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آهستگی  
کارگردان:یاسر خیر

پردیس سینمایی سیتی سنتر

نمایش نامه خوانی مونولوگ هایی 
برای مردان و زنان

جمعه 25 آبان/ موسسه فرهنگی  
هنری رویش مهر

روز شهادت و ایثار؛
امروز   می خوایم به مزار شهدا 

سری بزنیم و از مردان 
 مردی که   قامتشون 

 خم شد تا ما بایستیم، یاد کنیم و 
بهشون بگیم که همیشه به 

یادشون هستیم.
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  رهبر معظم انقالب خطاب به مدال آوران ایران در بازی های پاراآسیایی:

مشکالت اقتصادی حل خواهد شد
رهبر معظم انقالب اسالمی  صبح روز گذشته در دیدار مدال آوران و قهرمانان کاروان ورزشی جمهوری 
اسالمی ایران در بازی های پاراآســیایی جاکارتا ۲۰۱۸، با  تجلیل از افتخارآفرینی قهرمانان جانباز و 
معلول، این قهرمانی را نشان دهنده عزم راسخ و به کار انداختن ظرفیت های پنهان دانستند و خطاب به آنان 
گفتند: کار با ارزش شما این بود که نشــان دادید اگر ظرفیت های مغفول در وجود انسان و یا در کشور به کار 

انداخته شود، قطعا زمینه ساز پیشرفت و موفقیت های بزرگ خواهد بود....

فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری )ع( تسلیت باد

 مسئوالن در گفت و گو با »زاینده رود « از علت افزایش دو برابری 
کرایه ها در مسیرهای پرتردد  گفتند؛

 سرگردانی کرایه ها 
در جاده های بدون نظارت

روزی که ایران به احترام »اصفهان« ایستاد
پرونده ای برای یک روز پر از حماسه؛
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 مدیر عامل ذوب آهن
 در جمع مدیران روابط عمومی: 

نیمی از مردم ایران 
سهامدار ذوب آهن 

اصفهان هستند
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گام بلند شهرداری در راستای اثربخشی آمار و اطالعات شهری؛ 

رونمایی از 10 سامانه و محصول جدید معاونت برنامه ریزی شهرداری 
اصفهان در حوزه مدیریت اطالعات

صفحه 2

در دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب  ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب وبهداشتی که در دانشگاه 
صنعتی اصفهان برگزار شد دکتر فاضلی، رییس مرکزمطالعات علوم اجتماعی وزارت نیرو گفت: در حال حاضر ۸۸ درصد آب شرب در 

بخش خانگی مصرف می شود این درحالیست که بر آورد شده ساالنه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب دربخش خانگی به مصرف 
می رسد در حالی که اگر مدیریت مصرف در این بخش صورت بگیرد بسیاری از مشکالت در بخش تامین آب شرب برطرف خواهد شد.وی 

افزود:هم اکنون ۴۳ درصد مشترکین   در بخش خانگی بیش از الگوی مصرف  آب  را استفاده می کنند همچنین این ۴۳ درصد بیش از ۶۶ 
درصد آب شــرب را مصرف می کنند. دکتر فاضلی با بیان اینکه هم اکنون در استان اصفهان ۹۲ درصد مشترکین مطابق با الگوی مصرف آب 

استفاده می کنند، اعالم کرد:باید رویه ای پیش گرفته شود که سایر استان ها هم مصرف مشترکین را به سمت الگو سوق دهند؛ چرا که بخش قابل 
توجهی از منابع  توسط مشترکین پر مصرف به هدر می رود.مشاور وزیر نیرو در ادامه به اهمیت تامین آب شرب پرداخت و تصریح کرد:تامین آب 

شرب بسیار مهم و استراتژیک بوده و از لحاظ امنیتی و اجتماعی حائز اهمیت است و نیز تولید و تامین آن  به لحاظ کیفی وبهداشتی هزینه ای گزاف به 
همراه دارد پس مدیریت مصرف آب در این بخش باید با جدیت دنبال شود.دکتر فاضلی به نقش تجهیزات کاهنده در مصرف بهینه اشاره کرد و خاطرنشان 

ساخت:در  بسیاری ازکشورهای توسعه یافته از ابزار کاهنده مصرف در ساختمان ها و واحدهای مسکونی بهره مند می شوند؛ چرا که به عنوان مثال اگر در 
دستشویی های خصوصی از تجهیزات کاهنده استفاده شود خروجی آب تا ۶ لیتر کاهش می یابد در حالی که این رقم بین ۹ تا ۱۳ لیتر در شبانه روز است و 
این کاهش ۵۰ درصدی تنها با استفاده از ابزار کاهنده حاصل می شود.وی مصرف بهینه آب را بسیار مقرون به صرفه برشمرد و بیان داشت:اگر درمصرف آب 
شرب در کشورحدود ۲۵ درصد صرفه جویی شودبه نظرمی رسد دیگر نیاز انتقال آب بین حوضه ای نیست این درحالیست که برآورد شد برای اجرای ۱۰ 
خط انتقال آب از خلیج فارس تا فالت مرکزی ۴ تا ۵ میلیارد یورو نیاز است.وی با بیان اینکه از سال۸۶ تا کنون هیچ منبع جدیدی به سامانه آبرسانی اصفهان 
بزرگ افزوده نشده است اظهار داشت:با اینکه همه ساله بر تعداد مشترکین اضافه می شود و ازسویی منابع آبی هیچگونه افزایشی نیافته توانستیم با برخی از 
اقدامات سخت افزاری ونرم افزاری آب شرب مشترکین را به صورت پایدار تامین کنیم. در ادامه این همایش مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اعالم کرد:در سال ۸۶ میزان هدر رفت آب حدود۳۶ درصد بوده که این رقم با تدابیر در نظر گرفته شده به ۱۶ درصد کاهش یافته است این در حالیست که 
استاندارد میزان آب بدون  درآمد در مناطق با اقلیم گرم و خشک حدود ۱۵درصد برآورد شده است.مهندس امینی بازچرخانی آب را بسیار ضروری دانست و 
عنوان کرد:در شرایطی که منابع آبی بسیار محدود می باشد، بازچرخانی آب حائز اهمیت است که در این راستا شرکت آبفای استان اصفهان نه تنها با انعقاد 
قراردادی با شرکت فوالد مبارکه اجرای تاسیسات فاضالب در یازده شهر از شهرســتان های مبارکه ولنجان را با سرمایه گذاری بخش خصوصی در مقابل 
تخصیص پساب در دستور کار قرار داد بلکه قراردادهایی از این دست با شرکت پخش فرآورده های نفتی ،شرکت ذوب آهن،نیروگاه های اصفهان مد نظر قرار 

داده که این  مهم تنهادر جهت استفاده بهینه از باز چرخانی آب است.

۹۲ درصد مشترکین در استان اصفهان مطابق 

الگو آب مصرف می کنند

نگار خانه طور
سفرنامه باران
15الی 26 آبان
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رهبر معظم انقاب اســامی  صبح روز گذشــته 
در دیدار مدال آوران و قهرمانان کاروان ورزشــی 
جمهوری اســامی ایران در بازی های پاراآسیایی 
جاکارتا ۲۰۱۸، با  تجلیل از افتخارآفرینی قهرمانان 
جانباز و معلول، این قهرمانی را نشــان دهنده عزم 
راسخ و به کار انداختن ظرفیت های پنهان دانستند 
و خطاب به آنان گفتند: کار با ارزش شما این بود که 
نشان دادید اگر ظرفیت های مغفول در وجود انسان 
و یا در کشــور به کار انداخته شود، قطعا زمینه ساز 
پیشــرفت و موفقیت های بزرگ خواهد بود.رهبر 
انقاب اســامی با تاکید بر اینکه کاروان ورزشی 
جانبازان و معلوالن در بازی های پاراآسیایی، ملت 
ایران را روســفید کرد، افزودند: »ورزش قهرمانی« 
برای هر کشوری یک ارزش افزوده است، به گونه ای 
که برخی کشورها برای کســب عناوین قهرمانی، 
حتی با وجود شعار غیرسیاسی بودن ورزش، مسائل 
سیاسی را در چارچوب فضای مربوط به ورزش های 
قهرمانی قــرار می دهنــد و در ورزش قهرمانی نیز 
کسب مقام به وســیله افراد جانباز یا معلول، بیانگر 
یــک ارزش و عزم راســخ مضاعف اســت.حضرت 
آیــت ا... خامنه ای بــا تقدیر از اقدام مــدال آوران 
بازی های پاراآســیایی در شــکر این نعمت و لطف 
الهی، خاطرنشان کردند: مشکل اصلی انسان های 
طغیانگر، غافل شــدن از خداست و اینکه قهرمانان 
کاروان ایران بعد از کســب مدال، برای شکرگزاری 
این افتخار، دست به آســمان بلند و یا سجده می 
کردند، اقدام ارزشــمندی بود که قطعا زمینه ساز 
موفقیت های بیشــتر خواهد شد.ایشــان اعتماد 

به نفس ورزشــکاران جانباز و معلول به ویژه بانوان 
ورزشکار را در دفاع از ارزش های دینی و ملی خود، 
اقدامی بسیار برجسته و ستودنی خواندند و گفتند: 
پرچمداری کاروان ورزشــی ایران به وســیله یک 
بانوی دارای حجاب چادر و یــا اقامه نماز جماعت 
و حضور در نماز جمعه، به معنای ایستادن یک تنه 
در مقابل تهاجم بی بندوباری و ولنگاری روزافزون 
دنیا و کم نیاوردن در مقابل این هجوم اســت.رهبر 
انقاب اســامی افزودند: در شرایطی که برخی در 
میادین جهانی توانایی مقاومــت در مقابل هجوم 
توقعات بی پایان جبهه کفر و اســتکبار را ندارند و 
عقب نشینی می کنند، شما با ایستادگی و »قدرت 

نمایی فرهنگــی« از حجاب و عفــاف و لباس ملی 
و دینی خــود دفاع کردید که من بــه همین دلیل 
صمیمانه و عمیقا از اعضای کاروان ورزشی جمهوری 
اسامی ایران تشکر می کنم.حضرت آیت ا... خامنه 
ای جنگ کنونی در دنیا را »جنگ اراده ها« خواندند 
و تاکید کردند: شما با حرکت ارزشمند خود نشان 
دادید که از اقتدار و استقال فرهنگی و اراده قوی 
برخوردار هستید.ایشان یکی از نکات درس آموز در 
قهرمانی ورزشکاران جانباز و معلول را، به کارگیری 
ظرفیت های پنهان در وجود انســان برشمردند و 
تاکید کردند: یکی از مشــکات بزرگ کشــور در 
شــرایط کنونی، اســتفاده نکردن از ظرفیت های 

فراوان ملی همچــون ظرفیت هــای جغرافیایی، 
فرهنگی، انســانی، منابع زیرزمینی، تجاری و رفت 
و آمدهای بین المللی اســت.رهبر انقاب اسامی 
خاطرنشان کردند: اگر از این ظرفیت ها به درستی 
استفاده شــود، قطعا بســیاری از مشکات کنونی 
اقتصاد کشــور حل خواهد شــد.حضرت آیت ا... 
خامنــه ای افزودند: همه ما به ویــژه جوانان باید از 
قهرمانی جانبــازان و معلــوالن، درس بگیریم و از 
ظرفیت های پنهان خود اســتفاده کنیم تا بتوانیم 
به پیشرفت و ســعادت دنیا و آخرت دست بیابیم.

ایشان، کسب شش مدال در رشته شنا به وسیله یکی 
از ورزشکاران معلول را الهام بخش و نمونه بارز به کار 
انداختن ظرفیت های درونی دانستند.رهبر انقاب 
اسامی همچنین ضمن تشکر از صرفه جویی های 
انجام شده در کاروان ورزشی جانبازان و معلوالن، 
ورزش قهرمانی را همچــون یک قله و انگیزه بخش 
برای ترویج ورزش در عموم مردم دانستند و گفتند: 
انگیزه ای که ورزشکاران جانباز و معلول به جامعه 
می دهند، دو برابر بیشتر از سایر قهرمانان ورزشی 
است.حضرت آیت ا... خامنه ای در پایان با اشاره به 
سخنان و درخواست های قهرمانان، از وزیر ورزش و 
جوانان خواستند این مطالبات را با جدیت در دولت 
پیگیری کند و به سرانجام برساند.در این دیدار، آقای 
»مهدی علیزاده« جانباز و آزاده دوران دفاع مقدس 
و دارنده مدال طای بازی های پاراآسیایی و خانم ها 
ساره جوانمردی، الناز دارابیان و عشرت کردستانی 
از مدال آوران بازی های پاراآسیایی جاکارتا به بیان 

نکاتی پرداختند.

جایزه آمریکا برای دستگیری 
رهبران حماس و حزب ا...

مایکل ایوانوف، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور 
امنیت دیپلماتیــک گفت که پنــج میلیون دالر 
به عنوان جایزه به کســی داده می شــود که بتواند 
اطاعاتی درباره مکان صالح العــاروری، از رهبران 
برجسته حماس و خلیل یوسف محمود، و هیثم علی، 
از رهبران حزب ا... لبنان ارائه بدهد.وی گفت: صالح 
العاروری، از رهبران برجسته حماس آزادانه در لبنان 
زندگی می کند و برای اجرای عملیات های حماس 
پول جمع آوری می کند. وزارت خزانه داری آمریکا از 
سال ۲۰۱5 »العاروری« را در لیست تروریستی قرار 
داده است.ایوانوف، از کسانی که اطاعاتی درباره این 
افراد دارند، خواست با سفارتخانه ها، کنسولگری ها 
یا هیئت های دیپلماتیــک آمریکا در جهان تماس 

بگیرند. 

»ناتو« به دنبال استارت آپ ها و 
تکنولوژی های مخرب 

همزمان با این که ناتو به شــدت در تاش است تا 
برتری رقابتی خود نسبت به روسیه، چین و دیگر 
رقبا و دشــمنان آتی را حفظ کند، این ائتاف در 
حال ساخت ابزار پیشرفته جدید از جمله قابلیتی 
برای بخش های حاصل شده با پرینترهای سه بعدی 
برای تسلیحات و ارسال آنها از طریق پهپاد است.
ژنرال آندری الناتا، رییــس فرماندهی تغییرات و 
دگرگونی های ناتو، از اســتارت آپ ها و همچنین 
شرکت های ساخت تسلیحات خواست تا با ائتاف 
ناتو برای تقویت نــوآوری همکاری کنند، چرا که 
دسترسی سریع و آسان به تکنولوژی های نوظهور 
به رقبا و دشمنان کمک کرده تا برتری دیرینه ناتو 
را تضعیف کنند.ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو 
گفته بود، افزایش بودجه نظامی توسط اعضای ناتو 
به مقابله با برخی از این چالش ها کمک می کند، اما 
تاش هایی نیز برای کاهش نسخه برداری و تفرقه 

در بخش دفاعی اروپا الزم و ضروری است.

توافق اتحادیه اروپا و انگلیس بر 
سر پیش نویس قرارداد برگزیت

منابع آگاه از توافق اتحادیه اروپا و بریتانیا بر ســر 
پیش نویس قرارداد برگزیت خبر می دهند.شبکه 
بی بی سی اعام کرد که اتحادیه اروپا و بریتانیا به 
توافق اولیه بر ســر پیش نویس قرارداد برگزیت 
دست یافته اند و »ترزا می« نخست وزیر انگلیس 
قرار است این توافقنامه را به وزرای ارشد کابینه اش 
ارائه کند.بر اســاس این گزارش، گرچه برخی از 
وزرای ارشد کابینه ترزا می حمایت خود را از این 
توافق اعام کرده اند ولی هنوز مشخص نیست که 
آیا پارلمان انگلیس از ایــن توافق حمایت خواهد 

کرد یا نه.

تغییر پرچم مخالفان سوری 
دامنه اختالفات را افزایش داد

تغییر پرچم مخالفان ســوریه و استفاده از پرچم 
جدید از سوی آنان سبب بروز اختاف بیشتر میان 
تروریست ها در شمال ســوریه و نزدیک مرزهای 
ترکیه شد.شورای موسســان وابسته به حکومت 
نجات ملی در شمال ســوریه اعام کرد که پرچم 
مخالفان که از ابتدای بحران این کشــور آن را به 
دست گرفته بودند، تغییر کرده است.پرچم جدید 
رونمایی شده شامل رنگ های سبز در باال و سفید 
در وسط و سیاه در پایین آن و عبارت الاله اال ا... و 
محمد رسول ا... با خط رقعی قرمز است.مخالفان 
سوریه از ابتدای بحران ســوریه پرچم این کشور 
در زمان تحت الحمایگی فرانســه را با سه ستاره 
 قرمز در وسط آن انتخاب کرده بودند.اضافه کردن
 الاله اال ا... و محمد رسول ا... در پرچم جدید سبب 
اعتراض دیگر گروه های مخالف سوریه شده است.
برخی از گروه های تروریستی اعام کرده اند که 
پرچم جدید را به رســمیت نمی شناسند و از آن 

استفاده نمی کنند.

مشکالت اقتصادی حل خواهد شد

واکنش سخنگوی وزارت 
خارجه به اظهارات »بولتون«

سخنگوی وزارت خارجه به سخنان اخیر جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا 
واکنش نشــان داد.بهرام قاسمی اظهار کرد:» 
سخنان سخیف جان بولتون که نشانگر ماهیت 
ســتیزه جو و شــخصیت کینه توز او نسبت به 
مردم ایران اســت، ســخنی تازه و قابل توجه 
نیســت. او همان گونه که از دیر باز نشان داده 
شدیدا نسبت به ایرانیان دارای بغض و کینه ای 
عمیق است. رفتاری نا به هنجار دارد و از بیماری 
»ایــران آزاری« مزمنی رنج می بــرد. بولتون 
گاهــی آگاهانه یا ناآگاهانه زبان به ســخن باز 
کرده و از کلماتی استفاده می کند که معموال 
سیاستمداران حرفه ای از بیان و به کارگیری این 
نوع کلمات اجتناب می کنند«.قاسمی با بیان 
اینکه اصوال این گونه ســخن گفتن در قاموس 
هیچ سیاســتمدار حرفه ای و تربیت یافته ای 
پیدا نمی شود، تاکید کرد: بیان این گونه کلمات 
سخیف توسط این مقام آمریکایی که از گذشته 
 با برخی گروه های تروریســتی در آمد وشــد

 بوده و از آنان مزد دریافت می کند، تعجب آور 
نیست.

اتریش میزبانی کانال مالی 
ایران و اروپا را رد کرد

ســخنگوی وزارت خارجــه اتریــش اعام 
کرد که کشــورش پس از بررســی هایی که 
انجام داده به این نتیجه رســیده اســت که 
فعا شــرایط پذیرش میزبانــی کانال مالی 
 ایران و اروپا را ندارد.این مقام اتریشی گفت: 
»از ما پرسیده شده که آیا اتریش آمادگی دارد 
این ســامانه را میزبانی کند. این درخواست 
کاما مورد بررســی قرار گرفتــه و با دیگر 
وزارتخانه ها و موسســات مالــی مانند بانک 
ملی هم مطرح شده است. نتیجه بررسی این 
است که همچنان پرسش هایی وجود دارد که 
هم اکنون برای آن پاســخی وجود ندارد و به 
همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که االن 
 SPV در شرایطی نیستیم که میزبان سامانه
باشیم«.پیش تر، پایگاه آمریکایی »بلومبرگ« 
گزارش داده بود که کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا اتریش را بهتریــن گزینه برای میزبانی 

کانال ویژه ای می دانند.

 استانداران 4 استان
 انتخاب شدند 

 ۴ اســتاندار همــدان، کرمان، سیســتان و 
بلوچستان و زنجان در جلســه روز گذشته 
هیئــت دولت انتخــاب شــدند.احمدعلی 
موهبتــی، اســتاندار جدیــد سیســتان و 
بلوچســتان با حضور در جمع خبرنگاران از 
انتخاب چهار استاندار برای همدان، کرمان، 
سیســتان و بلوچســتان و زنجان در جلسه 
هیئت دولت خبر داد.بر این اساس »محمد 
فدایی« به عنوان اســتاندار کرمان، »ســید 
سعید شــاهرخی« برای استانداری همدان، 
»فتح ا... حقیقی« به عنوان استاندار زنجان 
و »احمدعلی موهبتی« به عنوان اســتاندار 

جدید سیستان و بلوچستان انتخاب شدند.

 سفیر جدید ایران 
وارد هند شد

»علی چگنی« سفیر جدید جمهوری اسامی 
ایران در دهلی نو وارد محل ماموریتش شــد 
تا ســکان ســفارت ایران در هند را برعهده 
بگیرد.»علی چگنی« مدیرکل سابق کنسولی 
وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران که 
اخیرا به عنوان سفیر جدید جمهوری اسامی 
ایــران در دهلی نو منصوب شــد، بامداد روز 

چهارشنبه وارد محل ماموریتش شد.
چگنی که پیــش از تصدی به این ســمت، 
مدیرکل کنســولی وزارت امور خارجه بوده، 
قبل از آن عهده دار ســفارت ایــران در کوبا 

بوده است.

اصغر سلیمی
عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان:

دادســتان دیوان محاســبات گفت: دســتگاه ها 
می توانند در صورت لزوم بازنشســتگان متخصص 
با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر که مشمول 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند 
را به صورت پاره وقت و ساعتی به کار گیرند.»فیاض 
شجاعی« اظهارداشت: اگر حکم بازنشستگی برای 
فردی با هر سابقه کاری صادر شده باشد، بازنشسته 
محســوب می شــود و به کارگیری ایــن افراد در 
دستگاه ها به جز در موارد استثنایی که در قانون به 

آن اشاره شده، مطلقا ممنوع است. 
وی افزود: بر اســاس تبصره دو قانون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان دســتگاه های موضوع این 
قانون در صورت »لــزوم« می تواننــد از خدمات 
بازنشســتگان »متخصص« با مــدرک تحصیلی 
کارشناســی و باالتر به صورت پاره وقت و ساعتی 
استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده 
از بازنشستگان یک ســوم ساعات اداری کارمندان 

رسمی است. 

 بازنشستگان  در صورت لزوم
 به کار گرفته می شوند

دادستان دیوان محاسبات:

کافه سیاست

عکس  روز 

 جشن شکست امنیتی 
رژیم صهیونیستی در غزه

مشکالت اقتصادی حل خواهد شد

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان 
اینکه اروپا از آمریکا خط می گیرد، تاکید کرد: 
اروپا در رابطه با تدوین بسته پیشنهادی خود 
که شامل مکانیزم مالی می شود حتما با آمریکا 
توافقی داشــته اســت تا از این طریق زمان 

موجود را از ما بگیرند. 
اصغر ســلیمی تصریح کرد: بــه اعتقاد بنده 
اروپا در پشت پرده با آمریکا به طور هماهنگ 
عمل می کند و از این کشــور خط می گیرد. 
وی اظهار داشــت: اروپا در رابطــه با تدوین 
بسته پیشنهادی خود که شامل مکانیزم مالی 
می شود حتما با آمریکا توافقی داشته است تا 
از این طریق زمان موجود را از ما بگیرند.این 
نماینده مجلس بیان داشــت: در حال حاضر 
چندین ماه است که تدوین بسته پیشنهادی 
اروپا مطرح است، اما ما در صحنه فعا چیزی 

را مشاهده نکرده ایم.

 اروپا از آمریکا 
خط می گیرد

جهانگیری
معاون اول رییس جمهور:

رییس شورای راهبردی روابط خارجی اظهار  کرد: 
ما عاقه مند به نشستن بر سر میز مذاکره با عربستان 
سعودی و دیگران برای حصول وضعیت بهتری برای 
خاورمیانه هستیم، چراکه وضعیت بسیار شکننده 
است و قطعا مذاکره این دو کشور می تواند به بهبود 
شرایط منجر شود. خرازی افزود: قطعا ما از مذاکرات 
صلح حمایت می کنیم و با برخی کشورهای اروپایی 
برای همــکاری درباره یمن صبحــت کرده ایم، اما 
متاسفانه دولت عربستان سعودی همکاری نداشته 
است. وی در مورد برنامه ترور مقامات ایرانی، تامین 
مالی گروه های مخالف از جملــه مجاهدین خلق و 
خرابکاری در اقتصاد ایران گفت: این برای ما عجیب 
نیست. عربستان همیشــه از تروریسم و کسانی که 
ایرانی ها را ترور کرده اند، حمایت کرده اســت. این 
طرز فکر و ماهیت آن هاست. رییس شورای راهبردی 
روابط خارجی ادامه داد:قطعا ما عاقه مند به نشستن 
بر سر میز مذاکره با عربستان سعودی و دیگران برای 

حصول وضعیت بهتری برای خاورمیانه هستیم.

عالقه مند مذاکره با عربستان 
هستیم

رییس شورای راهبردی روابط خارجی: 

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه  شرایط 
ملتهب اقتصادی تــا دو ماه آینــده فروکش 
می کند، گفت: تاکید داریم که بخش خصوصی 
میدان دار اقتصاد کشور باشد.اسحاق جهانگیری 
تصریح کرد: مردم از بخش صنعت انتظار دارند 
ضمن صیانت از اشتغال موجود، فرصت های 
شغلی جدیدی برای فرزندان کشور ایجاد کنند؛ 
اما از طرف دیگر بخش صنعت در معرض فشار 
دشمنان اســت که باید در مقابل این فشارها 
نیز ایستادگی کنند. وی با بیان این که دیدن 
تولیدگرانی که با روحیه و انگیزه باال به دنبال 
توسعه و اشــتغال زایی در کشور هستند مایه 
سربلندی و خشنودی مسئوالن می شود گفت: 
با اتکا  به این ظرفیت بخش خصوصی می توان 
کارهای بسیار بزرگ انجام داد  و وظیفه دولت 
و نهادهای مدنی است که مشکات پیش روی 

بخش خصوصی را برطرف کنند.

 شرایط ملتهب اقتصادی تا 2 
ماه آینده فروکش می کند

پیشخوان

بین الملل

  رهبر معظم انقالب خطاب به مدال آوران ایران در بازی های پاراآسیایی:
دســتور اســتعفا بــه 

شستانشینان

به حقیقت  هجمه سخت 
ظریف

خرید و فروش ارز و سکه 
دیگر سود ندارد

آرامــش بعــد از طوفان
 قیمت ها

نایب رییس مجلس شورای اسامی با اشاره به اظهارات یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید رویه 
فعلی هیئت نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس، گفت: اگر این رویه باب شود، 
چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمی  ماند، چون مجلس هر طرح یا الیحه  ای را تصویب کند این هیئت می  تواند 
به استناد بندی از صدها سیاســت  کلی آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبری در این موضوع می  داند 
حق الزام را هم برای خود محفوظ می  شــمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمی  ماند. مطهری در 
یادداشتی آورده است. »جناب حجت االسام آقای مصباحی مقدم ، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت در 
مصاحبه  ای رویه فعلی هیئت نظارت بر اجرای سیاست  های کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را منطبق با 
قانون اساسی  دانسته  اند.از ایشان سوال می  کنم، آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق 

بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد ؟«

سلطان سکه اعدام شد
حکم اعدام »وحید مظلومین« و »محمد اسماعیل قاسمی« اجرا شد. وحید مظلومین، فرزند حبیب اله و محمد 
اسماعیل قاسمی، فرزند غامعلی که به جرم فساد فی االرض از طریق تشــکیل شبکه فساد اخال در نظام 
اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کان ارز و سکه به اعدام 
محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شد.»مظلومین« با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با 
ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگ ترین شبکه اخال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و 
محمد اسماعیل قاسمی معروف به »محمد سالم« نیز یکی از اعضای این شبکه بوده و تراکنش مالی شخص 
اسماعیل قاسمی در این شبکه چهار هزار و هشتصد و سی و چهار میلیارد تومان بوده است. وحید مظلومین 
در این شبکه غیر مجاز حتی ماحظه زنان مسن در فامیل را نکرده و از حساب پیرزن هفتاد و یک ساله مبلغ 

سه هزار پانصد میلیارد ریال سوء استفاده کرده است.

چهره ها

چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید!

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی بر توجه دولت به واقعیت ها و رسیدگی 
بیشتر به مشکات اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: امیدواریم دولت 
سر مردم را به حضور زنان در ورزشگاه ها گرم نکند بلکه واقعیت ها را 
ببیند.این مرجع تقلید ابراز داشت: گاهی تراکم گناهان سبب بسته 
شدن راه بازگشت به سوی خدا و سعادت انســان می شود. آیت ا... 
مکارم ادامه داد: این درس مهمی برای ماست که انسان گه گاه با خدا 

خلوت کرده، در پیشگاه خدا توبه کند و تصمیم به جبران بگیرد. وی 
افزود: رییس جمهور آمریکا حق ندارد ارباب دنیا باشد و خوشبختانه 
اخیرا کشورها متوجه شده و با برنامه او مخالفت می کنند. روزی می 
آید که کسی نگاهی به این دیکتاتوری نکرده و زیربار برنامه های آن 
نمی رود.آیت ا... ناصر مکارم شیرازی با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا 
از برجام اظهار داشت: در عهد جاهلیت هم اعراب به قراردادهای خود 

پایبند بودند. دولت و ملت ایران بدانند در چنین دنیایی هســتیم. 
اینکه می گویند مذاکره کنیم، با چه کسی مذاکره کنیم؟ با دیکتاتور 
وحشی؟این مرجع تقلید در پایان سخنان خود گریزی به ورود زنان به 
ورزشگاه آزادی زد و گفت: امیدواریم دولت به رفع مشکات اقتصادی 
و گرانی بیشتر همت کند و سر مردم را به حضور زنان در ورزشگاه ها 

گرم نکند بلکه به واقعیت ها توجه کند.

آیت ا... مکارم شیرازی: 
دولت مردم را سرگرم حضور زنان در ورزشگاه ها نکند
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تقویتتولیدملیدردورجدیدتحریمها
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دیدگاه

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
 استارت اپ ها بیشتر از بازار داللی 

سکه و دالر درآمدزا هستند
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در حالی که 
فعالیت در حوزه استارت اپ ها درآمد بیشتری 
نسبت داللی در بازار دالر و ســکه دارد، اما به 
دلیل عدم فرهنگ سازی مردم حاضر به قبول 
ریسک ســرمایه گذاری در کســب و کارهای 

نوپا نیستند.

عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه اصفهان 
به عنوان یکی از استان های صنعتی کشور، در 
این بخش اشباع شده است، اظهار کرد: اصفهان 
پتانسیل باالیی در بخش گردشگری و آی تی 
دارد که متاســفانه از آن استفاده نمی شود، از 
سوی دیگر به جای تخریب برخی کارخانه های 
قدیمی شهر و تبدیل آن به واحدهای تجاری و 
مسکونی می توان با تغییر کاربری آن به موزه 
از این مراکز صنعتی استفاده آموزشی کرد و به 
ســمت صنایع پاک در راستای توسعه اشتغال 

پاک رفت.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و دولتی 
باید به سمت صنایع پاک و فناوری های نوین 
حرکت کند، تصریح کرد: اصفهان بهره مند از 
جوانان خوش فکر و متخصــص در حوزه آی 
تی اســت، اما هنوز از این ظرفیت برای توسعه 

استان استفاده کامل نشده است.
رییس اتــاق بازرگانی اصفهان بــا بیان اینکه 
شــرکت های دانش بنیان و اســتارت اپ ها 
نیازمند حمایت هســتند، تاکید کــرد: امروز 
این شرکت ها  درگیر مســائل بانکی هستند 
و بــه دلیل اینکــه حمایت مالی مناســبی از 
ســوی دولت و بخش خصوصــی از آنها نمی 
شــوند، بعضا بــه موفقیت نمی رســند.وی با 
تاکید بر اینکه استارت اپ ها نیازمند صندوق 
حمایتی هســتند، اظهــار کرد: یــک فرد به 
تنهایی نمی توانــد طرح یا ایــده ای را ارائه و 
 در نهایت قادر به فروش و ســرمایه گذاری آن 

باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی استان مطرح کرد:
 تقویت تولید ملی

 در دور جدید تحریم ها
نایب رییس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان گفت: 
در دور جدیــد تحریم ها بــا وجود ایجــاد برخی 
محدودیت ها می تــوان با انتخاب سیاســت های 
مناســب از ســوی فعاالن اقتصادی، تولید ملی را 
تقویت کرد.مصطفی رناسی اظهار کرد: تحریم های 
جدید با وجود اینکه محدودیت هایی را برای کشور 
ایجاد می کند؛ اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی 
و کاهش رابطه با برخی کشــور، در صورت انتخاب 
سیاست های مناسب از ســوی فعاالن اقتصادی، 
می توان تولید ملــی را در این دوره تقویت کرد.وی  
افزود: این گونه به نظر می رسد که تولید و اشتغال، 
اولویت دولت نیســت و اگر دولت به ایجاد اشتغال 
نیز همچون ارائه یارانه های مستقیم و غیرمستقیم 
توجه می کرد، اقتصاد کشــور از حالت فعلی خارج 
می شد و به این میزان سنگ اندازی در مسیر تولید 

صورت نمی گرفت.

7 کارآفرین برتر استان اصفهان 
انتخاب شدند

مدیر اشــتغال و کار آفرینــی اداره کل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهــان گفت: 
هفت کارآفریــن برای شــرکت در دوازدهمین 
جشنواره کارآفرینان برتر استان انتخاب شدند.

سیدکمال الدین میرهادی افزود: این کارآفرینان 
از بین 644 نفر که برای حضور در این جشنواره 
در سامانه کارآفرینان ثبت نام کرده بودند، انتخاب 
شدند. وی با اشــاره به تعداد کارآفرینان انتخاب 
شده گفت: ســه نفر در بخش کشاورزی، سه نفر 
در بخش صنعت و یک نفر نیز در بخش خدمات، 
تعیین شــدند که از بین آنها یک کارآفرین ملی 
انتخاب شد.جشــنواره کارآفرینان برتر هر سال 
به منظور توســعه فرهنگ کارآفرینی، معرفی و 
شناسایی کارآفرینان برتر، ایجاد انگیزه در جوانان 
برای حرکت در مسیر اشتغال پایدار و بهره گیری 

از تجارب فعاالن این بخش برگزار می شود.

در حالی که راننــدگان به دلیل اعتــراض به نرخ 
کرایه و برخــی از کمبودها به خصــوص در زمینه 
الستیک و سایر لوازم جانبی کامیون ها مدت زیادی 
با مسئوالن راهداری و حمل و نقل جاده ای در کش 
و قوس بودند، باالخره اعالم شد که نرخ کرایه ها بر 
اساس تن- کیلومتر محاسبه می شود. این مسئله 
موجب پایان دادن به اعتصــاب چندین هفته ای 
کامیون داران شد؛ اما به نظر می رسد آنچه در این 
میان تعیین نشده و رها شده باقی مانده است نرخ 
رسمی و تعیین کرایه هاســت. مسئوالن راهداری 
و انجمن هــای کامیون داران به دلیل حل نشــدن 
مشکالت کامیون داران و رانندگان از جمله تامین 
الستیک و لوازم جانبی گالیه مند هستند و صاحبان 
بار و کاال هم سر دیگر ماجرا هستند که اعتراضات 
 زیادی نســبت به چند برابر شــدن نرخ کرایه ها 

دارند. 
هزینه های کمر شکن حمل و نقل؛ بالی تازه 

به جان تولید
»احسان حشمتی« مدیر عامل یکی از کارخانه های 
تولیدی در اصفهان ضمن گالیه از باال رفتن و چند 
برابر شــدن نرخ کرایه ها در هفته های اخیر گفت: 
به نوعی زورگیری و اجبار در حمل و نقل مشاهده 
می شود و در حالی که بر اساس یک قیمت با راننده 
توافق و بارگیری انجام شده است ناگهان چند صد 
هزار تومان بــه نرخ افزوده می شــود و ما هم برای 
تامین مواد اولیه ناچار به پذیرش آن هســتیم. وی 
تصریح کرد: هیچ نظارتی روی کارکرد رانندگان و 
باربری ها و نرخ گذاری صورت نمی گیرد و اگر چه 
عنوان توافقی بر نرخ کرایه ها گذاشته می شود؛ اما 
عمال تولیدکنندگان ناچار به پرداخت کرایه های باال 
هستند و این مسئله هزینه های تولید محصوالت 
داخلی را به شدت افزایش داده است. این اعتراضات 
در حالی از سوی مشتریان باربری ها شنیده می شود 
که سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی اصفهان  
اعالم کرده است که به دلیل توافقی بودن نرخ کرایه 

ها این ســازمان دخالتی در تعییــن کرایه ندارد و 
نظارت بر قیمت ها هم وظیفه سازمان تعزیرات است.

قانونی که تصویب شده اما اجرایی نه
بر اساس آنچه مسئوالن سازمان راهداری اعالم کرده 
اند اگر چه طرح تعیین نرخ کرایه های حمل و نقل 
بار بر حسب تن-کیلومتر به تصویب رسیده است؛ اما 
به دلیل نبودن برخی از زیر ساخت ها از جمله تعیین 
دلیل کرایه مسیرها هنوز این طرح قابلیت اجرایی 
ندارد. در همین زمینه »فرامرز مداح« معاون سازمان 
راهداری دربــاره مصوبه شــورای عالی هماهنگی 
ترابری کشور مبنی بر محاسبه کرایه حمل بر مبنای 
تنـ  کیلومتر اظهار داشت:» این مصوبه کلی است 
و بر مبنای این مصوبه، سازمان راهداری باید کرایه 
حمل برای 66۰ هزار مســیر را تعیین کند«. مداح 
ادامه داد: »ما در سازمان راهداری نرخ پایه کرایه را 
محاسبه کرده و به ادارات کل استان ها می فرستیم. 
ادارات کل راهداری استان ها نیز آن را برای انجمن 
های صنفی استانی می فرستند و با کمک آنها نرخ 
نهایی کرایه حمل در آن استان را تعیین می کنند؛ 
بنابراین اینگونه نیست که ما جدول را در تهران تهیه 
کرده و به رانندگان ابالغ کنیــم، بلکه نرخ کرایه ها 

در استان ها نهایی می شود«. با این حال همچنان 
کرایه ها در قالبی از توافق میان رانندگان و باربری 
ها و نارضایتی صاحبان بار تعیین و به نوعی تحمیل 
می شــود و باز هم نقش باربری ها در زمینه تعیین 
کرایه ها و البته گرفتن کمیسیون معضلی است که 
حل نشده باقی مانده است. اگرچه  »فاطمه نوری« 
کارشناس روابط عمومی راهداری اصفهان به »زاینده 
رود« گفت که این سازمان با ارسال متن بارنامه  برای 
رانندگان به صورت همزمان تالش دارد تا این افراد 
را نسبت به حقوق خود آگاه ســازد؛ اما به نظر می 
رسد همچنان اعمال نظر باربری ها در نرخ کرایه ها 
بسیار پر رنگ اســت. »ناصر اطرج« رییس اتحادیه 
میوه و تره بار اصفهان نیز به این موضوع اذعان دارد. 
به گفته وی، نرخ کرایه هــا طی هفته های اخیر در 
روندی توافقی میان باربری و رانندگان مشخص می 
شود و نظر صاحب کاال و یا آیین نامه و دستورالعمل 
 خاصــی در این زمینــه دخالــت نــدارد. وی در
 گفت وگو با »زاینده رو« با بیان اینکه نرخ کرایه های 
حمل و نقل در ماه های اخیر افزایشی 5۰ تا صد در 
صدی داشته است، افزود: »اگر چه میدان های میوه 
و تره بار نسبت به ورود کاال حساس است و قیمت ها 

بر اساس آن تعیین می شود؛ اما افزایش کرایه ها هم 
 در افزایش قیمت میوه و تره بار تاثیر زیادی داشته

 است. 
زمینگیری کامیون هــا در کارزار بدون 

الستیک
»الســتیک« چالش بزرگی اســت که بسیاری از 
راننــدگان را در جاده ها زمینگیر کرده اســت، اگر 
چه دولت اعالم کرده  که این مشــکل را با واردات 
الستیک برطرف کرده است؛ اما توزیع قطره چکانی 
الستیک ها در میان رانندگان نتوانسته این معضل 
را بر طرف کند و البته مضحک تر آن اســت که این 
مشکل به دلیل نبود الستیک قاچاق در بازار ایران 
اتفاق افتاده است. بر اساس آنچه »رضا بابایی پور« 
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون 
شهرستان اصفهان به »زاینده رود« گفته» مشکل 
الســتیک کامیون داران به دلیل خأل ناشی از نبود 
الستیک قاچاق در بازار ایجاد شده است.« به گفته 
وی، طی سال های گذشته 5میلیون الستیک مورد 
نیاز شبکه حمل و نقل کشور بود که چیزی در حدود 
3میلیون و 5۰۰ هزار عــدد از آن به صورت قاچاق 
وارد می شد، 5۰۰ هزار عدد را دولت تامین می کرد 
و یک میلیون هم توسط کارخانه های داخلی تامین 
می شد و حاال به علت گرانی دالر قاچاق و ورود آن 
به کشــور انجام نمی شــود و دولت نیز هیچ برنامه 
ریزی برای تامین بازار نداشته است. بابایی تصریح 
کرد: بســیاری از رانندگان به علت نبود الستیک و 
مشکالت زیاد در تامین آن در جاده ها زمینگیر می 
شوند و یا ماشین هایشــان در گاراژ ها مانده است. 
وی افزود: تنها در شهرســتان اصفهــان چیزی در 
حدود سه هزار متقاضی برای دریافت الستیک در 
نوبت هستند و این در حالی است که طی پانزده روز 
گذشته الستیک توزیع نشــده است. رییس هیئت 
مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون افزود: وقتی 
به یک تریلی 18 چرخ تنها یک جفت الستیک ارائه 
می شود، در حالی که اگر یک الستیک معیوب باشد 
راننده امکان تردد نــدارد، چطور انتظار می رود که 

مشکالت با این نوع توزیع مر تفع شود.

سرگردانیکرایههادرجادههایبدوننظارت
 مسئوالن در گفت و گو با »زاینده رود « از علت افزایش دو برابری کرایه ها در مسیرهای پرتردد  گفتند

مرضیه محب رسول

»ذوب آهن« اصفهان اولین و قدیمی ترین کارخانه تولید فوالد 
کشور است که در سال 5۰ به بهره برداری رسید. ذوب آهن با سه 
کوره بلند قادر به تولید بیش از 3 میلیون و 6۰۰ هزار تن چدن 
است و به همین میزان توان تولید محصوالت نهایی از جمله انواع 
تیرآهن ، میلگرد ، نبشی ، محصوالت ســاختمانی و به تازگی  
تولید تسمه تیرآهن و ریل را داراست، همین امر باعث بالندگی 

و افتخاری دیگر برای این شرکت و اصفهان محسوب می شود.
 در همین راستا شصت و هشــتمین گردهمایی انجمن روابط 
عمومی اســتان اصفهان  با حضور کلیه مدیران مسئول روابط 

عمومی کل استان برگزار شد.
مدیــر عامــل ذوب آهن در 
این همایش  با اشــــاره به 
اینکه مســئولیت سنگینی 
در حوزه فرهنگــی بر عهده 
روابط عمومی هاست، گفت: 
طی 8 سال دفاع مقدس خون 

های بســیاری برای حفظ این فرهنگ ریخته شده تا چیزی که 
اهداف انقالب بوده را بتوانیم به نتیجه برسانیم. »منصور یزدی 
زاده« با اشاره به اینکه ذوب آهن به عنوان صنعت مادر شــناخته 
می شــود و همه در  رشد و ارتقای آن باید سهیم باشــند، اظهار 
کرد:سازمان تامین اجتماعی،به عنوان سهامدار اصلی ذوب آهن 
بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه ای خود دارد 
بنابراین بیش از نیمی از مردم ایران سهامدار ذوب آهن محسوب 
شده و مســائل جاری این شرکت برایشــان از اهمیت خاصی 
برخوردار است.وی افزود: با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی و 
هجوم همه جانبه دشمن در سراسر حوزه ها قرارداریــم نقش 
روابط عمومی ها عــالوه بر فعالیت هایی که به صورت متمرکز 
دارند و امر اطالع رســانی یکی از اهداف واالی  آنهاست که باید 
به صورت جدی به آن توجه شود. وی همچنین  افزود: با توجه 
به اینکه امروز در منطقه مطرح شده ایم، دشمنان سعی دارند با 

هجمه اقتصادی و فرهنگی ضربات مهلکی برپیکره انقالب وارد 
کنند، اینجاســت که در بخش روابط عمومی عالوه بر وظایف 

معمول ، اهداف بلندتر و سنگین تری برای آنها مطرح می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــــورای اســالمی هم در 
این گردهمایی اظهار کرد: روابط عمومی ها در ســازمان ها باید 
همچون اتوبان دوطرفه میــــان مدیران و مردم ارتباط برقرار 

کنند تا شــاهد عملکردی بهتر و موفق تر از آنها 
باشیم. »حمیدرضا فوالدگر« بابیان اینکه مردم به 
عنوان کسانی که دریافت کننده خدمات هستند 
باید بتوانند نظــرات خود را به گــوش صاحبان 
صنایع،ســازمان ها و ارگان ها برسانند، تصریح 
کرد: در این میان روابط عمومی ها بیشــــترین 
و پررنگ ترین نقش را بر عهــده دارند و از این راه 
می توانند تاثیرات اجتماعی خدمات ارائه شده را 
شاهد باشــند که باعث ایجاد یک تعامل دوسویه 

خواهد شد.
وی اظهار کرد: در برنامه پنجم و ششم توسعه بر 
ضرورت پیوست فرهنگی داشتن طرح ها تاکید 
شده، این پیوست فرهنگی در شرایط اجتماعی 
فعلی می تواند به عنوان مکمل در پیشبرد طرح ها 

عمل کند. 
فوالدگر،با اشاره به مشکالت کم آبی در استان  فرهنگ سازی و 
داشتن برنامه را از وظایف خطیر و مهم روابط عمومی ها دانست و 
تاکید کرد: این امر حیاتی باید بیشتر موردتوجه قــرار گیرد زیرا 

با فرهنگ ســازی می توان 
از مشــکالت حادی که در 
آینده به وجود خواهد آمد ، 
جلوگیری کرد.وی در بخش 
دیگــری از صحبت هایش 
به اهمیت توجــه به ذخایر 

معدنی و منابع کشور به عنوان راهی برای قطع وابستگی به نفت 
اشاره کرد و افزود: با استفاده ازمنابعی غنی که در کشور موجود 

است می توان نفت را از کاالی هزینه ای به کاالیی برای سرمایه 
گذاری تبدیل کرد.فوالدگر تاکیدکرد: در کنار معادن، گردشگری 
و صنایع دریایی موجود در شمال و جنوب کشور بهترین راه برای 
رفع وابستگی به نفت و ایجاد درآمد به حســاب می آید. رییس 
کمیسیون حمایت از تولید با انتقاد از اینکه در شــــرایط فعلی 
استفاده از معادن آنچنان جدی گرفته نمی شــود، اظهار کرد: 

کمتر از یک درصد از ارزش افزوده کشــور توسط معادن تامین 
می شود و این موضوع در برنامه ششم توسعه بسیار موردتوجه 
قرارگرفته است. وی  از دارا بودن 6۰ میلیارد تن ذخایر در کشور 
خبر داد و اضافه کرد: این نعمت الهی چندان اصولی مورد بهره 
برداری قرار نمی گیرد و عملکرد مطلوبی در این حوزه نداشته ایم 
تا بتوانیم نتایج خوبی را به دســت آوریم. فوالدگر، خام فروشی 
را مانع رشد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: سرمایه گذاری در 
معادن و واگذاری به بخش خصوصی یکی از رویکردهایی است 
که می تواند پیشرفت بیشتری را برای کشــور به همراه داشته 
باشد. وی  افزود: هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود 
در بین مردم یکی از معضــالت و چالش های پیش روی اقتصاد 

کشــور اســــت که باید برای به جریان افتادن آن و تحرک در 
معیشــــت شهروندان برنامه ریزی اثرگذار وســــودبخش در 

نظر گرفت.
 نماینده مردم اصفهان در مجلس، نقدینگــــی را جان اقتصاد 
عنوان کرد و ادامه داد: بــورس به معنای واقعی در ایران وجود 
ندارد؛ اما همین تعامــات اقتصادی در بورس نیم بند کشــور با 
به جریان انداختن بخشــــی از نقدینگی مردم 
جان تازه ای گرفت و از ســوی دیگر باعث رونق 

تولید شد. 
فوالدگر با اشاره به اینکه سهم زیادی از پروژه ها 
و طرح های عمرانی نیمه تمــام و به حالت رکود 
هســتند، اذعان کرد: صنعت با استفاده از فوالد 
می تواند رونق بگیرد، به ویژه در بخش ساختمان 
که شاهد خاموش شدن آن هستیم، تولید داخل 
نقش احیاگر را بازی خواهد کــــرد. وی حفظ 
بازار صادراتی در مقابل اولویت تامین نیاز داخلی 
را ضروری برشــمرد و عنوان کرد: برای عبور از 
گردنه تاریخی و شرایط موجود باید به دنبال رونق 
اقتصادی بود تا به برنامه جامع تولید فوالد کشور و 
تولید 55 تن فوالد خام تا سال 14۰4 دست یابیم.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشــــگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان نیز در این همایش گفت: 
باشگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن در سال 134۷ تاسیس شد 

که نخست در رشته والیبال شروع به فعالیت کرد. 
محمــد مهــدی رمضانی با 
عنــوان اینکه هــم اکنون 
باشــگاه ذوب آهــن دارای 
1۰ مجموعــه ورزشــی در 
ســطح استان اســت گفت: 
این مجموعه دارای 6 زمین 
چمن می باشد که توانسته گواهینامه 2ستاره فیفا را از آن خود 
کند و در رشته های فوتبال ، والیبال، والیبال نشسته ، هندبال ، 

بسکتبال ، دومیدانی ، شطرنج ، رزمی و تیرو کمال در دو بخش 
آقایان و بانوان، قهرمانی های فراوانی را کسب کند.

وی افزود: در حــال حاضر 32 تیم ورزشــی فعالیت می کنند و 
8۰۰ ورزشــکار در رشته های قهرمانی آموزشی و حرفــه  ای در 
این مجموعه حضور دارند که حجم عمده آنها در رشته فوتبال 

قرار دارند.
 رمضانی در ادامه با تاکید بر اینکه این باشــــگاه موفق شــده 
طی سه دوره از ســــال های 94 تا 96 اخالق مدارترین باشگاه 
فرهنگی ورزشی شناخته شود، تصریح کرد: این مجموعه جزو 
معدود باشگاه هایی اســت که توجه به زیرساخت ها را در دستور 

کار قرار داده اســت. 
وی در ادامه ابراز داشت:نماد عروسکی باشگاه برگرفته از  گاندو، 
تمســاح پوزه کوتاه ایرانی اســت که  زیســتگاه این حیوان در 
سیستان و بلوچســتان قرار دارد و از گونه های در حال انقراض 

بوده و تنها 3۰۰عدد از آن در ایران باقی مانده است. 
 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشــگاه فرهنگی ورزشــی 
ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی نیز این مجموعه فعالیت هایی را به عهده گرفته است، 
اظهار کرد: برای حفظ محیط زیست، استفاده از کانال های ایرانی 
صرفه جویی در مصــرف آب و محرومیت زدایی، فعالیت هایی 
را در نظــر گرفته ایم. همچنیــن  راه اندازی کمپیــن هایی از 
جمله؛»بیایید برای حفاظت از زندگی ،کاله مان را قاضی کنیم« 
در راستای حفاظت از حیات وحش کاله قاضی،»در ورزشگاه ها 
فحاشی نکنیم« ، »در مصرف آب صرفه جویی کنیم« و »حمایت 

از کاالی ایرانی« ، نقش فرهنگی بسزایی را ایفا کرده است.
رمضانی، در پایان با اشــاره به اینکه مجموعه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن اصفهان جزو نخستین مجموعه های ورزشــی بوده 
است که بازدید از ورزشگاه ها را رواج داده ، خاطر نشان کرد : این 
مجموعه برخالف بسیاری از مجموعه های ورزشی دیگر در بحث 
درآمدزایی از طریق فروش بازیکنان ، اجاره اماکن و... نیز توانسته 
گام های مهم و استواری برداشته و ساالنه ۷ تا 8 میلیارد تومان 

درآمدزایی داشته باشد.

حدیث زاهدی

شصت و هشتمین گردهمایی انجمن روابط عمومی استان به میزبانی ذوب آهن اصفهان برگزار شد؛
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ابالغ وقت رسیدگی
8/400 شماره ابالغنامه: 9710100351306497 شماره پرونده: 9409986795200564 
شماره بایگانی شعبه: 961357  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم 
معصومه افشاری فرزند حجت اله، خواهان  بانک ملت دادخواستی به طرفیت  خوانده خانم 
معصومه افشاری فرزند حجت اله و آقای مهرداد داوری به خواسته پرداخت وجه و پرداخت 
خسارات دادرســی مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 355(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9409986795200564 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/09/28 و ساعت 9 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:247847 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460353500013 درخواســت:  شــماره   8 /401
9609980359801087 شماره بایگانی شعبه: 962129  در پرونده کالسه 962129 در 
خصوص متهم بهروز شوشتری یگانه به اتهام صدمه بدنی عمدی شکایت  آقای فرشاد 
فخری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به این شــعبه )اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321( ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1397/09/28 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف:271602 
 شــعبه 109 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )109 جزایــی ســابق( )140 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ رای

8/402 شماره دادنامه: 9609970352401838 شماره پرونده: 9609980352400927 
شماره بایگانی شــعبه: 961048 خواهان: آقای محمد تقی نوری لنجان نوکابادی فرزند 
عبداله با وکالت آقای محسن نســاجی محمدآبادی فرزند علی به نشانی اصفهان خیابان 
وحید نبش خیابان حسین آباد مجتمع عسگری طبقه دوم واحد پنجم، خواندگان: 1- آقای 
خدامراد مرادی فرزند علی قدم به نشانی استان تهران خ سهروردی جنوبی خ اورمان پ 30، 
2- آقای مصطفی عابدی جونی فرزند محمد علی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
خ خاقانی مجتمع سایان طبقه 4 واحد 7 کدپستی 8183854755 همراه 09131180549 
کدملی 1290084981 ، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت 
دادرسی 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای دادگاه: در خصوص دعوای آقای محسن نساجی محمدآبادی به وکالت 
از آقای محمد تقی نوری لنجان نوکابادی به طرفیــت آقایان خدامراد مرادی و مصطفی 
عابدی جونی به خواســته مطالبه هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال وجه یک فقره چک 
به شماره و سررسید 12-9073/147954-1393/7/20 نظر به مالحظه تصویر چک و 
گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان می نماید و نظر 
به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه و اســتحضار از دعوی در جلسه حضور 
نیافته دفاعی بعمل نیاورده اند دادگاه مســتندا به مــواد 310 و 313 و 314 و 249 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
خواندگان را متضامنا به پرداخت هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 

261/015/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 134/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر 
مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی و از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب 
و متضامنا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره نسبت به  آقای خدامراد 
مرادی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد و نسبت به آقای 
مصطفی عابدی جونی، حضوری و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر استان می باشد.  م الف:282498 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )370 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/403 شماره دادنامه: 9709976805101168 شماره پرونده: 9709986805100330 
شماره بایگانی شعبه: 970330 خواهان: آقای فرزاد کوشکی فرزند محمد علی به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خیابان امام خمینی نبش تابلو خانه اصفهان به طرف فلکه 
دانشــگاه آپارتی البرز، خوانده: آقای حمیدرضا کیانپور فرزند شعبانعلی به نشانی اصفهان 
خ امام خمینی خ بسیج شهرک صنعتی خ ورزشگاه بلوک 11، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
 اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: درخصوص دعوی آقای فرزاد کوشــکی به طرفیت آقای 
حمیدرضــا کیانپور به خواســته مطالبه مبلــغ 8/000/000 ریال وجه چک به شــماره 
1623/050331/45 عهده بانک ملت با انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 310 ، 313 
قانون تجارت و 519، 515، 198، 522 قانون آیین دادرســی مدنــی و ماده واحده قانون 
استفســاریه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/516/000 ریال بابت هزینه 
های دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 1397/02/30 لغایت 
اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم حقوقی اصفهان می باشد. م الف:287874 شعبه 51 حقوقی مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان)330 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/404 شماره دادنامه: 9709976795700617 شماره پرونده: 9709986795700104 
شماره بایگانی شعبه: 970104 خواهان: آقای شاهرضا عالی جمالوئی فرزند عبدالحسین 
به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان پروین خیابان 24 متری کوچه 24 پالک 
12، خوانده: خانم فرشــته امیری ماربینی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
شاهرضا عالی جمالوئی به طرفیت خانم فرشــته امیری ماربینی به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال بابت ده فقره چک شماره های 870647 مورخ 94/12/15 و 870646 
مورخ 94/10/10 بانک سپه شعبه شیخ طوسی اصفهان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهی عدم پرداخت وسیله بانک محال 
علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخ 97/5/17 و نیز عدم حضور 

خوانده و عدم ارائه الیحه دفاعیه و نظر به بقا اصول مستندات در ید خواهان که نشان از 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد لذا شورا دعوی خواهان را ثابت 
دانسته و مستندا به مواد 313 و 311 و 310 قانون تجارت و مواد 198 و 522 و 519 و 515 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 585/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک ها 94/12/15 و 94/10/10 الی زمان اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل واخواهی 
در همین شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:286701 شــعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )307 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/411  خانم فاطمه دوشانی حســبن آبادی دارای شناسنامه شــماره 10150 به شرح 
دادخواست به کالسه 511/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس احمدی به شناســنامه 407 در تاریخ 97/7/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه 
دوشانی حســن آبادی، ش.ش 10150 متولد 1367 همســر 2- محمد حسین احمدی، 
ش.ش 5490255536 متولد 1392 فرزند پسر 3- مبینا احمدی، ش.ش 5490306572 
متولد 1395 فرزند دختر 4- اشرف سلیمانی، ش.ش 15 متولد 1332 مادر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 291440 کاظمی رئیس شعبه اول مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف بخش کرون)148 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633208133 ابالغنامــه:  شــماره   8 /406
9709983633200479 ، شماره بایگانی شعبه: 970487 ، تاریخ تنظیم: 1397/08/21 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی اکبر رجبی فرزند براتعلی ، 
خواهان آقای مجتبی روح الهی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی اکبر رجبی فرزند 
براتعلی ، به خواسته اعســار از هزینه دادرسی مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983633200479 شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/04 ساعت 09:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف :290342 زهره اخوان مدیردفتر 
 شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شــهر )170 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633108858 ابالغنامــه:  شــماره   8 /407
9709983633100527 ، شماره بایگانی شعبه: 970541 ، تاریخ تنظیم: 1397/08/19 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم الهه شمس کهریزسنگی فرزند 
محمدحسن و فرشته شمس و مریم شمس و مهدیه شــمس و فاطمه شمس ، خواهان 
آقای فرهاد هوشیار و حسن رفیعی با وکالت فهیمه خلیلی دادخواستی به طرفیت خوانده 
خانم الهه شمس کهریزسنگی فرزند محمدحسن و فرشته شمس و مریم شمس و مهدیه 
شمس و فاطمه شمس ، به خواسته رفع مزاحمت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983633100527 شــعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/02 ساعت 08:30 تعیین 

که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :288041 عسگری منشی شعبه 

اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   ،  9710103633606901 ابالغنامــه:  شــماره   8 /408
9709983633600106 ، شماره بایگانی شعبه: 970107 ، تاریخ تنظیم: 1397/07/23 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رسول فاتحی پیکانی فرزند لطف 
اله ، خواهان آقای سیدامیر موسوی پیکانی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای رسول 
فاتحی پیکانی فرزند لطف اله ، به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983633600106 شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 08:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف :287904 محمود زمانیان نجف 
آبادی منشی شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگســتری شهرستان خمینی شهر 

)171 کلمه، 2 کادر(
مزایده

8/412 شماره نامه: 1397009001212400 شــماره پرونده: 9509986836300238 
شــماره بایگانی پرونده: 950066 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چادگان در 
نظر دارد در جهت اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی و استیفاء محکوم به موضوع 
محکومیت آقای محمد طاهری مندرجانی فرزند هیبت ا... به پرداخت مهریه یک قطعه 
زمین واقع  در مندرجان خ دهه فجر ک یــاس پ 130 معروف به دره جلبکی دارای ابعاد 
20+90 متر و مســاحت 180 متر مربع و دارای پروانه ساختمانی از شهرداری چادگان به 
شماره 5832/92 می باشــد را از طریق مزایده به فروش می رساند لذا از کلیه کسانی که 
مایل به شرکت در مزایده هستند دعوت می شود در تاریخ 1397/9/10 لغایت 1397/9/25 
با همکاری کالنتری 11 چادگان و محکوم له خانم نرگس هارون الرشیدی از ملک مذکور 
بازدید و در جلســه مزایده حضوری که در تاریخ 1397/9/26 ساعت 10 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری تشکیل می شود حاضر شوند هر کس باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف است ده درصد قیمت پیشنهادی را در همان 
تاریخ به حساب سپرده دادگستری واریز و مابقی را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه 
پرداخت نماید قیمت پایه این ملک بر اســاس نظریه کارشناسی جمعا 300/000/000 
ریال می باشــد. م الف:291304 اجرای احکام حقوقی دادگســتری چادگان )206 

کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

8/413 آقای علی اکبر اسماعیلی چمگردانی فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان 
در خصوص شــکایت عباس داتلی بیگی فرزند خداداد علیه شما مبنی بر ایجاد مزاحمت 
تلفنی و ارسال پیامک توهین  آمیز بدینوسیله برابر ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
به شــما ابالغ می گردد ظرف یک ماه با داشتن اســتحقاق وکیل در دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب دهاقان در خصوص پرونده کالســه 961490 حاضر شوید در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی می گردد و دادسرا تصمیم مقتضی )رسیدگی غیابی( 
اتخاذ خواهد نمود. م الف:290984 شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دهاقان 

)94 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/414 در خصوص پرونده کالســه 231/97 ش 2 خواهان اعظم ارجمند درخواســتی 
مبنی بر مطالبه یک فقره چک به شــماره 932016/104155 مــورخ 1395/12/4 به 
مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال معادل دوازده میلیون تومان و هزینه دادرسی و خسارت 
قانونی و خســارت تاخیر تادیه در پرداخت به طرفیت عبدالرضا کیانی فرزند غالم عباس 
به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت رســیدگی برای روز یک شنبه مورخ 
97/10/02 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید نشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در جنب دادگستری اردستان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  
م الف:289410 شعبه دوم مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اردستان )136 

کلمه، 1 کادر(
اجرائیه

8/410 شماره اجرائیه: 9710423633500151، شماره پرونده: 9609983633500827 
، شــماره بایگانی شــعبه: 960846 ، تاریخ تنظیم:1393/07/01 مشــخصات محکوم 
 له: نام ونام خانوادگــی: بانک مهراقتصاد بــه نمایندگی آقای علیرضا زمانی ، نشــانی: 
خمینی شهر درچه خ امام خمینی جنب بانک ملی ؛ مشخصات محکوم علیه: 1-نام و نام 
خانوادگی: بختیار شهباز تیره ، نام پدر: احمد ، نشانی: اصفهان بلوار کشاورز کوی آزادگان 
بن بســت اول پالک آخر ، 2- نام و نام خانوادگی: مصطفی بصیری فر ، نام پدر: احمد ، 
 نشانی:اصفهانـ  ملک شهر خ 17 شهریور روبروی پارک ملت مجتمع پارسا واحد401 ،

 3- نام و نام خانوادگی: هوشیار شهباز تیره ، نام پدر: احمد ، نشانی: اصفهان بلوار کشاورز 
 کوی آزادگان بن بســت اول پالک آخــر، محکوم به:بموجب درخواســت اجرای حکم

 مربوطــه بــه شــماره دادنامــه مربوطــه 9609973633501707 محکــوم 
علیهــم محکــوم انــد بــه پرداخــت مبلــغ 323/351/119 ریــال بــا احتســاب 
خســارات تاخیر تادیه بر اســاس شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی  کــه در زمان اجرا 
توســط واحد اجرای احکام محاســبه می شــود از تاریخ صــدور چــک لغایت زمان 
پرداخت به عنــوان اصل خواســته و پرداخت هزینه هــای دادرســی و پرداخت مبلغ 
 12/000/000 ریال به عنوان حــق الوکاله وکیل در حق خواهــان محکوم می نماید و

 نیز مبلغ 16/167/555 ریال بابت نیم عشــر دولتی، محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )مــاده 34قانون اجرای احکام 
مدنی( 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوًم به بدهد. 3- مالی معرفــی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوًم به از آن میســر باشــد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکــور و کلیه اموالی که او بــه هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیــه مطالبات او از 
اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگــر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت میشــود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
 محکومیت مالی 1394( 4- خــودداری محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرا حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون اجرای 
احکام  مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از ادای دین بــه نحوی که باقیمانده 
امال بــرای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میشــود .) مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوٌم علیه خواهد بود .)تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

م الف : 279212 مجید بیرانوند رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
خمینی شهر )518 کلمه، 5 کادر(

اجرايیه
8/405 شماره اجراییه:9710426795900202  شماره پرونده:9609986795900580 
شــماره بایگاني شــعبه:960581 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096795900204 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795903018 محکوم علیه 
منصور رشیدي به نشــاني مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال بابت اصل خواســته وجه دو فقره چک به شــماره 954955 مورخ 1396/5/10 و 
954953 مورخ 1396/3/10 )یک میلیون و هفتصد هزار ریال( بابت هزینه دادرســي و 
هزینه نشر آگهي و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ها و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا در حق محکوم له مجید شکریان دهکردي فرزند مصطفي به نشاني اصفهان 
شهر اصفهان خ اشراق مجتمع عقیق زنده رود طبقه 3 واحد 11، محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي 
احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و 
اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خودداري 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراي حکم، حبس تعزیري 
درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشــد موجب 
مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي 1394(. م الف: 286698 شعبه 29 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي 

حل اختالف اصفهان)417 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایي

8/409 شماره: 1645/96 حل8 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگي: سیدجالل 
موسوي ، نام پدر: سیدمحمد، نشــاني: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگي: شرکت آسیا فوم پرشــین با مدیریت علیرضا زهتابچه ، نشاني: خمیني شهر خ 
پاسداران، محکوم به:به موجب راي شــماره 464 تاریخ 97/04/27 حوزه هشتم شوراي 
حل اختالف شهرستان خمیني شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت پنجاه و هفت میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه از مورخ )96/7/26( )96/8/26( 
)96/9/26( لغایت اجراي حکم در حق محکوم له و پرداخــت 1/800/000 ریال هزینه 
دادرسي در حق محکوم له پرداخت نیم عشــر دولتي در حق صندوق دولت راي صادره 
غیابي مي باشــد. ماده34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 286298 سجاد پاکدل نیا قاضي شعبه هشتم شوراي حل اختالف خمیني شهر 

)203 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی شکوه پرواز قرن 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2138 و شناسه ملی 

 14003268385
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/14 و نامه شماره 
42357 مورخ 1397/07/21 ســازمان هواپیمایی کشــوری تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : اعظم ترابی شــماره ملی 1282815059 با پرداخت 295000ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکاء درآمد. و فاطمه صغری ســلیمیان شماره ملی 1170439667 
با پرداخت 5000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکاء درآمد. سرمایه شرکت از 
مبلغ 1000000 ریال به 1300000ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده 6 اساســنامه به 
شرح مذکور اصالح می گردد.اسمای شرکا و میزان ســهم الشرکه آنها عبارتند از:رضا 
قربی به کدملی 1170633471 دارای 695000ریال سهم الشرکه و محمود طالبی به 
کدملی 1171253109دارای 300000 ریال سهم الشــرکه و زهره اورکی به کدملی 
1756792364 دارای 5000ریال سهم الشرکه و اعظم ترابی شماره ملی 1282815059 
دارای 295000 ریال سهم الشرکه و فاطمه صغری سلیمیان شماره ملی 1170439667 
دارای 5000 ریال سهم الشرکه میباشند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )285716(

آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان دانشگاه صنعتی 
اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت 2330 و شناسه ملی 

 10260218573
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/06/08 و 
به استناد نامه شماره 92920 مورخ 1396/10/25 اداره تعاون شهرستان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید تعاونی در 78 ماده و 62 
تبصره به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )271786(

آگهی تغییرات شرکت تولید و توزيع صبا مرغ نمونه اردستان 
سهامی خاص به شماره ثبت 691 و شناسه ملی 10860406104 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محمدرضا رحمتی به شــماره ملی 1189866447 
، اکرم رحمتی به شــماره ملی 1189866366 و محســن رحمتی به شماره ملی 
1189855755 بعنــوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه زاینده رود جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اردستان )275748(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا کابل اردستان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 52249 و شناسه ملی 14003182670 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسســه حسابرســی آگاه تــراز مدبر به شناســه ملی 
10260569878 به ســمت بازرس اصلی و آقای علیرضا فالح نژاد به شــماره ملی 
1272150070 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز 
مالی منتهی به پایان سال مالی 96 به تصویب رسید . -روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود 
جهت درج آگهی ها و اعالنات شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )277182(

تاسیس شرکت سهامی خاص ياوران همیشه فیروز زنده رود 
درتاريخ 1397/08/03 به شماره ثبت 61343 به شناسه ملی 

 14007910719
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت : عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان 
و راه و یا شبکه های آب رســانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان - 
شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-محله غرضی-خیابان شهید اصغر 
نیکبخت 77-بن بســت آریوبرزن 6-پالک 5-طبقه اول- کدپستی 8196334673 
ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 
100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 340/97/148 مورخ 1397/07/23 نزد بانک بانک 
شهر شعبه جابرانصاری با کد 340 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای ساسان 
معمار به شماره ملی 1270464442و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سوزان معمار به شماره ملی 1272002896و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای سهیل معمار به شماره ملی 1273048202و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا ساسان معمار همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سهیال شفیعیون به شماره 
ملی 1280917776 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سعید معمار به 
شماره ملی 1286583683 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )279269(  

آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرداز کیهان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 44807 و شناسه ملی 10260627306

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/05 مرکز اصلی 
شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی خمینی شهر به نشانی استان اصفهان 
- شهرستان خمینی شهر - بخش مرکزی - شــهر خمینی شهر-محله دانشگاه 
صنعتی-میدان فن آوری-خیابان 6-پالک 0-ســاختمان شــیخ بهائی-طبقه 
همکف-واحد 101 کدپستی 8415682982 تغییر یافت و ذیل شماره 1892 به ثبت 
رسید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خمینی شهر )279270(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا کابل اردستان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 52249 و شناسه ملی 14003182670 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلی شرکت به نشانی اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، خرم ، چهارراه صمدیه ، خیابان خرم 
، خیابان صمدیه ، پالک 0 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپســتی 8187684140 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )277175(
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معماری سبز در مدارس اصفهان آغاز شده است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

یادداشت

باورهاي ديني، اهرمی قوی برای 
کنترل جرايم آسیب های اجتماعی 
توجه به دين و باورهــاي آن به عنوان عامل موثر 
در کاهش و کنترل آسيب هاي اجتماعي در ميان 
نظريه پردازان و جامعه شناسان اجماع نسبي را 

فراهم آورده است. 

پيشــگيري از آســيب هاي اجتماعي با توجه به 
سياســت اصولي و بنيادين اديان الهــي به ويژه 
دين مبين اســام و توجه به راهکارهاي ديني و 
کنترل اجتماعي مي تواند بيشــترين تاثير را در 
کنترل دروني و بيروني رفتارها ايفا کند،توجه به 
راهکارهاي علمي و کاربردي مناســبي که دين 
اســام در جهت کاهش وکنترل آســيب هاي 
اجتماعي از طريق التزام عملــي به توصيه هاي 
دين و با توجه به نقــش باورهاي ديني ارائه کرده 
اســت.توجه به دين و باورهاي آن به عنوان عامل 
موثر در کاهش و کنترل آســيب هاي اجتماعي 
در ميان نظريه پردازان و جامعه شناسان، اجماع 
نسبي را فراهم آورده است. تدابير پيشگيرانه در 
اديان الهي تدابيري جامع، عميق و گسترده بوده 
که هدف اساسي خود را سعادت و کمال انسان به 
دور از انحراف و کج روي از مسير متعالي، قرار داده 
و راهکارهايي را براي اصاح مجرمان، بازپروري، 
اعمال اقدامات تامينــي و تربيتي، مبارزه با علت 
به جاي معلول، جرم زدايي، کيفرزدايي و باالخره 
کاهش و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با توجه 
به نگرش واقع بينانه نســبت به جرم، آسيب هاي 

اجتماعي و عوامل موثر برآن ارائه کرده است.
1.اعتقاد به خداوند و نقش آن در پيشگيري 

از جرم و آسيب هاي اجتماعي
بر اين اساس وجود فطرت توحيدي در نهاد بشري 
به معني برخورداري از يک نــوع معرفت دروني 
نســبت به خداوند متعال اســت که مي تواند در 
صورت فراهم شدن شــرايط مناسب شکوفا و به 
يک عقيده و گرايش متعالي تبديل شــود که در 
اينجا برخي از مکانيزم هــاي تاثير گذار اعتقاد به 
خداوند بر رفتار انســان که موجب پيشگيري از 
جرايم و انحرافات و آسيب هاي اجتماعي مي شود 

از نظر مي گذرد.
الف-مکانيزم علم و آگاهي

از ديدگاه قرآن کريم هيچ چيز در عالم هستي از 
علم و آگاهي خداوند مخفي و پوشيده نيست و خدا 
بر همه موجودات عالم پيدا وگواه است. بنابراين 
انسان به عنوان بخشي از عالم هستي تحت احاطه 
علمي خداوند قرار دارد و نه اعمال و رفتار ظاهري 
او بلکه افکار انديشــه ها و خطوات قلبي و آنچه را 
با خود حديث نفس مي کند براي خداوند متعال 
معلوم و مشهود است. اعتقاد به چنين آموزه هايي 
باعث مي شــود که انســان همواره خود را تحت 
نظارت خداوند متعال بداند و نه تنها اعمال و رفتار 
ظاهري را کنترل، بلکه درون خويش را نيز از هر 

گونه آلودگي و نيت ناپسند حفظ کند.
ب-مکانيزم عشق و محبت

شناخت معرفت واقعي نسبت به پروردگار احديت 
موجب شيفتگي و محبت نسبت به معبود مي شود 
و رابطه محبت آميزي بين انسان و خداوند متعال 
ايجاد مي کند. »کسي که به مرحله عالي عشق و 
شيفتگي به خداوند رســيد، غير خدا او را به خود 
مشغول نسازد و از فرط دلبستگي و شيفتگي به 
صفات جمال الهي، ماســواي حضرت حق هيچ 

جلوه اي در چشم او ندارد.«
ج-مکانيزم خوف و خشيت

بررسي آيات متعدد قرآني در رابطه با ترس وهراس 
از عظمت الهي، ما را به اين حقيقت رهنمون مي 
سازد که خصلت خوف و خشيت، از ويژگي هاي 
ممتاز بندگان خاص خداوند رحمان و از مکانيزم 
هاي سازنده ارزش هاي واالي انساني بوده که عامل 
نيرومند و اهرمي قوي براي اجتناب از انحرافات و 
گناهان مي شود. »آن کسي که از مقام پروردگارش 
بترسد و نفس خود را از هوس باز دارد، قطعا بهشت 

جايگاه اوست«. )سوره نازعات آيه 40 و 41(.
2.اعتقاد به معاد و بازدارندگي از آسيب هاي 

اجتماعي
اعتقاد به معــاد و باور به ايــن واقعيت که تمامي 
اعمال انسان بي کم وکاست به زودي در دادگاهي 
مورد بررسي قرار مي گيرد که قضاتش از همه چيز 
آگاهند، نه توصيه اي در آنها موثر است و نه رشوه اي 
و نه احکام شان دادگاه تجديد نظر دارد و انسان ها 
طبق راي آن دادگاه، پــاداش و کيفر مي بينند، 
در اين صورت نه تنهــا مرتکب هيچ گونه انحراف 
وکج روي نمي شود بلکه در تمام اعمال گوناگونش 

فوق العاده سختگير و موشکافانه عمل مي کند.
ادامه دارد...
سرتيپ دوم پاسدار مهدی معصوم بيگی 
فرمانده انتظامی استان اصفهان

معاون ریيس جمهور:
حضور بانوان در ورزشگاه ها 

موضوعی قابل حل است
معاون هماهنگی و برنامــه ريزی معاونت امور زنان 
و خانواده رياســت جمهوری گفــت: حضور بانوان 
در ورزشــگاه ها برای تماشای مســابقات فوتبال، 
موضوعی قابل حل است و ما در تاشيم تا آن را در 
مسير درست خود پيش ببريم.»اطهره نژادی« در 
حاشيه دومين دوره نشست های تخصصی، آموزشی 
تشــکل های اجتماعی زنان و خانواده در اصفهان 
افزود: حضور بانوان و خانواده ها در ورزشگاه ها اگرچه 
مسئله تمام بانوان نيست، اما با توجه به اينکه بخشی 
از جامعه بانوان کشور به دنبال آن هستند ما نيز برای 
تحقق آن می کوشيم. وی با اشاره به فرابخشی بودن 
موضوع زنان اضافه کرد: حضور زنان در ورزشگاه ها 
نيازمند کمک و فعاليت جمعی دستگاه های مرتبط 

نظير وزارت ورزش و جوانان است.

به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی 
صورت می گيرد:

عضويت رايگان در 
کتابخانه های عمومی اصفهان

به مناســبت هفته کتاب و کتابخوانی، عضويت در 
تمامی کتابخانه های عمومی اصفهان رايگان خواهد 
بود.سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، 
عضويت در تمامــی کتابخانه های عمومی اصفهان 
رايگان است.امير هاکويی بيان کرد: عاقه مندان 
به کتاب خوانی می توانند امروز با مراجعه به کتابخانه 
عمومی نزديک به محل سکونت، به صورت رايگان 
کارت عضويت يک ســاله دريافت کنند.وی با بيان 
اينکه ثبت نام رايگان با مراجعه حضوری متقاضی 
به کتابخانه هــای عمومی و ارائه کارت شناســايی 
انجام می شود،گفت: عاقه مندان می توانند با عضو 
شــدن در يک کتابخانه عمومی از خدمات تمامی 

کتابخانه های عمومی استان بهره مند شوند.

مدیرکل زندان های استان:
 ۱۷ زندانی جرايم غیرعمد 
در استان اصفهان آزاد شدند

 مديرکل زندان های استان اصفهان گفت: 17زندانی 
جرايم غيرعمد دراســتان اصفهــان از بند رهايی 
يافتند.اســدا... گرجی زاده بيان داشت: همزمان با 
ماه ربيع االول 17 زندانی جرايم غيرعمد در استان 
اصفهان با کمک ســه ميليارد ريالی خيران و ستاد 
ديه استان از زندان آزاد شدند.وی افزود:پيش بينی 
می شــود تا پايان ماه ربيع االول 89زندانی جرايم 
غيرعمد با پرداخت بيش از 24ميليارد و 700ميليون 
ريال از زندان آزاد شوند.مديرکل زندان های استان 
اصفهان گفــت: هم اکنون بيــش از 1360 زندانی 
جرايم غيرعمد در زندان های استان به سر می برند و 
مردم نوع دوست استان می توانند کمک های نقدی 
خود به منظور آزدی زندانيان را به شــماره کارت 

6037991899854321 واريز کنند.

مدیر گروه بيماران غيرواگير معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۱۱درصد جمعیت باالی ۳۰سال 
در اصفهان به ديابت مبتال هستند

11درصد جمعيت باالی 30سال در استان مبتا به 
بيماری ديابت هستند.مدير گروه بيماران غيرواگير 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
اشــاره به اين که 61 درصد افراد باالی 30سال در 
اســتان اصفهان دچار اضافه وزن و چاقی هستند 
گفت:نيمی از ايــن تعداد از بيمــاری ديابت خود 
بی خبرند.احمديان افــزود:21 درصد از جمعيت 
باالی 30سال اســتان هم که نزديک به 400هزار 
نفر می شوند مستعد بيماری ديابت هستند.وی با 
بيان اينکه ميانگين ابتا به ديابت در اين استان از 
ميانگين کشوری باالتر است گفت: تغيير در سبک 
زندگی مهم ترين عامل کاهــش بيماری ديابت در 

جامعه است.

کارشناس پژوهش و برنامه ریزی شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان:

 9۳ درصد جامعه
 نگران اعتیاد است

کارشناس پژوهش و برنامه ريزی شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان به نرخ شيوع 5/4درصدی 
اعتياد در کشور اشاره کرد و گفت:طی تحقيقاتی که 
صورت گرفته 93 درصد مــردم نگران اعتياد بوده 
هستند.احسان اله شريفی  نرخ شيوع 2/4درصدی 
اعتياد در اســتان اصفهان را يادآور شد و افزود: در 
بحث مواد مخدر با مجموعه ای پويا سر و کار داريم 

که هر ماه چند ماده جديد به آن اضافه می شود.

»نازنين« مشــخصات خود را در ســايت وارد می 
کند، برای بارگذاری عکســش اما مردد است؛ دلش 
نمی خواهد آشــنا يا فاميلــی از کاری که می کند 
مطلع شود. کمی در سايت پر سه می زند  و در نهايت 
تصميم می گيرد عکســی بگذارد که چهره اش در 
آن چندان مشخص نيســت. نازنيِن سی ساله دلش 
می خواهد ازدواج کند، خواهرها و برادرهايش همه 
متاهل هستند؛ اما هنوز مورد مناسبی برای او  پيدا 
نشده است. کم کم گوشــه و کنايه ها شروع شده و 
همين موضوع برای نازنين نگرانی ايجاد کرده است، 
به همين دليل به پيشــنهاد دوســتش فرم سايت 
همسر يابی را پر کرده و با دادن مبلغ 50 هزار تومان 
در سايت بارگذاری کرده است به اميد اينکه شايد در 
فضای مجازی همسر دلخواهش را پيدا کند؛ اتفاقی 

که هنوز در دنيای واقعی رخ نداده است.
ازدواج و شيوه هایی که تغيير کرده است

»ازدواج« نيز ماننــد اغلب پديده هــای اجتماعی 
دستخوش تغييرات شده است؛ اين تحول به خصوص 
طی يک دهه اخير حتی در شکل و محتوای مقدمات 
ازدواج و رسوم پس از آن هم تغييراتی داده است. از 
شکل خواستگاری که اين روزها به جای خانه عروس 
در کافی شاپ ها برگزار می شود تا مراسمات پر زرق 
و برقی که با تشــريفات نوظهوری مانند عقد آريايی 
همراه است. در کنار اين تغييرات شيوه های همسر 
گزينی نيز تغيير کرده، فضای مجازی و آشنايی از اين 
طريق يکی از اتفاقاتی اســت که اين روزها در ميان 
جوانان بسيار اتفاق می افتد. با گسترش شبکه های 
اجتماعی، ازدواج به شــيوه اينترنتی هم رواج پيدا 
کرده است. حتی بسياری از افراد و خانواده ها وقتی 
از يافتن همسر دلخواه برای خودشان يا فرزندان شان 
نااميد می  شــوند دســت به دامان فضای مجازی و 
يافتن موردهای مناســب می شــوند. اگر چه طی 
سال های اخير سايت ها و کانال های زيادی در اين 
زمينه فعال شده اند؛ اما بر اساس آمار رسمی سازمان 
ورزش و جوانان تنها يک سايت دارای مجوز در کشور 
در زمينه ازدواج و همسر گزينی فعال است؛ سايتی 

که در زير مجموعه طرح »همسان گزينی« در برخی 
از استان های کشــور فعاليت می کند و از سال 94 با 
همکاری وزارت ورزش وجوانان راه اندازی شده است. 
آن طور که مدير طرح »همســان گزينی« می گويد: 
»تاکنون 17 هزار نفر از سوی سايت همسان گزينی به 
يکديگر معرفی شدند و بيش از 2 هزار و 500 ازدواج 
هم از همين طريق صورت گرفته است.« با اين وجود 
اما با يک جست و جوی ساده می توان صدها سايت 
همسرگزينی پيدا کرد، فضاهايی که خدمات متنوعی 
از ازدواج دائم تا موقت و چند ساعته را ارائه می دهند.

چه کسانی به سایت همســریابی رجوع 
می کنند؟

همانطور که از نام آن مشخص است سايت همسريابی 
مناسب افرادی است که واقعا قصد ازدواج دارند، اما 
گزينه مورد نظر خود را پيدا نمی کنند. اين گونه افراد 
در فضای مجازی به دنبال فردی با معيار های مناسب 
خوشــان می گردند؛ اما گاهی انگيزه افرادی که به 
دنبال ازدواج اينترنتی هستند، به اين دليل در آن ها 
شــکل می گيرد که در هويت آرمانی و رويايی که در 
ذهن خودشان تداعی شده است مانده اند و چون در 
واقعيت چيزی را می بينند که مطابق ميل شان نيست 
به اين ســمت گرايش پيدا می کنند. عــاوه بر اين 

شرايط زندگی امروز به گونه ای است که شايد ديگر 
کمتر جوانی تن به ازدواج های سنتی و انتخاب همسر 
از سوی خانواده بدهد و از اين جهت ترجيح می دهد 
خود همسر آينده اش را انتخاب کند؛  اما اين تنها يک 
سوی ماجراست. بسياری از افراد مطلقه و يا متاهل 
هم در اين ميان هســتند که به دنبال ســودجويی 
و يا فريب ديگران برای رســيدن به اميال شخصی 

خودشان هستند.
حل مشکل یا کسب درآمد؟

ســايت های همســريابی منتقــدان و طرفداران 
جدی دارند اگر چه عــده ای معتقدند اين فرصتی 
بــرای يافتــن و گردهم آمــدن افرادی اســت که 
واقعــا متقاضــی ازدواج هســتند؛ امــا در مقابل 
منتقــدان معتقدند اين ســايت ها تنها بــه دنبال 
کسب درآمد و ســودجويی هســتند و معموال در 
ميان اين افــراد متقاضيان واقعی بــرای ازدواج به 
 ندرت يافت می شــود. اين مســئله بــه خصوص با 
سوء اســتفاده هايی که اخيرا از جانب اين سايت ها 
صورت گرفته هشــدارها نســبت به فعاليت در اين 
سايت ها را افزايش داده است. در همين زمينه رييس 
مرکز تشخيص و پيشگيری پليس فتای ناجا با اشاره 
به اينکه برخی از افراد به دنبال يافتن همسر مناسب 

هستند؛ اما برخی در اين ســايت ها به سوء استفاده 
و هتک حيثيت افراد می پردازند، گفت: متاســفانه 
شاهد هســتيم که تعداد زيادی از افرادی که در اين 
سايت ها ثبت نام می کنند به دنبال دوستی و ازدواج 
موقت و دوم هستند و حتی مواردی از کاهبرداری 
نيز مشاهده شده است. ســرهنگ علی  نيک نفس 
افزود: اگر چــه گردانندگان اين ســايت ها همواره 
مدعی هســتند که فعاليت آنها دارای مجوز اســت 
و حتی عنوان می شود که اين ســايت ها از مراجع 
تقليداســتفتاء نموده و اين عزيزان مهر تاييدی بر 
فعاليت های آنها در فضای سايبری زده اند؛ اما بنابر 
استعام پليس فتا از دفتر مراجع تقليد کذب بودن 

اين ادعا اعام شد.
با احتياط جلو بروید!

اگر چه تقلب و عدم صداقت در اين سايت ها فعا رايج 
است؛ اما نمی توان به صورت کلی افراد را از حضور در 
اين سايت ها منع کرد. حضور و انتخاب در اين فضا 
با احتياط زيادی بايد صورت بگيرد، به همين دليل 
هرگز نبايد استفاده از سايت های همسر يابی برای 
ازدواج به صورت خام و صرفا با تکيه بر اطاعات اين 
سايت ها انجام شــود بلکه حتی اگر فردی تمايل به 
استفاده از اين سايت ها برای ازدواج داشته باشد بايد 
تحقيقات الزم برای اين کار را شخصا روی فرد مورد 
نظر انجام دهد. به هر حال اســتفاده از سايت همسر 
يابی برای ازدواج در ايران با ريسک بااليی همراه است 
ولی از سوی ديگر امکان خوبی را برای ارتباط دادن 
افرادی با بعد مســافت زياد با هم فراهم می کند. در 
اين ميان حتی افرادی که قصد ازدواج مجدد دارند از 
شانس بيشتری برخوردارند. ريسک ازدواج از طريق 
فضای مجازی و سايت های همسر يابی برای افرادی 
که ازدواج اول شــان است، بســيار باالست، به ويژه 
اين امر برای دختران جوان محل ســواالت بسياری 
است. ســايت های همســر يابی مختلفی در ايران و 
خارج از کشور وجود دارد ولی هيچ يک تضمينی در 
خصوص موفقيت ازدواج ارائه نمی دهند. الزم به ذکر 
 است که در سايت های همسر يابی موارد مختلفی از

 ســوء اســتفاده و وارد کردن صدمات مالی به افراد 
ديده شده است.

پیوند در دنیای مجازی
   موج استقبال از سایت های همسریابی در کشور در حال افزایش است؛  

ریيس سازمان نوسازی مدارس استان:
معماری سبز در مدارس اصفهان آغاز شده است

رييس سازمان نوسازی مدارس استان  گفت: اصفهان به دليل دارا بودن چهار اقليم متفاوت، پيشرو در معماری 
اقليمی بوده و در تاش هستيم به جای معماری تيپ، با مطالعات خاص روی فرهنگ و بوم شناسی هر منطقه 
معماری مطلوب آن را به کار گيريم.ســيدمهدی ميربد با تاکيد بر اينکه اصفهان، پيشرو در معماری اقليمی 
بوده است، افزود: آب وهوای نايين گرم و خشک است و ساختمان مدرسه شهيد چمران نيز بر همين اساس احداث 
شده که در استان اصفهان تنها در ناجی آباد کاشان معماری مشابهی را شاهد بوده ايم زيرا در تاش هستيم به جای 
معماری تيپ، با مطالعات خاص روی فرهنگ و بوم شناسی هر منطقه معماری مطلوب آن را به کار گيريم.وی 
تصريح کرد: معماری سبز را در مدارس شروع کرده  و در آغاز راه معماری ايمن هستی و بايد بعد از ساخت 

چنين مدارسی، به بهترين شکل از فضای فيزيکی آن نگهداری شود.

استاندار اصفهان:
کلنگ نخستین مدرسه برای دانش آموزان استثنايی در اصفهان زده شد

استاندار اصفهان گفت: کلنگ نخستين مدرسه برای تحصيل دانش آموزان استثنايی در شهر اصفهان زده شد.محسن 
مهرعليزاده در آيين بهره برداری  از 6 باب از مدارس موقوفه در اســتان اصفهان اظهار داشت: اين مدرسه که چند 
منظوره است تا يک سال ديگر به بهره برداری می رسد.وی از ساخت مدرســه ای در منطقه عاشق آباد خبر داد و 
گفت: ساخت مدرسه در اين منطقه يکی از نيازهای ضروری مردم است که در اولويت ساخت پروژه ها استان قرار 
گرفته است.استاندار اصفهان  طوالنی شدن روند ساخت مدارس را به دليل بی توجهی مديران دانست و ادامه داد: 
اين ضعف بسيار بزرگی است که ساخت مدارس گاهی بين هشت تا 13 سال طول می کشد و شاهد بوديم که طی 
اين سال ها از ساختمان های نيمه کاره برای نگه داشتن گوسفند زنده استفاده می کردند و در جايی ديگر برای آن که 
معتادان نتوانند به ساختمان نزديک شوند از سگ استفاده می شد که اين ها در ذهن دانش آموزان تاثير می گذارد.

مجموعه فعاليت های نوين دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان به عاوه 
کتابخانه نســخ خطی با حضور مديرکل  امور اجتماعی اســتانداری و 
رييس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان، افتتاح شد. رييس 
دانشــــگاه جامع علمی کاربردی اســتان اصفهان در آيين افتتاحيه 
هشت مجموعه »مرکز آموزش های پودمانی آزاد و توســعه فرهنگ و 
هنر«، »پژوهشکده فرهنگ و هنر«، »مجمع خيــران و واقفان فرهنگ 
و هنر«، »کانون دانــش آموختگان فرهنگ و هنــر«، »مرکز هنرهای 
آيينی و ســنتی«، »مرکز مشاوره و راهنمايی روانشناختی، تحصيلی و 
شــغلی«، »مرکز کارآفرينی، مشاوره و ثبت مالکيت فکری« و »مرکز 
امور بين الملل« طی سخنانی با قدردانی از همه کســانی که در راستای 
اشــــاعه فرهنگ و هنر گام برمیدارند گفت: نظام های آموزشــی در 
کشور به دسته های نظری، حرفه ای و فنی تقسيم شــده و ما در زمينه 
آموزش های مهارتی، فنی و حرفه ای فعاليت داريم که متشکل از تعدادی 
از مراکز آموزشی کاربردی است. سيد حسن قاضی عســــگر، با بيان 
اينکه دانشگاه جامع علمی کاربردی اســتان اصفهان در حال حاضر با 

43 مرکز و واحد دانشگاهی فعال است، افزود: در 43 واحد دانشــگاهی 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی اســتان اصفهان حدود 20 هزار دانشجو 
در 170 رشته در سال جاری، مشغول تحصيل هستند و قرار است تا سال 
1400 و پايان برنامه ششم، تعداد دانشــجويان به دو برابر افزايش يابد. 
وی خاطرنشــان کــرد: رشــته های دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
اســتان اصفهان متناســب با آمايش ســرزمينی و به صورتی مهارتی 
بوده و تفــاوت آن با دانشــگاه های نظــری آن اســت کــه در واحدهای 
دانشــگاهی ما، آموزش در محيط واقعــی کار انجام میشــود در حالی 
که دانشــگاه های نظــــری اينگونه نيست. قاضی عسگر با بيان اينکه 
امروز 14 درصد دانشجويان کشــــور آموزش های مهارتی میبينند، 
اظهار اميدواریکرد ايــن ميــزان در آينده بــه 30 درصــد افزايش يابد. 
رييس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان با اشاره به مجموعه 
های افتتاح شده در دانشگاه فرهنگ و هنــر اصفهان بر ثبــت مالکيت 
معنوی آثــار ادبی و هنری دانشــجويان تاکيد کرد و افزود: ما میتوانيم 
در دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان، دانشجو از خارج تامين کنيم و به دنبال 
تبادل دانشــجو در ســطح بين المللی باشيم. قاضی عسگر اظهار کرد: 
گسترش ارتباطات فرهنگی و هنری از طريق دانشــگاه فرهنــگ و هنر 

اصفهان و برنامه ريزی برای شــناخت بيشــتر مــردم، با انجام برنامه 
های مختلــف در محدوده پيــاده راه چهارباغ، بيش از پيش ميســر 
خواهد شــد تا مردم نيز در جريان فعاليت های اين دانشگاه قرار گيرند.

رييس دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان هم به عنوان ميزبان اين افتتاحيه 
از چشــــم انداز برنامه های سه ساله اين دانشــگاه گفت و اينکه برای 
دســتيابی به اهداف، مسئوالن، اساتيد و دانشــجويان بايد کمک کنند 
تا در پايان برنامه چشم انداز، دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان بين المللی 
شــود و رتبه اول علمی، هنری، مهارتی و... را بــه خود اختصاص دهد. 
ســيد محمد قلمکاريان سپس به تشــــريح هر يک از مجموعه های 
نوين افتتاح شــده پرداخــت و گفت: در حال حاضر در دانشگاه فرهنگ 
و هنر اصفهان در سال تحصيلی جديد، حدود 1300 دانشــجو در 13 
رشــته مشغول به تحصيل هستند. قلمکاريان اضافه کرد: قرار اســت 
در چند سال آينده، تعداد دانشجويان دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان 
به 5000 نفر برسد و بسترهای الزم برای اقدامات موثرتر فراهم شود. در 
پايان اين آييــن، مســئوالن، مجموعه های نوين دانشــگاه فرهنــگ 
و هنــر اصفهــان را بــا چيدن روبــان مخصوص، آمــاده فعاليت های 

موثــر و مفيد کردند.

آیين افتتاح مجموعه های نوین دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان با حضور مسئولين شهری و استانی برگزار شد؛

دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان، بین المللی می شود

حدیث زاهدی 
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هنری که خرج انقالب و نظام شدچهره

پیشنهاد سردبیر:

 روایت زندگی خالق تابلوی ایثار و حماسه مردم اصفهان؛

هنـری که خـرج انقـالب و نـظام شـد

سال ها بود که سرانگشتانش، عشق و ارادت به عترت رسول ا... )ص( را در به گردش در آوردن خطوط و رنگ پردازی ها به نمایش گذاشته بود. 
این بار انتخاب شده بود تا  شکوه حماسه مردم نصف جهان در یک روز فراموش نشدنی در دوران دفاع مقدس را به تصویر بکشد، کاری که هر 
چند سخت و سنگین به نظر می رسید ولی شوق اهدای آن به مقام عظمای والیت، هنرمند اصفهانی را بر آن داشت تا در کمتر از یک ماه تابلوی 
ایثار وحماسه مردم شهرش را به تصویر بکشد.  »رضا بدرالسماء«  خالق این تابلو را نه تنها در ایران که در جهان به هنرش می شناسند، نگارگری 
که تا به حال در بیش از 200 نمایشگاه داخلی و خارجی حضور داشته و در سال 1387 موفق به کسب نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شده است. فرا رسیدن روز 25 آبان، روز بزرگداشت حماسه ایثار اصفهان بهانه ای شد تا پای صحبت های این هنرمند اصفهانی 
بنشینیم که لقب »فرشچیان دوم« به او داده شــده و در طول گفت وگو تاکید دارد تا زمانی که از خدا عمر می گیرد، تالش کرده هنرش را خرج 

انقالب و نظام جمهوری اسالمی کند.

سمیه مصور

از چه زمانی به هنر نگارگری روی آوردید؟  
از همان سنین کودکی به این سمت کشیده شدم،در خانواده پدری 
به جرأت می توانم بگویم که همگــی جزو هنرمندان بوده و فعالیت 
هنری داشته اند. البته پس از سال ها هر کدام سراغ رشته دیگر کاری 
رفتند و در میان اعضای خانواده پدری، تنها مــن این هنر را ادامه 
دادم. البته برادر بزرگم که دروس حــوزوی خوانده و از روحانیون 
است، در دوران کودکی و نوجوانی ام کمک و حمایت زیادی از من 
کرد تا بتوانم شوق و اســتعداد هنری ام را پیگیری کنم.برادر بزرگ 
من در رشته مینا کاری فعالیت می کرد و من مدتی زیر نظر او بودم 
ولی از آن جایی که عالقه زیادی به نقاشــی ایرانی داشتم کم کم به 

سمت رشته نگارگری روی آوردم.
محضر چه اساتیدی را درک کردید؟

 اســتاد اول من که برادر بزرگم بود و مدتی هم از محضر  هنرمندی 
به نام »احمد بیضــاوی« بهره بردم که ایشــان روی هنر من خیلی 
تاثیر داشــتند ولی بخش اعظم مهارتی که من در زمینه نگارگری 
پیدا کردم به دلیل جو خاصی که در گذشته برای آموزش هنر وجود 
داشت حاصل تجربیات شخصی خودم بوده است، بیشتر تالش کردم 

که خودم بدون استفاده از محضر استاد در این رشته موفق شوم.
چه شد که تصمیم گرفتید اثری راجع به حماسه ایثار مردم 

اصفهان کار کنید؟
در سال 1389 به مناسبت بزرگداشــت حماسه ایثار مردم اصفهان 
فرصت دیدار با مقام معظم رهبری برای مردم این دیار فراهم شــد 
که در همان زمان به من پیشنهاد شــد درباره این حماسه اثری را 
خلق کنم.خدا را شکر این توفیق نصیب من شــد تا بتوانم اثری در 
این رابطه کار کنــم که در همان دیدار به رهبری اهدا شــد و از آن 
جایی که حضرت آقا آثاری که به ایشــان هدیه داده می شوند را به 
موزه امام رضا علیه الســالم اهدا می کنند هم اکنون این اثر در این 
موزه نگهداری می شود. دو ســال پیش هم در دومین دیدار مردم 
 اصفهان با رهبری اثر مربوط به شــهدای فاجعه منا به ایشــان اهدا 

شد.
نظر رهبری راجع به این آثار چه بود؟

من چندین بار تاکنون این توفیق را داشتم که با رهبری دیدار داشته 
باشم و ایشان هم آلبوم آثار من  و کتاب هایی که  این آثار در آن ها 
چاپ شده است را دیده اند و  ضمن تحســین این آثارتوصیه هایی 
نیز به من داشــته اند. در آخرین دیدار از ایشان خواهش کردم که 
دعا کنند تا من بتوانم اثری درباره مدافعان حرم داشــته باشــم که 
رهبری هم یک دست والیتی بر سر من کشیدند و  خدا را شکر سال 
گذشــته بود که بعد از شهادت شهید محســن حججی اثر »فرزند 

ایران« را کار کردم.
رهبری چه توصیه ای به شما داشتند؟

ایشان از من خواستند که آثار بیشــتری با مضامین انقالبی داشته 

باشــم که خدا را شــکر تاکنون کارهای زیادی در این زمینه انجام 
داده ام، من حتــی درباره اقتصاد مقاومتی کــه توصیه رهبری بوده 
اســت هم کار کرده ام و در همین راســتا طرح های کاربردی برای 
هنرمندان صنایع دستی آماده  کرده ام که کتابی هم در این زمینه 
چاپ شده است. طرح های این کتاب از نمادهای ایرانی الهام گرفته 

شده و جلدهای دیگری از این کتاب هم در حال آماده شدن است.
چه مدت زمان طول کشید که اثر مربوط به حماسه 25 آبان 

آماده شود؟ 
در آن زمان و به هنگام تشــییع پیکرمطهر 370 شهید و خلق این 
حماســه ماندگار حضور داشتم و همیشه دوســت داشتم که اثری 
راجع به این موضوع کار کنم ولی از آن جایی که خلق چنین اثری که 
بتواند آن ایثار و حماسه را به خوبی به تصویر بکشد واقعا سخت است 
این اتفاق صورت نگرفت تا این که به مناســبت دیدار مردم اصفهان 
با مقام معظم رهبری پیشــنهاد این کار به من داده شد.زمانی که به 
من پیشــنهاد مربوط به این کار را دادند کمتر از یک ماه فرصت بود 
ولی خداوند کمک کرد که بتوانم این اثر را کار کنم. در این اثر سعی 
شــد در صحنه بودن مردم و بصیرت آنها و اینکه دشمن اصلی شان 
را می شناختند با شــعارهایی که به کار رفته است نشان داده شود. 
مردمی که خودشــان جنگ را اداره می کردند،پشت صحنه بودند و 
جنگ را حمایت می کردند و حتی خانم ها که نیمی از جمعیت بودند 
در این تصویر نشان داده شد و با توجه به این که تشییع در اصفهان 
بود، سعی کردم نشانی از این شهر هم در تابلو کار شود برای همین 

قسمتی از مسجد امام)ره( به تصویر کشیده شده است. 
شما ارتباط خاصی هم با آن تصویر برقرار کردید؟ 

کار کردن دربــاره این حماســه واقعا توفیق می خواســت که این 
توفیق به این راحتی حاصل نمی شد جز با دعای خاص شهدا و  آنها  
خودشان کمک کردند.خوشحالم که در این راه قدم برداشتم تا بتوانم 
اهداف این شهدا را نشان دهم؛ چرا که به فرموده مقام معظم رهبری 
نشر سیره شهدا کم از شهادت نیست و اجر خود شهید را دارد، سخن 
معروفی در این باره است که »آنهایی که رفته اند کار حسینی کردند 

و آنهایی که ماندند باید کار زینبی انجام دهند«.
گفتید که در دومین دیدار مــردم اصفهان با رهبری تابلوی 
شهدای فاجعه منا را به ایشان تقدیم کردید، راجع به این کار 

هم توضیح دهید؟
فاجعه منا به  عنوان یکی از تلخ ترین حادثه های تاریخ جهان اسالم، 
ذهن هر انسانی را درگیر خود کرده بود ، از این رو  ارائه آثار هنری به 
سبب تاثیرگذاری ویژه می توانست گامی مهم در جهت نمایان کردن 
بی کفایتی آل سعود و مظلومیت مسلمانان جهان باشد و من در این 
اثر تالش کردم فاجعه منا به زبان هنر نیز ثبت و ماندگار شود. در این 
تابلو که یک ســال زمان برد و یکی از پرکارترین تابلوهایی بود که تا 
به حال  کار کرده ام آیه 100 ســوره »نساء« با موضوع اجر و پاداش 

شهادت در راه هجرت به خانه خدا در حاشــیه تابلو کار شده  است؛ 
همچنین آیه 25 سوره حج در حاشیه خانه خدا نوشته شده است که 
بیانگر وجود عذابی دردناک برای کسانی است که در سرزمین خانه 
خدا دست به ستم علیه زائران و مســلمانان می زنند، این دو آیه دو 

سمت از فاجعه منا را به تصویر می کشد.
پس از شهادت شهید مدافع حرم محسن حججی نیز تابلویی 
از شما به عنوان فرزند ایران به نمایش درآمد درباره این اثر 

هم توضیح دهید؟
تابلوی فرزند ایران با ســبک نگارگری ایرانی اســالمی که هنر ملی 
میهنی ماست به تصویر کشیده شــده که می تواند سر منشأ تحول 
در این هنر اصیل و سرآغازی بر مکتب نگارگری نوین در جمهوری 
اسالمی ایران باشــد . این اثر از قیام حضرت ابا عبدا... الحسین علیه 
السالم و جمله آخر حضرت، »هل من ناصر ینصرنی« آغاز می شود 
و تالش شده اســت تا در کنار خود شــهید خانواده این شهید نیز 
به تصویر کشیده شــوند.گل ها و شــکوفه های الله و شقایق که از 
خون شهدا روییده نمادی از زنده بودن شهدا و طراوتی است که به 
وسیله خون شــهید به جامعه تزریق می شود.همسر شهید با اقتدا 
به حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیها، همچون حضرت زینب سالم 
ا... علیها سرو قامت ایســتاده اســت و پیام ادامه راه شهیدان را که 
همان پیاده شدن پرچم الاله اال ا... در سراســر کره زمین می باشد 
به فرزند خویش و نســل های آینده انتقال می دهد .محراب ، نشانه 
ای از معماری اســالمی بوده وبیانگر آن اســت که شهید حججی و 
 خانواده ایشان نماد و الگوی شاخصی از یک خانواده ایرانی اسالمی 

هستند.
هرکسی که آثار هنری شــما را مرور کند، متوجه می شود که شما 
آثار فاخر دینی بسیاری انجام داده اید. می خواهیم بدانیم که 
آیا برای تهیه آثار هنری در بخش مذهبی، از ابتدای فعالیت 
هنری تان برنامه ای داشــتید که وارد هنر معنوی شوید یا 

اینکه بعد از مدتی شروع شد؟
ورود به عرصه هنر دینــی، جزو اهداف اصلی من بود و خواســته و 
آرزویی بود که از اول داشــتم. همیشــه از خداوند هم می خواستم 
در این راســتا قدم بردارم ولی تحقق این آرزو مســتلزم این بود که 
کار کنم و تجربه کسب کنم. البته همین نمایشگاه هایی که برگزار 
کردیم و مخاطبانی که داشــتیم، بسیار باعث تشــویق من بودند. 
به همین ها دلگرم شــدم که مردم این آثار را دوست دارند. همین 
موضوع باعث شد روز به روز بیشتر بتوانم در این زمینه فعالیت بکنم. 
تا اینکه به مرور هنرم قوامی به دســت آورد که توفیق خادمی قرآن 

کریم و اهل بیت علیهم السالم را به دست آوردم.
شما در کارگروه طراحی و ساخت چندین ضریح ائمه اطهار 
و امامزاده ها و اماکن متبرکه نیز شرکت داشته اید، درست 

است؟

همین طور اســت. این توفیــق را خداوند به من عنایــت کرده که 
تا به حــال در روند تهیه و ســاخت چنــد ضریــح متبرکه حضور 
 داشــته ام. البته در تمام موارد مــن در بخش مینــاکاری فعالیت 

کرده ام.
اولین بار من را برای شــرکت در کارگروه ضریح حضرت مسلم بن 
عقیل علیه الســالم دعوت کردند و میناکاری این ضریح متبرک را 
انجام دادم. همچین مینــاکاری ضریح جدید حضــرت حبیب بن 
مظاهر علیه الســالم که در حرم مطهر حضرت اباعبدا... الحســین 
علیه الســالم قرار دارد، به عهده من بوده و یکــی از توفیقات بزرگ 
زندگی ام محسوب می شود. ضریح جدیدی هم که در مقام حضرت 
ابوالفضل العباس علیه الســالم در خیمه گاه در شــهر کربال وجود 
دارد، میناکاری ای دارد که بنده توفیق انجام آن را داشتم. در تهیه 
باب الرأس الشــریف حرم حضرت ابوالفضل علیه السالم هم شرکت 

داشتم. 
مدتی بعد هــم کتیبه میناکاری نیم ضریح امام موســی بن جعفر و 
امام جواد علیهما السالم و همچنین میناکاری درب حرم این دو امام 
بزرگوار در کاظمین را انجام دادم. انجام میناکاری پنجره فوالد حرم 
مطهر حضرت معصومه سالم ا... علیها در شهر قم نیز سعادت بزرگ 

دیگر زندگی ام است.
این روزها آثار هنری شما در برخی موزه ها نگهداری می شود. 
اگر ممکن است برای آشنایی بیشتر ما تعدادی از این موزه ها 

را نام ببرید؟
یکی از موزه ها،  موزه حضرت امام رضا علیه السالم در مشهد است 
که تعدادی از آثار به خصوص آثــار دینی را نگهداری می کند. موزه 
حضرت امام علــی علیه الســالم در تهران، مــوزه هنرهای معاصر 
تهران، موزه هنرهای معاصــر اصفهان، موزه هنرســتان هنرهای 
زیبای اصفهان، گنجینه دانشــگاه اصفهان، مــوزه جماران تهران، 
موزه نگارســتان امام خمینــی )ره( اصفهان، مــوزه هدایای مقام 
معظم رهبری در مشهد از دیگر موزه هایی هستند که آثاری در آنها 
نگهداری می شود. در خارج از کشــور هم در موزه هنرهای زیبای 
الجزیره در کشور الجزایر، موزه هنر اسالمی شارجه در امارات متحده 

عربی و موسسه فرهنگی آثاری دارم.
مردم چه واکنشی به آثار شما داشته اند؟

 خدا را شکر همیشــه مردم نسبت به من لطف داشــته اند و از من 
نیز خواســته اند که در ایران بمانم و آثار بیشتری کار کنم. در یکی 

از نمایشــگاه هایی که آثار من به نمایش 
آمده بــود، پیرمردی که برای تماشــای 
تابلو ها آمــده بود به من گفــت: خدا را 
شــکر می کنم که به من این اندازه عمر 
 داد تا  بتوانم امروز چنیــن تابلوهایی را 

ببینم.
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آغاز به کار فاز دوم جشنواره ازدواج خوب
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

شهرستان 

گلستان شهدای اصفهان میزبان 
ویژه برنامه های ۲۵ آبان شد

مدیر فرهنگسرای پایداری اصفهان با اشاره به 
فرا رسیدن سالروز حماسه 25 آبان 61، اظهار 
داشت: دو برنامه در راستای گرامیداشت 370 
شــهید عملیات محرم در گلســتان شهدای 
اصفهان امروز برگزار می شود.ســعید صرامی 
افزود: برنامه ای برای مــدارس در نظر گرفته 
شــده که طی هماهنگی های انجام شده، 12 
مدرسه برای زیارت شــهدا به گلستان شهدا 
می آیند و راوی در مورد عملیات محرم و 370 
شــهید آن در قطعه شــهدای عملیات محرم 
که با نمادهای دفاع مقدس فضا ســازی شده 
بــرای دانش آمــوزان صحبــت می کند.مدیر 
فرهنگســرای پایداری اصفهان با بیان اینکه 
مراســم دیگری امروز بعد از ظهر در گلستان 
شهدا، برگزار می شود، گفت: نام این برنامه »با 
قدوسیان« است که برای کسانی که به زیارت 
شهدا می آیند، برپا شده اســت.وی ادامه داد: 
زائران شهدا برای هم عهدی با شهدای مدفون 
در گلستان شهدا، ساعت 17در قطعه عملیات 

محرم، دور هم جمع می شوند.
روز جمعه، 25 آبان به مناســبت روز حماسه 
و ایثار مردم اصفهان، دعای ندبه در گلســتان 
شهدای اصفهان برگزار می شــود و به صورت 

زنده از صدا و سیما پخش خواهد شد.

رییس شورای شهر فالورجان خبر داد:
 تصویب  اجرای پروژه آبیاری 

قطره ای  در فالورجان

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای 
اســالمی شــهر فالورجان، روز هجدهم آبان 
ریاست شورای اسالمی شــهر، معاونت اداری 
مالی، معاونــت اجرایی و خدمات شــهری و 
مسئول واحد فضای سبز شهرداری فالورجان 
از روند اجرایی پروژه ســاماندهی فضای سبز 

میدان جانبازان بازدید به عمل آوردند.
ریاست شورای اسالمی شهر فالورجان در این 
بازدید اظهار داشــت : با توجه به خشکسالی 
های اخیر و به منظــور مدیریت بهینه مصرف 
آب در سطح فضای سبز شهری ، بحث اجرای 
پروژه آبیاری قطره ای در صحن شورا مطرح و 

مصوب شد. 
دکتر ا... دادیان عنوان کرد: با توجه به نزدیک 
 بــودن زمــان برگــزاری کنگره ســرداران و 
 1400 شــهید خــط شــکن و بــه برکــت 
حضــور معنــوی شــهیدان شهرســتان که 
میزبان اصلی این کنگره هســتند و همچنین 
درخواست های مردم شــهید پرور فالورجان، 
اجرای همزمان طرح آبیــاری قطره ای، آماده 
و زیباســازی میادین و بلوارها و ورودی های 
شــهر آغاز شــد که یکی از مهم تریــن آنها 
ســاماندهی میدان جانبازان است. امید است 
که بتوانیم در فرصت کوتاه باقی مانده، میادین 
و ورودی های ســطح شــهر را برای برگزاری 
 بزرگ ترین رخداد فرهنگی شهرســتان آماده 

کنیم.
معاونــت اداری مالــی شــهرداری فالورجان 
نیز در ایــن بازدید عنــوان کرد: بــه منظور 
پیشــگیری از هــدر رفــت آب بــه دنبــال 
 راهکارهای مناسب در فضای سبز سطح شهر 

هستیم . 
مهندس حمید رضا قاسمی افزود: با استفاده از 
ردیف های موجود در بودجه سال جاری و سال 
آینده به مرور زمان موجب بهره وری در فضای 
سبز شهری شده و  آبیاری قطره ای را اجرایی 
خواهیم کرد . معاونت اجرایی و خدمات شهری 
شــهرداری فالورجان هم اســتفاده از سنگ 
ریزه های رنگی به جای چمن در بعضی از نقاط 
فضای سبز سطح شــهر جهت صرفه جویی در 

مصرف آب خبر داد.
مهندس رضایی افــزود : با توجــه به کاهش 
نزوالت جوی در ســال هــای اخیــر و برای 
جلوگیری از مصرف بی رویه آب جهت آبیاری 
گونه های پرمصرف گیاهی مانند چمن، واحد 
فضای سبز شهرداری فالورجان در فاز اول و به 
صورت پایلوت نســبت به پوشش سطح خاک 
فضای سبز حاشیه ای واقع در میدان جانبازان 
به مســاحت تقریبی 3000 متر مربع با سنگ 
ریزه های رنگی به منظور زیبایی محیط اقدام 

شده است .

مدیرکل میراث فرهنگی استان:
ظرفیت های گردشگری 
اصفهان را در شهرهای 

خواهرخوانده معرفی کنیم
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت: در صورتی که 
بحث خواهرخواندگی ها از تفاهم نامه های صرف 
فراتر برود و تعریف همکاری داشته باشد می تواند 

نتیجه بخش باشد.
فریدون الهیاری اظهار کرد: بــرای بهره برداری 
از تمامــی ظرفیت های گردشــگری و حضور در 
بازارهای بین المللی  باید از تمامی اســتعدادها 
و توانمندی های خود اســتفاده کنیم. وی ادامه 
داد: یکی از این توانمندی ها در حوزه دیپلماسی 
شــهری، ارتباط با خواهر خوانده هاست که می 
تواند اهمیت داشته باشد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان عنوان 
کرد:  ارتبــاط با خواهر خوانده ها بر اســاس یک 
سری مشترکات تدوین و تنظیم می شود که نشان 
دهنده این است که هماهنگی هایی می تواند به 
وجود بیاید که در عرصه گردشــگری موثر باشد. 
وی افزود: در صورتی که بحث خواهرخواندگی ها از 
تفاهم نامه های صرف فراتر برود و تعریف همکاری 
داشته باشد می تواند نتیجه بخش باشد. الهیاری 
تاکید کرد: همانطوری که شهرهای خواهرخوانده 
امکانی را در اصفهان فراهم کرده و توانمندی های 
خود را معرفی می کنند، ما نیــز باید جاذبه ها و 
ظرفیت های گردشگری خود را در آن شهرها به 

نمایش بگذاریم.
 وی خاطر نشــان کرد: خواهرخواندگی می تواند 
یک حرکت در دیپلماسی عمومی داشته باشد و در 
گردشگری کالنشهرهای بزرگی همچون اصفهان 
تاثیر داشته باشد و عالوه بر شناخت بیشتر، زمینه 

همکاری بهتر را فراهم آورد.

مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
استان خبر داد: 

جابه جایي 11 هزار و 600 زائر 
از اصفهان به مشهد مقدس 

مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي اســتان 
اصفهان از جابه جایي 11 هزار و 601 زائر توسط 
ناوگان حمل ونقل عمومــي از اصفهان به مقصد 
مشهد مقدس در روزهای آخر ماه صفر خبر داد. 
مهدي خضري با اعالم گزارش ســفرهاي مردم 
اصفهان به مشهد مقدس اظهار کرد: از روز 13 آبان 
تا 19 آبان ماه ســال جاري 398 سفر انجام شده 
اســت.وي افزود: در جریان این سفرها 11 هزار و 
601 مسافر توســط ناوگان حمل ونقل عمومي 

جابه جا شده است.
مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي اســتان 
اصفهان تصریح کرد:  بیشــترین حجم ســفرها 
مربوط به روز 14 آبان است که در این روز توسط 
ناوگان حمل ونقل سه هزار و 775 نفر  به مشهد 
مقدس سفر کردند.خضري ادامه داد: خوشبختانه 
با تمهیدات اندیشیده شده و تاکیدات اداره ایمني 
و ترافیک و ارائه اموزش هاي مســتمر گزارشي از 
تصادف یا عــدم رعایت نکات ایمنــي در این ایام 
گزارش نشده است.مدیرکل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي استان اصفهان با اشاره به همکاري خوب 
شــرکت هاي حمل ونقل مســافر و انجمن هاي 
صنفي شرکت هاي مسافربري گفت: نتیجه تالش 
و همکاري بخش خصوصي و دولتي خدمت رساني 

با کیفیت به مردم است.

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت 
شهرداری اصفهان:

اصفهان بیشترین تعداد دیابتی ها 
را در سطح کشور دارد

رییس اداره توسعه فرهنگ ســالمت شهرداری 
اصفهان گفت: اصفهان بیشــترین تعداد دیابتی 
را در سطح کشــور دارد و این در حالی که تعداد 
 مبتالیان به دیابت در کشــور هم بیش از ســایر 

کشورهاست.
فریناز توالئیان اظهار داشت: با توجه به روند شیوع 
دیابت و شیب تند این بیماری در سطح کشور و از 
جمله اصفهان به دنبال پیشگیری از این بیماری 
هستیم که مهم ترین علت ابتال به این بیماری کم 
تحرکی است و به همین مناسبت همایش پیاده 
روی ویژه این بیماران برگزار شــد.وی با اشاره به 
اینکه  روز سه شــنبه  در ضلع جنوبی پل خواجو 
با برپایی غرفه های پایش سالمت، همایش پیاده 
روی ویژه بیماران دیابت با  حدود یک هزار نفر از 
بیماران در اصفهان برپا شد ، ادامه داد: این همایش 
با همکاری 10 دستگاه مرتبط از جمله  اداره ورزش 
و جوانان، اداره بهداشت نواحی یک و دو، مؤسسه 

خیریه دیابت برگزار شد.

نایب رییس شــورای اسالمی شهر 
اصفهان در برنامه رادیویی »صدای شهر« اظهار 
کرد: مسائل مردم شهر اصفهان برای داشتن 
یک زندگــی خوب، در ابعــاد مختلف درون 
خانــواده، محــل کار و در ســطح جامعه 
تقسیم بندی شده و باید مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه به طور نسبی شهر 
اصفهان از ســرزندگی خوبی برخوردار اســت که با 
همراهی شهروندان می توان نشاط را در شهر افزایش 
داد، گفت: در اکثر مواقع شهروندان شادی و نشاط را 
مترادف یکدیگر می دانند، در حالی که شادی می تواند 
زمینه ساز نشاط باشــد.نایب رییس شورای اسالمی 
شــهر اصفهان ادامه داد: امروزه با توجه به مشکالت 
اقتصادی و شرایط سخت به وجود آمده، باید از میزان 
استرس و اضطراب های حاکم در جامعه بکاهیم. هر 
کدام از شهروندان می توانند در محیط کار، جامعه و 
منزل پمپاژ کننده نشــاط در جامعه باشند چرا که 

ایجاد نشاط و شادابی در جامعه هزینه بر نیست.
به روز رسانی لوازم ورزشی حرکت درمانی در 

پارک های سطح شهر
نصر اصفهانی خبــر از به روز کردن لوازم ورزشــی 
حرکت درمانی نصب شده در پارک های سطح شهر 
داد و افزود: بعضی از این وسایل حرکت درمانی نیاز به 
رنگ آمیزی و بعضی نیازمند تعمیرات است، از این رو 
یکی از ماموریت های ادارات خدمات شهری مناطق 

15 گانه شهرداری اصفهان رسیدگی به این امور است.
وی خاطرنشــان کرد: در بودجه 98 پیش بینی الزم 
برای به روز رسانی لوازم ورزشی پارک ها در نظر گرفته 
شده و در صدد هستیم لوازم ورزشی مدرن را در برخی 
مکان ها نصب و تسهیالتی را برای شهروندان ایجاد 
کنیم زیرا اعتقاد داریم هر چه این فضاها افزایش یابد 

در افزایش نشاط شهروندان تاثیرگذار خواهد بود.
برای کمک به سرمایه گذاران تنگ نظر نیستیم

نصراصفهانی تاکید کرد: باید از هر اقدامی که منجر به 
حزن و اندوه حتی موقت در بین شهروندان می شود، 
خودداری کرد، البته دق الباب محبت لبخند است.  
اگر به دنبال نشــاط و شــادابی در جامعه هستیم، 

خوش خلقی در بین کارمندان ادارات نیز باید مورد 
توجه باشــد.وی تصریح کرد: ســبک زندگی مردم 
به سمت و ســویی اســت که با امکانات دیروز نمی 
توانیم مردم امروز را قانع کنیم زیرا سطح توقعات و 
نیازها افزایش پیدا کرده است. با توجه به منابع مالی 
محدود و افزایش نیازهای شهروندان، باید برای ورود 
بخش خصوصی بسترسازی کرده و فرش قرمز را زیر 
پای ســرمایه گذاران پهن کنیم.نصر اصفهانی ادامه 
داد: رویکرد ما این اســت که با تمام توان به سرمایه 
گذاران در حوزه های ورزشــی، فرهنگی، تفریحی و 
تفرجگاهی کمک کنیم.نایب رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه مدیریت شهری اصفهان 

در کمک به سرمایه گذاران تنگ نظری ندارد، گفت: 
از تمام افرادی که توانایی سرمایه گذاری در شهر را 
دارند دعوت می شود که به سازمان سرمایه گذاری 
شهرداری اصفهان مراجعه کنند.نایب رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به خشکی زاینده رود، 
اظهارکرد: از زمانی که زاینده رود به رودخانه ای فصلی 
تبدیل شده، غم و اندوه مردم افزایش پیدا کرده و هر 
جا حرف از زاینده رود به میان می آید، مردم گریزی به 
خشکی زاینده رود می زنند، اما به جای اینکه زانوی 
غم بغل گرفته و احســاس کنیم تمام نشاط خود را 
از زاینده رود داشته ایم، باید از ســایر امکانات برای  

سرزندگی شهر و شهروندان استفاده کنیم.
نصر اصفهانی با تاکید بر اینکه خدمات باید به سمت 
توزیع عادالنه پیش رفته و امکانات شهری بین 200 
محله شهر تقسیم شود، اظهار کرد: برای تحقق شهر 
دوســتدار کودک نیز مدیریتی در شهرداری تعریف 
شده و تالش داریم شــهر را برای تمام اقشار آماده 
زندگی خوب کنیــم. وی با بیان اینکــه برنامه های 
نشاط و شادابی شهر در حوزه های اجتماعی، فرهنگی 
ورزشی و تفریحی تقســیم بندی شده است، گفت: 
در حــوزه اجتماعی برنامه هایــی در دل محله های 
شهر برگزار شده و در فرهنگسراها و مراکز فرهنگی 
برنامه ها با استقبال مردم مواجه شده است، همچنین 
برنامه های مناسبتی و رخدادهای محلی مناسبتی در 

شهر برگزار می شود.

شهر را برای تمام اقشار، آماده زندگی خوب می کنیم

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان از 
رونمایی 10 سامانه و محصول جدید این معاونت در حوزه مدیریت 
اطالعات و ارزیابی نظام عملکرد در شهرداری اصفهان خبر داد. به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، بهروز ارباب 
شیرانی اظهار داشت: امروز از  تعدادی سامانه و محصول جدید که 
از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با مشارکت 
مراکز علمی و دانشــگاهی، طراحی و اجرا شــده است، رونمایی 
خواهد شد. وی ادامه داد: سامانه پشتیبانی تصمیم و داشبوردهای 
مدیریتی، ســامانه یکپارچه مدیریت اطالعات )سیما(، سامانه 

یکپارچه گردش و مدیریت اطالعات پروژه های شهری )سیگما( 
و سامانه نظام ارزیابی عملکرد )QPR( از جمله طرح هایی است 

که  رونمایی می شود. 
معاون برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهرداری اصفهان 
افزود: همچنیــن 6 ســامانه و محصول دیگر از جمله؛ ســامانه 
مدیریت دانش شــهرداری اصفهان، ســامانه منابع انسانی پگاه 
2، سامانه تطبیق شغل و شاغل )نسیم(، سامانه نقشه پایه شهر، 
 )RTK-GPS( سامانه تعیین موقعیت دقیق مکانی شهر اصفهان
 )EFQM( و استقرار نظام تعالی سازمانی در شهرداری اصفهان

نیز رونمایی خواهد شد.
 وی با بیان اینکه تعداد محصوالت و ســامانه های تهیه شده از 
سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهرداری 
 اصفهان بیش از 10 مورد اســت، گفت: هرکدام از این سامانه ها 
می تواند در حوزه اطالعات و ارزیابی عملکرد کمک قابل توجهی 

در زمینه برنامه ریزی به مدیریت شهری داشته باشد. 
وی اضافه کرد: شــهرداری برای طراحی و اجــرای برخی از این 
سامانه ها از توان شــرکت های دانش بنیان داخلی بهره برده که 

این امر بسیار حائز اهمیت است.

گام بلند شهرداری در راستای اثربخشی آمار و اطالعات شهری؛ 
رونمایی از 10 سامانه و محصول جدید معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان در حوزه مدیریت اطالعات 

نایب رییس شورای اسالمی شهر با اشاره به توزیع عادالنه خدمات در 200 محله شهر مطرح کرد:

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اصفهان گفت : کاغذبازی 
اداری، باعث افزایش مشــکالت برای صنایع این اســتان می شــود.

محمدجواد بگی افزود: قوانین ســخت اداری، تصمیم های سلیقه ای 
و زمان بر بودن دریافت اســتعالم ها برای سرمایه گذاران، چالش ساز 
و موجب دلسردی آن ها شده است.وی کمبود مواد اولیه پتروشیمی 
و فوالدی و ارز در بورس برای واحدهای تولیدی را از دیگر مشــکالت 
صنایع برشمرد و اظهارداشت : این مشکالت که ریشه داخلی دارد باید 
برای تسهیل در شرایط تولید برطرف شود.مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی اصفهان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، خاطرنشان 
کرد : در بررسی و تفسیر اوضاع اقتصادی می توان گفت به صورت کامل 
رونق و یا رکود برقرار است زیرا این شــرایط برای واحدهای مختلف 

صنعتی متفاوت است.وی اضافه کرد : افزایش قیمت اجناس وارداتی 
به دلیل نبود رقیب خارجی شــرایطی را برای منفعت طلبی بعضی از 

فعاالن اقتصادی فراهم کرده است.بگی با بیان این که آماری از میزان 
صادرات واحدهای فعال در شهرک های صنعتی استان وجود ندارد، 
ادامه داد: 30 درصد از صنایع کوچک و متوسط استان صادرات محور 
هســتند و برای افزایش صادرات آن ها به ایجاد شرایط رقابت پذیری 
در عرصه های بین المللی نیاز اســت.وی همچنین از فعال بودن 70 
درصد از واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی استان خبر داد و بیان 
کرد: برای تثبیت شرایط تولید این مراکز و فعال سازی واحدهای راکد 
بسته های حمایتی دولت مورد اســتفاده قرار گرفته است.مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی اصفهان درباره اختصاص تسهیالت بانکی 
به واحدهای صنعتــی گفت : قوانین بانکی مانع از ارائه تســهیالت به 

واحدهای صنعتی شده و نیازمند بازنگری است.

مدیر مرکز تخصصی خانواده شهرداری اصفهان 
از آغاز به کار فاز دوم جشنواره »ازدواج خوب« در 
فرهنگسرای خانواده شهرداری خبر داد و گفت: 
فاز اول این جشنواره در تیرماه امسال همزمان با 
سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه 
)س( فعال شد. محمد معصومی اظهار کرد: محور 
مباحث در »وقت خوب ازدواج« حول بررســی 
اشتباهات خطرناک در ازدواج است و تمام نکات 
مربوط به اشتباهات از سوی خانواده ها و زوجین 
و بروز آسیب های بعد از ازدواج مورد تحقیق قرار 

می گیرد.
وی با بیان اینکه ســیر نمایشــگاه، نمایش طنز 
خیابانــی و مجموعــه تولیدات تصویری ســه 
بخش اصلی این جشنواره است، افزود: مخاطب 
این جشنواره جوانان هســتند و فاز دوم آن نیز 
ویژه مقطع دوم دبیرســتان ها، دانشــگاهیان و 

پادگان هاســت. مدیر مرکز تخصصــی خانواده 
شهرداری از برگزاری سلسله نشست های ارتباط 
ســبز ویژه فرزندان تازه ازدواج کرده پرســنل 
مشغول به فعالیت در شهرداری خبر داد و تصریح 
کرد: این سلسله نشست ها به صورت دائمی برگزار 
می شود و مخاطبان خاص این طرح با شرکت در 
این نشســت ها هدیه ازدواج خود را از شهرداری 
دریافت می کنند.معصومی با اشــاره به برگزاری 
جشــنواره »ســینما خانواده« در فرهنگسرای 
خانوده خاطرنشــان کرد: محور اصلی این طرح، 
تحلیل و بررســی آخرین فیلم های جهان است 
که در این جشــنواره کارشناسان روان شناس و 
جامعه شناس حضور و فعالیت خواهند داشت.وی 
همچنین از برگزاری سلسله نشست های تحلیل 
روند تغییرات فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر به 

صورت ماهیانه خبر داد.

مدیر مرکز تخصصی خانواده شهرداری خبر داد:
آغاز به کار فاز دوم جشنواره ازدواج خوب

مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهــان از ســاماندهی متکدیان 
در ســطح شــهر اصفهــان خبــر داد و گفت: 
خوشــبختانه طی طرحی که از ســال گذشته 
برای نخســتین بار در اصفهان اجرا شد، اکنون 
 شاهد تعداد بسیار اندکی متکدی در سطح شهر 

هستیم.
حســن محمدحســینی اظهارکــرد: طی یک 
سال گذشــته تاکنون متکدیان در سطح شهر 
شناســایی و غربال گری شــدند و پس از یافتن 
علت تکدی، سعی در رفع مشــکالت آنها شده 
اســت، در این راســتا با توجه به جنس، سن و 
هویت افــراد، متکدیان بــه بخش های مختلف 
منتقل می شــوند به عنــوان مثــال متکدیان 
خانــم و اطفال بــه بهزیســتی و یــا معتادان 
 جهت درمان بــه مراکز ترک اعتیاد فرســتاده

 می شوند.
مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری افزود: همچنین متکدیان اتباع خارجی 
به اداره اتباع در استانداری تحویل داده می شوند 
در صورتی که به صورت غیرقانونی وارد کشــور 
 شده باشند به کشور خودشان فرستاده خواهند

 شد.
مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان تنها نقطه ضعف اجرای طرح 
ســاماندهی متکدیان را همکاری نکردن همه 
دستگاه های مربوطه دانست و خاطرنشان کرد: از 
آنجایی که اجرای این طرح همکاری 13 ارگان را 
می طلبد، اگر فعالیت یکپارچه در این زمینه باشد 
دیگر در شــهر هیچ متکدی نخواهیم داشت، اما 
متاسفانه برخی دستگاه ها هنوز به این طرح ورود 

پیدا نکرده اند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری:
ساماندهی متکدیان، همکاری 1۳ ارگان را می طلبد

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:
کاغذبازی اداری باعث افزایش مشکالت صنایع می شود

مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان گفــت: پروژه های عمرانــی و خدماتی منطقه 12 
شهرداری اصفهان با اعتبار 177 میلیارد و 800 میلیون ریال آماده بهره برداری است.علی 
باقری اظهارکرد: بخشــی از پروژه های آماده افتتاح منطقه 12 شهرداری اصفهان شامل 
بهره برداری از تصفیه خانه ثانویه پساب شمال شهر با اعتباری معادل 29 میلیارد و 870 
میلیون ریال، بهره برداری از خط انتقال و توزیع پساب تصفیه شده به طول 18هزار و 500 
متر و با اعتبار 85 میلیارد و 970 میلیون ریال، بهره برداری از نیروگاه 10 کیلوواتی پنل 
خورشیدی ساختمان اداری به ظرفیت 10 کیلووات با اعتبار یک میلیارد و 100 میلیون 

ریال است. وی با بیان اینکه مرکز مشارکتی آموزش و توانمندسازی کودکان و نوجوانان 
با اعتبار 300 میلیون ریال آماده راه اندازی است، تصریح کرد: کلنگ زنی مجموعه پروژه 
مشارکتی مجموعه ورزشی چند منظوره خیابان حکمت در زمینی به مساحت یک هزار و 
537 مترمربع و با زیربنای سه هزار و 63 مترمربع انجام خواهد شد که برای ساخت آن60 
میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده اســت.باقری اظهار کرد : بهره برداری از دو ِست 
دستگاه های حرکت درمانی در شهرک نگین و محله عاشق آباد با هزینه 560 میلیون ریال 

از دیگر پروژه های آماده افتتاح منطقه 12 شهرداری اصفهان است.

ری
ردا
ه
بالغ بر 1۷۷ میلیارد ش

ریال پروژه در منطقه 
1۲ به بهره برداری 

می رسد
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

دو سال پیش همزمان با ایام سالگرد حماسه ایثار 
مردم اصفهان، مردمان دیار زاینده رود این فرصت 
را یافتند تا به دیدار مقام عظمای والیت شرفیاب شوند؛ دیداری که 
با خاطره ها و دل نوشته های بسیاری همراه شد. مهری فروغی، 
روزنامه نگار اصفهانی که در این دیدار حضور داشت روایتی  از آن 

روز را در اختیار ما گذاشت که در ادامه می آید:
دیگر دل یارای تپیدن نیست، برای لحظه دیدار ثانیه ها به شماره 
افتاده اند؛ دیداری که این بار نه از قاب شیشه ای تلویزیون که قرار 
است چهره به چهره و رودررو محقق شود.می گویند؛ متقاضی زیاد 
است و باید قرعه کشی شود و می شود... تو را در خیل عاشقان قرار 
می دهند تا برای تجدید میثاق و بیعتی دوباره رهسپار شوی...چه 
خوش لحظه ای اســت این دیدار و چه حالوتی دارد این تجدید 
بیعت. اتوبوس ها همه در خیابان های مجاور بیت، توقف می کنند.

هرکسی پیاده می شــود بدون معطلی به دنبال جمعیت می رود 
و عده ای هم فقط می دوند.اینجا؛ همه عشــق است! بعد از گذر از 
خیابان اصلی وارد یک خیابان فرعی می شویم. کسی خبر نداشته 
باشد و مسیر را نشناسد، گمانش به یک مسابقه دو می رود آن هم 
با یک شرایط برای همه؛ برای پیر، جوان، زن، مرد، معلول، سالم 
و... برای ورود به کوچه همه به صف می شوند؛ حق تقدم با آن هایی 
است که زودتر رسیده اند. همه کارت های مالقات شان را به دست 
گرفته و از این مرحله هم عبور می کنند تا در جایگاه بعدی کارت ها 
پانچ شود و گیت بعدی شروع بازرســی... جوان است، می رود اما 
مشکل جسمی دارد. می دود خیابان به خیابان، کوچه به کوچه و 
گیت به گیت. من هم می دوم به دنبالش برای گفت وگو. برای دو 
کلمه حرف حساب. توی یکی از گیت ها پشت سرش می ایستم، 
باید اینجا توی صف ایستاد برای بازرســی بدنی.می پرسم: چرا 
این قدر عجله؟! باالخره همه مان که می رسیم. کمی متعجب اما با 
خنده جواب می دهد: می خواهم زودتر برسم، کجا نشستن و از چه 
فاصله ای رهبری را دیدن خودش غنیمت است. دوباره می گویم: 
خبرنگارم! بدون سالح آمده ام؛ بدون قلم، بدون کاغذ؛ اما چشم ها، 
گوش ها و حافظه همراهم هست برای ثبت آنچه باید... نمی خواهد 
خودش را معرفی کند، من هم ســخت نمی گیرم! بازرسی بدنی 
خیلی دقیق انجام می شود و فرصت خوبی برای چند دقیقه گفت 
و گو صورت می گیرد.با اینکه هیچ وسیله اضافی همراهش نیست؛ 
اما باز هم معطلی دارد اینجا. کارش که تمام می شود خداحافظی 
می کند و این بار با سرعت بیشتری می دود به طرف گیت بعدی! 
روی پله برای بازرسی می ایستم. بیشــتر خیره می شوم به طرز 
دویدنش.برایش سخت است؛ اما خوب از عهده این کار برمی آید. 
قبل از رفتنش گفت از گروه شــان جلو زده است. این بار من هم 
می دوم تا  گیت بعدی هم ببینمش برای ادامه صحبت مان.نفسم 
به شماره می افتد؛ نه اینکه فاصله بین گیت ها طوالنی باشد، نه؛ به 
دویدن عادت ندارم. اما او خوب می دود، خوب تر از من... گیت بعدی 
می بینمش، صف مان از هم جداست اما کنار هم. می گوید، اولین بار 
است که به دیدار آمده و شروع می کند به دعا برای رهبری و البته 
زودترش تشــکر از خدا برای این توفیق؛ توفیقی که شاید آرزوی 
خیلی ها بود و او اکنون در یک جمع ۳۶۰۰ نفری نماینده چندین 
میلیون نفر شده است. جلوتر می رویم، دل توی دلش نیست؛ در 
فاصله گیت ها بساط پذیرایی آماده اســت. بوی شیرینی تازه و 

شیرکاکائوی داغ به وجدت می آورد در این صبح.
کسی راهنمایی می کند برای رفتن به سمت پذیرایی اما او می دود؛ 
همچنان؛ مثل قبل. آخرین گیت را که پشت سر می گذاری وارد 
سالنی می شوی که محل دیدار است ؛ خیلی ساده . از تشریفات 
هیچ خبری نیست... دویدن هایم موثر واقع شده و من هم جایی 
در همان جایگاه جلو انتخاب می کنم.آن قدر دقیق بررسی می کند 
که مبادا ستونی جلوی دیدگانش را بگیرد... و باالخره می نشیند، 
همان جلو. همان جایی که تصورش را هم نمی کرد... رهبر معظم 
انقالب که وارد می شــوند، جمعیت به ناگاه سرپا می ایستد برای 
عرض ارادت و یکسره شــعار می دهد» ای رهبر آزاده / آماده ایم 
آماده« همنوایی می کنند و همخوانی و مداحی هم... اســم امام 
حسین)ع( که می آید، رهبری، دست شان را حائل صورت می کنند 
و اشک می ریزند و مردم هم. بحث و تقاضای دیدار هرساله اصفهان 
و مردمش که مطرح می شود همه یک صدا و باقدرت ندای تکبیر 
سر می دهند. اینجا؛ عشق همچنان موج می زند...گویا می خواهند 
همان جا، تاییدش را از رهبر عزیز بگیرند! با شروع سخنرانی، هیاهو 
هم می نشیند. رهبری مثل همیشه از اقتدار ایران می گویند و از 
صالبت اصفهان... وقتی می گویند:»حرف با اصفهان و اصفهانی 
زیاد است« دلت، قرص می شــود. از طاقت اصفهانی ها می گویند 
و از اقتصاد مقاومتی! سفارش شان، خواندن وصیت نامه امام)ره( 
است و داشتن بصیرت. کوه باید باشــد تا استوار بگوید» آمریکا، 
آمریکاست« کوه باید باشد تا استوار بگوید» ما به توفیق الهی برای 
مواجهه با هر حادثه محتمل آماده ایم« کوه باید باشد تا... می گویند؛ 
بعد از هر باران، هوا همیشه دلچسب است. صالبت و اقتدار رهبری 
در گفته ها، دلچسبی عجیبی برایت به ارمغان می آورد؛ انگار که 
باران باریده است، باران که به کوه بخورد، هوا دلچسب تر می شود. 
اینجا همان حال و هواســت. مصداقی از باران و رهبری که چون 
کوه ایستاده... دیدار به لحظات آخر می رسد. می گویند:» سالم ما 
را به همه برادران و خواهران اصفهانی برسانید.« همه مسرورند. 
چه مادران شهدایی که خود را به زحمت در جلسه نگه داشتند و چه 
مسئوالنی که همه آمده بودند برای بستن یک پیمان دوباره.رهبر 
انقالب؛ اما امیدوارند به مدد خدا و یاری امام زمان)عج(... حسینیه 
امام )ره( کم کم از نفرات خالی می شود. حاال کسی برای رفتن و 
رسیدن عجله ندارد.  همه آرام قدم برمی دارند، هر کسی می خواهد 

آخرین نفری باشد که هوای پاک حسینیه را از دست می دهد.

یادی از یک دیدار خاطره انگیز

روزی که ایران به احترام »اصفهان« ایستاد
هنگامی که ایران به ظاهــر در عملیات 
رمضان بــه اهداف خــود دســت نیافت 
و دشــمن به جهت ســرپوش نهــادن بر 
پیروزی های بزرگ فتح المبین )فروردین 
1۳۶1( و بیت المقدس)خرداد 1۳۶1( به 
تبلیغات جهانی خود دامن می زد تا ایران 
را از ادامه نبرد ناتــوان جلوه دهد، عملیات 
محرم مهر باطلی بود بر تمام فرافکنی های 
عراق و اربابانش و ضرب شســت دیگری از 
سوی رزمندگان سختکوش تا بار دیگر همه 

جهان سر در الک خود فرو ببرند .

عملیات محرم از جمله عملیات هایی بود که عمده بار آن بر دوش فرزندان اصفهان قرار داشت و این خود برگ طالیی دیگری از مبارزات ،مقاومت و 
ایثارگری این استان است؛ استانی که در طول جنگ باالترین سهم را از حضور در جبهه گرفته تا خط شکنی در عملیات ها و کسب موفقیت ها و پیروزی 
های بزرگ ، توانمندی و خالقیت های فوق العاده دفاعی و نظامی، تجلی مردم در پشتیبانی جبهه و جنگ و صدها ابتکار که همه عالئم حضور جدی در 
میدان را نشان می دهد. لشکر های امام حسین )ع( ، نجف اشرف و کربال که بیش از نیمی از کادر و فرماندهی آن اصفهانی بودند و تیپ قمر بنی هاشم، 
 عملیات محرم را انجام دادند، عملیاتی که در آغازین دقایق آن محور عبور لشــکر امام حســین)ع( در التهاب طغیان رودخانه درگیر شد ولی جوانان،
 بی مهابا و تنها به خاطر ادای دین و انجام وظیفه و در اطاعت محض از فرماندهی حرکت را بر ایستایی ترجیح دادند؛اما اقتضای طبیعت چیز دیگری را 
برای اینان رقم زده بود و رودخانه دویرج همه را در کام خود بلعید و این طلیعه ایثار و حماسه جوانان اصفهانی بود که لحظه ای درنگ نکردند و عملیات 

را تا سر منزل مقصود بیش بردند. 

»سید علی بنی لوحی« از آمار شهدای محرم می گوید:»...در عملیات محرم45۰۰ شهید و مجروح دادیم که از میان آنها125۰ شهید بودند که75۰ نفر 
آنها مربوط به شهر اصفهان بود. منطقه »چم سری« و» چم هندی« منطقه عظیمی است ؛چون میعادگاه حدود 75۰ نفر از بچه های مظلوم و حماسه آفرین 
اصفهان است . عملیات محرم چون در ایام عاشــورا انجام گرفت، رزمندگان حال و هوای کربالیی داشتند.می توان گفت  رزمندگان این عملیات نسبت به 
رزمندگان عملیات های دیگر حسینی تر و حسینی وارتر شهید شدند. آن زمان شهدا را از یک منطقه جمع آوری کرده و در سوله ای نزدیک اندیمشک جمع 
کردند که تعدادشان بسیار زیاد بود . از استان های مختلفی بودند وقتی آمار گرفتیم روز دوم و سوم، دیدیم که شهدای اصفهان حدود 75۰ نفر هستند. به واسطه 
مسئولیت آن زمان، دیدیم اگر 75۰ شهید را با هم بفرستیم اصفهان، مردم طاقت و تحمل این همه شهید را ندارند. موضوع را با »حاج حسین خرازی«مطرح 
کردیم و ایشان هم به اصطالح تاکیدش روی همین مسئله بود .تصمیم گرفتیم شهدا را در دو نوبت بفرستیم .۳۳۰ شهید مرحله اول که تشییع شدند و ۳ یا 4 

روز بعد 25۰ شهید دیگر تشییع شدند و حماسه بز رگی آفریده شد... «.

 اوج این حماسه در بیست و پنجم آبان سال 
شصت و یک در شهر اصفهان رخ داد؛ زمانی که 
بیش از ۳7۰ شهید بر دوش مردم سرود رهایی 
را خواندند.روزی که مــردان و زنان و مادران 
و فرزندان شــهدا خم به ابرو نیاوردند و راست 
قامت تر و مصم تر از دیروز شان ، در صف ثبت 
نام و حضور دوباره در جبهه ایستادند تا چشم 
جهانیان بر این عظمــت خیره بماند.پس این 
عظمت و بزرگی باید در تاریخ حماسه و ایثار 
این دیار باقی بماند که کمتریــن یادمان آن 
ثبت این روز در تقویم تاریخ مقاومت اســتان 
اصفهان  است.موضوعی که هر شنونده ای را به 
 پیگیری و تفحص در اصل ماجرا و علل ایجاد آن 
می کشاند و جویای پاسخ این پرسش هستند 
که عملیات محرم کی و کجا انجام شد و اصفهان 
در برابر این بار سنگین چه عکس العملی نشان 
داد و چه شد که روز بیســت و پنجم آبان روز 

حماسه و ایثار اصفهان نام گرفت.

به یاد 26 آبان  95 و یک مداحی خاطره انگیز؛

می گوید: »حال و هوای آن روز قابل وصف نیست، چون خودم هم اولین بار بود به این کاش بازم بریم
شکل محضر حضرت آقا می رسیدم استرس زیادی داشتم، ولی با  آن نگاه پدرانه و بزرگوارانه آقا، آرام شدم. 

ماجرای خواندن بنده هم در آن روز حکایتی دارد. ابتدا قرار نبود در حضور خود آقا بخوانم، بلکه بنا بود فقط در حسینیه 
پیش از حضور آقا چند دقیقه ای مداحی کنم. همین طور هم شد یعنی قبل از ورود آقا به حسینیه، حدود یک ربع خواندم. 

چند دقیقه قبل از حضور ایشان، مسئول اجرایی برنامه آمد و گفت شما در محضر آقا هم چهار، پنج دقیقه ای بخوان. واقعا برایم 
لحظات فوق العاده و غیر قابل وصفی بود. ایشان بسیار محبت و بزرگواری فرمودند، خاطرم هست حدود پنج بار احسنت  و طیب 

ا... فرمودند. بعد نام شاعر را پرسیدند و برای عاقبت به خیری مان دعا کردند. بنده هم چند ثانیه ای با ایشان صحبت کردم.«
این بهترین خاطره یا حداقل یکی از بهترین خاطره های دوران مداحی مداح جوان اصفهانی است که در 2۶ آبان فراموش نشدنی 
دوسال قبل، توانست به محضر رهبر انقالب برسد و در جمع مردم حاضر در بیت رهبری، نوحه معروفش را بخواند. نوحه »منم 
باید برم« که حضرت آقا با آن اشک ریختند و تصاویر مربوط به این صحنه ) خواندن سیدرضا و اشک های رهبرانقالب( پس 
از پایان دیدار به طور مکرر در رسانه ملی پخش شد و در شبکه های مجازی هم بازتاب فراوانی داشت و بسیار دیده شد. حاال 
دوسالی از آن روز خاطره انگیز می گذرد و »سیدرضا نریمانی« می گوید هنوز هم طعم شیرین خاطره زیر زبانش است. پس از 
آن روز ، تعدادی از چهره ها به خاطر اجرای فوق العاده نوحه معروف و اثرگذار »سیدرضا« در محضر رهبر انقالب به او تبریک 
گفتند. از جمله »مجتبی رمضانی« مداح معروف که او را با نوحه شنیدنی و خاطره انگیز »شهید گمنام سالم« می شناسیم، 
برای »سیدرضا« نوشت که این اتفاق ، نتیجه خلوص نیت و وفاداری بی چشمداشت و بی ریای او نسبت به شهدا و خانواده 
آنهاست. یا حجت االسالم »علی سرلک« که در پستی ایسنتاگرامی از سیدرضا نریمانی به عنوان مداحی که از سیرت و صورت 
خوش برخوردار است، یاد کرد و به او تبریک گفت . شکل گیری نوحه »منم باید برم« داستانی شنیدنی دارد. داستانی که با 
گالیه های یک همسر شهید مدافع حرم در گلستان شهدا آغاز می شود.وقتی همسر این شهید »سید« را در گلستان می بیند 
و او را صدا می زند و بغضش تبدیل به اشک می شود و درد دلش را بازگو می کند. از حرف و حدیث های مردمی می گوید که از 
خانواده های شهدای مدافع می پرسند: »شهیدتون چقدر گرفته؟« همانجا از شهدا می خواهد کمک کنند تا بتواند در این باره 

کاری کند و دو، سه روز بعد »منم باید برم« آماده می شود به برکت نگاه و مدد شهدا. 
سیدرضا ســال بعد هم  در مراســم دیدار نوجوانان و جوانان اردوهای راهیان نور با رهبرانقالب حاضر می شود و این بار هم 
مداحی زیبا و تاثیرگذار دیگری را اجرا می کند که بازهم موردتوجه رهبرانقالب و حاضران و شبکه های مجازی قرار می گیرد... 
»صدام رفت، حیله و نیرنگ عوض نشد/ دشــمن میان خلعت صد رنگ عوض نشد/»آهنگران« نماد شد آهنگ عوض نشد/
خط از »حلبچه« رفت »حلب«، جنگ عوض نشد« و حاال اصفهانی ها بی صبرانه منتظرند تا شاید بازهم فرصتی تاریخی برای 
دیدار با رهبر انقالب نصیب شان شود و راستش را بخواهید این گالیه را از مســئوالن استان مان داریم که در تمام این سال 
 ها چرا نتوانسته اند در این زمینه فعال تر حاضر شوند. چرا شهری که بیشــترین شهید را تقدیم کرده، سهمش از این دیدار 
جان افزا، کمترین است؟ ما آرزومندیم بازهم فرصتی دست دهد تا خدمت رهبرمان برسیم. سیدرضا برایمان بخواند و بیت، 

جایی شود شبیه بهشت.

سمیه پارسادوست

پرونده ای برای یک روز پر از حماسه؛
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