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نامه 47 سناتور آمریکایی 
ترفند تبلیغاتی است

اقتصاد مقاومتی در دستور 
کار شورای شهر

 آیت اهلل یزدی، رییس
 مجلس خبرگان رهبری شد
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 واریز یارانه خبرگزاری ها و 
سایت های خبری

 من همان بیرنگ هستم؛ 
عوض نشدم

 تبلیغ دین رسالت خطیر ی است 
که نصیب هر کس نمی  شود

متاسفم که میزبان جام ملت ها 
احتمال  انحالل  سرخابی ها نشدیم
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آموزش ها مطابق بازار کار نیست؛
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 آلودگی،  روی سفید دشت را
 سیاه کرد

استقرار واحدهای صنعتی بزرگ چهارمحال و بختیاری 
در جوار پارک ملی تنگ صیاد و شهر سفیددشت از جمله 
کارخانه سیمان، وضعیت نگران کننده ای از نظرآلودگی 

محیط زیستی ایجاد کرده است.
به گزارش زاینده رود به نقل از مهر، دش��ت سفیددشت 
یک��ی از مهمتری��ن دش��ت ه��ای اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری اس��ت ک��ه در گذش��ته یک��ی از مهمترین 
مناط��ق تولی��د محص��والت کش��اورزی از جمل��ه 
س��یب زمینی ب��ه ش��مار می رفت��ه است.خشکس��الی 
و کاه��ش آب در ای��ن منطق��ه موج��ب ش��ده ک��ه 
 بس��یاری از مزارع کش��اورزی دیگر کشت نش��وند و به

 زمین های بایر تبدیل شوند.در دوران...
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دامن زدن به اختالفات ناسپاسی به 
مردم است

نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با تجلیل از حضور 
مردم در صحنه های مختلف انقالب گفت: در برابر این 
ملت اقدامی جز خدمت بی منت، کار مضاعف و تالش 

شبانه روزی برای حل مشکالت آنان ناسپاسی است.
 آیت اهلل س��ید محمود هاشمی ش��اهرودی در آیین 
افتتاحیه هفدهمین اجالس مجلس خبرگان رهبری 
که در محل س��اختمان قدیم مجلس شورای اسالمی 

برگزار شد افزود: برجسته و پررنگ کردن...



يادداشت

معاوناحمدینژاد:

ردپولهایکثیفازدوران
سازندگیواصالحاتاست

لطف اهلل فروزنده، عضو ش��ورای مرکزی جمعیت ایثارگران 
با اش��اره ب��ه اظهارات اخیر مش��اور ارش��د رییس جمهور 
گف��ت: ترکان اگر ادعا دارد که پول های کثیف را اطرافیان 
احمدی نژاد برده اند، باید اسناد و مدارک خود را به مراجع 
قضای��ی ارائه کند. اینکه بدون س��ند و م��درک چیزی را 
مطرح کنیم، کار خوب و درس��تی نیس��ت. عضو ش��ورای 
مرک��زی جمعیت ایثارگران ادامه داد: اگر این مس��ائل که 
توس��ط ترکان گفته می شود، مستند و منطقی هستند آن 
را ب��ه مراجع قضایی ارائه کند تا بررس��ی ش��ود. تهدید به 
افش��اگری و متهم کردن دیگران ب��دون تعیین مصداق ها 
فقط در جامعه التهاب ایجاد می کند و موجب بی اعتمادی 

مردم شده و کار اشتباهی است. 
فروزن��ده تأکی��د کرد: به نظر می رس��د ای��ن آقایان هدف 
انتخابات��ی دارند و می خواهند به هر روش��ی ش��ده رقبای 
خ��ود را تخریب کنند. مع��اون پارلمانی رییس جمهور در 
دولت دهم تصریح کرد: رد پول های کثیف را باید از دوران 
س��ازندگی و اصالحات جس��تجو کرد. بعد از دوران جنگ 
جریان��ی به نام جری��ان کارگ��زاران روی کار آمد که همه 
می دانن��د جریان ثروتمندی اس��ت و پول ه��ای باد آورده 
فراوانی دارد. فروزنده اظهار داش��ت: در این راستا ما کامال 
موافقی��م که از س��ال ۶۸ وضعیت دولتم��ردان، مخصوصا 
هاش��می رفس��نجانی، خانواده وی، تیم کارگزاران و دولت 
اصالحات بررس��ی ش��ود و بعد وضعیت دولت احمدی نژاد 
هم بررسی شود و هر کسی نسبت به بیت المال بی مباالتی 
کرده و پولی به جیب زده مجازات ش��ود. وی خاطر نش��ان 
کرد: مسلما این اقدامات یک استراتژی تخریب برای دخالت 
و مهندسی در انتخابات سال آتی است. دولت نتوانسته کار 
مثبتی انجام دهد، مسلما افکار عمومی از آن ها می پرسند 
در مقابل حجم کارهایی که در دولت نهم و دهم انجام شد 
شما چه کاری انجام دادید و چون اقدامات قابل مقایسه ای 
ندارند خ��ط تخریب را پیش گرفتن��د. فروزنده در خاتمه 
گف��ت: من به ای��ن آقایان نصیحت می کنم دس��ت از این 
کار ها بردارند. فصل این گونه اقدامات گذشته است. مردم 
می خواهند مس��ئوالن کار کنند و اگر آن ه��ا کاری انجام 
دهند نمره مثبت می گیرند در غیر این صورت خودش��ان 

را خراب کرده اند.

اظهاراتخبرنگاریکهازافشارزاده
کتکخورد!

هدی علی مرادی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان می گوید، 
اصال باور نداشتند فیلم شوخی مدیر استقالل با آن ها این قدر 
بازتاب داشته باشد. شوخی ساده بهرام افشارزاده با گزارشگر 
باش��گاه خبرنگاران جوان تا رس��انه های معتبری چون دیلی 
می رر و ریپورت بلیچر هم بازتاب داشت. البته سوءتعبیر این 
رسانه ها از اقدام مدیر استقالل باعث شد تا بسیاری فکر کنند 
مدیر استقالل این گزارش��گر تلویزیونی را ضرب و شتم کرده 
است. مهدی علی مرادی گزارشگر باشگاه خبرنگاران درباره 
آن اتفاق می گوی��د: » من خودم هم اص��ال در جریان نبودم. 
همکارانم فیلم را روی سایت باشگاه گذاشته بودند و یک دفعه 
بازتاب عجیبی داشت. ما تعمدی در انتشار فیلم نداشتیم. این 
یک شوخی ساده بود. حاج آقا افشارزاده قبال هم گاهی شوخی 
می کرد و سعی می کرد این طوری میزان آمادگی بدنیمان را 
بسنجد. ماش��اءاهلل مدیر استقالل ورزش��کار حرفه ای است و 
دستان قدرتمندی دارند. بعد از این اتفاقات ایشان با من تماس 
گرفت و حالم را پرسید. من هم تأکید کردم که همه ماجرا یک 

شوخی ساده بوده است.«

ادعایديدارسردارسلیمانیبا
مقاماتاردنی

پایگاه صهیونیستی دبکا فایل، به نقل از منابعی که از آن با نام 
»اطالعاتی و نظامی« یاد کرده مدعی ش��د که فرمانده سپاه 
قدس ایران هفته گذش��ته به امان پایتخت اردن س��فر کرده 
بود. این سایت صهیونیستی مدعی شده است که سردار قاسم 
سلیمانی ، پنجش��نبه ۵ مارس به امان س��فر کرده و مهمان 
ژنرال فیصل الش��وبکی، رییس س��ازمان اطالعات اردن و از 
 نزدیکان عبداهلل دوم پادشاه اردن بوده است. دبکا فایل نوشت: 
طرف های ایرانی و اردنی درباره مسائلی نظیر سوریه و عراق 
و جنگ با داعش گفت وگ��و و مذاکره کرده ان��د. پیش از این 
نیز برخی منابع منطقه ای و رس��انه های صهیونیستی مدعی 
شده بودند که سردار سلیمانی به مصر سفر کرده و با مقامات 

مصری دیدار کرده است

منظورهاشمیازمجتهدناصالح
کیست؟

عضو جامعه روحانی��ت مبارز تهران گفت: آنچه اآلن بیش��تر 
بر سر زبان هاست، بحث ریاس��ت آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
در خبرگان اس��ت. من فکر می کنم خبرگان به نتیجه خوبی 
برس��د و تصور می کنم روی آقای هاشمی ش��اهرودی توافق 
اکثریت وجود داش��ته باش��د. حجت االس��الم والمس��لمین 
سیدرضا تقوی، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران در خصوص 
اظهارات هاشمی رفسنجانی مبنی بر » اگر فرد ناصالح برای 
ریاست مجلس خبرگان رهبری کاندیدا شود، من نیز کاندیدا 
می ش��وم« گفت: مطلبی که آقای هاشمی رفسنجانی درباره 
ناصالح گفته، معتقدم که واژه ناصالح باید تفسیر و معنی شود 
و باید گفته ش��ود که ناصالح از نظر آقای هاشمی رفسنجانی 
یعنی چه؟ وی ادامه داد: ما در خبرگان فرد ناصالح با آنچه در 
جامعه و حوزه فرهنگ عمومی این اصطالح معنی می ش��ود، 
نداریم، یعنی نمایندگان خبرگان همه صالح و آدم های خوب، 

عادل، متدین، فاضل، مجتهد و والیت مدار هستند.
عضو جامعه روحانیت مبارز تهران با بیان »ما تعبیر ناصالح را 
در مورد خبرگان رهبری نارسا می دانیم« افزود: حداقل آقای 
هاشمی رفسنجانی باید توضیح می داد که مرادش از ناصالح 
چیس��ت و آیا منظورش این اس��ت که ناصالح برای مدیریت 
هس��تند، یعنی ریاس��ت خبرگان رهبری را نمی توانند اداره 

کنند، بنابراین این با تعبیر ناصالح خیلی سازگاری ندارد.

نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با تجلیل از حضور مردم 
در صحنه های مختلف انقالب گفت: در برابر این ملت اقدامی 
جز خدمت بی منت، کار مضاعف و تالش شبانه روزی برای 

حل مشکالت آنان ناسپاسی است.
 آیت اهلل سید محمود هاشمی شاهرودی در آیین افتتاحیه 
هفدهمین اج��الس مجلس خبرگان رهب��ری که در محل 
ساختمان قدیم مجلس شورای اس��المی برگزار شد افزود: 
برجسته و پررنگ کردن حواش��ی و دامن زدن به اختالفات 
ناسپاس��ی به مردم اس��ت.وی با بیان این ک��ه این اجالس 
نخستین اجالس پس از رحلت آیت اهلل محمدرضا مهدوی 
کنی است، خاطرنشان کرد: آیت اهلل مهدوی کنی فردی عالم 
و انقالبی بود که هر کجا انقالب به او نیاز داش��ت در صحنه 
حاضر شد و جان، مال و آبروی خود را در راه انقالب اسالمی 

هزینه کرد.
نایب رییس اول مجلس خبرگان رهبری افزود: آن مرحوم نه 
هزینه ای به انقالب اسالمی تحمیل کرد و نه انقالب اسالمی 
را برای خود هزینه کرد.آیت اهلل هاشمی شاهرودی با یادآوری 
این که رهبر معظم انقالب، آی��ت اهلل مهدوی کنی را عالم و 
سیاس��تمداری صادق نام نهادند، یاد و خاطره آن مرحوم را 
گرامی داشت.وی در ادامه سخنان خود ضمن تشکر از حضور 
پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن سال جاری افزود: مردم 
ایران در روز 22 بهمن پس از 3۶ سال از عمر انقالب اسالمی 
در سراسر کشور در بیش از یک هزار ش��هر و ۵ هزار روستا 

حضور حماسی داشتند.

نایب رییس مجلس خب��رگان رهبری تصریح کرد: مردم در 
شهرهای سردسیر به رغم س��ردی هوا و در شهرهای استان 
خوزستان نیز به رغم وجود ریزگردها در راهپیمایی روز 22 
بهمن پرش��ور حضور یافتند و خیابان ها مملو از حضور آنان 
بود و هر پیام و سخنی در توصیف و تش��کر از این مردم کم 
است.آیت اهلل هاشمی شاهرودی با بیان این که باید به داشتن 
چنین مردمی به درگاه خداوند شکرگزار بودگفت: راهپیمایی 
22 بهمن برای دش��منان ما در حکم آزمایشگاهی است که 
منتظرند تاثیر تبلیغاتی و سیاس��ی خود را علیه ملت ایران 

سنجیده و اندازه گیری کنند.
وی ادامه داد: 3۶ سال اس��ت که دشمنان منتظرند کاهش 
حضور مردم در راهپیمایی ها را ببینند؛ اما مردم ما هر سال 

پرشورتر در این راهپیمایی ملی حضور پیدا می کنند.
وی اظهارداشت: امسال نیز به لطف الهی ملت ایران یک صدا 
و یکپارچه اراده خود را در دفاع از استقالل، آزادی، پیشرفت 
و عدالت به نمایش گذاش��ت.نایب رییس مجلس خبرگان 
رهبری خاطرنش��ان کرد: این حضور مردم یک پیام روشن 
به دولت های زیاده خواه داش��ت که ابراز تنفر شدید خود را 
از آمریکا اعالم کردند و این واکنش ملت ما و هر ملتی است 
که از تحقیر متنفر است.آیت اهلل هاشمی شاهرودی یادآور 
شد: ملت ما در 22 بهمن امسال با حضور و حماسه آفرینی 
خود نش��ان داد که نه تنها دستش بسته نیست،بلکه آمریکا 
در برابر ملت ما هیچ غلطی نمی تواند بکن��د.وی ادامه داد: 
عظمت ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن مسوولیت همه 

به خصوص مس��ووالن کش��ور و خواص و نخبگان فکری و 
سیاسی را سنگین تر کرده است.نایب رییس مجلس خبرگان 
رهبری همچنین با تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: این اولین 
اجالسیه خبرگان بعد از رحلت مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی، 
رییس فقید مجلس خبرگان است که حقیقتاً یک عالم عامل 
و انقالبی اصیل بود. هرجا انقالب به او نیاز داشت از شورای 
انقالب گرفته تا کمیته ها و از نخست وزیری تا امامت جمعه 
و اخیراً ریاست خبرگان و همچنین اداره دانشگاه امام صادق 

)ع( جان، مال و آبروی خود را هزینه انقالب کرد.
وی ادامه داد: مرحوم مهدوی کنی متکی به تقوا و بصیرت بود. 
نه هزینه ای به انقالب وارد کرد و نه انقالب را هزینه خود کرد. 
امام )ره( درباره اش بارها سخن گفته و رهبر معظم انقالب او را 
به عنوان یک عالم دینی و سیاستمدار صدیق تجلیل کرده اند. 

از خداوند متعال برای او علو درجات را خواستاریم.
وی ادامه داد: با اطمینان و بر اس��اس تجربه 3۶ ساله کشور 
می توان گفت که امروز هیچ مساله ای نیست که اگر مردم دنیا 
با آن مواجه شوند جمهوری اسالمی ایران نتواند بر آن غلبه 
کند.هاشمی شاهرودی خاطر نش��ان کرد:  انقالب اسالمی 
3۶ پس از پیروزی، به فرمولی تجربه شده و بومی و موفق در 

عرصه های مختلف رسیده است.
نایب ریی��س مجلس خب��رگان رهبری با تاکی��د بر این که 
پی��روزی انقالب اس��المی نتیجه ی مردمی ک��ردن مبارزه 
توس��ط امام خمینی )ره( بود به تالش رزمندگان در ۸ سال 
دفاع مقدس اش��اره کرد و گفت: دفاع جانانه در ۸ سال دفاع 
مقدس نتیج��ه ی مردمی ک��ردن دفاع در عرص��ه  دفاعی و 
امنیتی ب��ود و غلبه بر چالش های سیاس��ی و امنیتی نیز در 
این سال ها نتیجه ی مردمی کردن عرصه ی سیاسی است. 
پیشرفت های ش��گفت و چش��م گیر امروز علمی و فناوری 
کشور محصول ایجاد فضای علمی و اعتماد به نفس در بین 
جوانان کش��ور تحت عنوان نهضت تولید علم و جنبش نرم 
افزاری اس��ت.وی با بیان این که مراکز علم سنجی غربی از 
شتاب 11 برابری کشورمان در مقایس��ه با متوسط جهانی 
خبر می دهند، اظهار کرد:  مراکز علم س��نج غربی ایران را به 
عنوان رتبه ی اول در حوزه های علمی و فناوری در س��طح 
منطقه و جزء ده کش��ور اول دنیا در ح��وزه ی علم و فناوری 
می دانند. کشور ما در پر ریسک ترین عرصه ها مانند حوزه ی 
سیاست و دفاع و در پیچیده ترین حوز ها مانند علم و فناوری 
با وجود محدودیت های بی ش��مار جواب داده است و ما در 
این عرصه ها بر چالش ها غلبه کرده و به پیشرفت های مهمی 

دست پیداکرده ایم.

آيتاهللهاشمیشاهرودی:

دامن زدن به اختالفات ناسپاسی به مردم است

ازسویمعاونامورپادمانهایآژانس
بینالمللیانرژیاتمی:

همکاریايرانتايیدشد
 

ت��رو واریورانتا، مع��اون امور پادمان ه��ای آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتم��ی از پیش��رفت در تبادل 
 اطالع��ات در زمین��ه برنامه هس��ته ای ایران خبر

 داد.
 وی در بازگشت از ایران گفت: حل این موضوعات 
زمان بر اس��ت و ما در حال تالش ب��رای حل آنها 
هستیم. معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
ادامه داد: جلس��ه بعدی برای م��اه آینده در تهران 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت، انتظار داریم اواسط ماه 
آوریل 201۵)اواخر فروردی��ن( تدابیر جدیدی به 

ما پیشنهاد شود.
آژان��س بی��ن الملل��ی ان��رژی اتم��ی پی��ش از 
ای��ن خواس��تار ارائ��ه اطالعات بیش��تر از س��وی 
 ای��ران در م��ورد ماهی��ت محاس��بات نوترونی و 
 آزمای��ش ه��ای احتمال��ی م��واد انفجاری ش��ده 

بود.
گفتنی اس��ت مذاکرات ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ب��ا حضور هی��ات آژانس به ریاس��ت 
واریورانتا که س��حرگاه دوش��نبه وارد تهران شد، 
رضا نجفی س��فیر و نماینده دایم ایران در آژانس، 
مس��ووالن س��ازمان انرژی اتمی و نمایندگانی از 
وزارت امور خارجه در محل س��ازمان انرژی اتمی 
 در ته��ران برگ��زار ش��د.رضا نجفی پ��س از پایان
 گفت و گوهای ایران و هیات آژان��س بین المللی 
انرژی اتمی در جمع خبرنگاران گفت: پیرو مالقاتی 
که وزیر امور خارجه با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتم��ی در مونی��خ و همینطور 
دیدار عباس عراقچی معاون وزی��ر امور خارجه با 
 آمانو در وین داشتند، توافق شد این جلسه برگزار

 شود.

واريزيارانهخبرگزاریهاو
سايتهایخبری

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
از واریز یارانه خبرگزاری ها و سایت های خبری 
بخ��ش خصوصی از 20 اس��فندماه 93 خبر داد.
 حس��ین انتظام��ی اف��زود: کیفیت هر رس��انه بر 
اساس ش��اخص های طرح رتبه بندی رسانه های 
فضای مجازی و توجه به اولوی��ت های موضوعی، 
 در میزان یارانه هر خبرگزاری و س��ایت مؤثر بوده

 است. 
وی ب��ه محدودی��ت اعتب��ارات و چش��مگیر 
نب��ودن ارق��ام در نظ��ر گرفت��ه ش��ده اش��اره و 
اب��راز امی��دواری ک��رد ک��ه در آین��ده با س��ایر 
نی��م کم��ک بیش��تری ب��ه  حمای��ت ه��ا بتوا

 فعالیت های رسانه ای انجام دهیم.
 انتظام��ی از انتش��ار فهرس��ت پرداخت��ی یارانه 
ب��ه تفکی��ک ه��ر رس��انه در س��ایت معاون��ت 
 مطبوعات��ی مطاب��ق ی��ک س��ال گذش��ته خبر 

داد.
مع��اون وزی��ر ارش��اد همچنی��ن تاکی��د ک��رد: 
این یاران��ه صرفا ب��ه رس��انه هایی تعل��ق گرفته 
 ک��ه م��اده 1۸ قان��ون مطبوع��ات را رعای��ت 

کنند.
 مطابق م��اده 1۸ قانون مطبوعات در هر ش��ماره 
نش��ریات باید نام صاح��ب امتیاز، مدیر مس��وول، 
نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ 
می رس��د و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار ، نوع 
نشریه )دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
 و هنری و غیره( در صفحه معین و محل ثابت اعالم 
ش��ود.معاون مطبوعات��ی وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی با تاکی��د ب��ر اج��رای م��اده 1۸ قانون 
مطبوع��ات ، تصریح ک��رد: این کار ع��الوه بر الزام 
قانونی، به شفافیت و پاس��خگویی رسانه ها کمک 
می کن��د و آن ها را از ش��بنامه ه��ای الکترونیک 
 متمای��ز م��ی س��ازد؛ زی��را رس��انه ای ک��ه کار
 حرفه ای می کند از شفافیت و پاسخگویی به مردم 

هراس ندارد.
 انتظام��ی افزود: یک��ی از وجوه آزادی مس��ووالنه 
که ش��عار رس��انه ه��ا در بیس��تمین نمایش��گاه 
مطبوع��ات ب��ود، پاس��خگویی و مس��وولیت آنان 
 در مقاب��ل حق��وق مل��ی و حق��وق ش��هروندان
 اس��ت.به گفته وی رس��انه هایی که شفاف عمل 
 می کنند از حاکمیت انتظار دارند که بین آن ها و 

رسانه های غیرشفاف فرق بگذارد.

شنیدهها

2
فردا، طرح رتبه بندی معلمان به مجلس می رود

وزیر آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان گفت: دولت طرح رتبه بندی معلمان را به زودی 
به مجلس تقدیم می کند.علی اصغر فانی اظهار کرد: این طرح در کمیس��یون اجتماعی 
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مع��اون رییس جمه��ور، مصوب��ه هیأت 
وزیران درباره اختص��اص پانصد میلیارد 
ریال برای اج��رای مرحله اول طرح های 
س��اماندهی، بهس��ازی و بازس��ازی 
روستاهای مرزی پنج اس��تان خسارت 
دیده از جنگ تحمیلی را برای اجرا ابالغ 
ک��رد. اس��حاق جهانگیری مع��اون اول 
رییس جمه��ور، مصوبه هی��أت وزیران 
درباره اختصاص پانصد میلیارد ریال برای 
اجرای مرحله اول طرح های ساماندهی، 
بهسازی و بازسازی روستاهای مرزی پنج 
استان خسارت دیده از جنگ تحمیلی را 
برای اجرا ابالغ ک��رد. متن مصوبه هیأت 
وزیران به ش��رح زیر اس��ت: مبلغ پانصد 
 میلیارد ری��ال به صورت تمل��ک دارایی

 س��رمایه ای از محل منابع م��اده )10( 
قانون تنظیم بخش��ی از مق��ررات مالی 
دولت، موض��وع بند )ش( م��اده )224( 

قانون برنامه پنجم توس��عه برای اجرای 
مرحل��ه اول طرح ه��ای س��اماندهی و 
بهسازی و بازسازی روستاهای مرزی پنج 
استان خسارت دیده از جنگ تحمیلی به 
منظور مقابله با حوادث و س��وانح پیش 
بینی نش��ده به ش��رح این جدول زیر در 
اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار 
می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط 

اقدام شود.

ب��ا رای اکثریت قاطع اعض��ای مجلس 
خبرگان رهبری آیت اهلل یزدی، به عنوان 

رییس جدید خبرگان انتخاب شد.
بر اس��اس این گ��زارش، روز گذش��ته 
هفدهمین اجالس��یه مجلس خبرگان 
رهبری در محل ساختمان قدیم مجلس 
شورای اس��المی با حضور اعضا آغاز به 

کار کرد.
بع��د از رحل��ت آی��ت اهلل مهدوی کنی، 

ریاست مجلس خبرگان بر عهده آیت اهلل 
هاشمی ش��اهرودی بود که روز گذشته 
بعد از برگزاری انتخاب��ات و اعالم نتایج 
آیت اهلل یزدی با 4۷ رای از ۷3 رای ، به 
عنوان رییس جدی��د مجلس خبرگان 

رهبری انتخاب شد.
آیت اهلل محسن حیدری، نماینده مردم 
خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با 
بیان اینکه آقایان هاش��می رفسنجانی 
و یزدی، هاش��می ش��اهرودی و مومن 
کاندیدای ریاست خبرگان بوده اند اظهار 
داش��ت: اعضای مجلس خبرگان با 4۷ 
رای موافق آیت اهلل ی��زدی را به عنوان 
رئیس جدید مجل��س خبرگان رهبری 

انتخاب کردند.
الزم به ذکر است هاش��می رفسنجانی 
دیگ��ر کاندیدای ریاس��ت خبرگان 24 

رای کسب کرد.

 محمدجواد ظریف وزیر ام��ور خارجه ایران، نامه اخیر 
4۷ س��ناتور آمریکایی را فاقد هر گون��ه ارزش حقوقی 

دانست و آن را صرفا یک ترفند تبلیغاتی ارزیابی کرد.
ظریف اظهار داش��ت: جالب تر این است، در حالی که 
مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و توافقی حاصل نشده، 
گروه های فشار در آمریکا آن چنان نگران شده اندکه با 
توسل به شیوه های غیرمتعارف بیش از هر چیز نشان 
می دهند که همانند نتانیاهو با هر نوع توافقی مخالفند.
ظریف با اظه��ار تعجب از این که چگونه ممکن اس��ت 
برخی نماین��دگان مجلس یک کش��ور علی��ه رییس 
جمهور و دولت خود ب��ه رهبران کش��ور دیگری نامه 
بنویس��ند، اظهار داش��ت : نام��ه س��ناتورهای مزبور 
 نش��ان می دهد که آنه��ا نه تنه��ا با مق��ررات حقوق
 بین الملل بیگانه اند؛ بلکه حتی ب��ه طور کامل با ریزه 
کاری های قانون اساسی خود در مورد اختیارات رییس 
جمهور آمریکا در اجرای سیاس��ت خارجی نیز آش��نا 
نیس��تند.وی افزود: این س��ناتورها باید بدانند که دنیا 
معادل آمریکا نیست و روابط بین الملل بر اساس موازین 
حقوق بین الملل و تعهدات و تکالیف بین المللی دولت 
ها تنظیم می شود، نه بر اس��اس قوانین داخلی ایاالت 
متحده. ممکن است سناتورهای امضاکننده نامه فوق 
الذکر به صورت کامل آگاه نباش��ند که در حقوق بین 
الملل، دولت ها نماینده کل حاکمیت و مسوول روابط 

خارجی کش��ور خود و ملزم به اجرای تعهداتی هستند 
که در روابط با دیگر دولت ها می پذیرند و نمی توانند 
به بهانه مقررات داخلی از اج��رای تعهدات بین المللی 
خود س��رباز زنند.وزیر امور خارجه گفت : تغییر دولت 
در هیچ کش��وری به معنای منتفی شدن تعهدات بین 
المللی آن کشور نیس��ت؛ بنابراین هر دولتی در آمریکا 
ملزم به اجرای تعهداتی است که دولت فعلی آن کشور 
در یک توافق احتمالی هس��ته ای پذیرا می شود و اگر 
رییس جمهور بعدی به تعبیر سناتورهای مزبور با یک 
گردش قلم تعهدات بین المللی ایاالت متحده را منتفی 
نماید، مرتکب نقض آش��کار حقوق بین الملل ش��ده 
است. به ویژه آن که این تعهدات در قالب یک قطعنامه 

الزم االجرای ش��ورای امنیت و حاصل مذاکره و توافق 
با حضور پنج کش��ور دیگر از جمله تمامی اعضای دائم 
شورای امنیت باشد.ظریف افزود: خوبست این سناتورها 
 بدانند که بر اساس حقوق بین الملل کنگره نیز در آینده 
نمی تواند مفاد توافق را تغییر دهد و بدیهی اس��ت که 
هر اقدام کنگره در جلوگیری از اجرای توافق احتمالی 
دولت آمریکا ب��ه مثابه نقض تعهدات بی��ن المللی آن 
دولت خواه��د بود.وزیر ام��ور خارجه به س��ناتورهای 
امضاکننده نامه یادآور ش��د که بیشترین توافقات بین 
المللی ایاالت متحده در دهه های اخیر از نوع توافقات 
اجرایی ونه معاهدات تصویب ش��ده توسط سنا بوده و 
نامه این س��ناتورها به معنی بی اعتم��اد کردن دنیا به 
اعتبار هزاران توافق اجرایی گذشته، حال و آینده ایاالت 
متحده اس��ت.ظریف در پایان تأکید ک��رد :جمهوری 
اسالمی ایران با حس��ن نیت و اراده کامل سیاسی وارد 
این مذاکرات شده است و ضروری است که طرف های 
مقابل نیز حس��ن نیت و اراده سیاس��ی خ��ود را برای 
رسیدن به توافق و اجرای آن به اثبات برسانند.4۷ نفر 
از س��ناتورهای جمهوری خواه آمریکایی اخیرا در نامه 
ای سرگشاده به مقامات ایران، نوشتند: رییس جمهور 
بعدی آمریکا به راحتی می تواند با حرکت خودکار این 
توافق را به طور کلی لغو کند و کنگره نیز می تواند مفاد 

این توافق را در زمان دلخواه تغییر دهد !

آيتاهلليزدی،ريیسمجلسخبرگان
رهبریشد

وزيرامورخارجه:

نامه47سناتورآمريکايیترفندتبلیغاتیاست

اختصاصپانصدمیلیاردريالبهروستاهای
خسارتديدهازجنگ



گشتی در اخباريادداشت مراسمبیستمینسالگردرحلتسیداحمدخمینیبرگزارمیشود

امینیدرجمعخبرنگاران:

مراسم بیستمین س��الگرد رحلت حجت االسالم سید احمد خمینی  ۲۱ اسفند ماه 
با سخنرانی حجت االسالم س��ید علی خمینی در خیمه حسینی گلستان شهداء 
اصفهان برگزار می ش��ود.این مراسم ۲۱ اسفند ماه از س��اعت ۱5:30 با سخنرانی 

سید علی خمینی در گلستان شهدای شهر اصفهان برگزار می شود.

282مشارکت کننده به نمايشگاه 3
بهاره پیوستند

 نمایش��گاه عرض��ه مس��تقیم کاال وی��ژه ایام ن��وروز ب��ا عنوان 
فروش بهاره، از )۱9 اس��فندماه( در محل نمایش��گاه های بین 
المللی اس��تان اصفهان واقع در پل شهرس��تان آغاز شد و تا ۲7 
 اس��فندماه طی س��اعات بازدید ۱5 الی ۲3 در این م��کان دایر

 خواهد بود.
اصفهان، ۲8۲ مش��ارکت کننده این نمایش��گاه در س��ه سالن 
نمایشگاهی شامل5500 مترمربع فضای کل سالن ها و 3500 

مترمربع فضای مفید حضور دارند. 
درای��ن نمایش��گاه ان��واع م��واد غذای��ی، خش��کبار، آجی��ل، 
چ��ای، پوش��اک، کی��ف و کف��ش، م��واد ش��وینده، گوش��ت 
قرمز و س��فید، گز و ش��کالت، کنس��روها و تن ماه��ی، حوله و 
 منس��وجات، با قیمت تولید و بدون واسطه به ش��هروندان ارائه 

خواهد شد.  
این نمایشگاه با هدف خدمت رس��انی به اقشار متوسط جامعه و 
ارایه محصوالتی با قیمت های پایین تر از بازار هر ساله در سراسر 

کشور برگزار می شود.
 نظارت اتحادیه ها، مجمع امور صنفی، بازرس��ان بهداش��تی و 
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت بر کیفیت، قیمت گذاری 
و بهداشت محصوالت ارایه شده در این نمایشگاه باعث می شود، 

نمایشگاه هر ساله با استقبال خریداران روبه رو شود.

يادواره 32۵ شهید نوجوان  اصفهان 
برگزار می شود

مع��اون فرهنگ��ی، پژوهش��ی اداره کل بنی��اد ش��هید و 
ام��ور ایثارگ��ران اس��تان اصفه��ان گف��ت: ی��ادواره 3۲5 
ش��هید اس��تان  ۱9 اس��فند ماه در آس��تانه  روز بزرگداش��ت 
 مقام ش��هید هم��راه ب��ا تجلی��ل  از 9 خان��واده ش��هید برگزار 

می  شود.
س��یدعلی قریش��ی، مع��اون فرهنگ��ی � پژوهش��ی اداره کل 
بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران اس��تان اصفهان گف��ت: یادواره 
3۲5 ش��هید نوج��وان اس��تان اصفه��ان، ۱9 اس��فندماه و در 
 تاالر ابن س��ینا دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفهان آغ��از به کار

می  کند.
وی با بی��ان این ک��ه این مراس��م به منظ��ور پاسداش��ت مقام 
ش��هدای نوجوان اس��تان و در آس��تانه بزرگداش��ت روز شهید 
برگزار می ش��ود، اظهار کرد: تجلیل از 9 خانواده از خانواده های 
 ش��هدای نوج��وان اس��تان اصفه��ان از برنامه ه��ای وی��ژه این 

یادواره است.
مع��اون فرهنگ��ی ، پژوهش��ی اداره کل بنی��اد ش��هید و ام��ور 
ایثارگران اس��تان اصفهان از حضور پررنگ نوجوانان دانش آموز 
و خانواده ه��ای معظم ش��هدا و ایثارگ��ران در این مراس��م خبر 
داد و گفت: این مراس��م به هم��ت اداره کل بنیاد ش��هید و امور 
 ایثارگ��ران و اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان برگزار

 می شود.

مدير عامل موسسه احیای فرهنگ 
کاشان خبر داد؛

 تاسیس موزه عاشورا
 در کاشان 

 مدیر عامل موسسه احیای فرهنگ شهرستان کاشان 
از تاسیس موزه عاشورا در شهرستان کاشان در آینده 

نزدیک خبر داد.
 س��ید اکبر حلّی، مدیر عامل موسس��ه احی��ای فرهنگ 
کاش��ان در ادامه گفت: برای تأس��یس موزه عاشورا سه 
باب خانه قدیمی  تو درتو و اندرونی به مس��احت حدود 
یک هزار متر مربع در محل��ه قدیمی ملک آباد در حوالی 
زیارت طاهر و منصور متعلق ب��ه خاندان مال احمد و مال 
مهدی نراقی و به مالکیت خانواده خیر ابریشم چی برای 
تأسیس موزه عاشورا در شهرستان کاشان اختصاص داده 
شده است.وی افزود: دو خانه دیگر، خانه مرحوم لذیذی 
با مساحت 400 متر مربع و خانه مرحوم کتابچی به متراژ 
بیش 600 متر مرب��ع که در حال حاض��ر از آن به عنوان 
دفتر مؤسسه احیای فرهنگ کاشان استفاده می شود، به 
س��ه خانه دیگر خانواده خیر ابریشم چی که در مجاورت 
یکدیگر هستند اضافه خواهد ش��د، تا در مجموع این 5 
خانه به عنوان ی��ک مجموعه بزرگ به نام موزه عاش��ورا 
از آن استفاده شود. حلّی، که مس��وولیت معماری موزه 
عاش��ورای کاش��ان را نیز بر عهده دارد، ارزش ریالی این 
خانه ها را در حال حاضر حدود ۱0 میلیارد ریال اعالم کرد 
و افزود: برای مرمت و احی��ای این خانه ها به 50 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز است که برای تأمین آن نیازمند مساعدت 
خیرین شهرستان کاش��ان اس��ت.  این معمار برجسته 
بناهای تاریخی و اسالمی شهرستان کاشان یاد آور شد: 
برای مرمت و احیای موزه عاشورای کاشان تا کنون بیش 
از یک میلیارد و ۲00 میلیون ری��ال از محل کمک های 
مردمی و خیران و کمک های دولتی تأمین و هزینه شده 
است. حلّی، در ادامه با اشاره به این که در موزه عاشورای 
کاشان اشیای عاشورایی برای معرفی به مردم به نمایش 
گذاش��ته خواهد ش��د گفت: در موزه عاش��ورای کاشان 
انواع و اقس��ام آئین های عاشورایی، اش��عار عاشورایی، 
مدیحه سرایی، آئین های عاشورایی، وقفیات و موقوفات 
عاشورایی، وقف نامه های عاشورایی و هر آنچه مربوط به 
عاشورا است در این  موزه به مردم معرفی خواهد شد.مدیر 
عامل مؤسسه احیای فرهنگ کاشان یاد آورشد: در موزه 
عاشورای کاشان اشیایی شامل علم و کتل، دست و مشک 
آب نمادین حضرت ابوالفضل العباس، خیمه و چادرهایی 
 با قدمت باال در انبارهای هیات ه��ای مذهبی نگهداری 

می شود به نمایش گذشته خواهد.

اقتصادمقاومتیدردستورکارشورایشهر

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
بار اجرایی پروژه  های کالن شهری مانند 
میدان امام علی )ع( بر دوش مردم است و 

این در حالی است که باید از اعتبارات ملی تامین شود.
 رضا امینی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات اظهار 
با بیان اینکه تمام تالش ما این است که رویکرد اقتصاد مقاومتی 
را در برنامه های خود لحاظ کنیم، اظهار داش��ت: تعداد مصوبات 
شورای اسالمی شهر اصفهان در طول ۱8 ماه اخیر ۲80 مورد بوده 
و کمتر از ۱0 مورد از الیحه های شهرداری در شورای اسالمی شهر 

اصفهان رای نیاورده و برگشت خورده است.
وی افزود: با توجه به اهتمام وی��ژه به طرح های محرومیت زدایی 
در شورای چهارم اعتبارات تخصیص یافته به این امر در سال 93، 
45 میلیارد تومان و در سال 94 نیز 67 میلیارد تومان پیش بینی 
شده است. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با انتقاد از اینکه بار 
اجرایی پروژه  های کالن شهری همانند ساخت میدان امام علی )ع( 
به جای اعتبارات ملی بر دوش مردم است، ابراز داشت: شورای شهر 
 تعریف جدید برای طرح های بزرگ کمتر داش��ته است؛  چرا که 
نمی خواستیم سال ها بودجه مردم شهر درگیر پروژه های عمرانی 

شود.
وی با اش��اره به وجود 5 کمیس��یون در ش��ورای اس��المی شهر 
خاطرنشان کرد: این کمیس��یون ها حداقل هفته ای یک جلسه 
دارند که با حضور در مجامع اجتماعی نظرات مردم را دریافت و به 
صحن علنی شورا که حلقه واسط مردم، شهرداری و دستگاه های 
دیگر اس��ت، می آورند.رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان 

 در بخش دیگری از س��خنان خود در ارتباط با س��والی پیرامون
 محرومیت زدایی تاکید کرد: در سال 93 علی رغم عدم تحقق ۱00 
بودجه شهرداری تاکنون اعتبار تخصیص یافته به مناطق محروم 
ش��هر اصفهان ۱00 درصد محقق شده اس��ت.وی ادامه داد: این 
مساله از دوره دوم شورای شهر مطرح بوده است؛ اما نکته مهمی 
که در حین محرومیت زدایی باید مدنظر داشته باشیم قابلیت تریق 

بودجه در مناطق محروم است.
امینی گف��ت: مناطق مح��روم در عرض یک یا دو س��ال محروم 
نش��ده اند و در این بازه زمانی نیز نمی توان آنها را از ردیف مناطق 
محروم خارج کرد. در این راستا باید توجه داشته باشیم که هر چه 
فعالیت های محله محور در محالت مورد توجه قرار گیرد می توان با 
سرعت بیشتری در امر محرومیت زدایی موفق شد.وی اضافه کرد: 
گاهی برای خیابان سازی در این مناطق ممکن است خانه ای چند 
طبقه که چند خانوار از قشر ضعیف جامعه در آن زندگی  می کنند 
خراب شود و این در حالی است که پول تعلق گرفته به آنها برای 
رهن یک خانه کافی نیس��ت بنابرای��ن در کنار ای��ن مقوله باید 
مسایل جانبی نیز درنظر گرفته شود.رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان در ادامه در ارتباط با ایجاد سازمان گردشگری در اصفهان 
بیان داش��ت: با توجه به اینکه ش��هرداری با عناوی��ن و اعتبارات 
مختلف فعالیت های گردشگری انجام می دهد، قرار شد سازمان 
گردشگری با درنظر گرفتن وظایف میراث فرهنگی و بدون تداخل 
در کار این ارگان ایجاد شود. وی افزود: شورای شهر تسهیالتی و 
دولت در این زمینه مدنظر خواهند داشت و سال گذشته 5 میلیارد 
تومان برای این سازمان در نظر گرفته شد که به دلیل عدم ابالغ 

اساسنامه این سازمان بودجه در نظر گرفته شده برای گردشگری 
در هنگام اصالح بودجه به ردیف های دیگری اختصاص یافت.

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان با اش��اره ب��ه کمبود 
زیرساخت های گردشگری همانند کمبود هتل در شهر اصفهان 
تاکید کرد: بر این اساس با مصوبه شورا صدور پروانه ساختمانی به 

هر عنوان برای هتل تا سه سال آزاد است.
وی در ارتباط با ایجاد فضای س��بز در اصفهان نیز اظهار داشت: 
نقش فضای سبز در ایجاد تفرجگاه اکنون در شهرمان محسوس 
است؛ اما به نقش زیست محیطی درخت در اصفهان کمتر توجه 

شده است که نیارمند توجه جدی و عزم ملی است.
 امینی با اشاره به انعکاس اخبار شهر تاکید کرد: وظیفه رسانه ها 
این اس��ت که در اوج احترام به مس��ووالن اوج اس��تقالل و عزت 
رسانه ها حفظ ش��ود؛ به گونه ای که بتوانند به راحتی از عملکرد 

مدیران انتقاد و اخبار را بدون مالحظه انتقال دهد.
وی ابراز داشت: شهرداری هنوز علی رغم تذکرات اعضای شورای 
اسالمی شهر اصفهان در خصوص ارائه الیحه حمایت از مطبوعات 

اقدامی در این راستا انجام نداده است.
وی افزود: دو روز گذش��ته در خصوص ع��دم ارائه الیحه حمایت 
از مطبوعات تذکر کتبی یکی از اعضای ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان را به شهردار ارائه داده ام. امینی با اشاره به سه طرح جامع 
ترافیکی شهر اصفهان در بودجه سال 94 گفت: در سال 94 به سه 
طرح بزرگ تقاطع غیر همس��طح ۲5 آبان، تقاطع غیر همسطح 
میدان استقالل و کمربندی شمال اصفهان از روبروی کارخانه قند 

اصفهان اعتبارات خوبی اختصاص یافته است.
وی در ارتباط با استیضاح شهردار اصفهان نیز با بیان اینکه سوال، 
تذکر و استیضاح امری عادی است گفت: به عقیده من 95 درصد 
از اقدامات شهردری به جا و صحیح است؛ اما اگر مشکلی از سوی 
اعضای شورای شهردر ارتباط با ش��هرداری ارائه شود در ابتدا به 
شهردار تذکر خواهیم داد که در صورت عدم دریافت پاسخ به سوال 
و استیضاح ممکن است منجر شود و امکان منتفی شدن هرکدان 
از این مراحل نیز وجود دارد. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: سه تذکری که اعضای شورا به ش��هردار امضا کرده اند در 
ارتباط با عنوان مدیرکلی حوزه شهردار، پدیده داللی شهرداری و 
فساد اداری و قطار شهری بوده است؛ اما این تذکرات به هیچ عنوان 

به معنای آن نیست که کل شهرداری را فساد گرفته است.
وی با بیان اینک��ه در زمینه این تذک��رات باید آب��روی افراد در 
نظر گرفته ش��ود و حق تع��داد زیادی کارمند که در ش��هرداری 
کار م��ی کنند نادی��ده گرفت��ه نش��ود، اضافه گرد: مس��تندات 
 قانونی ب��رای تذکرات بای��د ارائه و به ش��کل محرمانه بررس��ی

 شود.
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 امام جمعه اصفهان با اشاره بر اینکه یک روحانی لباس 
سربازی امام زمان)عج( را به تن کرده است، گفت: تبلیغ 
دین و شریعت رسالت خطیر و مهمی است که توفیق آن 

نصیب هر کسی نمی  شود.
آیت اهلل سیدیوس��ف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه اصفهان ش��امگاه ۱7 اسفندماه 
در گردهمای��ی روحانیون ش��اغل در نیروهای مس��لح 
اس��تان اصفه��ان، ضمن اب��راز خرس��ندی از برگزاری 
ای��ن گردهمایی، با تأکی��د بر اینکه برگزاری جلس��ات 

به طور مس��تمر و ماهان��ه بر اثرگ��ذاری در س��طح جامع��ه و تقویت جبه��ه انقالبی 
کمک می کندگفت: بدون ش��ک چنی��ن گردهمایی های��ی دارای برکاتی اس��ت که 
بصیرت و تبیین مس��ائل یکی از این ثمرات اس��ت و این نخس��تین بار اس��ت که این 
 گردهمایی ش��کل می گیرد و دومین گردهمایی نیز در اردیبهشت ماه سال 94 برگزار

 خواهد شد.
وی در ادام��ه اف��زود: رس��التی مه��م و اله��ی ب��ر دوش روحانی��ون اس��ت و 
ش��غلی باالت��ر ارزش��مندتر، مؤثرت��ر و عاقب��ت دارت��ر از روحان��ی ب��ودن وج��ود 
ن��دارد، روحانیون مکت��ب اهل بی��ت را احی��ا می  کنن��د و ام��ام رض��ا می فرمایند: 
 خ��دا رحمت کن��د کس��انی را ک��ه دی��ن خ��دا و مکتب م��ا اه��ل بی��ت)ع( را احیا 

می کنند.
عضو مجلس خبرگان رهب��ری اظهار کرد: بر طبق روای��ات و احادیث نبوی، کار تبلیغ 

دین و شریعت امری ارزشمند است و موجبات عاقبت بخیری انسان را فراهم می کند.
امام جمعه اصفهان با اشاره بر اینکه یک روحانی لباس سربازی امام زمان)عج( را به 

تن کرده اس��ت افزود: تبلیغ دین و ش��ریعت رس��الت 
 خطیر و مهمی اس��ت ک��ه توفیق آن نصیب هر کس��ی

 نمی  شود.
مدی��ر حوزه های علمیه اس��تان اصفه��ان ضمن تأکید 
بر لزوم افزایش توانمندی علم��ی روحانیون بیان کرد: 
روحانی اگر اهل علم و مطالعه نباشد دنیا و آخرت خود 
را تباه کرده اس��ت، روحانی��ون وظیفه دارن��د تا مبانی 
دینی را در جامعه گس��ترش دهن��د و بهترین روحانی 
 در حقیقت کس��ی اس��ت که ای��ن وظیفه را ب��ه خوبی

 انجام دهد.
آیت اهلل طباطبایی نژاد افزود: دعوت مردم به سوی وحدت و یگانگی، ترویج اسالم و دین 
از جمله مهم ترین وظایف یک روحانی است که باید تمام هم و غم خود را در انجام این 

امر بگذارد.
امام جمعه اصفهان به تأثیرگذاری روحانیون در جامعه اشاره کرد و گفت: روحانیون اگر 
راهی را اشتباه بروند، صدها نفر نیز همراه با آن ها به اشتباه می روند بنابراین نباید اجازه 

داد که این اشتباه صورت گیرد.
امام جمعه اصفهان با اشاره به فرارسیدن ایام ش��هادت حضرت زهرا)س( بیان کرد: در 
منابع معتبر اهل سنت نقل شده است که پیامبر اکرم)ص( فرموده اند »نخستین کسی 
که به بهشت وارد می ش��ود حضرت زهرا)س( هس��تند« و فهم این مطلب با عنایت به 
تفاوت دنیا و آخرت بسیار مهم است، آخرت عالم باطن است اما دنیا عالم ظاهر است پس 
کسی که در عالم باطن بر همه پیشی می گیرد به طور حتم در عالم ظاهر هم باید بهترین 

و برترین شخصیت را داشته باشد.

استاد حوزه علمیه اصفهان گفت: برطبق آیات و روایات 
ذی القربی اهل بیت پیامبر)ص( هس��تند و مصداق بارز 

ذی القربی حضرت زهرا)س( است.
 حسین صالحی استاد و پژوهشگر حوزه علمیه اصفهان، با 
بیان فضائل حضرت زهرا)س( در خطبه فدکیه گفت: این 
خطبه شامل مواضع و سخنان حضرت صدیقه)س( است 
 و از آن جهت که منصوب به فدک است به فدکیه معروف

 شده است.
وی با بیان پیش��ینه تاریخی منطقه فدک ابراز داشت: از 
لحاظ تاریخی این منطق��ه در ۱40 کیلومتری مدینه و 

منطقه ای آباد و خوش آب و هوا و دارای باغات و چشمه های متعددی بوده است.
صالحی با اشاره به این که قلعه های یهودیان در اطراف این منطقه قرار داشت گفت: 
در جنگ خیبر و در پی شکستن پیمان قبایل بنی قریضه و بنی نضیر با رسول خدا، 

این منطقه به تصرف مسلمانان درآمد.
اس��تاد حوزه علمیه اصفهان با بیان آیات ابتدایی س��وره انفال اظهار داشت: منطقه 
فدک جزء زمین هایی بود که یهودیان بعد از شکست از مسلمانان به جای غرامت به 

سپاه اسالم دادند و عهده دار این زمین شخص رسول خدا بود.
وی فدک را با توجه به نظرات بزرگان دین، جزء انفال و »فیئ« دانست و گفت: از این 
وجه این دارایی ها را فیئ می گویند که بدون خون ریزی به دست مسمانان افتاده و 

مسوولیت آن را خداوند، برعهده پیامبر اسالم نهاده است.
صالحی با اشاره به آیات 6 و 7 سوره حش��ر، فدک را جزء بیت المال ندانست و ابراز 
داشت: در آیات س��وره حش��ر به طور صریح اموالی که در آن مسلمین شتری برای 
تصاحب آن نراندند و شمیری در راه آن نکشیدند را جزء فبئ می داند که عهده دار 

آن رسول خداست.این پژوهش��گر حوزه علمیه 
اصفهان در ادامه با بیان آیات متعددی از کالم اهلل 
مجید، فیئ را غیر از بیت المال و حق ذی القربی 
دانست و گفت: برطبق آیات و روایات ذی القربی، 
اهل بیت پیامبر هستند و مصداق بارز ذی القربی 

حضرت زهرا است.
وی ش��بهه ای را که بعضی از اف��راد بر این اموال 
و با تکیه بر آیات س��وره روم بیان می کنند، عدم 
اطالع کافی و یا غرض ورزی برخی افراد قلمداد 
کرد و ابراز داش��ت: با اندکی دقت در زمان نزول 
این آیات متوجه می شویم که این آیات در مکه نازل شده و فاصله زمانی آن تا قضیه 

فدک هفت سال است.
صالحی وجود لفظ » لما« در این آیات را مبنی بر »ِعلّیه« بودن آن دانس��ت و گفت: 
ابوس��عید خدری در این رابطه گفته اس��ت »پیامبر وقتی ف��دک را گرفت آن را به 

دخترش فاطمه داد و فرمود: یا فاطمه! لِک َفَدٌک.
استاد حوزه علمیه اصفهان در ادامه آیه 38 سوره روم و نامه 45 نهج البالغه را شاهدی 
بر تحویل سند فدک به حضرت زهرا دانس��ت و گفت: فدک را حضرت زهرا در سال 
هفت هجری و چهار سال قبل از رحلت رسول خدا تحویل گرفتند و این در صورتی 

بود که پیامبر در سال یازدهم هجری از دنیا رفتند.
وی در پایان و در جواب این سؤال که چرا پیامبر فدک را به امیر مؤمنان ندادند ابراز 
داشت: پیامبر برای جلوگیری از غصب فدک آن را به دخترشان دادند و از طرف دیگر 
اگر آن را به حضرت علی داده بودند آن را به بهانه این که باید فدک در دست خلیفه 

باشد دوباره غصب می کردند.

100اکیپ راهداری ثابت و سیار نوروزی در 
اصفهان مستقر شدند

محمود محمودزاده، مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان با اش��اره به 
قرارگیری اصفهان در مرکز کشور پیک ترافیکی این استان را به خصوص در 
ایام نوروز بس��یار سنگین توصیف کرد و گفت: در آستانه سفرهای نوروزی با 
هدف ایجاد تردد ایمن و روان در س��طح راه های استان اصفهان تعداد ۱00 
اکیپ راهداری به همراه انواع ماش��ین آالت نیمه س��نگین مجهز به GIS از 
۲5 اس��فند س��الجاری لغایت ۱5 فروردین 94 در س��طح راههای استان به 
ویژه ایس��تگاههای امنیت و سالمت مس��تقر و در خدمت رسانی به مردم و 
اس��تفاده کنندگان از راههای این اس��تان آماده باش کامل می باشند. وی از 
اقدامات مهم این اداره کل در برقراری تردد ایمن و روان مس��افرین نوروزی 
در س��طح راههای اس��تان اصفهان را خط کش��ی 4 هزار کیلومتر از راههای 
ش��ریانی استان،آشکار س��ازی تابلوهای ایمنی،ترمیم شبکه روشنایی،اصالح 
540 کیلومتر ش��یب شیروانی و بخش��نده کردن راهها،احداث ایستگاه های 
راهداری نوروزی،ایجاد ایس��تگاه امنیت و س��المت با استقرار کلیه نیروهای 
امدادی در ۲0 نقطه از محورهای ش��ریانی استان،  احداث 4 پارکینگ جاده 
ای، نصب 50 کیلومتر نیوجرس��ی،نصب 90 کیلومتر گاردریل،آشکار سازی 
نق��اط پرحادثه،نصب ۱۲ هزار تابلو و عالئم فس��فری،نصب ۲هزار متر مربع 
تابلو های اطالع رس��انی عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس آسیب شناسی 
حوادث جاده ای استان اصفهان 50 درصد از حوادث منجر به فوت به لحاظ 
واژگونی است که در اثر سرعت زیاد، سبقت غیرمجاز و خواب آلودگی است 
که به مس��افرین نوروزی توصیه می ش��ود با توقف کوتاهی در ایستگاه های 
راهداری نوروزی و امنیت و سالمت ضمن پذیرایی از خود و خانواده سفری 

ایمن و خاطره انگیزی را برای خود و خانواده رقم زنند.

۵ طرح  فرهنگی در بقعه امامزاده 
سیدمحمد)ع( به بهره برداری رسید

پنج طرح خدماتی، عمرانی و فرهنگی مذهبی، ۱6 با حضور مس��ووالن 
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و مس��ووالن شهرستان خمینی شهر 

به بهره برداری رسید.
ط��ی مراس��می و ب��ا حض��ور مس��ووالن س��ازمان اوق��اف و ام��ور 
خیری��ه کش��ور، اس��تان اصفه��ان و همچنین مس��ووالن شهرس��تان 
خمینی ش��هر، پنج ط��رح خدماتی عب��ارت از زیباس��ازی و آینه کاری 
رواق حض��رت عل��ی)ع(، فضاس��ازی و دیوار کش��ی، پ��ارک ب��ازی 
کودکان، بهس��ازی مجموعه فرهنگ��ی مذهبی امام��زاده و دائر کردن 
 اتاق عق��د ویژه زوج های ج��وان، تجهی��ز و راه ان��دازی کتابخانه افتتاح

 شد.
آس��تان امام��زاداه س��ید محمد )ع( با توجه ب��ه جذابیت ه��ای طبیعی 
و همج��واری با منطقه کوهس��تانی و مزار ش��هدای دف��اع مقدس، هر 
 هفت��ه ش��اهد اس��تقبال ه��زاران نف��ر از م��ردم ش��هرهای همجوار

 است.
و  مس��افران  از  زی��اد  تع��دادی  س��ال  ط��ول  در   همچنی��ن 
 گردش��گران داخل��ی و خارج��ی ش��هر اصفه��ان از این م��کان بازدید 

می کنند.
گفتنی است؛ درمراسم افتتاح این طرح ها که حدوداً چهار میلیارد ریال 
هزینه شده اس��ت، قائم مقام س��ازمان اوقاف و امور خیریه کشور، مدیر 
 کل اوقاف اصفهان، امام جمعه، فرماندار و ش��هردار خمینی شهر حضور

 داشتند.

آيت اهلل طباطبايی نژاد:

تبلیغ دين رسالت خطیر ی است که نصیب هر کس نمی  شود
استاد حوزه علمیه اصفهان:

حضرت زهرا مصداق بارز ذی القربی است 
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اسرافیلاحمدیه
رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارت

 بدينوسیله به اطالع می رساند پروانه اکتشاف تالک به شماره 
8۵33-104/93۵7۵/6 م�ورخ 91/12/02 ص�ادره به نام خانم 
فرزانه ربانی مفقود گرديده است، لذا از يابندگان تقاضا می شود 
در صورت يافتن پروانه مزبور، آن را به سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان به نشانی: اصفهان – خیابان 22بهمن – 
مجتمع اداری غدير – ساختمان شهید کاظمی سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان اصفهان تحويل فرمايند.

م الف:353۱۲

گروه 
جلمعه



يادداشت

بیشترين تعداد بیکاران لیسانسه هستند

بررسی های جدید مرکز آمار ایران نشان می دهد که بیشترین 
تعداد بیکاران کش��ور افرادی با مدرک لیسانس هستند. این 
مرکز همچنین از میلیونی شدن آمار بیکاری در میان جوانان 
 خبر داده است و این در حالی اس��ت که گروه کم سوادان و یا

 بی سوادان کمترین آمار بیکاری را دارند.
دکتر هادی معتقد است: خصوصی سازی و اعتماد به آن مهم 
ترین راه حل برای کاهش بیکاری در جامعه است. در غیر این 
صورت و با تولید س��االنه و میلیونی اشتغال توسط دولت نیز، 
مشکل بیکاری حل نخواهد شد. این آسیب شناس اجتماعی 
اظهار کرد: یک��ی از مهم ترین بحث ه��ا و دالیل بیکاری این 
است که تحصیل کرده ها )و بیش از همه افرادی که لیسانس 
دارند(، حاضر به اش��تغال در هر ش��غلی نیس��تند. همچنین 
بسیاری از افراد خواسته شغلی اش��ان این است که در شغل 
تخصص خودش��ان کار کنند و نه در جای دیگر. خصوصا اگر 
آن کار پایین تر از س��طحی باش��د که افراد در آن قرار دارند. 
کارفرماها نیز حاضر به اس��تخدام و به کارگی��ری یک فرد با 
مدرک لیس��انس با حقوقی برابر با یک فرد ب��ا مدرک دیپلم 

هستند.
 وی در ادامه همچنین گفت: اگر دولت توان تولید ساالنه، یک 
میلیون شغل را نیز داشته باش��د، همچنان معضل بیکار حل 
نخواهد شد. دلیل این امر این است که جمعیت جوان کشور 
بسیار باالست و دولت هیچ گاه نخواهد توانست معضل بیکاری 
را با این میزان از جمعیت جوان حل کند. این آسیب شناس با 
تاکید بر لزوم رفتن به سمت خصوصی سازی در زمینه اشتغال 
گفت: بهترین راه کار مطرح در طی سالیان اخیر، اصل 44 و 
بحث خصوصی سازی است. ما باید به سمت خصوصی سازی 
حرکت کنیم. تعاونی ها در چنان ش��رایطی می توانند نقش 
بسیار موثری داشته باش��ند. اگر در بودجه مصوب، بخشی از 
آن برای تعاونی ها در نظر گرفته شود، ما شاهد تحول در بحث 
اشتغال خواهیم بود. با خصوصی سازی بحث اشتغال، بسیاری 
از جوان ها اقدام به کارآفرینی نیز خواهند کرد. دکتر معتمد 
تش��ریح کرد: به طور کلی می توان از طریق در کنار هم قرار 
دادن تعاونی، اصل 44 و کارآفرینی معضل بیکاری جوانان را 

تا حد بسیار زیادی حل و فصل کرد.
  در کنار هم ق��رار گیری این س��ه مورد و اختص��اص بودجه 
 م��ی توان��د خالقی��ت ه��ای بس��یاری را نی��ز در پ��ی

 داشته باشد.

ايران در ارمنستان، مرکز تجاری 
راه اندازی می کند

هرویک یاریجانیان، عضو هیات مدیره ات��اق بازرگانی ایران 
و ارمنس��تان در کنفرانس��ی خبری اعالم کرد: ایران با هدف 
صادرات، به زودی یک مرکز تجاری در ارمنستان راه اندازی 
خواهد کرد. به گفته یاریجانیان، این مرکز توس��عه تجارت، 
مکانی برای ص��ادرات کااله��ای ایران به کش��ورهایی نظیر 

گرجستان و روسیه خواهد بود. 
وی افزود: »یک ایستگاه قطار در نزدیکی این مرکز قرار دارد 
که می تواند به راحتی و با صرفه اقتصادی محصوالت ایرانی را 
به کشورهای هدف یا حتی اروپا صادر کند.« این مقام ارمنی 
ادامه داد: در حال حاضر حجم مب��ادالت تجاری بین ایران و 
ارمنستان به 340 میلیون دالر می رس��د و در این میان تراز 
تجاری ایران مثبت است. ارمنس��تان مصرف کننده فرآورده 
های غذای��ی ایران از جمله گوش��ت گاو، مرغ، میگو و س��ایر 
محصوالت تولیدی این کش��ور اس��ت. یاریجانیان همچنین 
خاطر نش��ان کرد که بخش خصوصی ایران و مجارس��تان به 
زودی یک فعالیت مشترک را به منظور افزایش بیش از پیش 
س��طح مبادالت تجاری بین دو کش��ور آغاز خواهند کرد. در 
حال حاضر، حجم مبادالت تجاری بین ایران و مجارستان به 
40 میلیون دالر می رسد. پیش بینی می شود که این رقم تا 

سپتامبر 2015 به 100 میلیون دالر برسد.

توقف خط تولید وانت پیکان و 
جايگزينی آريسان 

روز گذشته در مراسمی در کارخانه خودروسازی تبریز، خط 
تولید وانت پیکان متوقف و خطوط تولید انبوه وانت آریسان 

آغاز شد.
 در این مراسم که با حضور یکه زارع،  مدیرعامل ایران خودرو، 
صالحی نیا معاونت صنایع وزارت صنعت و برخی نمایندگان 
مجلس و استاندار تبریز برگزار ش��د به صورت نمادین وانت 
پیکان به اتاقی در کنار سالن منتقل و خط تولید وانت آریسان 

آغاز شد.
 غالمرضا صادقیان مدیرعامل ایران خودرو تبریز در افتتاحیه 
این مراسم با اشاره به اینکه این شرکت سال 85 تأسیس، در 
سال 86 به بهره برداری و در س��ال 87 به تولید انبوه رسید، 
اظهار داش��ت: طی این چند س��ال 562 هزار وانت باردو در 

شرکت خودروسازی تبریز تولید شده است. 
وی با اعالم اینکه به ازای هر خودروی تولیدی یک و نیم نفر 
اشتغالزایی شده است، افزود: در مجموع توانسته ایم 850 هزار 

اشتغال مستقیم را در این شرکت به وجود آوریم.
 صادقیان ب��ا اعالم اینک��ه با وج��ود رکوده��ای پیش روی 
خودروس��ازی توانس��ته ایم این موضوع را حل و حتی تولید 
خود را یک و نیم برابر سال گذشته برسانیم، گفت: این شرکت 
در سال گذش��ته رکورد روزانه 604 دس��تگاه را تجربه کرده 
 است که درصددیم این میزان را با تولید آریسان نیز افزایش

 دهیم.

مذاکرات هسته ای در مسیر موفقیت 
قرار گرفته است

اس��تاد موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگان��ی روند 
مذاکرات هس��ته ای را امی��دوار کننده و در مس��یر موفقیت 
ارزیابی کرد. عل��ی دینی ترکمانی افزود: ش��اید به س��رعت 
گش��ایش های اساس��ی صورت نگیرد؛ اما به نظر می رس��د 
 که این دور مذاک��رات تا ح��دود زیادی نتیج��ه بخش بوده 

است.
 وی افزود: براساس اعالم تیم مذاکره کننده ایرانی که در یک 
مرحله همه موضوعات حل و فصل خواهد ش��د، این برداشت 
می ش��ود که تحریم ها کامال برداشته ش��ود؛ اما قدرت های 
بزرگ بحث دو مرحل��ه ای بودن را مطرح م��ی کنند؛  به این 
معنی که یک توافق اولیه صورت گی��رد و تحریم ها طی یک 
فرآیند زمانی که ممکن است 10 سال طول بکشد، به نتیجه 
برسد که بر این اس��اس همچنان توافق برای چگونگی نهایی 

شدن کار صورت نگرفته است. 
ای��ن اقتص��اددان تاکی��د ک��رد: حت��ی اگ��ر ی��ک تواف��ق 
اولی��ه ص��ورت گی��رد، در عم��ل ممک��ن اس��ت خیل��ی 
 از تحری��م ه��ا نادی��ده گرفت��ه ش��ود و از کن��ار آن عب��ور

 کنند. 
وی افزود: توافق اولیه انتظ��ارت تورمی در اقتص��اد ایران را 
به ش��دت کاهش و فرآیند ج��ذب س��رمایه را افزایش داده 
و ص��ادرات و واردات را تس��هیل خواهد کرد؛ ب��ه طوری که 
 ب��ه ازای نقدینگی موجود، ت��ورم و رکود در کش��ور نیز مهار 

خواهد شد. 
دینی ترکمانی ب��ا بیان اینک��ه اعمال تحریم ه��ا علیه ایران 
وضعیت اقتصادی کش��ور را در مقایس��ه با رقبای منطقه ای 
در س��طح پایین تری قرار داد  افزود: امید است با لغو تحریم 
 ها، اوضاع اقتصادی کش��ور به روال عادی خ��ود برگردد. این 
 تحلیل گر اقتص��ادی، تصریح ک��رد: واقعیت این اس��ت که 
تحریم ها باعث ش��د اقتصاد ما با مش��کالتی روبه رو ش��ود و 
سرمایه گذاری خالص افت ش��دیدی پیدا کند. ظرفیت های 
تولیدی محدود ش��ود و ب��ا کاهش عرض��ه کل؛ تقاضای کل 

افزایش یابد و فشارهای تورمی تشدید شود. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طرح های سرمایه گذاری 
 ناتمام مان��د و تولید کاهش پیدا کرد که با برداش��ته ش��دن
 تحریم ها، س��رمایه در گردش مورد نیاز بن��گاه ها به صورت 

تقریبی با افزایش همراه خواهد شد.
 وی افزود: درحصول توافق، گشایش هایی در اقتصاد صورت 
خواه��د گرفت و م��ی توانیم با س��رمایه گ��ذاری بلندمدت، 
ظرفیت ه��ای جذب بیش��تری ایجاد کنی��م و ظرفیت های 
 تولی��دی مولد در حداقل زمان و با کیفیت مناس��ب داش��ته

 باشیم.

4
شورای نگهبان از الیحه بودجه ۹۴ ایراد گرفت

سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد الیحه بودجه 
سال ۹4 خبر داد. نجات اهلل ابراهیمیان افزود: برخی از ایرادات به بودجه سال ۹4 در مورد 
احکام تصویب شده در این ارتباط است که ماهیت غیر بودجه ای دارد و برخی از مواد تصویب 
شده در الیحه بودجه به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام مورد ایراد قرار گرفته است.

دانش��گاه ها بنگاه ه��ای مدرک ش��ده اند و ب��ازار کار در 
وضعیت نامطلوبی به س��رمی برد. این در حالی اس��ت که 
پس از گذران��دن نزدیک به 20 س��ال تحصیل و کس��ب 
 مدرک کارشناس��ی و کارشناس��ی ارش��د و ط��ی کردن

  ش��ب ه��ا و روزه��ای پراس��ترس، وقت��ی به دنب��ال کار 
می روی مهارتی کسب نکرده ای که بتوانی از آن استفاده 
کنی. بنابراین ن��ه راه پس می ماند و ن��ه راه پیش؛ چرا که 
 نیاز امروز بازار کار با آنچه که در طی این س��ال ها کس��ب 
 کرده ای مطابق نیس��ت. ش��اید به همین علت اس��ت که 
عده ای از تولید کنندگان بزرگ اصفهانی اعتقاد دارند که 
اصفهان از نیروی کار حرفه ای رنج می برد و انگشت ها به 
سمت نحوه آموزش و رش��ته های تحصیلی نشانه می رود 
که هیچ ربطی به بازار کار ندارند. مش��کل تحصیلکردگان 
و ف��ارغ التحصیالنی که به ب��ازار کار وارد می ش��وند یکی 
و دو تا نیس��ت. از یک طرف آنها در ط��ول دوران تحصیل 
در آموزش و پرورش و س��پس آموزش عال��ی با هیچگونه 
مهارت��ی درح��وزه های فن��ی و حرفه ای آش��نا نش��ده و 
 در کس��ب و کار خاص��ی مه��ارت دارد و از ط��رف دیگر با 
ش��یوه های کار در رش��ته های مختلف آش��نا نیست. در 
این میان متاس��فانه می��زان حمایت برنامه ریزان اس��تان 
و کش��ور نیز با س��طح توقعات و مطالبات آنه��ا همخوانی 
 ن��دارد؛ بنابرای��ن بای��د بخش��ی از اش��تغال را ب��ا درک 
توانمندی ه��ای موج��ود و برنامه ریزی ب��رای آن در نظر 

گرفت. امری که مردم عادی نمی توانند انجام دهند و لزوما 
دست اندرکاران و متولیان امر باید به آن توجه کنند. عباس 
مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، اصل این موضوع را 
قبول دارد و می گوید: این مس��اله را هم��ه پذیرفته اند که 
دانشگاه ها در سال های گذشته نیروهایی را پرورش داده 
اند که در سطح میانگین از حرفه کمتری برخوردارند و این 
موضوع دائما از س��وی افراد فعال در عرصه تولید و اشتغال 
مطرح می ش��ود. وی با اعالم اینکه در کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس س��عی کرده ایم که دیدگاه های همه 
متولیان امر اعم از دولتی و غیر دولتی را در زمینه آموزش 
و حرفه آموزی بش��نویم ادامه می دهد: بر همین اس��اس، 
طرحی جامع و کاربردی تهیه کردیم و خوش��بختانه این 
موضوع در مجلس شورای اسالمی مورد توجه قرار گرفته 
و امیدواریم آثار خ��وب آن در آینده نزدیک برای جامعه به 

مرحله عمل درآید.
بی تدبیری های مسووالن و مشکل بیکاری

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی البته 
تمام گناه را به گ��ردن بخش آموزش نمی ان��دازد و تاکید 
 می کند: بخش��ی از نبود اشتغال در س��طح کشور، نتیجه

 بی تدبیری های مسووالن است. به عنوان مثال در استان 
اصفهان 64 هزار واحد تولید شیر خام اعم از سنتی و نیمه 
صنعتی و سنتی وجود دارد که اگر فقط به همین نکته در 

خصوص اشتغال استان توجه می کردیم و هر واحد تولیدی 
را به گونه ای حمایت می کردیم که بتواند فقط یک اشتغال 
جدید ایجاد کند، اکنون ده ها هزار شغل ایجاد شده بود. این 
در حالی است که هم اکنون دامداران استان با موانع متعدد 
دست به گریبان بوده و حتی مشکالت کوچک آنها هم در 
سطح اس��تانی برای حل شدن پروس��ه طوالنی را طی می 
کند. اما مشکل آموزش، همچنان یکی از بزرگترین مواردی 
 است که بازار کار را نشانه گرفته است. امروزه منطبق نبودن
 رش��ته های تحصیلی با نیاز ب��ازار کار یک��ی از معضالت 

حل نش��ده ای اس��ت که 
گریبان بس��یاری از فارغ 
التحصیالن دانشگاهی را 

گرفته است. 
دانش�گاه تعام�ل 

الزم را با صنعت ندارد
رییس کمیسیون صنعت 
و مع��دن ات��اق بازرگانی 
اس��تان اصفهان در ادامه 
با اظه��ار تاس��ف از اینکه 
سیاس��تگذاری ه��ا در 
بخش ه��ای دانش��گاهی 
تعام��ل الزم را ب��ا صنعت 
ن��دارد م��ی گوی��د: کادر 
علمی در بخش دانش��گاه 
آزاد، فق��ط ب��ه مناف��ع 
خودش��ان فکر می کنند 

ب��ه تبدی��ل  ه��ا  دانش��گاه  ای��ن  نوع��ی  ب��ه   و 
 بن��گاه های اقتص��ادی و تولید مدرک ش��ده ان��د و بدون 
 توج��ه ب��ه کیفیت، رش��ته ه��ا را تعری��ف و ایج��اد توقع
 می کنند. این در حالی اس��ت که ما باید ب��ه فکر هدفمند 

کردن رشته های تحصیلی باشیم.
 یعنی از هم��ان بدو ورود دانش��جو به دانش��گاه ه��ا بازار 
کار همان رش��ته را هم برایش تعریف و تبیی��ن کنیم. در 
 حالی که رناس��ی از غیر ملموس بودن آموزش های فنی و 
حرفه ای صحبت می کند و می گوید که این موسسات در 
تامین نیروی کار نقشی ندارند. معاون آموزش و پژوهش و 
برنامه ریزی س��ازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان نبود 
 فرهنگ مهارت آموزی برای افراد جامعه را مش��کل اصلی

 می داند نه ناتوانی سازمان فنی و حرفه ای را.

آموزش ها مطابق بازار کار نیست؛

خروجی دانشگاه های اصفهان ، ورودی ندارد
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زاويه ديد

ابالغ پرداخت تسهیالت 
۳۰ میلیونی مسکن مهر

اعطای 97 میلیارد تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان 

بانک رفاه ه��م به جمع بانک های ابالغ کننده دس��تورالعمل پرداخت 
تسهیالت 30 میلیون تومانی مس��کن مهر به شعب استان ها پیوست؛ 
اما هنوز بانک ملت برای ابالغ این دس��تورالعمل اقدامی نکرده  است. 
بانک رفاه دستورالعمل پرداخت تسهیالت 30 میلیون تومانی مسکن 
مهر را نهایی کرده و به ش��عبه های خود ابالغ ک��رد تا جمع بانک های 
عامل پرداخت کننده تس��هیالت 30 میلیون تومانی مس��کن مهر به 
5 بانک از شش بانک برس��د. با توجه به ابالغ این دس��تورالعمل ها از 
سوی این بانک ها سازندگان و تعاونی های مسکن مهر که از بانک های 
ملی،صادرات،تجارت،ملی و رفاه کارگران وام مس��کن مهر گرفته اند 
باید به ادارات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرهای جدید مربوطه 

مراجعه کنند و معرفی نامه خود را اخذ و به بانک های عامل بروند.

رییس صندوق نوآوری و ش��کوفایی با بیان اینکه در حال حاضرهزار 
و322 شرکت دانش بنیان در کشور به ثبت رسیده است گفت: در طول 
هشت ماهه گذش��ته حدود ۹7 میلیارد تومان به شرکت های دانش 

بنیان تسهیالت با نرخ سود 14 درصد پرداخت شده است.
بهزاد سلطانی در همایش سیاست های علم و فن آوری در برنامه های 
ششم در محل ساختمان مش��روطه مجلس، افزود: حدود دو سوم از 
طرح های ارائه ش��ده به صندوق نوآوری و ش��کوفایی در سال جاری 
تعیین تکلیف و پذیرفته شد و به طرح های رد شده نیز تاکید شده که 

طرح خود را متناسب سازی کنند و تغییر دهند.
 وی با بیان اینکه 80 درصد اقتصاد کش��ورمان دولتی است، بر بازاری 
کردن فعالیت های شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: تا این 

کار صورت نگیرد در واقع هیچ کاری انجام نداده ایم.

معاون امور عمراني اس��تانداري اصفه��ان از آمادگي 
مدیریت استان در استفاده از تمام ظرفیت ها و امکانات 
و اختیارات جهت فراهم آوردن بستر ورود سرمایه گذار 
بخش خصوصي در اجراي پروژه ه��اي عمراني خبر 
داد. محمد علي طرفه در یازدهمین جلس��ه شوراي 
هماهنگي ترافیک اس��تان که در خص��وص بازنگري 
مسیر قطار نجف آباد – اصفهان برگزار شد، با اشاره به 
ویژگي ها و دالیل بازنگري طرح گفت: وجود مشکالت 
مصوبه قبلي و عدم پاس��خگویي به انتظارات ش��هر و 
شهروندان نجف آباد از دالیل بازنگري طرح بوده است. 
وی در ادامه به وجود سرمایه گذار و آمادگي وي براي 
اجراي این پروژه اشاره کرد و افزود: براي تکمیل طرح، 
کمیته اي با محوریت دفتر فني و عضویت مشاور طرح 
و مترو منطقه اي اصفهان مطالعات را جمع بندي کرده 
تا نهایتاً تفاهم نامه اي بین س��رمایه گذار و شهرداري 
انجام شود. معاون امور عمراني استانداري اصفهان به 
بیان ویژگي هاي تفاهم نامه پرداخت و اظهار داشت: 
تفاهمنامه باید به گونه اي باشد که بر اساس مشخصات 
پروژه مدل و میزان س��رمایه گذاري، تعهدات دولت، 
تعهدات سرمایه گذار، مسیر یک شهري و زمان بندي 

اجراي پروژه مشخص شود.

با وجود تاکید رییس کل بانک مرک��زی بر پایبندی 
بی��ش از ۹0 درصدی بانک ه��ا به اجرای س��ودهای 
سپرده تفاهمی، وی معتقد اس��ت که در رویه فعلی، 
اهداف و نظرات این بانک به نحو مطلوبی تامین نشده 
است. ولی اله س��یف ، رییس کل بانک  مرکزی گفت: 
خوش��بختانه امروز پس از یک دوره طوالنی سرکوب 
مالی، ش��اهد مثبت شدن نرخ س��ود بانکی هستیم، 
اما آنچه باعث بروز پاره ای از انتق��ادات وارده به نظام 
بانکی ش��ده ، پیدایش فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ 
تورم و عدم تبعیت روند نرخ های سود از روند کاهشی 
نرخ تورم اس��ت. وی با بیان اینکه جهت گیری بانک 
مرکزی در ارتباط با سیاس��تهای پول��ی و اعتباری به 
گونه ای اس��ت که در قال��ب قانون بانک��داری بدون 
ربا، نرخ های س��ود بانکی در قالب عق��ود مبادله ای و 
مشارکتی متناسب با کاهش نرخ تورم و بازدهی واقعی 
بخشهای اقتصادی به طور متناسب تعدیل شود ادامه 
داد: اما متاسفانه، نقش غیر سازنده موسسات اعتباری 
غیرمجاز که خارج از حیطه نظارت این بانک می باشند، 
باعث شده تا عالوه بر ایجاد بی نظمی در نرخ های سود، 
در عمل  رقابت میان بانک ها در زمینه نرخ های سود به 

رقابتی غیرسازنده تبدیل شود.

 رس��ول زرگرپور،  اس��تاندار اصفهان در کمیس��یون 
برنام��ه  ری��زي هماهنگ��ي و نظ��ارت بر مب��ارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز با اش��اره ب��ه تاکی��دات موکد مقام 
معظم رهب��ري در خص��وص مبارزه با قاچ��اق کاال و 
ارز بیان داش��ت: قان��ون جدید مربوطه، اواخر س��ال 
گذشته ابالغ ش��د و از اول امس��ال این کمیسیون با 
ترکی��ب جدیدتر و اهداف مش��خص تري ش��روع به 
کار ک��رد.  وی به عملک��رد 8 کارگروه فع��ال در این 
بخش اش��اره کرد و اظهار داش��ت: در این کمیسیون 
نقاط ضعف و ق��وت این کارگروه ها بررس��ي ش��د و 
مواردي نی��ز ک��ه نیازمند قان��ون و مق��ررات جدید 
 داشت، احصا ش��دکه براي اصالح به مجلس فرستاده 

خواهد شد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه متاسفانه وضعیت قاچاق 
کاال و ارز در استان اصفهان به عنوان یک استان رده دوم 
در این رابطه خوب نیست، اظهار داشت: استان اصفهان 
به دلیل اینکه در کریدور ش��مال - جنوب و ش��رق- 
غرب کش��ور قرار گرفته است و بس��یاري از کاالهاي 
قاچاق از این مسیر عبور مي کنند و در ایست و بازرسي 
 هاي استان متوقف مي ش��وند، رتبه چهارم را در بین

 استان هاي رده دوم دارد.
 وی اعالم کرد: بیش از 88 مورد کاالي قاچاق با مبلغ 
330 میلیارد ریال در س��ال گذشته کش��ف شده که 
مراحل قانوني و قضایي را گذران��ده و به مراجع زیربط 

فرستاده شده اند.
 زرگرپور به قاچاق مواد نفتي اشاره کرد و اظهار داشت: 
براي کنترل بهتر قاچاق مواد نفتي نیاز به 3 آزمایشگاه 
کنترل بود که خوش��بختانه امروز 2 آزمایشگاه آماده 
بهره برداري است و این امر باعث خواهد شد تا کنترل 

باالتري در این خصوص انجام شود.

وی در ادامه گفت: فعالیت اف��رادي که مي خواهند در 
یک مس��یر س��المي صادرات مواد نفتي داشته باشند 

زودتر و راحت تر انجام شود.
 استاندار اصفهان در ادامه به موضوع قاچاق لباس هاي 
دست دوم پرداخت و افزود: در ش��مال اصفهان واحد 
توزیع این گونه لباس ها شناسایي و در ماه هاي گذشته 

با آنها برخورد شده است.
 رس��ول زرگرپ��ور ب��ا بی��ان اینک��ه لب��اس ه��اي 
دس��ت دوم از نظ��ر بهداش��تي و ب��روز بیم��اري نیز 
مش��کالتي را ایج��اد خواهن��د ک��رد؛ تاکی��د ک��رد: 
خ��ود م��ردم بای��د ب��راي جلوگی��ري از ب��روز ای��ن 
 بیم��اري ه��ا از اینگونه لب��اس هاي قاچاق اس��تفاده

 نکنند.
 وی اظه��ار داش��ت: متاس��فانه در همی��ن اواخ��ر 
قاچ��اق میوه هم ت��ا حدودي خ��ود نمای��ي مي کند 
که امیدواریم ب��ا برنامه ریزي هایي که س��تاد تنظیم 
ب��ازار اس��تان دارد و ب��ا عنایت ب��ه توزیع مناس��بي 
 که ایجاد خواهد ش��د، قاچ��اق میوه ب��ه حداقل خود 

برسد.

آمادگي براي ورود سرمايه گذار بخش 
خصوصي به پروژه هاي عمراني

9۰درصد از بانک ها نرخ سود 
22درصدی را رعايت می کنند

استاندار اصفهان خبر داد:

کشف بیش از ۸۸ مورد کاالي قاچاق در سال گذشته

بخشی از نبود 
اشتغال در سطح 

کشور، نتیجه 
بی تدبیری های 
مسووالن است



یادداشت
عضو شواری شهر تهران گفت: باید یکی از خیابان ها، میادین و یا مراکز علمی و فناوری را به نام 
شهدای دانشجو و یا ش��هید علم الهدی، به عنوان نماد شهدای دانشجو، نامگذاری کنیم.اقبال 
شاکری عضو شواری شهر تهران با اش��اره به اهمیت نامگذاری فضاهای شهری به نام شهدای 
دانشجو گفت: بسیاری از مراکز دانش��گاهی و علمی و فناوری به نام ش��هدای دانشجو شده و 

همچنین بسیاری از پایان نامه ها و رساله های دکتری به این عزیزان تقدیم شده است.

5
هفتیادداشتنامگذاری یکی از میادین پایتخت به نام شهدای دانشجو

سورهمهربرگزارمیکند؛

برگزاریجشنوارهکتابهایصوتی
همزمانباایامنوروز

انتشارات س��وره مهر در نظر دارد تا به َمنظور کشف استعدادهای 
تازه، همزمان ب��ا ایام نوروز ۹۴، جش��نواره کتاب َه��ای صوتی را 

برگزار کند.
عالقه مندان می توانند در این جشنواره با ارسال صدای ضبط شده 
خود در این جش��نواره ش��رکت کنند. برگزیدگان جش��نواره با 
همکاری واحد س��وره مهر الکترونیک در تولی��د کتاب های گویا 

همکاری خواهند کرد.
انتشارات سوره مهر پس از دیجیتال س��ازی منابع خود، به تولید 
کتاب های گویا روی آورده است. این انتشارات در این راه تاکنون 
چند اثر را با صدای خالقان آن روانه بازار کتاب کرده و در دسترس 
عالقه مندان قرار داده است. از جمله این آثار می توان به »نامه های 
کوفی« اثر س��عید بیابانکی و »گوش��واره های ع��رش« با صدای 
سیدعلی موسوی گرمارودی اشاره کرد. اطالعات کامل چگونگی 
برگزاری این جشنواره از سوی انتشارات سوره مهر به صورت کامل 

در هفته آینده اعالم خواهد شد.
سردارانصاریخبرداد:

حمایتبنیادشهیدوبالگنویسان
حوزهایثاروشهادت

قائم مقام بنیاد ش��هید و امور ایثارگران با طرح پیشنهاد تشکیل 
جبهه فرهنگی واحد وبالگ نویس��ان حوزه ایثار و شهادت گفت: 
برای حرکت منس��جم به چنین طرحی نیازمندیم. بنیاد ش��هید 
هم در پی انج��ام وظیفه ترویج��ی خود، از ای��ن موضوع حمایت 

خواهد کرد.
سردار محس��ن انصاری، قائم مقام بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، 
در »همایش جبهه مجازی وبالگ نویسان ایثار و شهادت« که در 
آستانه روز شهید برگزار شدگفت: اگر بنای حرکت امام راحل)ره( 
را در مبارزه از س��ال ۴2 در نظ��ر بگیریم، در طول این 50 س��ال 
فرهنگی عاشورایی بازتولید شده که پش��توانه امنیت ملی کشور 

بوده و این فرهنگ   همان فرهنگ ایثار و شهادت است. 
وی ادامه داد: اگر بخواهیم کشور ما همچنان پایدار و با عزت باشد، 
باید فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگاه داریم و گسترش دهیم. اگر 
امروز ایران به عنوان یک قدرت در سطح جهان و به خصوص منطقه 
مطرح است به دلیل وجود همین فرهنگ است. امروز خط مقاومت 
در منطقه ایجاد شده است و رژیم صهیونیس��تی را به سوی زوال 

کشانده و این فرهنگ از تهران تا تل آویو جریان دارد.
وی با بیان اینکه ممکن اس��ت آفت هایی حماس��ه مبارزات امام 
خمینی )ره( و دفاع مقدس را تهدید کند، گفت: مانند بس��یاری 
دیگر از جریانات، این حرکت هم ممکن است با سه آفت تحریف، 
تخریب و فراموشی روبرو شود. همواره افراد دلسوز در پی حفظ این 
جریان و انتقال آن به نسل های آینده هستند و در مقابل، گروهی 
در پی ایجاد اسالم هراسی و تحریف و تخریب چهره اسالم هستند.

 رییس کانون های مس��اجد استان 
اصفه��ان با اش��اره ب��ه اختصاص 
بودجه ۴ میلی��ارد تومانی مجلس 
شورای اسالمی برای گفتمان سازی 
اقتصاد مقاومتی بیان داشت: بحث 
گفتمان س��ازی اقتصاد مقاومتی 
در ح��وزه کانون ه��ای مس��اجد 
اس��تان اصفهان اجرایی می شود. 
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی 
با اشاره به محور فعالیت کانون های 
فرهنگی هنری مس��اجد اصفهان 
فعالیت ه��ای  اظه��ار داش��ت: 
کتابخانه ای، فرهنگی، آموزش��ی 
پرورش��ی و قرآن��ی از جمل��ه 
محوری ترین فعالیت های دبیرخانه 
کانون های فرهنگی هنری مساجد 
در سطح کانون های فرهنگی هنری 
استان به ش��مار می رود. وی افزود: 
از جمل��ه فعالیت ه��ای فرهنگی 
کانون های مساجد در سال جاری 
برگزاری جشنواره های مختلف در 
سطح مساجد از جمله »جشنواره 
مدهامتان« ب��ا حض��ور جوانان و 

نوجوانان این استان است.
 ریی��س دبیرخان��ه کانون ه��ای 
فرهنگی هنری مس��اجد اس��تان 
اصفهان با اش��اره ب��ه فعالیت های 
کانون ه��ای فرهنگی مس��اجد در 
ح��وزه آموزش��ی بی��ان ک��رد: در 
حوزه آم��وزش دوره هایی از جمله 
دوره های آموزش مدیران کانون ها، 
آموزش ائم��ه جماع��ت، آموزش 
سبک زندگی و تربیت فرزند برگزار 
شده است.وی با اشاره به فعالیت 53 
کانون در حوزه کانون های تخصصی 
تصریح کرد: هم اکنون در موضوعات 
مختلفی از جمله مهدویت، ورزش، 
آی تی، نم��از، عف��اف و حجاب و 
والیت در حال فعالیت هس��تند و 
توانس��ته جوانان بسیاری را جذب 

کنند.وی با اشاره به حوزه های دیگر 
فعالیت ه��ای کانون های فرهنگی 
هنری مساجد بیان کرد: خانه های 
فرهن��گ دیجیت��ال ح��وزه دیگر 
فعالیت های کانون ها هستند که با 
در دسترس گذاشتن اینترنت پاک 
در اختیار جوانان، توانس��ته اند 15 
مرکز رایانه ای برای جوانان فراهم 
کنند تا از انواع محیط های مناسب 
در فض��ای مج��ازی، نرم افزارها و 

بازی های سالم استفاده کنند.
وی گف��ت: در خانه ه��ای فرهنگ 
دیجیت��ال، کارب��ران از س��ایت ها 
و نرم افزاره��ای مشخص ش��ده ای 
اس��تفاده می کنند که بر اس��اس 
نیازهای آن��ان تعریف  ش��ده اند تا 
فرصت استفاده س��الم تر از فضای 

مجازی برای جوانان فراهم شود.
معتمدی با اش��اره ب��ه اختصاص 
تومان��ی  میلی��ارد   ۴ بودج��ه 
مجل��س ش��ورای اس��المی برای 
گفتمان س��ازی اقتصاد مقاومتی 
بیان کرد: هم اکنون نسخه ای برای 
کشور در حال تنظیم بوده تا بحث 
گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در 
حوزه کانون های مس��اجد جایگاه 

خود را بازیابد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه تش��کیل یک 
هی��ات هماهنگ ب��رای نظارت بر 
فعالیت های فرهنگی مس��اجد در 
سطح اس��تان اظهار داش��ت: این 
هیات به ریاست استاندار اصفهان 
و با حض��ور امام جمعه و ش��رکت 
ش��هرداری، اداره اوقاف، س��ازمان 
تبلیغات، مرکز رس��یدگی به امور 
مساجد و بسیج تشکیل شده که این 
هیات کار هماهنگی بین دستگاه ها 
در حوزه امور مس��اجد را بر عهده 
دارد و هیچ گونه مسوولیت مدیریتی 

ندارد.

کارگردان سریال »خانه سبز«  که مجموعه اش این شب ها از 
شبکه دو بازپخش می شود، می گوید: سریال »خانه سبز« را 

نمی بینم، چون می ترسم گریه کنم و دلم برایش تنگ شود.
به گ��زارش زاین��ده رود ب��ه نقل از ایس��نا، ای��ن کارگردان 
 باس��ابقه درب��اره ِ اینکه پ��س از س��ال ها چه احساس��ی به 
»خانه سبز«اش دارد؟ گفت: هنوز هم برای »خانه سبز« دلم 
تنگ می شود و بیشتر از قبل دوستش دارم. بیژن بیرنگ در 
ادامه گفت: برای ساختن »خانه سبز« اصال سختی نکشیدم؛ 
چراکه همه چیز در این مجموعه خ��وب و زیبا بود. ما »خانه 
سبز« را برای پخش هفته ای یک بار از شبکه دو ساختیم. ابتدا 
این مجموعه را با یک متن کوتاه شروع کردم و زمانی که متن 
نوشته شد، قرار بود به جای زنده یاد خسرو شکیبایی، مهدی 
هاشمی را انتخاب کنم؛ اما این اتفاق نیفتاد و مرحوم شکیبایی 
با ما همراه شد و من مجددا تکست را بر اساس توانایی هایی او 
نوشتم. ما تا پنج قسمت »خانه سبز« را ضبط کردیم و بعد از 
پنج قسمت به روی آنتن رفتیم. در واقع سریال »خانه سبز« 
به شکل زنده به روی آنتن می رفت و شاید اولین سریالی بود 
که در آن دهه بعد از »همسران« به روز و به شکل زنده به روی 

آنتن می رفت.
»خانهسبز«رامدیونمدیرشبکهدوهستم

 وی توضی��ح داد: دلی��ل ب��ه روز ب��ودن م��ان ب��رای تولید
 »خانه س��بز« این بود که بتوانیم بازخوردهای این مجموعه 
را از مردم بگیریم؛ ضمن اینکه می خواس��تیم مسیری را که 

انتخاب کرده بودیم، درست باشد. قصه »خانه سبز« ابتدا با 
ازدواج رامبد جوان و آتنه فقیه نصیری در داستان آغاز شد  که 
قصه ساده ای بود و بعدها کم کم تماشاچی با ما همراه شد و 
ما نیز فضاهای مان را در داستان تغییر دادیم. یکی از حامیان 
اصلی این س��ریال آقای جعفری جلوه ، مدیر آن زمان شبکه 
دو سیما ،  بود که در حال حاضر هم خوشبختانه مدیر شبکه 
دو ش��ده اند. به یاد دارم آن زمان ما شب ها و روزها همفکری 
می کردیم تا داستان های جذابی را برای »خانه سبز« طراحی 
کنیم؛ به همین خاطر آقای جعفری جلوه را خیلی دوس��ت 
دارم. ایشان باعث شد در روند فکری ام تغییرات اساسی اتفاق 
بیفتد و آدمی که دنیا را به یک شکل دیگر می دید، به فردی 
تبدیل شد که می توانست حرف های جدی تری بزند.بیرنگ 
تاکید کرد: موفقیت »خانه سبز« را مدیون آقای جعفری جلوه 
بوده ام و هستم و همیشه هم در صحبت هایم تاکید کرده ام 
که هیچ سریال خوبی ساخته نمی شود، مگر اینکه یک مدیر 
پشتش باشد.کارگردان سریال »خانه سبز« در پاسخ به اینکه 
آیا دوست دارید »خانه سبز« دیگری را بسازید خاطرنشان 
کرد: اتفاقا سعی کردم در س��ال ۹3 با سریال جدید »عشق 
تعطیل نیست« برای شبکه نمایش خانگی این کار را انجام 
بدهم و بخش��ی از آن را هم انجام دادم؛ ام��ا آن نتیجه ای که 
می خواس��تم را نگرفتم. به نظرم برخی از کارها واقعا جایش 
در تلویزیون است. به عنوان کارگردان، در مجموعه »عشق 
تعطیل نیست« توقعات امروزی داشتم. بچه های دهه ۶0 و 

۷0 نسلی بودند که باید به زبان خودش��ان با آنها حرف زده 
می شد. »خانه سبز« هم متعلق به سال 13۷5 یعنی دهه ِ ۷0 
است که به نظرم این س��ریال با مخاطبی که داشت توانست 
موفق شود. خیلی ها »خانه سبز« را دوست داشتند و برعکس 
خیلی ها آن را دوست نداشتند.تهیه کننده سریال های »دنیای 
شیرین دریا« و »مجید دلبندم« سپس گفت: اگر بخواهم یک 
»خانه سبز« دیگری بسازم حتما سعی می کنم با تجربه ای که 
در حال حاضر با »عشق تعطیل نیست« همراه بود این ماجرا را 
به وجود بیاورم و حرف هایی بزنم که امروزه مطرح است؛ البته 
در پی این اتفاق باید ببینیم تلویزیون چقدر فضای گنجایش 
مسائل امروز مخاطبان را می تواند داشته باشد؛ ضمن اینکه 
این روزها کمی خط قرمزها زیاد ش��ده ؛ در حالی که مسائل 

جوانان و عشق و ارتباطات آنها خیلی وسیع تر و حادتر است.
منهمانبیرنگهستموعوضنشدم

بیرنگ در بخش��ی دیگ��ر از صحبت هایش یادآور ش��د: ما 
نمی خواهیم گاهی خیلی از مس��ائل را در رس��انه ملی مان 
مطرح کنیم؛ در حالی که همین مسائل واقعیت های جامعه 
ما هستند. من همان بیژن بیرنگ سال های قدیمی هستم و 
عوض نشده ام. شاید یک بار حرف هایم را در »خانه سبز« زدم 
و حاال می خواستم درباره عش��ق و جوانان حرف بزنم. برایم 
این س��وال مطرح اس��ت که چه اتفاقی می افتد که برخی از 
کارها موفق و ماندگار می شوند؛ ولی برخی از کارها ماندگار 
نمی ش��وند. ما اگر به دنبال ای��ن ماجرا بگردیم ش��اید نگاه 
درست تری باشد. به نظرم این حضور آدم ها در یک کار است 

که به ماندگار شدن یا نشدنشان کمک می کند.
وقتیزندهیادش�کیباییبازیمیکرد،دس�توپای

مانمیلرزید
کارگردان س��ریال قدیمی »همسران« س��پس تاکید کرد: 
بازیگران به سریال »خانه س��بز« باور داشتند و این باور آنها 
خیلی مهم بود. من همیشه در مورد زنده یاد خسرو شکیبایی 
که روحش شاد باشد ، این جمله را نه به عنوان تعریف، بلکه به 
عنوان یک حقیقت و واقعیت می گفتم و آن هم این که آقای 
شکیبایی کسی بود که نوشته های مرا که بعضا شعارگونه به 
نظر می آمد، وقتی مقابل دوربین می رفت ، تبدیل به ش��عور 
می کرد و تمام این اتفاقات با عشقی که به کارش داشت، ُرخ 
می داد. آن زمان آقای ش��کیبایی یک سوپراستار معروف در 
مملکت ما بود که به سریال »خانه سبز« آمده بود. آن زمان 
دست و پای ما می لرزید که آقای شکیبایی در سریال ما بازی 

می کرد.

رییسکانونهایمساجداصفهان:

گفتمانسازیاقتصادمقاومتیدر
کانونهایمساجداصفهان
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درگفتوگوباکارگردانسریالخانهسبزعنوانشد:

من همان بیرنگ هستم؛ عوض نشدم

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          شنبه 13 دی 1393/ 11 ربیع االول 1436/ شماره 583  Sauday 7 August 2011 

تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه پالک شماره 21/2626 مفروزي از 21/93 واقع 
در رشكنه بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدرضا اباذري 
قسمت  دستور  بنابه  اينك  است  نیامده  عمل  به  است  ثبت  در جريان  فرزند حسینعلي 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در 
روز 1394/1/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب اين 
اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل  مالكین و مجاورين  بكلیه  آگهی 
از  ثبت  قانون  ماده 20  امالک مطابق  اعتراضات مجاورين و صاحبان  يابند0  حضور 
 2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی  صورتمجلس  تنظیم  تاريخ 
ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف 
مدت يكماه از تاريخ تسلیم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از 
مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه 
 با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0

سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
تحدیدحدوداختصاصی  

نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ قسمتي از يكباب خانه شماره 106/471 مفروزي 
از پالک 106/273 واقع در ارش آباد به مساحت 19/60 مترمربع كه بانضمام قسمتي 
از پالک 106/274 جمعًا تشكیل يك باب خانه را میدهد وطبق سوابق و پرونده ثبتی 
بنام آقاي مسعودفاتحي فرزند ولي اله و خانم شهال رضائي فرزند عزيزاله در جريان 
دستور  بنابه  اينك  است  نیامده  عمل  به  آن  قانوني  حدود  تحديد  وعملیات  است  ثبت 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در مورخ 94/02/07 ساعت 9 صبح در محل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين 
آگهی به كلیه مجاورين اخطار می گردد كه درروزوساعت مقرردراين آگهي در محل 
تاريخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورين  يا  مالكین  اعتراضات  و  يابند  حضور 
تنظیم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار:1393/12/20 

سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا   
فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه ورثه آقاي ابوالقاسم طاهري فرزند محمدعلي با ارائه حصر وراثت وفرم 
استشهاديه محلي كه هويت شهود رسمًا گواهي شده  ارائه دو برگ  با  و  مالیاتي   19
مدعي مفقود شدن سند مالكیت شش سهم مشاع ازهفده سهم ششدانگ يك قطعه ملك 
55 و42  واقع در مهرقويه 33 اصلي بخش يك شهرضا گرديده كه سند مذكور ذيل ثبت 
6327 درصفحه 153 دفتر153 بنام محمدعلي طاهري ثبت وسند صادر شده كه نامبرده 
طاهري  ابوالقاسم  خودرابه  مالكیت  شهرضا  دفتريك  سند37865–34/1/12  بموجب 
انتقال داده كه اينك ورثه درخواست صدور سند مالكیت المثني نموده است كه دراجراي 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس  نامه اصالحي  ماده 120آئین 
نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي 
وجود سند مالكیت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين 
آگهي اعتراض خودرابامدارک مثبت تسلیم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
و يا اصل سند مالكیت يا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالكیت المثني را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر سند مالكیت يا سند معامله ارائه 
گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ويك نسخه آن 
به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد. میرمحمدي - رئیس 

ثبت اسناد و امالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

يكباب  ششدانگ  حدود  تحديد  چون  شماره:93/11/18-103/93/3355/337   11/283
 خانه و به شماره پالک 562 فرعی از شماره پالک 77 اصلی واقع در كندز جزء بخش 9
هیات  به موجب رای شماره 1393/5/27-139360302033000760  نطنز  ثبتی  حوزه 
 قانون تعیین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی كه در سهم خانم منیر ابوالحسن

تحديد حدود  است و چون  گرديده  برقرار  ملی 1239812868  به شماره  فرزند رضا 
پالک مرقوم تاكنون بعمل نیامده است اينك به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
اختصاصی پالک مرقوم در صبح روز 1394/1/26  تحديد حدود  نامبرده  تقاضای  و 
مالكین مجاور  كلیه  به  اين آگهی  به موجب  لذا  آمد  به عمل خواهد  در محل شروع و 
در  آگهی  اين  در  مقرر  كه در ساعت و روز  اخطار می گردد  و صاحبان ملك مذكور 
ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورين  اعتراضات  رسانند ضمنا  بهم  محل حضور 
پذيرفته خواهد شد. تا 30 روز  تحديدی  تنظیم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون   20 

تاريخ انتشار:1393/12/20 م الف:235 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
12/226چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالک شماره 6255 احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 2531 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17ثبت 
از نوبت خارج شده و از طريق اجرای قا   ً اصفهان بعلت اينكه تحديد عمومی آن قبال 
خانم  بنام  رسمی  سند  قد  فا  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  نون 
زهرا ربیعی فرزند جمشید رای شماره  139360302021000860 مورخه 1393/09/12 
صادرشده ومدت اعتراض به آن بالمعارض سپری گرديده است  اينك بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده  15 قا نون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
بعمل  و  شروع  محل  در  9صبح  ساعت  از   1394/01/18 مورخه   شنبه  روزسه  در 
در  كه  گردد  می  اخطار  مجاورين  و  مالكین  كلیه  به  آگهی  اين  بموجب  لذا  خواهدآمد. 
ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند.اعتراضات مالكین مجاور مطابق 
پذيرفته خواهدشد. تا30روز  تنظیم صورتمجلس تحديدی  تاريخ  از  ثبت  ماده20قانون 

اعتراض به تقاضای تحديد حدود بايستی توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی صورت 
پذيرد.تاريخ انتشار: 1393/12/20 م الف:511 ذبیح اله فدائی - رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک زواره
فقدان سند مالكيت 

ا...  قدرت  فرزند  احمدجو  زبیده  خانم   93/12/17-1393/34/8120 شماره:   12/299
شناسنامه شماره 22 میمه و كدملی شماره 62298910100 به استناد يك برگ استشهاد 
محلی كه هويت و امضای شهود رسمًا گواهی شده مدعی است كه سند مالكیت تمامت 
يك دانگ و نیم مشاع از ششدانگ قطعه يكباب خانه به مساحت 427 مترمربع شماره 
در  كه  میمه  ثبتی  بخش  جزء  آباد  زيلد  روستای  در  واقع  اصلی   30 از  فرعی   3035
و  ثبت  نام وی  به  به شماره چاپی 179931  ثبت 23264  ذيل  دفتر 149  صفحه 108 
صادر و تسلیم گرديده و معامله ديگری نیز انجام نشده است و به موجب سند رهنی 
سال   8 مدت  به  ريال   150859859 مبلغ  ازاء  در   1389/03/27 مورخ   33107 شماره 
نزد بانك مسكن شعبه میمه مرهون است به علت جابجايی اثاثیه منزل مفقود گرديده 
است چون درخواست سند مالكیت المثنی نموده است طبق تبصره يك اصالحی ماده 
120 آيین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غیر 
از تاريخ  اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند نزد خود باشد  از آنچه در 
انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه 
به  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نمايد  مالكیت و سند معامله تسلیم  اصل سند 
ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالكيت 

محمد  فرزند  يعقوبیان  علیقلی  آقای   93/12/17-1393/34/8120 شماره:   12/300
شناسنامه شماره 4 میمه و كدملی شماره 6229872481 به استناد يك برگ استشهاد 
محلی كه هويت و امضای شهود رسمًا گواهی شده مدعی است كه سند مالكیت تمامت 
چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ قطعه يكباب خانه به مساحت 427 مترمربع شماره 
در  كه  میمه  ثبتی  بخش  جزء  آباد  زيلد  روستای  در  واقع  اصلی   30 از  فرعی   3035
و  ثبت  نام وی  به  به شماره چاپی 179932  ثبت 23263  ذيل  دفتر 149  صفحه 105 
صادر و تسلیم گرديده و معامله ديگری نیز انجام نشده است و به موجب سند رهنی 
سال   8 مدت  به  ريال   150859859 مبلغ  ازاء  در   1389/03/27 مورخ   33107 شماره 
نزد بانك مسكن شعبه میمه مرهون است به علت جابجايی اثاثیه منزل مفقود گرديده 
است چون درخواست سند مالكیت المثنی نموده است طبق تبصره يك اصالحی ماده 
120 آيین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غیر 
از تاريخ  اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند نزد خود باشد  از آنچه در 
انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه 
به  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نمايد  مالكیت و سند معامله تسلیم  اصل سند 
ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

حسین نوروز رئیس ثبت میمه 

درخواست صدور فوت فرضی 
 12/331 شماره درخواست:9310460352000036 شماره پرونده: 9309980352001322

شماره بايگانی شعبه: 931447  در پرونده كالسه 931447 شعبه 20 حقوقی اصفهان 
بر صدور حكم  مبنی  نموده  دادخواستی مطرح  فتاح  فرزند  ديزيچه  بیگم غالمی  خانم 
متولد 1317/9/1 و  فرزند حسن  ديزيچه  اكبری  آقای مرتضی  فوت فرضی همسرش 
ننموده و  از منزل خارج گرديده و مراجعت  از سال 1374  مدعی گرديده همسر وی 
انتشار  بوسیله  بنابراين  و  است  نیامده  دست  به  خبری  تاكنون  وی  از  و  است  غايب 
اين آگهی از كسانی كه ممكن است از غايب )آقای مرتضی اكبری( خبری داشته باشند 
دعوت می گردد به اطالع اين دادگاه برسانند تا حقوق كسی تضیع نگردد اين آگهی در 
سه نوبت متوالی هر يك به فاصله يك ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی منتشر 
حقوقی)خانواده(  عمومی  دادگاه   20 شعبه  رئیس  اسماعیلی  الف:35120  می گردد.م 

شهرستان اصفهان
اجرایيه 

12/332 شماره اجرايیه: 9310420351000376  شماره پرونده: 9209980351000266 
شماره  حكم  اجراي  درخواست  بموجب   920290 شعبه:  بايگانی  شماره 
مورخ   9209970351001982 شماره  غیابی  دادنامه  و   9310090351002833
به  است  محكوم  المكان  مجهول  نشانی  به  كريمی  قاسم  علیه  محكوم   1392/11/30
میلیون و  بابت اصل خواسته و مبلغ سه  میلیون ريال  مبلغ يكصد و هشتاد  پرداخت 
پانصد و نود و هشت هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تاديه 
شماره  چك  و   1391/12/15 مورخ   2342/384688 شماره  )چك  چكها  تاريخ  از  آن 
 1392/2/15 مورخ   2342/384690 شماره  چك  و   1392/1/15 مورخ   2342/384689
و چك شماره 2342/384693 مورخ 1391/9/5 و چك شماره 2342/384687 مورخ 
مبلغ  به  كدام  هر   1391/10/5 مورخ   2342/384685 شماره  چك  و   1391/11/15
30/000/000 ريال میباشد(لغايت اجرای حكم براساس شاخص تورم اعالمی از سوی 
بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران در حق محكوم له محمدحسین حشمت به نشانی 
اصفهان – خیابان امام خمینی – روبروی رهنان – خ. شهیدان كاظمی – لوازم خانگی 
روشن و پرداخت مبلغ 9/180/000 ريال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت. محكوم 
علیه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد لیكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهید بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 
اجرای احكام مدنی میباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 10آبان 
1377 توجه نمائید.م الف:33532 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

ابالغ نظریه کارشناس
احترامًا  اختالف شهرستان اصفهان  12/333 رياست محترم شعبه سوم شورای حل 
اخطاريه  به  عطف  منتخب  دادگستری  رسمی  كارشناس  سعیدی  احمدرضا  اينجانب 
صادره مضبوط در پرونده كالسه بايگانی 1895/93 مطروحه در آن شورای محترم 
و  شده  حاضر  شعبه  آن  در  قانونی  فرجه  و  مقرر  وقت  در   1393/11/19 تاريخ  به 
تقديمی  دادخواست  و  مطالعه  دقیقًا  شورا  محترم  دفتر  در  فوق الذكر  مربوطه  پرونده 
مدافعات  و  طرفین  تقديمی  لوايح  و   1393/11/11 مورخه  دادرسی  صورتجلسه  و 
نامبردگان )زوج و زوجه( به ويژه قرار صادره ارجاع امر به كارشناس و دستورات 
مندرج در آن مالحظه و خالصه برداری و سپس در فرصتی مقتضی به صورت تلفنی از 
طريق شماره های موجود در پرونده و شماره های درخواستی از وكیل محترم خواهان 
)09132604569-09131020987-09133191502( با وكیل خواهان )زوجه( و شخص 
گرديد:  استماع  زير  به شرح  نامبردگان  عرايض  و  مذاكره  جداگانه  به صورت  زوجه 
اظهارات زوجه: شوهرم بیش از دو سال است زندگی را رها كرده و هیچ نام نشان و 

آدرسی از وی موجود نمی باشد و شماره تماسی هم از وی ندارم در ايام عقد هستم و 
باكره می باشم و هنوز عروسی نكرده ام و برای مخارجم در مضیقه هستم با مادر پیر 
و مريضم زندگی می كنم و كتابدار موقت كتابخانه فرهنگیان با حداقل حقوق ماهیانه 
می باشم و كارشناسی فلسفه دانشگاه اصفهان خوانده ام شوهرم كارگر مغازه فاست 
فود بوده و درآمد خوبی دارد. اظهارات زوج: با توجه به عدم حضور زوج در دادرسی 
مورخه 1393/11/11 و عدم ذكر آدرس در دادخواست و مجهول المكان بودن وی و 
با زوج میسر  مذاكره  امكان  ناحیه زوجه  از  يا همراه  تلفن  ارائه شماره  همچنین عدم 
نگرديد. نتیجه كارشناسی: بنابراين نظر به مراتب معروضه فوق و با عنايت به جمیع 
جهات و ساير داليل موجود و قرائن و امارات و علل و عوامل موثر در قضیه و لحاظ 
وضع تورم و افزايش نرخ آن و میزان درآمدهای اقتصادی زوج و توجهًا به عرف و 
بررسی شئونات زوجه و در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق میزان نفقه تعیین شده 
تقاضا در دادخواست  به شرح زير در سالهای مورد  الدين(  تاج  خواهان )خانم مريم 
تقديم می گردد: 1(نفقه معوقه سال 1390- از تاريخ 1390/11/21 لغايت 1390/12/29 
به صورت روزانه مبلغ )70/000( ريال و ماهیانه مبلغ )2/100/000( ريال جمعًا مبلغ 
)2/730/000( ريال تعیین گرديد. 2( نفقه معوقه سال 1391- از تاريخ 1391/1/1 لغايت 
 )2/400/000( مبلغ  ماهیانه  و  ريال   )80/000( مبلغ  روزانه  صورت  به   1391/12/29
ريال جمعًا مبلغ )28/800/000( ريال تعیین گرديد. 3(نفقه معوقه سال 1392- از تاريخ 
1392/1/1 لغايت 1392/12/29 به صورت روزانه مبلغ )90/000( ريال و ماهیانه مبلغ 
)2/700/000( ريال جمعًا )32/400/000( ريال تعیین گرديد. 4( نفقه معوقه سال 1393- 
از تاريخ 1393/1/1 لغايت 1393/12/29 به صورت روزانه )100/000( ريال و ماهیانه 
تعیین  ريال   )36/000/000( مبلغ   1393 سال  پايان  تا  جمعًا  ريال   )3/000/000( مبلغ 
گرديد. فلذا جمع كل نفقه های معوقه خانم مريم تاج الدين از مورخ 1390/11/21 تا پايان 
سال 1393 )99/930/000( ريال می باشد. الزم به ذكر است چنانچه خوانده در طول 
اين مدتها مبالغی تحت عنوان نفقه پرداخت نموده باشد در صورتیكه برای آن شورای 
محترم با ارائه داليل معتبر محقق و محرز و اثبات گردد از كل ديون فوق الذكر كسر 
خواهد شد. ظرف يك هفته پس از نشر چنانچه اعتراضی داريد كتبا به شعبه ارائه نمايید.

م الف:33533 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 26 شعبه   93/9/29 تاريخ   633 شماره  رای  موجب  به   504-93 شماره:   12/335
كاظم  علیه  محكوم  است  يافته  قطعیت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
يك  تنظیم سند رسمی  و  انتقال  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به  سوادكوهی 
انتظامی  دستگاه موتورسیكلت هرمز سی دی ای 125 آلبالويی مدل 1387 به شماره 
59196-اصفهان14 در حق محكوم له حسین فالح فرد به نشانی اصفهان – خ پروين 
كوچه بهار5- پ146 و پرداخت نیم  بلوار مالصدرا –  خ عسگريه دوم –  اعتصامی – 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، 
محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صريحا 

اعالم نمايد.م الف:33529 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/336 شماره: 93-438 به موجب رای شماره 1100 تاريخ 93/6/31 شعبه 11 شورای 
يافته است محكوم علیه علیرضا آقابابائی  حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعیت 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال  به نشانی مجهول المكان  محكوم است 
خواسته و 160/000 ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ 93/3/22 و 
هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان جالل ابراهیمیان فرزند اصغر به 
نشانی اصفهان – خ فیض – بن بست آتش – پ176 و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای 
احكام. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم 
علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم 

نمايد.م الف:33540 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
یک بانو در فدراسیون کشتی حکم گرفت

فرناز پناهی زاده، به عنوان مسوول واحد امور بین الملل فدراسیون کشتی منصوب 
ش��د. در حکم پناهی زاده آمده اس��ت: نظر به تجربیات و سوابق س��رکار عالی به 
موجب این حکم به سمت مسوول واحد امور بین الملل فدراسیون کشتی منصوب 

می شوید.
پیش از این آسلطانعلی ترخاق عهده دار این مسوولیت بود.
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ستاره های ورزش فرانسه در 
سقوط بالگرد کشته شدند

مدال آوران ترکیه وارد 
رنکینگ  می شوند

سه قربانی از ۱۰ کشته سقوط بالگرد در آرژانتین، ستاره های ورزش فرانسه 
از جمله برنده مدال های المپیکی بودند.گروهی از ستاره های ورزشی فرانسه 
که در نمایش تلویزیونی شرکت می کردند در حادثه سقوط بالگرد جان خود 
را از دس��ت دادند. »فلورنس آرتا«، قهرمان قایق بادبانی، »کامیل موفات«، 
شناگر زن قهرمان بازی های المپیک لندن، و »آلکسیس واستین«، بوکسور 
المپیکی، در میان قربانیان حادثه هس��تند.دو بالگرد در حین فیلمبرداری 
در اثر برخورد با یکدیگر سقوط کردند. هر ۱۰ سرنش��ین دو بالگرد در این 
حادثه جان خود را از دست دادند.  وضعیت هوا مساعد بوده و هنوز علت این 
سانحه مشخص نشده است.در این حادثه هشت مسافر فرانسوی و دو خلبان 
آرژانتینی جان خود را از دست دادند. آرتا ۵۷ ساله یکی از بهترین قایقرانان 
زن جهان بود. موفات ۲۵ س��اله در بازی های المپیک لندن به مدال طالی 
ماده ۴۰۰ متر شنای آزاد دست پیدا کرد. واستین ۲۸ ساله نیز در المپیک 

۲۰۰۸ پکن به مدال برنز سبک وزن بوکس دست پیدا کرده بود.

نایب  رئیس فدراس��یون جودو گفت: هر کدام از ملی پوش��ان در مس��ابقات 
جایزه بزرگ ترکیه مدال آوری کنند، ما بر روی آنها برای حضور در المپیک 
برزیل سرمایه گذاری خواهیم کرد.آرش میراسماعیلی درباره عدم اعزام تیم 
ملی جودو به تورنمنت بین المللی گرجس��تان، اظهار داش��ت: در طول این 
مدت شورای فنی تصمیم گرفت تا تیم ملی جودو در مسابقات جایزه بزرگ 
گرجستان و ترکیه شرکت کند. ما هم تصمیم گرفتیم تا این اتفاق رخ دهد؛ اما 
با توجه به گزارشی که کادر فنی به ما ارائه کرده تصمیم گرفتیم جودوکاران در 
مسابقات گرجستان شرکت نکنند. کادر فنی اعالم کرده با توجه به حساسیت 
مسابقات لیگ برتر جودو ملی پوشان باید در تیم های خود حضور داشته باشند 
و این موضوع باعث خستگی آنها می شود و به همین دلیل نمی توانند با آمادگی 
کامل در مسابقات گرجستان شرکت کنند به خاطر همین از اعزام تیم ملی به 

جایزه بزرگ گرجستان منصرف شدند.

در پ��ی مصاحبه اخیر 
احس��ان روزبهان��ی 
ه��ای  برداش��ت 
نادرس��تی از اظهارات 
وی ش��د؛ در حالی که 
منظور او از پیش��نهاد 
خارجی همان مواردی 
ب��ود ک��ه قب��ال ه��م 
وی را بوکس��ور تی��م 
 باش��گاهی قزاقستان 

کرده بود.
 احس��ان روزبهان��ی، 
بوکس��ور مل��ی پوش 
ای��ران ک��ه موف��ق 

ش��د اولین س��همیه المپیک ریو را کس��ب کند، پس 
از رقاب��ت ه��ای انتخابی تیم مل��ی در پاس��خ به این 
س��وال که به پیش��نهادهای خارجی خود نیز فکر می 
کند گفت: پیش��نهادهای زیادی از کش��ورهایی مثل 
آذربایجان، آلمان و قزاقس��تان دارم که اگر مسووالن 
 به فک��رم نباش��ند، حتما ب��ه ای��ن این پیش��نهادها

 فکر می کنم.
متاسفانه از » فکر کردن به پیش��نهادهای خارجی « 
تعبیر دیگری ش��د و عده ای حتی از تمایل روزبهانی 

برای تغییر تابعیت نام بردند.
 این در حالی اس��ت ک��ه نماین��ده ۸۱ کیلوگرم تیم 
مل��ی از مدت ه��ا قب��ل لژیونر ش��ده ب��ود. روزبهانی 
که قبال در لی��گ نیمه حرف��ه ای بوکس قزاقس��تان 
 مش��ت م��ی زد ح��اال بای��د راهی لی��گ حرف��ه ای

 شود.
طبیعی اس��ت که پیش��نهادها برای بوکس��وری که 
سهمیه المپیک را کسب کرده بیش از سایرین است؛ 
ول��ی روزبهانی اگر میخواس��ت دنبال تابعیت باش��د،  
همان روزها که با تیم آستانا آرالنز قهرمان لیگ نیمه 

 حرفه ای ش��د ای��ن کار را
 می کرد.

اگر بوکس��ور المپیکی این 
روزها گالیه می کند برای 
این است که در راه رسیدن 
ب��ه موفقیت��ش هیچ کس 
دس��تش را نگرفت و حاال 

هم رها شده است. 
وی ای��ن روزها ب��ا هزینه 
ش��خصی و زیر نظر احدی 
و بهرام��ی کار م��ی کند؛ 
در حال��ی ک��ه در بوکس 
مش��ت زدن ب��ه کیس��ه 
دوا را  دردی   بوک��س 

 نمی کند.
روزبهان��ی می توان��د حداق��ل ب��رای اینک��ه بتواند 
در ش��رایطی مناس��ب تمری��ن کن��د ب��ه تیم��ی 
خارجی ب��رود مثل فوتبالیس��ت هایی ک��ه لژیونرند 
 و برای بازی ه��ای ملی ب��ه جمع دیگر ملی پوش��ان 

می پیوندند.
 احس��ان روزبهان��ی حت��ی ب��رای اینک��ه تعبی��ر 
اش��تباهی از مصاحب��ه اش نش��ود، بالفاصل��ه بع��د 
از پیش��نهادهای خارج��ی اش گف��ت م��ن ب��رای 
 باال ب��ردن پرچ��م کش��ورم تم��ام توان��م را ب��ه کار 

می برم.
تعبیرها و برداش��ت های نادرس��ت از پیش��نهادهای 
خارج��ی روزبهانی نه تنه��ا به این بوکس��ور المپیکی 
کمک��ی نمی کن��د بلکه در اب��ن بحبوحه مش��کالت 
 مال��ی وی را ب��ا حاش��یه های��ی جدی��د درگی��ر 

می کند.
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه او بای��د خ��ودش را برای 
 رقاب��ت ه��ای حس��اس دف��اع از رنکین��گ آم��اده 

کند.

ریی��س فدراس��یون فوتبال 
ایران از اینکه ایران نتوانسته 
میزبانی جام ملت های آس��یا 
۲۰۱9 را کس��ب کن��د ابراز 
تاسف کرد. او هم چنین گفت 
 که بازی با شیلی هنوز قطعی

 نیست.
 عل��ی کفاش��یان در اولی��ن 
اظهار نظر پ��س از واگذاری 
میزبانی جام ملت های آس��یا 
۲۰۱9 به ام��ارات اظهار کرد: 
با توج��ه به بررس��ی های که 
شده بود جلسه هیات رییسه 

کنفدراسیون فوتبال آسیا در بحرین تشکیل شده و با 
توجه به اطالعاتی که از قبل دو کش��ور ایران و امارات 
داده بودند و تسهیالتی که اعالم کرده بودند و هم چنین 
بررسی های ش��رکت اسپانس��رینگ AFC در نهایت 
 تصمیم گرفته اند تا میزبانی این رقابت ها به امارات داده 

شود.
رییس فدراس��یون فوتبال افزود: البته م��ا در نامه ای 
از مس��ووالن AFC خواس��ته ای��م که اع��الم کنند 
چرا این میزبان��ی در نهایت به ام��ارات تعلق گرفت و 
دلیل این انتخ��اب را به م��ا بگویند تا م��ا نقاط ضعف 
 خودمان را بدانیم ت��ا بتوانیم در آینده آنه��ا را جبران

 کنیم.
کفاشیان تاکید کرد: من متاسف هستم که نتوانستیم 
میزبانی جام ملت های آسیا را برای ایران بگیریم. قطعا 
میزبانی رقابت ها می توانس��ت باعث رش��د و توس��عه 
فوتبال ایران ش��ود و ابزاره��ا و امکان��ات الزم را برای 
فوتبال ایران فراهم کن��د، اما این یک واقعیت اس��ت 
که ابزارها و امکانات کش��ور امارات از نظر درآمدزایی و 
 تبلیغات و حق پخش تلویزیونی بهتر و بیش��تر از ایران

 است.
رییس فدراس��یون 
ای��ران  فوتب��ال 
همچنین با اش��اره 
به اظهارات کارلوس 
در  ک��ی روش 
خصوص احتمال لغو 
دیدار دوس��تانه تیم 
ملی ایران با تیم ملی 
ش��یلی، گفت: هنوز 
 بازی با شیلی قطعی

 نیست.
درخواس��ت  م��ا   
ک��ه  کرده ای��م 
 ق��رارداد را ب��رای ما ارس��ال کنن��د و درب��اره  آن نظر

 دهیم. 
وی در ادامه اظهار داش��ت: آمادگی ای��ن را داریم که 
این دی��دار را برگزار کنیم. البته فدراس��یون فوتبال از 
قبل به آژانس��ی که این بازی را برگ��زار می کند بدهی 
 دارد و در تالش هس��تیم که این بدهی را نیز پرداخت 

کنیم.
رییس فدراس��یون فوتبال هم چنین در مورد احتمال 
برگزاری دیدار دوس��تانه با تیم ملی فوتبال ایتالیا نیز 
گفت: مس��ووالن ایتالیایی مبلغی در حدود یک تا یک 
 و نیم میلیون دالر ب��رای انجام این بازی درخواس��ت

 کرده اند. 
کفاش��یان در پایان گفت: در حال بررسی این موضوع 
هستیم که آیا می توانیم از محل درآمدزایی این دیدار 
هزینه این مس��ابقه را پرداخت کنیم ی��ا خیر؟ که اگر 
بتوانیم چنین کاری را انجام دهیم ق��رارداد انجام این 
بازی نیز امضا خواهد ش��د و تیم ملی ایتالی��ا به ایران 
 خواهد آم��د تا بازی دوس��تانه ای را با ای��ن تیم برگزار

 کنیم.

فکر کردن به پیشنهاد خارجی جرم نیست؛

برداشت  اشتباه از اظهارات روزبهانی
ایتالیا برای بازی با ایران 1/5 میلیون دالر می خواهد؛

متاسفم که میزبان جام ملت ها نشدیم

نماین��ده وزارت ورزش و جوان��ان اعالم کرد 
که  از نظر قانونی، در صورت مشخص نشدن 
وضعیت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تا 
تیرماه،  منحل می ش��وند؛ ام��ا وزارت ورزش 
تالش خود را انجام می دهد ت��ا آنها را حفظ 

کند.
امیررض��ا خ��ادم در مورد خصوصی س��ازی 
باشگاه ها در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت 
۲9۰ میلی��ارد تومانی که برای باش��گاه های 
پرسپولیس و استقالل گذاشته مناسب است 
یا خیر؟ ضمن بیان مطلب فوق گفت: برخی 
معتقدند اگر ای��ن دو برند و این دو باش��گاه 

محبوب و پر مخاطب امکان فعالیت اقتصادی 
مشروع مشخص داشته باشند، حتما بیشتر از 

این ارزش دارند.
وی با اشاره به اینکه هر کدام از این دو باشگاه 
یک مجموعه ورزش��ی کامل یعنی استادیوم 
ورزشی و س��اختمان چند طبقه دارندافزود: 
استقالل و پرس��پولیس دو باشگاه محبوب و 
پر مخاطب هس��تند که  در اقصی نقاط  دنیا 
طرفدار دارن��د و چنانچه این دو باش��گاه به 
سمت فعالت اقتصادی هدایت شوند، ارزش 
آنها از ۲9۰ میلیارد بیشتر خواهد شد. با توجه 
به این موضوع، قیمتی که برای این دو باشگاه 

گذاشته شده، معقول است.
نماین��ده وزارت ورزش و جوان��ان در ام��ر 
خصوصی س��ازی دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپولیس درباره بدهی های باشگاه و اینکه 
آیا این بدهی ها را تسویه می کنیدخاطرنشان 
کرد: نه. بدهی ها دس��ت دولت اس��ت؛ یعنی 
این مبلغ که خری��دار پرداخت می کند بابت 
برند، ورزشگاه و ساختمان است و به بدهی ها 

کاری ندارد.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که صالحیت 
متقاضیان دو باشگاه چگونه تعیین می شود؟ 
یادآور شد: ش��ورای واگذاری متشکل از سه 

وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادگس��تری و 
وزارت ورزش و جوانان به عالوه اعضای دیگر 
آن ش��ورا برای این موض��وع تصمیم گیری و 
قیمت این دو باش��گاه را مشخص کردند و ما 

باید از این مصوبه شورا حمایت کنیم. 
خادم در خصوصی سازی باشگاه ها ادامه داد: 
بر اس��اس مصوبه ش��ورا، خریدار باید اهلیت 
امنیتی، قضایی و مالی الزم را داش��ته باشد. 
برخی افراد ممکن است احساس کنند برخی 
از این ش��رایط را ندارند و نتوانند این موانع را 
رد کنن��د؛ به همین علت در مزایده ش��رکت 
نمی کنند. همین سه نکته نیز می تواند مانع  
خرید عالقمندان سرخابی های تهرا ن شوند. 
به این ترتی��ب عده ای هس��تند که برخالف 
استطاعت مالی، ممکن است یکی از شرایط 
اهیلت را نداشته باشند، بنابراین نتوانستند در 

این مزایده شرکت کنند.
وی با بی��ان اینک��ه در تیم ها و باش��گاه های 

دیگرکه تاکنون واگذار شدند، نتایج و تجربه 
خوبی وجود نداشت یادآور شد: این تیم ها یا 
برگشتند، یا س��قوط کردند و یا منحل شدند 
و یا مش��کالت جدی مال��ی پی��دا کردند، از 
این روی با آس��یب شناس��ی اقدامات قبلی، 
س��عی در عدم تکرار اینگونه شکس��ت ها را 
داش��تیم، به همین علت طبیعی اس��ت که 
این اهلیت ه��ا را به عن��وان اولوی��ت در نظر 

بگیریم؛ زیرا دو باشگاه پرسپولیس و استقالل 
عالقمندان زیادی دارن��د. بنابراین باید افراد، 
 صالحیت خریداری این دو باش��گاه را داشته

 باشند.
نماین��ده وزارت ورزش و جوان��ان در ام��ر 
خصوصی س��ازی دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپولیس افزود: دو باش��گاه پرسپولیس و 
استقالل به عنوان شرکت های زیان ده معرفی 
ش��دند و برای همین صورت ه��ای مالی آنها 
هنوز تایید نهایی نشده، به همین علت امکان 

عرضه آنها در بورس وجود ندارد.
وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی دیگ��ر ک��ه آیا 
س��رخابی ها را می توان به ف��رد واگذار کرد؟ 
یادآور ش��د: تفاوتی بین فرد و ش��رکت برای 
واگذاری تصور نمی ش��ود و هیچ ممنوعیتی 
برای واگذاری به شخص حقیقی وجود ندارد. 
یکی از ش��رایط واگذاری این است که فردی 
که این دو باشگاه را می خرد، کل صددرصد را 
می خرد؛ اما ۲۰ درصد آن را باید به نام حداقل 
۱۰۰ پیشکسوت یا طرفدار باش��گاه کند. بر 
اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، فروش 
این دو باشگاه باید از طریق مزایده انجام شود.

خ��ادم در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه اگر تا 
تیرماه، وضعیت این دو باشگاه معلوم نشود آیا 
منحل می شوند؟، تصریح کرد: قطعا از لحاظ 
چارچوب قانونی بله اما از جهت اینکه این دو 
باشگاه س��رمایه اجتماعی هستند و به نوعی 
قابل توجیه برای هیات دولت اس��ت، وزارت 
ورزش و جوانان حتما همه تالش خود را انجام 
می دهد تا این دو باشگاه را حفظ کند و مسائل 
مالی آن را هم بتواند به نوعی مدیریت و حل 
کند.وی  در ادامه خاطرنشان کرد: به قولی که 
دادیم و کاری که در این یک ساله مردم از ما 
انتظار داشتند و مجلس خواست عمل کردیم 
و این دو باشگاه به س��ازمان خصوصی سازی 

رفت و عرضه شد.
نماین��ده وزارت ورزش و جوان��ان در ام��ر 
خصوصی س��ازی دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرس��پولیس با بیان اینکه قیمت گذاری این 
دو باشگاه به وزارت ورزش و جوانان ارتباطی 
نداشت ابراز امیدواری کرد : شرایط واگذاری 

این دو باشگاه فراهم شود.

امیررضا خادم مطرح کرد؛

احتمال  انحالل  سرخابی ها  

به مسابقات قهرمانی آسیا فکر هم 
نمی کنم

 دارنده مدال طالی وزنه برداری جه��ان و المپیک گفت: به خاطر 
فشار زیاد باید وزنم را کم می کردم.

بهداد س��لیمی، در خصوص آخرین ش��رایط تمرینی خود اظهار 
داشت: تمرینات خوبی را پشت س��ر می گذارم و با توجه به شرایط 
کنونی وضعیتم خوب اس��ت.وی افزود: وزنم مدتی بود که بس��یار 
باال رفته بود و در شرایطی که باید وزن بدنم ۱66 تا ۱6۷ کیلوگرم 
باش��د تا ۱۷۲ کیلوگرم باال رفته بود و زمانی ک��ه زیر وزنه می  رفتم 
احساس خوبی نداشتم و بسیار به زحمت می افتادم به همین دلیل 
نیز خواس��تم کمی وزن کم کنم تا برای این دوره از مسابقات بهتر 
ظاهر شوم.وزنه بردار س��نگین وزن و دارنده مدال طالی المپیک 
لندن خاطرنش��ان کرد: برای من مهم نیس��ت که چه کس��ی چه 
چیزی می گوی��د؛ اما من در ی��ک دوره تمرین��ی و وزن کم کردن 
قرار دارم که در بهب��ود کیفیت کارم تاثیر زیادی خواهد داش��ت.

سلیمی در خصوص اینکه تمریناتش را کجا دنبال می کند، عنوان 
کرد: من در سالن وزنه برداری ورزشگاه آزادی همراه با نفرات تیم 
ملی وزنه برداری جوانان تمرینات را زیر نظر حس��ین توکلی ادامه 
می دهم. وی گفت: امسال تنها هدف من حضور در مسابقات جهانی 
و کسب سهمیه المپیک است و در مسابقه دیگری شرکت نخواهم 
کرد. طبیعتا حضور در مسابقات آسیایی نیز در برنامه من قرار ندارد 
و به من فکر نیز نمی کنم. قهرمان س��نگین وزن جهان در پاسخ به 
این سؤال که آیا در لیگ جدید وزنه برداری نیز شرکت خواهد کرد 
یا خیر تصریح کرد: شرایط لیگ فرق می کند و اگر پیشنهاد خوبی 
برای حضور در لیگ داشته باشم حتما در آن شرکت خواهم کرد. 
البته مسابقات لیگ آن فش��ار زیاد را ندارد و نمی تواند تاثیر منفی 

داشته باشد.

برای بررسی  پیشنهاد مراکشی ها 
سفر کردم

سرپرس��ت تیم ملی کشتی فرنگی کش��ورمان گفت: برای بررسی 
پیش��نهاد مراکش��ی ها راهی این کشور ش��ده ام و هنوز هیچ چیز 
مش��خص نیست.حس��ن رنگرز در خص��وص اینکه آیا پیش��نهاد 
مراکشی ها برای سرمربیگری تیم ملی کش��تی فرنگی این کشور 
جدی است یا خیراظهار داشت: چند وقت پیش از طریق مدیریت 
تیم های ملی متوجه شدم که پیشنهادی به فدراسیون رسیده و آنها 
خواستار جذب یک مربی خوب برای تیم ملی کشورشان شده اند.

وی افزود: طبق صحبت هایی که با مسووالن فدراسیون داشتم به 
من اعالم شد که باید برای این سفر آماده شوم تا شرایط کار کردن 
در مراکش را بس��نجم و در صورت تایید با فدراسیون این کشور و 

تیم ملی همکاری داشته باشم.
قهرمان پیشین جهان در پاسخ به این س��وال که آیا حضورتان به 
عنوان سرمربی این تیم قطعی ش��ده یا خیرخاطرنشان کرد: فعال 
هیچ چیز مش��خص نیس��ت و باید پس از انجام بررسی ها و دیدن 
امکانات این کشور نظر نهایی را اعالم کنم.وی گفت:  من به شخصه 
نظر خاصی ندارم و تابع نظر مسووالن هستم؛ با این حال با توجه به 
درخواستی که مراکشی ها داش��تند من نیز به آن احترام گذاشتم 
و برای دیدن امکانات فدراسیون کش��تی مراکش راهی این کشور 
ش��دم. رنگرز ادامه داد: پس از بازگشتم همه چیز مشخص خواهد 
شد و اگر قرار به حضور در این کشور باشد قطعا به زودی باید کارم 

را در مراکش آغاز کنم.

 گردشگر مفقود شده آلمانی 
در ارتفاعات دماوند پیدا شد

سرپرس��ت جمعیت هالل احمر شهرس��تان آملگف��ت: هر ۱۵ 
گردشگر آلمانی و سه راهنما و راننده ایرانی که در راه صعود به 
ارتفاعات قله دماوند گرفتار برف وکوالک ش��دید شده بودند، با 
تالش سه گروه امدادی جمعیت هالل احمر آمل نجات یافتند.

جمش��ید نیکزاد افزود: این تعداد گردشگر آلمانی به همراه دو 
راهنما و راننده ایرانی روز دوشنبه در قالب تور آسمان گشت از 
تهران به قصد صعود زمس��تانه قله دماوند در عصر دوشنبه وارد 
روس��تای ییالقی آبگرم و ش��هر رینه الریجان آمل شده بودند.

وی افزود: غروب دوش��نبه براس��اس اطالع به مرکز پیام هالل 
احمرآمل، مفقود شدن اعضای این گروه توسط لیدرهای ایرانی 
گزارش و درخواست کمک کردند که پس از دریافت پیام دو اکیپ 
امدادی جمعیت هالل احمر آمل با تجهیزات کامل امدادرسانی 
از پای��گاه های جاده ای گزنک و پلور ب��ه ارتفاعات قله دماوند 
اعزام شدند.نیکزاد اضافه کرد: به علت سردی هوا همراه با بارش 
 برف و تاریکی ش��ب، کار امداد و شناسایی کمی مشکل بود؛ اما 
تالش های زیاد تیم های امدادی جمعیت هالل احمر آمل پس 
از حدود ۸ س��اعت ، اعضای این تورگردشگری با سالمت کامل 
پیدا ش��دند.وی ادامه داد: در زمانی ک��ه اعضای این گروه وارد 
شهر رینه الریجان آمل ش��ده بودند، متاسفانه هیچ اطالعی به 
مسووالن بخش ویا دفتر کوهنوری منطقه داده نشد و به صورت 
 اختی��اری اق��دام به صعود کردند که این مش��کل ب��رای آن ها 
پیش آمد.این گروه شامل 9 زن و 6 مرد در قالب گردشگر از کشور 
آلمان به همراه دو نفر از راهنما و راننده و یک فرد بومی منطقه 
روز دوشنبه از شهر رینه الریجان آمل قصد صعود به قله دماوند 
 را داشتند که به علت شرایط بد هوایی مسیراصلی صعود به قله را 

گم کردند.

رونمایی از اصلی ترین حریف ایران 
کشتی

ترکیب تیم کش��تی آزاد آذربایجان به عن��وان اصلی ترین حریف 
همگروه تیم ای��ران در رقابتهای جام جهان��ی ۲۰۱۵ آمریکا اعالم 
شد. رقابت های جام جهانی کش��تی آزاد ۲۰۱۵ روزهای ۲۱ و ۲۲ 
فروردین ماه سال 9۴ در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود 
که تیم ملی ایران در گروه دوم این مسابقات با تیمهای آذربایجان، 

بالروس و ترکیه همگروه است.
بر این اساس ترکیب تیم آذربایجان برای حضور در این رقابتها در 

سایت فدراسیون کشتی آمریکا منتشر شده که به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم؛ یاشار علی اف )سوم جوانان جهان ۲۰۰9 و سوم اروپا 

۲۰۱۳( ، محمد ماگمداف
6۱ کیلوگرم؛جالل سلیمان اف

6۵ کیلوگ��رم؛ حاج��ی علی اف )قهرم��ان جه��ان و اروپا ۲۰۱۴( 
،ماگومد مسلم اف

۷۰ کیلوگرم؛ طغرل عسگراف )قهرمان وزن 6۰ کیلوگرم المپیک 
لندن ۲۰۱۲( ، روسالن دبیرگاجیف )قهرمان ۲۰۱۴ اروپا(

۷۴ کیلوگرم؛اش��رف علی اف )مدال برنز جهان ۲۰۱۱( ، جبرئیل 
حسن اف )سوم جهان- قهرمان اروپا(

۸6 کیلوگرم؛ الکساندر گوستیف، ماگومدحاجی خاتیف، گامزات 
عثمان اف )پنجم جهانی ۲۰۱۴(

۱۲۵ کیلوگرم؛ جمال الدین ماگم��داف )دارنده مدال برنز جهانی 
و اروپا(

مربیان؛ سیف اله آبسایدوف ، فردوسی اومادوف 
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 دو باش�گاه پرس�پولیس و 
استقالل به عنوان شرکت های 
زیان ده معرفی ش�دند و برای 
همین صورت ه�ای مالی آنها 
هن�وز تایید نهایی نش�ده، به 
همین علت امکان عرضه آنها 

در بورس وجود ندارد



اخبار کوتاه یادداشت خروج5هزارمترمربعازاراضیملیاردلازتصرفزمینخواران
فرمانده انتظامی شهرستان اردل گفت: 5 هزار مترمربع از اراضی ملی در شهرستان اردل از تصرف 
زمین خوار خارج شد.سرهنگ س��یدروح اهلل موسوی اظهارکرد: پس از کس��ب اخبار و اطالعاتی 
مبنی بر اینکه 11 کارگاه شیالت ماهی فصلی توسط چند نفر به صورت غیرقانونی در دو روستای 

شهرستان احداث شده کارگروهی ویژه برای رسیدگی به موضوع تشکیل شد.
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اس��تقرار واحدهای صنعتی ب��زرگ چهارمح��ال و بختیاری در 
جوار پارک ملی تنگ صیاد و شهر سفیددشت از جمله کارخانه 
سیمان، وضعیت نگران کننده ای از نظرآلودگی محیط زیستی 

ایجاد کرده است.
به گ��زارش زاین��ده رود به نق��ل از مهر، دش��ت سفیددش��ت 
یکی از مهمترین دش��ت های اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
اس��ت ک��ه در گذش��ته یک��ی از مهمتری��ن مناط��ق تولی��د 
محص��والت کش��اورزی از جمله س��یب زمینی به ش��مار می 
رفت��ه است.خشکس��الی و کاه��ش آب در ای��ن منطقه موجب 
 شده که بس��یاری از مزارع کش��اورزی دیگر کش��ت نشوند و به

 زمین های بایر تبدیل ش��وند.در دوران دولت نهم و دهم بود که 
پروژه های مهم بزرگ صنعتی برای استان چهارمحال و بختیاری 
تصویب و کار احداث آنها شروع شد.پروژه های مهم صنعتی که 
در آن دوران در این اس��تان کلید خورد شامل کارخانه سیمان، 
پروژه ورق خودرو گالوانیزه، کارخانه فوالد یک میلیون تنی، فوالد 
فرخ ش��هر و... اس��ت.تمام این پروژه ها در همجواری پارک ملی 
تنگ صیاد هستند که سه پروژه کارخانه سیمان، ورق خودرو و 
کارخانه فوالد یک میلیون تنی در جوار یکدیگر و همجوار شهر 
سفیددش��ت و پارک ملی تنگ صیاد قرار دارند . فوالد فرخ شهر 
که نام آن جدیدا تغییر کرده است در فاصله چند کیلومتری این 
پروژه ها واقع شده است.از طرفی پروژه های مهم صنعتی دیگر 
نیز در شهرک صنعتی سفیددشت در نزدیک ترین منطقه نزدیک 

شهر واقع شده است.
در حال حاضر تمام این پروژه ها به جز کارخانه فوالد 

فعال شده است
اح��داث کارخان��ه ه��ای ب��زرگ در ق��دم اول مش��کالت 
بس��یاری زیادی ایج��اد کرده ک��ه کاهش س��طح آب های زیر 
 زمین��ی منطق��ه یک��ی از مهمتری��ن م��وارد اس��ت . دیگ��ر 
 مش��کالت ،آلودگ��ی ه��وا و زیس��ت محیطی اس��ت ک��ه این

 واحد ها ایجاد کرده اند و با بهره برداری از کارخانه فوالد شدت آن 
افزایش پیدا می کند.کارخانه سیمان یکی از مهمترین کارخانه 
هایی است که آلودگی زیست محیطی باالیی دارد و آلودگی هوا 
و خاک را سبب می ش��ود. هر کارخانه س��یمان با وجود رعایت 
تمام استانداردها و استفاده از فیلتر و... آلودگی را دارد که میزان 
این آلودگی نسبت به عمر کارخانه و استفاده از تجهیزات مدرن 
تصفیه ای متغیر است.کارخانه سیمان شهرکرد نیز اگرچه ادعا 
می شود که فیلتر دارد؛ اما به راحتی می تواند به کنار کارخانه رفت 
و از نزدیک گرد و غباری که از این کارخانه به هوا وارد می ش��ود 
را مش��اهده کرد. در حالیکه منطقه به علت کمبود آب و کمبود 
فضای سبز درختی دارای آب و هوای غباری و گرد و خاکی است، 
این کارخانه نیز به ش��دت به آلودگی هوای ای��ن منطقه افزوده 
اس��ت.صنایعی که در منطقه احداث و یا در حال ساخت هستند  
همچنین نیاز آبی بسیار زیادی دارند.متاس��فانه با وجود آینده 
ناگوار محیط زیستی در منطقه سفیددشت با استقرار این همه 
واحد صنعتی بزرگ در کنار یکدیگر، کارخانه س��یمان شهرکرد 
در حال احداث ف��از دوم تولید است.بیش��تر زمین های منطقه 
سفیددشت کشاورزی هستند و کمتر، باغ و درختی در این منطقه 
مشاهده می شود . با وزش یک باد معمولی گرد و خاک شدیدی در 

این منطقه ایجاد می شود.
ب��ا راه ان��دازی کارخان��ه فوالد یک��ی میلی��ون تنی و ف��از دوم 
کارخانه س��یمان در کن��ار فعالی��ت دیگر واحده��ای صنعتی 
 ش��هر سفیددش��ت مانن��د ورق خ��ودرو، کاش��ی س��ازی، 
کارخانه های شهرک صنعتی سفیددش��ت و... نمی توان آینده 
مطلوب محیط زیستی برای این منطقه پیش بینی کرد؛ در حالی 

که مسووالن باید فکری اساسی برای این منطقه بکنند.
نائ��ب ریی��س انجم��ن محی��ط زیس��تی تس��نیم اظه��ار 
 داش��ت: بس��یاری از دش��ت های چهارمح��ال و بختی��اری با

 محدودی��ت ه��ای آب��ی مواج��ه ش��ده ان��د ک��ه در منطق��ه 
 سفیددش��ت محدودیت ه��ای آبی و ش��رایط کم آب��ی وجود

 دارد.
هوم��ان خاکپور بی��ان داش��ت: روند خشکس��الی س��ال های 
گذش��ته و امس��ال نیز نگرانی ها را در خصوص کمب��ود آب در 
 مناط��ق مختل��ف اس��تان و منطق��ه سفیددش��ت افزای��ش

 داده است.
وی ادامه داد: س��طح آب های زیرزمینی در این استان به شدت 
کاهش یافته است و بس��یاری از قنات ها خش��ک شده است. از 
شش قناتی که در منطقه سفیددش��ت وجود داشته و آب مزارع 
کشاورزی را تامین می کرده اس��ت، چهار قنات با کاهش شدید 
آب مواجه شده و در حال خشکیدن هستند . وضعیت آبی منطقه 
سفیددشت بسیار نگران کننده ش��ده است.خاکپور گفت: یکی 
از مش��کالتی که در بحث توس��عه در منطقه سفیددشت استان 
چهارمحال و بختیاری به آن توجه نشده، منابع آب منطقه بوده 
اس��ت.این فعال محیط زیس��ت و منابع طبیعی افزود: متاسفانه 
صنایعی که در این منطقه احداث و یا در حال س��اخت هستند 
صنایعی هستند که نیاز آبی بسیار زیادی دارند.اصوال  این صنایع 
در مناطقی که آب فراوان وجود دارد احداث می شوند؛ اما اکنون 
در منطقه ای احداث ش��ده اند که آب کافی ندارد.وی گفت: چاه 
های عمیقی که در منطقه حفر شده است و برای تامین آب این 
صنایع استفاده می شود بر روند خشکی دشت تاثیر داشته است و 
بحران کم آبی دشت سفیددشت را شدت بخشیده است.وی افزود: 
توسعه هر کدام از این صنایع با توجه به برنامه های توسعه مانند 
کارخانه سیمان در فاز دو و س��ه و کارخانه فوالد مطرح می شود 
می تواند روند بحران آب را در منطقه سفید دشت بحرانی تر بکند.

این کارش��ناس مناب��ع طبیعی گفت: ب��ه علت کمب��ود آب در 
 این منطقه اس��ت که مس��ووالن و مدیران کارخانه ها به دنبال 
پروژه های انتقال آب هستند و می خواهند آب را به این منطقه 
انتقال دهند. وی اظهار داشت: جانمایی نامناسب صنایع یکی از 
مشکالت مهم است که نمونه آن در مناطق مختلف کشور مانند 
اصفهان بدون توجه به مالحضات و پتاسیل های آبی منطقه مسقر 
شده است و توسعه این صنایع با مشکل مواجه شده است.خاکپور 
 افزود: ع��الوه بر اینکه ما مش��کل در بحث ح��وزه آب در منطقه

 سفید دش��ت داریم.آلودگی های محیط زیستی نظیر آلودگی 
هوا در این منطقه مشاهده می ش��ود که  در آینده نزدیک نگران 

کننده تر خواهد شد.

بحران آب و آلودگی،ارمغان کارخانه های سیمان 

آلودگی،رویسفیددشتراسیاهکرد
در ایام  نوروزی صورت می گیرد؛

80 طرح  روی میز میراث 
فرهنگی چهارمحال و بختیاری

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از اجرای 
بیش از 80 برنامه توسط این اداره کل در ایام نوروز 

94 خبر داد.
حی��در صادقی ب��ا اعالم ای��ن خبر اظهار داش��ت: 
و گردش��گری  فرهنگ��ی،  می��راث   اداره کل 

 صنای��ع دس��تی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
از ارائ��ه برنامه ها، امکان��ات و رویکردهای س��تاد 
 اجرای��ی خدمات س��فر در ن��وروز 94 خب��ر داد و 
اظهار داشت: 85  برنامه شامل نمایشگاه و بازارچه 
صنایع دس��تی، برگزاری دوره آموزشی راهنمایان 
ایرانگردی و جهانگردی، حض��ور پایگاه های امداد 
پزشکی خبر داد.معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگ��ی چهارمح��ال و بختیاری اف��زود: فعالیت 
پایگاه های امداد خ��ودرو، اطالع رس��انی از طریق 
رادیو و تلویزیون، پایگاه های اطالع رس��انی هالل 
احمر، برپایی سفره هفت سین در موزه ها، قلعه ها و 

ورودی های این استان اجراء می شود.
مع��اون گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگ��ی 
چهارمحال و بختیاری گفت:  ش��ش برنامه جدید 
و متنوع نسبت به س��ال های گذشته شامل احصاء 
آمار از طریق سایت با مش��ارکت دستگاه های ارائه 
دهنده آمار، برپایی نمایش��گاه و بازارچه س��وغات 
و صنایع دس��تی، طراحی ش��ش نماد ب��ا مفاهیم 
 انتزاعی ورئال متناسب با نوروز در این استان اجراء

 می شود.صادقی از اجرای طرح کوچ ایل بختیاری،  
س��اخت ونصب 30 گلدان قوس��ی بزرگ در سطح 
ش��هرکرد، س��اخت 300 النه پرنده ب��ا همکاری 
اداره کل زن��دان در ن��وروز 94 خب��ر داد و افزود: 
با توج��ه به وج��ود زیرس��اخت های الزم، طبیعت 
بک��ر و آب و ه��وای مناس��ب این اس��تان آمادگی 
 اس��تقبال از گردش��گران و مهمان��ان ن��وروزی را

 داراست.

امضاء تفاهم نامه بین اداره کل دامپزشکی با 
هیات علمی دانشگاه 

ش��هرکرد  دانش��گاه  دامپزش��کی  دانش��کده  مس��ووالن  نشس��ت  در   
بختی��اری و  چهارمح��ال  دامپزش��کی  کل  اداره  مس��ووالن   ب��ا 

 تفاهم نامه ی همکاری به امضا رسید. در این نشست مشترک مسائل مهم 
اجرایی، آموزش��ی و پژوهشی دامپزشکی استان مورد بحث و تبادل نظر 
 قرار گرفت. دانشگاه شهرکرد و دامپزشکی استان در خصوص راه اندازی

 کمیت��ه های تخصصی در زمینه های گوناگون دامپزش��کی با همکاری 
اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد و کارشناسان اداره کل دامپزشکی 
اس��تان با هدف بررس��ی جنبه های مختلف آموزش��ی و پژوهشی و رفع 
معضالت موجود و رس��یدن به حداکثر بازده دامپزشکی در استان توافق 
کردند.در پایان این نشس��ت تفاهم نامه همکاری دانش��کده دامپزشکی 
دانش��گاه شهرکرد و اداره کل دامپزشکی اس��تان چهارمحال و بختیاری 

به امضا رسید.
نماینده مردم بروجن مجلس:

 بهره برداری  ازپروژه انتقال آب 
بن - بروجن، ۳ سال آینده

 نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی از تکمیل پروژه انتقال آب 
بن- بروجن تا 3 سال آینده خبر داد.امیرعباس سلطانی با بیان اینکه در این 
شهرستان با کمبود آب مواجه هس��تیم افزود: کیفیت آب در این شهر اصال 
مناسب نیست و شرایط موجود حتی از خط قرمزهای موجود هم عبور کرده 
و اجرای انتقال آب سبزه کوه به بلداجی و دش��ت فرادنبه و سفیدشت راهی 
برای نجات از کم آبی است.نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه این استان تأمین کننده 10 درصد از آب کشور است، بیان کرد: 
وحدتی که در بین نمایندگان استان وجود دارد، سبب شد تا برای نخستین 
بار 236 میلیون متر مکعب آب از زاینده رود به استان تخصیص یابد.سلطانی 
با اش��اره به نبود جاده چهار بانده در مسیر شهرکرد - بروجن بعد از 35 سال 
خاطرنش��ان کرد: جاده بروجن- لردگان یکی دیگر از جاده های مهم کشور 
است که روزانه 30 هزار ماشین سنگین و سبک در آن تردد می کنند و با این 
وجود جاده مناسبی ندارد تصادفات در این جاده بسیار زیاد است.وی با بیان 
اینکه پروژه راه آهن، یکی ازمهم ترین پروژه های استان است گفت: نمایندگان 
استان در مجلس ش��ورای اس��المی برای پروژه بزرگ راه آهن تالش زیادی 
کردند.سلطانی اعتبار مرود نیاز راه آهن استان را 70 میلیارد ریال اعالم کرد . 

 عملیات اجرایی پتروشیمی لردگان 
در سال ۹۴

مجید جلیل ، از آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی لردگان در سال 94 خبرداد 
و اظهار داش��ت: اعتبار مورد نیاز این پروژه با همکاری صندوق توسعه ملی و 
کشور چین با ارز آوری در استان انجام می شود.وی افزود: مسووالن استان و 
بانک های عامل برای اجرای این پروژه قول مساعدت داده اند.نماینده مردم 
لردگان در مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اینکه بهره برداری این پروژه 
سبب اش��تغال زایی در استان می ش��ود، بیان کرد: اجرای این پروژه عالوه بر 
اشتغال زایی برای جوانان سبب توسعه اقتصادی به ویژه صادرات محصوالت 

در استان می شود.
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اخطار اجرایی
12/337 شماره: 974/93 به موجب رای شماره 1462 تاريخ 93/8/30 شعبه 11 شورای 
به  احمد صمیمی  علیه  است محكوم  يافته  قطعیت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
نشانی مجهول المكان  محكوم است به حكم بر محكومیت خوانده به حضور در يكی از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال مالكیت سند خودرو سواری رنو سپند به شماره انتظامی 
792ص93ايران13 و پرداخت 160/000 ريال هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق 
تعرفه در حق خواهان رسول عبدالهی فرزند محمدعلی به نشانی اصفهان – رهنان – خ 
شهیدان غربی – تعمیرگاه سعادت نو و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احكام. ماده 
34 قانون اجرای احكام: همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:33542 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان   
اخطار اجرایی

12/338 شماره: 331/93 به موجب رای شماره 487 تاريخ 93/6/25 شعبه 31 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعیت يافته است محكوم علیه علیرضا میرخسروی 
بابت  ريال  میلیون و نهصد هزار  پنج  پرداخت  المكان  به نشانی مجهول  فرزند شهرام 
اصل خواسته به انضمام دويست و نود و پنج هزار ريال هزينه دادرسی و خسارت 
تاخیر تاديه از تاريخ 93/1/25 تا زمان وصول در حق خواهان مجتبی زراعتی شمس 
آبادی فرزند عبدالرسول به نشانی اصفهان – خ جی – خ پروين – بعد از چهارراه اول 
مجتمع برنا5- طبقه4- واحد12 صادر و اعالم می نمايد   – روبروی پارک كوهسار   –
قانون اجرای احكام: همین كه  نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34  و پرداخت 
اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
يا مالی معرفی كند كه  يا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد  موقع به اجرا بگذارد 
اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:33544 شعبه 31 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

تاريخ رسیدگی:  دادنامه: 93/10/30-1894  1363/93 شماره  پرونده:  12/339 كالسه 
93/10/16 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرضا 
رستوران  جنب   – نسترن  كوچه   – كشاورز  بلوار   – اصفهان  نشانی  سوره  يوسفی 
پالک164 خوانده: رحمت ا... عزيزی ملك آبادی نشانی  مجتمع مسكونی بهار –  يلدا – 
و  دادرسی  هزينه های  و  تصادف  از  ناشی  خسارت  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان 
فوق  كالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  اين  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشكار:  كارشناسی 
و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
ا... عزيزی  به طرفیت آقای رحمت  دادخواست خواهان آقای عبدالرضا يوسفی سوره 
به خواسته مطالبه مبلغ 1/430/000 ريال بابت خسارت ناشی از تصادف به انضمام 
فنی وقوع تصادف  كارشناس  نظريه  به  توجه  با  كارشناسی  هزينه  و  دادرسی  هزينه 
و  خواهان  رانندگی  به  53-328س73  شماره  به   206SD پژو  سواری  خودروی  بین 
خودروی وانت پیكان به شماره 43-836ه29 به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده 
مقصر شناخته شده و حسب نظريه كارشناس دادگستری در پرونده تامین دلیل شعبه 
12 شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع اين 
تصادف مبلغ 14/000/000 ريال تعیین گرديده است و با توجه به اينكه خوانده علیرغم 
ابالغ به نحو نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدركی 
دال بر رد ادعای خواهان ابراز و ارائه ننموده فلذا قاضی شورا با توجه به مراتب فوق 
به مواد 198و519و515  دانسته و مستنداً  را وارد  اعضا دعوی خواهان  اظهارنظر  و 
قانون آيین دادرسی مدنی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی حكم بر محكومیت خوانده 
بابت  ريال  مبلغ 200/000  و  اصل خواسته  بابت  ريال  مبلغ 14/000/000  پرداخت  به 
آگهی  بابت هزينه كارشناسی و هزينه نشر  ريال  مبلغ 1/000/000  و  دادرسی  هزينه 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد و در خصوص مازاد بر خواسته 
 خواهان با توجه به عدم ارائه دلیل و مدارک در اين خصوص لذا مستنداً به ماده 2 قانون 

آيین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در خصوص مازاد بر خواسته را صادر 
و اعالم می نمايد اين رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی 
در اين شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در 
محاكم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.م الف:33546 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/340 شماره آمار:1822-93/10/24 شماره بايگانی:1431/93 خواهان: امین اخوان 
پالک127  سماء-  مجتمع   – نورباران  كوی   – خ22بهمن   – اصفهان  نشانی:  شريف 
چك  فقره  يك  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  معتمدی  سعید  خوانده: 
ختم  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  شورا  گردشكار:   92/12/22-901/09601838
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینمايد. رای قاضی شورا: 
به خواسته مطالبه  به طرفیت سعید معتمدی  اخوان شريف  امین  در خصوص دعوی 
به  به شماره 92/12/22-901/09601838  فقره چك  يك  وجه  ريال   9/700/000 مبلغ 
عهده بانك پست بانك به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتويات پرونده و 
بقای اصول مستندات در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال 
علیه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اينكه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار كافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه اليحه 
ارايه  به دعوی خواهان  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  و محكمه  دفاعیات مستند  و 
310و313و307و315  مواد  به  مستنداً  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده 
قانون تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت 
و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   160/000 و  اصل خواسته  بابت  ريال   9/700/000 مبلغ 
120/000 ريال بابت هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تاديه از 
تاريخ سررسید چك/تقويم دادخواست )92/12/22( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاكم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 

حقوقی اصفهان میباشد.م الف:33552 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شعبه   93/9/25 تاريخ   1679 شماره  رای  موجب  به  93-1213ش9  شماره:   12/341
علیه عباس  است محكوم  يافته  قطعیت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  9 شورای حل 
جمشیديان به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیون و سیصد 
هزار ريال بابت وجه يك فقره چك به شماره 286644 و مبلغ 480/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و مبلغ خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سررسید چك 1387/11/25 لغايت زمان 
پیروز  نادر رجبی  اجرايی  له  بانك مركزی در حق محكوم  اجرای حكم طبق شاخص 
به نشانی خمینی شهر – خ امیركبیر – فرعی85 و مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احكام: همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:33558 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/342 شماره: 93-1211ش9 به موجب رای شماره 1682 تاريخ 93/9/25 شعبه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعیت يافته است محكوم علیه سید مصطفی 
امامی به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ريال بابت 
وجه چك به شماره 9019/977097-7 و پرداخت مبلغ 480/000 ريال به عنوان خسارت 
تاريخ سررسید چك موصوف 93/2/20  از  تاديه  تاخیر  دادرسی و پرداخت خسارت 
نادر  اجرايی  له  محكوم  در حق  مركزی  بانك  طبق شاخص  اجرای حكم  زمان  لغايت 
رجبی به نشانی خمینی شهر – خ امیركبیر – فرعی85 و مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همین كه اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه 
يا ترتیبی برای پرداخت  مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم 

نمايد.م الف:33559 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
رسیدگی:  تاريخ   93/11/27-874 دادنامه:  شماره   715-93 پرونده:  كالسه   12/343
امیر  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   28 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/11/11
پالک91   – ارز  اصفهان  جنب صرافی   – میر  خیابان   – اصفهان  نشانی  ربانی   عباس 
نشانی  به  دو  هر  ئیون  لیلی  محمدرضا   -2 سامانی  حداد  سلمان   -1 خواندگان: 
انتظامی  شماره  بی.ام.و  اتومبیل  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  خواسته:  مجهول المكان 
675س66مدل2006 مشكی رنگ گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن 
به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ياد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند 
انتظامی 675س66ايران53  اتومبیل بی.ام.و مدل 2006 مشكی رنگ به شماره  رسمی 
به انضمام مطلق خسارات وارده با عنايت به محتويات پرونده استعالم به عمل آمده 
از مرجع انتظامی در خصوص آخرين مالك خودرو – مالحظه قولنامه های ارائه شده 
لیلی  محمدرضا  و  سامانی  حداد  سلمان  خواندگان  حضور  عدم   – خواهان  طرف  از 
ئیون و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب شورا دعوای مطروحه را 
دادگاههای  دادرسی  آيین  قانون   198 ماده  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد 
مدنی  قانون  10و219و220و221و223و225  مواد  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
اسناد  به حضور در دفاترخانه  ئیون  لیلی  بر محكومیت خوانده دوم محمدرضا  حكم 
نام  به  انتظامی 675س66اصفهان53  به شماره  بی.ام.و  اتومبیل  انتقال سند  و  رسمی 
نشر  هزينه  همچنین  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   170/000 مبلغ  پرداخت  و  خواهان 
آگهی كه محاسبه آن عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان صادر و به خوانده 
رديف اول به استناد ماده 84 بند 4 قرار رد دعوی صادر می شود اعالم می نمايد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در اين 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:33562 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاريخ   93/11/27-873 دادنامه:  شماره   714-93 پرونده:  كالسه   12/344
امیر  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   28 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/11/12
پالک91   – ارز  اصفهان  جنب صرافی   – میر  خیابان   – اصفهان  نشانی  ربانی   عباس 
خواندگان: 1- سلمان حداد سامانی 2- اشكان سلیمانی هر دو به نشانی مجهول المكان 
547د76ايران13  شماره  پرادو  اتومبیل  سند  به  الزام  و  انتقال  درخواست   خواسته: 
به  آن  ثبت  و  شعبه  اين  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشكار:  رنگ  مشكی   2008 مدل 
كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 
به  الزام  خواسته  به  باال  شده  ياد  خوانده  طرفیت  به  خواهان  دعوای  خصوص  در 
انضمام مطلق خسارات  به  پرادو شماره 547د76ايران13  اتومبیل   انتقال سند رسمی 
انتظامی مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم   - پرونده  محتويات  به  عنايت  با   وارده 
در خصوص آخرين مالك خودرو – مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان 
– عدم حضور خواندگان 1- سلمان حداد سامانی 2- اشكان سلیمانی و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا به استناد ماده 198 قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
بر محكومیت خوانده  مدنی حكم  قانون  ماده 10و219و220و221و223و225  و  مدنی 
رديف دوم اشكان سلیمانی به حضور در دفاترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند 
اتومبیل پرادو به شماره انتظامی 547د76ايران13 مدل 2008 مشكی به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 170/000 ريال بابت هزينه دادرسی و نیز هزينه نشر آگهی كه محاسبه 
رديف  خوانده  به  نسبت  می نمايد  اعالم  و  صادر  می باشد  احكام  اجرای  عهده  بر  آن 
و  غیابی  صادره  رای  می شود  صادر  دعوی  رد  قرار   84 ماده   4 بند  استناد  به   اول 
ظرف  و  شورا  اين  در  واخواهی  قابل  خوانده  به  واقعی  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف 
دادگاههای  در  تجديدنظرخواهی  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  از  پس  روز   20 
اختالف  عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:33563 شعبه 28 حقوقی شورای حل 

شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
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کیسه صفرا اندامی کوچک و گالبی شکل 
در سمت راس��ت ش��کم و زیر کبد است. 
کیسه صفرا حاوی مایعی گوارشی بوده که 
به آن صفرا، زرداب و یا زهره گفته می شود 
 که کیسه صفرا آن را به روده کوچک ترشح 
می کند. سنگ های کیسه صفرا در اندازه 
ها مختلفی هستند و می توانند به کوچکی 
یک شن یا به بزرگی یک توپ گلف باشند. 
سنگ کیسه صفرا می تواند مجاری صفرا را 
مسدود و سبب ایجاد درد، التهاب و عفونت 
شود. با وجود اینکه بس��یاری از عوامل از 
جمله سن، وزن و نژاد می تواند در تشکیل 
سنگ های کیسه صفرا نقش داشته باشد؛ 
اما می توان ب��ا رعایت یک رژی��م غذایی 
س��الم مملو از فیبرهای محلول از تشکیل 
آن پیش��گیری کرد. در این میان پرهیز از 
مصرف غذاهای پرچرب نیز کمک کننده 
است. در این گزارش دس��تورالعمل های 
بهداشتی در خصوص پیشگیری طبیعی از 
تشکیل سنگ کیسه صفرا ذکر شده است.

افزایش مصرف روزانه میوه
بهترین می��وه هایی که برای پیش��گیری 
از ابتال به سنگ کیس��ه صفرا باید مصرف 
کرد س��یب، گالبی،گریپ ف��روت، لیمو و 
هندوانه است. این میوه ها فیبرهای باالیی 
دارند که می توانند به کاهش کلسترول و 
پیشگیری طبیعی از تشکیل سنگ کیسه 

صفرا کمک کنند.
مصرف سبزیجات آبدار

مصرف سبزیجات آبدار از دیگر راهکارهای 
پیشگیری طبیعی از ابتال به سنگ کیسه 
صفرا اس��ت که در این میان م��ی توان به 
هویج، کرف��س، کنگر، چغندر و اس��فناج 
اش��اره کرد. کلم بروکل��ی، رازیانه، تربچه 
و ش��اه بلوط نیز از دیگر گیاه��ان آبداری 
هستند که می توانند کلسترول را کاهش 
و از تشکیل سنگ کیسه صفرا پیشگیری 

کنند.

جایگزین کردن روغن زیتون به جای 
چربی ها

 روغ��ن زیت��ون روغن س��الم ت��ری تلقی
  م��ی ش��ود زی��را نس��بت ب��ه س��ایر 
روغن ها چربی اشباع نشده بیشتری دارد. 
همچنین میزان چربی اش��باع شده روغن 

زیتون از کره کمتر است.
مصرف بیشتر غالت سبوس دار

مصرف بیشتر غالت س��بوس دار نیز می 
تواند به کاهش کلس��ترول کمک کند. در 
این میان مصرف جو ، بیشتر از سایر غالت 
توصیه می ش��ود؛ اما با ای��ن حال مصرف 
گندم سبوس دار نیز به پیشگیری طبیعی 
از تشکیل سنگ کیس��ه صفرا کمک می 

کند.
افزودن سیر و ترب کوهی به غذا
اف��زودن رایحه بیش��تر ب��ه غذا با س��یر 
و ت��رب کوه��ی از دیگ��ر راهکاره��ای 
پیش��گیری از ابت��ال ب��ه س��نگ کیس��ه 
صفرا اس��ت؛ زی��را س��یر و ت��رب کوهی 
 بط��ور طبیعی موجب کاهش کلس��ترول 

می شوند.
نوشیدن زیاد آب در روز

روزانه مقدار زیادی آب بنوشید. آب بر اثر 
هیدارته شدن، اکسیژن آزاد و سموم را از 

بدن خارج می کند.
 پرهیز از مصرف غذاهای مملو از 

چربی اشباع
پرهی��ز از مصرف غذاهای ممل��و از چربی 
اشباع شده به پیش��گیری از ابتال به سنگ 
کیس��ه صفرا کمک می کند. بس��یاری از 
محص��والت حیوانی مانند گوش��ت قرمز، 
شیر، تخم مرغ، پنیر و گوشت های فراوری 
شده می توانند کلسترول را افزایش دهند 

و سنگ صفرا ایجاد کنند.
پرهیز از مص�رف غذاهای تند و 

چرب
پرهیز از مصرف غذاه��ای تند و چرب نیز 
به پیشگیری از ابتال به سنگ کیسه صفرا 
کمک می کن��د. تصور می ش��ود که این 
غذاها موجب افزایش تولید صفرا شود که 

به التهاب منجر می شود.
گیاه�ان مص�رف  از  پرهی�ز 

 نشاسته دار
پرهیز از مصرف گیاهان نشاسته دار مانند 
ذرت و لوبیا نی��ز به پیش��گیری از ابتال به 
سنگ کلیه کمک می کند. این غذا ها می 
توانند به مرور زمان منجر به ایجاد سنگ 

کیسه صفرا شوند.

13 راهکار برای پیشگیری از تشکیل سنگ صفرا

بیماری های قلبی مهمترین 
عامل مرگ و میر در زنان

بر اس��اس گزارش انجمن قلب اروپا ، بیماری های 
قلبی عروقی با 51 درصد بیش��ترین عامل مرگ و 
میر زنان به ویژه در اروپاست. این گزارش در حالی 
مطرح ش��ده اس��ت که اکثر افراد بر این باورند که 
بیماری های قلبی بیش��تر در مردان دیده می شود 
و مهمترین عامل مرگ و میر زنان س��رطان سینه 
است. بر اس��اس این گزارش، بیماری های قلبی در 
زنان بس��یار شایع تر از مردان اس��ت. بیماری های 
قلبی عامل م��رگ و میر 51 درصد زنان اس��ت؛ در 
حالیکه سرطان س��ینه فقط س��ه درصد زنان را از 
بین می برد. البته این به آن معنا نیست که سرطان 
س��ینه نادیده گرفته ش��ود؛ بلکه باید ب��ه بیماری 
های قلبی در زن��ان نیز توجه وی��ژه ای کرد. دکتر 
س��وزانا پرایس، س��خنگو و متخصص قلب و عروق 
بیمارس��تان برامپتون لندن معتقد است که گرچه 
بیماری قلب��ی مهمترین قاتل زنان محس��وب می 
شود؛ ولی به راحتی می توان از آن پیشگیری کرد. 
کاهش وزن، کلسترول، چربی، کنترل قند، اجتناب 
از تنش و اس��ترس و ورزش منظم روزانه مهمترین 
عوامل در کنترل این عارضه هستند. در این گزارش 
آمده اس��ت که احتمال ابتال به بیماری های قلبی 
در تمام س��نین وجود دارد؛ ولی احتمال آن پس از 
یائسگی و به محض قطع ترشح هورمون استروژن در 
بدن بیشتر است. در این گزارش به حقایق دردناکی 
در مورد بیماری های قلبی عروقی اشاره شده است:
- CVD عامل اصلی مرگ و میر زنان در اکثر نقاط 

دنیا و به ویژه اروپاست
- مضرات اس��تفاده از س��یگار در زن��ان خطرناک 
تر اس��ت، زیرا متابولیس��م نیکوتی��ن در بدن زنان 

سریعتر است
- دیابت ن��وع 2 احتمال بیماری ه��ای قلبی را در 

مردان دو برابر، و در زنان سه برابر افزایش می دهد
- احتمال از کارافتادگی زنان پس از سکته مغزی، 

از مردان بیشتر است
- بیماری های قلبی عام��ل مرگ 51 درصد زنان و 

42 درصد مردان است
عالیم بیماری های قلبی در افراد متفاوت است؛ ولی 
درد قفسه سینه، تهوع، استفراغ، تنگی نفس، درد 
فک، خستگی، طپش قلب و غش کردن از مهمترین 

عالیم این بیماری به شمار می آیند.
بی حسی در صورت، بازو، پا و به ویژه در یک طرف 
بدن، گیجی ناگهانی، مش��کالت دید، س��رگیجه، 
سردرد و درد ش��دید بدون علت، شایعترین عالیم 
سکته مغزی هستند.پزش��کان به افراد توصیه می 
کنند که فش��ار خون خود را به طور مرتب کنترل 
کرده و در صورت مش��اهده نوس��ان فشار خون، به 

سرعت به پزشک مراجعه کنند.

پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت ایران موفق 
به ساخت یک وسیله آزمایشگاهی فوق حساس 
موسوم به »سیم داغ گذرا« شدند که می تواند 
با سه تا چهار درصد خطا میزان هدایت حرارتی 
س��یاالت را اندازه گیری کند. ان��دازه گیری 
هدایت حرارتی س��یاالتی از قبیل مایعات یا 
گازهای خنک کننده، از موضوعات مورد توجه 
در بس��یاری از آزمایش��گاه های تحقیقاتی و 
صنعتی است. ساخت پردازشگرهای پرقدرت 
و حس��اس که گرمای زیادی تولید می کنند 
و نیز تحقیقات انجام ش��ده ب��رای کوچکتر و 
کارآمدتر کردن وسایل برودتی یا حرارتی نیاز 
مبرمی به وسایل آزمایش��گاهی بسیار دقیق 
را ایجاد کرده اس��ت و در راستای رفع همین 
نیاز پژوهشگران دانش��کده مهندسی شیمی 
دانش��گاه علم و صنعت ایران پس از یکس��ال 
تالش موفق به س��اخت یکی از حساس ترین 
وسایل آزمایشگاهی در زمینه انتقال حرارت 
شدند. سرپرست این پروژه با تاکید بر اهمیت 

این وسیله برای آزمایشگاه های تحقیقاتی در صنایعی از قبیل 
نفت و خودروسازی اظهار داشت: س��یم داغ گذرا از گذشته 
یک وسیله تحقیقاتی مهم به شمار می رود و با این وجود تنها 
 چند نمونه خارج��ی از آن در مراکز تحقیقاتی کش��ور یافت

 می ش��ود. دکتر س��لمان موحدی راد افزود: عالوه بر این با 
توس��عه تحقیقات بر روی نانوس��یاالت و خواص حیرت آور 

حرارتی آنها نیاز به این وسیله نیز رو به افزایش است.
سیم داغ گذرا چگونه کار می کند؟

 اندازه گیری میزان هدایت حرارتی س��یاالت با اس��تفاده از
  روش های مختلف و دس��تگاه ه��ای گاها پیچی��ده انجام

 می پذیرد؛  اما مش��هورترین این روش ها تنه��ا نیاز به یک 
سیم بسیار نازک دارد؛ سیم بس��یار نازکی که با به کارگیری 
دانش��ی گرانبها می تواند با دقتی ش��گرف می��زان هدایت 
حرارتی سیاالت را به عنوان یکی از مهمترین خواص این مواد 
مشخص کند. موحدی راد، درباره نحوه عملکرد این وسیله 

آزمایشگاهی گفت: جریان الکتریکی از یک سیم بسیار نازک 
با مقامت التریکی مش��خص عبور کرده و آن را گرم می کند. 
 دمای این س��یم در اثر تبادل حرارت با جریان س��یال تغییر

 می کند و این تغییر دما روی مقاومت سیم تاثیر می گذارد که 
این تاثیر با کمک مدارهای الکترونیکی تحلیل شده و بدین 
ترتیب میزان هدایت حرارتی سیال اندازه گیری می شود. وی 
تاکید کرد: چند طرز کار این وسیله به نظر ساده می رسد اما 
برای حل چالش های عملی موجود در ای��ن فناوری نیاز به 

دانش گسترده ای هست.
یک سیم کوچک با مشکالتی بزرگ

انتق��ال ح��رارت از چند راه مختل��ف صورت م��ی گیرد که 
هدایت حرارت��ی تنها یکی از ای��ن راه هاس��ت و بنا به گفته 
متخصصان اساسی ترین چالش های پیش روی پژوهشگران، 
ممزوج ش��دن این راه ها با یکدیگر در س��یاالت اس��ت؛ به 
گونه ای که تفکی��ک میزان انتقال ح��رارت از روش هدایت 

به سختی امکانپذیر است. اس��تادیار دانشگاه علم 
و صنع��ت ایران در ای��ن باره توضیح داد: مش��کل 
 اینجاس��ت ک��ه به مح��ض گرم ش��دن س��یال، 
مولکول ها به صورت توده ای شروع به حرکت کرده 
و گرما را با خود منتقل می کنند؛ در حالیکه این نوع 
از انتقال حرارت که به آن انتقال حرارت جابه جایی 
گفته می شود مد نظر نیست؛ بلکه ما می خواهیم 
میزان گرمای منتقل شده ناش��ی از ارتعاش ذرات 
را اندازه بگیریم. به همین دلیل سیم داغ باید قادر 
باشد به سرعت و قبل از آنکه جریان توده ای شکل 

بگیرد پاسخ حرارتی سیال را ثبت کند. 
وی ادام��ه داد: از آنجای��ی ک��ه چنین ش��رایطی 
 در س��یال ی��ک حال��ت گ��ذرا اس��ت و وضعیت
 مولکول ها به س��رعت در مرحل��ه ابتدایی انتقال 
حرارت تغیی��ر ک��رده و جریان های ت��وده ای در 
سیال شکل می گیرند به این ش��یوه اندازه گیری 
روش »س��یم داغ گذرا« گفته می ش��ود. سرعت 
 در عملک��رد هر چن��د می توان��د به ح��ل یکی از
 چالش های محققان بیانجامد؛ اما  این تنها چالش 
در طراحی، ساخت و اس��تفاده از سیم داغ گذرا نیست؛ بلکه 
دقت عالوه بر سرعت مولفه دیگری است که در این فناوری 
تا حد بسیار زیادی اهمیت دارد. موحدی راد در این باره بیان 
داش��ت: غیر دقیق بودن قطعات و وجود اختالالت بس��یار 
کوچک محیطی از قبیل لرزش و حتی امواج الکترومغناطیس 
دستگاه های مانند تلفن همراه می توانند به شدت بر عملکرد 
دستگاه تاثیر بگذارند که باید مقابله با این عوامل در طراحی 
نیز تا حدودی مورد توجه قرار گیرند. سرپرست پروژه ساخت 
»سیم داغ گذرا« با مناس��ب ارزیابی کردن عملکرد دستگاه 
ساخته شده در دانشگاه علم و صنعت ایران به آزمایش های 
انجام شده برای کیفیت س��نجی عملکرد این دستگاه اشاره 
کرده و گفت: برای تست عملکرد این دستگاه از آب به عنوان 
ماده ای که اطالعات دقیق آن در دسترس بود استفاده شد و 
سیم داغ گذرای ساخته شده توانست تنها با خطایی معادل 3 

تا 4 درصد میزان هدایت حرارتی آب را اندازه بگیرد.

در دانشگاه علم و صنعت انجام شد؛

ساخت سیم داغ گذرا، برای آزمایشگاه های انتقال حرارت   3 اشتباه خانمان سوز
 درباره ازدواج

هر فردی برای ازدواج معیارها و مالک هایی دارد که به گمان 
خودش منطقی و اصولی است؛ اما حقیقت این است که حتی 
منطقی ترین مالک های ازدواج هم ممکن اس��ت با تصورات 
اش��تباه و باورهای نادرس��ت ترکیب شود و چش��م ها را روی 
حقایق ببندد. البته این احتمال ه��م وجود دارد که هر جوان 
مجرد در آستانه ازدواج در موقعیتی قرار گیرد که به اجبار تن 
به وصلت دهد یا در شرایطی باشد که گمان کند ازدواج تنها 

راه نجات از موقعیت ناخوشایندش است.
1- نداشتن شناخت کافی

به نظر کارشناس��ان ازدواج با یک فرد، ازدواج با کل وجود او 
و همه ابعاد زندگی اوس��ت. حال، ش��ناخت های چند جلسه 
خواستگاری یا شناخت های کافی ش��اپی، رستورانی و... فقط 
شناخت های کلیشه ای غیرجدی هستند که محدود به چند 
بعد شخصیت فرد می ش��ود و دیگر ابعاد اصلی شخصیت وی 
را پنهان نگه می دارد و حقیقت وجود او را افشا نمی کند. پس 
هرگز برای ی��ک ازدواج خوب و موفق، نمی توان به ش��ناخت 
از ش��خصیت مجازی که عموما تفاوت بس��یاری با شخصیت 
حقیقی دارد بسنده کرد. این نوع آشنایی، پاسخگوی شناخت 

درست و کامل نیست.
راه حل

شناخت همسر آینده به اندازه شناخت خود اهمیت دارد. اگر 
ش��ناخت درس��ت و کاملی از فرد مورد نظرتان ندارید، هرگز 
برای ازدواج عجله نکنید.فراموش نکنید ازدواج پیوندی مهم 
است که به شناخت عمیق و دوطرفه افراد از یکدیگر نیازمند 
است. برای شناخت بیشتر الزم اس��ت از افراد با تجربه فامیل 
کمک بگیرید ت��ا آنان به م��دد تجربه و آگاهی ش��ان بتوانند 
تحقیقات گسترده ای راجع به این فرد انجام دهند یا آن که با 
یک روان شناس مجرب مشورت کنید و با کمک وی می توانید 
ابعاد شخصیتی فرد مورد نظرتان را بکاوید و از راهنمایی های 
تخصصی و راهکارهای کاربردی پیش��نهادی ایش��ان، برای 

شناخت بیشتر گزینه انتخابی تان قدم بردارید.
2-  ازدواج به امید تغییر

با فردی مواجه شده اید که به نظر آدم جالبی است، بخشی از 
نیازها و خواسته های شما از همسر را برآورده می کند، اما در 
عین حال شخصیت او بسیار متفاوت از شخصیت شماست. با 
وجود این تصمیم دارید دل به دریا بزنید و با او ازدواج کنید؛ 
با خود می اندیشید بعدترها ممکن اس��ت همین تفاوت ها به 
جذابیت های زندگی شما تبدیل شود یا به این امید که بعد از 
شروع زندگی، بتوانید با صبوری و محبت نواقص شخصیتی او 
را برطرف کرده و تغییرش دهید، بر تصمیم ازدواج تان راسخ تر 

می شوید و پیش می روید.
راه حل

می خواهید زی��ر پر و بالش را بگیرید. مرهمی بر مش��کالتش 
شوید. به او اعتماد به نفس دهید و ترغیبش کنید تا تغییر کند 
و به راه درس��ت بیاید و... هدف خوب و پسندیده ای است؛ اما 
باید یادتان باش��د تا زمانی که فردی نخواهد و خود انگیزه به 
تغییر نداشته باشد شما نمی توانید او را مجبور به تغییر کنید. 
چه  بسا بس��یاری به امید معجزه تغییر همس��ر بعد از ازدواج، 
مشکالت موجود را نادیده گرفته اند، اما به فاصله بسیار اندک، 
پس از ورود به زندگ��ی متوجه این امر ش��ده اند که حقیقت 
زندگی مشترک توفیر دوصدچندان با خیال پردازی پیش از 
ازدواج دارد. اگر در چنین شرایطی هستید، توصیه می کنیم 
خیال باطل تغییر همسر را از سرتان بیرون کنید. یقین داشته 
باشید اوضاع عوض نخواهد شد. ش��رایط همسرتان را همان  

گونه که هست بپذیرید و دوست داشته باشید.
3-  انتخاب های هیجانی و سرخوشانه

اندک نیس��تند دختران و پس��رانی ک��ه با یک ن��گاه یا یک 
آش��نایی کوتاه مدت، یک دل نه صد دل عاشق و شیدای هم 
ش��ده  و به گمان آن که نیمه گمشده ش��ان را پی��دا کرده اند، 
 بدون توجه به معیارهای اساس��ی و حتی ب��ا وجود مخالفت

 خانواده های ش��ان تصمیم به ازدواج گرفته و بر س��ر س��فره 
عقد نشسته اند؛ اما بعد از گذش��ت اندک زمانی و گاه حتی تا 
زیر یک سقف نرفته از انتخاب شان پشیمان شده و کاسه چه 
کنم به دست گرفته اند. اگر شما هم در چنین شرایطی، فقط 
به حکم عاشقی و عالقه مندی بسیار به فرد مقابل تان تصمیم 
 به ازدواج گرفته اید، دست نگه دارید. بی شک شما تحت تاثیر
 هیجانات تان جوگیر ش��ده اید. بی تعارف باید بگوییم عشق 

آتشین چشم و گوشتان را کور و کر کرده است!
راه حل

مواظب هیجانات زودگذر و موقت تان باشید. هیجانات مثبت 
یا منفی، مولفه ای هس��تند که می توانند ش��ما را در انتخاب 
همسفر زندگی تان دچار اش��تباه کنند. برای رفع این حالت و 
فروکش کردن احساسات تند و تیزتان، توصیه می کنیم اندکی 

صبر و خویشتنداری کنید.
 به خود بقبوالنید در جاده زندگی به واس��طه احساسات تان 
تخت گاز حرکت می کنید و هر لحظه امکان برخورد به مانع و 
تصادف دارید. سعی کنید ترمز احساسات تان را بکشید تا از 

میزان سرعت تان بکاهید. 
با کاهش س��رعت می توانید عق��ل خفته تان را بی��دار کنید، 
منطق تان را ب��ه کار گیرید، ب��ا آرامش خاطر و چش��مان باز 
حرکت کنید و با بصیرتی روشن هر آنچه را دور و برتان هست، 
نظاره کرده و رصد کنید. مجددا راجع به تصمیم به ازدواج تان 
و گزینه انتخابی تان تفکر کنید. دوب��اره آن را ارزیابی کنید و 
زیر سوال ببرید. چه بسا بسیار مشاهده شده اغلب انتخاب های 
هیجان��ی بعد از مدت��ی از چش��م می افتند و مانند گذش��ته 

جلوه گری و طنازی نمی کنند.

زیر یک سقف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 93/11/ک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
موضوع مناقصه: تهیه نقشه مبنایی کاداستر به روش مستقیم زمینی در مقیاس 1/500 شهر 

قمصر 
محل تامین اعتبار: اعتبارات ابالغی جاری 

مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ 93/12/23 لغایت روز پنج شنبه مورخ 93/12/28
محل دریافت اسناد: نماینده شرکت با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و آخرین تغییرات 
شرکت »چاپ در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی« و همچنین تاییدیه صالحیت شرکت 
جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مراجعه نمایند.
 www.sabt-es.ir آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی

و همچنین در سایت ملی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز دوشنبه مورخ 94/1/17 تا پایان وقت اداری.

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 94/1/18
گروه و رشته شغلی: شرکت های مشاوردارای  تاییدیه صالحیت پایه یک یا دو نقشه برداری 

زمینی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
محل تحویل پاکت های مناقصه: دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان – 

طبقه اول.)پاکات را تحویل داده و رسید دریافت نمایند(
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبل�غ ضمانتنامه بانکی12/363/110 ریال در وجه 
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان اصفهان صادر گردد ضمنًا به پیش�نهاداتی که فاقد 
ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین 
شده و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل 

شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
»سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است«

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان: بلوار دانشگاه – خیابان توحید میانی 
– بعد از چهار راه پلیس 
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