرح هايمختلفاست،
قلمي وسیله به استاد عمل، هنگام در دیگر. فلزات یا نقره
دارايدستهايچوبي تیزفوالديکه نوک یامنقاش فلزي
است،کارميکند.دکترمعینپسازاینتعریف،اینبیترا

از»زاللي«آوردهاست:
بهطرحخویشحیرتمیزنددست

کهازهیچشقلمزننقشچونبست
پرویزبهنامباستانشناسایراني،قدمتبرنزهایيراکهنقوش
زیبابررويآننقشبستهودرحفاري هايباستانشناسيبه
دستآمده،مربوطبهاقواميدانستهکهقبلازهخامنشیان
درایرانزندگيميکردهاند.اونوشتهاستکهایناشیابیشتر
درنواحيلرستانوکردستانیافتشدهومحلکشفآنها
راکهاغلبازجنسسفالیافلزمنقشبوده،عالوهبرناحیه
لرستان،مربوطبهدامنههايکوه هايزاگرسدانستهواضافه
کرده استکهدرزمانفرمانروایيایالمي ها،اطرافکوه هاي
چهار به که ميشده شناخته »آنزان« ناحیه نام به زاگرس

قسمتتقسیمشدهبود.
اعتقاد همچنین و بهنام پرویز سخن این به توجه با حال
هرتسفلدمستشرقآلمانيکهگفتهاست:ابتدا،ناماصفهان
زمان از و یافته تبدیل »گابیان« به سپس و بوده »آنزان«
هخامنشیانبهبعدابتدابه»گي«وسپسبه»جي«تبدیل
شدهاس،اگرایندوآنزانیکيباشد،سنديمعتبرازقدمت
از که ميشود محسوب اصفهان در قلمزني و حکاکي هنر
سخن این ميپرداختهاند؛ بدان هخامنشیان، از قبل دوران
بایادآورياینکهزردکوهبختیارينیز،جزوارتفاعاتشرقي
جبالزاگرسیعنيهمان»آنزان«)بهگفتهپرویزبهنام(به
از بهواقعیتنزدیکميشود. ازپیش حسابميآید،بیش
دورانساسانیاننیزاشیایفلزينفیسزیاديدرموزههاي
مهمجهانموجوداستکهنقوشبسیارزیبایيازحیواناتو
پرندگانوگیاهان،مجالسبزمورزم،رقاصههاونوازشگران
متعدديباآالتموسیقيسنتيآنعصر،بررويآننقش
بستهاستومایهاعجابوتحسینهنرشناسانجهاناست.
قلمزنيدردورانبعد،یعنيدردوراناسالميتغییراتقابل

توجهينکردهوازنظرجنسوطرزکارونقوشوبلکهفرم،
باقرن هايگذشتهوحتيدورهساسانيتفاوتفوقالعادهاي
نداشتهاست؛تحولجزیيآننیزبهطورآرامومالیميصورت
گرفتهکههربینندهصاحبذوقيبهآسانيميتواندتداوم
اشیا ازآندر قبل و رادرسراسردوراناسالمي روش¬ها
دریابد.دردوراندیلیمیاندرنقوشقلمزني،نوعپیچیدگيبه
صورتحلقههايمجزایامتداخلپیداشدکهدرداخلآنها
نقوشحیوانوگیاهبهتصویرکشیدهاست.دردورانبعدنیز
حیواناتيبهصورتروبهرویاپشتبهپشت،درطرفیندرخت
دیدهميشوند.موضوعحملهشیربهگاویاحیواناتدیگرنیزاز
دورهساسانيباقيماندهاست.دردورانصفویهوقاجاریهنیز
جزنقوشيازشاهنامهونظاميگنجويوآثاروبناهايتاریخي
واشعارکوتاهاعمازغزلورباعيتغییرشایانتوجهينداشته
واصلنقوش،بههمانصورتاسلیمي،درطرحهايمختلف
وگلومرغوحیوانوانسانخالصهشدهاست.امابهجاي
خطمیخيیااوستایيوپهلوي،ازخطزیباينستعلیقوبه
مناسباتيهمازنسخاستفادهشدهاستکهخطنسخبیشتردر
نوشتنادعیهیاجمالتيازقرآنکریمونقوشدینيواسالمي
دیگرکاربردداشتهاست.هنرقلمزنيازدیربازدراصفهانرواج
مختلف، دورانهاي از قدیمي قلمزده اشیای و داشته کامل
هنر این است. مجموعههايخصوصي و موزهها زینتبخش
درحقیقتنوعيحکاکيبررويفلزاتاست.دراینصنعت
دیرپايدستينقوشیاطرحهایيبرسطحاشیایفلزيکنده
ميشود.ابزارکارهنرمندقلمزنتعداديقلمهايمخصوص
وچکشاست.قلمزنيدرایرانازسابقهايطوالنيبرخوردار
است.باتوجهبهبررسيهايپژوهشگران،سابقهتاریخياین
هنربه)سکاها(ميرسدکهدرحدودپنجهزاریاهفتهزار
سالپیشدرقفقاززندگيمي کردهاند.ازاینقومآثاربسیاري
بهدستآمدهکهاکثرازطالونقرهوبرنزهستند.ازاساتید
محمد سید حاج ذوفن، تقي محمد حاج هنر این برجسته
استادرجبعلي برد. نام رامي توان ابراهیمدایيزاده عریضي،
راعينیزازهنرمندانخالقومبتکراینهنراستکهتابلوهاي
بسیارمشهورونفیسيدرزمینهداستان هايقرآني،تاریخي
وآثارحماسيوبرجستهکردنبرخيکارهايکمالالملکبه
هنرمندان قلمزده اشیای درحالحاضر، است. آورده وجود
اصفهانيمانندسینيوگلدانومجموعههايبزرگمسيو
برنجيوقوطيسیگاروجاينمکوقابعکسوانواعظروف
بشقابکهباطرحهايبسیارزیبابهصورتُجندکاريقلمزني
شده،موزه هاومجموعه¬هايخصوصيرازینتمي بخشند.
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امامجمعهکاشانباتاکیدبرضرورتبرگشتبهفرهنگدوران
دفاعمقدسواحیایحاکمیتتفکرآندوراندرجامعهگفت:
کمبوداخالقدرجامعه،سببایجادمشکالتیشدهاست؛در
جامعهاسالمینبایدرقابتبرایرسیدنبهصندلیوپستو

مقامهاباشد.
جوانان از تعدادی دیدار در شب، سهشنبه نمازی اهلل آیت
فرهنگیوسیاسیشهرستانکاشانگفت:اگربازیگرانباتدابیر
امامورهنمودهایرهبرمعظمانقالباسالمی،بهویژهتدابیری
بازی بیانکردند، اخیردردیدارهایخود کهطیچندهفته

نکنندوتحلیلوتفسیرنکنند،راهخیلیروشناست.
بااشارهبهاینکهحکومتاسالمی،حکومتمادینیست وی
افزود:فلسفهحکومت وبهدنبالجاهوجاللودنیانیستیم،
تارسیدنبهآننقطه اما الهیاست؛ دراسالم،اجرایاحکام
مطلوب،همهمادرمعرضآزمونالهیقرارداریموآزمونهای

زیادیرابایدپشتسربگذاریم.
بهگفتهوی،جامعهتوحیدیوجامعهاسالمیبرایرسیدنبه

تمدناسالمی،بایدموحدبهمعنایواقعیکلمهباشند.
به اسالمی جامعه و اسالمی تمدن افزود: نمازی اهلل آیت 
جامعهایگفتهمیشودکهبهلحاظمعرفتشناسیبهاوجخود
بهجزخدا و نباشد او دل در دنیا کهحب برسد جایی به و

چیزینبیند.
که برسیم جایگاهی به باید اسالمی تمدن در وی، گفته به 
اولیای و مدیران بهویژه و کارگزاران بهویژه جوانان و جامعه
گلبولهای و سلولها تمام میگویند الالهاالاهلل وقتی عمومی،
سر بر اما بگوید الالهاالاهلل اینکه نه بگوید، الالهاالاهلل آنها،
تصاحبپستومقامباهمدعواکنندیابرسراینکهچهکسی
بهمجلسبرودوچهکسیوزیریاسفیرباشد،بحثومنازعه

کنند.
ویبااشارهبهاینفرمایشرهبرمعظمانقالبکهبحثسیاسی
واقتصادیمهماست،امامهمترازآن،بحثهایفرهنگیاست،
و فرهنگی بنیانهای کشور اداره در ما امروز مشکل گفت:
بایدقبولداشتهباشیم؛معادوقبرو باورهایدینیاستکه
سؤالوجوابیوجودداردوکالموسخنونگاهونوشتارهمه

مامحاسبهمیشود.
 لزوم فرهنگ و احیای حاکمیت تفکر دوران دفاع مقدس 

در جامعه 
و آشفته فضای به اشاره با کاشان در فقیه ولی نماینده
و آشفته اوضاع این در کرد: ابراز فرهنگی برهمریختگی
برهمریختهفرهنگی،بالییکهاحزابوگروههاوتشکلهادر

فضایمجازیوسایتهابرسریکدیگرمیآورند،باروحیه

این انقالب از ما هدف که چرا ندارد؛ سازگاری انقالبی و اسالمی
گونهمسایلنبود.

آیتاهللنمازیتنهاراهبرونرفتازاینمشکالترابازگشتتمام
عیاربهسویخدادانستوگفت:بااستفادهازابزارخدابایدبرای
رسیدنبهتوحیدبهمعنایکاملوتمدناسالمیتالشکنیم.وی
باتاکیدبربرگشتبهفرهنگدوراندفاعمقدسواحیایحاکمیت
افزود:کمبوداخالقدرجامعه، تفکردوراندفاعمقدسدرجامعه
سببایجادمشکالتیشدهاست؛درجامعهاسالمینبایدرقابتبرای
رسیدنبهصندلیوپستومقامهاباشد؛چراکهاگرکاربرایخدا
باشد،نهبرایرسیدنبهپسترییسجمهوریونخستوزیریدعوا

ندارد.
عضوجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم،باتاکیدبراینکهبافرهنگ
دفاعمقدسفاصلهداریم،بیانکرد:آنتفکرخالصانهومخلصانهای
و شود عمومی و برگردد باید داشتند، مقدس دفاع رزمندگان که
سیاستمدارانومدیرانکشورباتفکردوراندفاعمقدستربیتشوند.
اسالم  به  باید  آینده،  در  اسالمی  تمدن  به  رسیدن  برای  ما   

واقعی برگردیم
بااشارهبهاینفرمایشرهبرمعظمانقالبکهمن آیتاهللنمازی
سیاستمداران گفت: هستم، مأیوس غیرتوحیدی سیاستمداران از
توحید وقتی اما میخواهند؛ توحید مدار بر را سیاست توحیدی،
جامعه در مشکالت بروز سبب باشد، کمرنگ یا ضعیف یا نباشد
بر تاکید با کاشان در فقیه ولی نماینده شد. خواهد اسالمی
که افرادی کرد: ابراز نظام آینده برای تخصصی هر در کادرسازی
و بشناسند را استکبار باید میشوند، اسالمی جمهوری دپیلمات
فریبلبخندهایدیپلماتهایبیگانهرانخورند؛بهگفتهرهبرمعظم
اهلل آیت دارد. مخملی دستکش زیر چدنی دست استکبار انقالب،
سیاسی جبهه مقدم خط در میخواهد که دیپلماتی گفت: نمازی
اروپاقراربگیرد،بایداستکبارشناسیراازنگاهقرآنبشناسدتامانند
نهضتنفتومشروطهفریبنخورد.ویباتاکیدبرشناختازماهیت
استکبارافزود:شماخیلیآنهارادوستداریدوتصورمیکنیدآنها
نیزشماراخیلیدوستدارند؛درحالیکهبرایشمارسمیتقایل
نیستند.عضوجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمگفت:مابرایرسیدن
بهتمدناسالمیدرآیندهبایدبهاسالمواقعیبرگردیمنهبهاسالم

صوریوظاهریکهنتیجهبخشنیست.

آیت اهلل نمازی: 

با فرهنگ دفاع مقدس فاصله داریم 
 « گردشگری « گردشگری
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کارشناسمسایلمذهبیبابیاناینکهبرخی
بافرهنگاسالمی اصولدموکراسیوارداتیو
مجوز انتخابات برگزاری اما است، نامأنوس ما
شرعیداردوبهتاییددینرسیدهاست،گفت:
انتخاباتقبلازآنکهدرمتونغربیمطرحشود،

درمنابعاسالمیواردشدهاست.
کارشناس قدسی، محمدرضا االسالم حجت
خبرنگار با گفتوگو در مذهبی، مسایل
خبرگزاریرسادراصفهانعنوانکرد:براساس
منابععلمی،نظریهتفکیکقوابراینخستینبار
ازسویکنفسیوسمطرحشدوبعدهاازسوی
دانشمندانغربیتجزیهوتحلیلوتوسعهیافت؛
زمینه این در اسالم میدهد نشان تاریخ اما

پیشگامبودهاست.
دارند، قصد افراد از بسیاری کرد: تصریح وی
بهتر عبارت به یا اسالمی دموکراسی اصول
و روایات و متون در را اسالمی مردمساالری
اینگونه و کنند جستوجو اسالم صدر تاریخ
استدالمیکنندکهتنهادرایندورانمسلمانان
این اما بودهاند؛ دینی بزرگان شاهدحکمرانی
مسألهدرستنیست؛زیرااصولحکمرانیدینی
رابایدازمجموعهآیات،روایات،سیرهاهلبیت
)ع(وسنتهایامضاییجستوجوکردکهاین
و اکرم)ص( پیامبر درطولحیات نیز منابع

امامانمعصوم)ص(ایجادشدهاست.

تمامی کرد: اظهار مذهبی مسایل کارشناس
سیره و روایات و آیات از اعم اسالمی، منابع
اسالمی ایجادحکومت لزوم در )ع( بیت اهل
تردیدیندارند؛ایجادحکومتاسالمیاساسو

پایهاجرایاحکامالهیهستند.
حجتاالسالمقدسیتاکیدکرد:بررسیتمام
درهر نشانمیدهد، اسالم تاریخصدر وقایع
و پیامبر)ص( کجامسألهوالیتوسرپرستی
اهلبیت)ع(مطرحبودهاست،مسألهانتخاب
و اساس است؛ نیزطرحشده مردم از جمعی

منطقاسالممبنیبرجماعتاست؛یعنیبدون
آنکهقبولعامدرمسألهایواردباشد،آنمسأله

یاحکمقابلیتاجراییپیدانمیکند.
ویگفت:واقعهوالیتحضرتعلی)ع(نشان
بارزیازدموکراسیاسالمیدرصدراسالماست؛
مردمآنحضرتراانتخابکردندودیگرانرا
کنارزدند؛حتیدرزمانانتخابابوبکر،عمرو
عثماننیزچونانتخابعمومیمطرحبود،امام
علی)ع(سکوتکردند؛اسالمدرمسایلسیاسی
یکتئوریویژهدارد؛درتئوریاسالمینخست

بایدمردمراهوشیاروآگاهکرد،سپسقواعدرا
اعالمعمومیوبعدازآناجراکرد،ازاینمرحله

بایدبامخالفانحکومتبرخوردکرد.
از یکی کرد: تأکید مذهبی مسایل کارشناس
در عباسی و اموی حکومت محکومیت علل
تاریخاسالم،عدمپایبندیآنهابهآرایعمومی
بودهاست؛عموممسلمانانخواستاروالیتامام
اما بودهاند؛ مردم امور بر زمان هر در معصوم
با و کردهاند مخالفت رویه این با جور والیان
حبسوتبعیدوشهادتایشانبامطالبهعمومی

مخالفتکردند.
زمان در کرد: عنوان قدسی االسالم حجت
حضورامامرضا)ع(درخراسان،یکیدیگراز
جلوههایانتخابمردمنشاندادهشد؛درآن
زمانیکیازعللشهادتآنحضرتبهدست
مأمونعباسی،گرایشعمومیبهسمتایشانو
ترسازقیامعلویانبود.درروایتآمدهاستکه
هرمکتبتدریسایشانراهزاراننفرازشیعیان

کتابتمیکردند.
دیگری بخش در مذهبی مسایل کارشناس
احیاکننده را اسالمی انقالب خود، سخنان از
امام افزود: و دانست اسالمی اصولهمهپرسی
راحل)ره(باپذیرشعمومامتمسلمانایران
مسلمانمواجهشد؛اینپذیرشعمومیباعث

شدتاانقالباسالمیبهپیروزیبرسد.

خون شیخ نمر وهابیت را به زباله دان تاریخ خواهد فرستاد 
اهل مدافعحرم و منادیحق که نمر گفت:خونشیخ بیدگل و آران امامجمعهشهرستان
بیت)ع(است،وهابیتانگلیسیرابهزبالهدانتاریخخواهدانداخت.حجتاالسالمسیدمحمد
موسوی،امامجمعهشهرستانآرانوبیدگل،بااشارهبهاینکهجنایاتآلسعودنشانهدشمنی
اینحکومتنسبتبهمکتبدنیایتشیعوپیرواناهلبیت)ع(است،گفت:جنایاتآلسعودو
فشارهایسیاسیعلیهشیعیاندرعربستان،آلسعودرابهپرتگاهخواهدکشاند.ویافزود:خون
مبارکشیخنمرکهمنادیحقومدافعحرماهلبیت)ع(است،وهابیتانگلیسیرابهزبالهدان
تاریخخواهدانداخت.حجتاالسالمموسویبابیاناینکهوزارتامورخارجهایراناسالمی،باید
انفعالدولتدرمواقعحساس باقاطعیتبرخوردکند،گفت: اتفاقاتینظیراعدامشیخنمر با
نشانهضعفوعقبنشینیاست.امامجمعهشهرستانآرانوبیدگلابرازکرد:آلسعودبهواسطه
جنایاتیکهدرسوریه،عراقویمنانجامداده،درحالفروپاشیاستوبهزودیسرنگونخواهد
شد.ویباتاکیدبراینکهصدایشکستناستخوانهایحکومتفاسدآلسعودبهگوشمیرسد،
گفت:وزارتامورخارجهایرانودولتجمهوریاسالمی،بایددرمواقعیماننداعدامشیخنمربا

قاطعیتبرخوردکنند؛چراکهسکوتبهصالحنظامجمهوریاسالمیایراننیست.
بهگفتهوی،سکوتدربرابرجنایاتآلسعودموجبنارضایتیمردماست؛ازاینرودولت
بایدمانندمراجعتقلیدکهقاطعانهدربرابرجنایاتآلسعودموضعگرفتند،واکنشنشاندهد.

حجتاالسالمموسویگفت:موضعمقتدارنهایراناسالمیبهجنایاتآلسعود،موجبجلوگیری
ازادامهرفتارهایوحشیانهاینرژیموموضعیصحیحوانقالبیخواهدبود.

کتب شهید مطهری باید در دسترس طالب قرار گیرد 
شهید تفکر ترویج ضرورت بر اصفهان، جمعه امام و استان در فقیه ولی نماینده
قرار طالب دسترس در باید مطهری شهید کتب گفت: و کرد تاکید جامعه در مطهری

گیرد.
آیتاهللسیدیوسفطباطبایینژاد،نمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهاصفهاندردیداربا
جمعیازاعضایمجمعبینشمطهربههمراهاعضایهیئتامناوچندتنازاساتید،برضرورت
ترویجتفکرشهیدمطهریدرجامعهتاکیدکردوگفت:کتبشهیدمطهریازنادرکتابهایی
استکههرصفحهآنراکهورقمیزنید،حتیدرمقدمهیاپیشگفتارنکاتدینیواعتقادی
جدیدییادمیگیرید.ویخلوصنیتاستادمطهریراعاملترویجکتبایشانبرشمردوگفت:
درآنزمان،شهیدبزرگواربهخوبیتوانستنیازجامعهوبهویژهجوانانرابشناسدوخوراکی
متناسبباآنهاارایهکند؛اینزمانشناسیوقتیباخلوصنیتاینبزرگوارعجینشد،موجبات
ترویجتفکروکتبایشانرافراهمآورد.آیتاهللطباطبایینژاد،فعالیتهایمجمعبینشمطهر
راازجنسفعالیتهایخودشهیدمطهریدانستوگفت:اینحرکتخودجوششماجوانانکه
نیازجامعهراشناختیدوبرایاصالحآنتالشمیکنید،بسیارارزشمنداست.ویاظهارداشت:
زمانیکهامام)ره(میگویندکهیکچیزخالفمبانیاسالمدرکتبشهیدندیدم،اینمیشود

کهانسانبدوندغدغهمطالعهمیکند.

کارشناس مسایل مذهبی: 

انقالب اسالمی اصول همه پرسی اسالمی را احیا کرد 

««لطیفه قرآنی
مؤذنیاذانمیگفتومردمبهتعجیلوشتاب،رویبهمسجدمینهادندوبرایصفنمازجماعتازهمسبقتمیگرفتند.ظریفیحاضربود؛گفت:واهلّل،اگرمؤذنبهجایَحّیَعلیالصالة،

َحّیعلیالزکاتمیگفت،مردمدرفرارازمسجدبرهمدیگرسبقتمیگرفتند!
««لطیفهجبههای

آهایکفشاموکجامیبری
مقرآموزشنظامیبودیم.ساعت3نصفهشببود.پاسداراآهستهوآروماومدنددودرسالنایستادند.همهبیداربودیمواززیرپتوهازیرنظرشونداشتیم.اولبدونسروصدا

یهطناببستنددمدرسالن.میخواستندماهنگامفراربریزیمروهم.طنابروبستندوخواستندکفشامونوقائمکنندامااثریازکفشهانبود.
کمیگشتندورفتنددرگوشهمپچپچمیکردندکهیکیازاونانوککفشهاینوریرواززیرپتوباالسرشدید.آرومدستشوبردطرفکفشانورییهدفعهازجاشپریدباالدستشو
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میخندیدند.

««لطیــــــــــفه ها 



مار گزیده، از ریسمان سیاه و سفید 
می ترسد

كسي كه باليي بر سرش آمده و تجربه تلخي از چيزي 
دارد، در آن مورد بدگمان و محتاط تر می شود.

بعضی حوادث يا خاطرات تلخ، چنان تاثيری در روح 
انسان می گذارد كه حتی با گذشت زمان نيز فراموش 
نمی شود. شرايطی كه موجب ياد آوردن آن خاطره يا 
تاثير  شخص  عمل  و  رفتار  در  می تواند  شود،  حادثه 
بگذارد. در چنين مواردی از اين ضرب المثل استفاده 

می شود.
 خانه ای را موش برداشته بود. گربه ای متوجه موضوع 
خورد.  آن ها  از  می توانست   تا  و  رفت  آنجا  به  شد؛ 
كشتار بی رحمانه گربه، موش ها را به وحشت انداخت 

و همگی از ترس به سوراخ هايشان پناه بردند.
شد،  موش ها  شدن  پنهان  متوجه  گربه  وقتی   
از  را  آن ها  نيرنگ  و  ترفند  به  تا  افتاد  فکر  به 
باالی  رو  اين  از  بکشد.  بيرون  سوراخ هايشان 
به  و  آويخت  ميخی  به  را  خود  رفت؛   ديواری 

مردن زد.
متوجه  و  پاييده  را  گربه  مخفيانه  كه  موشی  اما 
تو  كار  »اين  گفت:  او  به  بود،  شده  او  نيرنگ 
فاصله  هم  تو  مرده  از  حتی  من  است.   بی فايده 

می گيرم.«

با شکالت تلخ سرطان را مهار کنید
ابتال به يکی از مرگ بارترين سرطان های شناخته شده در دنيا را می توان با استفاده از يکی 

از خوردنی های لذيذ و محبوب تا حد زيادی سركوب كرد.
مقابل  در  می تواند  پژوهش ها، شکالت  جديدترين  براساس  وطن،  كيميای  گزارش  به 

سرطان پانکراس از فرد محافظت كند.
گفتنی است، براساس تحقيقات، مصرف منيزيم كه به ويژه در شکالت سياه وجود دارد 

می تواند در مقابل ابتالی افراد به سرطان لوزالمعده نقش حفاظتی داشته باشد.
بررسی ها نشان می دهند، براساس آمارها سرطان لوزالمعده، چهارمين علت مرگ و مير 
بر اثر سرطان در جهان است. مصرف شکالت تيره يا ساير غذاهای سرشار از منيزيم، 

می تواند مانع از ابتال به سرطان لوزالمعده شود.
اين نتايج حاصل تحقيقات محققان، بر روی گروه های هدف و مشاهده وقوع سرطان در آن هاست.

در عين حال، مصرف منيزيم می تواند مانع از ابتال به ديابت شود. براساس آمارها ديابت نقش مؤثری در ابتالی افراد به سرطان لوزالمعده دارد. اين داده ها 
از مجموع بيش از 66 هزار مرد، در رده سنی 50 الی 76 سال به دست آمده است. در اين بررسی  مواردی چون سن، جنسيت، شاخص توده بدن، استعمال 

دخانيات و رژيم غذايی بررسی شده است.
دانشمندان بر اين اساس دريافته اند هر 100 ميلی گرم در هر روز مصرف منيزيم يا مواد غذايی حاوی منيزيم، با كاهش 24درصدی ابتال به سرطان 

لوزالمعده در ارتباط است.
پژوهشگران، به ويژه به افرادی كه در معرض خطر باالتری از سرطان لوزالمعده قرار دارند، به اضافه كردن يک مکمل منيزيم، تحت نظر پزشک جهت 
جلوگيری از ابتال به بيماری، توصيه اكيد می كنند. منيزيم عالوه بر حفظ ارگان های بدن، باعث حفظ سالمت و زيبايی پوست و مو نيز می شود. منيزيم 

در مواد غذايی چون سبزيجات دارای برگ سبز و آجيل يافت می  شود.
كارشناسان همچنين كمبود منيزيم را به طور محسوس در افراد مبتال به سرطان لوزالمعده شناسايی كرده اند. بر اين اساس پزشکان به مصرف شکالت 

تلخ و نه شکالت شيرين به افراد، به ويژه افراد در معرض ابتال به ديابت توصيه اكيد می كنند.

بر روی  بروكسل  آزاد  تحقيقات جديد دانشمندان دانشگاه 
رفتار سوسک ها نشان داده كه اين موجودات دارای شخصيت 

و حتی برخی از آن ها خجالتی هستند.
پناهگاه  از  خروج  از  پس  سوسک ها  كه  دريافتند  محققان 
خود از ويژگی های شخصيتی خاص برخوردار هستند و در 
ديگر  برخی  اطراف می خزند،  به  برخی جسورانه  كه  حالی 
خجالتی اند و به جست وجوی پناهگاه می پردازند. اگرچه اين 
كشف نمی تواند اين حشرات را خوشايند كند، اما می تواند 

دليل موفقيت تکاملی سوسک ها را توضيح دهد.
محققان در پژوهشی به بررسی رفتار اين حشرات در زمان 
ورود آن ها به يک محيط باز پرداختند. آن ها بر اين فرض 
مشابه  ويژگی شخصيتی  يک  از  همه  كه سوسک ها  بودند 
برخوردار  هستند و به يک شکل در زمان ورود به منطقه 
باز رفتار می كنند؛ اما مشاهدات آن ها به نمايش تفاوت های 
گروه های  در  را  موجودات  اين  محققان  پرداخت.  آشکار 
طبقه بندی  جست وجوگر  يا  جسور  و  محتاط  يا  خجالتی 

كردند.
بيشتری  زمان  كه  آن هايی هستند   سوسک های خجالتی 

را در پناهگاه می مانند و كمتر در اطراف حركت و كاوش 
می كنند. سوسک های شجاع در عوض زمان كمتری را پنهان 

می مانند و در اطراف به گردش می پردازند.
محققان پيامدهای اين شخصيت ها برای رفتار اجتماعی را 
بررسی كردند. آن ها به دنبال سندروم های رفتاری بودند كه به 

طبقه بندی اين موجودات كمک می كند و اطالعات بيشتری 
درباره هم افزايی موجود بين شخصيت و رفتار اجتماعی آن ها 
ارايه می دهد. به نظر می رسد كه اين تفاوت های شخصيتی، 
به زنده ماندن سوسک ها با پيش گرفتن رفتارهای متفاوت 
كمک می كند و حداقل تعدادی از آن ها در زمان وقوع باليا 

دوام می آورند.
در آزمايشات، سوسک های آمريکايی به برچسب های راديويی 
برای نظارت بر رفتار آن ها مجهز شدند. اين موجودات در 
در  16تايی  دسته های  در  سپس  و  شده  نگهداری  تاريکی 
ناحيه ايی كه توسط حصار الکتريکی برای جلوگيری از فرار 

آن ها احاطه شده بود، آزاد شدند.
سرعت اين حشرات در زمان يافتن پناهگاه و زمانی كه برای 
كاوش در اطراف به دنبال غذا صرف می كردند، اندازه گيری 

شد.
طبيعی  محيط  در  شخصيتی  تفاوت  محققان،  گفته  به 
سوسک ها می تواند شانس پيدا كردن غذای بيشتر را برای 
انواع شجاع و كاوشگر آن ها افزايش دهد؛ اما در همان زمان، 

احتمال از بين رفتن آن ها نيز افزايش می يابد.

یاد دادن آداب معاشرت به بچه ها

سوسک ها هم شخصیت های جسور و خجالتی دارند!

۵ تمرین مفید برای افرادی با 
زانوهای ضعیف

هنگامی كه زانوهای ضعيفی داريد، متناسب ماندن كار 
سختی است؛ اما راه حلش اينجاست: تمرينات كم برخورد! 
دارند،  وزن  اضافه  كه  افرادی  برای  كم برخورد  تمرينات 
از  يا  می كنند  را سپری  آسيب ديدگی  يک  نقاهت  دوره  
بيماری های مزمنی مانند نقرس يا آرتريت رنج می برند، 

ايده آل هستند.
در  كه  گفته می شود  تمريناتی  به  كم برخورد  تمرينات   
هنگام انجام آن ها، يک پا با زمين در تماس است يا اينکه 
می شوند.  پشتيبانی  آب  يا  دستگاه  يک  توسط  حركات 
اين يعنی وقتی صحبت از تمرينات كم برخورد می شود، 
گزينه های بی شماری وجود دارند. در اين مقاله تمرينات 
عالی كم برخوردی را معرفی می كنيم كه به شما كمک 

می كنند، اولين قدم را برداريد.
«« اگر زانوی ضعیفی دارید، پیاده روی کنید

نياز  بدنسازی  لوكس  دستگاه  هيچ  به  پياده روی  برای 
حداقل  دقيقه،   45 حداقل  مدت  به  پياده روی  نداريد. 
1۸1 كالری می سوزاند. آنچه پياده روی را به يک تمرين 
شگفت انگيز تبديل می كند، اين است كه تمام گروه های 
ضعيفی  زانوهای  اگر  می گيرد.  كار  به  را  اصلی  عضالنی 
داريد، با 10 دقيقه پياده روی روزانه شروع كنيد و سپس 

به تدريج هر هفته، 10 درصد به آن اضافه كنيد.
متناوب،  طور  به  می توانيد  بيشتر  كالری  برای سوزاندن 
پياده روی تند و آهسته انجام دهيد. برای افزودن مقاومت 
در  كنيد  سعی  تدريجی،  طور  به  پاهايتان  تقويت  و 

سربااليی پياده روی كنيد يا از پله كان باال برويد.
 تمرين با دستگاه الپتيکال برای تقويت زانوهای ضعيف 

بسيار مفيد است.
 ««تقویت زانوهای ضعیف با دستگاه الپتیکال

تمرين الپتيکال با سرعت متوسط در كمتر از 45 دقيقه، 
الپتيکال،  با دستگاه  ۳۳۳ كالری خواهد سوزاند. تمرين 
بدون برخورد است و برای تقويت زانوهای ضعيف بسيار 
مفيد است. الپتيکال، يک دستگاه كاربرپسند و بدون درد 
برای  هم  و  است  مناسب  مبتدی ها  برای  هم  كه  است 

كارشناسان تناسب اندام.
درگير  را  شما  باالتنه   عضالت  الپتيکال،  دستگاه  يک 
خواهد كرد، چربی های ذخيره شده را هدف می گيرد و 
عضالنی  آن،  نتيجه   می سوزاند.  موثری  طور  به  را  آن ها 
به  شدن  خم  با  می توانيد  شما  است.  اندام هايتان  شدن 
را  كالری سوزی  الپتيکال،  دستگاه  دسته   سمت  به  جلو 

افزايش دهيد.
 ««شنا و تقویت زانوهای ضعیف

شنا يکی از بهترين تمرينات كم برخورد است كه وجود 
دارد و برای تقويت زانوهای ضعيف، بسيار مناسب است. 
شنا تقريبا تمام گروه های عضالنی بدن را درگير می كند، 
ايجاد  باعث  حال  عين  در  و  می كند  قوی  را  باالتنه 
نمی شود؛  قايل  تبعيض  و قدرت می شود. شنا  استقامت 
آسيب ديدگی  يک  از  بهبودی  حال  در  چه  شما  يعنی 
باشيد و چه اضافه وزن داشته باشيد، می توانيد شنا كنيد 
نخواهيد كرد. شنا  احساس  مفاصلتان  در  و هيچ دردی 
كردن با سرعت آرام در 45 دقيقه، ۳۳۳ كالری خواهد 

سوزاند.
««برای تقویت پاها و زانوهای ضعیف اسکیت سواری 

کنید
 اگر زانوی ضعيفی داريد، اسکيت سواری فراموش نشود.

كالری   572 دقيقه،   45 از  كمتر  در  اسکيت سواری 
العاده  فوق  كم برخورد  تمرين  يک  اين،  می سوزاند. 
كنيد،  اسکيت  بگيريد چطور  ياد  كه  هنگامی  است؛زيرا 
اين تمرين می تواند سرعت سوخت و ساز شما را تا چند 
ساعت بعد از هر تمرين افزايش دهد، و در عين حال پاها 

و زانوهای ضعيف شما را تقويت كند.
 در هنگام اسکيت، هميشه لباس های محافظ بپوشيد و 
در مکانی با سطح صاف، شروع به تمرين كنيد. خيابان ها 
و پياده روها معموال دارای شکاف و دست انداز هستند و 
اينها باعث آسيب رساندن به زانوها می شوند. در عوض، 
می توانيد اسکيت سواری را در يک پاركينگ نزديک محل 
دوال  و  برداريد  كوتاه  گام های  كنيد.  شروع  زنديگی تان 
شويد، به طوريکه مركز ثقلتان نزديک زمين باشد. بعد 
می توانيد  گرفتيد،  ياد  را  كردن  اسکيت  كامال  اينکه  از 
را  ديگر همان مسير  يکبار  و  امتحان كنيد  را  سربااليی 

تکرار كنيد.
««زومبا، راهی آسان برای تقویت زانوهای ضعیف

اگر عاشق تمرينات گروهی هستيد، پس زومبا را امتحان 
كنيد. اين تمرين در 45 دقيقه، 250 كالری می سوزاند 
و به زانوها صدمه نمی زند. اجازه ندهيد كه اين حركات 
اين يک تمرين بسيار  ساده  رقص، شما را فريب دهند. 
شديد است كه ظاهر يک كالس سرگرم كننده را به خود 
برنامه ی  به  اغلب  كه  افرادی  برای  زومبا  است.  گرفته 
تمرينی شان پايبند نيستند، ايده آل است. هنگاميک ه با 
گروهتان ارتباط برقرار كنيد، به احتمال كمتری كالس 

را از دست می دهيد.

بهترین روش ها برای پس انداز 
کردن چیست؟

پس انداز كردن پول، از كارهايی است كه گفتنش از عمل كردنش 
بايد پولشان را پس انداز  بسيار ساده تر است. همه می دانند كه 

كنند، ولی بيشتر افراد در انجام آن با مشکل روبه رو می شوند.
نکات زير به شما كمک می كند كه بهتر بتوانيد پس انداز كنيد:

««برای پس انداز کردن، زیر بار قرض نروید
كه  وقتی  مانند  هستند؛  اجتناب  غيرقابل  قرض ها  از  بعضی 
اندازه  افراد كمی هستند كه به  می خواهيد خانه بخريد. تعداد 
افراد  بيشتر  بخرند.  خانه ای  باره  يک  به  تا  دارند  پول  كافی 
بازپرداخت را كم كم  آن  و  بگيرند  يا فردی قرض  بانک  از   بايد 

كنند.
به هر حال، در حالت كلی، اگر می توانيد زير بار قرض نرويد، پس 
نرويد. اگر هم به ناچار پولی را قرض گرفتيد، سعی كنيد در اسرع 

وقت و به مقدار زياد، آن را برگردانيد.
««برای پس انداز کردن، هدف داشته باشید

اگر برای پس انداز كردن پول، هدف داشته باشيد، در شما انگيزه 
به وجود می آيد و به راحتی و با اشتياق می توانيد، پس انداز كنيد. 
البته بستگی دارد هدف شما چه باشد؟ به عنوان مثال خريد خانه 
باشد يا برای دوران بازنشستگی خود، می خواهيد پول پس انداز 
برای پس انداز  آن،  به  كنيد. طبق هدف و طول مدت رسيدن 

كردن برنامه ريزی نماييد.
««برای پس انداز کردن، باید اهدافتان معقول باشد

به طور مثال اگر شما ماهيانه يک ميليون تومان درآمد داريد 
بتوانيد  سال   2 از  بعد  كه  باشيد  داشته  انتظار  نمی توانيد 
نماييد.  اقدام  ماشين  خريد  برای  می توانيد  اما  بخريد؛  خانه ای 
انتخاب معقوالنه  كردن،  پس انداز  برای  را  خود  اهداف   پس 

 كنيد.
««برای رسیدن به هدف خود زمان مشخص کنید

نظر  در  آن  به  رسيدن  برای  زمانی  و  داشت  هدفی  نمی توان 
نگرفت. زيرا رسيدن به هدف در زمان مشخصی می تواند لذت 
بخش و مفيد باشد و اگر قرار باشد شما سال ها پول كمی پس 
 نداز كنيد و معلوم نباشد كی به هدف خود می رسيد، دلسرد و 
مايوس خواهيد شد. طبق درآمد خود و هدف معقوالنه ای كه در 
مرحله قبل انتخاب كرده ايد، زمانی را برای رسيدن به آن هدف 

در نظر بگيريد و پولتان را پس انداز كنيد.
««برای پس انداز کردن هزینه هایی را که باید در طول یک 

ماه انجام دهید، یادداشت کنید
ثبت درآمد، هزينه ها و مقدار باقی مانده از پولتان به شما برای 
برآورد بهتر كمک می كند. سعی كنيد تا جايی كه امکان دارد 
هزينه های خود را كاهش دهيد تا بتوانيد پول بيشتری پس انداز 
كنيد و يک قدم به هدفتان نزديک تر شويد. حواستان باشد كه 

هدفتان  به  دست يابی  بکاهيد،  خود  هزينه های  از  نتوانيد  اگر 
برايتان مشکل خواهد بود. بايد به جزييات هزينه های خود توجه 
بيشتری كنيد. برای اين كار يک دفترچه كوچک تهيه كنيد و 
آن را هميشه همراه خود داشته باشيد. همچنين در حال حاضر 
برنامه هايی برای موبايل وجود دارند كه می توانيد از آنها برای ثبت 

هزينه های خود استفاده كنيد.
««یک حساب بانکی پس انداز باز کنید

می پردازند؛  كمی  بهره  پس انداز،  حساب های  برای  بانک ها 
شما  پس انداز  به  می تواند  زمان  طول  در  كم  بهره  همين  اما 
پول  و  باز  بانکی  حساب  يک  زودتر  چه  هر  پس  كند.  كمک 
باشد.  كم  پولتان  مقدار  اگر  حتی  كنيد؛  سپرده گذاری  را  خود 
خود  پول  به  ماه  هر  می توانيد  كه  كنيد  توجه  موضوع  اين  به 
دريافت بانک  از  بيشتری  سود  بنابراين  و  بيفزاييد   مقداری 

 كنيد.
««در زمان جوانی به فکر دوران بازنشستگی باشید

زمانی كه شما جوان و پرانرژی و سالم هستيد، دوران بازنشستگی 
و سالخوردگی خود را بسيار دور می بينيد كه حتی برايتان ارزش 
فکر كردن هم ندارد؛ اما تا وقتی جوان هستيد، بايد به فکر دوران 
بازنشستگی خود نيز باشيد. پس هر ساله مقداری از درآمد خود 

را برای دوران سالخوردگی تان پس انداز كنيد.
توجه  کردن،  پس انداز  شروع  برای  پولتان  مقدار  ««به 

نکنید
كامال  برمی خوريد،  مشکل  به  كرن  پس انداز  برای  كه  هنگامی 
طبيعی است كه نااميد شويد و دست از پس انداز كردن برداريد. 
به مقدار پولتان برای شروع پس انداز كردن توجه نکنيد. حتی 
اگر پول ناچيزی داريد، هميشه امکان آن وجود دارد كه پس انداز 
مالی  استقالل  به  زودتر  كنيد،  شروع  زودتر  چقدر  هر  كنيد. 

می رسيد و به هدفتان نزديک تر می شويد.
خود  هزینه های  از  را  تجمالت  کردن  انداز  پس  ««برای 

حذف کنید
خيلی از هزينه هايی كه ما هر روز انجام می دهيم، واقعا مورد نياز 
نيستند. حذف هزينه های تجمالتی اولين گام بزرگ در جهت 

بهبود وضعيت مالی تان است.
««برای پس انداز کردن هزینه هایتان را کاهش دهید

برای پس انداز كردن هزينه هايتان را كاهش دهيد. برای كاهش 
مانند  انرژی  مصرف  كاهش  ارزان تر،  خانه  به  خود،  هزينه های 
برق، گاز، آب و استفاده از وسايل نقليه عمومی، تفريح ارزان تر 
بينديشيد و  بيشتر  مانند سيگار  به مواردی  اعتياد  از  واجتناب 
يا حداقل كمتر  كنيد  را حذف  هزينه ها  گونه  اين  كنيد   سعی 

نماييد.

رضب املثل  «« ارسار خانه داری «« ورزش و سالمت 

از لنز دوربین 
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شايد ياد دادن آداب معاشرت به بچه ها كار سختی باشد؛ 
چون گاهی ناچار می شويد رفتارهای درست را بارها و بارها 
به فرزندتان گوشزد كنيد. زمانی كه فرزندتان آموخت اين 
كار را درست انجام دهد، او را تشويق كنيد، بغل كنيد و 
ببوسيد؛ عالوه بر اين خودتان با انجام دادن اين كارها برای 

او الگو باشيد.
« ورود در جمع برای اولین بار

وارد جمعی  بار  نخستين  برای  وقتی  بداند  بايد  فرزندتان 
می شود، حتما سالم و خود را معرفی كند؛ وگرنه ديگران 
جديد،  همسايگان  جمع  در  مثال  می گيرند؛  ناديده  را  او 
می تواند بگويد: »سالم، اسم من ساراست. ما در طبقه اول 

زندگی می كنيم.«
به فرزندتان توضيح دهيد وقتی می خواهد دو نفر را به هم 
بزرگ تر  به شخص  را  اول شخص كوچک تر  كند،  معرفی 
معرفی كند و برای شخص بزرگ تر يک لقب بياورد؛ مثال 

بگويد: »آقای...، اين دوست من ساراست.«

« هنگام صحبت
ديگران  با  صحبت  زمان  در  بگيرد  ياد  بايد  شما  كودک 
دادوستد كالمی داشته باشد، نه اينکه فقط خودش صحبت 

كند؛ پس برای اين كار الزم است:
ميان  و  دهد  گوش  ديگران  حرف  به  احترام  و  ادب  با   •

حرف هايشان نپرد.
• فقط منتظر نباشد برای صحبت كردن نوبتش برسد، بلکه 

بادقت به حرف های طرف مقابل گوش بدهد.
كه  حرف هايی  درخصوص  سوال هايی  مقابل  طرف  از   •
نشان  او  حرف های  به  را  خود  عالقه  تا  بپرسد  می شنود، 

بدهد.
• سر ميز غذا به هيچ وجه از موبايل و تبلت استفاده نکند 
و به جای اين كار با ديگران ارتباط برقرار كند. شما هم به 
عنوان پدر و مادر گوشی تلفن همراهتان را كنار بگذاريد و 

قدری به صحبت های ديگران گوش بدهيد.
« هنگام غذاخوردن

• فرزندتان بايد بداند در زمان غذاخوردن الزم است صبر 
كند تا همه در بشقاب هايشان غذا بکشند و بعد شروع به 

خوردن كند.
« در جمع دوستان و آشنایان

««به فرزندتان ياد بدهيد:
• وقتی كسی چيزی به او می دهد، حتما تشکر كند.

   • حتما درخواست هايش را با كلمه »لطفا« شروع كند.
   • هرگز به لوازم و اشيای ميزبان دست نزند و فقط بايد    

آن ها را نگاه كند.
• زمانی كه كودک به جايی، به خصوص يک فروشگاه 
وارد می شود، به جای اينکه در را پشت سرش ببندد، 
آن را برای ديگران باز نگه دارد تا آن ها هم بتوانند 
وارد شوند. می توانيد خودتان اين كار را انجام دهيد 

تا او ببيند و ياد بگيرد.
• وقتی می خواهد به ساختمان يا آسانسور و مترو 

خارج  می خواهند  كه  كسانی  اول  تا  كند  وارد شود، صبر 
شوند، از در عبور كنند.

• به ديگران، به خصوص كسانی كه با بقيه متفاوتند، خيره 
نشود و بداند كه اين كار دور از ادب است.

• به تفاوت در سبک زندگی افراد احترام بگذارد. حتما به 
بودن شيوه  غلط  يا  نشانه درست  تفاوت ها  اين  بگوييد  او 

زندگی ديگران نيست.
• با ديگران مهربان باشد و نسبت به نيازهای آن ها حساس 
باشد؛ مثال به عيادت دوست بيمارش برود يا وقتی دوستش 
زمين می خورد، دست او را بگيرد يا در زمان بردن وسايل 

سنگين به ديگران كمک كند.
« توصیه به والدین:

• از افعال و جمله های مثبت به جای افعال منفی استفاده 
بی ادب  »اينقدر  بگوييد:  اينکه  جای  به  مثال  برای  كنيد؛ 

نباش!« بگوييد: »مودب باش!«
• در مهمانی ها به جای نکته های منفی به دنبال نکته های 
مثبت باشيد؛ مثال بايد بدانيد اگر از غذايی كه ميزبان تهيه 

كرده، خوشتان نيامده است، از دسر تعريف كنيد.
• به فرزندتان بگوييد هرگز به رفتارهای ديگران برچسب 
نزند؛ چون اين كار بيشتر از آنکه فکر می كنيد، آسيب زننده 

است.
• خونسرد باشيد؛ چون زمانی كه عصبانی می شويد و فرياد 

می زنيد، احترامتان را نزد فرزندتان از دست می دهيد.
• عالقه خود را به فرزندتان نشان دهيد. وقتی خطايی از 
او سر می زند، به او بگوييد كه چرا اين كار اشتباه است و 
بعد او را در آغوش بگيريد؛ چون شما با اين كار صداقت و 

عالقه ای را كه ميانتان است، افزايش می دهيد.
• هشيار باشيد؛ چرا كه بی توجهی بچه ها نسبت به اطرافيان 

هميشه اقتضای سنشان نيست.
• هميشه خودتان مثالی از الگوهای اخالقی باشيد.

• سعی كنيد زياد سخت گير و خشک نباشيد.


