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از خواهرخوانده ها بیاموزیم
اصفهان هفت��ه گذش��ته ب��رای دومین ب��ار میزبان 
مسابقاتی ویژه بود. رویدادی ورزشی که پیامش صلح 
و دوستی و پیام رس��انش خواهرخوانده های این شهر 
بودند. مسابقات ورزشی جانبازان و معلوالن شهرهای 

خواهرخوانده اصفهان.
دو دسته ش��رکت کننده، کارت دعوت حضور در این 
مس��ابقات را دریافت کرده بودند. تیم ه��ای ایرانی و 
تیم های خارج��ی. بهترین های بس��کتبال باویلچر و 
والیبال نشس��ته ایران ش��رکت کنندگان داخلی این 
مسابقات بودند؛ اما مسافران خارجی تیم های منتخب 
6 شهر خواهرخوانده اصفهان. شیان چین، فرایبورگ 
آلمان، س��ن پطرزبورگ روس��یه، ایروان ارمنستان، 

کواالالمپور مالزی و نجف عراق.
به گزارش ایمنا، مقصد اگر اصفهان باشد دعوتی پس 
فرستاده نمی شود. ش��اید به چند دلیل. میهمانی در 
ش��هری که تاری��خ و فرهنگش آوازه جهان��ی دارد به 
خودی خود جذاب است؛ چه بیشتر، وقتی صحبت از 
رویداد ورزشی در میان باشد. تکلیف تیم های داخلی 
مشخص اس��ت. بهترین فرصت برای محک آمادگی 
تیم های برتر باشگاهی و ملی که قرار است اسب خود 
را برای رویدادهای مهم پیش رو از جمله المپیک ریو 
زین کنند. سنجیدن تیم در شرایط یک مسابقه بین 
المللی فرصتی است که هیچ تیمی از دست نمی دهد.

تیم های خارجی اما، همان هایی...

تی��م بس��کتبال ب��ا ویلچ��ر مخابرات 
اصفهان، بر س��کوی قهرمان��ی دومین 
دوره مسابقات شهرهای خواهرخوانده 
اصفهان ایس��تاد و افتخاری دیگر برای 

شرکت مخابرات استان کسب کرد.
حس��ین کش��ایی مدیرعامل ش��رکت 
مخاب��رات اس��تان اصفه��ان در آیی��ن 
اختتامی��ه دومی��ن دوره مس��ابقات 
ورزش��ی جانبازان و معلوالن شهرهای 
خواهرخوان��ده اصفه��ان در مصاحب��ه 
اختصاص��ی، تالش بازیکن��ان، مدیران 
ورزش��ی، دس��ت اندرکاران تیم و کلیه 
کس��انی که در خلق این حماسه بزرگ 

نقش داشته اند را ستودنی دانست. 
مدیرعام��ل ش��رکت مخابرات اس��تان 
اصفه��ان اظهار داش��ت: حض��ور تیم 

بسکتبال با ویلچر مخابرات استان اصفهان در مرحله نهایی و در فینال بازی 
های بین المللی ش��هرهای خواهر خوان��ده اصفهان و پی��روزی بر تیم های 
رقیب حاصل تالش بازیکنان و کادر فنی تیم بود. وی افزود: در این رقابت ها 
ورزشکاران شرکت مخابرات استان نتایج بسیار خوبی کسب کردند و یک به 

یک تیم های دیگر کشورها را پشت سر گذاشتند.
کشایی تصریح کرد: ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان در راستای رسالت و 
وظیفه اجتماعی و مس��وولیتی که در قبال جامعه، مردم و ش��هروندان دارد، 
از س��ال 1382 تا کنون حمایت کننده تیم بس��کتبال با ویلچر در همه ابعاد 

بوده است.
وی ادامه داد: این تیم با حمایت کامل مخابرات استان اصفهان، از نظر تعهدات 
مالی، قرارداد بازیکنان و مربیان، تهیه تجهیزات و البس��ه ورزش��ی خصوصا 
ویلچر، تهیه امکانات الزم و برگزاری اردوهای مختلف ورزش��ی به مسابقات 

مختلف درون مرزی و برون مرزی اعزام شده است.

حس��ین کش��ایی خاطر نش��ان کرد:  تیم 
بسکتبال با ویلچر مخابرات استان اصفهان 
از سال 83 تا کنون، سه بار قهرمانی و یکبار 
نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور 

را کسب نموده است.
وی با بیان اینکه ش��رکت مخابرات استان 
تا کنون ش��اهد پیروزی ها و موفقیت های 
بسیاری توسط این تیم بوده ادامه داد: تیم 
بسکتبال با ویلچر شرکت مخابرات استان به 
عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی 
باشگاه های آسیا که در کشور تایلند برگزار 
ش��د، توانس��ت عنوان قهرمانی را به خود 

اختصاص دهد.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان 
اف��زود: قهرمانی تیم بس��کتبال ب��ا ویلچر 
مخابرات اصفهان در این دوره از مس��ابقات 
نیز افتخاری دیگر برای شرکت مخابرات استان اس��ت که به افتخارات قبلی 
افزوده ش��د.علیرضا جعفری نس��ب معاونت مالی، تدارکاتی و نیروی انسانی 
شرکت مخابرات استان اصفهان و مسئول کمیته ورزش شرکت نیز در ادامه 
ضمن تبریک قهرمانی تیم بسکتبال با ویلچر شرکت در این مسابقات، اذعان 
داشت: تیم شرکت مخابرات استان اصفهان نقش بسیار پررنگی در این دوره 
از مسابقات داشت.وی افزود: 85 درصد از اعضای این تیم را بازیکنان و کادر 
بومی استان تشکیل داده و تنها 15 درصد از سایر شهرها و استان ها عضو تیم 
هستند.جعفری نسب در تکمیل سخنان مدیرعامل شرکت مخابرات استان، 
بیان نمود: این تیم همچنین در مس��ابقات بین المللی کشورهای اسالمی دو 
بار سکوی سوم و یک بار عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه تیم بسکتبال با ویلچر شرکت مخابرات اصفهان در لیگ برتر 
صاحب نام است، اذعان داشت: در راستای اهتمام مدیران شرکت به ورزش، 

این تیم به صورت همه جانبه مورد حمایت قرار می گیرد.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات خودرو، معرف نوآوری هاست

 یازدهمین نمایش��گاه 
بی��ن الملل��ی قطعات، 
مجموع��ه ه��ا و صنایع 
وابس��ته خودرو امسال، 
رقاب��ت تنگاتنگ میان 
قطعه س��ازان، طراحان 
و واردکنندگان قطعات 
خ��ودرو را ب��ا حض��ور 
بزرگتری��ن مجموع��ه 

 های تأثیرگ��ذار بر صنع��ت خودرو کش��ور ش��اهد خواهد
 بود.  

 از آنجاک��ه رقاب��ت، الزم��ه پیش��رفت در عرص��ه ه��ای 
مختلف اس��ت، ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان فرصت��ی این چنی��ن را فراهم کرده تا در راس��تای 
 پیش��رفت و اعت��الی صنع��ت خ��ودروی کش��ور گام هایی

 بردارد. 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع 
وابسته خودرو از 30 اردیبهشت تا 2 خرداد ماه در چهارهزار 
و 500 مترمربع فضای مفید نمایشگاهی و مجموع 10 هزار 
مترمربع فضا در قالب چهار سالن، طی ساعات بازدید 16 الی 
22 در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان، میزبان عموم عالقه مندان خواهد بود. 
 در یازدهمی��ن دوره ای��ن نمایش��گاه 110 ش��رکت از

 اس��تان های تهران، اصفهان، آذربایج��ان غربی، آذربایجان 
ش��رقی، خراس��ان رضوی و همدان و نمایندگی های فروش 
کشورهای کره جنوبی، چین، فرانس��ه، آلمان، ایتالیا و هند 

حضور یافته اند. 

 ساماندهی موسسات  مالی غیرمجاز 
در دستور کار

وزیر اقتصاد گفت: قوه قضاییه قول همکاری با این وزارتخانه را داده ؛ ضمن اینکه پرونده 
چندین موسسه غیرمجاز در قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی است که با این اقدامات 

این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تمکین کرده و یا منحل شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کشورگفت: 
اولویت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ساماندهی موسسات مالی غیرمجازی است که 

هم اکنون در کشور در حال فعالیت هستند.
علی طیب نیا در حاش��یه همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال، تصریح 
کرد: اکثر این موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی و بدون مجوز در حال فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: براساس قوانین هر موسسه ای که بخواهد در کشور در حوزه مالی فعالیت 
کند باید صالحیت و توانایی مالی الزم را داشته باشد ضمن اینکه این نوع موسسات تنها با 

مجوز بانک مرکزی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره بر اینکه اولویت این وزارتخانه تمرکز بر ساماندهی به 
موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: قوه قضاییه نیز قول همکاری با این وزارتخانه را داده 
ضمن اینکه پرونده چندین موسس��ه غیرمجاز در قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی 
 است که با این اقدامات این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تمکین کرده و یا منحل

 شوند.
وی ادامه داد: درخواست ما از مردم این است که به این موسسات اطمینان نکنند و حتی اگر 
این موسسات نرخ سود باالتری را ارایه می دهند، بدانند پرداخت سود بیشتر بهای ریسک 

باالتر است که موسسات در پی خواهند داشت.
به گفته طیب نیا، بانک مرکزی هیچ گونه تعهدی در پرداخت اصل و دارایی پول مردم که در 
 این موسسات سرمایه گذاری کرده اند را ندارد و مردم باید به این نکته توجه جدی داشته

 باشند.
طیب نیا در پای��ان تاکید کرد: هم اکن��ون برای اولین بار نرخ س��ود از ن��رخ تورم باالتر 
ش��ده و مردم می توانند پاداش خود را از س��رمایه گ��ذاری در بانک ه��ا دریافت کنند 
 ضمن اینکه ه��م اکنون ریس��ک س��پرده گ��ذاری در موسس��ات دارای مج��وز صفر

 است.

رییس دفتر رییس جمهور با اعالم اینکه صندوق توسعه ملی 
نباید خزانه دوم دولت باشد، گفت: ما میراث خوار یک اقتصاد 

کمتر رقابتی شده ایم.
 محمد نهاوندیان در همایش همدلی و همزبانی رونق اقتصادی 
و اش��تغال که با اعض��ای ش��ورای گفتگوی دول��ت با بخش 
خصوصی برگزار ش��ده بود، با اش��اره به اینکه باید در شرایط 
فعلی که فصل جدیدی در تعامل اقتص��ادی ایران و جهان به 
وجود آمده از ش��عار خودداری کرده و برای تحقق برنامه های 
اقتصادی تالش زیادی را انجام دهد اظهار داشت: برای همدلی 
و همزبان��ی راهی جز گفتگ��و وجود ندارد. چ��را که نیت  های 
مختلفی وجود داشته و باید با اش��تراک گذاشتن اطالعات به 

اهداف خود در تدوین برنامه ریزی ها دست پیدا کنیم. 
وی با بیان اینکه به دو دلیل بای��د در فصل جدید اقتصادی به 
مش��ارکت بیش��تری با فعاالن بپردازیم، افزود: این روزها در 
تدوین برنامه ششم توس��عه قرار داریم و دولت باید با نگاهی 

جدید به اقتصاد برنامه ریزی ها را طراحی کند.
رییس دفتر رییس جمهور با تأکید براینکه نباید همانند برنامه 
های گذشته که درجه تحقق آنها بسیار پایین بود فقط به بیان 

حرف ها و یا پرکردن س��طر ها بپردازیم گفت: اگر بخواهیم به 
یک برنامه منسجم و قابل اجرا دست پیدا کنیم، باید از گفتن 
شعار و حرف جلوگیری کنیم؛  چرا که در گذشته سخن از رشد 
اقتصادی 8 درصدی شده بود اما در نهایت ما به رشد منفی 6/8 

درصدی دست پیدا کردیم.
نهاوندیان در ادامه ضمن اشاره به اینکه باید از تحمیل فشارها 
به اقش��ار مختلف مردم جلوگیری کنیم تصری��ح کرد: وقتی 
سخن از رشد اقتصادی و یا کاهش تورم می کنیم، اما در نهایت 
تورم 40 درصدی در جامعه اتفاق می افتد، نشان از آن دارد که 
در برنامه ریزی ها هنوز نتوانس��ته ایم به نتایج مناسبی دست 

پیدا کنیم.
وی با تأکید بر اینکه یکی از الزامات تحقق برنامه های اقتصادی 
تعامل و گفت وگو و مش��ارکت با بخش های مختلف اقتصادی 
کشور است گفت: در عصر جدید که تعامل بهترین میان ایران 
و جهان به وجود آمده که حاصل مقاومت مردم است کشورهای 
غربی به این نتیجه رس��یدند ک��ه با تحمیل تحری��م و اعمال 

فشارهای مختلف نمی توانند به اهداف خود دست پیدا کنند به 
نحوی که تصمیم بر توافق با جمهوری اسالمی ایران گرفتند.

رییس دفتر رییس جمهور با اش��اره به اینک��ه مقاومت مردم 
ایران در برابر تحریم های بین المللی توانمندی های جمهوری 
اسالمی ایران را به کشورهای تحریم کننده ثابت کرد، افزود: 
ما باید در این فصل جدید بر موضوع برد برد توجه کنیم و برای 
یک رشد پایدار در کشور از همفکری بخش خصوصی و تعاونی 

استفاده نماییم.
نهاوندیان اضافه کرد: در گذشته امکانات اقتصادی کشور بسیار 
بود اما عدم تدوین برنامه های منسجم باعث شد ما نتوانیم از 

این امکانات اقتصادی به نحو احسن استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی باید طرف های غربی در توافق 
خود از جمالت روشن و بدون ابهام استفاده کنند تا در نهایت 

تعمیم و تعامل سازنده میان ایران و آنها فراهم شود.
رییس دفتر ریی��س جمهور با تأکید براینک��ه در فصل جدید 
تعامل با جهان باید به س��رمایه گذاری تأمی��ن منابع مالی و 

مشارکت بخش های مختلف خصوصی توجه بیشتری نماییم، 
اظهار داش��ت: در غیر این صورت نمی توان به برنامه های بلند 

مدت خود در اقتصاد دست پیدا کنیم.
نهاوندیان با اشاره به اینکه ایران در تعامل با کشورهای غربی 
بسیار صادق بود و آنها باید قدم جدی برای کسب نتایج مناسب 

برای مذاکرات بردارند، گفت: انس��جام مل��ی در تمام مراحل 
مذاکرات باعث شد تا سیاس��ت مداران کشور بتوانند با قدرت 
بیش��تری در مذاکرات حاضر ش��وند مردم ای��ران هزینه های 
تحریم را پرداخت کردند اما به هیچ عنوان در مقابل آنها سرخم 
ننمودند. حال در این ش��رایط اگر این انسجام ملی با جمالتی 
مبهم و یا با بیان برخی از سخنان مأیوس کننده دچار خدشه 

شود در روند مذاکرات خلل ایجاد می شود.
وی با اش��اره به اینکه ملت ایران در ش��رایط تحریم توانست 
تحریم را 25 درصد کاهش و حتی به رشد اقتصادی نیز دست 
پیدا کند گفت: در روند جدید مذاک��رات بین المللی ایران به 

دنبال معادله برد برد است.
نهاوندیان در ادام��ه صحبت های خود با اع��الم اینکه اقتصاد 
ایران در این شرایط جدید برای ایجاد یک تیم پیروز متشکل 
از دولت و بخش خصوصی و تعاونی نیازمند اصالح ساختارها 
اس��ت، گفت: در دوره های گذشته متأس��فانه سازماندهی در 
بحث مالکی��ت، مدیریت و مالکیت ش��رکتی وجود نداش��ت 
 که ای��ن موضوع بای��د در ش��رایط فعلی م��ورد پای��ش قرار

 گیرد.
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پروژه ناکام 
اختالف افکنی 

آمریکا

نخستین آزمایشگاه   تجهیزات 
ضدانفجار ساخت ایران

آخرین وضعیت پرونده 
اسیدپاشی اصفهان 

 باشگاه سرمایه گذاری
 در اصفهان ایجاد می شود

نتایج بازی های پایانی لیگ 
سورپرایز بود

2

3

4

6

5 4

گالیه از حضور 
سرمایه گذاران ناآشنا در 

سینما

قهرمانی  بسکتبال  با  ویلچر، افتخاری برای شرکت مخابرات

صندوق توسعه ملی، نباید خزانه دوم دولت باشد

 جوالن آدامس ، به 
دوراز فشار تحریم

پیام مسرت آفرین دستیابی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به جمع چهار تیم برتر کشور و راهیابی 
به مسابقات فینال جام حذفی و جام باشگاه های آسیا ، موجی از خرسندی و شادمانی آفرید.

 امید است موفقیت های حاصله مقدمه ای برای افتخار آفرینی های ملی و بین المللی در همه عرصه ها 
باشد و زمینه شادمانی بیشتر را برای مردم عزیز استان اصفهان فراهم سازد.

روزنامه زاینده رود و جمعی از هواداران

جناب آقای اردشیر سعد محمدی،  مدیر عامل محترم شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

جناب آقای سعید آذری،  مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان 



رهبر معظم انقالب درمراسم گرامیداشت 
شهدای پیشمرگان ُکرد عنوان کردند؛

پروژه ناکام اختالف افکنی آمریکا
رهبر معظم انقالب با اش��اره به طرح کنگره آمریکا در پوش��ش 
حمایت از اهل س��نت عراق گفتند: آنها ضد هر چیزی هستند 
که نش��انی از اسالم دارد و مس��ائلی نظیر مذهب و قومیت برای 
آنها بهانه ای برای اختالف اندازی است.به گزارش زاینده رود ، به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب ، بیانات رهبر 
معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای ستاد کنگره گرامیداشت 
شهدای پیشمرگان مسلمان ُکرد که در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۴برگزار 
 شده بود، صبح روز دوشنبه در این کنگره در شهر سنندج منتشر

 ش��د.حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در این دی��دار ب��ا تقدیر از 
گرامیداشت یاد شهیدان پیشمرگان مسلمان ُکرد، به فداکاری 
و از جان گذشتگی این جوانان مؤمن و با اخالص اشاره کردند و 
گفتند: پیشمرگان مسلمان کرد با حضور در میدان، هم جان خود 
را به خطر می انداختند و هم گروهک ه��ای ضد انقالب آرامش 
خانواده های آنها را تهدید می کردند، اما این جوانان شجاع، حقاً 
و انصافاً امتحان بسیار خوبی دادند. رهبر انقالب با اشاره به ناکام 
ماندن سیاست دشمن در استفاده از عناصر »قومیت« و »مذهب« 
برای نا ام��ن کردن منطقه کردس��تان و تبدیل ای��ن منطقه به 
نقطه ی آسیب زننده به انقالب افزودند: در سال های اول انقالب، 
ضد انقالب همه توان خود را به کار گرفت تا این منطقه را نا امن 
کند اما همت و دل مردم و علمای ُکرد همراه با انقالب بود، و آنها 
حتی برخی از علمای ُکرد را به شهادت رساندند، که در آخرین 
مورد چند سال قبل، ش��خصیت خالص و پاکی همچون مرحوم 
شیخ االسالم را شهید کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه 
با اشاره به این واقعیت که »دشمن آرام نمی نشیند و تا جایی که 
بتواند با استفاده از ابزارهای فراوان امنیتی، تبلیغاتی و مالی که 
در اختیار دارد، دش��منی خواهد کرد« خاطرنشان کردند: البته 
در ایران دش��من از تحریکات قومیتی در مورد ُکردها نمی تواند 
استفاده کند، اما یکی به دنبال برانگیختن آتش تعصبات مذهبی 
و اختالف شیعه و سنی علیه یکدیگر هستند و عده ای نیز از روی 
غفلت بازیچه و اسیر این نقشه ها می شوند.رهبر انقالب با تأکید 
بر ضرورت هوش��یاری عناصر دلس��وز و عالقمند در مقابل این 
توطئه، افزودند: هم آن کس��ی که در ِکسَوت طرفداری از تسنن 
بنا به دشمنی و حمله کردن به شیعه می کند، در واقع عالقه ای 
به تس��نن و اس��الم ندارد و هم آن کسی که در ش��یعه محّرک 
 آتش تعصب بر ضد اهل تس��نن اس��ت، هیچ گونه انگیزه دینی

 ندارد.ایشان با اش��اره به تجربه زیاد انگلیس در اختالف افکنی 
مذهبی میان شیعه و سنی و بهره برداری از آن، به یک واقعه جاری 
یعنی طرح کنگره آمریکا در پوشش حمایت از اهل سنت عراق 
اشاره و این س��وال را مطرح کردند: آیا آنها واقعاً عالقه ای به اهل 
سنت دارند؟حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: آنها ضد هر چیزی 
هستند که نشانی از اسالم دارد و برای شان نیز فرقی میان شیعه 
 و سنی وجود ندارد، و مس��ائلی نظیر مذهب و قومیت برای آنها

 بهانه ای برای اختالف اندازی است.

نخستین الکتروموتور ضدانفجار س��اخت محققان پژوهشگاه مواد و انرژی 
کش��ور به ظرفیت ۲۳0 کیلووات رونمایی و همزمان بزرگترین آزمایشگاه 
تجهیزات ضدانفجار کشور نیز در محل کارخانه شرکت صنایع ماشین های 
الکتریکی جوین )جمکو( طی مراس��می راه اندازی شد.دکتر مهرداد عدل، 
عضو هیات علمی پژوهش��گاه مواد و انرژی به عنوان نماینده مشاور و ناظر 
پروژه در این مراس��م با ارائه توضیحاتی در مورد طراحی و اجرای سازه ای و 
تأسیس��اتی این بنای مهم اظهار کرد: آزمایشگاه کاربردی الکتروموتورها و 
تجهیزات ضدانفجاری قابلیت تزریق گازهای مختلف را دارد تا تجهیزات در 
محیط گازی آزمایش شوند.عدل افزود: این آزمایشگاه کاربردی نخستین 
نمونه از این دست در کشور اس��ت که تحمل قدرت انفجاری معادل ۱00 
کیلو تی.ان.تی را دارد.وی، میزان اشتغالزایی فعالیت این آزمایشگاه را 50 
نفر بصورت مستقیم و 50 نفر بطور غیرمستقیم دانست و گفت: قرار بود این 
آزمایشگاه دو سال قبل توسط کارشناسان آلمانی راه اندازی شود که با وجود 

تحریم ها، با تکیه بر نیروهای بومی به بهره برداری رسید.

علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع بیداری اسالمی به عنوان مهمان ویژه 
و سخنران اختتامیه گردهمایی جهانی علمای اسالم برای فلسطین 
وارد لبنان شد.وی به دعوت مجمع جهانی بازگشت به فلسطین و به 
عنوان مهمان ویژه و س��خنران اختتامی��ه گردهمایی جهانی علمای 
اسالم برای فلسطین با استقبال سفیر، مقامات و مسووالن نهادهای 
ایرانی و جمعی از علم��ا و روحانیون و برخی از مقام��ات محلی قرار 
گرفت.والیتی در بدو ورود در نشس��ت خبری پیرامون اهداف سفر و 
شرکت در این کنفرانس گفت: در ش��رایط امروز و همانگونه که رهبر 
معظم انقالب هم تأکید کردند موضوع فلسطین با مظلومیت مضاعف 
و فراوان مواجه بوده و باید در شرایط فعلی منطقه و جهان تالش کرد 
تا توجهات نس��بت به این مهم بیش از پیش افزای��ش یافته و در این 
کنفرانس پیرام��ون ابعاد مختلف موضوع بح��ث و تبادل نظر صورت 
خواهد پذیرفت، در این کنفرانس در این زمینه و بررسی ابعاد مختلف 

موضوع سخنرانی داریم.
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وزیر امور خارجه کشورمان گفت: طرح جمهوری اسالمی تنها طرح 
منطقی موجود در یمن است؛ یعنی طرحی که مبتنی بر ابعاد انسانی، 
حقوقی و اسالمی اس��ت و کمک های انسان دوس��تانه آتش بس و 

گفتگوی یمنی در آن شکل می گیرد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان در نشست خبری 
مشترک با وزیر امور خارجه مجارستان در پاسخ به این سوال که در 
صورت ادامه جنگ در یمن ایران چ��ه اقدامی انجام خواهد داد و آیا 
از نظر ش��ما جامعه بین الملل اکنون در یمن شکست خورده است 
گفت: درخصوص یمن من با شما موافق هستم که جامعه بین الملل 
و سازمان ملل در اجرای مس��ئولیت های خود و قوانین بین المللی 
و منشور سازمان ملل متحد درخصوص اقدامات و تجاوزات صورت 

گرفته در یمن شکست خورده اند.
وی ضم��ن ابراز تاس��ف از اینک��ه جمع زی��ادی از غی��ر نظامیان و 
کودکان در یمن کش��ته ش��ده ان��د اظهار داش��ت: ما م��ی دانیم 
 که بمب��اران در مناط��ق مختلف ادامه دارد و تاس��ف ب��ار تر اینکه 
کمک های بشردوستانه نمی تواند به یمن برسد و این در حالی است 
که آنها نیاز جدی و مبرم دارند و این چالش بس��یار جدی اس��ت و 
بمباران و به ویژه بمباران فرودگاه های غیر نظامی باید متوقف شود.

وزیرخارجه ایران تاکید کرد: ما از س��ازمان ملل خواسته ایم تا از هر 
روش ممکنی استفاده کند؛ به ویژه جامعه بین الملل و سازمان ملل 
متحد که باید تعهدات خود را انجام دهند تا این آتش بس ادامه پیدا 
کند البته نش��انه هایی وجود دارد که ممکن اس��ت آتش بس ادامه 

پیدا نکند.
ظریف تصریح کرد:  همچنین ما معتقدیم که س��ازمان ملل متحد 
نیاز دارد منطقه حفاظت شده در یمن برای کمک های بشردوستانه 
تشکیل دهد که البته طرح قبلی انجام نشد و کمک های بشردوستانه 
نتوانست علی رغم تالش های دبیر کل س��ازمان ملل متحد و دفتر 

معاون دبیر کل کمک های بشردوستانه به دست یمنی ها برسد.

وی گفت: مردم یمن به رغم تالش ها هنوز رنج می برند و اکنون زمان 
آن است که سازمان ملل متحد کنترل اوضاع را خود به دست بگیرد 
و اجازه دهد که کمک های بشردوس��تانه به یمن ارسال شود و من 
به شما اطمینان می دهم که کمک های ارسالی از نوع بشردوستانه 
است و مردم یمن نیاز به کمک های دارویی دارند اما این موضوع مورد 

غفلت واقع شده است.
وی ادامه داد: راه حل سیاسی تنها راه حل موجود در یمن است و به 
همین دلیل ما معتقدیم گفتگوهای یمنی- یمنی باید صورت بگیرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال دیگری در این باره که 
طرح چهارماده ای ایران برای حل بح��ران یمن تاکنون چه تاثیری 
داشته است گفت: دولت تدبیر و امید از ابتدا اعالم کرد که این منطقه 
اولویت سیاست خارجی ماست. ما اعتقاد داریم که روابط صلح آمیز 
در منطقه و همکاری با کش��ورهای منطقه یک ض��رورت غیر قابل 

اجتناب برای کلیه کشورها است.
 وی ادام��ه داد: جمه��وری اس��المی ای��ران س��ابقه دراز م��دت

 خویشتن داری و یک دیدگاه مبتنی بر اعتماد به نفس و خودباوری با 
همسایگان را داشته و این رفتار را ادامه داده است. ما اعتقاد داریم که 
کشورها منطقه باید نقش اساسی در تامین امنیت منطقه ایفا کنند و 
در این حرکت حذف بازیگران مهم منطقه خلیج فارس نتیجه ای جز 

نا امنی در این منطقه ندارد.
 وزی��ر امور خارج��ه تصریح ک��رد: ما به همس��ایگان خ��ود توصیه

 کرده ایم که با یک دیدگاه واقع بینانه و مبتنی بر واقعیت های موجود 
و روابط و علقه های فرهنگی که در منطقه وجود دارد از اقداماتی مانند 
فجایعی که امروز در یمن جریان دارد و تنها به نفرت و خونریزی در 
منطقه دامن می زند و زمینه را ب��رای همکاری های آینده ناکارآمد 

می کند، خودداری کنند.
وی ادامه داد: ما امیدواریم هر چه س��ریعتر آتش بس کامل در یمن 

اجرا شود.

ظریف گفت: طرح جمهوری اس��المی تنها ط��رح منطقی موجود 
در یمن اس��ت یعنی طرحی که مبتنی بر ابعاد انس��انی، حقوقی و 
 اسالمی است و کمک های انسان دوستانه، آتش بس و گفتگوی بین

 طرف های یمنی در آن شکل می گیرد و وقتی که این اتفاق با کمک 
همه کس��انی که دارای نفوذ هس��تند صورت می گیرد و یک دولت 
فراگیر با روابط خوب با همس��ایگان تاسیس می شود می تواند یک 

چارچوب مناسب باشد.
وزیر امور خارجه گفت: اکث��ر طرف های مذاکره م��ا عقالنیت این 
چارچوب را می پذیرند اما کش��ورهایی براساس یک برداشت کامال 
ناصواب و خطای اس��تراتژیک که بس��یار پرهزینه هم برای خود و 
هم برای مردم بی گناه و بی دفاع یمن اس��ت، وارد عملیات نظامی 
شده اند هم باید هر چه سریعتر واقعیت این منطقه را درک کنند و 
اجازه دهند طرف مقابل بدون پیش شرط و خونریزی بیشتر و تحت 
 نظارت سازمان ملل پای میز مذاکره بیاید و پیش از آن اجازه دهند

 کمک های انسان دوستانه به یمن برسد چراکه متاسفانه وضعیت 
انسانی در یمن بسیار وخیم است و شرایطی که توسط ائتالف به سر 
کردگی عربستان علیه مردم یمن وضع ش��ده است کامال غیر قابل 
قبول و مخالف مقررات بین الملل و نقض مقررات حقوق بشر دوستانه 

است و باید هر چه سریعتر متوقف شود.
وی ادامه داد: سازمان ملل باید دسترسی به داخل یمن داشته باشد تا 
بتواند اقالم انسان دوستانه و کمک های انسانی و پزشکی را به مردم 
یمن که بسیار نیازمند هستند برساند و ما از سازمان ملل متحد توقع 

داریم که این اقدام را هرچه سریعتر انجام دهد.
ظریف گفت: من و همکارانم در روزها و هفته های گذشته در تماس 
نزدیک با دبی��ر کل ملل متحد معاون دبی��ر کل در امور کمک های 
بشردوس��تانه و نمایندگان ویژه دبیر کل در موض��وع یمن بوده ایم 
و امیدواریم هرچه سریع تر دستور کار را که یک دستور کار انسانی 

است اجرایی کنیم.
ظریف در پاسخ به س��وال دیگری در این باره که دلیل تغییر مواضع 
آمریکا در پی بیانیه لوزان چه بوده اس��ت بیان کرد: برداش��ت های 
گوناگونی از مواضع مذاکراتی ایاالت متحده مطرح شده است. ما از 
ابتدا اصرار کردیم که هیچگونه زیاده خواهی را نخواهیم پذیرفت و 
هیچگونه تالش برای تحریم را نخواهیم پذیرفت و اعتقاد داریم که 
چارچوب های تعیین شده و چارچوب هایی که مشترک هستند و 
برای پاسخ های مورد بحث در لوزان به آنها رسیدیم که نتیجه بیش 
از ۱۸ ماه مذاکره سنگین و طوالنی بوده است پاسخ هایی است که به 
نفع همه طرف ها و جامعه بین المللی بوده و برای کنار گذاشتن این 
بحران ساختگی تصنعی مفید بوده است و الزم است پیگیری شود تا 

به نتیجه نهایی در قالب یک توافق برسد.
وی گف��ت: م��ا اعتق��اد داری��م زی��اده طلب��ی و زی��اده خواه��ی 
تنه��ا باع��ث طوالن��ی ش��دن مذاک��رات خواه��د ش��د و هی��چ 
 نتیج��ه ای ب��رای طرفی ک��ه زی��اده خواهی م��ی کن��د نخواهد 

داشت.
وزیر امور خارجه کش��ورمان همچنین در ابتدای این نشست ضمن 
ابراز خرسندی از این موضوع که وزیر امور خارجه مجارستان بعد از 
۱۴ س��ال به ایران سفر کرده است گفت: مجارس��تان به عنوان یک 
کشور با تاریخ دیرینه در اروپا و روابط طوالنی در ایران برای ما هم در 
ارتباطات منطقه ای با اتحادیه اروپا و هم ابعاد دو جانبه شریک مهم 

و قابل توجهی است.

ظریف در نشست خبری مشترک با همتای مجاری:

طرح ایران، تنها طرح منطقی برای یمن
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 آمار مدیران » بی اعتقاد«
 روی میز دولت

یک فعال سیاسی اصالح طلب تأکید کرد: ادامه حضور 
مدیران ناکارآمد، کش��ور را با مشکالتی مواجه می کند 
برای همین دولت و در راس آن روحان��ی، باید به ناچار 
در مورد برخی مدیران سیاس��ی خود تجدیدنظر کند. 
محس��ن مهرعلیزاده، در مورد ع��دم هماهنگی برخی 
مدیران اجرایی با سیاس��ت های دول��ت یازدهم گفت: 
با اطالعاتی که ای��ن روز ها دریاف��ت می کنیم ، من هم 
معتقدم درصد باالیی از مدیران هنوز به این دولت اعتقاد 
ندارند. حتی شنیده ام آمار این مدیران با عدد و درصد به 
دولت رسیده است. وی افزود: افرادی از دولت قبل باقی 
ماندند که همراهی الزم را ب��ا دولت روحانی ندارند، اگر 
قرار باش��د وضعیت به همین منوال پیش برود، موضوع 
تعارف بردار نیست؛ چراکه این مسأله مشکالت زیادی را 

برای دولت ایجاد می کند.

بحران آب هم محل نان و نوا 
شد!

هادی خانیکی در نشس��تی با عن��وان »آب، فرهنگ و 
رسانه« گفت: بر اس��اس گزارش محققانه دانشجویان 
دانشگاه تهران که در رس��انه ها منتشر شد، از بین ۱۶5 
مس��أله  مهم کش��ور در س��ال ۹۴، ۱0 اولویت انتخاب 
شد. در میان این اولویت ها پس از مسأله  هسته ای، آب 
مهم ترین چالش ایران در س��ال جاری است. به نوشته 
فارس خانیکی به تش��ریح هفت عنوان بر تر رس��انه ها 
با موضوع آب طی دو س��ال گذش��ته پرداخت و گفت: 
مسأله  سد گتوند، به عنوان یک پروژه پرهزینه، بیشترین 
انعکاس را در فضای رسانه ای داشته و در   نهایت دیدگاه 
کار شناس��ان این بوده که این س��د موزه عبرت محیط 
زیس��ت ایران اس��ت. مس��وول انجمن علمی مطالعات 
فرهنگ��ی و ارتباطات ادام��ه داد: زاین��ده رود و ارتباط 
این رودخانه با فرهنگ ایران��ی، بر هم خوردن رژیم آبی 
منطقه و در   نهایت تحصن نماین��دگان در مقابل دفتر 
ریاست جمهوری برای اصالح مدیریت آب زاینده رود، 
دومین تیتر برجسته مطبوعات بود. خانیکی گزارش ناسا 
درباره ورود ایران به دوره خشکسالی ۳0 ساله، سخنان 
عیسی کالنتری در نشس��ت تاالب گاوخونی، سخنان 
رنانی در سلسله نشست های »آب، فرهنگ و جامعه« و 
نتایج گزارش محققانه دانشجویان دانشگاه تهران درباره 
مهم ترین چالش های دولت در سال ۹۴ را دیگر تیترهای 
برجس��ته مطبوعات در زمینه آب اعالم کرد. وی افزود: 
بحران آب در ایران سبب ش��ده در سطوح کار شناسی 
عده ای به نان برسند که این مس��أله  مانع شکل گیری 
گفتگو اس��ت. اما اگر فضای گفتگو شکل بگیرد، در این 
فضا س��هم و نقش همه افراد تعریف می شود. به اعتقاد 
خانیکی در ایران که دچار پیچیدگی مخاطب هستیم، 
می توانیم از پتانسیل اهالی فرهنگ، هنر و ادب هم برای 
حل مسأله آب اس��تفاده کنیم ضمن آنکه در جوامعی 
نظیر ایران که نقش دولت در مدل های توسعه، محوری 

است، نیاز به سیاستگذاری جامع رسانه ای داریم.

یک عضو پایداری، منکر 
جریان انحرافی شد

مناظ��ره » اعت��دال، گریز ی��ا گزیر« با حض��ور مهدی 
کوچک زاده نماینده م��ردم ته��ران و غالمعلی دهقان 
عضو ش��واری مرک��زی و س��خنگوی ح��زب اعتدال و 
توسعه در دانشگاه س��منان برگزار شد. به نوشته سایت 
»م��ی دان ۷۲« در بخش��ی از مناظره کوچ��ک زاده به 
گرانی های دو سال پایانی دولت احمدی نژاد اشاره کرد 
و افزود: چرا می خواهیم همه تقصیر ها را به گردن دولت 
قبل بیاندازی��م و چرا دولت نهم و دهم را مس��بب همه 
بدبختی های عالم معرفی می کنی��م؟! اگر احمدی نژاد 
می خواست گرانی ایجاد کند و به فکر مردم نباشد چرا از 
ابتدای هشت سال خود این کار را شروع نکرد و به سراغ 
مسکن مهر و سهام عدالت و... رفت؟! چرا تا سال ششم 
همه چیز خوب بود و این اتفاقات در دو سال پایانی رخ 
داد؟! وی س��پس افزود: وجود جریان انحرافی در دولت 
احمدی ن��ژاد مص��داق دروغگویی به مردم اس��ت، چرا 
این مس��ائل را به مردم نمی گویید؟! چرا با مردم صادق 

نیستید؟! چرا دروغ می گویید؟!

مقصد بعدی احمدی نژاد 
کجاست؟

محمود احمدی نژاد محل س��خنرانی های خ��ود را به 
مس��اجد بازگردانده اس��ت. به نوش��ته س��ایت صراط، 
احمدی نژاد از زمان پایان دوره ریاس��ت جمهوری اش 
تا کن��ون چند بار به ش��هرهای مختلف کش��ور دعوت 
ش��ده که قریب به اتفاق برنامه های مذکور در مس��جد 
برگزار شده اند. او س��خنرانی های خود در قم، شهرری، 
باب��ل، منطقه افس��ریه و... را همگی در مس��جد برگزار 
کرده اس��ت. س��خنرانی های احمدی نژاد از نظر نحوه 
برگزاری، نوع استقبال، رفتار احمدی نژاد و همراهانش 
و... به شدت شبیه سخنرانی او قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری ۸۴ شده اس��ت. احمدی نژاد حتی بسیاری از 
برنامه های تبلیغاتی خود برای انتخاب��ات ۸۴ را هم در 
مسجد برنامه ریزی کرده بود. احتماال مهم ترین تفاوت 
حضور احمدی نژاد در مساجد در سال های ۸۴ و ۹۴، به 
محتوای سخنرانی های او بازمی گردد که امروز کامال به 
ادبیات »بهاری« تبدیل شده است. هرچند این تفاوت را 
در همراهان رییس جمهور سابق نیز می توان جستجو 

کرد. 

شنیده ها 

نخستین آزمایشگاه   تجهیزات 
ضدانفجار ساخت ایران

فلسطین با  مظلومیت 
مضاعف مواجه است

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسالمی و در 
جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها برای طرح 
نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاس��ی با ماده ۱۳ این 
طرح با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع 

از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 براس��اس این م��اده؛ اح��زاب دارای پروان��ه فعالیت در 
چارچوب قوانی��ن و مقررات جمهوری اس��المی ایران و 
برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات به شرح فعالیت 
سیاس��ی، انجام فریضه امر به معروف و نه��ی از منکر در 
جهت اجرای اصل هش��تم قانون اساس��ی در چارچوب 
مقررات این قانون، اظهارنظر آزاد و علنی در مسائل کشور 
در راس��تای وظایف قانونی احزاب، معرف��ی و حمایت از 
نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخاب��ات و ائتالف با دیگر 

احزاب برخوردارند.
عالوه برای��ن اح��زاب می توانن��د در زم��ان انتخابات یا 
غیر آن با دیگ��ر اح��زاب دارای پروانه فعالی��ت در مورد 
نامزد ی��ا نامزده��ای انتخاباتی ی��ا موارد دیگ��ر ائتالف 
نمایند. در ص��ورت ائت��الف کلیه مس��ئولیت های آن را 
 پذیرا باش��ند و مرات��ب را به اطالع کمیس��یون ماده ۱0

 برسانند. 
عالوه بر این ط��رح پیش از این نیز کلیات طرح اس��تاني 
ش��دن انتخابات مجلس به تصوی��ب نمایندگان مجلس 
رس��یده بود که موافقان آن معتقدند به قدرتمند ش��دن 

احزاب کمک خواهد کرد.
کشور ما باید به سمت ایجاد حزب حرکت کند

عباسعلي منصوري آراني نماینده مردم کاشان در مجلس 
که از موافقان این طرح محسوب مي شود در گفتگو با ایمنا 
گفت: کشور ما باید به س��مت ایجاد حزب حرکت کند ما 
از نبود حزب آس��یب هاي جدي دیده ایم و استعدادهاي 
زیادي ب��ه دلیل نابس��اماني احزاب از بی��ن رفته اند.وي 

افزود: اگر احزاب در کشور فعال باشند دیگر شاهد حضور 
اتفاقي و تصادفي افراد در صحنه سیاست و مدیریت کشور 
نخواهیم بود و از طریق شکل گیري احزاب استعدادها در 

مدار خود قرار مي گیرند.
منصوري آران��ي همچنی��ن تصریح کرد: اگ��ر انتخابات 
مجل��س و حت��ي ریاس��ت جمه��وري را مورد بررس��ي 
قرار دهی��م متوجه خواهیم ش��د که برخ��ي از چهره ها 
پی��ش از انتخاب��ات ش��خصیت ه��اي تعیی��ن کنن��ده 
اي در عرص��ه سیاس��ت و مدیریت کالن کش��ور نبودند 
و ب��ه موجب همین ما ش��اهد برخ��ي ناهنج��اري ها در 
 مدیریت کش��ور هستیم.حزب افراد شایس��ته را پرورش

 مي دهد
نماینده مردم کاش��ان اف��زود: اگر احزاب وجود داش��ته 
باش��ند عالقمندان به فعالیت هاي سیاس��ي مي توانند 
از نوجوان��ي به عضویت ی��ک حزب دربیاین��د و با اصول 
سیاست آش��نا ش��وند و از این طریق دیگر شاهد حضور 
 تصادف��ي اف��راد در مس��ائل کالن مملکت��ي نخواهی��م

 بود.

س��اعت ۱0 صبح یکش��نبه، دومین جلسه رسیدگی 
به پرونده احمد توکلی، مدیر مس��وول سایت الف در 
س��الن اجتماعات امام خمینی)ره( دادگاه مطبوعات 

برگزار شد.
در این پرونده شاکیان عبارت بودند از دادستان تهران، 
علی اکبر جوانفکر، اسفندیار رحیم مشایی، محمدرضا 
رحیمی، خرم آبادی ریی��س کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه و معاون قضایی دادس��تان کل کشور، حمید 
بقایی، س��عید مرتضوی و صالحی امی��ری که پس از 
قرائت قرآن و آغاز دادگاه در شعبه ۷۸ به ریاست قاضی 
جاللی اعالم ش��د که علی اکبر جوانفکر طی الیحه ای 

رضایت خود را اعالم کرده است.
نکته قاب��ل توج��ه در ای��ن دادگاه،  حض��ور برخي از 
نماینگان مجلس ش��وراي اس��المي در کن��ار احمد 
توکلي بود. جعفرزاده ایمن آبادی، نادران، تاجگردون، 
امیرآب��ادی، تاب��ش، س��قایی، فوالدگر، دهدش��تی، 

محجوب و ... از جمله این نمایندگان بودند.
حمیدرضا فوالدگر، نماینده اصفهان در همین رابطه 
و در تشریح علت حضور خود در دادگاه توکلي گفت: 
دادگاه علني ب��ود و نمایندگان براي اط��الع یافتن از 
مسایل دادگاه در جلس��ه امروز حاضر شدند. ما اجازه 
صحبت نداشتیم؛ اما رفتیم تا نشان دهیم که اگر قرار 
است شخصي همچون احمد توکلي با آن همه سوابق 
انقالبي تنها به دلیل انتشار برخي کامنت ها در سایت 
الف مورد هجوم این میزان اتهام س��نگین قرار گیرد، 

پس تکلیف سایرین روشن است.
وي با بیان آنکه نمایندگاني که در این جلس��ه حضور 
داشتند از سالیق سیاس��ي مختلفي برخوردار بودند، 
افزود: البته از طرفي برگ��زاري این دادگاه نقطه قوتي 
براي نظام محسوب مي شود و نشان مي دهد که هیچ 

مالحظه اي براي تخلفات افراد لحاظ نمي شود، حتي 
براي شخصي که چهار دوره نماینده مجلس و دروه اي 

نیز وزیر جمهوري اسالمي بوده است.
وي خاطر نشان کرد: اتهاماتي که به توکلي وارد شده 
است بیشتر به دلیل انتش��ار کامنت هایي بوده که در 
سایت الف منتشر ش��ده است. درست است که انتشار 
کامنت ها بر عهده مدیر سایت اس��ت، اما نمي توان به 
دلیل وارد کردن انتقاداتي به رییس جمهور یا رییس 
قوه قضاییه، حرکت ایشان را اقدام علیه نظام دانست و 

این اتهامات سنگین را علیه وي وارد کرد.
نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: به دلیل طوالني 

شدن جلسه امروز دادگاه، تنفس اعالم شد.
وي با اشاره به ش��اکیان خصوصي توکلي نیز گفت: از 
میان ش��اکیان خصوصي، مش��ایي، بقایي و جوانفکر 
پیش از برگ��زاري دادگاه اعالم رضای��ت کرده بودند، 
اما صالحي امیري، رحیمي و مرتضوي ش��کایت خود 
را حفظ کردند. کارگروه مصادی��ق مجرمانه نیز دیگر 

شاکي این پرونده بود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر علت حضور صادق زیبا 
کالم در این دادگاه نیز گفت: ظاهرا ایش��ان نس��بتي 

خویشاوندي با احمد توکلي دارد.
شایان ذکر است، جلسه دادگاه ساعت ۱۳:00 به پایان 
رسید و احمد توکلی در جمع خبرنگاران اعالم کرد که 
بی گناه اس��ت و باید تبرئه شود. او همچنین گفت که 
بیشتر شکایت ها از سوی دادستانی تهران عنوان شده 
است.در این دادگاه نماینده خرم آبادی هم از شکایت 
خود دفاع کرد و اعالم کرد که سایت الف ۱00 عنوان 

مجرمانه دارد که باید به آن رسیدگی شود.
بنابر اعالم قاضي دادگاه، جلسه بعدي رسیدگي به این 

پرونده سوم خرداد برگزار خواهد شد.

فوالدگر در دادگاه احمد توکلي چه مي کرد؟۸۰ درصد از نمایندگان مجلس فرصت مطالعه قوانین را ندارند!



یادداشت

مرگ دو نفر 
در جاده کویر مرنجاب 

در اثر واژگونی خ��ودروی رونیز در جاده کوی��ر مرنجاب آران و 
بیدگل دو نفر در دم جان باختند.

مس��وول پایگاه های فوریت های پزش��کی 115 آران و بیدگل 
گفت:در اثر سرعت بیش از اندازه خوروی رونیز در کیلومتر 30 
جاده مرنجاب آران و بیدگل دو نفر در دم جان باختند و دو نفر 
نیر مصدوم شدند. علی قربانی افزود: این تصادف در اثر سرعت 
باال و واژگونی خودرو اتفاق افتاده اس��ت و یک دختر 23 ساله و 
یک پسر 27 ساله دو جوانی بودند که در این حادثه جان باختند. 
وی گفت: با توجه به حجم باالی ورود و خروج گردشگران از کویر 
زیبای مرنجاب این منطقه از جاده مناسبی از لحاظ زیرسازی و 

عرض مناسب برخوردار نیست.
مس��وول پایگاه های فوریت های پزش��کی 115 آران و بیدگل 
گفت: نداش��تن عالئم راهنمایی رانندگی ب��ه ویژه در پیچ های 
خطرناک نیز از دیگر دالیل ایجاد تصادفات و واژگونی خودروها 
می شود که امیدواریم با همکاری ارگان های مربوطه این مشکل 

برطرف شود.

 برخورد کاميون حامل علوفه
 با سيم هاي فشار قوي

یک دس��تگاه خودروي کامیونت ک��ه بیش از ان��دازه ي مجاز 
بارگیري کرده بود، با س��یم هاي فش��ار قوي برق برخورد کرد 
و آتش مهیبي را به وجود آورد. یک دس��تگاه کامیونت ایسوزو 
حامل بار علوفه هنگام عبور از خیابان کهندژ اصفهان، به دلیل 
بارگیري بیش از اندازه و ارتفاع بسیار زیاد آن، با سیم هاي فشار 
قوي برق برخ��ورد کرد و علوف��ه ها طعمه حریق ش��د. رییس 
ایس��تگاه 12 آتش نش��اني اصفهان که فرماندهي حریق را بر 
عهده داشت در خصوص این حادثه گفت: زماني که زنگ حریق 
ایس��تگاه هاي ۸، 1۶ و 21 به صدا در آمد نیروهاي عملیاتي به 
خیابان کهندژ اعزام شدند و متوجه شدیم که نه تنها کامیونت 
حامل علوفه دچار حریق شده بلکه دو خودروي سواري نیز دچار 
آتش س��وزي ش��ده و حریق، هر لحظه در حال گسترش است 
و مي تواند من��ازل همجوار و کارگاه نج��اري را نیز درگیر کند. 
آتشیار پیام ستایش تصریح کرد: هنگامي که باِر کامیونت دچار 
حریق شد، راننده تالش کرد از محل س��یم هاي برق دور شود 
اما علوفه هاي آتش گرفته بر روي زمین پراکنده شد و مقداري 
از آنها نیز بر روي خودروي نیس��ان پارک شده ریخته شد و آن 
 را نیز به آتش کش��ید. وي با بیان اینکه به دلیل خش��ک بودن

 علوفه ها، حریق با سرعت بس��یار زیادي در حال گسترش بود، 
افزود: حضور به موقع نیروهاي آتش نشان توانست، آتش هر دو 
خودرو را خاموش و از سرایت به منازل همجوار جلوگیري کند.

آخرین وضعيت پرونده اسيدپاشی 
اصفهان

رییس پلیس آگاهی ناجا آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اسیدپاشی 
در اصفهان را تش��ریح کرد و گفت: شخصا رس��یدگی به این پرونده را 
برعهده دارد و پرونده آن روی میز کاری اش اس��ت. سردار محمدرضا 
مقیمی در خصوص آخرین وضعیت رس��یدگی به پرونده اسیدپاشی 
اصفهان اظهار داش��ت: موضوع اسیدپاش��ی اصفهان و ب��ه طور کلی 
جرم اسیدپاش��ی از اولویت های ماس��ت و پلیس تا زمان کشف جرم و 
دستگیری عامالن رسیدگی به آن را به شکل ویژه ادامه خواهد داد. وی 
با بیان اینکه درخصوص پرونده اسیدپاشی اصفهان نیز تا زمان کشف 
پرونده موضوع به شکل ویژه پیگیری می شود، گفت: یکی از پرونده هایی 
که ش��خصا روی آن کار می کنم، همین موضوع پرونده اسیدپاش��ی 
اصفهان است. رییس پلیس آگاهی کش��ور درباره اینکه چندی پیش 
گفته ش��د که مظنون اصلی این حادثه دستگیر ش��ده است، گفت: ما 
مظنونان مختلفی درخصوص این جرم داش��تیم که یکی از مظنونان 
شرایطش با متهم اسیدپاشی هماهنگی داش��ت. این فرد به سرقت از 
منازل اعتراف کرده و گفته بود که پس از سرقت از منازل آنجا را به آتش 
می کشید، اما به طور کلی وی نیز تنها مظنون اصلی این حادثه نیست 
و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. مقیمی ادامه داد: البته این فرد 
جرایم زیادی را مرتکب شده و دستگیری اش آمار سرقت در اصفهان را 
کاهش داده بود. خبرنگاری از رییس پلیس آگاهی کشور پرسید که آیا 
با گذشت زمان امکان به نتیجه رسیدن این پرونده وجود دارد یا خیر، 
گفت: حتما احتمال کشف آن وجود دارد و اگر االن به دفتر کاری من 

بروید، این پرونده روی میز من است و ما امید به کشفش داریم.

 فعاليت 40 مرکز نگهداری سالمند
 در استان 

مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان با بیان اینکه 40 مرکز نگهداری 
سالمند در استان اصفهان وجود دارد، گفت: خیران باید برای ساخت 

مکان مناسب نگهداری سالمندان مشارکت کنند.
سعید صادقی اظهار داش��ت: با توجه به اینکه سالمندان سرمایه های 
 جامعه هس��تند و ای��ن دوره، ویژگی ه��ای بالقوه ای دارد ک��ه نیاز به

 مراقبت های مناس��ب دارد. وی افزود: توجه به نگهداری سالمندان و 
فراهم کردن مکان مناسب برای نگهداری سالمندان یکی از نیازهای 
ضروری کشور است که رویکرد جدید دولت هم در همین راستا ایجاد 
بستر مناس��ب برای مش��ارکت خیران در این زمینه اس��ت. مدیرکل 
بهزیس��تی اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: مرکز نگهداری س��المند 
خمینی ش��هر در 2 طبقه به مس��احت 20 هزار مترمربع و با ظرفیت 
نگهداری 200 سالمند اس��ت که بیش از ۸0 میلیارد ریال هزینه نیاز 
دارد. صادقی گفت: زمین ای��ن مرکز را خیران خمینی ش��هری اهدا 
 کردند و تاکنون بیش از 20 میلیارد ریال از هزینه ساخت آنرا به عهده 

گرفتند.

 28 خرداد ماه، پایان امتحانات 
مدارس اصفهان 

امتحانات مدارس استان اصفهان قبل از ماه مبارک رمضان و حداکثر تا 
پایان روز 2۸ خرداد ماه پایان می یابد. رییس اداراه سنجش آموزش و 
پرورش اصفهان گفت: امسال با توجه به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان 
طبق برنامه ریزی های انجام شده، امتحانات از دوم خرداد ماه در مدارس 
 استان آغاز می ش��ود و حداکثر تا روز 2۸ خرداد ماه به پایان می رسد.

محس��ن کمالی گف��ت: خان��واده ه��ا در فص��ل امتحان��ات از رفت 
و آمده��ا، مهمانی ها و مس��افرت خ��ودداری کنن��د و فضایی خالی 
از هرگونه اس��ترس را ب��رای دانش آم��وزان فراهم کنن��د. وی تاکید 
ک��رد: خان��واده ها س��عی کنن��د در فص��ل امتحان��ات به مس��ائل و 
مش��کالت خانوادگی و اقتصادی س��امان دهند و هیچ گونه فش��ار و 
 استرس��ی برای گرفتن نمه خوب به فرزندانش��ان نداش��ته باش��ند.

کمالی به دانش آموزان هم توصیه کرد: در فص��ل امتحانات از فضای 
مجازی و ب��ازی های رایان��ه ای فاصل��ه بگیرند، از تفریح های س��الم 
نظی��ر ورزش به��ره ببرند و تغذیه مناس��بی ک��ه خانواده ب��رای آنها 
در نظ��ر گرفتند تا اس��تفاده کنند و س��عی کنند از اس��تراحت کافی 
 برخوردار باش��ند تا با آرامش بیش��تری در جلس��ه امتح��ان حضور

 یابند.

عمليات اجرایي تقاطع غيرهمسطح
 2۵ آبان آغاز مي شود

ش��هردار اصفهان از آغاز عملی��ات اجرایي تقاطع غیرهمس��طح 25 
آبان از  ام��روز  خبر داد. س��ید مرتضي س��قاییان نژاد گف��ت: تقاطع 
غیرهمس��طح 25 آبان رینگ دوم ترافیکی اصفهان را ساماندهی می 
کند. به طوري که این پروژه مش��کالت ترافیکي خیاب��ان هاي کاوه و 
باهنر را رفع مي کند. وي با اش��اره به این که تقاطع غیرهمسطح 25 
آبان به صورت زیرگذر و روگذر احداث مي ش��ود، اظهار داش��ت: امید 
 است این طرح تا پایان س��ال جاري در اختیار ش��هروندان قرار گیرد.
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ش��اید همه م��ا باره��ا و بارها از 
غیرقابل استفاده شدن بسیاری 
از نرم افزاره��ای رایان��ه ای ب��ه 
دلیل عدم ک��رک کردن صحیح و یا نیاز آنها به س��ریال 
برای فعال ش��دن ش��اکی ش��ده ایم اما خبر نداریم که 
سیس��تم عامل لینوکس با امکان نص��ب نرم افزارهای 
آزاد تمام تحریم های رایانه ای جهان را شکس��ته است. 
به گزارش زاینده رود،  برخی کش��ورها هنگام استفاده 
از نرم افزارهای مختلف به دلی��ل تحریم های موجود با 
مش��کالتی از قبیل در دس��ترس نبودن اصل نرم افزار 
و یا گرانی بی��ش از ح��د آن روبه رو هس��تند و مجبور 
 به دانلوده��ای غیر مج��از و یا شکس��تن قفل نرم افزار

 می شوند، با این وجود کاربران پس از دریافت نرم افزار 
با مشکالت دیگری از قبیل به روز رسانی نرم افزار مواجه 

می شوند که امکان غیرفعال شدن نرم افزار را می دهد.
از ی��ک س��و ممکن اس��ت ف��ردی ای��ده ای ب��رای 
ارتقای نرم افزار مورد نظر داشته باشد، اما با توجه به اینکه 
کدهای برنامه نویسی نرم افزار مورد نظر را در دسترس 

ندارد، قادر به انجام اصالحی بر روی نرم افزار نیست.
ما در زندگی روزمره از وسایل مختلفی استفاده می کنیم 
که سیستم عامل گنو لینوکس به صورت مستقیم یا غیر 
مستقیم در آن به کار رفته است؛ مانند سرچ گوگل، سایت 
ویکی پدیا، استفاده از ADSL ، گوشی های اندروئیدی 
و موارد دیگر. با وجود اینکه اس��تفاده از گوش��ی هایی 
 با نرم افزار اندروئید در ایران به خوبی جا افتاده اغلب آنها 
نمی دانند اندروئید همان سیستم عامل لینوکس است که 
برای موبایل طراحی شده است و آن را طرح دیگری مشابه 

ویندوز می دانند. لینوکس یا اندروئید موبایل همانند داس 
و ویندوزهای با نسخه های مختلف نوعی سیستم عامل 
محسوب می شود و هر قدر داس متفاوت تر از ویندوز بود 
لینوکس نیز با آن متفاوت اس��ت. روزی داس سیستم 
عامل تمام کامپیوترها بود تا زمانی که ویندوز خودنمایی 
کرد و داس را پش��ت س��ر گذاش��ت و به نظر می رسد با 
افزایش اطالعات جهانیان از مزایای لینوکس روزی نیز 

این سیستم عامل بر ویندوز پیشی بگیرد.
 نخستين سيستم عامل آزاد در جهان شکل 

گرفت 
برای نخس��تین بار ایده نرم افزار آزاد توس��ط فردی به 
نام »ریچارد اس��تالمن« در س��ال 19۸3 ارائه شد. این 
فرد هنگام استفاده از پرینتر کامپیوتر با مشکلی مواجه 
شد و برای برطرف ساختن این مشکل از شرکت سازنده 
کامپیوتر درخواست درایور پرینتر خود را کرد تا خودش 
مش��کل را حل و به ارتقای سیس��تم خود بپ��ردازد، اما 
شرکت سازنده به علت »متن بسته بودن«  این نرم افزار 
ب��ه اس��تالمن اج��ازه تغیی��ر در این نرم اف��زار را نداد.

استالمن پس از این واقعه تصمیم گرفت جنبشی با نام 
جنبش نرم افزاری آزاد راه اندازی کند.

ش��روع ای��ن جنب��ش با نرم افزارهای��ی ب��ه ن��ام 
ایمکس Imax و Gcc انجام شد و اکنون بزرگ ترین و 
معروف ترین آنها سیستم عامل لینوکس است  واستالمن 
اولین کاری که بعد از تعریف آزادی ه��ا کرد ایجاد یک 
سیس��تم عامل آزاد و کلید زدن پروژه »گنو« در سال 
19۸4بود، وی س��پس مجوز گنو را ثب��ت کرد. بعد از 
ثبت مجوز گنو نرم افزارهایی تحت ای��ن مجوز صادر و 

شرکت های مختلفی از  ایده های آزادی که در مجوز ثبت 
شده بود استفاده و آنها را طبق نیازهای خود شخصی سازی 
و منتش��ر کردند، مانند بنیاد آپاچی، موزیال و غیره.یکی 
از نرم افزارهای مهم که تحت این مجوز ایجاد شد هسته 
لینوکس بود که ابتدا تنها یک پروژه دانشجویی محسوب 
می ش��د، اما کم کم تکمیل و سیستم عامل گنولینوکس 

شکل گرفت.
واژه نرم افزار »متن باز« به جای نرم افزار آزاد

 14 سال بعد از ثبت رسمی پروژه گنو در سال 199۸ واژه 
جدید »open source« به معنای » متن باز«ایجاد شد 
تا مفهوم صحیح واژه انگلیسی »free « را در بر بگیرد،به 
این معنا که نرم افزار آزاد می تواند رایگان و یا غیر رایگان 
باشد، ولی کدهای برنامه نویس��ی آن در اختیار کاربر قرار 

می گیرد.
مزایای استفاده از نرم افزارهای آزاد به جای   

غير آزاد
 مبینا طالقانی، کارشناس امور رایانه در ارتباط با جنبش 
نرم افزارهای آزاد اظهار داشت:  یکی از مهم ترین مزیت های 
این نرم افزارها در مقایس��ه با بقیه، عدم ویروس��ی شدن 
سیستم عامل در س��طح کاربری عادی است، ضمن اینکه 
زیبایی میز کار، سه بعدی بودن آن و  تنوع نرم افزارها را 
نباید فراموش کنیم. وی افزود: مزیت دیگر این نرم افزارها 
برای کارب��ران این اس��ت که در س��طح کارب��ری عادی 
همه نرم افزارهای مورد نیاز رایگان ب��وده و به راحتی در 
دسترس مخاطب قرار می گیرد.طالقانی با بیان اینکه کشور 
ما به دلیل شرایط خاص خود و فرهنگ و سیاست متفاوت 
می تواند از این نرم افزارها بهره فراوانی ببرد، تصریح کرد: در 
سیستم عامل هایی مانند ویندوز عالوه بر وجود بدافزارها، 
کاربران کشور ایران برای استفاده و به روز کردن نرم افزارها 
با محدودیت های سیاس��ی روبرو هس��تند، در  حالیکه 
در نرم افزارهای آزاد ای��ن محدودیت وجود ن��دارد و به 

راحتی می توان آنها را آپدیت کرد.
پارسيکس نخستين توزیع لينوکس ایرانی  

کارش��ناس امور رایان��ه تاکی��د کرد: نخس��تین توزیع 
لینوک��س ایران��ی ب��ا نام parsix همراه  ب��ود ک��ه 
س��بب ورود نرم افزار آزاد ب��ه ح��وزه زب��ان پارس��ی 
ش��د؛ لینوک��س ایرانی  parsix هن��وز ه��م در ح��ال 
توس��عه اس��ت، ضم��ن اینکه  توزیع ه��ای دیگ��ری 
ب��ا نام parsidora و arios تولید ش��ده اس��ت. وی 
ادامه داد: همچنی��ن در ایران اقدام به نوش��تن کتابخانه 
زبانه ه��ای دوطرف��ه توس��ط به��داد اس��پهبد کارمند 
فعلی ش��رکت گوگل کانادا باعث ش��د بین زبان پارسی 
ونرم افزارهای آزاد هم گرایی منحصر به فردی ایجاد شود.

تجربه کار کردن با سيستم عامل آزاد لينوکس؛

هیچ نرم افزارهای برای شما بسته نیست

یادداشت

اخبار کوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان گفت: پنج سال پیش 
مجوز ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری کشور در اصفهان صادر 
شد؛ اما تاکنون هیچ کاری در سطح کشور و استان انجام نشده و 

این امر نیازمند توجه جدی است.  
نعمت اهلل اکبری با اش��اره به همایش قطب های علمی کشور، 
اظهار داشت: اگر در برنامه های آتی قطب علمی کشور، رویکرد 
دانش بنیان را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهیم، راهی میانبر 
برای رسیدن به چشم انداز برنامه های خود و پیشرفت اقتصادی 
کشور گشوده ایم. وی با بیان اینکه 10 سال پیش قرار بود اصفهان 
پایلوت تشکیل کریدور علم و فناوری قرار بگیرد و تمامی مبانی و 
اصول اولیه برای این امر تدارک دیده شد، افزود: در سال ۸۸ نیز 
این مجوز را دریافت کردیم تا اصفهان محل استقرار منطقه ویژه 
علم و فناوری در کشور قرار گیرد؛ اما پس از گذشت 5 سال هیچ 
اقدامی در این زمینه انجام نشده و اکنون چهار استان تبریز، یزد، 

مشهد و بوشهر نیز در این زمینه متقاضی شده اند.
 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه با 
این شرایط هیچ گاه به جایگاه نخست علمی و فناوری دست پیدا 
نخواهیم کرد،اظهار داشت: تشکیل منطقه ویژه علم و فناوری 
می تواند یک حرکت جدی برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان 
در کش��ور قرار گیرد. وی اضافه کرد: حت��ی جانمایی برای این 
منطقه ویژه نیز مشخص شده است و باید هرچه سریع تر عقب 

ماندگی خود در این زمینه را اصالح کنیم.
اکب��ری در بخش دیگری از س��خنان خ��ود با اش��اره به اینکه 
 دانشگاه اصفهان در دور چهارم قطب های علمی کشور حضور 
پر رنگ تری در ساختار علمی کشور و تحقق اهداف کالن نظام 
خواهد داش��ت، مثالی درباره عملکرد این قطب های علمی زد 
و گفت: به طور مثال در حوزه روانشناس��ِی معنویت و ش��ادی 
این قطب علمی تالش دارد تا مطابق با اقتضائات و ارزش های 
موجود در جامعه و با استفاده از روش های تحقیق در روانشناسی 

الگوهایی ارائه کند که سطح زندگی مردم را ارتقا دهد.
وی اضافه کرد: سخن اصلی روانشناسی جدید این است که چرا 
منتظر بیماری روحی و درمان آن باشیم بلکه می توانیم سطح 
زندگی افرادی که دچار اختالل نیستند را نیز افزایش و از بروز 
بیماری در آینده جلوگیری کنیم و به این ش��کل روانشناسی 
معنویت شکل گرفته است. معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
اصفهان تصریح کرد: البته آنچه به عنوان معنویت و ش��اخص 
های معنوی در کشورهای غربی مطرح می شود با جامعه ایرانی 
سنخیت ندارد و باید این رویکرد با ارزش های اسالمی و بومی 

انطباق پیدا کند.

عضو هیات بدوی س��ازمان نظام پزش��کی اصفهان گفت: در 
حال حاضر بیماران نسبت به حقوق خود مطلع نیستند و نبود 
شکایت هیچگاه به این معنا نیست که همه چیز خوب است. 
مجتبی خلیقی نژاد با تاکید بر اینکه برخی از پزشکان تنها به 
مطالعات زمان فارغ التحصیلی خود اکتف��ا می کنند، اظهار 
داشت: این در حالی است که یک پزشک باید هر شب مطالعه 
داشته باش��د و علم خود را به روز کند و همین مسائل سبب 
افزایش خطاهای پزشکی شده است.وی با بیان اینکه کم بودن 
شکایات از جامعه پزشکی دلیل بر نبود خطای پزشکی نیست، 
گفت: بیماران نسبت به حقوق خود آگاهی ندارند و شاید به 
طور مثال بیماری در اثر یک اشتباه ساده از سوی کادر درمانی 
دچار حتی ایست قلبی نیز ش��ود اما در نهایت پیگیر شکایت 
خود نمی شود. عضو هیات بدوی سازمان نظام پزشکی اصفهان 
خاطرنشان کرد: بیماران را باید به گرفتن حقوق خود تشویق 
کنیم و آگاهی بخشیم.وی در ارتباط با تزریق پنی سیلین بدون 
تست گفت: پنی سیلین نه تنها باید بروی بیماری که تاکنون 
پنی سیلین نزده است، تست ش��ود بلکه برای هر بار استفاده 
از پنی سیلین پزشک یا پرس��تار موظف است که آن را تست 
کند. خلیقی نژاد اظهار داشت: در تس��ت پنی سیلین مقدار 
کمی از دارو وارد بدن بیمار می ش��ود بنابراین اگر بیمار دچار 
عارضه شود پزشک یا پرستار می تواند با امکانات احیاء که در 
مطب وجود دارد سریعا بیمار را معالجه کرده و وی را از مرگ 
حتمی و ایست قلبی نجات دهد.وی اضافه کرد: پنی سیلین 
در حالی باید به بیمار تزریق شود که در وهله اول مورد تست 
قرار گیرد و در مرحله بعد در شرایطی پنی سیلین تزریق شود 

که دسترسی به امکانات احیا باشد چراکه اگر بدن بیمار حتی 
به تست پنی س��یلین جواب مثبت نداد بتوان بیمار را احیاء 
کرد.عضو هیات بدوی س��ازمان نظام پزشکی اصفهان گفت: 
ایست قلبی و مرگ از عوارض پنی س��یلینی است که با بدن 
بیمار س��ازگار نیس��ت و بنابراین به دلیل عوارض ش��دیدی 
که دارد تست پنی سیلین باید جزو دستورالعمل های پزشک 
و پرس��تار قرار گیرد. وی در مورد وجود پنی س��یلین چینی 
نیز گفت: من تنها به این ضرب المثل استناد می کنم که »تا 
نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.« خلیقی نژاد گفت: شاید 
مواد اولیه ساخت پنی سیلین تولید داخل از چین وارد شده 
 است.وی با اش��اره به اینکه اگر در دوره ای هم به علت کمبود 
پنی س��یلین مجبور به واردات پنی سیلین ش��ده باشیم در 
داروخانه های دولتی توزیع شده و داروخانه های خصوصی از 

این مواد استفاده نکرده اند. 

 ابهام در ایجاد منطقه ویژه علم 
و فناوری در اصفهان

عضو هيات بدوی سازمان نظام پزشکی اصفهان:

بيماران نسبت به حقوق درمانی خود مطلع نيستند
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طبیعت بهاری سمیرم

سنيم 
ت

فاطمه 
کازرونی



يادداشت

تحلیل

سرزمین چشم بادامی ها، بازاری 
پرسود برای کاالی ايرانی

هر کش��وری برای اینکه بتواند به موقعیتی مطلوب در اقتصاد جهانی 
دست یابد، نیاز به شناخت دقیق امکانات، توانایی و فرصت های موجود 

دارد. 
وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی ایران و روند تعامالت با کشورهای 
جهان به خوبی نشان داده است که چین از جمله کشورهایی که از دید 
سیاسی نزدیک تری به ایران برخوردار بوده و می تواند بازار خوبی برای 

محصوالت ایرانی محسوب شود.
هر کش��وری برای اینکه بتواند به موقعیتی مطلوب در اقتصاد جهانی 
دس��ت یابد، نیاز به ش��ناخت دقیق امکانات، توانای��ی و فرصت های 
موجود دارد. امروزه جذب مدیریت، تجربه و س��رمایه هاي خارجي و 
همچنین انتقال تکنولوژي، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجي 
از مهمترین اولویت های سیاسی و اقتصادی هر کشور و ملتی از جمله 

ایران می باشد. شاید اولین راه پیدا کردن بازارهای هدف است.
وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی ایران و روند تعامالت با کشورهای 
جهان به خوبی نشان داده است که چین از جمله کشورهایی که از دید 
سیاسی نزدیک تری به ایران برخوردار بوده و می تواند بازار خوبی برای 

محصوالت ایرانی محسوب شود.
اقتصاد ملي کش��ورها به وسیله دو مس��یر تجارت و سرمایه گذاري با 
اقتصاد جهاني مرتبط ش��ده اند و بر دولت ها فرض اس��ت تا قوانین و 
مقرراتی ضروري براي ایجاد تسهیالت بیشتر در این مسیر را سرلوحه 
کار خود قرار دهند تا اقتصاد ملي بتواند تعاملی سازنده با اقتصاد جهاني 
داشته باشد. جمهوری خلق چین دراین مسیرتجربه ای موفق وکارآ 

محسوب می شود.
آمار و ارقام نیز این ادعا را به خوب��ی تایید می کند و از موفقیت در این 
بازار خبر می دهد. قطع��ا ظرفیت های فروانی برای حف��ظ این بازار و 
توسعه هر چه بیشتر آن وجود دارد. اما الزم اس��ت برنامه هایی برای 
ارتقا و رشد صادرات به چین در دستور کار قرار گیرد تا چشم بادامی  ها 
بازار خود را در اختیار رقبای ما که بسیار جدی نیز هستند، قرار ندهد.

این کشور دیر زمانی که جای پای خود را در اقتصاد ایران محکم کرده 
است. چشم بادامی ها، در سال ۹۱ در حالی ۷میلیارد و 344 میلیون 
دالر کاال به ای��ران وارد کرده اند که در س��ال ۱3۸4، یعنی مصادف با 
آغاز به کار دولت نهم بود، تفاوت زیادی با جایگاه کنونیش��ان در بازار 

ایران داشتند.
 در حال حاضر مناسبات اقتصادی تهران - پکن به حدود ده میلیارد 
دالر در سال می رسد و تراز تجاری نیز بهبود یافته است و کشور چین 
تبدیل به دومین واردکننده بزرگ به ایران ش��ده است در صورتی که 
۱0 س��ال پیش، پنجمین رتبه را در بین واردکننده های کاال به ایران 
داش��ت. جایگاه آنان نیز برخالف رقیبان عرب خود، هیچگاه در بازار 
ایران دچار تزلزل نش��د؛ چرا که بازار ایران همواره با روی باز پذیرای 
اجناس چینی بوده است. بدین ترتیب می توان اذعان داشت، تحریم  
ایران برای هیچ کشوری که سودی نداشته باشد، برای چشم بادامی ها 

همواره سودآور بوده است.
 شرکت  های چینی در زمینه های گوناگون اقتصادی در بازار ایران به 
فعالیت مشغول اند و نزدیک به صد پروژه در اختیار شرکت های دولتی 
و خصوصی چینی قرار گرفته است. پروژه ها و طرح های اساسی، بنیادی 
و زیربنایی از این گروه هستند. عرصه نفت و گاز نیز یکی از میدان های 
جدید همکاریایران و چین بوده و از ظرفیت باالیی برخوردار اس��ت. 
تاکنون نی��ز قراردادها و توافقنامه های مهمی در ای��ن ارتباط بین دو 

کشور به امضاء رسیده است.
بر اساس گزارشات منتشر شده، پیش بینی می شود حجم روابط تجاری 

دو کشور در سال های آتی از مرز ده میلیارد دالرهم فراتر رود.
بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی، از سالیان 
گذشته صادرات کشور روندی صعودی به خود گرفته است. بر اساس 
این آمار، روند صادرات ایران به کشور چین طی فروردین ماه سال ۹3 
رشدی 62.3۱ درصد از نظر ارزشی داشته است. از نظر وزنی نیز شاهد 
رشد 6۷ درصدی بوده ایم، به طوری که از ۹42 هزار تن در فروردین ماه 

۸۸ به ۱5۷5 هزار تن در فروردین ماه سال ۹3 رسید.
همچنین ارزش دالری صادرات ایران به چین در ماه فروردین س��ال 
۹2، 204 میلیون ۹۷3 هزار و ۸0۹ دالر بوده که در فروردین ماه سال 

گذشته به 332میلیون و 6۹۱ هزار و ۸55 دالر افزایش یافت.
براساس این گزارش��ات، در سال گذش��ته صادرات غیرنفتی ایران به 
چین، رشد 4۷ درصدی را نسبت به سال ۸۷ تجربه کرده است. بدین 
ترتیب هم اکنون چین دومین شریک صادراتی ایران است و سهم این 
کشور از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به ۱4.3۷ درصد رسیده است.

ضروری است ابتدا به بیان نکات و راهکارهایی برای بهبود توسعه روابط 
و تزار تجاری ایران و چین را بیان کنیم:

    انجام فعالیت های بازاریابی و تبلیغاتی در بازار چین
 -   ص��ادرات مواد غذایی ایران به چین در بس��ته بندی مناس��ب و با 

کیفیت بسیار باال
-    سرمایه گذاری مشترک با چینی ها در کشورهای همسایه ایران

-    اعزام رایزن بازرگانی ایران به چین
   - همکاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی دو کشور

 -   تاسیس شرکت مشترک بازرسی و تدوین استانداردهای مورد قبول 
برای کاالهای چینی

 -   توجه به منطقه ویژه اداری هنگ کنگ، به عنوان دروازه ورود به چین
در حال حاضر و با توجه به ناشناخته بودن نسبی محصوالت ایران از 
یک طرف و همچین نامانوس بودن تولیدکنندگان ایرانی با س��الیق 
و خصوصیات اخالقی این چش��م بادامی ها، صدور رای��زان تجاری و 
اقتصادی به بازارهای هدف در الویت قرار دارد و به جهت آش��نایی با 
فرصت های تجاری و شناسایی نیازها و سلیقه های مصرفی در چین 

یک اقدام مهم به شمار می رود.
باید توجه داشته باشیم، صادرات تنها یک فرایند مکانیکی رود و بدل 
کردن کاال و خدمات نیس��ت، بلکه این مهم در محیطی کامال پویا و 

مبتنی بر دانش و اطالعات درست تحقق می یابد.
رش��د اقتصادی باالی چین در س��ال های گذش��ته که بر طبق آمار 
موجود این رقم در س��ال 20۱0 افزون بر ۸ درصد اعالم ش��ده است، 
موجب افزایش رفاه جمعین یک میلی��ارد و 340 میلیون نفری این 
کشور شده و قش��ر ثروتمند ۱30 تا ۱50 میلیون نفری جدیداً متولد 
شده آن، هم اکنون در مقام اول مصرف کنندگان کاالهای لوکس دنیا 
قرار گرفته اند و همچنان بدنبال کاالهای باکیفیت و معتبر با برندهای 
جهانی هس��تند و البته تاکنون کااله��ای باکیفی��ت و معتبر ایرانی 
 به خوبی توانس��ته اند جایگاه خود را در بازاره��ای مصرف چین پیدا 

کنند.
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 آذر س��ال گذش��ته بعد از افزایش 30 درصدی نرخ نان، مقام 
وزیر صنعت نیز اعالم کرد که در طرح جدید دولت برای اصالح 
مرحله ای قیمت آرد و نان، مصوب ش��ده تا در هر اس��تان، 20 
درصد نانوایی ها، نان را به قیم��ت آزاد و رقابتی عرضه کنند؛ به 
این معنا که کارگروه هایی که در یک اس��تان تشکیل شده اند، 
اگر تشخیص دهند که به عنوان مثال نان سنگک در آن استان 
آزادپز باش��د، حدود 20 درص��د آرد یارانه ای را ب��ه تولید نان 
س��نگک اختصاص می دهد؛ بنابراین ممکن اس��ت تش��خیص 
کارگروه در اس��تان این باش��د که نان س��نگک را در آن استان 
آزادپز کنیم. به گفته مجتبی خس��روتاج این گون��ه نانوایی ها، 
نان را به قیمت تمام ش��ده عرضه می کنند. البته این نانوایی ها 
آرد را نی��ز به قیمت تمام ش��ده خری��داری می کنن��د و خارج 
از مکانیزم کنت��رل قیمت و در ش��رایط رقابتی ن��ان را عرضه 
می کنند؛ بنابراین وقتی نان در فضای رقابتی عرضه شود، بازار 
رقابت قیمت را تعیین می کند؛ البته در چنین شرایطی ممکن 
است نان سنگک برای هر قرص نان، هزار تومان در یک استان 
 عرضه ش��ود.به گزارش ایمنا، معاون وزیر صنعت همچنین در

 مصاحبه ای درباره ن��گاه دولت به یارانه نان گفت: بس��یاری از 
کارشناسان معتقد بودند باید یارانه نان یک جا حذف شود؛  اما 
دولت نگاه تدریجی داشت و بر این اساس اجازه داد تا حداکثر 20 

درصد نانوایی ها آزاد پز و بقیه به قیمت دولتی باشد.

خس��رو تاج تصری��ح کرد: ه��م اکن��ون ه��ر کیلوگ��رم هزار 
و ۱55توم��ان از کش��اورز خری��داری و 665 توم��ان نی��ز 
به کارخان��ه آرد داده می ش��ود. ضم��ن اینکه نظ��ام یارانه ای 
 و چن��د نرخ��ی فس��اد آور اس��ت و قاچ��اق را نی��ز افزای��ش

 می دهد و اگر رفته رفته این یارانه در اختیار تولید شود هم این 
معضالت را کاهش می دهد و از س��وی دیگر به تولید و اشتغال 
کمک می کند. با وج��ود اینکه هنوز خب��ری از اجرای مصوبه 
 آزادپ��زی نانوایی ها در اصفهان نیس��ت؛ اما ن��ان در اصفهان با 

قیمت های مختلف و البته باال عرضه می شود.
تصمیمی ب�رای آزادپ�زی نانوايی های اصفه�ان گرفته 

نشده است
ب��ه گفته ریی��س اتحادی��ه نانوای��ان اصفه��ان هن��وز مصوبه 
آزادپ��زی نانوایی ه��ا در اصفهان اجرا نش��ده و کارگ��روه ویژه 
بررس��ی ای��ن موض��وع همچنان ب��ه نتیج��ه ای در ای��ن باره 
نرس��یده اس��ت. عب��اس صاب��ری ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��ال 
 حاضر ح��دود ۱0 درص��د آرد نانوایی ه��ا در اصفه��ان آزادپز

 ش��ده اندگفت: در حال حاضر خش��که پزها و نانوایان فانتزی 
در اصفهان آزادپز ش��ده ند؛ اما هنوز تصمیمی برای انواع دیگر 
 نان گرفته نش��ده اس��ت.وی تاکید کرد: در خصوص آزادپزی

 نانوایی ه��ای اصفهان بای��د کارگروه ویژه گن��دم، آرد و نان به 
ریاست استاندار تصمیم گیری کند. البته گفته می شود درباره 

این طرح در حال برنامه ریزی هستند اما هنوز به نتیجه و تصمیم 
نهایی نرسیده اند.رییس اتحادیه نانوایان اصفهان بیان داشت: 
احتمال دارد تصمیمات الزم برای آزادپزی نانوایی های اصفهان 

بعد از ماه رمضان و یا بعد از انتخابات مجلس اتخاذ شود.
 وی با اش��اره به اینکه به ه��ر حال ۱0 درصد نانوای��ی ها آزادپز

 ش��ده ان��د گف��ت: البت��ه ق��رار ب��ود ن��ان کمش��چه از 20 
اردیبهش��ت م��اه آزادپ��ز ش��ود.صابری در خص��وص افزایش 
نرخ ن��ان برخ��ی از نانوای��ان که بی��ش از آنچه مصوب��ه دولت 
اس��ت، بی��ان داش��ت: احتم��ال دارد وزن ه��ر چان��ه ن��ان 
 بیش��تر آنچ��ه مش��خص ش��ده باش��د و ی��ا اس��تفاده برخی

 افزودنی ها همچون کنجد و سایه دانه موجب افزایش نرخ نان 
می شود.وی تاکید کرد: البته این با توافق مشتری و نانوا صورت 
می گیرد. بسیاری از ش��هروندان تاکید می کنند که خرید نان 
کنجدی با نرخ های مختلف اجباری اس��ت؛ با این وجود هنوز 
به رسمی آزادپزی نانوایی ها به طور رس��می در اصفهان کلید 

نخورده است.
آزادپزی نان کمشچه پختگی الزم را ندارد

البته اوایل اردیبهشت ماه جاری نیز نماینده مردم شاهین شهر، 
میمه و برخوار در مجلس با اش��اره به اینکه افزایش قیمت نان 
کمشچه بر افزایش نرخ نان در کل استان اصفهان تاثیر خواهد 
گذاش��ت، گفت: تصمیم به آزادس��ازی نرخ آرد و پخت نان در 
کمش��چه و برخوار برای آزادپزی نرخ نان در اس��تان از پختگی 
الزم برخ��وردار نیست.حس��ینعلی حاجی با تاکید ب��ر اینکه با 
اجرای تصمیم کارگروه هدایت و مدیریت آرد و نان استان مبنی 
بر آزادسازی قیمت آرد و پخت نان در شهر کمشچه شهرستان 
برخوار مخالفم، تصریح کرد: با توج��ه به اطالعات موثقی که به 
دست ما رس��یده بود اصال این موضوع جزء دس��تور کار آن روز 
جلسه کارگروه هدایت و مدیریت آرد و پخت نان استان اصفهان 
نبود.وی ادامه داد: به نظر می رسد تصمیم به آزادسازی نرخ آرد 
و پخت نان در شهرستان برخوار و ش��هر کمشچه و رسیدن به 
حدود ۱0 درصد از آزادس��ازی قیمت نان در استان از پختگی 
الزم برخوردار نبوده اس��ت.حاجی دلیگانی تأکید کرد: افزایش 
قیمت نان در کمشچه که به شهر نان و برکت معروف است، نه  
تنها در منطقه برخوار بلکه بر روی افزای��ش قیمت نان در کل 

استان اصفهان تأثیر خواهد گذاشت. 
آزادپزی نانوايی های اصفهان تا پايان شهريور ماه

همچنین عضو هیات مدیره اتحادیه نانوایان اصفهان در خصوص 
آزادپزی نانوایی ها گفت: آزدپزی نانوایی ها مصوبه هیات دولت 
را دارد که توس��ط وزیر صنعت نیز بر آن تاکید شده که در سال 
۹4 ما نان و آرد دولتی نداشته باشیم.محمدرضا خواجه با تاکید 
 بر اینک��ه به گفته وزیر صنعت در س��ال ۹4 به ط��ور قطع تمام

 نانوایی ه��ا آزادپز می ش��وند، در خصوص اینکه چ��را نانوایی 
های اصفه��ان آزادپز نش��ده اند، بیان داش��ت: یک��ی از دالیل 
ش��اید مربوط به احتیاط و محافظه کاری مس��ئوالن اس��تان 
بوده همچنین اگر قرار اس��ت تصمیمی اتخاذ ش��ود این طرح 
 باید ب��ه طور یکج��ا اجرایی ش��ود تا موج��ب تش��تت در بازار

  نشود.

 گرانی ای که بهانه آزادپزی دارد؛

یک نان و چند نرخ
پیش بینی رشد ۵ درصدی 

اقتصاد در سال ۹۴
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور 
در همایش ملی به��ره وری ک��ه در مجموعه تالش 
در حال برگزاری است، با اش��اره به اینکه بهره وری 
در تعاونی ه��ای تولیدی ب��ا هدف اس��تعدادیابی ، 
توانمندس��ازی و ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد را 
در این همایش دنبال می کنیم گفت: تعاون و ارتقای 
جایگاه این بخش را به عنوان یک استراتژی در سال 

۹4 دنبال خواهیم کرد.
وی ب��ا بیان اینکه رون��ق اقتصادی نیازمند رش��د ۸ 
درصدی است تأکید کرد: اگر رشد اقتصادی محقق 
نشود مشکالت اجتماعی نیز ایجاد خواهد شد. سال 
گذشته رشد سه درصدی را شاهد بودیم و امسال نیز 
دولت پیش بینی رشد  پنج درصدی در اقتصاد را دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای ایجاد 
س��الیانه ۸00 هزار شغل نیازمند رش��د ۸ درصدی 
هستیم چرا که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی 

بین ۱00 هزار تا ۱20 هزار شغل ایجاد می شود.
ربیعی با بیان اینکه افزایش به��ره وری در بنگاه ها و 
شرکت های تعاونی نیازمند تغییر در عاملیت و ساختار 
اس��ت گفت: نرخ پایین بهره وری با تغییر در نیروی 
انسانی محقق نمی ش��ود. گاهی تغییر در ساختارها 
نیروی انسانی و عاملیت را بهره ور می کند. بهره وری 
می تواند عالوه بر افزایش س��طح بنگاه شرایط برای 

ایجاد توسعه رقابتی و ایجاد ثروت را فراهم کند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 50 درصد 
کشورهای توس��عه یافته به بهره وری در واحدهای 
تولیدی توجه بسیاری دارند گفت: اینکه گاهی تصور 
می شود مشکالت با پاشیدن پول حل می شود صحیح 
نیست پاش��یدن پول در جامعه خالف سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است. البته کتمان نمی کنم سرمایه 
گذاری عامل مهمی برای توسعه است. اما کلید تمام 

مشکالت پاشیدن پول نیست.
ربیعی اظهار کرد: تحول در جهت توسعه از عواملی 
غیر از پول هم ایجاد می ش��ود باید بیابی��م در کنار 
نیروی انس��انی، بهبود س��اختار مدیریتی نوآوری و 
شکوفایی ایده می تواند جایگزین مناسب در شرایط 

نبود پول باشد.
وی با اشاره به رابطه تعاون و بهره وری تأکید کرد: نرخ 
مصرف س��رانه انرژی در ایران به نسبت کشورهایی 
مانند چین و اندونزی بسیار باال است که این مسئله 
با افزایش بهره وری می تواند حل ش��ود. البته تأکید 
می کنم بهره وری نیازمند تغییرات رفتاری در عاملیت 

و تغییرات ساختاری در مدیریت است.

بدترين شکل اجرای قانون برای اشتغال کاردان های فنی
مهدی موذن، در پاس��خ به س��والی مبنی بر وضعیت اشتغال 
کاردان های فنی س��اختمان در کش��ور اظهار کرد: در استان 
های ما باید خودمان با سازمان ها تعامل کنیم. به عبارت دیگر 
سازمان های نظام کاردانی استان ها باید با سازمان های نظام 
مهندسی استان ها برای مشغول به کار شدن کاردان های فنی 

تعامل کنند که  این بدترین شکل اجرای قانون است.
وی با تاکید بر این که در اس��تان تهران هی��چ آماری مبنی بر 
اشتغال کاردان های فنی نداریم افزود: هنوز در استان تهران 
موفق نش��ده ایم کاردانی از اعضای س��ازمان نظام کاردانی را 
در روند ساخت و سازها مش��غول به کار کنیم. البته در استان 
های مازندران فارس،گیالن، اصفهان و گلستان سازمان های 

کاردانی با سازمان نظام مهندس��ی تعامل کرده اند  می توان 
گفت تا 30 تا 40 درصد نیروهای کاردانی در روند س��اخت و 

ساز حضور دارند.
وی ادامه داد: در جاهایی که س��ازمان های نظ��ام کاردانی و 
مهندس��ی تعامل کرده اند وضعیت س��اختمان س��ازی بهتر 

شده است.
رییس س��ازمان نظ��ام کاردانی س��اختمان با اش��اره به این 
که س��اختار س��ازمانی ما بر اس��اس قانون نظام مهندس��ی و 
 آیی��ن نام��ه مص��وب دولت اس��ت، گف��ت: در این س��ازمان

 کاردان های فنی و معماران فنی عضو هستند.
وی تصریح کرد: در 30 استان کشور تشکیالت ما وجود دارد و 

در استان تهران 20 هزار عضو داریم که ۱2 هزار نفر کاردان و ۸ 
هزار نفر معماران تجربی هستند. همچنین 60 هزار نفر کاردان  

فنی و ۱00 هزار نفر معماران فنی در سراسر کشور داریم.
وی خاطرنش��ان کرد: در چارچ��وب وظایفمان در ۱4 س��ال 
گذش��ته تالش زیادی کرده ایم تا خود اثباتی کنیم و بگوییم 
که قدرت اجرایی و مدیریتی دارد تا بتواند در خدمت صنعت 
ساختمان باش��د. دس��ت اندرکاران اذعان دارند که سازمان 

توانسته در صنعت ساختمان حضور پررنگی داشته باشد.
وی با بیان این که امروز در اس��تان تهران س��اختار س��ازمان 
بسیاری خوبی داریم، یادآور شد: در مقابل وظایفی که داریم 
وزارت راه و شهرس��ازی نیز وظایفی دارد. متاس��فانه در این 

بخش مشکل داشته ایم و هیچ کسی به ما کاری نداشته است. 
مانند این بوده که اصال سازمانی به نام کاردان های فنی ایجاد 

نشده است.
وی گفت: مدیران اسبق وزارت راه و شهرسازی در این زمینه 
کوتاهی و بی مس��ئولیتی کردن��د تا جایی ک��ه باعث ریزش 

بسیاری از اعضای ما شدند.
رییس سازمان نظام کاردانی س��اختمان کشور با بیان این که 
امروز دولت مصمم اس��ت از کاردان های فنی اس��تفاده کند، 
اظهار کرد: مشکل دیگری که باعث شده تا کاردان های نتوانند 
انجام وظیفه کنند مربوط به مخالفت برخی مدیران س��ازمان 

نظام مهندسی ساختمان است.

نایب رییس انجمن سنگ  آهن در مورد جزییات موافقت وزیر صنعت 
برای مهلت دهی به فعاالن معادن سنگ آهن، اظهار داشت: طبق این 
موافقت، قرار ش��د حقوق دولتی معادن س��نگ آهن برای سال های 
۹2 و ۹3 فعاًل اخذ نش��ود و در مورد تعرفه های سال ۹4 نیز بازبینی 

صورت گیرد.
 پروا سلطانی تصریح کرد: این استمهال تا زمانی که شرایط اقتصادی 
معادن سنگ آهن مناسب نباشد، ادامه خواهد داشت و فعاًل فشاری 
بر معدنکاران جه��ت واریز حق��وق دولتی معادن س��نگ آهن وارد 

نخواهد شد.
س��لطانی ادامه داد: بعد از پش��ت س��ر گذاشتن ش��رایط نامناسب 
اقتصادی، در م��ورد نحوه پرداخت حقوق دولتی معادن س��نگ اهن 
تصمیم گیری خواهد ش��د که به صورت پلکانی یا اقساطی دریافت 
ش��ود.وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در بودجه سال گذشته 
۱300 میلیارد تومان تعیین شده بود، گفت: از این رقم حدود 53۷ 
میلیارد تومان محقق شده بود.سلطانی افزود: برای سال ۹2 نیز ۸00 
میلیارد تومان حقوق دولتی تعیین ش��ده بود ک��ه کمتر از نصف آن 
محقق شد. نایب رییس انجمن سنگ آهن گفت: البته هنوز موافقت 

وزیر صنعت در این مورد به بخشنامه تبدیل نشده است.
وی همچنین در مورد بحث های مطرح شده مبنی بر کمک به معادن 
بزرگ در پرداخت حق انتفاع، گفت: هن��وز در این مورد بحث جدی 

صورت نگرفته است.

 جزيیات تخفیف وزير صنعت
 به معادن سنگ  آهن

 غالمحس��ین ش��افعی گفت: تجربیات نشان داده اس��ت که اتکا به 
بنگاه های دولتی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری مولد، نتوانسته 

جایگزین پایگاهی در مقابل بنگاه های خصوصی باشد. 
وی افزود: اقتصادهای بس��ته و منزوی تحت کنترل ش��دید دولت 

هستند و با حمایت های غیرهدفمند رشد نمی کنند.
ش��افعی گفت: بخش خصوصی در چنین اقتصاد غیررقابتی ناتوان 

است و امکان تعامل با دنیای خارج ندارد. 
وی با اش��اره به اینکه برای خروج از رکود و رس��یدن به رشد پایدار 
باید شرایط فعلی تغییر یابد اظهارداشت: ما نیازمند سرمایه گذاری 
بیشتر بخش خصوصی و کاهش اتکای نفتی، تنوع صادرات و افزایش 
بهره وری بنگاه ها هس��تیم که در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده 

است. 
شافعی با بیان اینکه نگاه به بخش خصوصی در حال تغییر است گفت: 
در چنین شرایطی بخش خصوصی ایران برای ایفای نقش پررنگ تر 
باید ویژگی ه��ای رقابت گرایی پیدا کند که این ام��ر نیازمند ایجاد 

اصالحات و ائتالف سازی است. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه 
بخش بخش خصوصی با چالش های متعددی در اقتصاد کشور روبرو 
اس��ت، گفت: بخش خصوصی ما ناتوان بوده و سایه اقتصاد دولتی و 
شبه دولتی را بر س��ر دارد به طوری که بنگاه های کوچک و متوسط 

در چنبره خمودگی قرار گرفته ا ند و امکان رشد آنها وجود ندارد. 

 دولت در دام گروه های خاص
 ذينفع نیفتد

چند وقتی اس��ت که آدامس، همراه همیش��گی بیش 
از ۷0 درص��د افراد جامعه ش��ده اس��ت. از کودکان 5 
 س��اله که با گریه از مادر خود طلب آدامس می کنند تا 
دانش آموزان و کارمندان و افراد مسن همه از مشتریان 
این جویدنی ش��یرین می باش��ند. گش��تی در س��وپر 
مارکت های سطح شهر حاکی از این است که بیش از ۹5 
درصد بازار آدامس کشور در قبضه کشورهای خارجی از 
چین تا ترکیه است و می توان گفت رفع تحریم و بهبود 
مناسبات سیاسی بازار آدامس را نیز بی نصیب نگذاشته 
و پای آدامس های ایتالیایی و اروپایی نیز به کش��ور باز 
شده است. به طور متوس��ط هر فرد در هفته دو بسته 
آدامس مصرف می کند و با احتس��اب میانگین قیمت 
5 هزار تومان در هفته ۱0 هزار تومان و در ماه 40 هزار 
تومان و در سال 4۸0 هزار تومان مصرف آدامس هزینه 
دارد. بر اس��اس این گزارش؛ می توان گفت هر مصرف 
کننده ایرانی ساالنه با رقمی نزدیک به  500 هزار تومان 
به ایجاد شغل برای کارگران خارجی کمک می کند. این 
تنوع و فراوانی برندهای خارجی در بازار به گونه است 
که چند تولید کننده آدامس کشور در این آشفته بازار 
مظلوم مانده و کمتر مورد توجه قرار می گیرند و حتی 
می توان گفت: برندهای خارجی نیز در تبلیغات گوی 

سبقت را از تولید کنندگان داخلی ربوده  اند.

محمدجواد بگی گفت: صاحبان ایده، طرح های 
خود را برای جذب س��رمایه به این باشگاه می 
 آورند و سرمایه گذاران پس از بررسی، روی آن

 سرمایه گذاری می کنند.
وی درب��اره اجرایی ش��دن قانون رف��ع موانع 
 تولید تصریح کرد: تا زمانی که دستورالعمل و 
آیین نامه های اجرای��ی قانون رفع موانع تولید 
تدوین نشود، هر ارگانی برداشت خود را خواهد 
داشت و الزم اس��ت که نخبگان و پیشکسوتان 
صنعتی و معدنی و کسانی که آشنایی با قوانین 

دارند، برای تدوین آیین نامه نظر بدهند.
وی پیش��نهاد کرد: انجمن صنایع دانش بنیان 
در خانه صنعت و معدن استان اصفهان تشکیل 
شود زیرا این استان توانایی انتقال دانش فنی 
خود را به سایر اس��تان ها دارد.وی همچنین با 
تاکید بر لزوم افزایش به��ره وری در واحدهای 
تولیدی عنوان کرد: خانه می تواند برای تشویق 
واحدها به افزایش بهره وری در تولید و کارایی 
مدیران، به ان��دازه پنج درصد در س��ال تالش 
کند، که در این صورت در سال ۱400 به اندازه 
20 تا 30 درص��د افزایش به��ره وری خواهیم 

داشت.

 جوالن آدامس غربی، به 
دوراز فشار تحريم

 باشگاه سرمايه گذاری در
 اصفهان ايجاد می شود
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یادداشت

هفت هنر

 کارگاه آموزشی هنر الیه چینی
 و گچ بری سنتی در چهلستون

کارگاه آموزش��ی هن��ر الی��ه چینی و گ��چ بری س��نتی در ب��اغ موزه 
چهلس��تون برگزار می ش��ود. به مناس��بت روز جهانی م��وزه و میراث 
فرهنگ��ی کارگاه آموزش��ی تخصصی هنر الی��ه چین��ی و دیوارنگاری 
و گچب��ری س��نتی در کاخ موزه چهلس��تون اصفهان برپا خواهد ش��د. 
در این کارگاه آموزش��ی تخصص��ی، اس��تاد منصور خادم خراس��انی، 
 ب��ه آم��وزش هن��ر الی��ه چین��ی و دی��وار ن��گاری خواه��د پرداخت.

همچنین کارگاه آموزشی تخصصی گچ بری س��نتی نیز از سوی استاد 
رضا اعظمی برای عالقمندان برپا خواهد شد. این کارگاه آموزشی از ۲۹ 
اردیبهشت در کاخ موزه چهلس��تون برپا می  شود.شایان ذکر است؛ هنر 
الیه چینی  از هنرهای سنتی و یکی از سبک های قدیمی نقاشی ایرانی 
)نگارگری( است که طبق اسناد و مدارک موجود از دوران صفویه در ایران 
به خصوص شهر اصفهان رواج چشمگیری داشته است. به گونه ای که در 
کنار سایر تزیینات معماری مانندگچ بری،کشته بری، آیینه کاری، نقاشی 
و مینیاتور در تزیین معماری خانه ها و کاخ ه��ای صفویه کاربرد فراوانی 
داشته است. این هنر که در دوره قاجاریه منسوخ شده بود، با تالش مرمت 
گران و هنرمندان اصفهانی مجددا احیا شد. همچنین هنر گچ بری یکی 
از هنرهای وابسته به معماری اس��ت که در هر منطقه و هر دوره زمانی، 
شکل و شیوه مخصوص به خود را داش��ته است. همان طور که از نام این 
هنر پیداست، مصالح اصلی بکار رفته در این هنر گچ می باشد. در ایران نیز 
گچ بری در دوره های مختلف تاریخی  با تفاوت هایی همراه بوده است. گچ 
به دلیل داشتن خاصیت شکل پذیری، چسبندگی، رنگ مطلوب، کاربرد 

آسان، فراوانی و ارزانی کاربرد زیادی در هنرهای تزیینی دارد.

 اظهار نظر مسعود کیمیایی
 درباره فیلم جدیدش 

مسعود کیمیایی از آغاز فیلمبرداری فیلم »معکوس« در ۲0 خردادماه 
خبر داد. این کارگردان که تهیه کنندگی نخس��تین س��اخته سینمایی 
پس��رش پوالد کیمیایی را بر عهده دارد درباره ای��ن فیلم گفت: در حال 
مذاکره با بازیگران هستیم و طی روزهای آینده به قطعیت خواهیم رسید. 
وی ادامه داد: قصه این کار سکانس های اکشن زیادی دارد و نیاز به پیش 
تولید ویژه ای است و با توجه به نقش پررنگ ماشین ها در این فیلم گروهی 
به سرپرستی دکتر معتمدی در حال آماده کردن این بخش هستند. این 
کارگردان با بیان اینکه فیلمنامه س��کانس های اکشن و ماشین سواری 
زیادی در شهر و حاش��یه تهران دارد، افزود: به خصوص سکانس فینال 
فیلم که بسیار سنگین است و همه ماشین ها که در واقع به کاراکترهای 
فیلم نزدیک هستند، دیده می ش��ود. کیمیایی اولین ساخته پسرش را 
فیلمی برای نسل قدیم و بچه های امروز دانست که حرف های زیادی برای 
گفتن دارد. این کارگردان درباره ساخت فیلمی از زندگی شهید اندرزگو 
توسط او تأکید کرد: اصال چنین صحبتی نشده و حتی در این خصوص با 

یک نفر هم صحبت نکرده ام. 

کت��اب »بوس��ه ه��ای غمگی��ن یک 
سرخپوست« با گردآوری فریبا شادلو 
و رضا عابدی��ن زاده با ترجمه قاس��م 
صنع��وی توس��ط انتش��ارات آرادمان 
منتش��ر و راهی بازار نش��ر ش��د. این 
کتاب، اشعار ۵۸ ش��اعر مختلف را در 
بر می گیرد ک��ه میان آنه��ا، می توان 
نام ش��اعرانی چون پابلو نرودا، یانیس 
ریتسوس، راینر ماریا ریلکه، فه دریکو 

گارس��یا ل��ورکا و... را مش��اهده کرد. 
این کت��اب منتخب ۵0 س��ال ترجمه 
ش��عرهای عش��ق و آزادی است. علت 
گردآوری و چ��اپ آنه��ا در این کتاب 
نیز، کمیاب یا نایاب بودنش��ان در بازار 
 نش��ر کش��ور اس��ت. در پای��ان کتاب

 »بوسه های غمگین یک سرخپوست« 
شناختنامه ش��اعران ب��ه تفکی��ک 

کشورهایشان درج شده است.

رمان نوج��وان »مادرجون چرا اس��مم 
یادت رفته؟!« نوشته  س��الی مورفی به 
زودی با ترجمه  پروین علی پور توس��ط 
نشر چشمه منتشر می شود. »مادر جون 
چرا اسمم یادت رفته!؟« داستانی است 
که برای ک��ودکان و نوجوانان نوش��ته 
ش��ده اما بزرگس��االن نیز مخاطب آن 
هس��تند. قهرمان اصلی این داس��تان، 
دخترکی ۹ ساله به نام پرل است. پرل، 
در مدرس��ه خود را تنه��ا و در گروهی 
یک نفره احس��اس می کند! او دوس��ت 
دارد ش��عر بگوی��د، اما با وج��ود اصرار 
معلمش ک��ه می گوید ش��عر باید قافیه 
داشته باشد، ش��عرهایش قافیه ندارند! 
برای پ��رل هی��چ صدای��ی دلنوازتر از 
صدای زنِگ آخر مدرسه نیست؛ هرچند 
وقتی ب��ه خانه برمی گ��ردد، مادرجوِن 
دوست داش��تنی اش، گاه��ی حت��ی او 
را نمی شناس��د و مامان��ش از مراقبت 

دائمی مادرجون دارد از پا می افتد.
سالی مورفی نویس��نده  کتاب مذکور، 
در ای��ن داس��تان ک��ه در عین ش��وخ 
طبعی و بامزگ��ی، تاثربرانگیز اس��ت، 
از بیماری فراموش��ی و م��رگ عزیزان 
س��خن می گوید. کنار آمدن با این درد 
و رنج، اغلب برای کودکان و نوجوانان، 
بسیار دشوار است. داستان »مادرجون! 
چرا اس��مم یادت رفته!؟« از آن دست 
داس��تان های باورپذیر و بدون شعاری 

اس��ت که می تواند به کوچک ترها و نیز 
ب��ه بزرگ ترها کمک کند ت��ا در چنین 
م��واردی خیل��ی راحت تر و س��ریع تر 
لحظه ها، ساعت ها و روزهای پُر اندوه را 
پشت سر بگذرانند و بپذیرند که زندگی 
حتی بعد از مرگ عزیزان همچنان ادامه 
دارد. سالی مورفی درباره  شکل گیری 
این داس��تان می گوید: ش��بی ت��ازه به 
رختخ��واب رفت��ه بودم که ش��عری به 
ذهنم رس��ید. آن را روی کاغذ نوشتم 
و در هفته های بعد، ب��از هم چیزهایی 
به آن اضافه کردم. سرانجام دریافتم که 
داستانی شکل گرفته است. خوشحالم 
ک��ه ش��خصیتی مانن��د پ��رل در این 
داس��تان همراهی ام ک��رد؛ هرچند که 
هربار داس��تانش را می خوانم، اش��کم 
در می آید! هیتر پات��ر، تصویرگرکتاب 
هم می گوید: به نظ��ر من غمگین ترین 
لحظه  داس��تان زمانی است که پرل به 
چش��مان مادربزرگش ن��گاه می کند و 
امیدوار است شور و حالی را که پیش تر 
در چش��مان او بود، ببیند. اما امیدش 
برباد می رود! کت��اب »مادرجون! چرا 
اسمم یادت رفته!؟« برنده  جایزه  کتاب 
سال استرالیا )۲00۹( و نیز کاندیدای 
چن��د جایزه  ادبی دیگر ش��ده اس��ت. 
ترجمه این رمان، تا چندی دیگر توسط 
 نشر چش��مه منتش��ر و عرضه خواهد

 شد.

کارگ��ردان » س��ی دقیقه دیگر« ت��الش دارد 
با دید دیگری به س��ال های جنگ ن��گاه کند 
و این فیل��م را بس��ازد؛ او همچنی��ن از حضور 
س��رمایه گذاران نا آش��نا به حوزه سینما گالیه 
دارد. مسعود یزدانی فر که به تازگی پیش تولید 
دومین فیلم سینمایی اش »س��ی دقیقه بعد« 
را آغاز کرده اس��ت، درباره زم��ان فیلمبرداری 
این فیل��م س��ینمایی گف��ت: تقریب��ا عوامل 
پش��ت دوربین قطعی ش��ده اند و ب��ا بازیگران 
هم ب��ه نتیجه نهای��ی رس��یدیم. بازیگران هم 
ترکیب��ی از بازیگ��ران حرف��ه ای س��ینما و 
بازیگران عرصه تئاتر هس��تند و طبعا تا مدتی 
 دیگر اس��امی این بازیگران رس��انه ای خواهد 

شد. 
این کارگ��ردان ادامه داد: » س��ی دقیقه بعد« 
روایتی از تاریخ معاصر کشورمان است و سعی 
کردم با دید دیگری به س��ال ه��ای جنگ نگاه 
کنم. فکر می کنم اگر ش��رایط به روال طبیعی 
پیش برود ماه آینده، فیلم را کلید خواهیم زد.  

یزدانی ف��ر درباره س��رانجام فیلم نخس��ت اش 
»صف��ر« نی��ز گفت: ش��اید ب��ه نوع��ی تجربه 
س��اخت اولین فیل��م بلن��د برای م��ن خیلی 

خوش��ایند نب��ود و ای��ن ش��رایط نامطلوب به 
دلیل تصمیم��ات اش��تباه س��رمایه گذار بود. 
فیلمنام��ه فیل��م »صفر«کمی متف��اوت بود و 
شبیه فیلم های روز س��ینمای ما نیست، طبعا 
من هم ب��ه دنب��ال تهیه کنن��ده و کارگردانی 
بودم که این فضا را درک کند و دوس��ت داشته 
باش��د که در این فضا با هم هم��کاری کنیم و 
در نهای��ت فردی ای��ن ش��رایط را پذیرفت که 
تا پیش از این س��ابقه ای در س��ینما نداش��ت 
اما متاس��فانه در زمان س��اخت فیل��م اتفاقات 
 بسیاری از سمت س��رمایه گذار به من تحمیل 

شد. 
وی ادام��ه داد: ب��ا هر س��ختی بود فیل��م را به 
پایان رساندم و تمام تالش��م این بود تا فیلم به 
جشنواره فیلم فجر سال گذش��ته برسد که باز 
هم به دلیل اینکه دوس��تان برای تبدیل نسخه 
س��ینمایی فیلم دیر اقدام کردند جشنواره را از 
دس��ت دادیم اما تمام مش��کالت من فقط این 
نبود. بعد از ساخت فیلم عمال راش های فیلم از 
من گرفته شد و حتی به من اجازه داده نشد که 
سر تدوین حضور داشته باش��م و فیلم را ببینم 
فقط از دوستانم می شنیدم که در تدوین فیلم 

به گونه ای ش��ده اس��ت که به هیچ وجه شبیه 
فیلمنامه نیس��ت. طبع��ا من هم نگ��ران کارم 
بودم تا در نهایت بعد از تالش های زیاد، توسط 
یک دوس��ت مش��ترک بعد از چند ماه فیلم در 
اختیارمن ق��رار گرفت تا م��ن تدوین مجددی 
روی آن داش��ته باشم و نس��خه ای که در حال 
حاضر آماده شده اس��ت همان چیزی است که 
از ابتدا مد نظرم بود و به گواه همکارانم در این 

حرفه کار قابل قبولی شده است.« 
یزدانی فر افزود: متاس��فانه از هم��ان ابتدا هم 
دیدگاه من و س��رمایه گذار با ه��م یکی نبود و 
اصرار داشت فضای قصه به سمتی حرکت کند 
که مد نظرش اس��ت و من هم پذیرفتم که اگر 
هدف او با اهداف هنری فیلم یکی باش��د قطعا 
اس��تقبال می کنم اما اینطور نبود. ماه ها پیش 
در این شرایط مطمئن نبودم که آیا ارگان های 
فرهنگی کشور از فیلمس��ازی که فیلمنامه اش 
پروانه ساخت گرفته است و فیلمش با دو نسخه 
تدوین شده آماده شده است و در نهایت تکلیف 
فیلمش مشخص نیست حمایت می کند یا خیر؟ 
با پیگیری های��ی که انجام دادم متوجه ش��دم 
سازمان س��ینمایی و وزارت ارشاد به شدت در 
مقابل فیلمنامه تحریف شده می ایستند و این 
دلگرمی بزرگی است که نخستین فیلم بلندم با 
حمایت ارگان های فرهنگی می تواند سرانجام 

خوبی داشته باشد. 
وی ادامه داد: با تجربه اندکی که در س��ینمای 
حرفه ای کش��ورم دارم تص��ور می کنم در حال 
حاضر حضور س��رمایه گذاران ناآش��نا به حوزه 
س��ینما اتفاق بس��یار بدی برای این حوزه رقم 
می زند. سینما س��ال ها اس��ت که با اقتصادی 
ضعیف دس��ت و پنجه نرم می کن��د و ناچاریم 
در این ش��رایط ب��ا اف��رادی ک��ه می توانند به 
لحاظ اقتصادی به فیل��م کمک کنند همکاری 
کنیم و مش��خص نیس��ت، آیا تمام��ی افرادی 
که ب��ه عن��وان س��رمایه گذار وارد ای��ن حوزه 
می ش��وند، آیا دغدغه س��ینما دارن��د یا خیر؟ 
آرزو می کنم به مرور سرمایه گذارانی به سینما 
ورود کنن��د که کمک��ی به این حوزه باش��ند و 
باعث ارتقای س��ینما ش��وند و اگر غی��ر از این 
 باشد صدمات بس��یاری به بدنه سینما خواهند 

زد. 

یک کارگردان مطرح کرد:

 »بوسه های غمگین  یک  سرخپوست«
 در کتابفروشی ها 

 »مادرجون چرا  اسمم یادت رفته؟!« 
منتشر می شود 

گالیه از حضور سرمایه گذاران ناآشنا در سینما
قفسه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
دادنامه: 2295-93/12/28 مرجع رسیدگی:  2/600 کالسه پرونده: 93-1662 شماره 
 – اختالف اصفهان خواهان: رسول صادقی نشانی: اصفهان  نهم شورای حل  شعبه 
خ.کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت کاوشگر رایانه خوانده: بخشعلی 
میرزایی تشنیزی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال قسمتی 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ  قانونی  به انضمام مطلق خسارات  از وجه چک 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای رسول صادقی 
به طرفیت آقای بخشعلی میرزایی تشنیزی به خواسته مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال 
به  صادرات  بانک  عهده  به   93/6/9 مورخ   695538 شماره  به  چک  وجه  از  قسمتی 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
اشتغال  علیه که ظهور در  بانک محال  پرداخت توسط  ید خواهان و گواهی عدم  در 
علی رغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت 
از  تادیه  و  تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  آگهی طبق  و هزینه نشر  دادرسی  هزینه 
تاریخ سررسید چک موصوف )93/6/9( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
قابل تجدید  اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز  از  این شعبه می باشد و پس  در 
م الف:3364 شعبه 9 حقوقی  میباشد.  در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  نظرخواهی 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2/601 کالسه پرونده: 93-1652 شماره دادنامه: 131-94/1/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
امام  میدان   – اصفهان  نشانی:  حقانی  علی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  9 شورای 
صدوق  خ.شیخ  نشانی:  کردگاری  زهرا  وکیل:  پالک33   – مهدیه  پاساژ  جنب   – علی 
 شمالی – نبش خ.شیخ مفید – پالک اول – طبقه سوم – واحد6 خوانده: قاسم پیمانی راد

نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای علی حقانی با وکالت خانم زهرا 
کردگاری به طرفیت آقای قاسم پیمانی راد به خواسته مطالبه مبلغ 29/000/000 ریال 
وجه چک به شماره های 1- 1496/750345/51 و 2- 1496/750343/28 عهده بانک 
بقای اصول  با توجه به محتویات پرونده و  قانونی،  به انضمام مطلق خسارات  ملت 
ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
ابراز و  از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مستند و محکمه پسندی در مقام 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 29/000/000 ریال بابت اصل خواسته و دویست 
و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )1-92/9/22و2-92/9/15( تا تاریخ 
اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 

م الف:3365 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/27-2250 دادنامه:  1847/93 شماره  پرونده:  5/602 کالسه 
محمود  فرزند  صادقی  رسول  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه 
نشانی: اصفهان – خ.کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت کاوشگر رایانه 
پرداخت  به  خوانده  الزام  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  زیبایی  امیرحسین  خوانده: 
ایران  صادرات  بانک   93/9/8-781607 شماره  به  چک  بابت  ریال   9/500/000 مبلغ 
اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  قانونی  خسارات  وکلیه 

رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای رسول صادقی فرزند محمود 
وجه  ریال   9/500/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  زیبایی  امیرحسین  آقای  طرفیت  به 
چک به شماره 781607 مورخ 93/9/8 به عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و  ذمه خوانده  اشتغال  در  که ظهور  علیه  بانک محال  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و 
قانونی در  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  دارد و  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
ریال   180/000 آگهی  نشر  هزینه های  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   9/500/000 مبلغ 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )93/9/8( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
قابل تجدید  اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز  از  این شعبه می باشد و پس  در 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:3366 شعبه هشتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/27-2193 دادنامه:  1902/93 شماره  پرونده:  2/603 کالسه 
محمود  فرزند  صادقی  رسول  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه 
کاوشگر  شرکت   – کاشانی  بیمارستان  روبروی   – خ.کاشانی   – اصفهان  نشانی: 
مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  نادر  فرزند  ظاهری  پیام  خوانده:  رایانه 
کلیه  و  بانک سپه  از چک شماره 93/6/4-132466  بابت قسمتی  ریال   12/500/000
شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  قانونی  خسارات 
قاضی  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای رسول صادقی به طرفیت آقای پیام 
شماره  به  چک  از  بخشی  وجه  ریال   12/500/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  ظاهری 
132466 مورخ 93/6/4 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه 
پرداخت  عدم  گواهی  و  ید خواهان  در  اصول مستندات  بقای  و  پرونده  محتویات  به 
در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ )بخشی از چک( 
12/500/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی 165/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/6/4( تا 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد.م الف:3369 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

5/604 کالسه پرونده: 1629/93 شماره دادنامه: 48-94/1/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
زهرا  وکیل:  باقر  فرزند  بخشی  خواهان: حسین  اصفهان  اختالف  هشت شورای حل 
خ.شیخ  نبش   – شمالی  صدوق  خ.شیخ   – اصفهان  نشانی:  مرتضی  فرزند  کردگاری 
واحد6 خوانده: بهمن برفی فرزند اسماعیل نشانی:  طبقه سوم –  پالک اول –  مفید – 
شماره  به  ریال   18/400/000 مبلغ  به  چک  فقره  یک  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
884458-87/10/15 بانک سپه به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای حسین بخشی با 
وکالت زهرا کردگاری به طرفیت آقای بهمن برفی فرزند اسماعیل به خواسته مطالبه 
مبلغ 18/400/000 ریال وجه چک به شماره 884458 مورخ 87/10/15 به عهده بانک 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول  سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات 

 در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
ابراز و  از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مستند و محکمه پسندی در مقام 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/400/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های 
نشر آگهی و 185/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )87/10/15( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 

م الف:3371 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2/605 کالسه پرونده: 1630/93 شماره دادنامه: 49-94/1/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
زهرا  وکیل:  باقر  فرزند  بخشی  خواهان: حسین  اصفهان  اختالف  هشت شورای حل 
پالک اول   – نبش خ.شیخ مفید   – کردگاری نشانی: اصفهان- خ.شیخ صدوق شمالی 
مجهول المکان  نشانی:  محمد  فرزند  مبارکه  دهقانی  بتول  خوانده:  واحد6  طبقه3-   –
خواسته: مطالبه 2 فقره چک جمعًا به مبلغ 2/400/000 ریال به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست حسین بخشی با وکالت زهرا کردگاری به 
طرفیت بتول دهقانی مبارکه به خواسته مطالبه مبلغ 2/400/000 ریال وجه 2 فقره چک 
به شماره های 1- 049437-87/7/30 و 2- 049434-87/4/30 به عهده بانک ملی ایران 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند 
علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
ریال  230/000 پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   2/400/000 مبلغ   پرداخت 
تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  آگهی  نشر  هزینه های  و  دادرسی  عنوان خسارت  به 
قانونی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 1- 87/7/30و2-87/4/30 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه خواهد بود.م الف:3372 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/3/20-432  شماره  پرونده:1773/92  کالسه   2/606
نشانی  محققی  کشاورز  آرش  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12 شعبه 
اصفهان – خ.شیخ صدوق جنوبی – ساختمان تک نگین خوانده: احمد نیکخواه نشانی 
مجهول المکان خواسته: تقاضای مطالبه مبلغ 5/500/000 ریال بابت خسارات ناشی از 
تصادف و مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای آرش 
کشاورز محققی به طرفیت احمد نیکخواه به خواسته مطالبه مبلغ 5/500/000 ریال بابت 
خسارات ناشی از تصادف و مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و هزینه 
دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوستی و براساس کپی مصدق نظریه 
پلیس و تامین دلیل صورت گرفته در شعبه سی و دوم حقوقی شورای حل اختالف 
و  ریال   5/000/000 مبلغ  تصادف  وقوع  اثر  در  اتومبیل خواهان  بر  وارده  خسارات 
 450/000 جمعًا  ریال   150/000 روزانه  قرار  از  روز  سه  مدت  به  را  خودرو  خواب 
در  آگهی  نشر  طریق  از  وقت  ابالغ  علیرغم  خوانده  طرفی  از  و  گردیده  تعیین  ریال 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه دلیل و یا مدرکی که داللت بر برائت خود باشد ابراز 
و ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198و519 
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 331 قانون مدنی در باب تسبیب حکم به محکومیت 
و  کارشناسی  نظریه  طبق  خواسته  اصل  بابت  ریال   5/000/000 پرداخت  به  خوانده 

پرداخت مبلغ 102/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 700/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این 
رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد و نسبت به مازاد خواسته خواهان و خواب خودرو و طبق نظریه کارشناسی 
با توجه به اینکه خواهان هیچگونه دلیل و یا مدرکی ارائه ننموده لذا مستنداً به ماده 2 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعالم مینماید و ظرف بیست روز پس از 
 ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.م الف:3374 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/27-2195 دادنامه:  1257/93 شماره  پرونده:  2/607 کالسه 
نشانی:  قهساره  حاتمی  مجتبی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12 شعبه 
خوانده:  پاسارگاد  بیمه  –دفتر  امیرکبیر  پایانه  روبروی   – خ.پرتو   – جدید  شاهپور 
انضمام  به  فقره چک  دو  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  بازیگران  پیام 
هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید.  به شرح  اعالم و  را  اعضا شورا ختم رسیدگی 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مجتبی حاتمی قهساره به 
طرفیت آقای پیام بازیگران به خواسته مطالبه مبلغ 29/500/000 ریال وجه دو فقره 
چک به شماره های 928827-92/3/25و928828-92/4/25 به عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
اشتغال  علیه که ظهور در  بانک محال  پرداخت توسط  ید خواهان و گواهی عدم  در 
علی رغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/3/25و92/4/25( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 

م الف:3376 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/27-2193 دادنامه:  1255/93 شماره  پرونده:  2/608 کالسه 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبی حاتمی قهساره نشانی: شاهپور 
جدید – نبش خ.پرتو خوانده: سید امیر حسینی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه یک فقره چک به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات 
آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
مطالبه  خواسته  به  حسینی  امیر  سید  آقای  طرفیت  به  قهساره  حاتمی  مجتبی  آقای 
مبلغ 2/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شمار 281320-88/10/10 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
ابراز و  از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مستند و محکمه پسندی در مقام 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
 محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و 185/000 ریال
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه 
اجرای حکم درحق خواهان  تاریخ  تا   )88/10/10( تاریخ سررسید چک موصوف  از 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:3377 شعبه 12 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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به دنبال حضور در مسابقات 
جایزه بزرگ هستم

دومین پیروزی 
هلند و کانادا

لیالرجبی با اش��اره به مصدومیت خود و عدم حضورش در مسابقات دوومیدانی 
قهرمانی آسیا اظهار داش��ت: از چند ناحیه مختلف بدنم دچار مصدومیت هستم 

و به همین دلیل نمی توانم در رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا شرکت کنم.
وی اف��زود: از نواحی کتف، زانو، آش��یل هر دو پا و لگن مصدومی��ت دارم و دلیل 
اصلی این آسیب دیدگی های زیاد، سنگینی رش��ته ام و البته زمان زیادی است 
که به تمرین می پردازم. روزی 6 س��اعت تمرین می کن��م که همین عامل باعث 
مصدومیت های زیادی برایم شده اس��ت.قهرمان دو ومیدانی ایران در خصوص 
طی کردن مراحل درمان خود یادآور شد: از نواحی آسیب دیده »MRI« گرفته ام. 
خدا را ش��کر مصدومیت هایی حادی نبوده اما باید درمان شوند به همین دلیل 
فیزیوتراپی خود را برای درمان این نقاط آغاز کرده ام و امیدوارم که هر چه زودتر 
سالمتی کامل خود را به دس��ت بیاورم، البته در کنار طی کردن مراحل درمان، 
تمریناتم را هم پیگیری خواهم کرد.رکوردار ایران در رشته پرتاب وزنه، گفت: در 
دوومیدانی رقابت زیاد وجود دارد و سعی می کنم پس از رفع آسیب دید گی ام در 

مسابقات جایزه بزرگ شرکت کنم.

 در گروه C تیم ملی کانادا در حضور 3500 تماشاگر با نتیجه 3 بر صفر و با حساب 
26 بر 24، 25 بر 19 و 25 بر 21 تیم ملی کوبا را برای دومین بار متوالی شکس��ت 
داد. گاوین اش��میت در این بازی 19 امتیاز برای کانادا کسب کرد. در پرتغال تیم 
ملی این کشور با نتیجه 3 بر 2 از میهمان خود هلند شکست خورد. پرتغالی ها در 
حالی این شکست را پذیرا شدند که 2 بر یک از حریف پیش بودند. دیک کوی 25 
امتیاز برای هلند و هوگو فرناندو لوکاس گاسپار 24 امتیاز برای پرتغال کسب کردند.

آموختیم از ارمنستان؛ وقتی اولین تیم تاریخ بسکتبال باویلچرش را راهی مسابقات 
اصفهان کرد و به زنگ تفریح دیگر تیم ها تبدیل ش��ده بود اما ترسی بابت شکست 
در این مسابقات نداشت. از ابتدا امیدی به کسب عنوان نداشت اما پاسخ مثبت به 
دعوت اصفهان را فرصتی مغتنم برای آشنایی با جو مسابقات بین المللی دانست. نه 
مانند برخی تیم های خودمان که حضور در هر رویداد بین المللی را نه با نگاه کسب 
تجربه و اعزام جوان ترها که فقط و فقط با تش��کیل تیم��ی از باتجربه ترین ها برای 

کسب عنوان می نگرند.

به جا مانده از مسابقات ورزشی شهرهای خواهرخوانده اصفهان؛

از خواهرخوانده ها بیاموزیم

خسته نباشی آقای قلعه نویی
 و خدانگهدار

ش��واهد نش��ان می دهد خروجی هیات مدیره اس��تقالل این 
است:خسته نباشی آقای قلعه نویی و خدانگهدار!

 اعضای هیات مدیره استقالل از ساعت 12 روز دوشنبه دور هم 
جمع می شوند تا آخرین تصمیم درباره امیر قلعه نویی را بگیرند.

 امیر قلعه نویی قبل از تش��کیل جلس��ه هیات مدیره استقالل 
تصمیم ب��ه جدایی نگرفت تا هی��ات مدیره تی��م را در دو راهی 
انتخاب قرار دهد. س��رمربی استقالل که دو س��ال متوالی را با 
ناکامی در این تیم س��پری کرد بعد از دومین شکست در دربی 
در جمع خبرنگاران گفت 24 ساعت زمان می خواهد و بعد برای 
آینده اش تصمیم می گیرد. تصمیم او اما تصمیم برای ماندن بود 
تا هیات مدیره زیر فشار برود. آنها که یک فصل تحمل کردند تا 
شان پر افتخارترین مربی اس��تقالل را حفظ کنند. کسی که در 
دل همه مش��کالت فنی و روحی تیمش تنها به یک عامل گیر 

می داد، بی پولی!
حاال اما هیات مدیره که اعضایش بالفاصله بعد از دربی به دنبال 
ایجاد تغییر بودند تم��ام ضوابط حرف��ه ای را در قبال او رعایت 
کردند. آنها که در نیم فصل اول امکان اخراج قلعه نویی را داشتند 
دست نگه داش��تند، این روند را ادامه دادند تا پایان فصل و تیم 
همه چی��زش را باخت و تنها م��ی توان گفت باش��گاه پر هزینه 
استقالل که با 1۸ میلیارد تومان بسته شده بود و همین حاال 9 
میلیارد تومان یعنی نزدیک به 50 درصد رقم قراردادهای شان 
یا حتی بیشتر دریافتی داش��ته اند نه سهمیه گرفته نه قهرمانی 
آورده است. سکوها به ش��دت اعتراض دارند و مدام شعار»حیا 
کن ، رها کن « سر می دهند و قرارداد قلعه نویی هم تمام شده 
 است. اینکه در مزایده 29 اردیبهشت چه اتفاقی برای استقالل

 می افتد خیلی رخداد مهمی نیس��ت چون اس��تقالل خریدار 
شاخصی ندارد و همه چیز می ماند برای تصمیم بعدی شورای 
واگذاری ب��رای اجاره دادن این تیم ه��ا و در آن صورت نیمی از 

اعضای هیات مدیره فعلی به احتمال فراوان ماندگار هستند.
این نظر اعضای هیات رییس�ه ۷ نفره تیم قبل از جلسه 

روز دوشنبه است:
1-      مقداد نجف نژاد:» ش��اید قلعه نویی س��ال بعد با استقالل 
نباشد. ما س��عی می کنیم خواس��ته هواداران و اعتراضات آنها 
 را بش��نویم و تصمیم بگیریم.« این نماین��ده مجلس یک بار در

سال های دور هم چوب رفاقت با قلعه نویی را خورده بود ، زمانی 
که مدیر اس��تقالل بود و با راهنمایی های مربی وقت تیم ملی و 
رییس سازمان فوتبال استقالل ، لیست آسیایی تیم را نفرستاد و 
استقالل را از لیگ قهرمانان کنار گذاشتند. اگرچه این دو بعدها 
رفقای صمیمی ش��دند ام��ا در ابتدای فصل ک��ه وزارت ورزش 
نگذاشت نجف نژاد رییس هیات مدیره آبی ها باشد ، قلعه نویی 

به عنوان عضوی اثرگذار ، خاموش نشست و حمایتی از او نکرد.
2- منص��ور پورجیدری:»اگ��ر از من به عنوان یک کارش��ناس 
بپرس��ید ، می گویم قلعه نویی نیاز به حداقل یکسال استراحت 
 فک��ری دارد و بهتر اس��ت دور از اس��تقالل باش��د. ما امس��ال

 توصیه های زیادی به او کردیم که آنها را نپذیرفت.« پورحیدری 
و قلعه نویی اگرچه همیش��ه حفظ حرمت همدیگر را واجب بر 
شمردند اما هیچ گاه خیلی هم رابطه ای گرم و صمیمی نداشتند. 

حتی از زمانی که قلعه نویی کاپیتان تیم پورحیدری بود.
3- رض��ا نث��اری؛ او اگرچ��ه اظهار نظر مس��تقیمی نداش��ته، 
ام��ا یک��ی از آنهای��ی ب��ود ک��ه از میانه ه��ای فص��ل خواهان 
ایج��اد تغیی��رات در کادرفن��ی بوده اس��ت. این عض��و هیات 
مدیره اس��تقالل ک��ه دوس��تی نزدیکی ب��ا وزی��ر ورزش دارد، 
بع��د از پایان درب��ی در تماس با دیگ��ر اعضا خواه��ان تصمیم 
 گی��ری جدی در همان س��اعات و به خواس��ت ه��واداران بوده

 است.
4-  پن��دار توفیق��ی ؛او ک��ه از اق��وام امیررض��ا خادم اس��ت و 
بخ��ش عم��ده ای از کار اجرایی تی��م را به دوش می کش��د ،از 
ابت��دا خواه��ان تغیی��رات ب��ود. توفیق��ی از نیم فص��ل اصرار 
زیادی به تغییرات داش��ت و باره��ا اعالم کرده ب��ود تیم با قلعه 
 نوی��ی در پای��ان فصل ب��ه نتیج��ه ای نم��ی رس��د. توفیقی را
  بزرگ ترین حامی جذب مربی خارجی برای سال بعد استقالل

 می دانند.
5-   رض��ا صادقپور؛او ج��دی ترین حامی قلع��ه نویی در هیات 
مدیره اس��تقالل است. س��رمربی اسبق تیم فوتس��ال استقالل 
که قرار ب��ود به عنوان عضو هی��ات مدیره مبلغ��ی را به این تیم 
کمک کن��د اما االن مدی��ران تیم از نپرداختن س��همش گالیه 
می کنند ، هنوز حامی قلعه نویی اس��ت و می گوید باید ش��ان 
این مربی حفظ ش��ود. صادقپور یکی از دالیل��ی بود که اعضای 
 هیات مدی��ره در طول فص��ل به دنب��ال جایگزی��ن قلعه نویی

 نباشند.
6-  مس��عود معینی؛ بازیکن تحصیلکرده استقالل اصرار داشت 
قلعه نویی تا انتهای فصل بماند. او اگرچه رابطه خوبی با قلعه نویی 
ندارد اما به دلیل اختالفاتی که از دوره حضور در آکادمی استقالل 
با علیرضا منصوریان دارد ، ترجیح��ش بر ادامه همکاری با قلعه 
 نویی است چون می ترس��د بعد از امیر ، منصوریان بع استقالل 

بیاید!
7- کامران صاحب پن��اه؛ او هفتمی��ن رای از آرای اصلی هیات 
مدیره اس��ت. نظر صاحب پناه هم مخالف است و این دلیلی بود 
که در نیم فصل قلعه نویی و دوستانش ترجیح شان این بود این 

مدیر قدیمی فوتبالی در تیم نماند.
اس��تقالل البته دوعضو غیر رس��می یعنی افش��ارزاده و سبک 
دس��ت را هم دارد. سبک دس��ت که اسپانس��ر تیم است هم به 
دنبال آینده اس��تقالل اس��ت. او تیم را برای  س��ه س��ال بعد از 
این می خواهد و در اف��ق بلند مدتش روی قلعه نویی حس��اب 
 نک��رده. صاحب پن��اه ک��ه نماینده اوس��ت هم همی��ن نظر را

 دارد.
با این ش��رایط و درحالی که امیر خادم مع��اون وزیر ورزش در 
امور دو تیم پایتخت چراغ س��بز ایجاد تغییرات را نشان داده و 
گفته اس��ت:»هیات مدیره ، وزارت ورزش و ه��واداران از نتایج 
استقالل راضی نیس��تند .« بی دلیل نیس��ت که اعضا با خیالی 
راحت تر می توانند در جلس��ه برای قلعه نویی تصمیم بگیرند. 
آنها که م��ی دانند قلعه نویی ق��راردادی با اس��تقالل ندارد ، در 
این جلسه تنها کافی اس��ت صورتجلس��ه ای تنظیم کنند ، در 
آن از زحمات ب��ی دریغ امیر قلع��ه نویی در یک دهه گذش��ته 
تش��کر کنند و ضمن آرزوی موفقیت برای او اعالم کنند هیات 
 مدیره حق خود می داند که مذاکرات با گزینه های دیگر را آغاز

 کند.
 به همین س��ادگی دوران قلعه نویی و استقالل تمام می شود و 
در حقیقت به او گفته اند:تش��کر و خدانگهدار.  البته اگر هیات 
 مدیره اس��تقالل یک بار ش��هامت انجام تصمیم گیری داش��ته 

باشد.
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تغییر نتیجه تراکتورسازی و نفت تهران 
به کمیته انضباطی برمی گردد

کارلوس کی روش:
نتایج بازی های پایانی لیگ سورپرایز بود

  

اصفهان هفته گذش��ته برای دومین ب��ار میزبان 
مس��ابقاتی ویژه بود. رویدادی ورزشی که پیامش 
صلح و دوستی و پیام رسانش خواهرخوانده های این 
شهر بودند. مسابقات ورزشی جانبازان و معلوالن 

شهرهای خواهرخوانده اصفهان.
دو دسته شرکت کننده، کارت دعوت حضور در این 
مسابقات را دریافت کرده بودند. تیم های ایرانی و 
تیم های خارجی. بهترین های بس��کتبال باویلچر 
و والیبال نشسته ایران ش��رکت کنندگان داخلی 
این مسابقات بودند؛ اما مسافران خارجی تیم های 
منتخب 6 شهر خواهرخوانده اصفهان. شیان چین، 
فرایبورگ آلمان، س��ن پطرزبورگ روسیه، ایروان 

ارمنستان، کواالالمپور مالزی و نجف عراق.
به گزارش ایمنا، مقصد اگر اصفهان باش��د دعوتی 
پس فرس��تاده نمی ش��ود. ش��اید به چن��د دلیل. 
میهمانی در ش��هری که تاری��خ و فرهنگش آوازه 
جهانی دارد به خودی خود جذاب است؛ چه بیشتر، 
وقتی صحبت از رویداد ورزش��ی در میان باش��د. 
تکلیف تیم های داخلی مش��خص اس��ت. بهترین 
فرصت برای محک آمادگی تیم های برتر باشگاهی و 
ملی که قرار است اسب خود را برای رویدادهای مهم 
پیش رو از جمله المپیک ریو زین کنند. سنجیدن 
تیم در شرایط یک مسابقه بین المللی فرصتی است 

که هیچ تیمی از دست نمی دهد.
تیم ه��ای خارج��ی ام��ا، همان های��ی ک��ه عقد 
خواهرخواندگی با اصفهان زیبا بسته اند. شهرهایی 
که مردمانش با گذر از خیابانی ب��ه نام اصفهان یا 
شنیدن نام اصفهان آنچه در وصف گذشته و حال 
این شهر ش��نیده اند در ذهن ش��ان مرور می شود. 
چه بهتر وقتی کارت دعوت ب��ه اصفهان برای آنها 

ارسال شود.
خواهرخوانده ها به چند دلیل به دعوت اصفهانی ها 
برای حضور در این رویداد ورزش��ی پاس��خ مثبت 
گفتند. سرگئی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته 
روسیه: این دوره از مسابقات برای ما بسیار مهم بود. 
چون تیم ملی والیبال نشسته ایران از قدرت های 
جهانی محسوب می شود. رقابت های مهمی پیش 

رو داریم. حضور در این مسابقات که کیفیت باالیی 
داشت برای کسب آمادگی بازیکنان ما بود. 

ژان پیر س�رمربی تیم ملی والیبال نشس�ته 
آلمان

 اصفهان شهر زیبایی است و من قطعاً دوباره به ایران 
برمی گردم. کتاب های زیادی در مورد ایران و تمدن 
آن خوانده ام و امروز زیبایی هایی که وصف شان را در 

این کتاب ها خوانده بودم، به چشم دیدم.
ه�ادي عبدالکریم س�رمربي تی�م والیبال 

نشسته عراق
 اولین دوره این مس��ابقات را تجرب��ه کرده بودیم. 
امکانات اصفهان برای میزبانی این مسابقات مناسب 
است و با حضور تیم های قدرتمند ایرانی مسابقات 
باکیفیتی برگزار می شود که تأثیر آن در عملکرد ما 

برای مان مهم است.
مینگ لیپ س�رمربی تیم بسکتبال باویلچر 

مالزی
 حضور در اصفهان که شهري تاریخي است براي ما 
یک فرصت خوب به منظور آشنایي با فرهنگ مردم 
این شهر بود. مالزي و ایران دو کشور دوست هستند 
که امیدواریم این مسابقات که با هدف ایجاد صلح و 

دوستي برگزار مي شود ادامه داشته باشد.
ژانگ چوان لینگ س�رمربی تیم بس�کتبال 

باویلچر چین
تعریف اصفهان را زیاد شنیده بودم و دوست داشتم 
این شهر را از نزدیک ببینم. من در برگشت به چین 
از فرهنگ غنی مردم ایران خواهم گفت و ش��ما را 
دعوت می کنم به شهر مادری من شیان سفر کنید. 
هرموند مارکوسیان سرمربي تیم بسکتبال 

باویلچر ارمنستان
 هر مسابقه یک تجربه اس��ت که سعی می کنیم از 
آن استفاده کنیم. تیم ما تازه متولد شده و شرکت 

در این مسابقات می تواند برای رشد ما موثر باشد.
اما برگزاری مسابقات ورزشی جانبازان و معلوالن 
ش��هرهای خواهرخوانده اصفهان ج��دا از نتایجی 
که رقم خورد ب��رای میزبانان مس��ابقات هم چند 
نکته ویژه به همراه داش��ت. اینج��ا صحبت از باال 

رفت��ن تجربه برگ��زاری رویدادهای بی��ن المللی 
نیس��ت هرچند که هر میزبانی بزرگی پیامدهایی 
برای برگزارکنن��دگان آن دارد تا کیفیت کار را در 
برنامه های بعدی خود بهبود ببخشند اما آنچه که 
یادآوری آن بعد از برگزاری این مسابقات مهم است 
درس هایی اس��ت که از هر یک از خواهرخوانده ها 

آموختیم. 
آموختیم از تیم چین

وقتی بعد از پایان هر مسابقه از مربی تا بازیکنان، 
همگی در نقش نیروهای خدماتی ظاهر می شدند 
و بطری های خالی آب معدنی، لیوان های یک بار 
مصرف، دستمال و هرچه در نقش زباله در گوشه 
و کنار س��الن خودنمایی می کرد جمع کرده و در 
کیس��ه ای برای قرار دادن در س��طل زباله با خود 
می بردند. چینی ها صندلی های نیمکت ذخیره را 
همزمان با این کار مرتب کرده و نیمه زمین خود را 

آماده برگزاری مسابقه دیگر می کردند. 
آموختیم از تیم عراق

 وقتی در ش��روع مس��ابقه حلقه اتحاد تش��کیل 

می دادند، نه به شیوه مرسومی که از تیم های دیگر 
دیده ایم. یک نفر در مرکز و سایرین دور او. مراسم 
پیش از شروع مسابقه عراقی ها یک دقیقه ای طول 
می کشد. دسته جمعی دعا می خوانند و دو بار بلند 
صلوات می فرستند. آنقدر که بازیکنان تیم مقابل 
متوجه اتحاد آنها می شوند و تصمیم می گیرند در 

مسابقه بعدی آنها هم همین شیوه را پیاده کنند. 
آموختیم از آلمانی ها

 وقتی نظم و انضباط در رفتار انفرادی و گروهی شان 
حرف اول را می زد. مرتب ترین و منضبط  ترین تیم 
مراسم افتتاحیه و در مجموع کل بازی ها. تیم های 
شرکت کننده در بخش رژه بازی ها اگر نظم و ترتیب 
آلمان ها را به نمایش می گذاش��تند کار مسئوالن 
برگزاری مسابقات راحت تر می شد. آلمانی ها واقعاً 

یک تیم بودند، منسجم، منظم، همراه. 
آموختیم از مالزیایی ها

 اگرچ��ه از بعد فنی یک��ی از ضعیف ترین تیم های 
مس��ابقات بودند اما اخالق حرف��ه ای و احترام به 
مسئوالن برگزاری و کادر فنی و داوری رقابت ها آنها 

را به تیمی دوست داشتنی تبدیل کرده بود. هیچ 
اعتراضی به داوری از س��وی نیمکت مالزی دیده 
نمی شد. آنها کار خود را می کردندو جو بازی هایی 

که یک طرف آن مالزیایی ها بودند کاماًل آرام بود. 
آموختیم از روس ها

وقتی مسابقات والیبال نشسته را با حضور تیم های 
ایرانی که ح��رف اول را در والیبال نشس��ته جهان 
می زنند. فرصت خوبی برای کسب آمادگی حضور 
در مس��ابقات لیگ قهرمانان اروپا دانستند. آنها به 
مس��ابقات خواهرخوانده ها به چش��م یک رویداد 
کامالً فنی نگاه کرده و کیفیت مسابقات را با نمایش 
فنی مثبت شان باال بردند. جالب اینکه روس ها تنها 
تیمی بودند که بعد از مس��ابقه تمرینات ریکاوری 
و به اصطالح س��رد کردن را به همراه مربی انجام 
می دادند؛ حتی در فاصله زمانی بین فینال والیبال 
نشسته و بسکتبال باویلچر که فرصتی کوتاه بود و به 
آنها دستور داده شده که زمین بازی را ترک کنند، 
 کمی آن طرف تر برنامه خ��ود را تا نقطه پایان اجرا 

کردند. 

استقالل  و پرسپولیس

مهدی تاج در حاشیه سومین همایش دانش افزایی 
مربیان برتر فوتبال در خصوص اتفاقات هفته سی ام 
لیگ برتر گفت: آقای اسبقیان در شبکه خبر گزارش 
 مفصل��ی ارائ��ه داد که م��ورد تأیید س��ازمان لیگ

 است. 
بهروان هم گزارش��ی داد که مورد تأیی��د بود. آنچه 
باید بررسی شود دو مورد اس��ت که نخست بررسی 
اواخ��ر بازی اس��ت که یک نف��ر اعالم ک��رد نتیجه 
س��پاهان س��ایپا با تس��اوی به پایان رس��یده است 
 و گرفتاری ب��رای ما ایجاد ک��رد و م��ردم به زمین 

ریختند.
وی افزود: دستگاه های نظارتی باید بررسی کنند چه 

اتفاقی در ورزشگاه یادگار امام افتاد.
 اس��بقیان اعالم کرد که موبایل ها قطع نبوده؛ اما به 
خاطر ش��لوغی اختالالتی به وجود آمده بود اما کار 

می کردند.
 خوش��بختانه ریی��س جمهور محترم درخواس��ت 

پیگیری موضوع را داشتند. 
رییس سازمان لیگ فوتبال ایران تأکید کرد: بحث 
نیمه تمام بودن دیدار تراکتورسازی و نفت و نتیجه 

آن به کمیته انضباطی برمی گردد.
 در مورد داوری هم روز گذشته نزد محمود گودرزی 
بودم و از کمیته داوران خواس��تم به صورت گروهی 
داوری را چ��ک و امضا کنن��د که داوری مش��کلی 

نداشته است.
تاج ادامه داد: در انتهای جدول پرونده دیگری داریم 
که به دیدار پیکان و راه آهن بازمی گردد که پیکانی ها 
به باشگاه راه آهن مبنی بر اس��تفاده از یک بازیکن 
خارجی که غیرقانونی بوده اعت��راض دارند. اگر این 
بازیکن نباید بازی می ک��رده کمیته انضباطی رأی 

خود را صادر می کند.
وی در خصوص اینکه ش��بهاتی که در مورد داوری 
علیرضا فغانی وجود دارد گفت: بحث ما اش��تباهات 
داوری است وگرنه ش��بهه ای نیست و فغانی یکی از 

بهترین داوران ما است.
 خ��ود م��ا از اتفاق��ات هفت��ه س��ی ام ناراح��ت 
هس��تیم و بهتری��ن اتف��اق ب��رای م��ا ای��ن ب��ود 
 که هفت��ه آخ��ر لی��گ برتر ب��ه خوب��ی ب��ه پایان

 برسد.
رییس سازمان لیگ فوتبال ایران در پاسخ به سوالی 
مبنی ب��ر اینکه آیا خاطیان ورزش��گاه ی��ادگار امام 
شناسایی شده اند یا خیر، گفت: گروهی در حال کار 
کردن هستند تا مسائل مورد بررسی قرار بگیرد که 

یک مساله در رابطه با داوری است.
تاج درباره اینکه پس��ر تونی اولیویرا نتیجه سپاهان 
س��ایپا را به اش��تباه اعالم کرده اس��ت، عنوان کرد: 
اس��بقیان و حس��نی خو نیز این موضوع را به پس��ر 

اولیویرا ربط دادند که باید مورد بررسی قرار گیرد. 
وی در پاسخ به این س��وال که آیا قهرمانی سپاهان 
تعلیق می ش��ود یا خیر گفت: هر اتفاقی در رابطه با 
نتیجه بازی به کمیته انضباطی بازمی گردد درمورد 
پلی آف نی��ز کمیته انضباط��ی نظر خ��ود را اعالم 

خواهد کرد.
رییس سازمان لیگ فوتبال ایران در واکنش به این 
سوال که برخی می گویند رئیس س��ازمان لیگ به 
خاطر اصفهان��ی بودن قهرمانی را به س��پاهان داده 
اس��ت، گفت: این حرف )مکث می کن��د و می رود و 

خبرنگاری به جای او می گوید قشنگ نیست(.

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: اصفهان ش��هر 
بسیار زیبایی است و حتماً در آینده برنامه ریزی می کنم 
و به این شهر س��فر خواهم کرد.کارلوس کی روش شب 
گذش��ته به همراه همس��ر خود از طریق فرودگاه امام 
خمینی )ره( تهران برای سفر چند روزه عازم دبی بود. او 
بعد از جدال با وزارت ورزش این روزها در میان هواداران 
فوتبال محبوب تر از قبل شده اس��ت و در فرودگاه هم 
کاماًل مورد توجه مس��افران بود، به راحتی با همه سالم 
و علیک می کرد. در حالي که جوي عجیب رس��انه اي 
در کش��ور عالقه مند اس��ت قهرماني س��پاهان و البته 
سهل انگاري مسوالن تراکتورس��ازي و نفت تهران در 
پیگیري دقیق نتیجه بازي س��پاهان را غیرعادي جلوه 
دهد س��رمربي تیم ملي بر این موض��وع اذعان دارد که 
تراکتورس��ازي خودش به دس��ت خودش اشتباه کرد. 
او به خبرنگار ایمنا ی��ک قول ه��م داد و گفت: »حتماً 
به اصفهان س��فر می کنم.« گفتگوی سرمربی تیم ملی 

فوتبال با ایمنا را در ادامه می خوانید:
تکلیف حضورتان در ایران چه شد؟ دیگر در تیم 

ملی ماندگار شدید؟
بله. طبق برنامه در ایران هستم.

مشکلی با فدراسیون ندارید؟
اصاًل از ابتدا مش��کلی با فدراسیون نداش��تم و درحال 
حاضر هم مشکلی با مس��ئوالن فدراسیون ندارم و هیچ 

مساله ای وجود ندارد.

برنامه تان برای تیم ملی چیست؟
تعدادی بازی دوس��تانه برای تیم ملی درنظر داریم که 
برنامه این بازی ها هم مشخص شده است. اولین دیدار ما 
برابر تیم ملی ازبکستان خواهد بود و در آینده هم قصد 
داریم با تیم ملی ژاپن دیدار دوستانه برگزار کنیم. البته 
ازبکستان برای بازی تدارکاتی با ایران پاسخ مثبت داده 

اما بازی با ژاپن هنوز قطعی نشده است. 
از شرایط تیم و برنامه ها راضی هستید؟

ما کار زیادی باید انج��ام بدهیم تا وضعیت تیم را بهبود 
ببخشیم. اگر خوب تالش کنیم برای ما ساده خواهد بود.
نظرتان در مورد بازی های هفته پایانی لیگ برتر و 

قهرمانی سپاهان چیست؟
به هرحال فوتبال همین اس��ت و نتایج، شما را سوپرایز 
می کند و همه چیز در لحظه اتف��اق می افتد. هیچ چیز 
در فوتبال قابل پیش بینی نیس��ت و نتای��ج بازی های 
دیش��ب هم به خوبی این موضوع را نشان داد. سپاهان 
تیم خوبی اس��ت.از طرفي تراکتورسازی در دیدار خود 
اش��تباه بزرگی مرتکب ش��د و قهرمانی را از دست داد. 
لیس��ت تیم ملی را هم امروز منتش��ر کردید. بازیکنان 
س��پاهان و ذوب آهن هم در لیس��ت ش��ما هستند.بله 
چهار بازیکن از سپاهان دعوت ش��ده اند و از ذوب آهن 
هم دعوت کرده ای��م اما این تیم فعال ب��رای فینال جام 
حذفی به بازیکنان خود نیاز دارد و بازیکنانش به اردوی 

اول نمی رسند. 
عملکرد بازیکنان س�پاهان و ذوب آهن را چطور 

دیدید؟
بازیکنان هر دو تیم خوب بودند به خصوص یکی دو نفر 

از بازیکنان ذوب آهن که معروفتر هستند.
نظرتان در مورد شهر اصفهان چیست؟

اصفهان ش��هر بس��یار زیبایی اس��ت و حتماً در آینده 
برنامه ریزی می کنم و به این شهر سفر خواهم کرد.

می توانید تاریخ�ی برای آمدن ب�ه اصفهان به ما 
بگویید.

نه؛ ولی حتماً به اصفهان سفر می کنم )ان شاهلل(
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مفاد آرا
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  قانون  نامه  آئین   3 ماده  موضوعی  آگهی   2/175
اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی برابر آرا صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد در صورتی که افراد 
نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت 

آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید:
1- رای شماره 139360320200000538 آقای رمضانعلی باقی فرزند رضا شناسنامه 
به مساحت  باب خانه  به شماره ملی 622982311 در ششدانگ یک  شماره 12 میمه 
228/26 متر مربع قسمتی از پالک 30/79 واقع در زیاد آباد خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی فاطمه بیگم موسویان
رمضانعلی  فرزند  طالیی  ناصر  آقای   1393603020200000529 شماره  رای   -2
شناسنامه شماره 1880 میمه به شماره ملی 6229688824 در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 234/35 متر مربع قسمتی از پالک 1/3746 خریداری از مالک رسمی عبداله 

متقی
آقا  حسن  فرزند  رنجکش  ناصر  آقای   1393603020200000424 شماره  رای   -3
شناسنامه شماره 43 میمه به شماره ملی 6229844931 در ششدانگ یک باب انباری 
قسمتی از پالک 1/2015 واقع در میمه به مساحت 75/17 متر مربع را خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای مهدی هاشمی
4- رای شماره 1393603020200000423 آقای احمد کمال فرزند حسین شناسنامه 
شماره 1998 میمه به شماره ملی 6229793016 در ششدانگ یک باب خانه قسمتی از 
پالک 26/1620 به مساحت 156/89 متر مربع واقع در ونداده خریداری از مالک رسمی 

خانم خدیجه کمال 
غالمعلی  فرزند  کمال  ابوالقاسم  آقای   1393603020200000422 شماره  رای   -5
شناسنامه شماره 29 میمه به شماره ملی 6229930791 در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 242/92 متر مربع قسمتی از پالک 26/1478 واقع در ونداده خریداری از 

مالکین رسمی آقای غالمعلی کمال و خانم خدیجه کمال
6- رای شماره 1393603020200000576 آقای جعفر جوکار فرزند حسن شناسنامه 
شماره 842 لواسان شماره ملی 0450311090 در ششدانگ یک باب خانه قسمتی از 
پالک 11/1375 به مساحت 57/64 متر مربع واقع در وزوان خریداری از مالک رسمی 

حسن جوکار 
7- رای شماره 1393603020200000575 آقای جعفر جوکار فرزند حسن شناسنامه 
شماره 842لواسان به شماره ملی 0450311090 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
196/07 متر مربع قسمتی از پالک 11/1375 واقع در وزوان خریداری از مالک رسمی 

حسن جوکار 
8- رای شماره 1393603020200000573 آقای سعید خان احمدی ورنو سفا درانی 
فرزند رجبعلی شناسنامه شماره 12919 خمینی شهر به شماره ملی 1140505378 در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 542 متر مربع قسمتی از پالک 11/1378 واقع در 

وزوان خریداری از مالکین رسمی ملیحه شیخ هرندی و عصمت شیخ هرندی 
9- رای شماره 1393603020200000535 آقای محمد رضا شبانی فرزند شناسنامه 
زمین  و  اطاق  باب  یک  ششدانگ  در   6229907577 ملی  شماره  به  میمه   17 شماره 
در  واقع   11/7942 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   70 مساحت  به  آن  به  متعلق  محصور 

وزوان خریداری از وراث آقای مرتضی خوب نشان مالک رسمی 
براتعلی  فرزند  باطن  خوش  حسین  آقای   13946030202000002 شماره  رای   -10
شناسنامه شماره 90 میمه به شماره ملی 6229821001 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 99/70 متر مربع قسمتی از پالک 11/4702 واقع در وزوان خریداری از مالک 

رسمی فاطمه صغری طاهر پور 
آقا  فرزند حسین  گرامی  داریوش  آقای  رای شماره 1393603020200000551   -11
شناسنامه شماره 18 میمه به شماره ملی 6229861178 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 1677/71 متر مربع قسمتی از پالک 30/271 واقع در زیاد آباد خریداری از 

مالک رسمی شاه محمد احمدی
12- رای شماره 1393603020200000486 آقای برات توکلی فرزند علی شناسنامه 
مزروعی  باغ  درب  یک  ششدانگ  در   6229939754 ملی  شماره  به  میمه   15 شماره 
به مساحت 1850 متر مربع قسمتی از پالک 88/149 واقع در الی بید در ازا مالکیت 

مشاعی خریداری شده 
جون  علی  فرزند  احقاقی  مسعود  آقای   139460302020000014 شماره  رای   -13
شناسنامه شماره 78 میمه به شماره ملی 6229852251 در ششدانگ یک باب انباری 
به مساحت 65 متر مربع قسمتی از پالک 11/4661 واقع در وزوان خریداری از مالک 

رسمی غالمرضا راعیان
14- رای شماره 1393603020200000577 خانم جواهر یاوری فرزند احمد شناسنامه 
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  6229750996در  ملی  شماره  به  میمه   396 شماره 
465/80مترمربع قسمتی از پالک 67/589 واقع در حسن رباط در ازاء مالکیت مشاعی 

خریداری شده
15- رای شماره 139460302020000010 آقای ابراهیم آهی فرزند عباس شناسنامه 
شماره 5 میمه به شماره ملی 6229937387 در ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک 

60/1 به مساحت 242/15 متر مربع خریداری از مالک رسمی فتحعلی آهی
شناسنامه  احمد  فرزند  ثابتی  علی  آقای   13946030202000006 شماره  رای   -16
شماره 2020 میمه به شماره ملی 6229792796 در ششدانگ یک باب خانه مساحت 
مالک رسمی  از  الواسطه  مع  پالک 26/3068 خریداری  از  قسمتی  مربع  متر   607/51

فاطمه بهرامیان 
17- رای شماره 1393603020200000622 خانم مهرانگیز زین الدینی فرزند خلیل اله 
شناسنامه شماره 22 میمه به شماره ملی 6229962721 در ششدانگ یک باب خانه 
مع  خریداری  ونداده  در  واقع   26/1353 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   245/19 مساحت 

الواسطه از مالک رسمی حسن امینی
علی  فرزند  میرزائیان  حسینعلی  آقای   1393603020200000634 شماره  رای   -18
خانه  باب  یک  در ششدانگ   6229966085 ملی  شماره  به  میمه   6 شماره  شناسنامه 
به مساحت 460/37 متر مربع قسمتی از پالک 26/1193 واقع در ونداده خریداری از 

مالکیت رسمی غالمرضا صادقین و صاحب جان صادقین
19- رای شماره 139460302020000027خانم فاطمه شبان فرزند غالمعلی به شماره 
زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  در   6229822547 ملی  کد   3 شناسنامه 
مزروعی به مساحت 1444/24 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1/2637 واقع در میمه 

خریداری از مالک رسمی ملک تاج صابری
20- رای شماره 1393603020200000530 آقای ناصر طالیی فرزند رمضانعلی به 
به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  میمه   6229688824 ملی  کد   1880 شناسنامه  شماره 
مساحت 267/45 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1/3747 واقع در میمه در ازا مالکین 

مشاعی خریداری شده 
21- رای شماره 139360302020000540 آقای غالمحسین بید هندی فرزند فرج اله به 
شماره شناسنامه 119 کد ملی 6229800365 میمه چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 
درب باغ مزروعی به مساحت 478/12 متر مربع قسمتی از پالک شماره 11/2910 واقع 

در وزوان در ازا مالکیت مشاعی
فرزند  محرابیان  جان  خاتون  خانم   139360302020000539 شماره  رای   -22
یک  ششدانگ  در  وزوان   6229933381 ملی  کد   37 شناسنامه  شماره  به  اله  ولی 

در  واقع   26/2286 شماره  پالک  از  قسمتی  مربع  متر   188 مساحت  به  خانه  باب 
میمه در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده

23- رای شماره 139360302020000539 آقای غالمعلی سلیمی فرزند سلطانعلی به 
شماره شناسنامه 1776 کد ملی 6229687771 میمه ششدانگ یک باب اطاق به مساحت 
33/82 متر مربع قسمتی از پالک 1/1708 واقع در میمه در ازا مالکیت مشاعی خریداری 

شده 
به  قلی  فرزند رضا  آقای مسلم صالحان  رای شماره 139360302020000623   -24
شماره شناسنامه 20 کد ملی 6229868660 میمه ششدانگ یک درب باغ محصور ساده 
به مساحت 844/80مترمربع قسمتی از پالک شماره 30/494 متر مربع واقع در زیاد 

آباد خریداری ازمالک رسمی خانم بانو ماندنی
25- رای شماره 139460302020000013 آقای غالمرضا میرزائیان فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 41 کد ملی 6229939282  وزوان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
را  ونداده  در  واقع   26/3203 پالک شماره  از  قسمتی  مربع  متر   976/90 مساحت  به 

خریداری از مالک رسمی خاتون جان رحمانیان
26- رای شماره 139460302020000012 آقای غالمرضا میرزائیان فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 41 کد ملی 6229939282 وزوان ششدانگ یک درب باغ مزروعی به 
مساحت 1580 متر مربع قسمتی از پالک شماره 26/30 واقع در ونداده خریداری از 

مالک اصل حسن میرزائیان 
به  علی  حسن  فرزند  عکاف  داود  آقای   139360302020000621 شماره  رای   -27
شماره شناسنامه 1 کد ملی 6229887665 وزوان ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 388/62 متر مربع قسمتی از پالک 11/5479 واقع در وزوان در ازا مالکیت 

مشاعی خریداری شده 

به  فرهاد  فرزند  ثابتی  رضا  حمید  آقای   139360302020000588 شماره  رای   -28
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   6229793377 ملی  کد   1962 شناسنامه  شماره 
123/52 متر مربع قسمتی از پالک 26/2372 واقع در ونداده خریداری از مالک رسمی 

محمود ثابتی
به  فرهاد  فرزند  ثابتی  رضا  حمید  آقای   139360302020000587 شماره  رای   -29
شماره شناسنامه 1962 کد ملی 6229793377 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 60 

متر مربع قسمتی از پالک 26/2368 خریداری از مالک رسمی حاجی بهرامیان
30- رای شماره 139360302020000589 آقای سعید ثابتی فرزند فرهاد به شماره 
شناسنامه 2087 کد ملی 6229795086 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/30 متر 

مربع قسمتی از پالک 26/2369 خریداری از مالک رسمی کوکب انصاری
محمد  فرزند  صادق  احمدرضا  آقای   139460302020000007 شماره  رای   -31
اسماعیل به شماره شناسنامه 51 کد ملی 6229819899 ششدانگ یک باب مغازه به 
مشاعی  رسمی  مالکیت  ازا  در   1/2756 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   140/66 مساحت 

خریداری شده
به  حسن  فرزند  عمرانی  عباسعلی  آقای   139460302020000025 شماره  رای   -32
شماره شناسنامه 5 کد ملی 6229899450 ششدانگ یک درب باغ مزروعی به مساحت 

1170 متر مربع قسمتی از پالک 1/7548 خریداری از مالک رسمی رقیه صبوری 
به  اله  فرج  فرزند  صمدیان  رضا  آقای   139360302020000614 شماره  رای   -33
شماره شناسنامه 65 کد ملی 6229883902 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 345/80 

متر مربع قسمتی از پالک 11/2547 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
به  محمدعلی  فرزند  فرجیان  عباس  آقای   139360302020000603 رای شماره   -34
شماره شناسنامه 84 کد ملی 6229905612 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 345 

متر مربع قسمتی از پالک 26/2692 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
به  غالمحسین  فرزند  رادور  حسن  آقای   139360302020000201 شماره  رای   -35
شماره شناسنامه 39 کد ملی 6229849739 ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 
غالمحسین  رسمی  مالک  از  خریداری  پالک30/3503   از  قسمتی  مربع  متر   543/25

حسین منی
36- رای شماره 139360302020000600 آقای شمس الدین مهدویان فرزند شیخ زین 
الدین به شماره شناسنامه 8 کد ملی 6229811316 ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 
آقای  از مالک رسمی  از پالک 1/3687 خریداری  مساحت 451/18 متر مربع قسمتی 

صدر خردمند
37- رای شماره 139360302020000619 آقای حسین خوش باطن فرزند براتعلی به 

شماره شناسنامه 90 ششدانگ پالک 11/4704 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
38- رای شماره 1393603020000581 آقای رضا تقوی فرزند علی محمد به شماره 
شناسنامه 2814 کد ملی 6229795353 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 294/04 متر 

مربع قسمتی از پالک 26/2663 خریداری از مالک رسمی حیدر بهرامیان
39- رای شماره 139360302020000585 آقای عبداله ثابتی فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 96 کد ملی 6229915200 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 277/36متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 26/2432 خریداری از مالکین رسمی آقا گل بهرامیان و 

حیدر بهرامیان
شماره  محمد  فرزند  فریدونی  اکبر  آقای   139360302020000590 شماره  رای   -40
به مساحت 231/73  باب خانه  شناسنامه 2069 کد ملی 6229794901 ششدانگ یک 
و  بهرامیان  گل  آقا  رسمی  مالکین  از  خریداری   26/2432 پالک  از  قسمتی  مربع  متر 

حیدر بهرامیان
41- رای شماره 139360302020000553 آقای عبداله خدابنده فرزند حسنعلی شماره 
شناسنامه 29 کد ملی 6229964643 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 115/08 متر 

مربع قسمتی از پالک 26/1575 خریداری از مالک رسمی اسماعیل صادقیان
42- رای شماره 139360302020000633 خانم زهرا بهرامیان فرزند علی به شماره 
شناسنامه 55 کد ملی 6229989204 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 232/40 متر 

مربع قسمتی از پالک 26/1353 خریداری از مالک رسمی حسن امینی
اکبر  علی  حاجی  فرزند  کمال  بتول  خانم   139360302020000622 رای شماره   -43
به شماره شناسنامه 2018 کد ملی 6229792818 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

276/40 متر مربع قسمتی از پالک 26/1489 خریداری از مالک رسمی غالمعلی کمال
44- رای شماره 139360302020000531 خانم صغرا زمانیان فرزند رمضانعلی به 
شماره شناسنامه 67 کد ملی 6229837927 یک چهارم از یکدانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 477/80 متر مربع قسمتی از پالک 11/1295 خریداری از مالک 

رسمی رمضانعلی زمانیان
45- رای شماره 139460302020000011 خانم پروانه آهی فرزند ابراهیم به شماره 

شناسنامه5 کد ملی 0452392594 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240 متر مربع 
قسمتی از پالک 60/1 خریداری از مالک رسمی فتحعلی آهی

شماره  به  رضا  فرزند  بهرامیان  حسین   139360302020000582 شماره  رای   -46
شناسنامه 24 کد ملی 6229957493 ششدانگ یک باب خانهبه مساحت 282/08 متر 

مربع قسمتی از پالک 26/2663 خریداری از مالک رسمی حیدر بهرامیان
47- رای شماره 139360302020000625 خانم سمیه توکلی فرزند کاظم به شماره 
شناسنامه 2454 کد ملی 6229694573 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب به مساحت 

990/10 متر مربع قسمتی از پالک 88/159 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
48- رای شماره 139360302020000533 آقای محمد زمانیان فرزند رمضانعلی به 
شماره شناسنامه 12 کد ملی 0040699961 یک سوم از یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 477/80 متر مربع قسمتی از پالک 11/1295 خریداری از مالک 

رسمی رمضانعلی زمانیان
به  فرزند رمضانعلی  نجمه زمانیان  49- رای شماره 139360302020000532 خانم 
شماره شناسنامه 36 کد ملی 6229851830 یک سوم از یکدانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 477/80 متر مربع قسمتی از پالک 11/1295 خریداری از مالک 

رسمی رمضانعلیزمانیان
50- رای شماره 139360302020000627 آقای قربانعلی توکلی فرزند علی به شماره 
به مساحت 1031/30  باب خانه  شناسنامه 486 کد ملی 6229761653 ششدانگ یک 

مترمربع را قسمتی از پالک 88/159 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
به  قلی  حیات  فرزند  توکلی  خانم صدیقه  رای شماره 139360302020000624   -51
شماره شناسنامه 399 کد ملی 6229760789 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1568 

متر مربع قسمتی از پالک 88/159 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده 
شماره  به  علی  فرزند  توکلی  برات  آقای   139360302020000626 شماره  رای   -52
خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   6229939754 ملی  کد   15 شناسنامه 
مشاعی  مالکیت  ازا  در   88/159 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   990/10 مساحت   به 

خریداری شده
53- رای شماره 139360302020000575 آقای جعفر جوکار فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 842 کد ملی 0450311090 ششدانگ یک باب اطاق و زمین محصور متصل 
به آن به مساحت 196/07 متر مربع قسمتی از پالک 11/4528 خریداری شده از مالک 

رسمی خانم مریم بیگم جوکار
54- رای شماره 139360302020000576 آقای جعفر جوکار فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 842 کد ملی 0450311090 ششدانگ یک باب طویله مخروبه و مشاعات و 

تابعه به مساحت 57/64 قسمتی از پالک 11/1375 خریداری شده مالک حسن جوکار
تاریخ انتشار نوبت اول:  یکشنبه  1394/02/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1394/02/29

رئیس ثبت میمه-حسین نوروز
اجراییه

2/44 شماره پرونده: 9204002135000045/1 شماره بایگانی پرونده: 9200045 شماره 
ابالغیه: 139403802135000001 آگهی ابالغ اجراییه کالسه: 9204002135000045/1 
)کالسه بایگانی 9200045( بدینوسیله به شما آقایان مصطفی عبادالهی فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 92 صادره از نطنز و حسن درخواه فرزند موسی شماره شناسنامه 

که   9204002135000045/1 کالسه  پرونده  مدیونین  کرج   6 حوزه  از  صادره   59
 برابر گزارش مورخ 1392/11/10 جهت ابالغ واقعی اوراق اجرائی شناخته نگردیده اید
ابالغ می گردد که به موجب سند رهنی شماره 1514 مورخ 1386/06/27 تنظیمی در 
مبلغ  کاشان(  مقیم  )معاونت  تجارت  بانک  و  شما  بین  نطنز   168 رسمی  اسناد  دفتر 
825/969/514 ریال )تا تاریخ 1391/01/25 که روزانه از تاریخ مرقوم مبلغ 483/534 
ریال به آن اضافه می شود( بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه 
فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است 
ظرف  می گردد  منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 
آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:24 مجتبی 

شادمان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی نطنز 

مزایده 
 9309986823200846 پرونده:  شماره   9410196823800038 نامه:  شماره   2/45
شماره بایگانی شعبه: 940008 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره در نظر 
دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 940008 مدنی که به موجب آن آقای 
محمد اکار جعفری محکوم به پرداخت مهریه قابل توجهی در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد اموال وی را به شرح ذیل از طریق 
مزایده به فروش می رسد: ششدانگ پالک 16/3411 دارای مساحت عرصه 167/30 
مترمربع با مساحت اعیانی 108 مترمربع در یک طبقه به انضمام طبقه فوقانی همکف به 
مساحت حدود 12 مترمربع که اسکلت ساختمان از نوع دیوارهای باربر آجر فشاری و 
سقف تیرآهن است و بام آن ایزوگام و ساختمان فاقد نماسازی و حیاط سازی است 
و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد به قیمت کارشناسی 1/050/000/000 
ریال به آدرس زواره – خیابان شهید چمران – منزل مسکونی – پالک296. متقاضیان 
از  پنج روز قبل  تا  یافته و  خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور 
اموال فوق به شخصی واگذار  نمایند.  اموالی را که آگهی شده مالحظه  تاریخ مزایده 
می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس 
به عنوان سپردده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از 
تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او 
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: یک شنبه مورخ 
1394/03/12 ساعت 10صبح. مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش 

زواره. م الف:596 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره 
مزایده 

2/202 اجرای احکام شعبه 11 حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
گیتی   -3 کامران   -2 امیرحسین   -1 علیه  و  سوفسطالیی  عباس  آقای  900214ج/11 
4- داریوش 5- اعظم 6- فرخ 7- کیوان 8- توران 9- صدرالدین 10- فریبا 11- ناهید 
12- اشرف 13- کتایون 14- کیهان 15- نسرین همگی شیران و کوکب شهسواری 
ریال  مبلغ 3/060/000  بابت اصل خواسته و  مبلغ 368/000/000  به خواسته مطالبه 
حق الوکاله وکیل و مبلغ 2/550/000 ریال هزینه دادرسی جمعا به مبلغ 373/61/000 
ریال   373/610/000 مبلغ  به  جمعا  دادرسی  هزینه  ریال   2/055/000 مبلغ  و  ریال 
پنجشنبه  روز  در  ای  مزایده  جلسه  دولت  االجرا  حق  بابت  ریال   2/550/000 مبلغ  و 
مورخ 94/3/21 ساعت 8/30 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت بعد از 
دادگستری به مجتمع اجرای احکام طبقه3 برگزار نماید. مورد مزایده: یک باب مغازه 
جدیداالحداث واقع درخیابان امام خمینی بعد از خیابان امیرکبیر جنب گاراژ ماهلربنز 
که دارای اسکلت بتنی واقف تیرچه بلوک که دارای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک 
که سقف دارای اندود گچ و در بدنه ها تماما سرامیک اجرا گردیده است در کف مغازه 
موزاییک فرش گردیده و درب ورودی به صورت شیشه ای سکوریت و نیز دارای درب 
برقی ریموت دار می باشد. مساحت مغازه حدود 17/52 مترمربع و در حال حاضر 
به عنوان فروشگاه لوازم یدکی ماشین آالت سنگین می باشد که با توجه به موقعیت 
محل وقوع مغازه و کلیه عوامل موثر دیگر برای تعیین ارزش روز عرصه آنها توسط 
کارشناسان رسمی دادگستری 385/440/000 ریال ارزیابی گردیده ونظریه مصون از 
اعتراض طرفین باقی مانده است. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
با مراجعه به آدرس فوق و بازدید از محل با تودیع 10 درصد از نرخ پایه کارشناس در 
جلسه مزایده شرکت کنند باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود.م الف:3448 

اجرای احکام شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
حصر وراثت

2/535 آقای مهدی کریمی ملک آبادی دارای شناسنامه شماره 259 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 42/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 1390/12/19 تاریخ  در   12 بشناسنامه  ملک آبادی  کریمی  که شادروان رمضان  داده 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

فرزند خانعلی ش.ش 6 )همسر متوفی( 2- مجید  آبادی  1- بی بی جان کریمی ملک 
کریمی ملک آبادی فرزند رمضان ش.ش 166 )فرزند متوفی( 3- مهدی کریمی ملک آبادی 
فرزند رمضان ش.ش 259 )فرزند متوفی( 4- رسول کریمی ملک آبادی فرزند رمضان 
ش.ش 428 )فرزند متوفی( 5- مریم کریمی ملک آبادی فرزند رمضان ش.ش 22 )فرزند 
متوفی( 6- بتول کریمی ملک آبادی فرزند رمضان ش.ش 361 )فرزند متوفی( 7- نسرین 
کریمی ملک آبادی فرزند رمضان ش.ش 35 )فرزند متوفی( 8- اکرم کریمی ملک آبادی 
رمضان  فرزند  ملک آبادی  کریمی  زهرا   -9 )فرزندمتوفی(   13 ش.ش  رمضان  فرزند 
ش.ش 36 )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:143 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
احضار 

 9409983641900160 پرونده:  شماره   9410113641900107 نامه:  شماره   2/536
شماره بایگانی شعبه: 940180 آگهی احضار متهمین 1- مسعود احمدی خواه فرزند 
مصطفی 2- پریوش محمدی فرزند مهدی به این وسیله به جنابعالی ابالغ می گردد خانم 
محبوبه رسولی نوده فرزند ناطق شکایتی علیه شما دایر بر سرقت مطرح نموده که پس 
از ارجاع در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب لنجان به کالسه 940180 
المکان به لحاظ مجهول  به اعالم و درخواست شاکی  بنا   ثبت و تحت رسیدگی است 

انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  استناد  با  شما  بودن 
تا  گردد  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در 
این شعبه  تاریخ نشر آگهی در  از  یکماه  اتهام و دفاع ظرف مهلت  به  جهت رسیدگی 
به طور کامل مطلع  از موضوع شکایت  اعالم آدرس جدید خود  حاضر شوید ضمن 
آمد.م الف:147  خواهد  عمل  به  قانونی  اقدام  موقع  به  حضور  عدم  صورت  در   شده 

شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لنجان)زرین شهر(
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  فتاحی  سید حسن  خواهان   163/94 کالسه  پرونده  در خصوص   2/548
مبنی بر الزام به انتقال یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 8221-خرم آباد-5 
جواد افشاری فرزند حیدر تقدیم نموده   – به طرفیت ناصر میرزاده فرزند محمدباقر 
است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/4/8 ساعت 10 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3375 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/549 شماره ابالغیه: 9410100350200738 شماره پرونده: 9309980350201112 
شماره بایگانی شعبه: 931297 خواهان محمدحسین رفوگران دادخواستی به طرفیت 
خوانده عماد موثق خوراسگانی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 
باال خ شهید  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به 
کالسه 9309980350201112 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/20 و ساعت 
08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:3411 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/550 شماره ابالغیه: 9410100350200745 شماره پرونده: 9309980350201117 
طرفیت  به  دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   931302 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوارزمی  کیوان  و  زندآور  شیوا  و  زندآور  شهرزاد  و  خوارزمی  حسین  خواندگان 
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 9309980350201117 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/21 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از نشر آگهی و اطالع  تا خواندگان پس  در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردد.م الف:3412  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 2/551 شماره درخواست: 9410460350700004 شماره پرونده: 9309980350700826
شماره بایگانی شعبه: 930963 خواهان آقای مجید یوسفی فرزند علی نقدی دادخواستی 
مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  خوندابی  عابدی  اصغر  آقای  خوانده  طرفیت  به 
200/000/000 ریال خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و بدوا صدور قرار تامین 
خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)حقوقی( شهرستان  دادگاه  هفتم 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع 
و به کالسه پرونده 930963 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1394/06/14 و ساعت 
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:3413 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/552 شماره ابالغیه: 9410100350900956 شماره پرونده: 9309980350900912 
به  دادخواستی  آزادانی  بخش  نجات  سمیه  خواهان   931027 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده فریبا میرزاخانی به خواسته مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه9 
باال خ شهید  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع و به 
کالسه 9309980350900912 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/03 و ساعت 
11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:3415 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

2/553 شماره ابالغیه: 9410100354800695 شماره پرونده: 9309980364701650 
شماره بایگانی شعبه: 930354 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9309980364701650 برای محمد موجودی به اتهام ضرب و جرح عمدی و 
نموده که  تقاضای کیفر  آقای مهدی رخصتی  با چاقو و توهین حسب شکایت  تهدید 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/03/31 
وعدم دسترسی  بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   10:00 ساعت 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در 
عمومی  دادگاه   122 شعبه  م الف:4906  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات 

جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/554 شماره ابالغیه: 9410100361701204 شماره پرونده: 9409980361700094 
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان   940107 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خواندگان امید رفسنجانی و علی دارم و مریم دارم به خواسته مطالبه خسارت 
تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  تادیه  تاخیر 
دادگاه  به شعبه 28  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 
9409980361700094 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/31 و ساعت 12:00 
به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:4928 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/555 شماره ابالغیه: 9410100361701200 شماره پرونده: 9409980361700093 
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان   940106 شعبه:  بایگانی  شماره 
و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  نصیری  الیاس  و  نصیری  عشرت  خواندگان  طرفیت 
تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین 
دادگاه  به شعبه 28  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 
ساعت  و   1394/03/30 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980361700093
12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:4929 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/556 در خصوص پرونده کالسه 113/94 خواهان علی هنری فرد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چهار فقره چک به مبلغ سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال به طرفیت 
فرامرز قربانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/3/30 ساعت 5/30عصر 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4964 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/557  در خصوص پرونده کالسه 121/94 خواهان علی هنری فرد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت عباس زین الدین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5عصر  ساعت   94/3/30 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4966 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  فرد  هنری  مجتبی  خواهان   108/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/558
تقدیم  زاده  رستمی  اکبر  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  بصیری  محمدامین 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/3/30 ساعت 16/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:5036 شعبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  الیاسیان  ارشاد  خواهان   1044-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/559
سپاهان  پالستیک  شرکت   -2 لنجی  ابراهیمی  وحید   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
زاینده رود تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/3/30 ساعت 6عصر تعیین 
تقاضای خواهان مراتب  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:5048 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 



پیامبر اکرم )ص(:
فاطمه پاره وجود من اس��ت، هر که او را بیازارد 
م��را آزار داده و هر ک��ه او را خوش��حال کند مرا 

خوشحال کرده است.

 افزایش نشانه های
 استرس با بدهی

عشق تان را مومیایی کنید
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکی از ش��یرین ترین و معم��ا برانگیز ترین تعامالت انس��انی 
ازدواج و زیر یک سقف رفتن است. هم زیستی جذابی که هر دو 
سوی آن یعنی زن و ش��وهر در عین حال که به هم دلبستگی و 
وابستگی پیدا می کنند، اما به لحاظ شناخت روحیات و خلقیات 
همدیگر ممکن است در هنگام برخوردهای مختلف در مناسبت 
 ها و در طول روزهای زندگی ندانند چه واکنش هایی در مقالب

 کنش های طرف مقابل از خود بروز دهند.
بی شک شیرین ساختن زندگی یک تدبیر موفق و نشاط بخش 
به بستر زندگی است که بر مبنای آن زندگی از محور یکنواختی 
و تکراری بودن خارج شده و پویا و دوست داشتنی خواهد شد. 
هرچه تالش برای شیرین سازی و عمیق کردن عشق میان زن 
و شوهر بیشتر باشد لحظه های پر خاطره زندگی بیشتر و بیشتر 
خواهد شد و بر همین اساس زن و ش��وهر به جای آنکه وابسته 
همدیگر ش��وند عمیق تر دلبس��ته یکدیگر خواهند شد. برای 
شیرین کردن روزهای زندگی و تحکیم عش��ق و عالقه پس از 

ازدواج کافی است تا به نکات ساده و راحتی دقت کنیم:
هدیه های بی مناسبت

شاید در هر زندگی، تاریخ های خاصی مثل تولدها و سالگردها 
وجود داشته باش��د که همیش��ه در دل تقویم ثابت اند و افراد 
 منتظ��ر رخداد آنه��ا هس��تند؛  اما س��ورپرایز های یکب��اره با 
هدیه هایی بی مناس��بت از جذاب ترین ای��ده ها برای تحکیم 
عشق و مودت در زندگی اس��ت که تاثیر عمیق و به سزایی در 
روند زندگی و محکم شدن پیوند عاطفی میان زن و شوهر دارد. 
هدیه هایی که هرچقدر هم کوچک و ساده باشند اما بیانگر عالقه 
بزرگی هستند که عامل محرکی برای خرید این هدیه بودند و 
زندگی به همین درک عالقه هاست که روز به روز طنابش محکم 

تر می شود و استوار تر جلو می رود.
شام های دو نفری

قطعا هیچ زن و شوهری نیستند که طعم خوش یک شام خارج 
از خانه را در جرگه خاطرات خوب شان نداشته باشند. نه اینکه 
شام های داخل خانه خوب نیس��تند؛  بلکه هدف اینجاست که 
وقتی خالی کنیم تا کنار هم ب��دون دغدغه پختن غذا و چیدن 
سفره داش��ته باش��یم و تنوع کوچکی در زندگی ایجاد کنیم. 
زن و ش��وهر ها می توانند پس از بچه دار ش��دن هم این روال 
ش��ام های دونفری را ال اقل برای یکبار در ماه داش��ته باشند و 
 طبق این قانون مهم وقتی را برای تفریح دوتایی ش��ان در نظر

 بگیرند.

بگذار نگاهت کنم
زندگی پستی ها و بلندی های خاص خود را دارد که در برخی 
زندگی ها بیشتر و در برخی دیگر کمتر است. فراز و فرودهایی 
که گاهی باعث می ش��ود اعضای خانواده ش��بانه روز در تالش 
گذران زندگی باشند. در این میان دل چسب ترین جمله بگذار 
 نگاهت کنم است. اینکه ابراز کنید دل تان برای هم تنگ شده و

 لحظه ای بر چهره همس��رتان نگاه کنید و ب��ه او لبخند بزنید. 
هرچند کار ساده ایست؛ اما بار معنایی و روحی ای که به زندگی 
می بخشد نش��انگر میزان اهمیت همس��رتان برای شماست. 

»بگذار نگاهت کنم« ها را با زیاد با هم به اشتراک بگذارید.
اهمیت دادن به عالیق یکدیگر

خیلی طبییعی است که شما یک غذای خاص یا یک رنگ خاص 
و یا یک محل خاصی را دوست داشته باشید. آدم ها عالقه های 
مختلف و متناس��ب با روحیات خودش��ان را دارند .عالقه های 
خاص همسرتان را بشناسید و سعی کنید با پررنگ کردن آنها 
لحظات ش��ادی را برای زندگی تان رقم بزنید. برای همسرتان 
همان رنگی که دوست دارد هدیه و لباس بگیرید. غذایی را که 
دوست دارد آماده کنید و با او برای قدم زدن یا تفریح به همان 
محلی بروید که عالقه دارد. توجه به عالقمندی های همسرتان 
باعث می شود او هم نسبت به شما همین میزان توجه و انعطاف 

را به خرج دهد و زندگی تان بیش از پیش شیرین شود.
مقایسه نکنید

یکی از عوامل کم رنگ ش��دن عش��ق و عالقه در خان��واده به 
خصوص در میان زن و شوهر مقایسه بی مورد زندگی خودتان 
با دیگران است. زندگی دیگران را برای خودشان بگذارید و زیر 
و بم آنها را با شرایط خودتان مقایسه نکنید. مطمئن باشید که 
هیچ زندگی ای بدون دغدغه و باال و پایین نیست اما شاید برخی 
از افراد کمتر شما را در جریان مشکالت زندگی شان بگذارند و 
همین باعث شود که شما گمان کنید آنها در رفاه و خوشبختی 
و شادی بیشتری هستند و مدام بر پیکره زندگی زناشویی خود 
با اینگونه مقایس��ه ها آس��یب وارد کنید . خصوصیات اخالقی 
همسر دوست تان را به هیچ عنوان با خصوصیات همسر خودتان 
مقایسه نکنید و به طور کلی در تمام مراحل زندگی تان از مهلکه 
مقایسه گریزان باشید. به خاطر داش��ته باشید؛ آنچه که باعث 
تحکیم عشق و احساس خوشبختی در شما می شود فقط و فقط 
تالش شماست و میزان عشق و عالقه ش��ما به همسرتان نه به 
عناصر مادی ارتباطی دارد و نه به حرف و س��خن های دیگران. 
فقط شمایید که باید همسرتان را دوست داشته باشید و با تالش 
خودتان زندگی تان را س��المت نگهدارید و روزهای عاش��قانه 
بیشتری را برای خود در دفترچه خاطرات زندگی تان ثبت کنید.

اس��ترس یک��ی از مهم تری��ن عل��ل ب��روز اختالالت 
 جس��می و روان��ی اس��ت. بررس��ی های گوناگ��ون

 نشان دهنده این اس��ت که 70 تا 90 درصد بیماری ها 
با اس��ترس ارتباط دارند؛ فهرس��ت بیماری های ناشی 
از اس��ترس، س��رطان، بیماری قلبی، آس��م و میگرن 
را در برمی گیرد.عل��ل فیزیکی محیط��ی و اجتماعی 
اس��ترس را اصطالحاً عوامل اس��ترس زا گویند. برخی 
استرس را پاس��خ غیراختصاصی بدن به هر موقعیتی 
می دانند که نیاز به سازگاری داشته باشد؛ خواه موقعیت 
خوش��ایند باش��د )ارتقای ش��غلی( و خواه ناخوشایند 
)اخ��راج ازکار(؛ البته یافته های جدید نش��ان می دهد 
که بین استرس ناش��ی از موقعیت مطلوب و نامطلوب 
تفاوت های فیزیولوژیک وجود دارد.استرس با سالمتی 
و عملکرد ارتب��اط دارد؛ مقادیر ک��م آن موجب بهبود 
سالمتی و عملکرد می ش��ود و مقادیر زیاد آن سالمتی 
را به خطر انداخته و عملک��رد را دچار اختالل می کند.

 تحقیق جدیدی نش��ان داد که بدهی های کوتاه مدت 
م��ی تواند باع��ث افزایش اس��ترس ش��ود، پ��س اگر 
ش��ما هم حس��اب های بانکی مختلف و کلی بدهی و 
صورتحساب دارید، در خطر ابتال به افسردگی هستید. 
این یافته ها ممکن اس��ت باعث تغییر در ش��یوه های 
وام دادن ش��ده و بینش های جدیدی برای پزش��کانی 
که مسوول حفظ بهداش��ت روانی افراد هستند ایجاد 
کند.الرنس برگر )از دانش��گاه ویسکانسین مدیسون( 
م��ی گوید:بدهی ه��ای جدید می تواند باعث آس��یب 
پذیری بیش��تر وام گیرندگان ش��ود، و بخش هایی از 
جامعه که ما شناس��ایی کردیم میتوانند هدف کمک 
 به ساخت ظرفیت مالی ش��ان قرار بگیرند.برگر اشاره

 می کندکه این یافته ها می تواند برای کمک به پزشکان 
عرصه سالمت روانی استفاده ش��ود تا درک بهتری از 
تاثیر عادات وام گیرندگان بر افسردگی و استرس، پیدا 
کنند.ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و افسردگی به 
خصوص میان مجردها، افرادی که به سن بازنشستگی 
 رس��یده اند و کس��انی که تحصیالت کمتری داشتند

 قوی تر اس��ت.این تحقیق با بررسی 8500 بزرگسالی 
که در س��ن کار قرار داش��تند انج��ام ش��د.داده ها با 
بررس��ی دو موج از خانواده ها به صورت ش��ش س��ال 
جدا از ه��م انج��ام ش��د و در س��ال 1994 ب��ه پایان 
رس��ید. ح��دود 79 درص��د از پاس��خ دهن��دگان 
 مق��داری بده��ی داش��تند.محققان ای��ن مطالع��ه

 می گویند، تحقیقاتی که در آینده انجام می شود باید 
ش��امل تجزیه و تحلیل هایی از این مسئله شود که آیا 
 اثرات می توانند معکوس باش��ند و کاه��ش بدهی ها 

می توانند به کاهش عالئم استرس کمک کنند.
 چند روش مفید کاهش استرس

1- از قطع ش��دن ارتباط تان با دیگران احس��اس گناه 
نکنید.می توانید در تمام طول زندگی تان س��عی خود 
را بکنید تا با افرادی که سالیان س��ال در کنارتان بوده 
اند، ارتباط تنگاتنگی داشته باش��ید و چه خوب است 
که از پس این کار بر بیایید، زیرا باعث کاهش استرس 
می شود؛  اما انجام آن نه ضرورتی دارد و نه عملی است.

2- تا زمانی ک��ه موضوعی برای نگران��ی ندارید نگران 
نباشید. در هر شرایطی که قرار می گیرید، به یاد هزاران 
هزار مرتبه ای بیفتید که پی برده این نگرانی تان بیهوده 
بوده است. به هر حال فکر کنید این بار هم شانس زیادی 

به شما روی می آورد . 
3- وس��یله ای را که دارید دوباره نخرید. از خرج کردن 
بیهوده پول و تهیه دوباره وس��ایلی ک��ه در خانه دارید 
 جلوگیری کنید. مس��لم بدانید ک��ه دیگر تحت هجوم 

فشار های عصبی قرار نمی گیرید.
4- فکر نکنید که همیش��ه باید در ح��ال انجام کاری 
باشید.کار نکردن اشکالی ندارد. در واقع اگر سعی کنید 
هر روز زمانی را به کار نکردن اختصاص دهید، مشکلی 
پیش نمی آید و ضرر نمی کنید. هیچ کاری انجام ندهید.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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 با بچه های ODD چگونه
 رفتار کنیم؟

اگر در یک کلینیک روان شناسی 
ک��ودک و نوج��وان مش��غول ب��ه 
کار باش��ید، م��ی بینی��د والدین 
مراجع��ه کننده معم��وال صحبت 
ش��ان را این گونه آغ��از می کنند: 
»ک��ودکان ای��ن دوره و زمان��ه بد 
شده اند! تحمل نوجوانان امروزی 
صبر ای��وب می خواه��د. آن زمان 

 که ما بچ��ه بودی��م...« و در میان ای��ن والدین، افراد مس��تاصلی را
 می یابید که خسته از مجادله و جر و بحث های بی پایان با کودک یا 
نوجوان، به دنبال راه حلی برای کنترل اوضاع نابسامان ارتباطی خود 

و فرزندان شان هستند.
 فرزندان��ی که ب��ا کوچک تری��ن تلنگ��ری از ک��وره در م��ی روند، 
جر و بحث می کنند، از اصول یا درخواست های بزرگ ترها نافرمانی 
می کنند و از همه بدتر برای خطاها و اش��تباه های خود، دیگران را 
سرزنش می کنند و گفت و گو را با ناس��زا خاتمه می دهند. واقعیت 
این است که دفاع از امیال خود و مقابله با خواسته دیگران برای رشد 
طبیعی اهمیت اساس��ی دارد و همین رفتار مقابله ای در دو برهه از 
رشد؛ بین س��نین 18 تا 24 ماهگی و دیگری ابتدای نوجوانی، برای 
برقراری خودمختاری و ایجاد هویت ضروری است و بیانگر تالش وی 
برای کسب استقالل است.اما در صورتی که شدت این رفتارها بیش 
از حد باش��د و باعث نارضایتی دائمی بزرگ ترها و تخریب عملکرد 
 کودک ش��ود، اختالل ODD محسوب می ش��ود. از والدین انتظار

 می رود که به جای انکار مشکل و سرپوش گذاشتن بر آن، در همان 
دوران کودکی این اختالل را از یک لجبازی س��اده و طبیعی افتراق 
دهند تا از تبدیل ش��دن آن به مش��کالت پیچیده تر و بروز حوادث 
غیرقابل جبران مانند اعتیاد و... جلوگیری شود. در این باره با دکتر 

نوری، روان شناس گفت و گو کرده ایم.
اختالل ODD چیس�ت و در چه مواقعی باید به این اختالل 

شک کنیم؟
ODD  به معنای اختالل دفاعی مقابله ای است و والدین کودک یا 
نوجوانی که اغلب خشمگین و تحریک پذیر است، برای هرچیزی جر و 
بحث راه می اندازد. رفتار کینه توزانه و انتقام جویانه دارد. بیش از حد 
زودرنج و حساس است.فعاالنه و عمدا از انجام درخواست های والدین 
سر باز می زندو باعث ناراحتی آنها می شود.در اشتباه ها و مشکالت 
خود دیگران را مقصر می داند و آنها را س��رزنش می کند. باید به این 
اختالل شک کنند؛ زیرا این رفتارهای مقابله جویانه معموال در برابر 
افراد بزرگس��الی رخ می دهد که کودک یا نوجوان با آنها آشناست؛ 
مانند والدین و در م��واردی نیز معلمان و اولیای مدرس��ه.گاهی هم 
این رفتارها فقط با والدین دیده می شود و در سایر موقعیت ها رفتار 
کودک یا نوجوان کامال موجه است؛ بنابراین ممکن است این کودکان 
در هنگام معاینه بالینی نشانه های اندکی بروز دهند یا اصال عالمتی 
نش��ان ندهند پس دقت والدین و آگاهی آنها در تش��خیص اهمیت 
باالیی دارد. والدینی که کودکشان را تنبیه می کنند، در بروز  مشکل 

ODD نقش اساسی دارند
 چرا برخی از کودکان دچار این اختالل می شوند؟

معموال اولین س��والی که والدین از خود می پرس��ند این است که از 
میان این همه کودک، چرا فرزند من دچار اختالل نافرمانی مقابله ای 
است؟ واقعیت این است که شواهد کمی مبنی بر ارثی بودن اختالل 
ODD وجود دارد و نتایج اغلب مطالع��ات نقش محیط را در ایجاد 
این اختالل نش��ان می دهند؛ مثال تعارض های زناش��ویی والدین؛ 
یعنی دس��تورهای متناقض والدینی که در ش��یوه تربی��ت فرزند و 
قانونگذاری ها به تفاهم نرسیده اند.والدینی که فرزندان خود را قبول 
ندارند. آنها را تایید نمی کنند و به آنها محبت نمی کنند. درکش��ان 
نمی کنند و مس��ائل را برای ش��ان توضیح نمی دهن��د و بدون هیچ 
 توضیحی آنها را تنبیه می کنند، در بروز  مشکل ODD نقش اساسی

 دارد.
اگر به داد کودک ODD نرسیم چه آینده ای در انتظار اوست؟

با وجود هوش کافی، این کودکان به دلیل نداشتن مشارکت، مقاومت 
در مقابل توقع دیگران و اصرار بر حل مشکالت بدون کمک اطرافیان، 
معموال منزوی می شوند، در مدرس��ه پیشرفتی ندارد و ممکن است 
مردود ش��وند. آنها از روابط انس��انی لذت نمی برند و رفتارش��ان در 
 عملک��رد تحصیلی و رواب��ط اجتماع��ی آنها طوری اخت��الل ایجاد
  می کند که احترام معلم ها و دوستان خود را از دست می دهند. این

 شکست ها باعث می شود که احساس بی کفایتی و افسردگی کنند. 
مش��کالت ثانوی که ممکن است با آن مواجه ش��وند هم عبارتند از: 
پایین بودن اعتماد به نفس، خلق ا فسرده و در نوجوانان گاهی گرایش 

به سوء مصرف الکل و موارد روانگردان.
برای کنترل این اختالل باید چه کار کرد؟

همانطور که گفته ش��د این اختالل ها نه تنها ک��ودک و خانواده او 
را در زمان حال درگیر م��ی کند، بلکه آینده ناخوش��ایندی را برای 
او و اطرافیانش رقم می زند. متاسفانه بیش��تر والدین، پس از مدتی 
کشمکش نافرجام، خسته و مستاصل می ش��وند و به اصطالح برای 
 آرام کردن اوضاع نابس��امان و قش��قرق ها و جی��غ و فریادها، کوتاه

 می آیند، غافل از اینک��ه این کوتاه آمدن در براب��ر رفتار آزاردهنده 
کودک، مانند تقویت کننده مثبت عمل می کند و عامل مهمی برای 

ادامه رفتارهای کودک می شود.
با بچه های ODD چه کار کنیم؟

در طول س��الیان متمادی، روش های درمانی متنوعی برای مواجه 
با مش��کالت رفتاری ش��ناختی و هیجانی کودکان مبتال به اختالل 
نافرمانی مقابله ای به کار گرفته ش��ده اس��ت. که بخش��ی از آنها بر 
 مداخالت فردی و بخش��ی دیگر ب��ر مداخ��الت خانوادگی متمرکز

 ش��ده اند، به نحوی که برنامه های آموزش��ی والدین برای کمک به 
مدیریت رفتار فرزندان شان، روان درمانی فردی برای مدیریت خشم، 
خانواده درمانی برای بهبود ارتباط، آم��وزش مهارت های اجتماعی 
برای افزایش انعطاف پذی��ری و تحمل ناکامی در بین همس��االن و 
درمان ش��ناختی- رفتاری برای آموزش حل مساله و کاهش منفی 
گرایی اس��ت که در اینجا به یک��ی از آنها که به قرارداد همبس��تگی 
موسوم اس��ت، اش��اره می کنیم.  قرارداد همبس��تگی یعنی تنظیم 
ق��رارداد رفتاری روزانه برای مش��خص کردن انتظاره��ای رفتاری، 
جوایز و تنبیه ها برای رفتارهای کودک. در این روش کودک هر روز 
به ازای هر رفت��ار مثبت، پاداش و برای رفت��ار منفی، تنبیهی مالیم 

خواهدداشت. 
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 شومینه هوشمند ی که با تلفن همراه
 کنترل می شود

 ،)Planika( فناوری شومینه هوشمند پالنیکا  
یک سیستم احتراق پاک محسوب می شود که 
تنها گرما، دی اکس��ید کربن و بخار آب تولید 

می کند.
این فناوری موس��وم به BEV شامل سوزاندن 
س��وخت زیس��تی اتانول تا دم��ای 72 درجه 
س��انتیگراد اس��ت؛ در ای��ن زم��ان دس��تگاه 
ش��روع به تولید بخار می کند. المنت حرارتی 
 دس��تگاه در این مرحله تا 1300 درجه س��انتیگراد گرم  ش��ده و بخارات را مش��تعل

 می کند.
 از آنجاکه تماس مستقیم بین سوخت و شعله وجود ندارد، فناوری BEV باعث تولید 
خاکستر یا دود نش��ده و یک احتراق پاک محسوب می ش��ود که تنها گرما، دی اکسید 

کربن و بخار آب تولید می کند.
در ای��ن دس��تگاه رومی��زی 15 حس��گر ایمن��ی تعبی��ه ش��ده اس��ت که ح��رارت، 
انتش��ار دی اکس��ید کرب��ن و مص��رف س��وخت را کنت��رل می کن��د؛ همچنین یک 
 میکروپردازش��گر ب��رای اس��تفاده ایم��ن از ای��ن فن��اوری در نظ��ر گرفت��ه ش��ده

 است.
این فناوری مجهز به سیس��تم وای فای داخلی اس��ت که امکان همگام سازی و کنترل 

عملکرد از طریق تلفن همراه را فراهم می کند.

 عینک هوشمند مخصوص ورزشکاران
 عرضه شد

    شرکت رکون اینسترومنت عینک هوشمند 
Recon Jet را برای ورزشکاران و به خصوص 
دوندگان و دوچرخه س��واران روانه بازار کرده 
است.این عینک هوشمند مجهز به حسگرهایی 
است که می تواند تمامی داده های بیومتریک 
و اطالعات مربوط ب��ه محیط اط��راف را برای 

کاربران به نمایش درآورد.
 عالقمن��دان همچنین می توانن��د این عینک 
Recon Jet( را ب��ه گوش��ی  هوش��مند )

هوشمندشان متصل کنند و از آن برای عکاسی و تهیه تصاویر ویدیویی، ارسال و دریافت 
اطالعات متنوع، یافتن دوستان و اعضای خانواده در محیط های مختلف و ... استفاده کنند.

البته سازندگان این عینک می گویند در گام اول آن را برای ورزشکاران عرضه کرده اند و 
قصد دارند در آینده عینک یاد ش��ده را به پالتفورمی مستقل مبدل کند. شرکت سازنده 
Recon Jet پیش از این عینکی به نام رکون اس��نو2 را برای عالقمندان به ورزش های 
زمستانی با امکاناتی مشابه روانه بازار کرده بود که برقراری تماس همراه را ممکن می کند.

Recon Jet از نمایشگر عریض با نس��بت 16 به 9 هم برخوردار است که در برابر چشم 
سمت راست کاربر قرار می گیرد و برای مشاهده اطالعات قابل استفاده است. این عینک 
هوشمند به شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، جی پی اس��ف بلوتوث و وای – فای هم 

مجهز است.

فناوری

تست هوش

تست هوش تصویری میمون بازیگوش 
و چرخ دنده ها!

سیستمی داریم متش�کل از چندین 
چرخ دنده که هر کدام از این چرخ 
دنده ها ب�ا حالت ه�ای مختلف، به 
یک یا دو چ�رخ دن�ده دیگر متصل 
ش�ده اس�ت. یک میمون بازیگوش 
به این سیستم دسترس�ی پیدا کرده 
و دس�ته متصل به یکی از این چرخ 
 دنده ه�ا را اندکی م�ی چرخاند.

 )به سمت پایین(
آیا م�ی توانید بگویی�د عقربه روی 
چرخ دنده آخر، به سوی کدام شماره 

متمایل خواهد شد؟
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