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رئیس قوه قضاییه:
خواب را بر مفسدان اقتصادی 
حرام خواهیم کرد

رئیس روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی:
اعالم نظر وزارتخانه های اطالعات و خارجه 
درباره کاهش رابطه با انگلیس به مجلس

 CNG يک هشتم جايگاه هاي 
در حال ساخت کشور در اصفهان

با تساوی تیم فوتبال سپاهان مقابل 
ابومسلم مش��هد زردپوشان اصفهانی 
در ش��هر مقدس مشهد قهرمانی لیگ 
نهم را جش��ن گرفتند. امیر قلعه نویی 
برای دومین س��ال متوالی در این شهر 

با دو تیم متفاوت به مقام قهرمانی دست یافت. در سال گذشته روز ششم 
اردیبهش��ت ماه به همراه تیم اس��تقالل تهران با شکست یک بر صفر پیام 
خراس��ان به این مهم رس��یده بود و امس��ال در روز دوازهم اردیبهشت با 

سپاهان اصفهان به این مقام رسید، تا همچنان لقب فوق تخصص 
لیگ برتر را ید بکشد ...

شهرستانها

ورزش

اس��تاندار  عمران��ی  مع��اون 
اصفهان گف��ت: با تدابیر اندیش��یده 
ش��ده در ماهه��ای آت��ی از ازدح��ام 
کنون��ی خودروه��ا در جایگاهه��ای 
تأمی��ن س��وخت گاز خودروه��ا در 

اس��تان اصفهان کاس��ته می ش��ود. س��ید جمال الدین صمصام شریعت 
اف��زود: ش��رکت صنای��ع هواپیماس��ازی ای��ران )هس��ا( برای تأس��یس 
 20 جای��گاه گاز خ��ودرو در ای��ن اس��تان، س��رمایه گذاری ک��رد. وی 
افزود: این س��رمایه گذاری ها با مساعدت ویژه استانداری برای جانمایی 

ایجاد این تعداد جایگاه همراه است...

مهندس رحمت اله حمامیان مدیر عامل ش��رکت توزیع 
نیروی برق اس��تان چهارمحال و بختیاری با اشاره به قدمت 
برق رس��انی به برخی نقاط مختلف استان افزود: بازسازی و 

تعمیرشبکه های فرسوده نیاز به تأمین اعتبار دارد. 
وی افزود: در این راستا پارسال با اختصاص هشت میلیارد 
ریال اعتبار شبکه های فرس��وده شهرکرد جمع آوری شد و 
امس��ال با تأمین اعتبار مورد نیاز شبکه میدان انقالب تا فلکه 
آبی شهرکرد از شبکه هوایی به شبکه زمینی تغییر و بازسازی  
می شود. به گفته وی، سال گذشته در این راستا 23میلیارد ریال 
تسهیالت از بانک صنعت و معدن به این شرکت اختصاص 
داده ش��د که تنها 9 میلیارد ریال آن محقق شد و در صورت 
تخصیص مابقی اعتبارات می توان در یک برنامه شبکه های 
فرسوده برق استان را جمع آوری کرد. حمامیان اظهار داشت: 
پارس��ال 215 میلیارد ریال اعتبار س��رمایه ای و 97 میلیارد و 
900 میلیون ریال اعتبار جاری به این شرکت اختصاص یافت 
و تعداد مشترکان برق استان 5 درصد افزایش پیدا کرد. مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق استان، نصب کنتور هوشمند 
برای چاههای کشاورزی را یکی از برنامه های مهم عنوان کرد 
و گف��ت: با نصب این کنتورهای هوش��مند منابع آب و برق 
مدیریت می شود. وی بابیان اینکه تعداد مشترکان برق استان 
پارسال 5 درصد افزایش یافت، اظهار داشت: هم اکنون 240 
هزار و 295 مشترک برق در استان وجود دارد که از این تعداد 
203 هزار و 841 مش��ترک خانگی اس��ت. مهندس حمامیان 
افزود: در حال حاضر در اس��تان 13 پست فوق توزیع انرژی 
فعال است و احداث نیروگاه گازی 500 مگاواتی و پست 400 
مگاوات لردگان در دست اجراست. به گفته وی، هم اکنون برق 
استان با یک پست 400 کیلووات در بهرام آباد تغذیه می شود 
که با راه اندازی س��د و نیروگاه کارون چهار و با تولید 1000 
مگاوات برق که وارد شبکه سراسری می شود، می توان برق 
استان را نیز تقویت کرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
اس��تان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بیش از 99 درصد 
از روستاهای استان از نعمت برق برخوردارند، افزود: شرکت 
توزیع برق استان توانایی آن را دارد که هر نقطه ای از این استان 
 که امکان انتقال برق به آن وجود داشته باشد، را از نعمت برق 

برخوردار سازد.

صفحه 4

در صورت تأمین اعتبار

بازسازی شبکه های 
 فرسوده برق 

 چهارمحال و بختیاری 

کاهش ازدحام کنوني جايگاههاي 
گاز خودرودر اصفهان

شیرين ترين تساوی سپاهانی ها

استاندار چهارمحال و بختیاری، 
از تمام سفیران کشورهای مختلف 
جه��ان در ای��ران ب��رای بازدید از 
این اس��تان و بررسی پتانسیل های 
س��رمایه گذاری در مناطق مختلف 

آن خواست تا با خانواده های خود به چهارمحال و بختیاری سفر کنند. 
علی اصغر عنابستانی تأکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید برای 
 جذب سرمایه گذاران بکوشند. وی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری آماده 
سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی است و 

شهرستانهادر این زمینه تسهیالت...

 دعوت استاندار چهارمحال و بختیاري
از سفیران خارجی در ايران

به استناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 71/10/6 هیئت 
وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تأسیس می باشد.

از کلیه کارگران شاغل در صنف مربوط دعوت می شود در صورت 
این اطالعیه ظرف مــدت 10  انتشار  تاریخ  از  تمایل به عضویت، 
نشانی شهرکرد خیابان ولی عصر  به  را  روز درخواست کتبی خود 
جنب سازمان خدمات درمانی، حسینیه14 معصوم بارده ایهای مقیم 

شهرکرد ارسال با به شماره 03812222008 فاکس نمایند.

اطالعیه تأسیس انجمن صنفی کارگری کارکنان 
داروخانه های استان چهارمحال و بختیاری

قاسمپور اهلل  نبی   .2 بارده  پیرمحمــدی  محمــد   .1 مــوسس:   هیئت 
3. علی عابدی

نماينده هیئت مؤسس: محمد پیرمحمدی
تلفن: 03812264190-09133810127

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه چهارمحال و بختیاری در نظر 
دارد امور ذیل را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید:

1- امور مربوط به خدمات، راهبری ماشین های اداری)ماشین نویسی(، علف چینی 
و نگهداشت فضای سبز

2- امور اجرایی سوختگیری هواپیمایی
3- ایاب و ذهاب کارکنان و خودروهای استیجاری

 لــذا از پیمانکاران واجدالشرایط دعوت به عمــل می آید حداکثر ظرف ده روز
)10 روز( پس از درج آگهی نوبت دوم جهت آگاهی کامل از شرایط و دریافت 
اوراق  و مدارک مناقصه با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس کیلومتر 5 جاده 

شهرکرد، اصفهان امور اداری شرکت مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز عبارتند از:

1- تایید صالحیت از سازمان کار و تامین اجتماعی مربوط به سال 1389
2- کد اقتصادی

3- سوابق و عملکرد قبلی پیمانکار در چند سال گذشته و گواهی حسن انجام کار 
مربوط به آنها

4- اساسنامه شرکت
5- ارائه تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه

6- تصویر آگهی آخرین تغییرات
 Hiets_mporg.ir 7- کد رهگیری ثبت نام در سایت

 WWW.chaharmahal.niopdc.ir 8- این آگهی در سایت منطقه به آدرس
قابل مشاهده می باشد.

شایان ذکر است کلیه هزینه های چاپ این آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه 
)دو مرحله ای( نوبت دوم

 روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه چهارمحال و بختیاری

..............................

با يک تماس
را مشترک شويد
0311-7866817
0381-2224466

-9

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد خدمات حفاظتی شرکت
 )نیروهای نگهبانی( را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط که مورد تائید حراست 
وزارت نیرو می باشند واگذار نماید. جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شرکت به 

نشانی WWW.esrw.ir  قسمت مناقصه های امور بازرگانی مراجعه فرمائید.

آگهی شرکت در مناقصه)نوبت دوم(

1678 م الفشرکت آب منطقه ای اصفهان
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سراسری

رئیس جمهوری اس��المی ای��ران در 
حال��ی در کنفرانس بازنگ��ری پیمان منع 
جامع گسترش س��الحهای هسته ای »ان.
پی.تی« حضور یافت که همچون دوره های 
قبلی این بار نیز مقامات امریکایی نمایشی 
را درب��اره ص��دور روادید ب��رای وی اجرا 
کردند. خط محوری سناریوی این نمایش 
که همزمان با هر بار حضور آقای احمدی 
نژاد در مقر سازمان ملل در نیویورک اجرا 
می ش��ود مخالفت با این حضور است،  اما 
در جدیدترین نمونه از این دست،  این بار 
14 س��ناتور جمهوری خ��واه اجرای آن را 
بر عهده گرفته اند. گرچه به نظر می رسد 
س��ناتورهای جمهوری خواه بیش و پیش 
از آنک��ه نگران حض��ور رئیس جمهوری 
اس��المی ای��ران در امریکا باش��ند، انتظار 
دارند این نامه وجهه شکس��ت خورده این 
ح��زب در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
اخیر امریکا را احیاء کند. به ویژه آنکه تازه 
ترین نتایج نظرسنجی ها درباره انتخابات 
میان دوره ای کنگره در ایالتهای مختلف این 
کشور نش��ان می دهد که جمهوریخواهان 
تنها با اختالف ی��ک درصد از رقیب خود 
جلو هس��تند و هنوز مشخص نیست که 
ماههای باقی مانده تا زم��ان برگزاری این 
انتخابات بتوانند این فاصله را به نفع خود 
بهبود بخشند. حربه نخ نمای صادر نکردن 
روادی��د ب��رای رئیس جمهوری اس��المی 
ایران در حالی از س��وی سناتورهای نگران 
حزب جمهوری خواه دنبال می ش��ود که 
صدور روادید  برای هیأتهای دیپلماتیک و 
نمایندگی های دائم کش��ورها نزد سازمان 
ملل و هیأت های دیپلماتیک برای شرکت 
در نشست های سازمان ملل جرء وظایف 
دولت امریکاس��ت؛  بنابراین دولت امریکا 
ص��رف نظ��ر از اینکه رواب��ط خصمانه یا 
دوس��تانه با مقامات دولت مدعو س��ازمان 
ملل داش��ته باش��د، ملزم به صدور روادید 
برای هیأت های دیپلماتیک است و مقامات 
دولت این کش��ور و مقامات محلی ایالت 
نیویورک حق دخالت در فعالیت س��ازمان 
ملل را ندارند. کنفرانس بازنگری پیمان منع 
گسترش تسلیحات اتمی از روز دوشنبه 13 
اردیبهشت )سوم ماه مه( تا 7 خرداد )28 ماه 
مه( در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار 
می شود و در آن نمایندگان کشورهای عضو 
ان.پی.تی، همکاری در زمینه منع گسترش 
س��الح های هس��ته ای و مرزهای تقویت 
معاهده ان. پی. تی را بررس��ی کرده و مورد 
بازنگری قرار می دهند. موضوع بازنگری در 
معاهده ان.پی.تی. از سالها پیش مطرح بوده 
است و در نشستهایی که هر پنج سال یکبار 
به همین منظور برگزار می شود،  کشورهای 
دارای سالح هسته ای خواستار تقویت نظام 
بازرس��ی ها، ایجاد محدودیت در دستیابی 
به فناوری صلح آمیز هس��ته ای و از جمله 

چرخه غنی سازی برای سایر اعضا هستند.
از س��ویی دیگر کش��ورهای در حال 
توسعه عضو این پیمان نیز نسبت به پایبند 
نبودن این کش��ورها به خلع سالح اتمی، 
ایجاد محدودیت های عملی و شانتاژهای 
سیاس��ی در بهره مندی برخی کشورها از 
مواهب فناوری صلح آمیز هسته ای و پایبند 
نبودن کشورهای دارای فناوری هسته ای به 
بن��د 4 معاهده ان.پی.تی مبنی بر انتقال این 
فناوری به سایر کشورها به این پیمان انتقاد 
دارند. به نظر می رس��د ب��ا توجه به پایبند 
نبودن کشورهای دارای سالح هسته ای به 
مفاد این پیمان که موجب از بین رفتن اعتبار 
آن شده، اجرای چنین سناریوهایی به هنگام 
حضور باالترین مقام اجرایی یک کش��ور، 
گامی برای انحراف افکار عمومی جهانیان 
از عدم تمکین این کش��ورها و در رأس آن 
امریکا به ماده ششم مبنی بر »اقدام مؤثر در 
جهت خلع سالح« است که عماًل ضربه ای 
به حیثیت و کارآیی ای��ن پیمان وارد کرده 
است. سناتورهای جمهوری خواه به خوبی 
می دانند که دولت امریکا به عنوان کش��ور 
میزبان براساس  قراردادی  که  با سازمان  ملل  
متح��د دارد، ملزم به ص��دور روادید  برای 
س��ران  و هیأت های کشورهای  عضو این  
سازمان  جهانی  اس��ت. استقرار مقر دائمی 
سازمان ملل در خاک امریکا براساس یک 
معاهده دوجانبه بین این س��ازمان و دولت 
امریکا در س��ال 1947 موس��وم به معاهده 
 )Headquarters Agreement( مق��ر
است. براساس  این قرارداد  که  بین  سازمان  
مل��ل  متحد به  عنوان  یک  نه��اد بین المللی  
برای  حفظ   صلح  و امنیت  جهانی  و تسهیل  
همکاری  بین  کش��ورها و امریکا به  عنوان  
کش��ور میزبان  وجود دارد، س��ازمان  ملل  
خود در مورد دع��وت  و یا صدور روادید 
سران  کشورهای  عضو این  سازمان  جهانی  
رأس��اً تصمیم  می گیرد  و در رابطه  با انجام  
وظایفش  تابع  قوانین  و دس��تورات  داخلی  
امریکا نیس��ت . براس��اس  همین  قرارداد 
سران  کشورهای  خارجی  شرکت کننده  در 
مجمع  این  سازمان  دارای  مصونیت  سیاسی  
هستند. براساس این قرارداد سازمان  ملل در 
مورد صدور روادید برای مقامات کشورها 
تصمی��م  گی��ری می کن��د و امری��کا در 
چارچ��وب  توافق فوق ملزم به رعایت آن 
است. از این روی می توان گفت که دولت 
امریکا موظف است برای تمامی مقامات 
کش��ورهای عضو س��ازمان مل��ل، امکان 
ش��رکت در نشست های س��االنه، مجامع 
عمومی و س��ایر نشس��تهای مرتبط با این 
س��ازمان را به صورت یکسان فراهم آورد 
و مخالفت تع��دادی از نمایندگان کنگره 
امریکا با سفر رئیس جمهوری ایران یک 
جن��گ روانی با کاربرد داخلی اس��ت، که 

جنبه حقوقی ندارد.

جنگ رواني با کاربرد داخلي
امريکا ملزم به صدور رواديد 

براي هیأتهاي شرکت کننده در سازمان ملل است

رئیس قوه قضاییه با اش��اره به فرمان 8 
ماده ای مقام معظ��م رهبری درباره مبارزه با 
مفاسد اقتصادی گفت: اگر مسئوالن نظام در 
طول این مدت به این فرمان درس��ت عمل 
می کردند، اینک شاهد وضع بهتری بودیم. به 
گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، 
آی��ت اهلل صادق آملی الریجانی در جلس��ه 
مسئوالن عالی قضایی با تشریح مفاد فرمان 
مق��ام معظم رهبری به چالش های فرا روی 
قوه قضاییه در برخورد با مفاس��د اقتصادی 
اشاره کرد و افزود: از بدو تصدی، و با تحول 
جدی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، شاهد 
زمزمه ه��ا و مخالفت هایی از جانب برخی 
افراد هستیم که متأسفانه به طور ناشیانه ای 
رس��انه ای هم شده اس��ت؛ که قصد دارند 
دستگاه قضایی را تحت تأثیر تبلیغات سوء 
قرار دهند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه 
این قوه از بدو مبارزه با مفاسد اقتصادی هرگز 
به دنبال تبلیغاتی کردن این موضوع نبوده و 
قصد سیاسی کاری نداشته است، اضافه کرد: 
اظهارات س��خیف برخی اف��راد درباره قوه 
قضاییه مصداق بارز هشدارهای مقام معظم رهبری 
اس��ت که فرمودند با شروع مبارزه جدی با 
مفاسد اقتصادی، قوه قضاییه شاهد زمزمه ها 
و ب��ه تدریج فریادها و نعره های مخالفت با 
آن خواه��د بود. وی افزود: بنابر این به همه 
آحاد مردم ش��ریف ایران اطمینان می دهیم، 
دستگاه قضایی با صالبت و قدرت وفق قانون 
در برابر متجاوزان به حقوق مردم و بیت المال 

خواهد ایس��تاد و اینگونه اظهارات در عزم 
جدی ما خللی ایجاد نخواهد کرد. مفسدان 
اقتصادی هم بدانند که دستگاه قضایی خواب 

را بر چشمان آنان حرام خواهد کرد. 
آملی الریجانی با استناد به فرمان هشت 
ماده ای مقام معظ��م رهبری افزود: مبارزه با 
مفاسد اقتصادی هیچگونه منافاتی با فعالیت 
اقتصادی سالم و مشروع ندارد، بلکه برعکس 
مبارزه صحیح با مفاس��د اقتصادی موجب 
اطمینان سرمایه گذاری س��الم خواهد بود. 
وی گف��ت: قوه قضاییه از س��رمایه گذاری 
سالم و مشروع حمایت جدی خواهد کرد. 

رئیس قوه قضاییه همچنین با تشریح برخی 
پرونده های مفاس��د اقتصادی که در جریان 
رسیدگی است، اظهار داشت: دستگاه قضایی 
هرگز اجازه نخواه��د داد عده ای با تقلب، 
جعل و سندسازی اموال عمومی و بیت المال 
را به نفع خود و فرزندانش��ان تصاحب کنند 

و در ای��ن زمینه همکاری هم��ه قوا به ویژه 
ق��وه مجریه برای اج��رای عدالت ضروری 
اس��ت ولی در هر صورت این مسیر را ترک 
نخواهیم کرد حتی اگر الزم باشد به تنهایی 

این مسیر را طی کنیم. 
آیت اهلل آمل��ی الریجانی تضعیف قوه 
قضائی��ه را مخال��ف فرامین ام��ام راحل و 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( دانس��ت 
و گف��ت: قض��ات در س��یر رس��یدگی به 
پرونده های قضایی مس��ئولیت س��نگین و 
دش��واری را بر عه��ده دارند بنابراین عقل و 
شرع حکم می کند که شأن و منزلت قضات 
و دس��تگاه قضایی حفظ ش��ود در غیر این 
صورت چگونه می توان توقع اجرای عدالت 

را در جامعه اسالمی داشته باشیم. 
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: همه بندهای 
من��درج در فرمان مقام معظم رهبری مطابق 
کتاب، سنت و قانون است و اکنون بعد از 9 
سال، هنوز تازه هستند، بنابراین فرمان مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی باید م��ورد توجه همه 
مسئوالن خصوصاً قضات و مسئوالن عالی 

قضایی باشد.
 آی��ت اهلل ص��ادق آمل��ی الریجانی با 
اشاره به سالروز ش��هادت آیت اهلل مرتضی 
مطهری و روز معلم گفت: ش��هید مطهری 
از لحاظ ش��خصیتی، اخالقی و علمی الگو 
بود که نام گذاری روز ش��هادت آن بزرگوار 
به نام روز معلم هم به همین لحاظ انتخاب 

شده است.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیس��یون 
امنیت ملی گفت: وزارتخانه های اطالعات و 
امور خارجه نظر خود را درباره طرح کاهش 
رابط��ه با انگلیس به کمیس��یون امنیت ملی 

مجلس ارائه دادند. 
حجت االسالم حسین ابراهیمی نماینده 
مردم بیرجند و رئیس کمیته روابط خارجی 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با فارس، با 
اشاره به طرح کاهش رابطه با انگلیس، گفت: 
این طرح هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی 
قرار داش��ته و ما در ح��ال پیگیری این طرح 
هستیم. وی در اینباره افزود: در این خصوص 
با برخی دستگاه ها مذاکراتی صورت گرفته و با 
برخی دستگاه های دیگر نیز در آینده مذاکراتی 

انجام خواهیم داد. 
رئیس کمیته روابط خارجی کمیس��یون 

امنیت ملی مجلس تصریح ک��رد: هم اکنون 
وزارتخانه ه��ای امورخارج��ه و اطالعات به 
همراه برخی دستگاه های دیگر نظر خود را در 
رابطه با طرح مذکور به کمیسیون امنیت ملی 
ارائه داده اند و زمانی که ما به جمع بندی کامل 
در اینباره رس��یدیم طرح را در صحن مطرح 

خواهیم کرد. 
ابراهیمی ب��ا بیان اینکه تا حصول نتیجه 
نهایی جلس��ات و پیگیری های خود را ادامه 
خواهی��م داد، تأکی��د کرد: البته م��ا از برخی 
دس��تگاه ها توضیحاتی درب��اره طرح کاهش 
رابطه با انگلیس خواس��ته ایم که در صورت 
ارائه این توضیحات، درباره طرح جمع بندی 
خواهیم کرد. این طرح اولین بار در اواس��ط 
دی ماه سال جاری توسط 35 نماینده مجلس 
مطرح و نمایندگان در تاریخ 23 دی ماه سال 
گذش��ته در آغاز جلس��ه علنی یک فوریت 

ط��رح التزام قطع رابطه کام��ل دولت ایران با 
انگلیس را در دستور کار خود داشتند، که در 
این روز فوریت بررسی این طرح به تصویب 
نمایندگان رسید، پس از بررسی های اجمالی با 
نظر رئیس مجلس شورای اسالمی این طرح 
برای بررس��ی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی ارسال شد. کاظم جاللی 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اخیراً در اینباره 
گفت: در راستای کاهش و کنترل سطح روابط 
با لندن کمیسیون امنیت ملی با ارسال نامه هایی 
به وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، 
صنایع و معادن و وزیر بازرگانی از آنها خواسته 
شده که با توجه به نگاه خصمانه انگلیس به 
ایران، نوع تعامالت تجاری و اقتصادی کشورمان 
با لندن را در بخش های بین المللی و شرکت های 
خصوصی ظرف یک ماه آینده به کمیسیون ارائه 

دهند تا روابط  خود را با لندن کنترل کنیم. 

 رئی��س مرکز آم��ار ایران با اش��اره به 
آغ��از دور جدی��د جم��ع آوری اطالعات 
اقتص��ادی خانوارهای جامانده از دور قبل، 
نح��وه مراجع��ه و ج��دول زمانبندی درج 
اطالعات اقتص��ادی خانوارها را در پایگاه 
yaraneh. اینترنت��ی این مرکز به نش��انی
amar.org.ir اعالم کرد. به گزارش خبرنگار 
واحد مرکزی خبر، عادل آذر در جمع خبرنگاران 
با تأکی��د بر اینکه این مرحل��ه صرفاً برای 
خانوارهایی در نظر گرفته شده است که هنگام 
جمع آوری اطالعات اقتص��ادی خانوارها 
در س��ال 1387 ج��ا مانده بودن��د، گفت: 
برای تغییر یا اص��الح اطالعات اقتصادی 
خانوارها زمان دیگری در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت که متعاقباً اعالم خواهد شد  عادل 
آذر اف��زود: دریافت اطالع��ات اقتصادی 
خانواره��ا صرف��اً از طریق رایان��ه امکان 
پذیر اس��ت و خانوارهای جا مانده، از 20 
اردیبهشت تا 10 خرداد ماه فرصت دارند بر 
اساس جدول زمانی تعیین شده و با توجه 
به آخرین رقم س��مت راست شماره ملی 
سرپرس��ت خانوار، به پایگاه اینترنتی طرح 
جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوارهای 
 yaraneh.amar.org.ir کشور به نشانی
مراجعه و پ��س از درج اطالعات خود در 
فرم مخصوص، آن را به این مرکز ارس��ال 
کنن��د. رئیس مرکز آمار ای��ران گفت: برای 
خانواره��ای جا مانده ای که رقم س��مت 
راست کد ملی سرپرس��ت خانوار آنان به 
شماره های 8 و 9 ختم می شود، روزهای 
20 تا 22 اردیبهش��ت )س��ه روز( در نظر 
گرفته شده اس��ت  وی افزود: خانوارهایی 
ک��ه آخرین رقم س��مت راس��ت کد ملی 
سرپرست خانوار به شماره های 6 و 7 ختم 
می شود باید روزهای 23 تا 25 اردیبهشت 

به پایگاه اینترنت��ی مراجعه کنند. عادل آذر 
گفت: ب��رای خانوارهایی که ش��ماره ملی 
سرپرس��ت خانوار جا مانده به 4 یا 5 ختم 
شود، روزهای 26 تا 28 اردیبهشت در نظر 
گرفته ش��ده است و آنهایی که آخرین رقم 
سمت راست کد ملی آنان شماره های 2 و 
3 است باید روزهای 29 تا 31 اردیبهشت 
به پای��گاه اینترنت��ی اعالم ش��ده مراجعه 
کنن��د. رئی��س مرکز آم��ار ای��ران در ادامه 
افزود: خانوارهایی که آخرین رقم س��مت 
راست شماره ملی سرپرست خانوار ارقام 
صفر و یک اس��ت، ب��رای درج اطالعات 
اقتصادی خ��ود در فرم یارانه ای، روزهای 
اول تا س��وم خرداد ب��ه پایگاه اینترنتی این 
مرکز مراجعه کنند. عادل آذر گفت: کسانی 
که در این مدت های تعیین ش��ده نتوانند 
وارد ش��وند و اطالع��ات اقتصادی خانوار 
خ��ود را وارد کنند، نبای��د در نوبت دیگر 
خانوارهای جا مانده وارد ش��وند و باید در 
مهلت مجدد اقدام کنند. وی افزود: از چهارم 
تا دهم خرداد ماه نیز فرصت مجددی برای 
خانواره��ای جا مانده ای ک��ه به هر علت 
نتوانستند بر اساس جدول زمانبندی اعالم 
شده اطالعات اقتصادی خود را ارائه کنند، 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ع��ادل آذر به 
خانواره��ای جا مانده ای که تمایل به ارائه 
اطالعات اقتصادی خود دارند توصیه کرد 
پیش از درج اطالعات در پایگاه جمع آوری 
اطالعات اقتصادی خانوار کش��ور از فرمی 
که در این پایگاه در نظر گرفته ش��ده است 
کپی یا پرینت بگیرند و به عنوان پیش نویس 
از آن اس��تفاده کنند و پ��س از اطمینان از 
دقت اطالع��ات، آن را خود یا با همکاری 
افراد مطمئ��ن وارد پای��گاه اینترنتی مرکز 
آمار کنند. رئیس مرک��ز آمار ایران با تأکید 

ب��ر اینکه در این مرحله، دریافت اطالعات 
اقتص��ادی خانوارها صرف��اً از راه اینترنت 
امکان پذیر اس��ت، گف��ت: خانوارهای جا 
مانده می توانن��د از منزل، محل کار، کافی 
نت ها و دفاتر خدمات مخابراتی و پستی 
که حتی در روس��تاهای دور افتاده کش��ور 
دایر است، وارد پایگاه اینترنتی طرح جمع 
آوری اطالع��ات اقتصادی خانوار ش��وند 
و پ��س از وارد کردن اطالع��ات، آن را به 
صورت اینترنتی ارس��ال کنند. رئیس مرکز 
آمار ایران گفت: همچنین کس��انی که کد 
رهگی��ری خود را گ��م کرده اند یا این کد 
اش��کال دارد نبای��د در ای��ن دوره مراجعه 
کنند، چون برای آنها نیز مهلت ویژه ای در 
نظر گرفته می ش��ود. عادل آذر تأکید کرد: 
شهروندانی که نام آنها به عنوان سرپرست 
یا عضو خانوار هنگام جمع آوری اطالعات 
اقتصادی خانوارها در سال 87 به مرکز آمار 
ایران ارائه شده است، دیگر نیاز نیست در 

این مرحله مراجعه کنند.
وی اف��زود: نرم اف��زار ورود اطالعات 
اقتصادی خانوارها به گونه ای تعریف شده 
است که اگر نام فردی در آن موجود باشد، 
اجازه ثبت نام مجدد را به آن فرد نمی دهد. 
رئی��س مرکز آمار ایران یادآورد ش��د برای 
افراد یا خانوارهایی که پیش از این نام نویسی 
کرده اند اما به دالیلی مانن��د ازدواج، تولد 
و ... تغیی��رات درآمدی اطالعات آنها تغییر 
کرده است، زمان دیگری در نظر گرفته شده 
و ای��ن افراد در این مرحل��ه نباید به پایگاه 
جم��ع آوری اطالعات اقتص��ادی خانوار 
کش��ور مراجعه کنند. وی گفت: ستادهای 
استانی برای پاس��خگویی به پرسش های 
ش��هروندان در اینب��اره ش��ماره تلفن های 

ویژه ای را تعیین و اعالم می کنند.

دهمی��ن اج��الس آژان��س تخصصی 
هواپیمایی  منطق��ه ای س��ازمان جهان��ی 
)ایکائ��و( با حضور نمایندگان 12 کش��ور 
منطق��ه خاورمیانه در س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری آغاز ش��د. ب��ه گ��زارش واحد 
مرکزی خبر، هدف از تش��کیل این آژانس 

که در همه دفات��ر هفت گانه ایکائو ایجاد 
شده نظارت بر پروازها در ارتفاع 29 هزار 
پا تا 41 هزار پاس��ت. اجرای طرح نظارت 
آژانس منطقه ای خاورمیانه موجب افزایش 
قاب��ل توج��ه ظرفی��ت فض��ا و در اختیار 
گذاشتن ش��ش ارتفاع مناسب و اقتصادی 

ب��رای پروازها، کاهش تأخی��ر در پرواز و 
پ��رواز در ارتفاع مطلوب و دلخواه خواهد 
ش��د. در دهمی��ن اجالس منطق��ه ایکائو 
کشورهای مصر، عراق، عربستان، سوریه، 
عم��ان، کویت، بحری��ن، ام��ارات عربی 

متحده، اردن، یمن و لبنان حضور دارند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت:  تیم ویژه ای در پلیس آگاهی برای رسیدگی به موضوع 
مجسمه های سرقت شده در سطح تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی به این پرونده است. 
س��رتیپ دوم پاسدار حس��ین س��اجدی نیا در جمع خبرنگاران افزود: در رابطه با مفقود شدن 
مجس��مه ها از سطح شهر تهران شکایتی از سوی شهرداری تهران دریافت نشد، اما با توجه به 
سرقت این مجسمه ها طی 4 روز گذشته، موضوع فوق در دستور کار پلیس تهران قرار گرفت 
و تیم ویژه ای برای رسیدگی به این امر تشکیل شد. ساجدی نیا با اشاره به سرقت 10 مجسمه 
برنزی با ارزشی معادل 100 میلیون تومان از نقاط مختلف سطح شهر گفت: پلیس آگاهی در این 
زمینه به نتایجی دست یافته است، که طی روزهای آتی اطالع رسانی خواهد شد. فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ  در مورد دلیل عدم حضور پلیس در پارکها و به تبع آن سرقت این مجسمه ها گفت: 
 در تمامی پارکها پلیس ثابت نداریم اما به صورت گشت در این اماکن حضور داریم. وی افزود: 
باید این نکته را متذکر شد که به واسطه جابه جای هایی که توسط عوامل شهرداری در این رابطه 
صورت می گیرد و همچنین با توجه به عدم وصول شکایت از سوی شهرداری مجموعه پلیس 
بر این گمان بود که این جابه جایی ها به صورت اختیاری انجام شده است. وی تأکید کرد: البته 
مجسمه شهریار توسط عوامل شهرداری جابه جای شده و به سرقت نرفته است. وی در ادامه به 
برگزاری مراسم روز کارگر اشاره کرد و گفت:  مراسم روز کارگر بدون هیچ اتفاق یا حاشیه ای در 

نقاط مختلف تهران برگزار شد و هیچ دستگیری در این مورد نداشته ایم.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران از شناسنامه دار شدن 3 هزار هکتار از 
اراضی باغی این شهر خبر داد. مختاری در حاشیه نشست خبری نمایشگاه بین المللی گل و گیاه 
در جمع خبرنگاران به روند درخت کاری پس از هفته درخت کاری اشاره کرد و افزود: فضای 
سبز تهران هر روز و هر ساعت توسعه پیدا می کند. وی درباره پراکندگی فضای سبز در شمال و 
جنوب شهر تهران گفت:80 درصد توسعه فضای سبز در جنوب تهران صورت می گیرد و ایجاد 
پارکها، جنگل کاری و کمربند سبز در جنوب تهران چشمگیرتر است. مختاری با اشاره به اینکه 
سرانه فضای سبز در مناطق جنوبی بیشتر از شمال تهران است گفت: سرانه فضای سبز در بافت 
فشرده مسکونی مناطق 17، 11، 7 و 10 کمتر است، هرچند که در برنامه ای ضربتی در فروردین، 
سرانه فضای سبز در این مناطق تا حدی افزایش یافت. وی افزود: فضای سبز براساس برنامه 4 
ساله شهرداری تهران توسعه می یابد و وضع مناطق دارای بافت فشرده مسکونی برای رسیدن به 

حداقل سرانه بین المللی که 15 مترمربع است، در دست ترمیم و توسعه است. 
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران همچنین با اشاره به ساخت مجموعه 
شهربازی تهران لند در منطقه 22 تهران گفت: این مجموعه تفریحی بی نظیر از نظر نوآوری، 
تجهیزات و امکانات در خاورمیانه، هم اکنون در دست طراحی است و ساخت آن امسال آغاز 

می شود.

شناسنامه دار شدن 3 هزار هکتار باغ 
در شهر تهران

چه خبر از پایتخت

ایران نصف النهار

آملی الریجاني:
خواب را بر مفسدان اقتصادي حرام خواهيم کرد

جدول زمانبندی اطالعات اقتصادی خانوارهای جامانده

 تهران ميزبان اجالس منطقه ای ایکائو

فرمانده انتظامي تهران بزرگ: 
تیم ويژه در حال بررسي سرقت 
مجسمه هاي برنزي تهران است

 حجت االسالم ابراهیمي خبر داد:

اعالم نظر وزارتخانه هاي اطالعات و خارجه 
درباره کاهش رابطه با انگلیس به مجلس

آژانس خبری اینترپرس س��رویس نوشت: گذشت 8 س��ال از بمباران کورکورانه در 
افغانس��تان که تاکنون صدها قربانی غیرنظامی گرفته اس��ت، نش��ان می دهد که واشنگتن 
همچنان از ماهیت قبیله ای و شرایط زندگی اجتماعی و سیاسی محلی این کشور، ناآگاه 
اس��ت. این گزارش افزود: فرمانده نیروهای مس��لح امریکا برای بمباران اهداف مشکوک 
طالبان همواره به گزارش های افرادی تکیه کرده است، که اعتبار آنان زیر سؤال و امریکا 

از مقاصد واقعی آنان بی اطالع است. 
عضو ش��ورای اس��تان گردیز در خصوص حمله هوایی فوریه )بهمن( گذشته امریکا 
که چند قربانی برجا گذاش��ت گفت: نیروهای ویژه امریکا دوست را از دشمن تشخیص 
نمی دهند. حاج شاریبودین که پنج تن از اعضای خانواده اش در جریان حمله هوایی 12 
فوریه )23 بهمن( امریکا کش��ته ش��دند و هیچ یک از آنان عضو طالبان نبودند، از ویلیام 
مک رافین فرمانده نیروهای ویژه خواست تا خبرچینی که به وی اطالعات نادرست داده 

است را به او معرفی کند. 
اس��تانلی مک کریس��تال فرمانده نیروهای بین المللی در افغانس��تان در ارزیابی اوت 
)مرداد( گذش��ته خود گفته بود، باید افغانس��تان و مردم این کشور را بهتر بشناسیم. ژنرال 
مایکل فیلین رئیس س��ازمان اطالعات مرکزی امریکا در 13 اوت )22مرداد( در گفتگو با 

رادیو امریکا گفته بود: ما در درک مردم و ماهیت زندگی قبیله ای عاجز مانده ایم. 
امریکا و پیمان آتالنتیک ش��مالی همواره اطالعات موردنظر خود را درباره مواضع و 
تحرکات طالبان از رهب��ران قبیله ها دریافت می کنند، که پیامدهای فاجعه باری به دنبال 
دارد. دیوی��د لیم که در س��الهای 2003 ت��ا 2005 مدیر دفتر ژنرال دیوی��د بارنو باالترین 
فرمانده نظامی امریکا در افغانس��تان بود می گوید: فرماندهان نظامی دریافته اند که نباید 

برای دریافت اطالعات درباره طالبان به قبیله ها اعتماد کنند. 
لی��م در گفتگو با اینترپرس س��رویس گفته بود: افراد خبرچی��ن برخی رهبران قبایلی 
را که با آنان دش��منی دارند، عضو طالبان قلمداد می کنند. با این حال س��ازمان اطالعات 
مرکزی امریکا و افسران امنیت نظامی این کشور همواره اطالعات موردنظر خود را درباره 

طالبان از قبیله ها دریافت می کنند. 
بمب��اران روس��تای عزیزآب��اد در اوت 2008 یک��ی از فاجعه بارتری��ن بمباران های 
کورکورانه امریکا بود که بنا به گفته نیروهای امریکا براس��اس اطالعات دریافت ش��ده از 

رهبر قبیله دشمن تیمور شاه که در جریان این حمله کشته شد، صورت گرفت. 
براس��اس تحقیقات کمیته حقوق بشر مستقل افغانستان یکی از شرکای تجاری تیمور 
ش��اه با وی دش��منی داشت و به همین دلیل اطالعات نادرس��تی به نیروهای ناتو مبنی بر 
اینکه ش��مار قابل توجهی از جنگجویان طالبان در روستای عزیزآباد مستقر شده اند، داده 

است. 
وی با این ش��یوه توانست رقیب سرسخت خود را از پای درآورد. در جریان بمباران 
عزیزآباد 90 غیرنظامی از جمله 60 کودک کش��ته شدند. فیلیپ الستون گزارشگر سازمان 
مل��ل در گ��زارش خود به نقل از مقامات دولتی گفته اس��ت، برای حمالت ش��بانه که به 
کشته ش��دن غیرنظامیان بی گناه می انجامد همواره از اطالعات بی پایه و اساس استفاده 
می ش��ود. به گفته یکی از استاندارهای افغانستان، ش��ماری از ساکنین استان وی در ازاء 
ارائ��ه اطالع��ات جعلی به نیروهای بین المللی، از دش��منان قبایلی که م��ورد حمله قرار 

می گیرند سودهای کالنی به دست آورده اند.

3 هزار متفکر و روش��نفکر یهودی اروپا طی نامه ای به پارلمان اتحادیه اروپا هش��دار 
دادند که حمایت از سیاس��ت های اس��رائیل خطرناک اس��ت. به گزارش فارس به نقل از 
روزنامه صهیونیس��تی هاآرتص، گروه��ی از یهودیان اروپا طی نامه ای ب��ه پارلمان اروپا 
خواس��تار توقف حمایت س��ازمان یافته از تصمیمات کابینه اس��رائیل شدند. این گروه از 
یهودیان که با نام JCall خود را معرفی کرده اند خواس��تار توقف شهرک س��ازی اسرائیل 
در کرانه باختری و قدس ش��رقی نیز ش��ده اند. این نامه توسط 3 هزار متفکر و روشنفکر 
یهودی امضاء شده که در میان آنها برنارد هنری لوی متفکر فرانسوی و الین فینکیلکروت 
مقاله نویس فرانسوی نیز دیده می شوند. دانیل کوهن بندیت سیاستمدار فرانسوی که رهبر 
تظاهرات دانشجویی در دهه 1960 بود و هم اکنون نیز عضوی از پارلمان اروپا است، در 

میان امضاکنندگان دیده می شود. 
در این نامه اعالم شده که اشغالگری و شهرک سازی چه از نظر اخالقی و چه از نظر 
سیاسی ناصحیح است. در این نامه یهودیان از اتحادیه اروپا و امریکا خواسته اند تا با فشار 
به فلس��طینیان و اسرائیلی ها، در رسیدن به راه حلی س��ریع و مناسب درباره درگیری های 
اس��رائیل و فلس��طین کمک کنند. این نامه تأکید کرده اس��ت که حمایت سازمان یافته از 

سیاست کابینه اسرائیل خطرناک است.

به گزارش واحد مرکزی  خبر به نقل از شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، مواد منفجره ای 
که داخل یک دس��تگاه خودرو در میدان تایمز ش��هر نیویورک کار شده بود کشف شد. با 
کشف این مواد، نیروهای امنیتی نیویورک به تخلیه این میدان و مناطق اطراف آن مبادرت 

کردند. میدان تایمز در منطقه منهتن نیویورک قرار دارد که بسیار شلوغ است. 
پلی��س نیویورک پس از تخلیه این منطقه، خیابانهای منتهی به میدان تایمز را بس��ت. 
در بازرس��ی از این خودرو گاز خطرناک پروپان، بنزین و سیمهای سوخته شده پیدا شد. 
مش��اهده دودی که از این خودرو بلند ش��ده بود، س��بب مشکوک ش��دن به آن و کشف 

محتوای آن شد. 
طالبان مس��ئولیت این بمب گذاری نافرجام در ش��هر نیویورک را پذیرفت. یک گروه 
وابس��ته به طالبان در پاکستان مسئولیت تالش برای انفجار بمب در میدان تایمز نیویورک 

را به عهده گرفت. 
در یک نوار ویدئویی منتس��ب به گروه طریق طالبان که در اینترنت پخش ش��د، این 
گروه اعالم کرد که تالش برای بمب گذاری در نیویورک به انتقام کش��ته ش��دن اخیر دو 
رهبر القاعده در عراق، حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در پاکستان و بدرفتاری 

امریکا با یک دانشمند عصب شناس پاکستان صورت گرفته است. 
گ��روه امریکایی س��ایت که بر پایگاه های اینترنتی نظ��ارت می کند، اعالم کرد که این 
گروه در یک پیام ویدئویی به زبان انگلیس��ی گفته اس��ت: تبریک به امت اسالم در مورد 
ضرب��ه دندان ش��کنی که به امریکای ش��یطان وارد کرده اند. ما، طری��ق طالبان با غرور و 

شجاعت هرچه تمام مسئولیت کامل حمله اخیر در امریکا را به عهده می گیریم.

جهان نما

اینترپرس سرویس:
حضور آمريکا در افغانستان
8 سال بمباران کورکورانه

یهودیان اروپا: 
حمايت از سیاست هاي اسرائیل خطرناك است

موجی از وحشت در شهر نیويورك امريکا

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح مذاکرات با طرف فلسطینی بار دیگر توپ را 
به زمین فلسطینی ها انداخت. 

به گزارش ش��بکه تلویزیونی الجزیره انگلیس��ی، گفت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
اس��رائیل شب گذشته اعالم کرد تل آویو آماده مذاکرات غیرمستقیم با طرف فلسطینی در 

هر نقطه و هر زمانی است. 
اتحادی��ه ع��رب از آغاز مذاک��رات میان فلس��طینی ها و اس��رائیلی ها حمایت کرده 
اس��ت. البته فلس��طینی ها همچنان بر مواضع قدیمی خود تأکی��د دارند و می گویند: اگر 
ش��هرک سازی های غیرقانونی بیشتری در بخش ش��رقی قدس صورت پذیرد، مذاکرات 
آتی به س��رعت متوقف خواهد ش��د. همان مس��ائلی که در گذشته س��بب شد مذاکرات 
غیرمس��تقیم میان فلس��طینی ها و اسرائیل به بن بست برسد، یعنی مسائلی از قبیل شهرک 
سازی های غیرقانونی یهودی در بخش شرقی قدس، همچنان به قوت خود باقی است. 
الجزیره در ادامه گفت: مطالب منتشر شده در مطبوعات اسرائیلی و امریکایی گویای 
آن اس��ت که نخس��ت وزیر اس��رائیل و مقامات امریکایی به صورت خصوصی به طرف 
فلس��طینی این اطمینان خاطر را نش��ان داده اند، که عماًل ش��هرک سازی های اسرائیل در 
بخش ش��رقی قدس در زمان مذاکرات متوقف خواهد شد و در این نشستها درباره وضع 

قدس گفتگو خواهد شد.

نخست وزير رژيم صهیونیستي 
بار ديگر توپ را به زمین فلسطیني ها انداخت
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کافه خنده

    سپهر اوحدی
تلفنچی های س��ابق به خواب نمی دیدند که روزی سیس��تم های پاس��خگویی، الکترونیک شود و 
صدای ضبط ش��ده خانمی از طریق کامپیوتر جای هم��ه آنها را بگیرد. مادربزرگ من از جمله منتقدین 
این طرح اس��ت که می گوید: ننه هر چی ش��ماره سه رقمی قطع آب، برق و گاز و... رو می گیرم خط 
رو خط میش��ه و یه زنی حرفای تکراری می زنه! و بدین س��ان حق صحبت کردن سالم از بزرگترهایی 
که به زور فقط می توانند ش��ماره های س��ه رقمی را بگیرند گرفته می ش��ود، بد نیس��ت چند تا از این 

شماره ها را بگیریم:
حوادث برق: شماره سه رقمی و شروع صحبت خانم کامپیوتر )شما با مرکز حوادث و قطعی برق 
تماس گرفته اید!( خوب می دونم، )اگر فقط برق ش��ما قطع است شماره یک، اگر برق همسایه ها هم 
قطع است شماره 2، اگر پول برق را نداده اید شماره 3، اگر برق از سرتان پریده شماره 4، اگر برق شما 

را گرفته شماره 5، اگر...( و احتماالً تا شماره آخر برق شما وصل شده است.
حوادث تلفن: ش��ماره س��ه رقمی و ش��روع صحبت اپراتور مجازی )اگر قبض خود را یک نوبت 
 پرداخت نکرده اید تلفن ش��ما یک طرفه ش��ده، س��پس دکمه را فش��ار ندهید، اگر دو نوبت پرداخت 
نکرده اید قطع شده، مزاحم نشوید، اگر قبوض را پرداخت کرده اید، بروید سیم کشی از ورودی تا پریز 
را چک کنید، اگر این حاالت نیست احتماالً مزاحم شده اید و شاکی دارید و اگر هر کدام از دکمه ها 

را فشار دهید به اپراتور وصل خواهید شد، که همین حرفها را به شما می زند. بوق بوق بوق!(
اطالعات تلفن: )شما به مرکز اطالع رسانی 118 وصل هستید، لطفًا اسم مرکز درخواستی و شماره 
آدرس آن را بگویی��د( من که اس��م دارم، آدرس ندارم بوق بوق ب��وق! پس از پیدا کردن آدرس دوباره 
زنگ می زنیم اینبار می گوید: )برای مش��خصات فوق س��ه شماره تلفن وجود دارد( و ارقامی را یکبار 

تکرار می کند، که دو شماره تلفن 5 رقمی و شماره آخری هم شنیده نمی شود!
خرابی گاز: پس از گرفتن ش��ماره س��ه رقمی ابتدا به یک موس��یقی بدون کالم زیبا به مدت چند 
دقیقه گوش می دهیم، بعد اپراتور کامپیوتری می گوید: لطفًا چند دقیقه منتظر باشید!! هر شخص عاقلی 
ترجی��ح م��ی دهد که خودش آچار برداش��ته و علمک گاز یا هر مورد دیگ��ری را اصالح کند، چون تا 

رسیدن و آدرس پیدا کردن گروه امداد یا آتش سوزی شده و یا محله را بوی گاز برداشته است.
ش��رکت خصوصی: ابتدا دقایقی به موس��یقی روز )!( پس از ش��ماره گرفتن گوش می دهیم، بعد 
خانمی می گوید: گوشی و می رود)!( لحظاتی بعد اپراتور دیگری عید و سایر مناسبت های گذشته و 
آینده را یکجا تبریک می گوید و اضافه می کند، رئیس در جلسه حضور دارند، در صورت نیاز به روابط 
عمومی عدد یک و در صورت نیاز به وقت مالقات عدد 2 را فشار دهید، روابط عمومی موسیقی مجدد 

پخش می کند و عدد 2 هم می گوید: رئیس آقای ... در جلسه بوده و برای هفته آینده وقت ندارد. 
تازه اپراتور ایرانسل از همه باحال تر است، 20 تا شماره از خرابی، sms و mms و اپراتور داخلی، 
خرابی تلفن، ویترین ایرانس��ل و... اعالم می کند، که قاطی می کنی چی به چی بود وس��ط هر کدام هم 

آگهی پخش می کند!!
واال، ادارات از جواب دادن تلفن راحت شدند!!

دیوان عالي کشور تأیید کرد
مرد شیطان صفت در انتظار طناب دار

دیوان عالي کش��ور، حکم اعدام مرد افغاني که 10 پس��ر بچه را در مخفیگاه  ش��یطاني اش مورد آزار 
و اذی��ت ق��رار داده بود، تأیید کرد. به گزارش فارس، 28 اس��فند 86، مرد جواني ب��ا مراجعه به مأموران 
 پلیس ش��هر ري آنه��ا را از جنایت هاي مرد ش��یطان صفت 40 س��اله مطلع کرد. وي ب��ه مأموران پلیس 
گفت: امروز ظهر پسرم دیرتر از همیشه به خانه برگشت و به محض ورود با چهره وحشت زده اش روبه رو 
ش��دم. پسرم از موضوعي به شدت وحش��ت زده شده بود و به هیچ عنوان حاضر به حرف زدن نبود. مرد 
جوان ادامه داد: سرانجام پسرم به حرف آمد و گفت که از سوي یک مرد ناشناس مورد آزار و اذیت قرار 
گرفته است. بعد از اظهارات این مرد، مأموران به تحقیق از پسر وي پرداختند که او در بیان حادثه گفت: 
روز حادثه مرد سیاه  رویي که یک چرخ دستي ضایعات داشت اسکناسي هزار توماني به من داد و از من 
خواس��ت در خالي کردن ضایعات از چرخ کمکش کنم. اما پس از ورود به خرابه اي مرا مورد آزار قرار 
داد. بعد از شناسایي چهره مرد مظنون که از طریق چهره نگاري رایانه اي که با کمک قرباني ماجرا صورت 
گرفت، شاکیان پرونده افزایش یافت و خانواده هاي دیگري هم با حضور در دادسرا مدعي شدند که پسر 
خردسالشان توسط این مرد مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. سرانجام فروردین سال 87 این مرد دستگیر 
شد و تحت بازجویي قرار گرفت. وي ابتدا به آزار و اذیت پسربچه ها اعتراف کرد اما در ادامه تحقیقات 
منکر اظهاراتش شد. با توجه به انکار موضوع از سوي متهم، قاضي ساعي رئیس شعبه 77 دادگاه کیفري 
استان تهران، دستور معاینه قربانیان حادثه در پزشکي قانوني را صادر کرد. از سوي دیگر تحقیقات قضایي 
نشان داد نظیر احمد در یک مورد با همدستي مرد افغان دیگري به نام جلیل پسر 11 ساله اي را مورد آزار 
و اذیت قرار داده اند. بنابراین مخفیگاه جلیل نیز شناس��ایي و او در یک عملیات ضربتي دس��تگیر ش��د. با 
گذشت 6 ماه از دستگیري نظیر احمد در حالي که وي با قرار بازداشت موقت زنداني بود خواستار آزادي 
بدون قید و شرطش شد. اما با اعالم نتیجه آزمایش هاي پزشکي قانوني که اظهارات قربانیان خردسال را 
تأیید مي کرد، پرونده وارد مرحله تازه اي شد. بنابراین پس از پایان تحقیقات و با دریافت آخرین دفاعیات 
متهم و همدس��تش در آخرین جلسه محاکمه، قاضي اکبر س��اعي بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، به 
اتف��اق آراء، نظیر احمد را به اعدام و جلیل را به 100 ضربه ش��الق محکوم کردند. با اعتراض مرد افغان 
به حکم دادگاه،  پرونده به دیوان عالي کشور ارجاع شد، که در نهایت شعبه 32 دیوان عالي کشور، حکم 

اعدام این مرد شیطان صفت را تأیید کرد.

گردانندگان شرکت های هرمی، در ترفندی جدید دام  خود را فراروی دانش آموزان گسترده اند.
به گزارش فارس، در پی افش��ای اجمالی ش��یوه های معمول مؤسس��ات هرمی در جذب افراد نا آگاه 
و کالهب��رداری از آنها، گردانندگان برخی از این مؤسس��ات به روش های جدید به مخاطبان جدید روی 
آوردند. موبایل،  موس��یقی و بازی رایانه ای؛ ش��یوه های جدید برای فریب دانش آموزان در تازه ترین روش 
در پیش گرفته از س��وی این مؤسس��ات، دانش آموزان و عالیق آنها با توجه به س��ن کم آنها مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و این بار به جای اینکه در مقابل سرمایه گذاری افراد به آنها سکه و اقالم دیگر با جنس 
طال داده شود، به دانش آموزان نوجوان موبایل، دستگاه پخش موسیقی و دستگاه بازی های رایانه ای تعلق 
می گیرد. نام ش��رکتی اس��ت که به تازگی اقدام به ارائه محصوالت خود با این روش می کند. این شرکت 
برای گسترش دامنه فعالیت خود با راه اندازی وبالگ های مختلفی که اقدام به تبلیغ فعالیت خود کرده اند. 
این ش��رکت در حرکتی نمایش��ی برای افزایش محبوبیت خود! طرحی را ارائه کرده که مخاطبان به طور 
رایگان ثبت نام می کنند و با دعوت دوس��تان خود به این س��ایت اصطالحاً اقدام به عضوگیری می کنند. 
در نتیجه به ازای هر زیر مجموعه که اکانت خود را فعال کند یک امتیاز به عضو سرشاخه تعلق می گیرد 
اما تا زمانی که زیر مجموعه های وی هم اقدام به جذب عضو جدید نکنند،  امتیاز وی فعال نمی ش��ود اما 
پس از جمع آوری امتیازات الزم از طریق عضوگیری و با توجه به امتیازات کس��ب شده، قرار است یکی 
از هدایای نفیس سایت را که شخص برنده به آن عالقه دارد به دلخواه سفارش داده و آن را درب منزل! 
تحویل گیرد. این شرکت برای جذب مخاطب بیشتر مدعی شده که برای هر هدیه امتیاز خاصی در نظر 

گرفته که باید با جذب افراد بیشتر به آن دست یافت. 

اپراتورهای کامپیوتری

حوادث !

حسین روزبهان
از سال 78 تاکنون ضرورت توسعه 

ساختمان پزشکی قانونی اصفهان و کمبود 
مکانی در آن به چشم می خورد که علی رغم 
قول مسئوالن تا دو سال اخیر گامی در جهت 

رفع آن برداشته نشده و حتی اجازه گسترش و 
یا افزودن طبقات بر مرکز فعلی داده نشده بود، 

ازدحام جمعیت، وظایف مختلف پزشکی قانونی 
را که کم نیستند و افزایش روز افزون مراجعان 

هر روز عرصه را بر این مرکز تنگ تر کرده و بر 
مشکالت کارکنان آن که برخی دو شیفته و اضافه 

کار، فعالیت می کردند می افزود و این شلوغی 
جمعیت و گالیه شهروندان باوجود تمهیدات 

پزشکی قانونی ادامه دارد. از این رو با دکتر ستاره 
رئیس مرکز، نشستی داشتیم تا از نزدیک با وقایع، 

مشکالت و سایر مسائل بیشتر آشنا شویم.
ــده رود: آی��ا در هر م��ورد فوت و مرگ،  زاین
صدور جواز دفن یا گواهی فوت باید با هماهنگی 

پزشکی قانونی صورت گیرد؟ 
ــتاره: یکی از وظایف پزشکی قانونی  دکتر س
معاینه اجس��اد اس��ت، این مرکز اجسادی را که از 
مراکز قضایی ارجاع داده شده و دستور داشته باشند 
مورد معاینه قرار می دهد، اخیراً با دستور دادستان 
در س��طح استان هماهنگی شده اس��ت که این امر 
حتی توس��ط پزشکان ما، مس��تقر در شهرستان ها 
و بیمارس��تان ها )در س��اعات غی��ر اداری( انجام 
می پذی��رد تا از ارج��اع بی مورد برخ��ی متوفیان 
به مرکز پزش��کی قانونی و اطاله وقت همش��هریان 
جلوگیری ش��ود و برای فوتی در بیمارس��تان ها با 
فرس��تادن پزشکان ما به آن مراکز سریعًا جواز دفن 
صادر شود. متأس��فانه برخی از پزشکان بیمارستان 
در مواردی مثل س��کته ها جواز دفن نمی دهند و 
موجب اتالف وقت پزشکی قانونی، مردم و مراکز 
قضایی می ش��وند. ای��ن امر به س��اماندهی معاینه 
اجساد و س��رعت بخش��دن به آن در سطح استان 

کمک خواهد کرد.
زاینده رود: در حوزه تصادفات وظیفه پزشکی 

قانونی چیست؟
ــتاره: در تم��ام تصادف��ات، نزاعها،  ــر س دکت
خودکش��ی ها، حوادث، قتل و هر مرگی که در آن 
احتمال جنایت بوده و یا مش��کوک ارزیابی ش��ود، 
جس��د و یا افراد باید برای معاینه و کارشناس��ی به 

پزشکی قانونی ارجاع داده شوند.
زاینده رود: مش��اهده شده که در شهرستان ها 
پزش��کان، بنا به درخواس��ت خانواده ها از ارجاع 
اجس��اد به مراکز پزش��کی قانونی و کالبدش��کافی 
خ��ودداری کرده و بر اس��اس اطالع��ات خانواده 
متوفی بدون معاین��ه، گواهی فوت صادر می کنند. 

نظر شما چیست؟
ــتاره: پزش��کان اگر احس��اس کنند  ــر س دکت
جنایت��ی رخ نداده، در هر کج��ا اعم از منزل، محل 
کار و... می توانن��د گواهی فوت ص��ادر کنند، اما 
حتمًا باید جسد را معاینه و به صورت تخصصی و 
فنی آن را بازدید کنند، در این صورت هر پزشکی 
می توان��د گواهی فوت صادر کند. البته با توجه به 
اش��تباهاتی که رخ می دهد، بهتر اس��ت در برخی 
موارد پزش��کان معمولی با پزشکان قانون مشورت 
کرده و سپس گواهی صادر کنند. گرفتن توضیح از 
بستگان فرد و امضا نیز در کامل بودن گواهی فوت 

کمک می کند.
ــده رود: آی��ا بح��ث کالب��د ش��کافی در  زاین
تصادفات الزامی است؟ دیده شده برخی خانواده ها 

با آن مخالفت می کنند؟ 
جس��دی که به پزش��کی قانونی ارج��اع داده 
می ش��ود، حتمًا باید کالبد شکافی ش��ود، نگرانی 
خانواده ها ریش��ه احساس��ی دارد و باید ش��ک و 
شبهه ها در مورد تصادف و نحوه مرگ روشن شود، 
ممکن است در یک تصادف چند نفر فوت کنند و 
بحث تقدم و تأخر ارث برای خانواده ها پیش آید، 
ممکن اس��ت فردی پشت فرمان ابتدا سکته قلبی و 
سپس تصادف کند، که این باید روشن شود ممکن 
اس��ت فرد تص��ادف کننده ی الکل ی��ا موادمخدر 
مصرف کرده باش��د و نباید حقی از کس��ی ضایع 
ش��ود؛ همچنین گزارش پزش��کی قانونی در تعیین 
میزان تقصیر در حوادث رانندگی بسیار مهم و همه 
اینها ضرورت کالبدش��کافی را روشن خواهد کرد. 
آثار روی لباس اجساد در مورد تصادفات عابرپیاده 
در بس��یاری موارد هویت اتومبیل برخورد کرده را 

مشخص کرده است.
زاینده رود: با وجود افزایش حجم تصادفات، 
نزاع و درگیری ها، مراجعات انتظامی و قضایی و... 
درکوچک ماندن و جوابگو نبودن س��اختمان فلکه 
فی��ض که قطع��ًا جوابگوی مراجع��ان فعلی نبوده، 

تقصیر با کیست؟
ــتاره: با افزای��ش باجه های پذیرش،  دکتر س
از فضای فعلی نهایت اس��تفاده ش��ده و بس��یاری 

همکاران به صورت دوش��یفته کار می کنند، کمبود 
فضای فیزیکی این س��ازمان سالها است که توسط 
مسئوالن استان حس ش��ده و در سفر اول ریاست 
جمهوری، 6 مصوبه و در س��فر دوم نیز 13 مصوبه 
ساختمان سازی در سراسر استان به تصویب رسید 
و برای محل فعلی هم س��اختمان بزرگی در منطقه 
»گورت« تعریف ش��ده، که از سال 1387 عملیات 
س��اختمانی محل جدید آغاز شده است. همچنین 
استانداری هم چه در زمان آقای بختیاری و چه در 
زمان دکتر ذاکر، همکاری بس��یار خوبی با پزشکی 
قانونی و این پروژه ها داش��ته اس��ت. فضای فعلی 
پزش��کی قانونی که بیش از 30 سال قدمت دارد در 
آن س��الها تنها پذیرای 20 ت��ا 30 نفر در روز بوده 
است، مراجعه کنندگان امروزی نیز فقط در قسمت 
معاینات 250 نفر و در سایر قسمت ها مثل معاینه 
اجساد آمار نزدیک به 500 نفر است درحالیکه فضا 

هنوز همان فضای 30 سال پیش است! 
زاینده رود: از اقدامات مؤثر س��ازمان در سال 

پیش چه بوده است؟
ــتاره: رنگ آمیزی فعلی س��اختمان و  دکتر س
رس��یدگی به وضع ظاهری آن، همچنین خریداری 
ادوات جدید اداری و تعویض آنها، تجهیزات مدرن 
سم شناسی، آزمایشگاه و DNA شناسی خریداری 
شده است که در حال حاضر با دستگاههای پیشرفته 

این مرکز خدمات طراز اول به پلیس جنایی و مردم 
ارائه می شود. دستگاه DNA فعلی )NBI( زمان 
آزمای��ش را از س��ه ماه به یک هفت��ه تقلیل داده و 
دس��تگاه س��م شناس��ی ما نیز در نوع خود پس از 
ته��ران بی نظیر اس��ت. از فعالیت های دیگر مرکز 
سیس��تم دریافت نامه های اداری »دبیر« است، که 
کلی��ه نامه ها ما به ص��ورت الکترونیک دریافت و 
صادر می ش��ود. در بحث معاینات نیز نرم افزاری 
تهیه ش��ده که پرسنل در حال آموزش با آن هستند 
و از اردیبهش��ت ماه معاینات ما از طریق سیس��تم 

اتوماسیون پیگیری می شود.
ــده رود: مش��کل پزش��کی قانونی به جز  زاین

کمبود مکان در چه مواردی است؟
دکتر ستاره: مشکل اصلی ما کمبود نیرو است. 
تعداد مراجعه کننده زیاد ما به حدی اس��ت که در 
ش��کل ایده آل ب��ه 4 برابر تعداد فعل��ی نیاز داریم 
در حالیک��ه این مرکز در کل اس��تان تنها 200 نیرو 
دارد و فعالیت آن دس��ت کم دو برابر این ظرفیت 
نیرو می خواهد. س��خت بودن کار پزشکی قانونی 
و برخی مش��کالت روحی و فرهنگ��ی که افراد با 
محیط دارند و ضعیف بودن چارت سازمانی برای 
جذب نیرو، از دالیل عمده کمبود نیروی پزش��کی 
قانونی در کل کش��ور است که ما بارها با مسئوالن 
قوه مجریه و سازمان مربوطه خود مکاتبه کرده ایم. 
امکانات استان اصفهان بهتر از استان های همجوار 
اس��ت، به طوری ک��ه 150 مرکز پزش��کی قانونی 
بر س��ر کمبود نیرو در کش��ور تعطیل شده اند اما 
اصفهان 20 مرکز شهرس��تانی جدید تأسیس کرده 
اس��ت. حجم زیاد کار پرس��نل س��بب خستگی و 
نارضایتی آنان می ش��ود که باید چارت س��ازمانی 
تغییر کرده، افراد دیگری به مجموعه اضافه ش��وند 
و قطعًا حقوق ها افزایش یابد، تا تالشهای سازمان 
در پیش��رفت کیفی دستگاهها و آزمایشها بی نتیجه 

نماند. در صورتی که فش��ار کمتری به پرسنل وارد 
شود می توان خدمات بهتری به مردم ارائه داد.

زاینده رود: پیشرفت فیزیکی ساختمان جدید 
پزشکی قانونی واقع در منطقه گورت چگونه و در 

چه مرحله است؟
ــتاره: مرحل��ه س��ازه ای��ن پ��روژه  ــر س  دکت
به زودی به بهره برداری رسیده، تمام می شود. این 
طرح مراحل دیوارکش��ی، فونداسیون و... را پشت 
سر گذاش��ته اس��ت که پس از اتمام این مرحله با 
هماهنگی اس��تانداری فاز جدید کاری در آن آغاز 

می شود.
ــده رود: چه مقدار بودجه اختصاص یافته  زاین
و چه مقدار دیگر برای اتمام نهایی الزم است؟ آیا 

متولی انجام آن خودتان هستید؟ 
دکتر ستاره: س��ازمان پزشکی قانونی مستقل 
اس��ت و از قوه قضائیه دس��تور می گیرد در استان 
اصفهان نماینده قوه قضائیه دکتر انصاری هس��تند، 
آقای انصاری در تصویب مصوبات ما و اختصاص 
بودجه کمک زیادی به ما کرده اند. دانش��گاه علوم 
پزشکی نیز در تجهیز مرکز از نظر دستگاهها و امور 
پژوهش��ی همکاری و تعامل خوبی داش��ته اند، در 
اسفند 88 همایش طب و غذا را در دانشگاه برگزار 
کردی��م و دوره های بازآموزی و آموزش پرس��نل 
خود را نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان 

انجام می دهیم. اس��تادان و دانشجویان به مرکز ما 
مراجعه و برای تحقیق��ات خود پژوهش می کنند. 
استانداری و به خصوص دکتر صالح، دکتر ناطقی و 
استاندار قبلی و فعلی در انجام پروژه های پزشکی 

قانونی استان همکاری خوبی با ما داشته اند. 
 بعی��د اس��ت که پ��روژه »گ��ورت« امس��ال به 
بهره برداری نهایی برس��د. ب��رای اتمام طرح اداره 
پزش��کی قانونی در گورت که در مس��احت 2200 
متر زیربنا احداث شده بودجه ای معادل 4 میلیارد 
تومان الزم است. پروژه بیرون رفتن پزشکی قانونی 
از شهر 15 سال است که تحقق نهایی نداشته و تنها 
از س��ال 87 پیگیری جدی ش��ده است. با حمایت 
شدید اس��تانداری علی رغم کمبود بودجه، ان شاء 
اهلل در یک و نیم سال آینده پروژه ساختمان جدید 
به بهره برداری خواهد رس��ید. مجموعه استان در 
ای��ن امر جدی اس��ت و مجموع��ه مصوبه بودجه 
پروژه های س��اختمانی پزش��کی قانونی در استان 
اصفه��ان از بودجه یک س��ال کل پزش��کی قانونی 
بیش��تر اس��ت؟! همت کلیه دس��تگاهها و نهادها و 
دول��ت خدمتگ��زار در تخصیص ب��ه موقع بودجه 

سبب تسریع بهره برداری می شود.
زاینده رود: چه قس��متهایی از پزشکی قانونی 

به بیرون شهر )گورت( منتقل می شود؟
ــتاره: قسمت تاالر تشریح، سردخانه،  دکتر س
قس��متهای آزمایش��گاه، واحد آموزش، پژوهش و 
مرکز تحقیقات از سالهای آینده به ساختمان جدید 
منتقل می ش��ود و معاین��ات س��رپایی، مراجعات 
مردم��ی و س��ایت اداری در همی��ن مرک��ز باق��ی 
می مان��د؛ چرا که انتقال آن به بیرون ش��هر س��بب 
نارضایتی مردم می ش��ود اگر برخی قسمتها انتقال 
داده ش��ود قدرت مانور بر روی قس��متهای اداری، 
کمیس��یون و سایر قسمتها در ساختمان فعلی ایجاد 
خواهد ش��د، فعاًل جای تحرک در اتاقهای ما برای 

پرس��نل وجود ندارد، و قس��مت س��الن تشریح با 
نداش��تن محل اس��تقرار برای همراه��ان متوفی و 
عدم استاندارد تخصصی مکانی از مشکالت عمده 

ساختمانی پزشکی قانونی است. 
ــکی قانونی  ــازمان پزش ــارات رئیس س انتظ
ــی  ــتاندارد واقع ــرفت و اس ــتان در راه پیش اس

مرکز:
ــتاره: نیاز مرکز ب��ه تجهیزات جدید  دکتر س
ب��ه طور مثال دس��تگاه شناس��ایی DNA از بافت 
اس��تخوان و برخ��ی دس��تگاههای دیگ��ر فناوری 
ضروری است و با تمرکز بر این مسأله که اصفهان 
در مح��ور مواصالت��ی کش��ور و جزء اس��تانهای 
مرکزی و در مجاورت اس��تانهای کم امکانات قرار 
دارد تجهی��ز کامل این مرکز می تواند دس��تاوردی 
در مقابله با حوادث غیرمترقبه و دس��ته جمعی در 
کشور باشد و ما با تخصیص مقدار بیشتری بودجه 
از س��وی دولت و ارگانهای ذی حساب می توانیم 
اصفه��ان را به مرکز اصلی پزش��کی قانونی از نظر 
فن��اوری پس از پایتخت بدل کنیم.  در حال حاضر 
نی��ز کمبود امکان��ات تخصصی نداش��ته اما تعداد 

دستگاهها، جوابگوی حوادث غیرمترقبه نیست.
ــی مرکز: دکتر ستاره با  فعالیت های پژوهش
توج��ه به انجام 50 پ��روژه تحقیقاتی تخصصی در 
حال حاضر در مرکز و انجام س��االنه س��مینارهای 
تخصصی و نیز راهنمایی و مش��اوره به دانشجویان 
و دانش��گاهیان ای��ن مرک��ز آم��اده ارائ��ه نظرات، 
پیش��نهادات و هم��کاری تخصصی ب��ا محققین و 

دانشگاهیان است.
در مورد پروژه های دیگر سازمان در استان هم 
در حال حاضر اصفهان در )DNA( هش��ت استان 
همجوار و در س��م شناسی و سایر آیتم ها نیز 4 تا 

5 استان همجوار را پوشش می دهد.
افزایش بودجه پزشکی قانونی به صورت جاری 
باید 50 درصد رش��د کن��د و همچنین برای خرید 
دس��تگاههای جدید بودجه جداگانه ای اختصاص 
یابد و س��اختمان فعلی نیز باید از نظر سیستم های 
برق و آب و گاز و نیز شوفاژ خانه ساماندهی شود. 
مبالغی نیز استانداری برای شهرستانها و پروژه های 
پزش��کی قانونی آنها مصوب کرده که قرار اس��ت 
امس��ال در اختیار ما قرار گرفته و برخی مراکز نیز 
تجهیز ش��وند. در شهرستانها کمبود مکانی که جزء 
س��ازمان باش��د احساس می ش��ود در آنجا یک یا 
نهایت��ًا دو نفر فعالیت می کنن��د و امکانات آنها نیز 
محدود اس��ت، از مجموع شهرس��تانهای استان 20 
شهرستان دارای پزشکی قانونی است و کمبود این 
مراکز در خور و بیابانک و شهرس��تان چادگان نیز 
احس��اس می شود. نوزده پروژه در سطح استان در 
حال انجام است و سازمان پزشکی قانونی استان در 
حال حاضر تنها سه ساختمان متعلق به خود دارد!

زاینده رود: بیش��ترین مراجعه کننده پزش��کی 
قانونی در رابطه با چیست؟

ــتاره: تصادف��ات در درج��ه اول و  ــر س دکت
نزاع و درگی��ری در درجه دوم بیش��ترین مراجعه 
 کنن��ده را دارد. تش��ریح مقت��والن، ص��دور مجوز
 سقط جنین، تش��ریح اموات، صدور مجوز جنین 
اهدای��ی، پرونده ه��ای قصور پزش��کی، معاینات 
روانپزشکی، تعیین قیم، تعیین ارش، انواع کارشناسی 
 DNA ها، فعالیت های آزمایش��گاهی و تشخیص

از دیگر موارد مراجعه به مرکز است.
زاینه رود: آیا گزارشهای پزشکی قانونی قابل 

اعتراض است؟
دکتر ستاره: بله حتمًا در همین مرکز رسیدگی 
و بررس��ی مجدد می ش��ود، ولی کلیه پزش��کان و 
متخصص��ان ما دارای تخصص پزش��کی قانونی و 
تعهد کاری هس��تند و تجربه خوبی دارند که کمتر 
اش��تباه در کار آنها بوده است. این یک علم خاص 
است که برترین و سالم ترین افراد آن در این مرکز 

کار می کنند.
ــتاره: حداکثر زمان تحویل اجساد به  دکتر س
خانواده را 3 ساعت عنوان کرد، که در صورت ارائه 
نامه قضایی و حضور بس��تگان با کارت شناس��ایی 

انجام خواهد شد.
توصیه های پایانی دکتر ستاره در خصوص 
دو عامل مهم مرگ و میر در اصفهان: بیماری های 
قلبی و تصادف. دو عامل اصلی مرگ ومیر در کشور 
است. در خصوص بیماری های قلبی مصرف غذاهای 
بدون چربی، س��الم و داش��تن ورزش و تحرک و نیز 
دوری از استرس و ناراحتی های فکری سه عامل مهم 
در کاهش بیماری های قلبی و سکته ارزیابی می شود. 
در تصادفات نیز فرهنگ سازی در رانندگی سالم و نیز 
اصالح جاده ها به خصوص حاشیه جاده ها که گاهی 
س��قوط آور هستند، و نیز مراعات خود شهروندان در 
انجام معاینات فن��ی و رانندگی صحیح و خردمندانه 
به کاهش تصادفات کم��ک می کند. اگر چه افزایش 
ماشین ها و وضعیت فعلی کاهش آمار تصادفات را 

مشکل می کند.

حامد قصری
این برای اولین بار بود که مسابقات رباتیک در 
سطح دانش آموزی در اصفهان و  به همت مؤسسه 
صدرا، آموزش و پرورش مدارس اس��تان  برگزار 
می ش��د. اهمیت موضوع به ق��دری بود که حضور 
حاج رس��ولیها رئیس شوراری اسالمی شهر و دیگر 
مقامات مهم اس��تان را به همراه داشت. جعفری به 
عنوان مدیر و یکی از مجریان این مسابقه و طرح به 
خبرنگار زاینده رود گفت: ما از دوره ابتدایی شروع 
کردیم، در این بخش دانش آموزان به صورت طرح 
خالقی��ت پیش می روند، مبنای آموزش ما در ابتدا 
به صورت، مکانیکی است چرا که کودک در وهله 
اول هر چی��ز را به صورت مکانیک��ی در می یابد 
و زمان��ی که اخت��راع خود را به ص��ورت فیزیکی 
در دس��تانش حس کرد، ترس��ش ریخت��ه و اعتماد 
به نفس��ش زیاد می ش��ود؛ بعد مبحث الکترونیکی 
و س��پس به ص��ورت برنامه نویس��ی در غالب یک 

فلوچارت به دانش آموز، آموزش می دهیم و سپس 
به صورت رایان��ه ای کار ادامه پیدا می کند. اهدافی 
که در گذش��ته به صورت طرح کادر اجرا می شد، 
امروزه به شکل نوینی اجرا می شود. این کار که به 
صورت کارگروهی دنبال می شود، باعث پیشرفت 
و خالقی��ت دانش آموز  ش��ده و یکی از نکات مهم 
آن، ارزشیابی اس��ت که مدنظر آموزش و پرورش 
نیز بوده را می توانیم به خوبی اجرا کنیم. در روش 
ما نمره اصاًل مطرح نیست و دانش آموز به این فهم 
می رس��د که کارش را باید به نتیجه برساند. در کل 
خالقیت همراه با صنعتی ش��دن کش��ور از اهداف 
ماس��ت. خانم اس��ماعیلی به عنوان یکی از اساتید 
برجس��ته رباتیک اس��تان در رابطه با اولین دوره از 
مسابقات اظهار داشتند، این مسابقات در دو مقطع 
دبس��تان و راهنمایی برگزار می ش��ود، که در سطح 

دبستان شامل:
1- خالقیت

2- رباط جابه جا کننده اجس��ام )هر رباط باید 
بتواند در کمترین زمان ممکن قوطی های کنس��رو 

بیشتری را جابه جا کند(
3- ماش��ین های سرعتی )ماش��ینی که در زمان 

کمتر، مسافت بیشتری را طی کند(
4- ماش��ین های قدرتی )ماشینی که در سطح 

شیبدار باال برود(
و در مقطع راهنمایی ش��امل، مسابقه رباط پله 
نورد )رباطی که بتواند تا پله آخر خودش را حفظ 
کند( که به مس��ابقات قبلی اضافه می شود. دبستان 
پس��رانه  بنیان، یکی از مدارسی بود که توانست در 
بخ��ش خالقیت مقام اول را کس��ب کند. ش��ریفی 
مدیر این واحد آموزش��ي به این نکته اشاره داشت 
که منابع انس��انی خالق مهمترین عامل پیش��رفت 
یک کشور است. در پایان و در بخش های مختلف 
نف��رات برتر از، م��دارس امام محمد باق��ر، بنیان، 

کاشف و شایان... معرفی شدند.  

گفتگو با دکتر مهرداد ستاره درباره مسائل پزشکی قانونی استان

 کمبود مکان، فضا و کمبود نیرو 
از مشکالت پزشکی قانونی اصفهان

خبر اختصاصی زاینده رود
اولین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی استان اصفهان

منابع انسانی خالق، مهمترين عامل پیشرفت يک کشور

جامعه

 هرمي ها براي دانش آموزان دام پهن کرده اند
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شهرستانها

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان:
اساسی ترين راه جلوگیری از ناهنجاری های 
اجتماعی ارتقای فرهنگ مطالعه در جامعه است

بازنشستگان گردشگر در چهارمحال و بختیاري 
تخفیف مي گیرند  

همزمان با روز جهاني صلیب سرخ؛
 مانور بزرگ اسکان اضطراري 

در چهارمحال و بختیاري برگزار مي شود 

در برابر حوادث ناشي از استفاده از گاز طبیعي؛ 
 مشترکان خانگي شرکت گاز چهارمحال و بختیاري 

بیمــه شدند

 دعوت استــاندار چهــارمحـال و بختیاري
از سفیــران خــارجی در ايران

کاهش ازدحام کنوني جايگاههاي 
گاز خــودرو در اصفهــان

 برای اولین بار در کشور تولید انرژی برق 
از ضايعات زباله شهر اصفهان

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری، از 
تمام سفیران کشورهای مختلف جهان در 
ایران برای بازدید از این اس��تان و بررسی 
پتانس��یل های س��رمایه گذاری در مناطق 
مختلف آن خواس��ت تا ب��ا خانواده های 
خ��ود ب��ه چهارمح��ال و بختیاری س��فر 
کنند. عل��ی اصغر عنابس��تانی تأکید کرد: 
مدیران دس��تگاه های اجرای��ی باید برای 
ج��ذب س��رمایه گ��ذاران بکوش��ند. وی 
 تصری��ح کرد: چهارمحال و بختیاری آماده 
س��رمایه گذاری ایرانیان خارج از کش��ور 
و س��رمایه گ��ذاران خارجی اس��ت و در 

این زمینه تس��هیالت الزم برای س��رمایه 
گذاران فراهم خواهد شد. عنابستانی تأکید 
 کرد: مدیران دس��تگاه ها باید برای جذب 
س��رمایه گذاران تالش کنند و ایجاد مانع 
بر س��ر راه س��رمایه گذاران از سوی هیچ 
مدیری پذیرفتنی نیس��ت و مدیران در این 
راه باید موانع جذب سرمایه گذاری بخش 
خصوصی را برطرف کنن��د. به گفته وی، 
با س��رمایه ها و اعتبارات دولتی نمی توان 
مس��یر توسعه ش��تابان را دنبال کرد و باید 
در ای��ن زمینه از س��رمایه گ��ذاری بخش 
خصوص��ی حمایت کرد. وی با اش��اره به 
پیش��رفتها و ظرفیتهای اس��تان تأکید کرد: 
برای توسعه و ایجاد اشتغال باید از سرمایه 

گذاری بخش خصوص��ی حمایت جدی 
به عمل آورد. به گفته وی، س��رمایه های 
ان��دک مردم نیز برای ایجاد اش��تغال های 
کوچک در س��طح استان به وی ژه در بخش 
کشاورزی، توسعه باغات و صنایع تبدیلی 
فرص��ت خوبی در این حوزه اس��ت. دبیر 
همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج 
از کش��ور نیز گفت: این همایش با حضور 
س��رمایه گ��ذاران ایران��ی مقی��م خارج و 
سرمایه گذاران خارجی هفته اول خردادماه 
در شهر شیراز برگزار می شود. محمدباقر 
عالیی اف��زود: در این همای��ش برخی از 
اس��تانداران و وزیران دولت پتانسیل های 

سرمایه گذاری ایران را تشریح می کنند.

مع��اون عمران��ی اس��تاندار اصفه��ان 
گفت: با تدابیر اندیشیده شده در ماههای آتی 
از ازدح��ام کنونی خودروها در جایگاههای 
تأمین سوخت گاز خودروها در استان اصفهان 
کاسته می شود. سید جمال الدین صمصام 
شریعت افزود: شرکت صنایع هواپیماسازی 
ایران )هسا( برای تأس��یس 20 جایگاه گاز 
 خودرو در این استان، سرمایه گذاری کرد. وی 
افزود: این سرمایه گذاری هسا با مساعدت 
ویژه اس��تانداری برای جانمای��ی ایجاد این 
تعداد جایگاه همراه است. وی با بیان اینکه 
در فاز اول، شش جایگاه بین راهی به سرمایه 
گ��ذار برای اح��داث معرفی خواهد ش��د، 
 CNG اظهارداشت: تعداد فعلی جایگاه های
در اصفهان کافی نیست و عالوه بر شلوغی 
این جایگاه ها منجر به بروز نقص فنی و از 
کار افتادن برخی دستگاه ها در فواصل زمانی 

کوتاه می شود.
همچنی��ن مدی��ر ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطق��ه اصفهان گفت: 

از اواس��ط اردیبهش��ت م��اه ج��اری طبق 
پی��ش بینی های انجام ش��ده ه��ر دوهفته 
اس��تان  در   CNG جای��گاه  دو   یکب��ار، 
بهره برداری می شود. محمد فرازمند افزود: 
اکن��ون 60 جایگاه گاز CNG با امکانات، 
بودج��ه و تجهیزاتی ک��ه وزارت نفت در 
اختیار گذاش��ته در حال ساخت است. وی 
گفت: در ح��ال حاضر 240 جایگاه بنزین 
و نفت گاز در س��طح اس��تان فعال هستند 
که س��بب شده اصفهان مقام نخست تعداد 

جایگاه را در میان استان های کشور کسب 
کن��د. فرازمند وضعیت اس��تان اصفهان در 
حوزه جایگاه های گاز CNG را نسبت به 
استان های دیگر مطلوب دانست و افزود: 
تاکنون 87 جایگاه CNG در اس��تان فعال 
شده و درحال ارائه خدمات به شهروندان 

هستند. 
وی یادآور ش��د: اکنون در بسیاری از 
جاده ها و ش��هرهای استان مشکل کمبود 
جایگاه ه��ای CNG را مرتف��ع کردیم و 
امیدواری��م تا چند ماه آینده این مس��أله به 

صورت کلی برطرف شود. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی منطق��ه اصفهان گفت: ه��ر جایگاه 
CNG بس��ته به وس��عتی که دارد 12 الی 
15 میلی��ارد ریال هزین��ه دارد که هفت تا 
10 میلی��ارد ریال از این هزینه ها در قالب 
تجهیزات و به صورت بالعوض از طرف 
شرکت پخش فرآورده های نفتی در اختیار 

متقاضیان قرار می گیرد.

مدیر ش��رکت ملي پخش ف��رآورده هاي 
نفتي منطقه اصفهان گفت: بالغ بر یک هشتم 
جایگاه CNG درحال ساخت کشور در استان 

اصفهان قرار دارد.    
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، محم��د فرازمند در 
کارگ��روه CNG اس��تان اصفه��ان ،تع��داد 
جایگاه هاي CNG در حال س��اخت کشور 
را 500 جایگاه عن��وان کرد. وي گفت:  اکنون 
87 جای��گاه CNG در س��طح اس��تان فع��ال 
هس��تند و 60 جای��گاه نیز در حال س��اخت 
است. مدیرش��رکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطق��ه اصفهان ب��ا بیان اینک��ه افزایش 
جایگاه هاي CNG جزو سیاس��تهاي مدیران 
وزارت نفت است، اظهار امیدواري کرد که شلوغي 
 جایگاه هاي CNG تا شش ماه آینده برطرف 

شود.

مدیرعامل ش��رکت گاز چهارمحال و 
بختیاری گفت: مش��ترکان خانگی شرکت 
گاز اس��تان در براب��ر ح��وادث ناش��ی از 
اس��تفاده از گاز طبیع��ی بیمه ش��دند. به 
گزارش فارس، اس��ماعیل هیبتیان با تأکید 
بر اینکه بیمه مشترکان خانگی گاز طبیعی 
گام��ی مهم در راس��تای رفاه و آس��ایش 
مش��ترکان گاز طبیعی است، اظهار داشت: 
مش��ترکان خانگی گاز طبیعی در اس��تان 
نیز همانند س��ایر مشترکان گاز طبیعی در 
کش��ور تحت بیمه حوادث هس��تند و در 
صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از گاز 
طبیعی می توانند برای اس��تفاده از مزایای 
بیم��ه مربوطه به نزدیک ترین ش��عبه بیمه 

ایران مراجعه کنند. 
 وی اف��زود: این بیمه خس��ارت های 
مال��ی و جان��ی مش��ترکان گاز طبیعی در 

برابر حوادثی از جمله انفجار، آتش سوزی 
خواه��د  ش��امل  را  مس��مومیت ها   و 

شد. 
هیبتی��ان ادامه داد: بر اس��اس مصوبه 
مجلس ش��ورای اسالمی، با پرداخت یک 
هزار ریال از س��وی هر یک از مش��ترکان 
ش��هری و 500 ریال توس��ط ه��ر یک از 
مش��ترکان روس��تایی برای هر م��اه، تمام  
مش��ترکان گاز طبیعی بخ��ش خانگی زیر 

پوشش بیمه قرار می گیرند. 
مدیرعامل ش��رکت گاز چهارمحال و 
بختیاری ابراز داشت: تمام مبالغ ذکر شده 
در قبوض گازبهای مش��ترکان خانگی گاز 
طبیعی زیر پوشش بیمه فوت، نقص عضو 
و خسارات ناش��ی از حوادث گاز طبیعی 

قرار می گیرند. 
وی به مفاد این قرار داد اش��اره کرد و 

گفت: بر اساس قرارداد منعقد بین شرکت 
بیمه ایران مصوب است، در قبال حوادث 
ناشی از گاز طبیعی، برای غرامت فوت با 
نقص عضو و از کار افتادگی به هر فردی 
ت��ا س��قف 84 میلیون و 500 ه��زار ریال 
پرداخت کن��د.  هیبتیان ادام��ه داد: تأمین 
هزینه ه��ای پزش��کی و درمانی تا س��قف 
156 میلیون ریال و خسارات مالی از قبیل 
تخریب واحد مسکونی 105 میلیون ریال 
به مش��ترکان از دیگر این تعهدات است.  
وی با تأکی��د بر اینکه بر اس��اس مصوبه 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی این 
طرح فقط ش��امل واحدهای مس��کونی و 
مشترکان خانگی می شود، گفت: پیش بینی 
شده است که در مراحل بعدی، این طرح به 
 واحدهای تجاری و صنعتی نیز تعمیم داده 

شود. 

مدیرعامل س��ازمان بازیافت ش��هرداری 
اصفهان اعالم کرد: این س��ازمان با مشارکت 
بخش خصوص��ی از نیمه دوم س��ال جاری 
ضایعات شهر اصفهان را به برق تبدیل می کند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، تیمور باجول با 
اعالم این خبر گفت: تفاهم نامه تولید انرژی 
برق از ضایعات زباله شهر با بخش خصوصی 
منعقد ش��ده و جهت نهایی شدن به سازمان 
انرژی های نو ارسال شده و امید است در نیمه 

دوم سال جاری اجرایی شود.

وی ب��ا بیان اینکه ش��هر اصفه��ان برای 
نخستین بار در کشور به صورت صد در صد 
مواد آلی را از بازیافت جداس��ازی و تبدیل به 
کود کمپوست می کند، اذعان داشت: روزانه 
250 تن ضایعات که امکان بازیافت و تبدیل 
آن به کود نیست از یک هزار تن زباله این کالن 
شهر تولید می شود به همین علت این سازمان 
بر اساس برنامه راهبردی با احیای روش های 
بازیافت همچون تولید کمپوست، RDF، کود 
گرانوله، به سمت ارزشمندتر کردن زباله های 
ش��هر اصفهان گام برم��ی دارد. باجول با بیان 

اینکه زمینه ساخت نیروگاه و تولید انرژی از 
سوخت RDF در اصفهان فراهم شده است، 
ادامه داد: امروزه اس��تفاده از انرژی های دیگر 
همچون انرژی های پاک مانند بازیافت انرژی 
از مواد زائد به عنوان سوخت جایگزین به دلیل 
ارزان و قابل دسترس بودن و تبدیل سریع تر به 

انرژی مورد توجه قرار گرفته است.
گفتنی اس��ت: RDF یک نوع بازیافت 
انرژی یا هسته سوختی به شمار می رود، که 
از ارزش حرارتی باالیی برخوردار است، یعنی 

انرژی شیمیایی به الکتریکی مبدل می شود. 

يک هشتم جايگاه هاي CNG در حال ساخت 
کشور در اصفهان است
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خبرنگار زاینده رود

مهندس مهدی جمالی نژاد سرپرست 
ش��وراهای  و  ش��هری  ام��ور  کل  اداره 
اس��تانداری اصفهان، اعالم داش��ت از کل 
هزینه شهرداری های اس��تان، 8/2 درصد 
مربوط به ش��هرداری های با درجه یک تا 
4، 12/4 درصد متعلق به ش��هرداری های 
با درج��ه 5 تا 6، 15/9 درص��د مربوط به 
ش��هرداری های ب��ا درج��ه 7 و 8 و 16 
درصد مرب��وط به ش��هرداریهای با درجه 
9 ت��ا 10 بوده اس��ت. وی همچنین اعالم 
داش��ت: ارقام فوق حاصل تحقیقی است 
که اخیراً توسط استانداری در دوره زمانی 
73 ت��ا 87 به دس��ت آم��ده و چنانچه این 
هزینه ها به صورت س��رانه محاسبه کنیم 
ش��هرداریهای درجه 3 و 4 دارای کمترین 
سرانه و ش��هرداری های با درجه 9 و 10 

دارای بیشترین سرانه بوده اند که می طلبد 
ش��هرداریهای کوچکت��ر تالش خ��ود را 
جهت افزایش سهم سرانه خود به ویژه در 
قسمت هزینه های عمرانی بهبود ببخشند 
و محیط شهرهای خود را برای شهروندان 
جذاب تر کنن��د از رون��د مهاجرت های 
بی رویه از ش��هرهای کوچک به شهرهای 
بزرگتر جلوگیری به عمل آید. وی همچنین 
اعالم کرد: نظام درجه بندی شهرداریها که 
از درج��ه یک ت��ا دوازده را در برمی گیرد 
بر اساس ش��اخص های جمعیت، درآمد، 
امکان��ات ش��هری و س��رانه های فضای 
س��بز و توس��عه خیابانها و معابر شهر رتبه 
بندی می شوند و شهرداری های کوچک 
با درج��ه یک و کالنش��هرها به درجه 12 
رتبه بندی شده اند و بقیه شهرداری ها بر 
اساس ش��اخص های یاد شده بین این دو 

قرار می گیرند.

مرکز منطق��ه ای توس��عه پارک ها و 
مراکز رش��د علم و فناوری یونس��کو 22 

اردیبهشت در اصفهان تأسیس می شود. 
رئی��س ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی 

اصفه�����ان گف��ت: 
ه����ای  همک��اری 
تخصصی، ایجاد زمینه 
همکاری منطقه ای و 
بی��ن الملل��ی مراک��ز 
علم  پارک های  رشد 
انتق��ال  فن��اوری،  و 
گس��ترش  فن��اوری، 
فعالی��ت پارک ه��ای 
عل��م و فن��اوری ب��ا 

هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان از اهداف 
 گش��ایش این مرکز اس��ت. قاسم مصلحی 
افزود: تعامالت شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفه��ان با یونس��کو، فعالیت ه��ای این 
ش��هرک در برگ��زاری رویداده��ای بی��ن 
الملل��ی و کارگاه های آموزش��ی، جایگاه 
این ش��هرک به عنوان مؤسس مراکز رشد 
و پارک ه��ای علم و 
علل  از  ایران  فناوری 
مرکز  ای��ن  اس��تقرار 
و  علمی  ش��هرک  در 
اصفه��ان  تحقیقات��ی 
گف��ت:  وی  اس��ت. 
مرکز  تأس��یس  طرح 
توس��عه  منطق��ه ای 
مراک��ز  و  پارک ه��ا 
رش��د علم و فناوری 
یونس��کو در این شهرک، مرداد پارسال در 
هیأت اجرایی یونسکو در پاریس تصویب 

شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان، در جمع کارکنان سامانه 121، تکمیل 
سیس��تم نرم افزاره��ای این س��امانه در ثبت 
اطالعات حوادث، اتفاقات و خاموشی ها را 

تغییر در روند پاسخگویی دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
برق شهرس��تان اصفه��ان، مهن��دس حمید 
عالقمندان در جلسه بهبود و تغییر این سامانه، 
فوریتهای 121 را مجموعه ای صرفاً پاسخگو 
ندانس��ته و آن را یک س��امانه پیگیری کننده 
عنوان کرد، که عالوه بر پاسخگویی، پیگیری 
مشکالت تماس گیرنده را تا مرحله بهبود و 

رفع درخواست، برعهده دارد.
وی با تأکید بر اینکه سامانه 121 به عنوان 
خط مقدم شرکت توزیع برق شهرستان است 
گفت: این سامانه یکی از قسمتهای مهم مرتبط 

با مردم اس��ت، که تداعی کننده تصویر کلی 
شرکت در اذهان عمومی است و کارکنان در 
معرفی جایگاه و عملکردش��ان در برخورد با 

مشترکان نقش بسیار مهمی دارند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان، با اشاره فرمایش مقام معظم رهبری 
مبنی بر س��ال همت مضاعف، کار مضاعف 
گفت: مدیرعامل شرکت و سیستم پاسخگویی 
دو گروهی هستند که هیچ وقت نباید خستگی 
را به خود راه دهند، بلکه باید در تمام مراحل 
کار با وجود تمام خس��تگی ها آستانه تحمل 

خود را افزایش دهند.
وی در ادام��ه این دی��دار از کلیه کارکنان 
سامانه 121، پیگیری رفع مشکالت مشترکان، 
اقدامات الزم تا رفع کامل مشکل و ارتقاء سطح 

اطالعات را خواستار شد. 

مع��اون نظارت بر بهره برداری ش��رکت 
آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و 
بختیاری اعالم کرد 90 روستا در این استان به 

صورت سیار آبرسانی می شوند.
آقای مهندس حس��ین قائ��دی گفت: با 
توجه به این که بارشهای جوی تاکنون نزدیک 
به میانگین نرمال بلن��د مدت بوده اما به دلیل 
خشکسالی س��الهای گذشته و کاهش شدید 
ذخیره منابع آب سطحی و زیرزمینی و تغییر 
تدریجی نوع اقلیم منطقه که خود باعث تغییر 
نوع بارش از برف به باران ش��ده همچنین با 
توجه به توپوگرافی منطقه که فقط رواناب را 
در پی داشته در اکثر روستاهای استان مشکل 
کم آبی مشهود است و کمبود آب شرب سال 

گذشته به قوت خود باقی است و پیش بینی 
می ش��ود که مشکل آب در سطح روستاهای 

استان نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
مهن��دس قائدی پیش بینی اعتب��ار اولیه 
آبرسانی به این روس��تاها را 10 میلیارد ریال 
برآورد کرد و ضمن تأکید بر مدیریت مصرف 
از مردم شریف خواستند که با رعایت صرفه 
جوی��ی در مصرف آب، از آب لوله کش��ی تا 
حد امکان فقط برای آشامیدن استفاده کنند و از 

استفاده غیرشرب و غیرضرر اجتناب کنند.
عضو ستاد بحران شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان یادآوری کرد در 90 روستایی که 
آبرسانی سیار انجام می شود 35 هزار و 352 نفر 

در قالب 6 هزار و 427 خانوار ساکن هستند. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال 
و بختیاری گفت: همزمان با روز جهانی صلیب 
سرخ و هفته هالل احمر، مانور بزرگ اسکان 
اضط��راری با حضور بی��ش از 200 امدادگر 
در این اس��تان برگزار می ش��ود. ب��ه گزارش 
فارس، محمد فروغی در نشس��ت کارگروه 
تخصصی امداد و نجات استان، ارتقای سطح 
ایمن��ی در جامعه و آموزش همگانی را یکی 
از اساس��ی  ترین اهداف جمعیت هالل احمر 
برش��مرد و اظهار داش��ت: بر همین اس��اس 
برگزاری مانور اس��کان اضطراری با حضور 
بی��ش از 200 امدادگ��ر، 100 پرس��نل و 70 
دس��تگاه خودوری سبک و سنگین با نصب 
بیش از 500 دستگاه چادر در زمینی به وسعت 
8 هکتار در روز جهانی صلیب سرخ و هفته 
ه��الل احمر برگزار خواهد ش��د. وی افزود: 
هدف اصلی از برگ��زاری این مانور آمادگی 
جمعیت هالل احمر در زمان حادثه اس��ت. 
فروغی با تأکید بر اینکه مسأله مدیریت بحران 
در جمعیت ه��الل احمر به عنوان یک تفکر 
اس��تراتژیک همواره در اولویت برنامه ریزی 
ق��رار دارد، گف��ت: حفظ خونس��ردی، عدم 
شتاب زدگی و س��ر درگمی، حضور فعال در 
منطقه بحران و ارزیابی دقیق شرایط موجود، 
ایج��اد آرامش و اطمینان در س��اکنان مناطق 
بحران زده، حفظ نظم و بررس��ی راهکارهای 
مؤثر امدادرسانی از جمله مؤلفه هایی است که 
در مقوله مدیریت بحران باید مد نظر قرار گیرد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و 
بختیاری، امدادگران را از ارکان اصلی جمعیت 
هالل احمر استان دانست و گفت: امدادگران 
نیاز به توجه و آموزش تخصصی بیش��تری 

دارند، چرا ک��ه اگر در حادث��ه  ای امدادگران 
نتوانند کار خود را انجام دهند جمعیت هالل 
احمر دچار مشکل خواهد شد.  وی ادامه داد: 
بر همین اس��اس و با توجه به ضرورت ارائه 
آموزش های تخصصی به امدادگران اس��تان  
برگزاری مانورهای امداد بیش از پیش الزم و 
ضروری اس��ت. فروغی با تأکید بر ضرورت 
اهمیت اقدامات و فعالیت های جمعیت هالل 
احم��ر گفت: اگر امدادگ��ران جمعیت هالل 
احمر نبودند ش��اید بس��یاری از مش��کالت 
ناش��ی از حوادث قابل حل نبود و مشکالت 
بیشتری دچار جامعه حادثه دیده می شد. وی 
از کشور ایران به عنوان یکی از حادثه خیزترین 
کشورهای جهان از نظر وقوع حوادث طبیعی 
نام برد و افزود: ساالنه شاهد پیشامد حوادث 
طبیعی متعدد نظیر زلزله و سیل در کشور هستیم 
و بر همین اس��اس نیاز اس��ت تا در راستای 
تقویت هرچه بیشتر تجهیزات امدادی و فعال 
کردن مدیریت بحران برنامه ریزی های اساسی 
و جدی تری اعمال کنیم. فروغی تصریح کرد: 
بر همین اساس نخستین وظیفه این جمعیت  
ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث 
و سوانح طبیعی است چراکه هالل احمر یار و 
یاور مردم در حوادث و بحران های غیرمنتظره 
است و از نظر ما تالش برای نجات یک انسان 
افتخارآمیزترین لحظ��ه زندگی برای امدادگر 
عضو جمعیت هالل احمر به ش��مار می رود. 
وی با تأکید بر حف��ظ آمادگی امدادگران این 
اس��تان در مواجه با حوادث و بالیای طبیعی 
افزود: وظیفه یک امدادگر در مرحله نخست 
حفظ آمادگی جسمانی و انجام تمرینات ویژه 

برای مقابله با حوادث است.

س��ردار صدرالس��ادات فرمان��ده نیروی 
انتظامی استان اصفهان با حضور در اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان و شرکت 
در جلسه ش��ورای اداری این اداره کل ضمن 
تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
و گرامیداشت هفته معلم افزود: بسیار خرسندم 
که امروز در جمع کسانی هستم که بی شک 
یکی از متولیان اصلی رش��د فرهنگی جامعه 
هستند. وی افزود: آنچه در بحث تخصصی، 
کارشناسی و بررسی پرونده ها نشان می دهد 
تم��ام بزهکاری ها و نابهنجاری های جامعه 
ریش��ه در ع��دم ارتق��اء فرهن��گ و تربیت 
اش��خاص بزه��کار دارد و چنانچه بتوانیم به 
ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه دست پیدا کنیم 
در آن صورت ما شاهد جامعه ای با مشکالت 

و ناهنجاری های کمتر خواهیم بود.
وی تصریح کرد: بر همین اس��اس اداره 
کل کتابخانه های عمومی می تواند با تالش 
و مساعی به منظور گسترش فرهنگ مطالعه و 
ارتقای فرهنگ مطالعه مفید، باال بردن کیفیت 
فرهنگی، اثربخشی و کارآمدی تربیتی جامعه 
را نی��ز ارتق��اء دهد؛ ضمن اینکه ارزش��های 

واالی اس��المی مربوط به همه اقشار است. 
صدرالس��ادات همچنین به سیاست جامعه 
محوری نیروی انتظامی استان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: اساس کار ما در مجموعه نیروی 
انتظامی، جامعه محوری است، یعنی نگاهمان 
به مس��أله امنیت و اخ��الق جامعه، نگاهی 
جامعه محور است با حضور همه مردم. وی 
با اش��اره به مجموعه فعالیت های اجتماعی 
فرهنگی نی��روی انتظامی گف��ت: به منظور 
دستیابی به اهداف فرهنگی اجتماعی نیروی 
انتظامی با تشکیل و فعالیت معاونت اجتماعی 
و ارش��اد نیروی انتظامی استان اصفهان این 
مسأله را به صورت تخصصی دنبال می کنیم. 
وی در ادام��ه افزود: همی��اری و تعامل اداره 
کل کتابخانه های عمومی و نیروی انتظامی 
استان اصفهان باید جدی تر دنبال شود چرا 
که ه��دف ای��ن دو دس��تگاه در زمینه های 
اجتماعی و فرهنگی یکی است و الزم است 
تا معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی 
استان اصفهان در جلسه مشترکی با این اداره 
کل نسبت به شناس��ایی انجام امور مشترک 

اقدام کند.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

سرپرس��ت معاونت گردشگری سازمان 
می��راث فرهنگی و گردش��گری چهارمحال 
بختیاری گفت: به بازنشستگانی که از سراسر 
کشور به این اس��تان سفر می کنند، تخفیف 
وی��ژه ای در زمینه هتل و صنایع دس��تی داده 
می شود. حسین فاضلی در نشست با نمایندگان 
بازنشستگان کشور افزود: 13 هتل در این استان 
وجود دارد که به بازنشستگانی که دارای سفر 
کارت باش��ند 50 درص��د تخفیف می دهند. 
فاضلی بیان داشت: بازنشستگان در این استان 
می توانند در مسیرهای گردشگری از غذاهای 
محلی استفاده و صنایع دستی را با تخفیف ویژه 
بخرند. عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین 
گلف  در این جلسه گفت: برای تور گردانی 
بازنشستگان کشور دو اس��تان چهارمحال و 
بختیاری و کهکیلوی��ه و بویر احمد به خاطر 

آب و هوای س��الم، سر س��بز بودن و داشتن 
آب فراوان انتخاب شده است. علی اکبر دلیر، 
 بررسی امکانات اولیه جاذبه های توریستی به 
چهارمحال و بختیاری را ازاهداف این س��فر 
و نشس��ت ذکر کرد. وی اظهار داش��ت: اگر 
مسئوالن این اس��تان زیر ساختهایی که برای 
سفر قش��ری همانند ازنشس��تگان را فراهم 
آورند، خیلی زود شاهد سفرهای بازنشستگان 
سراس��ر کش��ور به چهارمح��ال و بختیاری 
 خواهیم بود. وی با اش��اره به کمی پروازها در 
چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مشکلی که در 
حال حاضر دیده می شود، نبود پرواز به اندازه 
کافی برای سفر بازنشستگان به این استان است. 
دلیر تصریح کرد: منافع اقتصادی ورود چنین 
تورهای گردشگری به بخشهای مختلف استان 
می رسد و به محض اعالم آمادگی مسئوالن 
ذیربط، دو تورگردشگری بازنشستگان به عنوان 
 پیشقراول به چهارمحال و بختیاری سفر خواهند 

کرد. 

احمدرض��ا الهیج��ان زاده در نشس��ت 
پرسش و پاس��خ و هم اندیشي اعضای اتاق 
بازرگاني و فعاالن اقتصادي گفت: عوارض 
ناش��ی از مالیات ب��ر ارزش اف��زوده باید در 
یک حس��اب مش��خص جهت بهینه شدن 

آالینده های واحدهای صنعتی هزینه شود.
وی تصریح ک��رد: از میان 2 ه��زار 540 
میلیارد تومان اعتبارات دولتی که برای بنگاههای 
زود بازده اختصاص یافت بایستی بخشی از آن 
را س��ازمان صنایع و معادن برای ایجاد تصفیه 
فاضالب ش��هرک های صنعت��ی اختصاص 
می داد، تا آالیندگی محیط زیستی شهرک ها و 

محیط زیست اطراف آن رفع شود. 
وی از ایجاد صندوق محیط زیست برای 
رفع آالیندگی واحدهای صنعتی در برنامه پنجم 
توسعه خبر داد و گفت: کلیه عوارض و جرایمی 
که از واحدهای آالینده محیط زیست دریافت 
می ش��ود، در این صندوق ذخیره و صرف رفع 

آالیندگی واحدهای مذکور می شود. 
  وی مح��دوده کنوني ممنوعیت ایجاد 
کارخانه در اصفهان ب��ا معیار قرار گرفتن از 
مرکز این شهر،  به ش��عاع 50 کیلومتر اعالم  
و اضافه کرد: محدوده یاد ش��ده به مرکزیت 
میدان تاریخي امام حس��اب شده در حالیکه 
در سایر شهرها از محدوده بیروني شهر این 

شعاع حساب مي شود.
الهیجان زاده گفت: با لحاظ این مرکزیت 
در عمل تا ش��عاع 25 کیلومتري اطراف شهر 
ممنوعیت وجود دارد  در حالي که باید شعاع 
اعالم شده به هفتاد کیلومتر از مرکز میدان امام 
برسد، تا محدوده ممنوعیت ایجاد صنایع به 

درستي تعیین شود.
وی به واحدهای تولیدی که از انرژی های 
نو جهت نیازهای خود استفاده کنند خبر داد 
که از پرداخت عوارض طی مالیات بر ارزش 

افزوده می توانند معاف شوند. 
 وی در بخش دیگری از س��خنان خود 
گفت: طي30 س��ال گذشته افزایش ناگهاني 
دم��اي هوا و مس��ائل اقلیمي در س��طح دنیا 
بیشترین خس��ارت را در زمینه اقتصادي به 
کش��ورها وارد کرده و س��بب خروج آنان از 
چرخه اقتصادي ش��ده است. وي بي توجهي 
به مسائل محیط زیس��ت را به ضرر اقتصاد 
کشور دانست و تصریح کرد: دماي زمستان 
سال گذشته اصفهان بهاري بود که این امر در 
چندین سال گذشته در استان کم نظیر بوده، به 
سبب بارش نامناسب و کمبود برف با گرماي 
هوا مواجه ش��دیم. وی در زمینه مصرف گاز 
در ایران که براب��ر با 530 میلیون مترمکعب 
است، خاطر نشان کرد: میزان مصرف گاز در 
کل اروپا 500 میلیون مترمکعب بیان ش��ده 
اس��ت. وي گفت: با وجود بی��ش از 7  هزار 
مشاغل صنعتي فعال در استان اصفهان میزان 
آلودگي محیطي و صنعتي آن در سطح باالیي 
قرار دارد و به سبب اینکه 55 درصد از سال 
هوا در این اس��تان س��اکن است، مشکالت 
زیادي را براي محیط زیس��ت ایجاد کرده و 

افزایش آلودگي را به همراه داشته است.
الهیج��ان زاده اف��زود: نادی��ده گرفت��ن 
ظرفیت ه��اي زیس��ت محیط��ي در اس��تان 
عواقب خطرناک��ي به دنب��ال دارد و اگر در 
بحث مس��ائل اقتصادي واقف شویم و تمام 
مش��کالت را برط��رف کنیم، ب��از در زمینه 
اس��تاندارد ها نمي توانیم خود را با کشور هاي 
اروپایي مقایس��ه کنیم. وي تصریح کرد: در 
میزان مص��رف گازهاي گلخانه اي رتبه دهم 
را در جهان داری��م که از نظر اقتصادي قابل 
مقایسه با غول هاي اقتصادي دنیا نیستیم و این 
 ناشي از بي توجهي به مسائل زیست محیطي 

است.
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شاکی: خانم رقیه مختاری به نشانی خ سروش کوچه دشت نو بن بست رسالت پ 
40 طبقه چهارم

متهم: آقای قربانعلی حامدی به نشانی مجهول المکان
اتهام: ترک انفاق

گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می 
نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام قربانعلی حامدی فرزند عبدالحسین مجهول المکان دائر بر ترک 
انفاق همسر خود بنام رقیه مختاری با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکیه و 
عدم دفاع مؤثر از سوی متهم دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته باستناد ماده 642 
ق.م.ا متهم را با رعایت بند 2 در ماده 3 قانون وصول به 4 ماه حبس تعزیری محکوم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و 20 روز 

پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد.
1170/ م الف

نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 340

مؤمنی- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره پرونده: 542/88 ش ح/ 31

شماره دادنامه: 109-89/7/31
مرجع رسیدگی: حوزه 31 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: عبدالرضا طاهری کرچگانی فرزند غالمرضا مقیم اصفهان- خ قائمیه- کوچه 
ماه کوچه حسینی پالک آخر

خوانده: رضا رفاهت فرزند مرتضی مجهول المکان
خواسته: مطالبه

گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این ش��ورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده حوزه بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
»رأی شورا«

خواس��ته خواهان علیه خوانده مطالبه مبلغ س��یزده میلیون ریال وجه چک شماره 
645306-87/3/17 و ضرر و زیان و خس��ارت تأخیر تأدیه می باش��د. با توجه به 
دادخواس��ت تقدیمی از س��وی خواهان، فتوکپی چ��ک و گواهینامه عدم پرداخت 
بانک محال علیه ضمیمه دادخواس��ت، عدم حضور خوانده در شورا جهت دفاع از 
دع��وی مطروحه و ارائه دلیل بر برائت ذمه خ��ود و محتویات پرونده دعوی ثابت 
تش��خیص و مس��تنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده قانون صدور چک بالمحل حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک و س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و 
خس��ارت تأخیر تأدیه براساس ش��اخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ 
سررس��ید چک تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر می ش��ود. رأی صادره 
غیاب��ی و ظرف بیس��ت روز از تاری��خ ابالغ قابل واخواهی در این ش��ورا و پس از 
 آن ظ��رف بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظر در ه��ر دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان 

می باشد.
1538/ م الف

قاضی شورای حل اختالف شماره 31 اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353601593
شماره پرونده: 8809980365700580

شماره بایگانی شعبه: 881062
تاریخ تنظیم: 1388/12/22

ش��اکی: خانم رضوان فلسفی منش به نشانی رباط دوم کوی گل محمدی بن بست 
مروارید 4 پ 9 ط دوم

متهم: آقای حمید میرصانع به نشانی مجهول المکان
اتهام: ضرب و جرح عمدی

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای حمید میرصانعی فاقد مشخصات بعلت مجهول المکان دائر 
بر ایراد ضرب عمدی نسبت به همسرش به نام خانم رضوان فلسفی منش با توجه به 
محتویات پرونده و گواهی پزشکی و عدم دفاع مؤثر از سوی متهم دادگاه مجرمیت 
وی را محرز دانس��ته باستناد مواد 480 و 481 ق م ا متهم را به پرداخت 1/5 درصد 
دیه کامل بابت حارصه لب و سینه ظرف یکسال پس از وقوع حادثه در حق شاکیه 
محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس 

از آن باستناد بند د ماده 232 ق آ د ک قطعی می باشد. 1178/ م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 340
مؤمنی- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
تاریخ: 1389/1/30

کالسه پرونده: 1046/88 ح/ 4
وقت رسیدگی: 89/3/23 – ساعت 10:30 صبح

خواهان: حیدر ملکی 
خواندگان: 1- فرخنده حسن دخت 2- رسول امین الرعایا 3- ایوب خادمی

خواس��ته: تنظیم سند رسمی یک دستگاه پژو پارس به شماره انتظامی اصفهان 336 
ج52 

خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
چهارم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
ردیف 2 به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور بهمرساند. 1245/ م الف
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
کالسه پرونده: 1078/88 ح/10

وقت رسیدگی: 89/4/6 – ساعت 8:30 
خواهان: شرکت عمران جدید بهارستان 

خوانده: عباس قاضی و محمدعلی وفا مهر
خواسته: تایید فسخ قرارداد

خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
10 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند.
 1246/ م الف

مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/6
شماره: 151/88

در خصوص پرونده کالس��ه 151/88 خواهان محمدرضا حورمهر با وکالت خسرو 
محسنی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی امامی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 89/3/18 ساعت 3 عصر تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب درجراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
1536/ م الف

مدیر دفتر 29 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/30
شماره: 883090

چون آقای 1- حسین جاللی 2- محمدرضا جاللی فرزند حسین شکایتی علیه آقای 
حمید شکوهی مبنی بر ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 883090 د/1 این دادیاری ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
میباش��د حسب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود به این مرجع 

مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
1247/ م الف

دادیاری شعبه اول مرکزی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/2/7

شماره: 467/89 ح/ 10
خانم اقدس روستائی زانیانی دارای شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست به کالسه 
467/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان داود نورس بشناسنامه 5206 در تاریخ 85/7/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر به نام ذیل می باشد:
1- اقدس روستائی زانیانی به ش ش 42 مادر متوفی والغیر.

این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاری��خ نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدی��م دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
1543/ م الف

فریدون فانیان- رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1389/1/24

شماره: 881158 ک 116
چون آقای امیر حکیم الهی فرزند محمد شکایتی علیه آقای محسن توکلی مبنی بر 
خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 881158 ک 116 این دادگاه 
ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/3/24 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
1163/ م الف

مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/30

شماره: 880477 ک 116
چون آقای محمد جاللی فرزند مصطفی شکایتی علیه آقای محسن علیخانی فرزند 
سهراب مبنی بر شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 880477 ک 116 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/3/30 ساعت 
10/10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
1123/ م الف

مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/26

شماره: 890058 ک 106
چون آقای امیر آبدار فرزند اکبر شکایتی علیه آقای محمد میرحیدری فرزند مصطفی 
مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890058 
ک 106 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/3/19 ساعت 11/30 صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می 
شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
1143/ م الف

مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/5
شماره: 89-99 ش 15

در خصوص پرونده کالسه 89-99 ش 15 خواهان آقای مرتضی اعالئی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 27/795/000 ریال بابت خس��ارات ناش��ی از تصادف و غرامت 
به انضمام مطلق خس��ارات و هزینه های دادرسی به مبلغ 300/000 ریال به طرفیت 
یعقوب عسگری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 89/4/1 
ساعت 16 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
1477/ م الف

مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 89/2/2

شماره: 47/89 ج ح / 18
آگهی ابالغ قرار تأمین خواسته به خوانده آقای جالل احمدپور مجهول المکان

نظر به اینکه آقای علی اصغر احمدپور به وکالت از خانم منیژه صمدی خواهان پرونده 
کالسه 47/89 ج ح/ 18 مطروحه در شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ضمن 
تقدیم دادخواست خود در خصوص اصل دعوی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته 
مبن��ی بر توقیف اموال بالمعارض خوان��ده آقای جالل احمدپور مبارکه معادل مبلغ 

50/000/000 ریال را نموده و قرار تأمین خواسته صادر و چون خوانده فوق مجهول 
المکان اعالم گردیده مراتب حسب درخواست خواهان و در اجرای ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه نسبت 
به مفاد قرار تأمین خواسته اعتراضی دارند ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض 
خود را کتباً به این شعبه صادر کننده قرار تقدیم نمایند ضمناً مفاد قرار به محض انتشار 

قابل اجرا خواهند بود.
 1433/ م الف

توکلی- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اصفهان 
 

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 88/ 736

شماره دادنامه: 88/12/27 / 928
مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: علیرضا ملکی به نشانی: دیزیچه، خیابان شهدا، جنب عکاسی پیمان
خوانده: 1- علی شمس به نشانی: مجهول المکان 2- معصومه مهدوی خوانساری به 

نشانی: فالورجان، محله انصار 17 شهریور
خواسته: مطالبه 1/077/000 تومان )یک میلیون و هفتاد و هفت هزار تومان(

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی 

می نماید.
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی خواهان آقای علیرضا ملکی به طرفیت خواندگان: 1- علی شمس 
2- معصومه مهدوی خوانساری به خواسته مطالبه یک میلیون و هفتاد و هفت هزار 
تومان خسارت ناشی از تصادف و مبلغ سی هزار تومان هزینه کارشناسی و شش هزار 
تومان هزینه دادرس��ی با توجه به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه 
دادرس��ی مورخ 88/11/4 و 88/12/23 که اعالم می دارد طبق کروکی ترس��یمی که 
طرفین به میزان پنجاه درصد مقصر می باش��ند و با مالحظه اصول مستندات دعوی 
بر اینکه خواندگان با وصف نش��ر آگهی و انتظار وقت کافی در جلسه شورا حاضر 
نگردیدند و الیحه ای ارسال ننموده اند و دفاعی بعمل نیامده لذا قاضی شورا دعوی 
خواهان را وارد دانسته و وفق ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی رأی به  محکومیت 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ پانصد و سی و هشت هزار و هفتصد تومان طبق 
نظر کارشناسی رسمی دادگستری و مبلغ پانزده هزار تومان هزینه کارشناسی و سه هزار 
تومان هزینه داوری جمعاً به مبلغ پانصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد تومان صادر و 
اعالم مینماید چون خوانده ردیف دوم مالک می باشد و دعوی متوجه ایشان نمی باشد 
وفق بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد 
این رأی غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از انقضاء مهلت ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 1665/ م الف
محمدحسین توکلی - قاضی شعبه 45 حقوقی اصفهان  

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 88/ 1936

شماره دادنامه: 88/12/27 / 2191
مرجع رسیدگی: شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: رس��ول نعمتی به نشانی: اصفهان، ش��هرک صنعتی محمودآباد، فرعی 12، 
سنگبری اروین

خوانده: رئوف انصاری به نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال به شماره چک 438277 به تاریخ 

88/4/20
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 

ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی آقای رس��ول نعمتی به طرفیت آقای رئوف انصاری به خواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک به ش��ماره 438277 به سررسید 
88/4/20 به عهده بانک س��په خیابان خاقانی اصفهان با توجه به صدور گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه و بقاء اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر بقاء 
دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده بدلیل مجهول المکان بودن و با وصف 
نشر آگهی در روزنامه اجتماعی سیاسی فرهنگی مورخه 88/11/7 در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه دفاعیه ای از خود مبنی بر عدم بدهی ارائه ننموده 
لذا دعوی مطروحه خواهان علیه خوانده ثابت تش��خیص داده شد و مستنداً به مواد 
313 و 314 ق ت و 198 ق آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و برابر با مواد 515 الی 522 ق.آ.د.م هزینه دادرسی 
به مبلغ سی هزار ریال، هزینه نشر آگهی به مبلغ پنجاه هزار ریال و خسارت تأخیر در 
تأدیه از سررسید چک موصوف 88/4/20 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 1880/ م الف
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان  

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 1045-88

شماره دادنامه: 108-89/1/31 احکام
مرجع رسیدگی: شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: رس��ول نعمتی فرزند محمدعلی نشانی: اصفهان- محمودآباد- فرعی 12- 
سنگبری آروین.

خوانده: ابوالفضل یزدانی فرزند عباس نش��انی: اصفهان- جاده دولت آباد- سنگبری 
بزرگ پور

خواسته: مطالبه وجه چک به مبلغ 27/600/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی.
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 

رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دادخواست رسول نعمتی به طرفیت ابوالفضل یزدانی بخواسته مطالبه 
مبلغ 27/600/000 ریال وجه 3 فقره چک به ش��ماره ه��ای 1- 86/8/30-971043 
مبل��غ 9/600/000 ریال 2- 971041-86/6/30 مبلغ 9/000/000 ریال 3- 971042-

86/7/30 مبل��غ 9/000/000 ری��ال عهده بانک صادرات ش��عبه مارجین به انضمام 
خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی نشر آگهی در روزنامه زاینده رود به 
تاریخ 88/12/2 وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قان��ون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
27/600/000 )بیست و هفت میلیون و ششصد هزار ریال( به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 30000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.
1879/ م الف

قاضی شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/8
شماره: 89-121 ش ح/ 31

در خصوص پرونده کالس��ه 89-121 ش ح/ 31 خواهان عماد نصیری دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت شهرام خیام تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 89/3/17 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده است، با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
محل حضور:

اصفهان- خیابان حکیم نظامی- اول خیابان محتشم کاشانی- مجتمع شوراهای حل 
اختالف

1708/ م الف
رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

بموجب رأی شماره 520 تاریخ 88/6/17 حوزه 16 شورای حل اختالف اصفهان که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه ها آقایان 1-اسماعیل عباسی 2- علی عباسی نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: حکم به محکومیت خواندگان متضامناً به 
پرداخت مبلغ 10504094 ریال معادل ده میلیون و پانصد و چهار هزار و نود و چهار 
ریال( به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته )85/10/8( تا زمان اجرا 
و مبلغ 30000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای امیرحسین کریم زاده 

نشانی محل اقامت: اصفهان- خ نظر- اول خ خورشید پ 20.
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 
مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
1704/ م الف

شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
دادنامه

شماره دادنامه: 8809970353201616
شماره پرونده: 8809980359500307

شماره بایگانی شعبه: 881073
تاریخ تنظیم: 1388/12/16

شکات: 1. آقای اصغر نصری به نشانی: اصفهان، خیابان آتشگاه، چهارراه شهدا، خیابان 
سردار مظاهری، بن بست کاج، پالک6 

2. آقای احمدرضا باغبان بصیر به نش��انی: بلوار آتشگاه، کوی سجاد، جنب مسجد 
سجاد، پالک 18 

3. آقای حمید باباشاهی به نشانی: اصفهان، کوهانستان، خیابان آتشگاه، کوی غالمحسین 
خرسندی، کوی شفق، منزل شخصی

4. خانم ملوک طهمورث به نش��انی: اصفهان، خیابان آتشگاه، چهارراه شهدا، جنب 
مسجد سجاد، پالک18

5. آقای احمدرضا منصوری به نشانی: اصفهان، خیابان آتشگاه، خیابان شهید مظاهری، 
کوچه عمار، طبقه دوم، پالک14

6. آقای بهرام کاظمی به نشانی: اصفهان، خیابان میرزا طاهر، خیابان شهید مظاهری، 
جنب مسجد بهشتی، منزل سید رسول حسینی 

7. آقای نوراله وحید به نشانی: اصفهان، خیابان آتشگاه، بهارانچی، میدان زهران، جنب 
مسجد بهشتی نژاد 

8. آقای حسن مکتوبیان به نشانی: اصفهان، خیابان آتشگاه، چهارراه شهدا، خیابان سردار 
مظاهری، میدان زهران، کوچه شیخ رضا

9. آقای مهدی کاظمی به نشانی: اصفهان، خیابان میرزا طاهر، محله زهران، بن بست 
شهید کاظمی، پالک 34

10. آقای محمد قدیری به نشانی: اصفهان، خیابان میرزا طاهر، محله زهران، بن بست 
شکوفه، پالک5

11. آقای داوود خلیلی به نشانی: اصفهان، خیابان آتشگاه، محله کوهانستان، کوی گلزار، 
کوچه شهید علی صابری

12. آقای اصغر مکتوبیان به نش��انی: اصفهان، خیابان آتشگاه، بهارانچی، دنبال مادی 
قمیش، بن بست شهید مکتوبیان

13. آقای مهرداد حبیبی به نش��انی: اصفهان، خیابان میرزا طاهر، کوی ش��هید حمید 
کاظمی، بن بست اول، سمت راست، پالک11

متهمین:
1. آقای محمد کامران به نش��انی: اصفهان، خیابان آتشگاه، کوی شهید مجید کاوان، 

منزل شخصی
2. آقای صادق ش��ریفی به نشانی: اصفهان، خیابان آتشگاه، کوهانستان، کوچه شهید 

کامران، جنب خیاطی کامران
3. آقای محس��ن س��لطانی به نش��انی: منار جنبان، محل��ه کارالدان، کوچه یخچال، 

پالک468
4. آقای محمد شاه سنایی همگی به نشانی زندان مرکزی اصفهان

5. آقای حمید تاجمیر ریاحی به نشانی: مجهول المکان
اتهام ها:

1. تخریب
2. اخالل در نظم و آسایش عمومی

3. شرب خمر
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

اتهام: 1- محمد شاه سنایی فرزند مصطفی دایر بر اخالل در نظم عمومی از طریق 
انجام حرکات نامتعارف و شرب خمر و تخریب اتومبیلهای شکات پرونده 2- حمید 
تاجمی��ر ریاحی فرزند خلیل دایر بر اخ��الل در نظم عمومی و تخریب اتومبیلهای 
ش��کات 3- محسن س��لطانی فرزند علی بخش دایر بر شرب خمر؛ اخالل در نظم 
عمومی، معاونت در تخریب عمدی شیش��ه خودروهای شکات 4- صادق شریفی 
فرزن��د کریم دایر بر اخالل در نظم عمومی و معاونت در تخریب شیش��ه اتومبیل 
ش��کات 5- محمد کامران فرزند جعفر دایر بر شرب خمر موضوع شکایت: نوراله 
وحید بهارانچی، اصغر نصری، حسن مکتوبیان، مهدی کاظمی زهرائی، اصغر مکتوبیان 
بهارانچی، بهرام کاظمی، احمدرضا منصوری، احمدرضا باغبان بصیر و کیفرخواست 
صادره علیه متهمین از توجه به محتویات پرونده و نظر به اعالم ش��کایت ش��کات 
پرونده، گزارش پلیس 110 و کالنتری 18 اصفهان، گزارش پلیس اطالعات و امنیت 
انتظامی اصفهان، تحقیقات مفصل انجام شده منعکس در پرونده و اظهارات متهمین 
پرونده در دادس��را و در مواجهات حضوری با یکدیگر و کیفرخواست صادره علیه 
متهمین و اعتراف صریح و مقرون به واقع متهمین ردیف اول، سوم و پنجم در دادگاه 
و س��ایر قرائن و امارات موجود از جمله سابقه کیفری متهمین، بزه های انتسابی به 
آنان محرز اس��ت لذا دادگاه مس��تنداً به مواد 43 و 726 و 166 و 168 و 174 و 618  
و 677 قانون مجازات اس��المی و 217 قانون آئین دادرسی کیفری متهم ردیف اول 
)محمد شاه سنایی( را از بابت شرب خمر به هشتاد تازیانه و از بابت اخالل در نظم 
به یکسال حبس و پنجاه ضربه شالق و از بابت تخریب به یک سال حبس تعزیری 
محک��وم می نماید و متهم ردیف دوم )حمید تاجمیر ریاحی( را از بابت اخالل در 
نظم به یک سال حبس و هفتاد ضربه شالق و از بابت تخریب نیز به دو سال حبس 
تعزیری محکوم می نماید و متهم ردیف سوم محسن سلطانی را از بابت شرب خمر 
به هشتاد تازیانه و از بابت اخالل در نظم به یک سال حبس و پنجاه ضربه شالق و از 
بابت معاونت در تخریب به شش ماه حبس محکوم می نماید و متهم ردیف چهارم 
)صادق شریفی( را از بابت اخالل در نظم به یک سال حبس و پنجاه ضربه شالق و 
از بابت معاونت در تخریب نیز به شش ماه حبس محکوم می نماید و متهم ردیف 
پنجم )محمد کامران( را از بابت شرب خمر به هشتاد تازیانه محکوم می نماید. رأی 
صادره در خصوص متهم ردیف اول – سوم و پنجم حضوری و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است و در خصوص 
متهمین ردیف دوم و چهارم غیابی و ظرف ده روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

و رسیدگی در این دادگاه است. 1861/م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه1، اتاق شماره 123
نجف پور - رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
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جوان و خانواده

 ريسک ناباروري و سقط جنین در زنان 
از 35 سالگي افزايش پیدا مي کند

    سپیده نصر اصفهانی
یه وقتایی ت��وی زندگی آدم پیش میاد 
که سرشو بلند می کنه می بینه همه چیزش 
رو باخته و دیگه هیچی از گذش��ته براش 
باق��ی نمونده. مه��ران 27 س��اله در مورد 
اش��تباهش اینط��ور می گه: 20 س��الم بود 
ک��ه پدرم فوت کرد و چون من تک پس��ر 
بودم و از اونجایی که وضعیت مالیمون هم 
خیلی خوب بود، ارث خوبی به من رسید 
و م��ن از همون اول جوونی ش��دم یه آدم 
مایه دار. یه مدت کوتاهی نمی دونستم باید 
با سرمایه به دس��ت اومده چیکار کنم. واسه 
همین روزها پوالم رو می ذاش��تم رو به روم 
و ساعت ها بهشون نگاه می کردم و واسه 
خودم نقش��ه ها می کشیدم. یادمه مادرم و 
دو ت��ا خواهرم خیلی ت��الش کردن کمکم 
کنن و بهم راه درست رو نشون بدن، ولی 
من اصاًل حرف اونا برام مهم نبود. چون کاًل 
روش زندگیم با خونواده ام فرق می کرد و 
مادرم که اینو می دونست خیلی تالش کرد 
جلوی اشتباهم رو بگیره. برخالف ظاهرم 
آدم فوق العاده س��اده و زودباوری بودم و 
همین س��ادگی هم کار دس��تم داد. یه روز 
که به قصد خلوت کردن با خودم از خونه 
زدم بی��رون، توی پارک با یه آقایی آش��نا 
ش��دم. اولش به نظر آدم حسابی می رسید 
و خیلی خوب و با اعتماد به نفس صحبت 
می کرد، واس��ه همینم تونست توی همون 
جلس��ه اول منو خام کنه. از خودش گفت، 

و  ازموفقی��ت  ش��رکتش،  از  کارش،  از 
موقعیت مالی و وقتی من رو مش��تاق ادامه 
صحبت دید، حرف از شرکت های هرمی 
رو پیش کش��ید. دیگه متوجه نبودم چیکار 
می کنم، حرف کس��ی رو قبول نداش��تم. 
فقط می خواس��تم س��رمایه گذاری کنم و 
اون سودی رو که در موردش شنیده بودم 
به دس��ت بیارم. و ای��ن کار رو هم کردم. 
اوای��ل کار مث��ل جلس��ه اول صحبت اون 
آقایی که باهاش آش��نا ش��ده بودم، خوب 
ب��ود. خوب و رویایی و حتی بهتر از اونی 
که تصور می کردم ولی یه موقعی... شاید 
دو س��ال بعد که سرمو بلند کردم، دیدم ته 
کار هیچی برام نمون��ده. حتی یه قرون از 
سرمایه ای که خودم گذاشته بودم! جالبش 
اینجا اس��ت که مدتها بود س��رم کاله رفته 
ب��ود و م��ن متوج��ه نب��ودم و همچنان به 
تالش خودم ادامه م��ی دادم. وقتی متوجه 
شدم چیکار کردم و چی به سرم اومده که 
خیلی دیر شده بود. اونقدر دیر که نتونستم 
هیچ کاری برای خودم بکنم و از اون همه 
ادعا فق��ط یه غرور شکس��ته مونده بود... 
حتی نمی تونس��تم توی چش��مای مادر و 
خواهرام نگاه کنم. ولی اونا به هر س��ختی 
بود خودش��ونو بهم نزدیک کردن و کمکم 
کردن تا روحیم بهتر بش��ه. اآلن حدود پنج 
س��الی از اون ماجرا می گذره اما من هنوز 
نتونس��تم به درس��تی باور کنم چه کالهی 

سرم رفت!

هی��چ کاری نمی کند. حت��ی تختش را 
هم مرتب نمی کند؛ تمام اسباب بازی هایش 
به هم ریخته اند؛ هم��ه کارها را خودم باید 

انجام دهم.
 مسأله تقس��یم کارهای منزل از جمله 
مسائلی است، که جایگاه مهمی را در زندگی 
خانوادگی به خود اختصاص داده و در اغلب 
م��وارد، به ویژه در میان زوج ها، باعث بروز 
تنش می شود. جالب است بدانید که مادران 
در بس��یاری از موارد، همکاری فرزندان را 
رد می کنند. چون معتقدند هماهنگ ش��دن 
ب��ا فرزند، ان��رژی زیادی می گی��رد و بهتر 
است خودشان به جای فرزندانشان کارهای 
خان��ه را انج��ام دهند. اما وقتی خس��تگی 
عارض می ش��ود به ناچار وظایف به فرزند 
 سپرده می ش��ود. البته به این موضوع توجه 
داشته باشید که به طور حتم، سپردن وظایف 
به دیگری در هر خانواده، متفاوت و عوامل 
فرهنگی در آن بسیار مؤثر است. این عقیده 
شاید در بسیاری از خانواده ها نیز جا افتاده 
باشد که کارهای خانه و مراقبت از فرزندان 
کوچک تر، وظیفه دختر بزرگ اس��ت. اما به 
طور کل سپردن وظایف به فرزند، به معنی 
بردگی کش��یدن از کودکان نیست. کودکان 
 و نوجوان��ان نیاز به امنی��ت دارند. اگر آنها 
ح��س کنند که مادر در کنار آنها نیس��ت و 
خودش��ان مس��ئول انجام تمام��ی وظایف  
هستند، رابطه مادر و فرزند تخریب خواهد 
شد. بین کم و زیاد، مطمئناً باید حد اعتدال را 
انتخاب و رعایت کرد. کودکان و نوجوانان 
نیاز به امنیت دارند. اگر آنها حس کنند، که 
مادر در کنار آنها نیست و خودشان مسئول 
انجام تمامی وظایف هس��تند، رابطه مادر و 
فرزند تخریب خواهد شد ؛ اما این موضوع 
که مادر تمامی وظایف را نیز بر عهده بگیرد 
کار صحیحی نیست. کودکان بر حسب سن 
و س��الی که دارند، می توانند مسولیت پذیر 
باش��ند. بدون ترس باید از آنه��ا بخواهیم 
کارهایی را انجام دهند. به این ترتیب آنها را 
نیز در زندگی خانوادگی دخیل می کنیم. این 
موضوع سبب می شود، آنها خستگی مادر و 

پ��در را درک و در عین حال خود را جزیی 
از خانه و خانواده محسوب کنند. فراموش 
نکنید هرگ��ز کار در منزل را نباید به عنوان 
تنبیه به کودکان تحمیل کرد. از سنین پایین، 
کارهای لذت بخش مثل ش��یرینی پختن را 
ب��ه فرزندانتان بس��پارید و در عین حال در 
کنارشان باشید. اجازه دهید آنها این موضوع 
را در ذهنش��ان بپرورانند ک��ه به لطف آنها، 
خانواده شیرینی می خورند. آموختن وظایف 
شهروندی یعنی مسئول بودن در قبال خود 
و دیگران، از خانواده آغاز می شود. جایگاه 
فرزن��د در خانواده و وظایف��ی که بر عهده 
می گیرد، در آینده اش تأثیر می گذارد. جالب 
است بدانید بسیاری از والدینی که وظایف 
را بر دوش کودکان و نوجوانان نمی گذارند 
و ترجی��ح می دهند خود ب��ه جای آنها کار 
کنن��د، ب��ه طور ناخ��ود آگاه تمای��ل دارند 
فرزن��دان را وابس��ته به خود ن��گاه دارند. 
دخالت دادن آنها باعث می شود، خستگی 
م��ادر و پ��در را درک و در عین حال خود 
را جزیی از خانه و خانواده محسوب کنند. 
تقس��یم وظایف و نقش ها، همیش��ه ساده 
نیست. ممکن است باعث بروز تنش میان 
خواهر و برادرها ش��ود و حتی حس��ادت 
برانگیز باشد. به طور معمول وظایف بیشتر 
به دختران و فرزندان اول س��پرده می شود. 
مثاًل در نوجوانی، فرزندتان انجام کارها را 
رد می کند. حقیقت این اس��ت که نوجوان 
نمی داند باید از کجا ش��روع کند، پس بهتر 
اس��ت، وظایف را ب��ه او ی��ادآوری کنید. 
تقس��یم وظایف خانوادگ��ی، نوعی گفتگو 
اس��ت. گفتگویی ک��ه به جای��گاه و نحوه 
رفت��ار ه��ر فرد ب��ا دیگری بس��تگی دارد. 
بهترین روش آن است که هر گاه وظیفه ای 
را به فرزندانتان می س��پارید، سؤالی را نیز 
از خ��ود بپرس��ید. به طور مث��ال: اگر به او 
بگوی��م جوراب های کثیفت را بش��ور، به 
من چه خواهد گف��ت؟ اگر من )مادرش( 
در 25 س��الگی او مجبور باش��م، همچنان 
جوراب های��ش را بش��ویم، او ب��ه من چه 

خواهد گفت؟ 

معم��والً، در ازدواج های پریش��ان زن 
و ش��وهر ادعای از خود گذشتگی دارند. 
می گویند که برای راض��ی کردن یکدیگر 
هزینه زیادی صرف و کمتر دریافت کرده ام. 
این احس��اس غبن زمانی ک��ه در معرض 
انتقاد یا س��خنان توهین آمیز همس��ر قرار 

می گیرد، شدت بیشتری پیدا می کند. 
در اندیش��ه اغلب اش��خاص عشق و 
خوشبختی الزم و ملزوم یکدیگرند. آنگونه 
که تخفیف عش��ق و عالقه را مترادف با از 

دست دادن خوشبختی می دانند. 
این اش��خاص با معادل دانستن عشق 
و خوش��بختی، در مع��رض کم لطف��ی و 
بی مهری همس��ر قرار گرفتن را احس��اس 
دردن��اک می دانند. و نتیج��ه می گیرند که 
بای��د عمری را با بدبختی بس��ازند و یقین 
می کنند که دیگر هرگز کسی به آنها محبت 

نخواهد کرد. 
برای برخ��ورد با ای��ن ناراحتی زن و 
ش��وهر می کوش��ند به هر طریق از نابودی 
زندگی زناش��ویی خود جلوگیری کنند و 
از جمله به »باید« ه��ا و »نباید« های آمرانه 
متوس��ل می ش��وند، غاف��ل از اینک��ه این 
سیاست با مقید کردن همسر، خودانگیزی 
او را محدود می کند و عجب آنکه گاه این 
قانون بندی دقیقًا عکس آنچه را که مدنظر 
بوده، یعنی از هم گسس��تن مناسبات را به 
دنبال م��ی آورد. وقتی زن یا ش��وهر یکی 
از این قانون بندی ه��ا را زیر پا می گذارد، 
قانون گزار احساس تهدید می کند. عصبانی 
می ش��ود و درص��دد مج��ازات خاط��ی 

برمی آید. 
بدین صورت با یکی از گرفتاری های 
عمده در روابط پریشان روبه رو می شویم: 
» قواع��دی ک��ه صرف��ًا ب��رای جلوگیری 
از ناخش��نودی تدوی��ن ش��ده اس��ت، به 
ناخش��نودی واقعی منجر می شود«. وقتی 
مس��أله ای بروز می کند، قانون بندی » زن و 
شوهر نباید مشاجره کنند« شکسته می شود. 
ب��رای این اش��خاص مخالف��ت در حکم 
نپذیرفتن، بی احترامی و دوس��ت نداش��تن 
اس��ت و چ��ون ترکیب خش��م و بدگویی 
متقابل، مانع حل مسأله می شود، خصومت 

میان زن و شوهر شدت می گیرد.
از  اط��الع  ــدی:  بن ــون  قان ــل  تحمی
خواسته ها و توقعات همسر به حل و فصل 

مشکالت کمک می کند. 
زن و ش��وهر با اطالع از خواسته های 
یکدیگ��ر می توانند در جهت دس��تیابی به 
مناس��بات بهتر گام بردارن��د. اما توقعات 
اظهار نشده، به جای ایجاد ثبات در روابط، 

آن را از هم می پاشد. 
بعض��ی از ای��ن قانون بندی ها س��ایر 
اعضای خانواده را ش��امل می ش��ود: » اگر 
مرا دوست می داشتی، رعایت پدر و مادرم 
را می ک��ردی« نمونه ای اس��ت که می توان 
به آن اش��اره ک��رد. البته هم��ه » باید« ها و 
» نباید« ها بد نیس��تند. بسیاری از آنها مفید 

هم هستند. 
اگ��ر زن یا ش��وهر ب��ا قان��ون بندیها 
برخ��ورد مطل��ق کنند اگر ب��ا جزئی ترین 
انح��راف از اجرای ای��ن قانون بندی ها در 
مقام س��رزنش یکدیگر برآین��د، برخورد 

اجتناب ناپذیر می شود.
قساوت بایدها: گردن نهادن بی چون 
و چ��را به دس��تورات و اوامر همس��ر به 
مفهوم نادیده انگاشتن شخصیت، هدف ها 

و نیازهای خویشتن است. 
» باید«ه��ا )ام��ر و نهی( اگ��ر از حد 
مشخصی فراتر رود، به دیگران و شخص 

امر و نهی کننده آسیب می زند. 
به اعتقاد کارن هورنای، انس��ان بیمار 
روانی انتظارات غیرمنطقی دارد و به استناد 

حق و حق��وق فرضی برای خود امتیازات 
قائل است. 

اصرار دارد که دیگران، بدون توجه به 
منافع و نیازهای ش��خصی به خواسته  های 
او گ��ردن نهن��د و چ��ون این خواس��ته ها 
برآورده نمی شوند، عصبانیت بر وجود او 

مستولی می شود. 
این قبیل توقعات در زندگی زناشویی 
دردسرس��از می شوند. این افراد مهربانی را 
رسمًا مطالبه می کنند. وقتی همسرشان در 
ح��د انتظار آنها ظاهر نمی ش��ود، عصبانی 
می ش��وند. پیش خ��ود می گوین��د: »حق 
ندارد با من اینگونه رفتار کند«. اش��خاصی 
با این طرز تلق��ی در برخورد با رفتارهای 
خالف میل خود مأیوس و عصبانی شده، 
با گفتن عباراتی نظیر » نمی توانم این رفتار 
را تحم��ل کن��م« واکنش نش��ان می دهند. 
 ت��ا اینکه س��رانجام، مرحله بح��ران کامل 
فرا می رس��د: » تا همسر او هستم، خواب 
راحت نخواهم داش��ت«. ی��ا » همه عمرم 

بدبخت خواهم بود.« 
انتظ��ارات مورد اش��اره هورن��ای به 
خطاهای ذهنی و بهتر بگوئیم به خطاهای 
شناختی منجر می شود. مثاًل توقع » همیشه« 
مهربان بودن همسر، از سوی زن یا مرد، به 

ناچار به ناامیدی ختم می شود.
شکستن قاعده ها: گاه زیرپا گذاشتن 
یک »باید« به زن یا ش��وهر آس��یب واقعی 
می زند و حال آنک��ه اغلب اوقات، حادثه 

مهمی اتفاق نیفتاده است. 
ش��وهری برخالف وعده قبلی، کمی 
دیرتر از زمانی که ق��رار بود به زنش نامه 
می نویس��د. زن از ای��ن رفت��ار او عصبانی 
شده، پیش خود می گوید: »اگر نامه مهمی 
بود چ��ه اتفاقی می افت��اد؟« این واکنش ها 
در قلمرو قوانین »اگره��ا« قرار می گیرند. 
اش��خاص دلواپس و کس��انی ک��ه هر آن 
انتظ��ار حادث��ه ای را می کش��ند، پی��ش از 
دیگ��ران تحت تأثیر ای��ن قانون بندی قرار 
می گیرن��د. اگر اش��خاص بتوانن��د احکام 
صدور مج��ازات درون خود را بازرس��ی 
کنند، می توانند عادت انتقاد از همسر خود 

را به فراموشی بسپارند.
ــل: ن��وع دیگ��ری از  ــای دوب باید ه
ام��ر و نه��ی را می توان »باید ه��ای دوبل« 
نامی��د. »باید دوب��ل« با تفک��ر دیگری در 
ارتباط است: »همس��رم باید به حرف های 
م��ن گوش می داد« ح��اال در ارتباط با این 
»بای��د«، »بای��د دومی« ش��کل می گیرد و 
دستورالعملی برای تالفی نوشته می شود: 
»بای��د جواب��ش را بدهم، باید س��ر او داد 
بکشم« اگر اشخاص بتوانند احکام صدور 
مج��ازات درون خ��ود را بازرس��ی کنند، 
می توانند عادت انتقاد از همسر خود را به 

فراموشی بسپارند. 
اما بهترین زمان متوقف س��اختن این 
واکن��ش زنجی��ره ای، لحظه ای اس��ت که 

شخص برای نخستین بار احساس اهانت 
می کند. 

اگر به این نتیجه برسد که خشمش به 
جاست، در این صورت واکنش زنجیره ای 
ب��ه حرکت خود ادامه می ده��د؛ اما اگر به 
بی مورد ب��ودن عصبانیت خ��ود پی ببرد، 
می توان��د زنجیره واکن��ش را در این نقطه 

پاره کند.
از  بس��یاری  ــا:  قاعده ه ــداری  پدی
زوج ها و به خصوص در اوایل آش��نایی، 
روابط عاش��قانه خود را ابدی می پندارند؛ 
در مراح��ل اولی��ه ازدواج، آرمان گرایی و 
تمایالت شهوانی، مانع از بروز اختالفات 

می شوند. 
اما به مرور و با گذشت زمان، بسیاری 
از زوج ها با این امی��د باطل که اختالفات 
 آنه��ا ب��ه خ��ودی خ��ود از بی��ن خواهد 
رف��ت، و چ��ون س��رانجام تصمیم به حل 
مشکالت خود می گیرند، چنان تحت تأثیر 
خاطرات بد و بی انصافی های گذشته قرار 
می گیرن��د، که به هیچ وجه از عهده حل و 

فصل مشکالت خود بر نمی آیند. 
توقعات س��ال های نخس��ت ازدواج، 
ت��ا حدودی از تصوری اس��ت ک��ه زن و 
ش��وهر از نقش یکدیگر دارند و از تربیت 

خانوادگی سرچشمه می گیرند. 
ب��ا تول��د ک��ودک عصر جدی��دی در 
مناس��بات زن و شوهر پدیدار و زودرنجی 
زن و ش��وهر بیش��تر می ش��ود آنه��ا برای 
بزرگ ک��ردن فرزند خود، نظرات متفاوتی 
پیدا می کنن��د و به ندرت اتفاق می افتد که 
درباره مسئولیت های یکدیگر در این زمینه 
به وحدت نظر کامل برسند. این اختالفات 
می تواند اسباب  تیرگی روابط زن و شوهر 

را فراهم آورد. 
م��ادر انتظ��ار دارد که ش��وهر از او و 
از فرزندش مراقبت کند. در این ش��رایط، 
اگر ش��وهر به این » باید« های آش��کارای 
 ط��رح نش��ده زن واکن��ش مثب��ت نش��ان 
نده��د، احتم��ال بروز رنج��ش و یا حتی 
افس��ردگی در زن وج��ود دارد. از س��وی 
دیگر، ممکن اس��ت ش��وهر خیال کند که 
با تولد کودک به اندازه گذش��ته از توجه و 
عالقه زنش برخوردار خواهد بود. در این 
ش��رایط، اگر زن نتواند به قدر گذش��ته به 
شوهرش توجه کند، ممکن است شوهر به 
این نتیجه برسد که زن او به عمد محبتش 

را از او دریغ کرده است. 
در این ش��رایط، ممکن اس��ت روابط 
دوستانه و توأم باصفا و صمیمیت، با تولد 

کودک دچار اختالل شود. 
ب��ا آگاهی از ای��ن موارد و ش��ناخت 
خطاه��ای ش��ناختی ک��ه در برخ��ورد با 
مس��ائل مختلف پیش می آید، می توانید 
پ��س از ارزیاب��ی تفکرات منطق��ی و غیر 
 منطقی خود واکنش ه��ای خود را تعدیل 

کنید.

زودباوری

مسئولش کنید تا بزرگ شود

مواد الزم: 
هویج:400 گرم 

گوشت چرخ کرده:200 گرم 
پیاز متوسط:1 عدد 

آب:2 لیوان 
روغن، نمک و فلفل: به میزان دلخواه 

دارچین و آبلیمو: به میزان دلخواه 
طرز تهیه: پی��از را خرد می کنیم و در 
روغ��ن تفت می دهیم. دقت کنید که نباید 

پیاز زیاد سرخ شود. 
س��پس گوش��ت را با کم��ی نمک و 
فلفل به پیاز اضافه می کنیم و کمی س��رخ 
می کنیم. هویج ریز کرده را هم به گوشت 
اضاف��ه می کنیم و کمی تف��ت می دهیم. 
س��پس دو لیوان آب ب��ه آن اضافه کرده و 

می گذاریم هویج با حرارت مالیم بپزد و 
آب آن کشیده ش��ود. بعد کمی دارچین و 
آبلیم��و به آن اضافه ک��رده و غذا را با نان 
س��رو می کنیم. این غذا مخصوص کشور 

سوریه است.

توج��ه زن��ان ج��وان کش��ور را باید به 
مقول��ه س��قط جنین و ناب��اروری جلب 
کرد. از نظر علمی حداکثر س��ن باروری 
در زنان 24 س��ال اس��ت که تا 30 سال 
تقریباً ثابت می ماند و بعد از 35 س��الگی 
به عل��ل فیزیولوژیکی که به طور طبیعی 
در ب��دن خانم ها اتفاق می افتد ریس��ک 
ناباروری، سقط و ناهنجاری های جنینی 
 افزای��ش می یابد. دکتر اش��رف معینی، 
فوق تخصص نازایی و دانش��یار دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران در گفتگو با ایسنا، 
به عنوان یک توصیه پیش��گیری کننده و 
بهداشتی به زنان جوانی که در پی فرزند 
هس��تند و زندگی آنه��ا از نظر روحی و 
روان��ی به وجود فرزند وابس��ته اس��ت؛ 
توصی��ه ک��رد: بع��د از ازدواج، فرزندان 
خ��ود را به دنیا آورده و خانواده ش��ان را 
تکمیل کنند و سپس با استفاده از وسایل 
جلوگیری از ب��ارداری، صاحب فرزندان 
بیشتری نشوند. این عضو تیم پژوهشکده 
رویان گفت: م��ردم فکر می کنند که در 
س��ال های اخیر تعداد زوج ه��ای نابارور 
افزایش پیدا کرده اس��ت، در صورتی که 
براساس آمار میزان ناباروری افزایش پیدا 

نکرده است بلکه سن ازدواج خانم ها و 
به تبع آن سن اولین بارداری افزایش یافته 
اس��ت. دکتر معینی در قسمتی از سخنان 
خود با بیان اینکه معموالً زوج های مذکور 
به علل مش��کالت اقتص��ادی، اجتماعی 
و فرهنگ��ی اولین ب��ارداری را به تعویق 
می اندازن��د، گفت: این در حالی اس��ت 
که افزایش سن ازدواج زنان عامل بسیار 
مهمی از س��وی متخصصان نازایی تلقی 
می شود و در عین حال در کشوری چون 
ایران وجود فرزند برای پایداری و تداوم 
زندگی زناشویی مقوله ای اساسی و الزم 
اس��ت. وی با بیان اینکه حدود 12 تا 15 
درص��د حاملگی ه��ا در خانم های جوان 
منجر به س��قط می شود، گفت: این میزان 
بعد از 40 و 42 س��الگی ب��ه بیش از 75 
درصد می رس��د. وی در خصوص علت 
اهمیت افزایش س��ن خانم ها در افزایش 
 خطر س��قط جنی��ن، گفت: ب��ا افزایش 
سن، س��ن تخمک افزایش و کیفیت آن 
کاه��ش پیدا می کند و ل��ذا جنینی که از 
تخمک��ی با کیفیت بد حاصل می ش��ود 
نیز کیفیت بدی دارد، که منجر به س��قط 

یا اصوالً عدم باروری می شود.

نام فارسی: داوودی
 Chrysanthemum :ــی ــام علم ن

Morifolium
Compositae :نام تیره

Chrysanthemum :نام انگلیسی
ــات: داوودی گیاهی اس��ت  خصوصی
دائمی با س��اقه یک س��اله که در زمستان 
خش��ک ش��ده و در بهار س��بز می شود. 
ب��رای نگهداری در من��ازل ارقام پاکوتاه با 
بوته های متراکم استفاده می شود. قسمت 
تحتانی ساقه گیاه خش��بی، برگها به رنگ 
س��بز تیره، گل آذین کالپ��رک، رنگ گل 
س��فید، صورتی، قرمز، بنفش و زرد. فصل 
گل ده��ی در پاییز و در بعضی از انواع در 

تابستان است.
نور: مکان کاماًل آفتابی

دما: معتدل تا گرم، طی دوران گلدهی 
درجه حرارت 16-12 سانتیگراد

آبیاری: به میزان متوس��ط هر 2 هفته 
یک بار، خاک همیش��ه مرطوب بوده ولی 

باتالقی نشود.
غبارپاشی: یک بار در هفته، باید دقت 

شود گلها خیس نشوند.
خاک: یک قس��مت خ��اک باغچه + 
یک قسمت کود دامی + یک قسمت خاک 
جنگلی، خاک داوودی باید سبک و دارای 
زهکش خوب باشد. اضافه کردن ماسه به 
مخلوط خاک مناسب اس��ت. همچنین از 
مواد آلی شامل: تورب کود دامی پوسیده و 

یا خاکبرگ می توان استفاده کرد.
ــی: معموالً نیازی نیس��ت. اما  کودده
کود دامی و یا محلول پاش��ی با کودهایی 
که به خاک حالت اس��یدی می دهند، نظیر 

سولفات آمونیوم مناسب است.
ــاد: قلمه علفی )انتهای ش��اخه(  ازدی
در به��ار به طول 8-5 س��انتیمتر تقس��یم 

بوته در پاییز پس از پایان گلدهی، بذر در 
گونه های یک ساله

عوارض و درمان: 1( رنگ برگها سبز 
روش��ن ش��ده و به تدریج برگهای پایینی 
زرد و قهوه ای ش��ده، می ریزند که نشانه 

کمبود ازت است.
2( گاه��ی گلها باز نش��ده و بعضی از 
آنها خشک می شوند که نشانه تشنه بودن 
گیاه است و باید همیشه خاک آن مرطوب 
نگه داش��ته ش��ود. گاهی نیز در اثر ناکافی 
بون نور اس��ت ک��ه باید گی��اه را به محل 

پرنور منتقل کنیم.
3( چروکیده شدن برگها و ساقه ها در 
اثر هوای خیلی گرم اس��ت که باید گیاه را 
به محلی خنک تر ب��ا جریان هوای مالیم 
منتقل کرده و غبارپاش��ی با آب س��بک و 

ولرم را انجام داد.
نکته:

1( داوودی به کودپاشی بیش از انداره 
حساسیت دارد و باعث مسمومیت و مرگ 

بوته های گیاه می شود.
ک��ه  اس��ت  کوت��اه  روز  داوودی   )2
می ت��وان از ای��ن موضوع جه��ت جلو یا 
عقب انداختن زمان گل دهی گیاه استفاده 
ک��رد. به این ترتیب که برای جلو انداختن 
گل دهی گیاه را عالوه بر ش��ب در مدتی 
از روز در تاریکی قرار داده، برای به تأخیر 
انداخت��ن گل دهی در ش��ب مدتی به گیاه 

نور می دهند.
3( بهتر اس��ت گلها و برگهای خشک 
ش��ده را ح��ذف ک��رده تا باع��ث تقویت 
غنچه ها شود. برای داشتن گلهای درشت 
می ت��وان روی بوته 4-3 ش��اخه انتخاب 
و بقی��ه را قط��ع ک��رده و روی هری��ک، 
 ی��ک غنچه باقی گذاش��ته و بقی��ه را قطع 

کرد.

غذای عربی)ُمَفَرکه بالِجِزر(

داوودي
بايد و نبايد، هــرگز!

پیشبند

گلخند جاده خاکی

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

بموجب رأی ش��ماره 799 تاریخ 88/10/30 حوزه 28 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای مزعلی حیاتی نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: 
حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال سند خودرو وانت پیکان به شماره 
انتظامی 82237 اهواز 11 در حق خواهان آقای هادی سقاباش��ی نشانی محل 

اقامت: اصفهان- اتوبان چمران- خ محمد طاهر- کوچه سقاخانه- پالک 31.
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه 
اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این 
اخط��ار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخ��ت محک��وم به و یا انجام تعهد و مف��اد رای بدهد در غیر اینصورت 
پرون��ده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگس��تری محل 

تحویل خواهد شد. 
شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
 آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

به شهرام مرادیان  
تاریخ: 1389/2/9

کالسه پرونده: 1187/88 ح/6
وقت رسیدگی: 89/4/20 – ساعت 11 صبح

خواهان: حس��ین ربیعیان صادق آباد خوانده: ش��هرام مرادیان فرزند ایرج – 
مجهول المکان 

خواس��ته: مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک 
و احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 6 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
الم��کان ب��ودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز 

م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نماید و در وق��ت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند.
 1857/م الف

 فانی - مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
ابالغ اخطار تبادل لوایح به معین الدین خسروی

تاریخ: 89/2/7
شماره: 880818 / ح23

بدینوسیله به موجب مواد 73 و 346 آ.د.م به تجدید نظر خوانده مجهول المکان 
پرونده بدوی 880818 ح/23 به نام معین الدین خسروی فرزند اسداله ابالغ 
می گردد: تجدید نظرخواه خانم بهاره حراجی فرزند بهمن دادخواس��تی به 
خواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 8809970352302274 مورخه 
88/11/29 به طرفیت شما تقدیم نموده که تحت شماره 890000020 تاریخ 
89/2/5 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت 
دارید به دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید 
نیکبخ��ت مراجعه و پ��س از تحویل نتیجه ثانی دادخواس��ت و ضمائم آن 
نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید. مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی و در صورت عدم حض��ور و یا تقدیم الیحه در 

مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارسال خواهد شد.
 1862/ م الف

احمدیان - مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 946/88

شماره دادنامه: 58-89/1/30 آمار
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: آقای محس��ن خیرخواه فرزند جعفر نش��انی: اصفهان- خ حسین 
آباد- کوچه شهیدان ذاکر پ 492

خوان��ده:َ آقای مهدی دهقان فرزند قاس��معلی نش��انی: اصفهان- س��ه راه 
دنارت- جنب امامزاده- شهرک اریسون یاس 7 پ 13

خواس��ته: مطالبه وجه س��ه فق��ره س��فته و دو فقره چک جمع��ًا به مبلغ 
17/700/000 ریال

نظری��ه  اخ��ذ  و  پرون��ده  محتوی��ات  ب��ه  عنای��ت  ب��ا  گردش��کار: 
مش��ورتی اعض��ای محت��رم ش��ورا ضم��ن اع��الم خت��م رس��یدگی ب��ا 
رأی  بص��دور  مب��ادرت  آت��ی  بش��رح  متع��ال  خداون��د  از   اس��تعانت 

می نماید: 
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی آقای محس��ن خیرخواه فرزند جعفر بطرفیت خوانده 
آقای مهدی دهقان فرزند قاس��معلی بخواس��ته مطالبه مبلغ هفده میلیون و 
هفتصد هزار ریال بابت س��ه فقره س��فته به ش��ماره خزانه داری 218347 
و 0652928 و 218348 و دو فق��ره چک به ش��ماره 88/5/10-219100 
عهده بانک ملت و ش��ماره 219085 مورخه 88/4/15 بشرح دادخواست 
تقدیمی ش��ورا ضمن اس��تماع اظه��ارات خواهان و با بررس��ی محتویات 
پرونده و اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت از سوی 
بان��ک محال علیه و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته و نظر به 
اینکه خوانده پرونده مجهول المکان می باش��د و با توجه به نشر آگهی در 
روزنامه اصفهان امروز مورخه 88/12/2 که هیچگونه اعتراضی و یا الیحه 
ای مبنی بر برائت ذمه خویش به ش��ورا ارائه ننموده اس��ت به شورا ثابت 
اس��ت لذا مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم ب��ه محکومیت خوانده به پرداخت جمعًا 
مبل��غ هفده میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رأی ص��ادره غیابی و ظ��رف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
 شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومی اصفهان 

می باشد.
1934/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 19 حقوقی اصفهان
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ورزش

پژمان سلطانی 
ب��ا تس��اوی تی��م فوتبال 
ابومسلم مشهد  مقابل  سپاهان 
زردپوش��ان اصفهانی در شهر 
لیگ  قهرمانی  مقدس مش��هد 
نهم را جش��ن گرفتن��د. امیر 
قلعه نویی برای دومین س��ال 
متوال��ی در ای��ن ش��هر با دو 
تیم متف��اوت به مقام قهرمانی 
دس��ت یافت. در سال گذشته 
روز شش��م اردیبهشت ماه به 
با  همراه تیم اس��تقالل تهران 
شکس��ت ی��ک بر صف��ر پیام 
خراس��ان به این مهم رس��یده 
بود و امس��ال در روز دوازهم 
اردیبهشت با سپاهان اصفهان 
به این مقام رسید، تا همچنان 
لقب فوق تخصص لیگ برتر 
را ید بکشد سپاهان با حساب 
2 بر 2 به تساوی دست یافت، 
گلهای س��پاهان را عماد رضا 
و احس��ان حاج صفی به ثمر 
رس��اندند. عماد رض��ا با این 
گل 19 گل��ه ش��د و همچنان 
در صدر ج��دول گلزنان لیگ 
برتر قرار دارد و ابراهیم توره 
دیگر مهاجم سپاهانی با 3 گل 
 کمتر نس��بت به او در تعقیب 
عماد رضا اس��ت، ه��واداران 
س��پاهان ب��ا ای��ن قهرمانی تا 
لی��گ  از  ح��ذف  ح��دودی 
قهرمانان آس��یا را به فراموشی 

خواهند سپرد، باید گفت: تیم 
سپاهان را فقط برای قهرمانی 
در لیگ برتر بسته بودند، تیم 
ابومسلم مشهد با این تساوی 
به همراه استقالل اهواز که در 
ای��ن روز با تس��اوری پر گل 
4 ب��ر 4 مقابل س��ایپای کرج 
متوقف ش��د، به لیگ دس��ته 
اول کش��ور س��قوط کرد. دو 
تیم اس��تیل آذی��ن و پیروزی 
تهران که بیش��تر کارشناس��ان 
قبل از این دی��دار توقع بازی 
زیبا و پر گلی را از س��وی هر 
دو تیم داش��تند، در نهایت به 
دادند.  رضایت  تساوی  نتیجه 
ش��اگردان علی دایی و افشین 
پیروانی با کس��ب ی��ک امتیاز 
پایتخت  استقاللی های  خیال 
را تا ح��دودی برای کس��ب 
س��هیمه لیگ قهرمان آسیا در 
فصل آینده راحت کردند. آبی 

پوشان پایتخت در بندربوشهر 
با ت��ک گل رینال��دو از روی 
نقط��ه پنالت��ی تیم ش��اهین را 
شکس��ت دادند و با 55 امتیاز 
در رده س��وم ق��رار گرف��ت، 
فاصله این تیم با پرس��پولیس 
3 امتیاز ش��د. تیم ش��اهین با 
این شکس��ت خانگ��ی 3 پله 
در جدول س��یر نزول��ی پیدا 
کرد و در رده پانزدهم جدول 
تکیه زد. راه آهن ش��هر ری با 
3 گل پی��کان قزوین را درهم 
کوبی��د و تیم م��س در کرمان 
با حس��اب 3 بر 2 بر میهمان 
خود تراکتورسازی تبریز غلبه 
با این پیروزی شاگردان  کرد. 
بوناچیچ از رده پانزدهم به رده 
تیم  کردند.  دوازدهم صع��ود 
صبای قم با فوالد خوزستان و 
پاس همدان با ملوان بندرانزلی 
به نتیجه یک بر یک رسیدند. 

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
در حض��ور نزدیک به 5 هزار 
نف��ر تماش��اگر اصفهان��ی در 
ورزش��گاه فوالدشهر با 2 گل 
مقاومت سپاس��ی شیراز را از 
پیش روی برداش��ت. در نیمه 
نخست دقیقه 18 سید محمد 
حسینی از جناح راست توپی 
مقاوم��ت  دروازه  روی  را 
ارسال کرد که فرشید طالبی با 
یک بغل پای ساده دروازه تیم 
س��ابقش را باز کرد و این تنها 
فرص��ت دو تی��م در این نیمه 
بود با ش��روع نیمه دوم بازی 
در اختیار شاگردان احمدزاده 
بود، اما آنها نتوانس��تند روی 
ذوبی ه����ا خط��ری  دروازه 
ایجاد کنن��د و در یک صحنه 
دقیقه 73 ضرب��ه خلعتبری به 
دست میرهانی هاشمی مدافع 
مقاوم��ت برخ��ورد ک��رد که 
قاضی ای��ن میدان نقطه پنالتی 
محمدرض��ا  و  داد  نش��ان  را 
خلعتب��ری این ضرب��ه پنالتی 
را تبدیل به گل دوم ذوبی ها 
ک��رد بازی در پای��ان با همین 
نتیجه به اتمام رس��ید. هدایت 
اهلل مبینی داور این مس��ابقه به 
گردان،  سینا عشوری، شهاب 
محمدعلی احمدی و حس��ن 
اش��جاری از تیم ذوب آهن، 

کارت زرد نشان داد.    

شیرين ترين تساوی سپاهانی ها

آگهی ابالغ
دادنامه

شماره دادنامه: 8909970353300013
شماره پرونده: 8809980362100657

شماره بایگانی شعبه: 880959
تاریخ تنظیم: 1389/1/7

شاکی: خانم گلناز مختاری به نشانی: کیلومتر 12 آبشار سوم، روستای حیدرآباد، خیابان 
صغیر اصفهانی، باغ کریم صاحب جمع

متهم: آقای نادر زاهدی به نشانی: مجهول المکان
اتهام: ترک انفاق

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای نادر زاهدی فرزند غفران مبنی بر ترک انفاق موضوع شکایت 
خانم گلناز مختاری فرزند محمدتقی از توجه به محتویات پرونده، گزارش مأمورین و 
تحقیقات بعمل آمده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
و دالیل مندرج در آن از جمله شکایات شاکیه بدین بیان شوهرم معتاد بودند و تزریق 
می کردند مدت یک سال و نیم است دیگر از وی خبری ندارم و چندین جا هم سر 
زدیم و اطالع داده ایم و ش��هادت ش��هود و احضار متهم از طریق نشر آگهی و عدم 
حضور متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی وی را محرز و ثابت 
دانسته با استناد به ماده 642 از قانون مجازات اسالمی وی را به تحمل 91 روز حبس 
محک��وم می نماید. رأی غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه 

بدوی می باشد. 1727 / م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه اول، اتاق شماره 139
نجفی - رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
دادنامه

شماره دادنامه: 8909970354700052
شماره پرونده: 8809980358300880

شماره بایگانی شعبه: 881041
تاریخ تنظیم: 1389/1/23

شاکی:
خانم مریم مصلحی به نشانی: چهارباغ خواجو، خیابان شهدای خواجو، کوی ساغری، 

کوچه لطفی، پالک64
متهم: آقای مهرداد کیخسروی مجهول المکان

اتهام: عضویت در شرکتهای هرمی به منظور اخالل در نظام اقتصادی کشور
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای مهرداد کیخسروی فعالً فراری و مجهول المکان دائر بر فعالیت 
در ش��رکت هرمی وست ویژن موضوع کیفرخواست دادس��رای عمومی و انقالب 
اصفهان دادگاه از توجه به شکایت خانم مریم مصلحی و تحقیقات پلیس اطالعات 
و امنیت اصفهان و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم اتهام انتسابی را محرز و 

مسلم می داند 
مستنداً به ماده واحده الحاق یک بند یک تبصره به قانون مجازات اخالل گردان در نظام 
اقتصادی کشور متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و رد مبلغ پنج میلیون 
ریال در حق شاکی خصوصی محکوم می نماید. در خصوص جزای نقدی با توجه به 
عدم مشخص بودن پورسانت در حال حاضر دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. رأی 
صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 

اصفهان است. 1728/ م الف
نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان، طبقه1، اتاق شماره152
محمدرضا مفیدیان - رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای رضا رستمی 

تاریخ: 1389/2/6
کالسه پرونده: 890074 ک 107

آقای حسین مباشری شکایتی علیه آقای رضا رستمی مبنی بر خیانت در امانت مطرح 
نموده که به کالس��ه 890074 ک107 این شعبه به ثبت و بوقت رسیدگی روز شنبه 
مورخ 89/3/29 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده است. با التفات به مجهول المکان 
بودن نامبرده و به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر در این شعبه واقع 
در خیابان شهید نیکبخت اصفهان حضور به هم رساند. بدیهی است در صورت عدم 

حضور دادگاه تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود. 1726/ م الف
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/7

شماره: 890037 ب2
نظر به اینکه آقای محسن زمانی فرزند اسماعیل، محمد حبیب زاده فرزند غالمعلی 
شکایتی علیه علی عیدی وندی فرزند ولی اله مبنی بر اتهام خیانت در امانت مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 890037 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه 
پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد. 1725/ م الف
مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/6

شماره: 890026 ب 5
چون شرکت برق استان اصفهان شکایتی علیه آقای حسین انصاری فرزند فضلعلی 
مبنی بر اخاذی مطرح نموده که پرونده به کالسه 890026 این دادیاری ثبت گردیده. لذا 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوئی 
به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. 1720/ م الف
جمالی - مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/6

شماره: 890118 ک104
چون آقای فریدون رضوانی فرزند اصغر شکایتی علیه آقای محمد کاظم زاده مبنی بر 
ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر عدم رعایت موازین ایمنی مطرح نموده که پرونده 
آن به کالس��ه 890118 ک104 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/4/12 
ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 1722/ م الف
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/2/7

شماره: 880589 ک 115

چون آقای میالد ستوده فرزند نعمت اله شکایتی علیه آقای اکبر اسماعیلی فرزند اصغر 
مبنی ب��ر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
880589 ک115 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 89/4/20 ساعت 9 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 1724/ م الف

مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  
تاریخ: 1389/1/22

شماره: 340/88 ح ش/17
در خص��وص پرونده کالس��ه 340/88 ح ش17 خواهان س��ید محم��ود روضاتی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به طرفیت اکبر مهرابی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای مورخ 89/3/17 ساعت 5:30 عصر تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 1762/ م الف
 مدیر دفتر شعبه 17 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به مرتضی فوالدی 

تاریخ: 1389/2/6
کالسه پرونده: 890144/142 ح/19

وقت رسیدگی: 89/4/13 – ساعت 8:30 صبح
خواهان: زینب دیر فرزند حمید - ساکن: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، خیابان حسین 

آباد، کوی شهدای 11 محرم 
خوانده: مرتضی فوالدی فرزند عبدالرحیم – مجهول المکان

خواسته: حضانت فرزند )به نام فاطمه فوالدی(
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 19 
حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند. 1723/ م الف
ادیبی - مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه حقوقی عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به محمد رسول سیف  

تاریخ: 1389/2/9
کالسه پرونده: 881501/1438 ح/19

وقت رسیدگی: 89/4/15 – ساعت 8:30 صبح
خواهان: سهیال نوری کومائی فرزند جواد - ساکن: خیابان پروین، خیابان صباحی، 

جنب آرایشگاه عرفان، کوی 209، طبقه زیرزمین 
خوانده: محمدرسول سیف فرزند علی قاسم – مجهول المکان

خواسته: صدور حکم طالق
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 19 
حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 

تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 

مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. 
 1858/ م الف

ادیبی - مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به علیرضا پارسا  

تاریخ: 1389/2/9
کالسه پرونده: 881358 ح/24

وقت رسیدگی: 89/3/29 – ساعت 8:30 صبح
خواهان: یوسفعلی قیدرلو فرزند دانیال خوانده: علیرضا پارسا فرزند مرتضی

خواسته: الزام به انتقال سند و تحویل جمیع
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
24 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
 1859/ م الف

 هاشمی - مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
دادنامه

شماره دادنامه: 8909970352700066
شماره پرونده: 8809980365500328

شماره بایگانی شعبه: 881310
تاریخ تنظیم: 1389/1/25

شاکی:
آقای علی اکبر خیابانی فرد به نشانی: خیابان چمران، کوچه اداره برق، کوچه شهید 

علی اصغر معززی 
متهم:

آقای محمد مرآتی به نشانی: مجهول المکان
اتهام: خیانت در امانت

گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص شکایت اولیه آقای علی اکبر خیابانی فرد فرزند احمد علیه آقای محمد 
مرآتی دائر بر خیانت در امانت یک دستگاه پراید به شماره انتظامی 169 ق 57- ایران 
13 مدل 1377 دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده 
شکایت شاکی نحوه شهادت شاهد تعرفه شده در پرونده در صفحات 4-19 پرونده 
و مدارک ارائه شده از سوی شاکی – مدارک مالکیت خودرو با مشخصات یاد شده 
فوق و عدم حضور متهم در جلس��ه دادگاه با ابالغ قانونی به وی و در نهایت عدم 
دفاع موثر از خویش و س��ایر قرائن و امارات منعکس در پرونده در مجموع اتهام 
انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 2-16-674 از قانون مجازات اسالمی 
و رعایت بند یک ماده 22 قانون مارالذکر بلحاظ اعالم رضایت قطعی و منجز شاکی 
در پرونده متهم موصوف الذکر را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از 
حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.
 1860/ م الف

نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه3، اتاق شماره 336

ذبیحی - رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

زاینده رود 
اولین گردهمایی هیأت روس��تایی و عش��ایری اس��تان اصفهان در سال 89 با حضور 
رؤس��ای هیأت های روستایی شهرستان ها در تاالر افتخار برگزار شد. غالمرضا جعفری 
سرپرس��ت فدراس��یون روستایی و عش��ایری در این نشس��ت گفت: باید با تالش ویژه، 
سیاست های ورزش روستایی را تحقق بخشیم و هدف کلی این است که سطح توانمندی 
روس��تاییان را باال ببریم. جعفری ادامه داد: ش��اید به خاطر حجم کاری فدراس��یونها آنها 
نمی توانند به روس��تاها توجه کنند و فدراس��یون روستایی و عشایری کشور وظیفه دارد 
که ورزشکاران این قشر از جامعه را حمایت کند. جعفری بحث اصلی در این فدراسیون 
را بحث توسعه ورزش در روستاها دانست و تأکید کرد: توسعه ورزش در روستاها نیاز 
به زیرس��اخت دارد تا در سطح کش��ور به صورت مطلوب پیشرفت کند اگر ما بخواهیم 
رایان��ه را از فرزندان مان بگیریم باید با ی��ک منطق خاصی یک بازی دیگر جایگزین آن 
و در یک چارچوب مس��تقیم حرکت کنیم.  وی به بیمه ورزش��ی روستاییان اشاره کرد و 
گفت: واگذاری بیمه ورزشی به آموزش و پرورش نشدنی است، زیرا بیمه ورزشی سال 
آن شمس��ی است اما آموزش و پرورش بر اساس س��ال تحصیلی است، با دکتر سعیدلو 
در ای��ن رابطه صحبت ش��ده که روس��تاییان 25 درصد بیمه ورزش��ی را پرداخت کنند.  
سرپرس��ت فدراسیون روس��تایی و عشایری کشور اظهار داش��ت: حوزه و حجم کار در 
ورزش روس��تاییان خیلی وسیع است و به سرعت نمی شود به اهداف کلی رسید، بحث 
نخست تعامل با ارگانهای دیگر است. وی در پایان افزود: نقش زن در روستا خیلی بیشتر 
از شهر و عنوان محور است و می طلبد با برنامه ریزی خاص اقداماتی را برای آنها انجام 

دهیم و نباید از هیچ کوششی برای آنها دریغ کرد.
دکتر خدابخش: سبد را خالی و دوباره آن را پر کنیم

مدیرکل تربیت بدنی استان در این مراسم گفت: حجم کار در ورزش روستایی زیاد 
و با پراکندگی فراوانی همراه است. به عقیده من هر موضع گیری، تعیین تکلیف و فلسفه 
وجودی باید هر چند س��ال یکبار بازنگری شود. خدابخش اضافه کرد: حرفهای فراوانی 
در این هیأت وجود دارد صحبت از ورزش آقایان، بانوان و... که نقش آموزش و پرورش، 
بهیاران، بهورزان و... مانند پازلی در کنار هم هس��تند در بحث ورزش روس��تایی نیاز به 
بازنگری ریشه ای داریم. در این ورزش روستایی با داشتن حرف های فراوان تنوع در این 
سبد به وضوح دیده می شود و باید این سبد را خالی و دوباره با بازنگری آن را بچینیم، 
خدابخش تأکید کرد: زمینه هایی را برای ورزشهای بومی و محلی فراهم می کنیم که هویت 
آن را از دست ندهد، به طور مثال در ورزش زورخانه ای در قدیم مرشدی در آنجا بود 
که همه مردم به او اعتماد می کردند و او پهلوان منش بود اما اکنون هر کس زور بیشتری 
بزند به آن قهرمان می گویند، اگرچه پهلوان منش نیس��ت. وی ادامه داد: باید مشکالت، 
نیازها، چشم اندازها، مأموریت ها و نقاط ضعف و قوت را دوباره تعریف و براساس آن 
تقسیم کار انجام دهیم تا به اهداف خود برسیم، هر منطقه را با توجه به تناسب فرصت ها 
و اس��تعدادهای آن منطقه برنامه ریزی کنیم.  خدابخش در پایان افزود: قبل از بودجه برنامه 
ریزی الزم است، با برنامه ریزی مدون کارهای ماندگاری می شود  انجام دهیم، که اگر هیأت 
 روستایی و عشایری استان این کار را به طور احسن انجام دهند اداره تربیت بدنی از آن حمایت 

خواهد کرد.
اسدی: باید در کشور اول شویم

رئیس هیأت روستایی و عش��ایری استان اصفهان با ابراز اینکه فعالیت های این هیأت از 
ش��هریورماه گذشته در قالب س��ه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی شده 
گفت: در روند اجرای برنامه کوتاه مدت اولین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی استان و همچنین 
مسابقات روستایی را به مرحله اجرا گذاشتیم. کشف استعدادهای نهفته در روستاها و اعزام تیم ها 

به مسابقات کشوری از اقدامات برنامه میان مدت این هیأت است.
 در مرحله نخست این برنامه با شناخت نفرات و تیم های مستعد و در مراحل بعدی 
حمایت آنها جهت گرفتن نتایج بهتر در س��الهای آتی گامی مؤثر در جهت اجرای برنامه 
بلندمدت و برنامه ریزی کامل برای ارتقاء س��طح ورزش روس��تاییان و عشایر استان در 

بخش آقایان و بانوان در سطح کشور است. 

پژمان غفاری
1- قبل از آغاز مس��ابقه مصطفی صالحی نژاد، حس��ین اش��جاری، محمد منصوری، 
محس��ن مس��لمان و فرش��ید طالبی برای حضور در میدان از محمد احمدزاده رخصت 

گرفتند.
2- پیش از ش��روع بازی شهاب گردان گلر ذوبی ها عباس قاسمی دروازه بان ذخیره 

خود را در آغوش گرفت و با او خوش و بش کرد.
3- دکتر رش��ید خدابخش مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان در جایگاه ویژه نظاره گر 
بازی دو تیم ذوب آهن و مقاومت شیراز بود، جالب است بدانید خدابخش قبل از اینکه 

مدیر کل تربیت بدنی استان اصفهان شود مدیرکل تربیت بدنی استان فارس بود.
سریال قهرمانی سرخابی ها

هواداران ذوب آهن هنوز معتقد هستند که در بازی با گسترش فوالد تبریز با ناداوری 
در مرحل��ه نیم��ه نهایی جام حذفی کش��ور از گردون��ه این رقابتها کن��ار رفتند به همین 
خاطر بنر بزرگی در ورزش��گاه نصب کردند با این عنوان: س��ریال قهرمانی س��رخابی ها 
به کارگردانی مس��عود عنایت رئیس کمیته داوران، به تهیه کنندگی عزیز محمدی رئیس 
س��ازمان لیگ فوتبال، تدوین از کمیته داوران و پخش این سریال در سی و چهار قسمت 
به عالوه جام حذفی در تمام ورزش��گاه های فوتبال کش��ور، این یکی از حاش��یه های 

جذاب این دیدار بود.

زاینده رود
 م��رب��ی تی��م ذوب آه����ن در پای��ان ب��ازی 
گفت: خوشحال هستم که در روزی بازی را به سود 
خود تمام کردیم که خوب نبودیم. ابراهیم زاده ادامه 
داد: اگر بررسی کنیم آنها از ما بیشتر صاحب توپ و 
میدان بودند، اما فرصت چندانی برای گلزنی نداشتند. 
آنها ارس��الهای بلند را در دس��تور کار قرار دادند که 
مدافعان ما مانع سرزنی مهاجمان حریف شدند. اقدام 

به شوت زنی از راه دور کردند که بازیکنان ما مانع از رسیدن توپ به دروازه گردان شدند. وی 
پیرامون قهرمانی سپاهان اظهار داشت: پایان رقابت ها امتیازات تیم قهرمان را مشخص می کند. 
ش��اید سپاهانی ها استحقاقشان قهرمانی بوده اس��ت که این امتیازات را جمع آوری کرده اند. 
ابراهیم زاده در پایان در مورد تیم مقاومت سپاسی شیراز افزود: همیشه ما این تیم را تیمی جوان 
و باانگیزه در میادین می دیدیم اما در این فصل میانگین سنی آنها نسبت به سال های قبل باالتر 
بود، آنها در نیم فصل اول جایگاه خوبی داشتند، مهم این است که جایگاه را حفظ کنند، مقاومت 

تیمی است که فوتبال را با کیفیت بازی می کند.

اردوي تیم ملي فوتبال دختران زير 19 
سال تشکیل مي شود

کمیته بانوان فدراس��یون فوتبال اسامی ملی پوش��ان تیم دختران زیر 19 سال برای 
حض��ور در اردو را اع��الم کرد. به گ��زارش واحد مرکزی خبر، رقی��ه احمدی، نگار 
ابوالحسنی، یلدا تاجیکی، پروین فرهادی، مریم رحیمی، حادیه کر، مریم یکتایی، مریم 
قوی دل، نسا احدی، عادله محمدی فر، شبنم بامتی، مرجان کرامتی، فریبا میثمی، الهه 
دارابی، زهرا سربالی، الهام علیپور، طنین نراقی، زهرا خندان، پریسا اقسامی، سمانه قاشیه، 
معصومه محمد گنجی، نیلوفر رفیعی پور، نازنین رفیعی پور، زهرا فتاحی، طاهره آزادی، 
سیده فاطمه حسینی نژاد، سمانه درودی و محبوبه دهقانی نفراتی هستند که از 15 تا 22 

اردیبهشت تمرینات خود را زیرنظر کادر فنی در کمپ تیم های ملی پیگیری می کنند.

تور دوچرخه سواري آذربایجان
اسامي رکابزنان ايراني اعالم شد

فدراسیون دوچرخه سواری فهرست اسامی تیمهای ایرانی حاضر 
در بیس��ت و پنجمین دوره تور بین المللی آذربایجان را اعالم کرد. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، این تور6 مرحله ای از فردا در تبریز آغاز 
می ش��ود و 6 تیم داخلی در آن حضور خواهند داشت. اسامی نفرات 
تیمهای ایرانی، آساک دوچرخ : مهدی علمایی، علی حقی، رحیم امامی، 
محمد رجبلو و حسن ملکی، ترافیک تهران: میثم آملی، پیمان مجدد، 
هادی تیموری، حمید شیری و شهرام حسن پور، دانشگاه آزاد اسالمی: 
امیر زرگری، حسین ناطقی، عباس سعیدی تنها، حامد جنت و رامین 
مهربانی آذر، مس کرمان: سید محمد جبرئیلی، کاظم رجبی، محمدصادق 
مظفری، رضا برقی و محمد جمالی پتروشیمی تبریز: مهدی سهرابی، 
قادر میزبانی، حسین عسگری، میر صمد پورسیدی و آندره میزوروف 
آذربایجان غربی: بهنام خسرو شاهی، آروین معظمی گودرزی، مهدی 

فریدی، علی نعمتی و توبیاس ارلر.

کاشاني: 
 نه لیست مازاد داريم 

و نه با بازيکني قرارداد بسته ايم
سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: فعالً نه لیست مازاد داریم و نه 
با کسي پیش قرارداد بسته ایم. به گزارش فارس، حبیب کاشاني عنوان 
کرد: این 7 ماه خیلي به سختي گذشت، اما در دیدار برابر صبا بعد از 
90 دقیقه، 120 دقیقه و ضربات پنالتي تا حدي خستگي ام مرتفع شد. 
سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: دیدن هواداران در ساعات انتهایي 
شب پس از بازي با صبا در خیابان مرا به وجد آورد. آنها قوت قلب 
خاصي براي من هستند از همین جا مي گویم که دستان تک تک آنها 
را مي بوسم. کاشاني با اشاره به شایعات درباره لیست جدید بازیکنان 
پرسپولیس تأکید کرد: فعالً نه لیست مازاد داریم و نه تاکنون با کسي 
پیش قرارداد بسته ایم. در حال حاضر تنها کسي که با پرسپولیس تمدید 

کرده کریم باقري است. 

گردهمایی رؤسای هیأت های روستایی و عشایری استان اصفهان
جعفری: بايد در چارچوب مستقیم حرکت کرد

حواشی ديدار ذوب آهن و فجر سپاسی

منصور ابراهیم زاده:
 آنها فرصت گلزنی نداشتند
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فرهنگ و هنر
روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

25 °

17 °5 °

8 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
28570هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
289000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
283000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10131015دالر امریکا
13461349یورو

268271 ریال عربستان
 277 275درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کالم نور
امام صادق )ع(:

آدمی بنده خالص خدا نمی شود تا آنگاه که ستایش و نکوهش نزد او یکسان شود .

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

روی خط فرهنگ

کومله ها بیمارستان را محاصره کرده بودند. هر لحظه ممکن بود بیایند تو. احمد از پشت 
بی سیم پرسید: چند نفر هستید؟ مسئول گروه گفت: چندتا از خواهران این جا هستن.

یک لحظه صدایی نیامد. بعد احمد گفت: بهش��ون بگو یه نارنجک دستشون باشه. اگه ما 
موفق نشدیم، تو اتاق منفجرش کنن. نا امید، نارنجک را توی دستم فشار دادم. 

حاج احمد مضطرب از پش��ت بی سیم پرسید: شما حالتون خوبه؟ ما داریم می آییم. الزم 
نیست کاری کنید. مفهومه؟

 مؤسسه کتیبه دانش، 7 هزار کتاب خارجي 
به نمايشگاه عرضه مي کند  

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

مدیر مسئول انتشارات خدمات دانش کتیبه از ارائه 7 هزار کتاب به زبان هاي انگلیسي، روسي، فرانسه 
و عربي در نمایشگاه کتاب امسال توسط این مؤسسه خبر داد. حامد میرزا بابایي در گفتگو با ایرنا اظهار 
داشت: انتشارات خدمات دانش کتیبه در نمایشگاه امسال بیش از 3 هزار عنوان کتاب در حوزه دانشگاهي، 
علوم انس��اني و فقه اس��المي به زبان عربي از کشورهایي مانند سوریه، لبنان، مصر و اردن عرضه خواهد 

کرد. 
وي افزود: عالوه بر ارائه این کتابها 40 عنوان مجالت تخصصي و دانشگاهي نیز در نمایشگاه عرضه 
مي ش��ود که عالقه مندان مي توانند در طول برگزاري نمایش��گاه براي اولین بار در حوزه علوم انساني و 
ادبیات عرب از ما اشتراک بگیرند. میرزا بابایي با بیان اینکه یکي از خدماتي که در نمایشگاه براي اولین بار 
به مخاطبان عرضه مي شود، ثبت و سفارش کتابهاي عربي است گفت: هنوز هیچ ناشري اقدام به چنین 
کاري نکرده است و این خدمت براي دانشجویان که مي خواهند در این حوزه پایان نامه یا تحقیق بنویسند 
مفید خواهد بود. این مدیر انتش��اراتي گفت: در حوزه زبان انگلیس��ي هم بیش از 2 هزار و 500 عنوان 
 کتاب  در زمینه هاي علوم انساني و پزشکي در نمایشگاه عرضه خواهد شد و با اینکه این کتابها نزدیک به

 2 سال بود که وارد کشور نمي شد، پس از تالش هاي زیاد موفق به انجام آن شدیم. امسال براي نخستین بار 
کتاب هاي دیگر انتش��ارات  س��ازمان هاي تابعه سازمان ملل مانند یونس��کو، یونیسف و WHO به زبان 
انگلیسي در نمایشگاه عرضه مي شود. وي تصریح کرد: کتاب هایي با ویرایش جدید چاپ سالهاي 2009 
و 2010 به زبان انگلیسي عرضه مي شود و کتابهاي چاپهاي سالهاي 2008 با تخفیف به عالقه مندان ارائه 
خواهد شد. میرزابابایي بیان داشت: در بخش زبان فرانسه نیز نزدیک به 900 عنوان کتاب در حوزه حقوق 
از 14 ناشر فرانسوي به مخاطبان عرضه خواهد شد. به گفته مدیر انتشارتي کتیبه دانش، 400 عنوان کتاب 
در حوزه ادبیات روسي نیز امسال براي نخستین بار در نمایشگاه کتاب تهران از 5 ناشر ارائه مي شود. وي 
به فعالیت 4 ساله این انتشاراتي در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این مؤسسه در طول 2 سال، 2 بار به عنوان 
ناشر برگزیده انتخاب شده است و در حوزه زبان فارسي نیز فعالیت مي کند که نتایج و تولیدات این زبان 
در س��ال هاي آتي به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. میرزا بابایي در خصوص مشکالت حوزه نشر 
گفت : در سال هاي اخیر اتفاقات خوبي در معاونت فرهنگي وزارت ارشاد اتفاق افتاده است و اگر کاري 
پیش نمي رود به دلیل ناهماهنگي میان سازمان هاي ذي ربط است. درمجموع، روند کار در حوزه نشر در 
این مدت خوب بوده است. وي یکي از بزرگترین مشکالت حوزه نشر را نبود انتقاد سازنده در این حوزه 
عنوان کرد و افزود: بیشتر فعاالن این حوزه در همان انتقادات سطحي نظیر کمبودهاي نمایشگاه مانده اند 
و به مشکالت ساختاري توجه نمي کنند؛ تا زماني که این سطحي نگري وجود دارد نمي توان مشکالت 
ریشه اي را حل کرد. میرزا بابایي مهم ترین انتظار خود از مسئوالن فرهنگي کشور را ادامه روند موجود در 
حل مسائل حوزه نشر ذکر کرد. بیست و سومین نمایشگاه بین المللي کتاب تهران 15 تا 25 اردیبهشت ماه 

در مصالي بزرگ امام خمیني )ره( برگزار خواهد شد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهــان در نظــر دارد از محل اعتبارات 
مناقصه  طریق  از  مناقصه  سند  در  مندرج  مشخصات  و  شرایط  با  مطابق  جاری 

عمومی، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/2/26
دریافت اسناد: سایت اینترنتی 

تضمین )ریال(برآوردشرحشماره مناقصه

تست و تعویض کنتورهای خراب منطقه 89-1-36
600/000/00030/000/000دو شهر اصفهان

آگهی مناقصه

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/2/23

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.abfa-esfahan.com 

شماره تلفن: 6680030 - 0311

موضوع: اصالح و توسعه شبکه آب و فاضالب استان اصفهان
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق فراخوان 
عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی را در خصوص پروژه های اصالح 
و توسعه شبکه آب و فاضالب استان اصفهان شناسائی و ارزیابی 

نمائید.

فراخوان شماره 89-1-35

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/2/16
دریافت اسناد: سایت اینترنتی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.abfa-esfahan.com 
 شماره تلفن: 0311-6680030

استاد شهید مــرتضی مطهــری، پاره تن 
امــام و اسوه مبارزه با انحرافــات

    مهدی فضیلت
 متفک��ر و فیلس��وف فرزان��ه، اس��تاد ش��هید
 آیت اله مرتضی مطهری مجاهدی نستوه در راه مبارزه 
برای استقرار حکومت اسالمی و دانشمندی بزرگ در 
عرصه علوم مختلف بود. رادمردی بی ادعا که از زمان 
کودکی نبوغش بر علمای بزرگ ثابت و با ایمانی راسخ 
و علمی بی همتا به بزرگترین نظریه پردازی علوم دینی 
بدل ش��د. زبان ش��هید مطهری و ادبیات او توانست 
ارتباطی قوی و محکم در جوانان ایجاد کند و طیف 
عظیمی از دانشگاهیان، طالب و عموم مردم و جوانان 
را با افکار راس��تین خود به دین��داری و باور انقالبی 
رسانده و پایه ای محکم برای تفکر اسالمی و انقالبی 
برپا کند. وی همزمان با شروع جدی مبارزات انقالبی 
علیه حکومت ستم شاهی وارد عرصه جهاد فرهنگی 
ش��د و همزمان با تدریس در حوزه و دانش��گاه، در 
مساجد تهران و به خصوص حسینیه ارشاد، پایگاهی 
قوی برای تربیت و تغذیه فکری مردم انقالبی بنا نهاد. 
س��خنرانی های بی پرده و راسخ او در مناسبت های 
مختلف که با اس��تقبال هزاران نفر از مردم همراه بود 
وی را به مجاهدی نستوه و اسوه ای از مقاومت بدل 
کرد. نوارهای سخنرانی و جزوه های گفتار وی سریعًا  
تکثیر و در بین مردم پخش شد. تسلط او به انواع علوم 
و ش��م سیاسی، دینی این شهید بزرگوار سبب انتشار 
بالغ بر یکصد کتاب ش��د که در تربیت نسل انقالبی 
در 50 س��ال اخیر تأثیر به سزایی داشته است و مبانی 
فکری او در دنیای امروز جهان اسالم در اکثر حوزه ها 
و دانش��گاهها تدریس شده، محور تصمیم گیری  و 
تحقیق��ات عم��ده در بحث های گوناگون اس��ت. 
استاد ش��هید مرتضی مطهری، بی شک یکی از احیا 
کنندگان دینی عصر ما اس��ت. اندیشه های شفاف او 
در عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
و... راهگشای اندیش��ه ای نوین در نگرش به اسالم 
ناب است. حیات علمی درخشان آن شهید بزرگوار 
همواره در کوشش برای حل معضالت اجتماعی روز 
و پاسخ گویی به پرسش های گوناگونی سپری شد که 
در اثر القائات مسمومانه کج اندیشان و دشمنان دین در 
عنفوان خفقان ستم شاهی رواج یافته بود. تالش عظیم 
فکری ،  قلمی و علمی او نه تنها ادبا، مفسران، فیلسوفان 
و سیاستمداران، بلکه روح تشنه همه قشرهای مردم را 
سیراب کرده است و شهادتش فتح الباب دیگری برای 
تفکر و تأمل زندگان پس از شهادت او بود، تا »برای 
خدا زیستن و برای خدا مردن« را از آن مطهر همیشه 

شاهد یادگار همه عمر سازند.
شهید مطهری در دوران مبارزه ارتباط تنگاتنگ با 

امام خمینی داش��ت و در زمان تبعید امام نیز رسالت 
روش��نگری مدیریت علمی و فرهنگی مب��ارزه را بر 
اس��اس اصول و نظ��رات امام راحل )ره( در کش��ور 
عهده دار بود. به راستی دشمنان قسم خورده انقالب 
می دانستند استاد مطهری پایه فکری بنیاد تفکر دینی 
و انقالبی است و پس از پیروزی شکوهمند انقالب، 
دست شوم استکبار از آستین ناپاک منافقان گروهک 
فرقان بیرون آمد و با شقاوت تمام بر اسطوره علم، تقوا 
و عرفان آتش گش��ود، غافل از آنکه با شهادت استاد 
برگ سیاهی بر تاریخ ترور و عداوت تمامیت خواهان 
مزدور اضافه شد و ش��ور انقالبی مردم را دو چندان 
کرد. حضرت امام خمینی)ره( به مناسبت شهادت وی 
پیامی صادر کرد و فقدان او را ضایعه ای اس��فناک و 
شهید مطهری را فیلسوف، متفکر، فقیه و مبارز عالی 
مقام توصیف ک��رد. امام )ره( فرمودند: تس��لیت در 
شهادت شخصیتی که عمر شریف و ارزنده خود را در 
راه اهداف مقدس اسالم صرف کرد و با کج روی ها 
و انحرافات مبارزه کرد و مردی که در اسالم شناسی، 
فنون مختلف و قرآن کم نظیر بود، سخت است. من 
فرزند بسیار عزیزی را از دس��ت دادم و در سوگ او 
نشستم که حاصل عمرم بود. در اسالم عزیز با شهادت 
این فرزند برومند ثلمه وارد شد که هیچ چیز جایگزین 
آن نیست و نیز از داشتن چنین شخصیت هایی به اسالم 
بزرگ و امت اسالمی تبریک عرض می کنم. من اگر 
چه فرزند عزی��زی که پاره تنم بود را از دس��ت دادم. 
لکن افتخار می کنم که چنین فرزند فداکاری در اسالم 
وجود داشت و دارد. مطهری که در طهارت روح، قوت 
ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود رفت و به ملکوت اعال 
پیوست، لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت 

اسالمی، علمی و فلسفی اش نمی رود.
کتابشناسی استاد شهید مرتضی مطهری

ش��هید مطهری بالغ بر صد عنوان کتاب در زمان 
حیات و پس از آن به یادگاری گذاشته است که اکنون 
توسط شورای نظارت بر نشر آثار شهید مطهری و به 
همت چند ناشر به طور مرتب تجدید چاپ می شوند 
که شاید کتابهای: داستان راستان در 2 جلد، جاذبه و 

دافعه علی)ع(، حماس��ه حسینی در 3 جلد، خدمات 
متقابل اس��الم و ایران، اصول فلسفه و روش رئالیسم 
در 5 جلد، س��یری در نهج البالغه و آش��نایی با قرآن 
در 3 جلد از دیگر آثار مش��هورتر باشند اما می توان 
به آثار دیگر شهید بزرگوار نظیر: تحریفات عاشورا و 
مراسمات دینی، نقدی بر مارکسیم، عدل الهی، انسان 
و سرنوشت، علل گرایش به مادیگری، مقدمه ای بر 
جهان بینی اس��المی، جامعه و تاریخ، وحی و نبوت، 
جهان بینی توحیدی، زندگی جاوید یا حیات اخروی، 
امامت و رهبری، اسالم و مقتضیات زمان در 2 جلد، 
س��یره نبوی، ختم نبوت، پیامبر امی، والءها و والیت 
ه��ا، قیام و انقالب حضرت مهدی)عج(، آَش��نایی با 
علوم اسالمی، عرفان حافظ، تعلیم و تربیت در اسالم، 
فلس��فه اخالق، ده گفتار، بیس��ت گفتار، گفتارهای 
معنوی، نهضتهای اسالمی در صد سال اخیر، پیرامون 
انقالب اس��المی، پیرامون جمهوری اسالمی، مسأله 
حجاب، نظام حقوقی زن در اس��الم، اخالق جنسی، 
پاسخهای استاد، امدادهای غیبی در زندگی بشر، حق 
و باطل، تکامل اجتماعی انسان، مسأله ربا، سیری در 
سیره ائمه اطهار، مسأله شناخت، انسان کامل، نظری به 
نظام اقتصادی اسالم، فلسفه تاریخ در 2 جلد، فطرت، 
خاتمیت، توحید، معاد، نبوت، آشنایی با قرآن جلد 4 

تا6... اشاره کرد.
گوشه ای از تعمیمات اساسی شهید مطهری 

در تاریخ انقالب
استاد مطهری همواره فرهنگ س��ازی انقالبی و 
اصالت فکر اسالمی در راه پیروزی شکوهمند انقالب را 
بر مبارزه مسلحانه ترجیح می داد.، وی در تشکیل جامعه 
مدرسین حوزه علمی و تبیین اساسنامه علمیه و مدیریت 
اسالمی بر آن تالش بسیار کرد و مجموعه برنامه هایی 
برای ایج��اد وحدت مدیریتی و علمی در حوزه های 
علمیه ارائه داد. همچنین مجموعه یادداش��ت های او 
در مورد حکومت اس��المی، نگارش قوانین اس��المی 
و حکومتی کمک و نقش شایانی به تهیه برنامه های 

زیرساختی در قوانین پس از انقالب 57 داشت. 
ش��هید مطهری در سخنرانی های قبل از انقالب 
و بعد از آن در ش��هرهای مختلف نقشی محوری در 
شناس��اندن جمهوری اس��المی به مردم داشت و در 
جریان تحصن در دانشگاه در روزهای آخر حکومت 
ستم شاهی که نیاز به جانفشانی و خطر حمله ارتش 
و گروههای تندرو را به همراه داش��ت، نقش اساسی 
و مدیریتی ایفا کرد. وی س��ریعاً ش��ایعه سازی ها و 
دروغ پردازی های عناصر ضد انقالب و ساواک را در 

سخنرانی های افشاگرانه نقد و برمال می کرد.

اگرچ��ه خدم��ات دکتر ش��ریعتی ب��ه عنوان 
یک��ی از مجاه��دان انقالبی که از پش��توانه علمی 
ق��وی برخوردار بود و نف��وذ قابل توجهی در بین 
دانشگاهیان و انقالبیان تبعیدی در خارج از کشور 
داشت و تألیفات وی به خصوص در اندیشه های 
توحی��دی و کت��اب »فاطمه، فاطمه اس��ت« نقش 
مهم��ی در تنوی��ر افکار انقالبی و پیش��برد جریان 
انقالب داشت و دکتر شریعتی را بارها با زندان و 
تبعید روبه رو کرد، اما ماهیت س��یال جریان های 
مدافع ش��ریعتی و انحرافات وی و دفاع گروههای 
مارکسیستی و جریانات سکوالر از افکار شریعتی، 
موجب سوء استفاده گروههای کج رو، منصرف و 
معاند از اندیش��ه های شریعتی و مقابله این افکار 
با جریان فکری شهید مطهری شد و این از زمانی 
ش��روع ش��د که گروه های سوسیالیس��ت، گروه 
موهوم »جنبش مسلمانان مبارز« و گروههای ملی 
به بهانه دفاع از اندیشه های شریعتی صف مبارزه 
خود را علیه ش��اه از مبارزان انقالبی و مسلمان و 
علما ج��دا کردند و جزوه های دکتر ش��ریعتی را 

مبنای اسالم شناسی قرار دادند.
 متأس��فانه تفس��یرهای عل��م زده و التقاط��ی 
شریعتی و برخی نظریه های دیگر او چون »نظریه 
خلقت انسان« ضربات جبران ناپذیری به تفکرات 
اس��المی زد. متفک��ران دینی، زندگی ایش��ان در 
پاریس و هلند و آشنایی او با فیلسوفان ضد اسالم 
نظیر »س��ارتر« و نیز تحصیالت ک��م مذهبی او و 
برداشت های احساسی ایشان از دین را دلیل بیان 

این نظریات می دانند. 
شریعتی زمانی از روشنفکری حرف می زد که 
هنوز زمینه اجتماعی آن در کوران مبارزه علیه شاه 
فراهم نش��ده بود و تنها بحث های عدالت پیش��ه 

وی و س��وابق مبارزات او علیه ش��اه در آن زمان 
کاربرد داشت.

ــهید مطهری در  ــه های ش تحلیلی از اندیش
باب عدالت اجتماعی   

1 – مفهوم عدالت در کالم شهید مطهری: 
ش��هید مطهری در تبیین عدالت همواره به سخنان 
گهربار حضرت علی)ع( استناد کرده است: »عدالت 
عبارت اس��ت از رس��اندن هر حقی به صاحبش«. 
 وی عدال��ت را س��بب نزدیک��ی دله��ا می دان��د 
و بار ارزش��ی آن را موجب استواری هر حکومتی 
قلمداد می کند. مطهری خواس��تار رفع تبعیض ها 
و براب��ری و کم ش��دن فاصله ها ب��ود و عدالت 
اجتماعی را نگهبان جامعه اس��المی می دانس��ت. 
وی معتق��د بود: تنها در ص��ورت برقراری عدالت 
اجتماع��ی، مملکت از هجوم بیگان��ه و خارجیان 
در امان می ماند چرا ک��ه حق پایدار، قابل تجاوز 

نیست.
ش��هید مطهری دادگری و رسیدگی عادالنه به 
حقوق و نیز اس��تقامت بر طری��ق حق را از معانی 
دیگر عدال��ت اجتماعی می داند ای��ن بدان معنی 
اس��ت که هر چیزی در جایگاه اصلی خود باش��د 
و ظلم که جایگاه و منبع بال و مصیبت بر رس��الت 

عدل است باید نابود شود.
ــالم: یکی از  ــی در اس ــت اجتماع 2 – عدال
ویژگی های جوامع س��الم در کالم شهید مطهری، 
وجود تعادل میان اجزا و سطوح و عناصر تشکیل 
دهنده آن اس��ت ب��ه طوری که چرخه مناس��بات 
اجتماع��ی با کمترین تنش و بیش��ترین بازده پیش 

رود و هیچ حق از مظلوم نزد ظالم نباشد.
ش��هید مطهری معتقد اس��ت: مبنای اسالم بر 
عدل اس��ت، چرا که امام و پیشوا و زعیم مسلمین 

باید عادل باش��د شاهد در دادگاه و نیز قاضی باید 
عادل باشد و از نظر یک مسلمان شیعی امام جمعه 
و جماعت نیز باید عادل باش��د و خداوند انسانها 
را: »ان اهلل یأم��ر بالعدل« به برپایی عدالت تکلیف 
کرده اس��ت و در س��خنان پیامبر و امام��ان نیز بر 
عدال��ت در گفتار و رفتار و جهت گیری ها تأکید 
فراوان شده است. عدالت در جامعه باید در جهت 

حمایت از محرومان باشد.
3 – عدالت اجتماعی در عملکرد مسئوالن: 
ش��هید مطه��ری در اجرای حکومت اس��المی در 
باب عدالت معتقد بود یکی از آس��یب های جدی 
بر پیکره حکومت اس��المی ب��ا رعایت مصلحت 
و مصلح��ت اندیش��ی برای حفظ مق��ام، موقعیت 
و جاه اس��ت طریقی که در زمان خلفای عباس��ی 
 و نی��ز ش��اهان بیدادگر مرس��وم بوده اس��ت. وی 
می گوی��د: حضرت عل��ی)ع( اینگونه عمل نکرد 
و اگرچه مس��اوات داش��ت اما عدال��ت را به پای 
سیاس��ت و س��یادت قربانی نکرد ش��هید مطهری 
دو عام��ل را در رفتار مس��ئوالن در مورد عدالت 

ضروری می داند:
الف( نداش��تن سوء نیت و جانبداری و تعیین 
مناصب افراد بر اساس لیاقت و تقوی و شایستگی 
و به دور از تبعیض و نابرابری به همراه رس��یدگی 

کامل به شکایات مردم و جلب رضایت ایشان.
ب( تفس��یر درس��ت از عدال��ت ب��ه طوری 
ک��ه اف��راط و تفری��ط در آن نباش��د و اص��ول 
اساس��ی و مهم دین اس��الم فدای عدالت خواهی 
مبتن��ی ب��ر مقتضیات نش��ود و نیز عدم اس��راف 
در بی��ت المال و توزی��ع عادالنه ث��روت در بین 
 اقش��ار و اس��تفاده هم��گان از حق��وق عموم��ی

 مساوی.  

فاطمه سلیمانی
منتقد عکس و نقاشی

صبح دومین آدینه اردیبهشت ماه، مراسم گشایش 
اولین نمایشگاه آثار »س��ارا مومنی« در خانه نقش 
برگ��زار ش��د. در ب��دو ورود متوج��ه دوگانگ��ی 
آش��کار آثار به نمایش در آمده می ش��وید. سمت 
چپ تابلوهایی اس��ت که هنرمند خالق، سکوت 
و آرامش ش��هر خوابیده در نور کمرنگ ستارگان 
را عکاسی کرده است. اش��تباه نکنید! سارا مومنی 
نقاش��ی است، ک��ه با اس��تفاده هوشمندانه از نور 
در پش��ت تابلوها، توانسته است نقاشی آکرلیک را 
به ثبت عکاس��انه موضوعات نزدیک سازد. مومنی 
درباره شیوه کار چنین می گوید: »ابتدا طرحها را با 
آکرلیک می کشیدم، سپس با توجه به شیوه ای که 
برای نش��ان دادن نور شب در ذهن پرورانده بودم، 
روی طرحها را می تراش��یدم. در انتها با قرار دادن 

المپه��ای مهتابی کوچک پش��ت تابلوها، نورهای 
شب را بازسازی می کردم.« 

در آن  س��وی نگارخانه، یازده اثر دیگر، با موضوع 
و تکنیک��ی متفاوت از آنچه دیدیم، به چش��م می 
خورد. موضوعاتی که بسیار دیده ایم و شاید دیگر 
جذابیتی برای بیننده خاص نداش��ته باش��د. کاش 
مومنی همانطور که در ثبت تصاویر شب، خالقیت 
و ظراف��ت ب��ه کار برده اس��ت، در انتخاب آثار به 
نمایش درآمده خود نیز وسواس بیشتری به خرج 
می داد، تا بیننده با مشاهده آثارش دچار دوگانگی 
نشود. شایان ذکر است که این اولین تجربه فردی 
او در برگزاری نمایش��گاه است. س��ارا مومنی از 
هنرجویان استاد حجت خواجوی )طراح و نقاش( 
اس��ت. او پیش��رفت خود را در طراحی و نقاشی، 
مدی��ون راهنمایی ها و حمایتهای بی دریغ اس��تاد 

خود می داند. 

به مناسبت گشــایش اولین نمــایشگاه آثار ســارا مــومنی در خــانه نقش:
نقــاشی اکــريلیک بــا ثبت عکــاســانه

ديدگاههای شهید مطهری و دکتر علی شريعتی


