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لغوتحریمها،رفاهکاذبعایدمردممیکند
ی��ک اقتص��اددان ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه در صورت 
 لغو تحریم ه��ا دول��ت نبای��د ذوق  زده ش��ود، گفت:

اگر بعداز لغو تحریم ها، هوشمندانه عمل نشود، شاید 
در کوتاه مدت س��ودهای زودگذر و رف��اه کاذبی عاید 
کش��ور کند؛ اما در بلندمدت بنیان های اقتصاد کشور 

نابود می شود.
بهنام ملکی، درب��اره اینکه آیا لغ��و تحریم ها بر رونق 
اقتصادی کش��ور تأثیرگ��ذار خواهد ب��ود، گفت: این 
موضوع بس��تگی ب��ه نوع عملک��رد دول��ت دارد؛ اگر 
دولت لغو تحریم ه��ا را در خدمت پیش��رفت و رونق 
اقتص��ادی، انتقال تکنولوژی و تولی��دات دانش بنیان 
 قرار ده��د، قطع��اً می توان��د تأثیرات خوبی داش��ته

 باشد. 

ام��ا اگ��ر در لغ��و تحریم ه��ا فق��ط بح��ث مال��ی و 
مناف��ع کوتاه م��دت م��ورد توج��ه ق��رار گی��رد، 
 برداش��ته ش��دن محدودیت ه��ا نتیج��ه معک��وس

 می دهد.
وی درب��اره اینک��ه در ص��ورت لغو تحریم ه��ا دولت 
 باید چه نکات��ی را در بخ��ش اقتصاد مدنظر داش��ته

 باش��د،با تأکید بر اینک��ه دولت و جامع��ه باید به دور 
از ذوق زدگ��ی عمل کنن��د، توضی��ح داد: در صورت 
گش��ایش های بانکی، پولی و ارتباطات خارجی دولت 
باید به گونه ای سیاس��ت های اقتصادی را تنظیم کند 
که منجر به توس��عه تولیدات داخلی شود؛ آن هم نه 
تولیدات مبتدی و س��نتی بلکه تولیدات نرم افزاری، 

دانش بنیان و صنعتی...
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 حذف ایران از حق مالکیت
 بین المللی

 اوباما و اوالند، درباره ایران و 
اوکراین به توافق رسیده اند

 شهردار شهرضا از سمت خود
 استعفا داد 

هیأت پارلماني اروپا به 
اصفهان  سفر نمي کند

شخصًا پروژه های مهم آبی 
کشور را رصد می کنم
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 حاج صفی
 لژیونر می شود؟

خسارت میلیاردی، از اسراف 
برق در تابستان

وزیر امور خارجه جمهوری اس��امی ایران، از عربستان 
سعودي خواست تا از توهم حذف نقش ایران در منطقه 

دست بکشد.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبري شبکه العالم، محمد 
جواد ظریف در گفت وگو با ش��بکه تلویزیوني المیادین 
از حمات هوایي ارتش س��عودي علیه یمن انتقاد کرد و 
 افزود: دوره برقراري امنیت با بمباران و پول تمام ش��ده

 است.
وي بیان کرد: ایران و عربس��تان باچالش ها و تهدیدات 
مش��ترك گروه داعش روبرو هس��تند که حد و مرز نمي 

شناسد و بین شیعه و سني تفاوتي قایل نیست.
ظریف، از عربستان خواست تا از توهم کنار زدن و حذف 

نقش ایران در منطقه دست بردارد.
تروریسم خطری برای همگان است

وزیر امور خارجه ایران بر لزوم همکاري کشورهاي منطقه 
براي برقراري امنیت و ثبات تاکید کرد و گفت: تروریسم 

تکفیري خطري براي همگان به شمار مي رود.
در  ت��ا  خواس��ت  همج��وار  کش��ورهاي  از  وي 
 برق��راري امنی��ت و مب��ارزه ب��ا تن��دروي هم��کاري 

کنند...

ظریف : عربستان ازتوهم حذف نقش ایران دست بردارد
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نوبت  اول    

        آگهی مناقصه عمومی  

  م الف:7645   

   نوبت اول

م الف : 7645 اداره کل زندان های استان اصفهان 

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل زندان های استان اصفهان

نشانی: اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهن

تهیه اقالم مواد غذایی به شرح لیست های موجود در اسناد مناقصهموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندان های استان اصفهان
به تفکیک هر کدام از گروه های مواد غذایی طبق جداول پیوست

جدول1: 360/000/000 ریال
جدول2: 500/000/000 ریال

جدول3: 160/000/000 ریال

دریافت اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات

مهلت: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

تحویل اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان  های استان اصفهان

مهلت: ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

طبق تاریخ اعالم شده در اسناد

به علت عدم ارائه داده های آماری به زبان انگلیسی :



وخامت اوضاع یمن، به علت ادامه 
حمالت ومحاصره 

 کمبود شدید دارو، مجروحان یمنی را با مشکل مواجه کرده است 
؛کمبود شدید دارو مجروحان یمنی را با مشکل مواجه کرده است. 
یمنی ها به علت کمبود کاالها و مواد غذایی و افزایش قیمت ها 
و کمبود داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی به سبب حمالت 
هوایی عربس��تان و محاصره یمن، از وخامت اوضاع انس��انی رنج 

می برند.
 زاینده رود ب��ه نقل از ش��بکه العالم در گزارش��ی از صنعا خاطر 
نش��ان کرد، یمنی ها فقط از حمالت هواپیماهای س��عودی که 
جان آن ها را می گیرد و مراکز و تاسیس��ات مه��م یمن را ویران 
می کند، رنج نم��ی برند؛ بلک��ه موادغذایی و داروی م��ورد نیاز 
آن ها نیز ه��دف قرار گرفت��ه و محاصره یمن از چن��د ماه پیش 
باع��ث کمبود ش��دید کااله��ا و م��واد غذای��ی و دارو و افزایش 
 قیمت کاالها ش��ده اس��ت؛ البته اگر کاالیی در بازار پیدا ش��ود.

 جنگن��ده ه��ای س��عودی ع��الوه ب��ر مناط��ق مس��کونی، 
جایگاه های س��وخت و مراکز مه��م و حیات��ی را در یمن هدف 
 قرار م��ی دهن��د.  هدف ق��رار گرفتن جای��گاه های س��وخت و 
کامیون ها و فرآورده های نفتی مشکالتی در حمل و نقل و جابه 
جایی در داخل و خارج ش��هرها به وجود آورده است.هم چنین 
قیمت حمل و نقل به علت کمبود س��وخت و فرآورده های نفتی 
ناشی از محاصره و هدف قرار گرفتن از سوی متجاوزان، افزایش 
یافته اس��ت. جلوگیری از واردات دارو و تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز مراکز درمانی برای ارائه خدمات پزشکی به مجروحان، اوضاع 
را وخیم تر کرده است و مس��ووالن یمنی می گویند: ذخایر دارو 
به علت ادامه محاصره و افزایش ش��مار مجروحان کاهش یافته 
اس��ت.  پرس��نل یکی از داروخانه های صنعا به خبرن��گار العالم 
گفت: کمبود شیرخش��ک به 75 درصد رس��یده و برخی داروها 
نیز تمام ش��ده اس��ت. خبرنگار العالم افزود: کمبود موادغذایی و 
نبود داروهای ضروری اوضاع انس��انی را در یم��ن وخیم تر کرده 
 است.حمالت سعودی به یمن از 74 روز پیش ادامه دارد و اخیرا 
 س��د تاریخی مأرب برای س��ومین بار هدف حمله ق��رار گرفته

 است.

تولید مشروب با برند شاه اسماعیل 
صفوی!

 تع��دادی از موسس��ات، نهاده��ا، مراک��ز علمی و دانش��گاهی
 اس��تان اردبیل در اعتراض به عرضه مشروبات الکلی توسط یک 
 کارخان��ه از جمهوری آذربایجان با نام ش��اه اس��ماعیل صفوی، 
با انتشار بیانیه هایی این اقدام خالف را محکوم کرده و استفاده از 
نام شاه اسماعیل صفوی را نیز اهانت به بنیادهای تاریخی و تمدن 
و فرهنگ دینی دانستند. عالوه بر این، چنین اهانت بی شرمانه ای 
در جمهوری آذربایجان به بهانه عرض��ه یک محصول حرام با نام 
و مارک شخصیت تاثیرگذار تاریخ ش��یعه و چهره ملی و جهانی، 
اهانت به ادی��ان و اصول مذاه��ب در قانون اساس��ی جمهوری 

آذربایجان نیز می باشد.

حزب عدالت و توس��عه به رهبری رجب طیب اردوغ��ان، که اکنون 
ریاس��ت جمهوری ترکیه را هم بر عه��ده دارد در انتخابات پارلمانی 
شکست خورد. این شکست می تواند آغازی بر پایان رویاهای اردوغان 

برای کسب هر چه بیشتر قدرت باشد.
انتخاب��ات سراس��ری روز یکش��نبه در ترکی��ه، ب��ه حاکمی��ت 
ت��ک حزب��ی در ای��ن کش��ور پای��ان داد؛ و ح��زب رج��ب طی��ب 
اردوغان، نتوانس��ت در انتخاب��ات پارلمانی اکثریت 13 س��اله خود 
را در پارلم��ان حفظ کن��د. نتایج اولی��ه انتخاب��ات پارلمانی ترکیه 
نش��ان می دهد، ب��ا ش��مارش 70 درص��د از آراء به دس��ت آمده از 
 »AKP« صن��دوق ه��ای رای گی��ری، ح��زب عدال��ت و توس��عه
 توانس��ته بیش��ترین می��زان رای را به خ��ود اختصاص ده��د. اخذ 
43 درصد از آراء به منزله به دس��ت آوردن 267 کرس��ی از مجموع 
550 کرسی پارلمان اس��ت که این حزب را مجبور به تشکیل دولتی 

ائتالفی خواهد کرد.

بنابر اعالم کاخ سفید سران آمریکا و فرانس��ه، درباره برخی مسایل 
جهانی از جمله برنامه هسته ای ایران و اوکراین به توافق رسیده اند.

کاخ س��فید اعالم کرد که » ب��اراک اوباما« رییس جمه��ور آمریکا و 
»فرانس��وا اوالند«،  همتای فرانس��وی وی درباره برخی از مسایل از 
جمله برنامه هسته ای ایران و بحران اوکراین با هم به توافق رسیده اند.

بر اس��اس این گزارش، دو طرف درباره برخی از مسایل مهم جهانی 
از جمل��ه موضع گیری درباره روس��یه با توجه به بح��ران اوکراین و 
جلوگیری از دستیابی ایران به س��الح هسته ای به توافق رسیده اند.

اوباما و اوالند، در دیداری در حاشیه نشست گروه 7  با ادامه تحریم ها 
علیه روس��یه تا زمانی که توافق میس��نک به طور کامل اجرا شود، 

موافقت کردند.
دوطرف هم چنین بر موضعی مشترک بر دستیابی به توافق هسته ای 
با ایران تاکید کردند که به وس��یله آن برنامه هسته ای ایران محدود 

شود.
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نام ایران به دلیل عدم ارائه داده های آماری به زبان انگلیس��ی و 
واگذار نکردن آن به س��ازمان های جهانی از رتبه بندی حقوق 

مالکیت حذف شد.
 جعفر مهراد رییس سابق پایگاه اس��تنادی علوم جهان اسالم و 
استاد علم اطالعات دانشگاه شیراز، با بیان اینکه موسسه اتحادیه 
حقوق مالکیت از سال 2007 تا 2014 میالدی 9 گزارش منتشر 
کرده است، اظهار داشت: این شاخص اقتصادی نشان می دهد 
که بین موفقیت های اقتصادی و حقوق مالکیت در تمام جهان 

رابطه معنی داری وجود دارد.
وی افزود: در سال 2007 میالدی این شاخص داده های مربوط 
به حقوق مالکیت مادی و معنوی را بین 70 کشور جهان مطالعه 
و گردآوری کرده اس��ت؛ و ویرایش س��ال 2014 به 97 کشور 

افزایش یافته است.
10 کشور اول رتبه بندی بین المللی حقوق مالکیت

این استاد دانش��گاه با تاکید بر اینکه هر س��ال اهمیت استناد 
آماری بین استقالل اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت، بیش 
از پیش آشکار می شود، تصریح کرد: 10 کش��ور اول که در آن 
حقوق مالکیت از بیش��ترین امنیت برخوردار اس��ت، عبارت از 
فنالند با امتیاز 8/5 ، زالندنو، نروژ و سوئد هر کدام با امیتاز 8/3، 
لگزامبورگ و هلند  ه��ر کدام با امیتاز 8/1، کان��ادا با امتیاز 8 و 

دانمارک با امتیاز 7/9 است.
 به گفته وی در منطقه آمریکای ش��مالی، آمری��کا با امتیاز 7/7

 پس از کانادا حائز رتبه 9 جهان است.
مهراد با بیان اینکه در این ش��اخص، کش��ورهای خاورمیانه و 
آفریقای شمالی به عنوان یک منطقه محاسبه شده است، افزود: 
براین اساس رژیم اشغالگر قدس با امتیاز 6/5 رتبه 27 را در بین 

97 کشور جهان و رتبه اول را در بین 7 کشور مورد مطالعه این 
منطقه بدست آورده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: رتبه دوم تا هفتم به ترتیب به قبرس 
با امتیاز 6/4 و با رتبه جهانی 30 ، عربستان سعودی با امتیاز 6/2 
و رتبه جهانی 34 ، اردن با امتیاز 6 و رتبه جهانی 40 ، مراکش با 
امتیاز 5/2  و رتبه جهان��ی 54 ، مصر با امتیاز 4/6 و رتبه جهانی 

75،  الجزایر با امتیاز 41 و رتبه جهانی 89 تعلق دارد.
 مهراد، با تاکید براینکه متاسفانه در ویرایش هشتم یعنی سال 
2014 میالدی ، نام ایران از رتبه بندی حذف شده است، گفت: 
سایر کشورهای حذف شده شامل آلبانی، ارمنستان، جمهوری 
آذربایجان، بحرین، بوس��نی و هرزه گوبین، کرواسی، لیتوانی، 

لبنان، لیبی، مقدونیه، اسلوونی، امارات و یمن است.
معیارهای روش شناس�ی ش�اخص بی�ن المللی حقوق 

مالکیت
وی با اش��اره به اینکه علت اس��تثنا کردن این کشورها بهبود و 
ارتقاء روش شناسی شاخص بین المللی حقوق مالکیت عنوان 
 شده است، افزود: صحت داده ها، کامل بودن و قابل اعتماد بودن 
داده ها معیارهای عمده ای اس��ت که در انتخاب کشورها مورد 

لحاظ قرار می گیرد.
بنیان گذار پایگاه اس��تنادی علوم جهان اسالم)ISC( تصریح 
کرد: علی رغم این روش شناس��ی، تحلیل جداگانه ای برای این 
کشورها صورت گرفته اس��ت، به این ترتیب، تحلیل انجام شده 
به روی ایران نشان می دهد که در طی سالهای 2010 تا 2014 

امیتاز ایران 7/5 + درصد رشد نشان می دهد.
وی افزود: از س��ال 2010 به بعد ایران روند مثبتی را در مقادیر، 
ش��اخص بین المللی حقوق مالکی��ت از خود نش��ان داده و در 

 س��ال 2014 میالدی امیتاز 4/4 را از آن خود کرده است. بین 
س��ال های 2013 و 2014 میالدی ش��اخص حق��وق قضایی 
 و سیاس��ی و ش��اخص حقوق مالکی��ت معنوی ثاب��ت مانده، 
درحالی که شاخص حقوق مالکیت مادی به ارزش 0/30-کاهش 

یافته است.
مهراد تصریح کرد: امتیاز ایران در دو شاخص دسترسی به وام به 
ارزش 12/5- درصد و حمایت از حقوق مالکیت مادی به ارزش 

6/1- درصد کاهش نشان می دهد.
استاد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه 
شاخص های رتبه بندی های کش��ورها به 3 مولفه استوار است، 
اظهار داش��ت: مولفه اول حقوق قضایی و سیاسی، دوم حقوق 
مالکیت مادی و سوم حقوق مالکیت معنوی است. مولفه اول به 
ثبات سیاسی و اجرای قوانین درکشور مورد نظر داللت داشته و 
تاثیر مهمی بر توسعه و حمایت از حقوق مالکیت مادی و معنوی 
دارد. مولفه سوم یعنی حقوق مالکیت معنوی شامل حمایت از 
حقوق مالکیت معنوی، ثبت اختراعات و جلوگیری از س��رقت 

حقوق معنوی دیگران است.
الیحه مقابله با سرقت های علمی اقدام مناسب برای حفظ 

حقوق مالکیت معنوی
وی افزود: در س��ال های اخیر در بسیاری از کش��ورها از جمله 
ای��ران به حفظ حق��وق مالکیت معن��وی توجه الزم ش��ده و با 
الیحه ای که اخی��را وزارت علوم به مجلس ش��ورای اس��المی 
تقدی��م کرده ب��ه رعایت مس��ائل اخ��الق علم��ی در جامعه و 
 جلوگیری از دستبرد به ایده ها و دارایی ای فکری دیگران توجه 

شده است.
بنیان گذار پایگاه اس��تنادی علوم جهان اسالم با تاکید بر اینکه 
موردی که بیشتر شیوع پیدا کرده اس��ت سرقت پایان نامه ها و 
مقاله های علمی است که به یکی از چالش های عمده در آموزش 
عالی کشور مبدل شده است، تصریح کرد: رتبه بندی حاضر نشان 
می دهد که دسترس��ی به آمار و اطالعات طبقه بندی نشده، در 
تعیین جایگاه کشورها اهمیت دارد. علی رغم وجود مرکز آمار 
ایران و دفاتر روابط عمومی و روابط بین المللی در دانشگاه ها و 
دستگاه های اجرایی به نظر می رس��د، نشر الکترونیکی آمار در 
وب سایت موسسات مساله ای مهمی است که الزم است به آن 

توجه شود.
 مهراد، انتشار انگلیس��ی آمار و اطالعات با رعایت مسائل علمی 
برای ش��ناخت جهان از فعالیت های علمی و اقتصادی کش��ور 
ضروری دانست و تاکید کرد: کشور راه های ترقی را طی می کند، 
ولی عدم برنامه ریزی برای ارائه داده های آماری به زبان انگلیسی 
از یک طرف و عدم انتشار آمار و اطالعات طبقه بندی نشده در 
صفحات وب و واگذار نکردن آن به سازمان های جهانی از طرف 
دیگر ارزیابی توسعه کشور را از سوی نهادهای بین المللی تحت 

تاثیر قرار داده است.

به علت عدم ارائه داده های آماری به زبان انگلیسی :

حذف ایران از حق مالکیت بین المللی
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 چگونه نیروی انتظامی نفت
 می فروخت؟

سردار سعید منتظرالمهدي سخنگوي نیروي انتظامي در اولین 
نشست خبري خود به عنوان سخنگوي ناجا، با اشاره به موضوع 
فروش نفت توسط نیروي انتظامي اظهار داشت: در سال 92 در 
 جلسه اي که با حضور معاون اول رییس جمهوري، وزیر نفت،  
رییس خزان��ه داري و رییس بانک مرک��زي و هم چنین دکتر 
نوبخت و چند تن از فرماندهان ناجا برگزار ش��د، این موضوع 
پذیرفته شد که نیروي انتظامي به عنوان کسري حقوق و بودجه 
خود یک محموله نفتي را به فروش رسانده و در نیروي انتظامي 
 هزینه کرده است. س��خنگوي ناجا افزود: در ادامه این جلسه،

 مقرر شد آقاي نوبخت موضوع را بررسي کرده و با روشي مناسب 
تمهیدات بازگردان��دن این پول به خزانه دولت را بیندیش��د. 
منتظرالمه��دي، با بیان اینکه روش بررس��ي موضوع بس��یار 
ساده است، افزود: با روش دخلي و خرجي که جزو ساده ترین 
روش هاي حسابداري است، مي توان این پول را که جزو دیون 
نیروي انتظامي بوده است، تحت عنوان حواله اي صادر کرده و 
مجددا آن را به خزانه دولت بازگرداند. وي با تأکید بر اینکه در 
بازگرداندن این پول به خزانه دولت هی��چ پولي از هیچ جایي 
منتقل نخواهد شد، درباره مبلغ این محموله خاطرنشان کرد: 
پول این محموله نفتي با احتساب دالر آن زمان، 400 میلیارد 
تومان بود که البته ای��ن روش بازگرداندن پول به روش خزانه 
دولت نیز در دهه پیش��ین و در ماجراي خرید بنزهاي نیروي 

انتظامي نیز انجام شده بود

 باالخره حداد با یک نماینده
 دعوا کرد

نماینده مردم اردستان در مجلس در جریان جلسه علني امروز 
مجلس با رییس فراکسیون اصول گرایان در گیري لفظي پیدا 
کرد. به گزارش خبرآنالین، احمد بخشایش اردستاني، نماینده 
 مردم اردستان در مجلس در جریان جلسه امروز در بخشي از 
نط��ق می��ان دس��تور خ��ود ب��ا انتق��اد از وضعی��ت اقتصاد 
 و فس��اد مال��ي در کش��ور و همچنی��ن گران��ي بنزی��ن ب��ه

 بودج��ه ه��اي فرهنگي اش��اره ک��رد و گف��ت: چ��را باید به 
بنیاده��اي س��عدي، حاف��ظ، موالن��ا و دعب��ل خزاع��ي در 
کش��ور بودج��ه ه��اي ملی��اردي اختص��اص داده ش��ود؛ 
 ح��ال آنکه مردم با مش��کالت اقتص��ادي دس��ته و پنجه نرم 
مي کنند. پس از پایان نطق بخش��ایش که با استقبال برخي 
نمایندگان نیز مواجه شد وي در مسیر بازگشت به صندلي خود 
با غالمعلي حدادعادل که ریاست بنیاد سعدي را بر عهده دارد 
نیز درگیري لفظي پیدا کرد، که با پادرمیاني نمایندگان آن دو 

از یک دیگر دور شده و موضوع ختم به خیر شد. 

هاشمی همیشه پسته همراه دارد
جت االسالم حس��ین اش��رفی اصفهانی در گفت وگو با فارس 
در مورد آقای هاشمی رفس��نجانی گفت: البته آقای هاشمی 
رفس��نجانی چون آن زمان ها هم در کار تجارت و کسب و کار 
بودند خیلی نمی توانستند دقیق در بحث ها حضور پیدا کنند. 
آن زمان ها هم پسته همیش��ه همراه داشتند و یادم هست که 
چند سال پیش به عیادت من آمدند و برای من حدود ده کیلو 
پسته آوردند. من معتقد هستم به قدری ایشان وضع مالی شان 
خوب است که ظرف این حدود 80 سال که از عمر ایشان می 
گذرد، یک ریال وجوهات شرعی در جیبشان نرفته است؛ این 

را اعتقاد دارم. 
به بس��یاری از طلبه ها پول ق��رض می دادن��د و حمایت مالی 
می کردند از طلبه ها. فلذا خیلی فرص��ت حضور در مباحثات 
علمی نداشتد. ایش��ان حتی به خارج از کشور هم پسته صادر 
می کردند و ملک و امالک زیادی هم داشتند. وضع مالی ایشان 
خیلی خوب بود و کمک خیلی خوبی از درآمد پسته ش��ان به 

طلبه ها می کردند. 

علت حجاب نامناسب نماینده زن 
پارلمان اروپایی

حسین شیخ االس��الم مش��اور امور بین الملل رییس مجلس 
شورای اسالمی در گفت و گو با فارس، درباره حجاب نامناسب 
نماینده پارلمان اروپایی در دیدار با رییس مجلس کشورمان 
گفت: حجاب نامناس��ب این نماینده میهمان عامدانه و از سر 
شیطنت نبود و کوتاهی مسووالن امر در تفهیم موضوع رعایت 
حجاب کامل در دیدارها، باعث شد تا این مساله اتفاق بیفتد. وی 
ادامه داد: این نماینده پارلمان اروپایی فکر می کرد که رعایت 
حجاب محدود به داشتن یک روسری برای سر است و اقدام وی 
را نمی توان عمدی دانست، زیرا اگر این گونه بود می توانست به 
هنگام عکس گرفتن نزدیک رییس مجلس کشورمان بایستد، 

اما او از دور با رییس مجلس سالم کرد. 

نشان دادن بانوان بدحجاب در 
روزهای نزدیِک انتخابات هدفمند 

است
محمدامین قانعی راد رییس انجمن جامعه شناسی ایران و عضو 
هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در پاسخ به 
اینکه باتوجه به نزدیکی انتخابات مجلس، نگاه جانبدارانه رسانه 
ملی از گروهی خاص که پرچم جبهه پایداری در دستشان است 
و جامعه آنها را با نام دلواپس می شناسد، چه مفهومی دارد؛ بیان 
کرد: معموالً در ماه هایی که به انتخاب نزدیک می شویم، رسانه 
ملی یک موضع جانبدارانه از یک جریان و یک کاندیدای خاص 
دارد. وی به ایلنا گفت ام��ا در روزهای نزدیک به انتخابات این 
رسانه سعی می کند در مردم ش��ور ایجاد کند و حتی از برخی 
خط قرمزهای خود هم عبور می کند. مثل نش��ان دادن بانوان 
بدحجابی که پرچ��م حزب و گروه خاصی را در دس��ت دارند؛ 
اما بعد از رأی گیری، باز مردم و کاندیدای منتخب مردم را تنها 

می گذارد و حتی ممکن است مردم را هم متهم کند.

شنیده ها 

شکست حزب عدالت و 
توسعه در انتخابات ترکیه

 اوباما و اوالند، درباره ایران و 
اوکراین به توافق رسیده اند

مصوب��ه »نح��وه تعیی��ن و اعمال 
ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه 
آزاد اسالمی« توسط رییس جمهور 

ابالغ شد.
زاینده رود به نق��ل از پایگاه اطالع 
رس��انی ش��ورای عال��ی انق��الب 
فرهنگی، ماده واحده » نحوه تعیین 
و اعمال ظرفیت پذیرش دانش��جو 
در دانش��گاه آزاد اس��المی« که در 
هفتصد و پنجاه و هش��تمین جلسه 
ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی به 
تصویب رسیده، برای اجرا ابالغ شد.

بر اس��اس مصوبه مذکور، توس��عه 
آموزش عال��ی و پذیرش دانش��جو 
بای��د ب��ر اس��اس نی��از و قوانین و 
ضوابط کشور و براس��اس سیاست 
کلی ابالغی علم و فناوری و نقش��ه 
 جامع علمی کشور و استانداردهای
  وزارت عل��وم و بهداش��ت باش��د؛

 و دانشگاه آزاد اس��المی موظف به 
رعایت آنها است.

هم چنی��ن تعیین ظرفیت س��االنه 
پذی��رش دانش��جو در تحصی��الت 
تکمیلی و دفترچه آزمون دانش��گاه 
آزاد اس��المی باید حس��ب مورد به 
تأیی��د وزرای عل��وم، تحقیق��ات و 
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی برسد.
مطاب��ق این م��اده واح��ده، مرجع 

تعیی��ن ظرفی��ت و اعط��ای مجوز 
کد رش��ته محل در کلی��ه مقاطع، 
رشته ها وگرایش های علوم انسانی، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 
همکاری ش��ورای تخصصی تحول 
و ارتق��ای علوم انس��انی ش��ورای 
عال��ی انق��الب فرهنگ��ی اس��ت و 
دفترچه پذیرش دانش��جو در رشته 
محل های عل��وم انس��انی باید قبل 
 از انتش��ار به تأیید ش��ورای مذکور

 برسد.
افزون بر این، کد رش��ته محل هایی 
که مجوز شورای گسترش آموزش 
عال��ی را ندارن��د، بای��د حداکثر تا 
اردیبهش��ت 1394 تعیین تکلیف 
شوند و مس��وولیت بررسی و اعالم 
انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد 
با وزارت ه��ای عل��وم، تحقیقات و 
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی می باشد.
ب��ر اس��اس ای��ن مصوب��ه، وزارت 
عل��وم موظ��ف اس��ت گ��زارش 
جامع��ی از وضعیت دانش��گاه های 
غیردولتی،غیرانتفاع��ی، پیام نور و 
دانشگاه های جامع علمی،کاربردی 
تهی��ه و ب��ه دبیرخان��ه ش��ورای 
عال��ی انق��الب فرهنگ��ی ب��رای 
 ط��رح در ش��ورای عال��ی،  ارائ��ه 

نماید.

وزی��ر امور خارج��ه جمهوری اس��المی 
ایران، از عربس��تان سعودي خواست تا از 
 توهم حذف نقش ایران در منطقه دست

 بکشد.
به گزارش روز س��ه ش��نبه پایگاه خبري 
ش��بکه العال��م، محمد ج��واد ظریف در 
گفت وگو با ش��بکه تلویزیوني المیادین 
از حم��الت هوایي ارتش س��عودي علیه 
یمن انتق��اد کرد و اف��زود: دوره برقراري 
 امنی��ت ب��ا بمب��اران و پول تمام ش��ده

 است.
 وي بی��ان ک��رد: ای��ران و عربس��تان با 
چالش ه��ا و تهدی��دات مش��ترک گروه 
 داع��ش روب��رو هس��تند که ح��د و مرز 

نمي شناس��د و بین شیعه و س��ني تفاوتي قایل 
نیست.

ظریف، از عربستان خواست تا از توهم کنار زدن و 
حذف نقش ایران در منطقه دست بردارد.

تروریسم خطری برای همگان است
وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران ب��ر ل��زوم همکاري 
کش��ورهاي منطقه براي برقراري امنیت و ثبات 
تاکید ک��رد و گفت: تروریس��م تکفیري خطري 

براي همگان به شمار مي رود.
وي از کش��ورهاي همج��وار خواس��ت ت��ا در 
 برقراري امنی��ت و مبارزه با تن��دروي همکاري 

کنند.
ظریف، فاش کرد که از هم��ان هفته اول جنگ، 
ایران، ترکیه، عمان و پاکس��تان با پیش��نهادي 
 براي برقراري آتش بس ف��وري و دایمي، تامین 
کمک هاي انساني، از س��رگیري گفت وگوهاي 
داخل��ي یمني، یمن��ي و پایه ری��زي یک دولت 

فراگیر در یمن اتفاق نظر کردند.
وزیر خارجه ای��ران تصریح کرد، این پیش��نهاد 
محاس��بات آمری��کا را برهم زد ک��ه ترجیح داد 
 در تجاوزگ��ري علی��ه مل��ت یم��ن ش��رکت 

کند.
فراخ�وان کش�ورهای ع�رب ح�وزه 

خلیج فارس به حل مسایل مشترک
وي کش��ورهاي عرب حوزه خلیج فارس و عراق 
را به گف��ت وگوي صریح به منظ��ور حل و فصل 
مس��ایل مش��ترک فراخواند و گفت: همسایگان 
ای��ران برای م��ا در اولوی��ت هس��تند و هرگونه 
تهدیدي براي آنه��ا را تهدیدي ب��راي خودمان 

مي شماریم.
انتقام جویی ش�خصی از بش�ار اسد در 

منطقه
 ظری��ف گفت: تمای��ل انتقام جویي ش��خصي از 
بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، در کشورهاي 

همجوار آن ریش��ه دوانده است؛ و برخي 
طرف ها مي خواهند که داعش در منطقه 

قدرت بگیرد.
وي تاکید کرد: برخي در منطقه تسهیالت 
مالي و س��الح و گذرگاه ه��اي امن براي 
 داع��ش و جبهه النصره در س��وریه فراهم 

کرده اند.
ظریف درباره مذاک��رات با غرب در ژنو نیز 
خاطرنشان کرد، ایران با آمریکا تنها درباره 

موضوع هسته اي خود مذاکره مي کند.
ابراز امیدواری ب�ه حل اختالفات 

ایران و مصر با درایت مسووالن
وزیر خارجه ایران از مصر خواست تا نقش 
سازنده اي با توجه به جایگاهش به عنوان 
قدرتي بزرگ در منطقه ایفا کند و افزود: رایزني 
بین مص��ر و ایران ادام��ه دارد و دو کش��ور نقاط 

اختالف و نقاط اشتراک دارند.
وي ابراز امیدواري کرد که ای��ن نقاط اختالف با 

درایت مسووالن ارشد مصري حل و فصل شود.
تقسیم منطقه به نفع هیچ کس نیست

ظریف تصریح کرد که تقسیم منطقه به نفع کسي 
نیس��ت، و امنیت و ثبات جهاني را تهدید خواهد 
کرد. زمان خریداري امنیت گذش��ته اس��ت. یا 
همگان از نعمت امنیت در منطقه برخوردار مي 
ش��ویم یا در محیطي بي ثبات و دش��وار زندگي 

خواهیم کرد.
وی گفت: ایران نفعي در بره��م زدن ثبات یمن 
یا عربس��تان ندارد. ایران مي خواه��د روابطش 
با همس��ایگان دیگر نظیر همان روابطي باش��د 
که با عمان دارد. تهران آم��اده حل و فصل همه 

مشکالت در منطقه است.

مصوبه » نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش 
دانشجو در دانشگاه آزاد « ابالغ شد

ظریف : عربستان ازتوهم حذف نقش ایران دست بردارد



یادداشت

مهار خط انتقال آب هزار و 400 میلی 
متری در کمتر از 18 ساعت

مدیر آبرسانی شرکت آبفا اس��تان اصفهان، از مهار خط انتقال 
آب 1400 میلی متری هزارجریب به گ��ورت خبر داد و گفت : 
خط انتقال آب 1400 میلی متری هزار جریب به گورت به دلیل 
وجود مشکل در اتصاالت شکسته ش��ده، که با اطالع رسانی به 
موقع و مهار سریع از وقوع پیامدهای ناگوار این حادثه جلوگیری 

شد و لوله فوالدی جایگزین لوله بتنی گردید .
 اکبری افزود : به دلیل وقوع این حادثه احتمال آن می رفت که 
2 الی 3 هزار لیت��ر آب در ثانیه از هر طرف لول��ه 1400 میلی 
متری خارج شود که در مجموع 5 هزار لیتر آب در ثانیه می شد؛ 
 و اگر به موقع و در کوتاه ترین زم��ان ممکن این حادثه برطرف 
نمی شد می توانست خسارت های س��نگینی به همراه داشته 
باشد. این درحالی است که عمده خط انتقال 1400 میلی متری 
هزار جریب به گورت، در مسیر منازل مسکونی قرار دارد و این 
خط در ساعت 4:30 دقیقه صبح شکسته شد، که اکثر ساکنین 
این محدوده در خواب به س��ر می بردند. وی گف��ت : به دنبال 
اجرای این عملیات منابع گورت و هزار جریب ، شیرخانه آبشار ، 
شیرخانه جی شیر مسیر ورودی و خروجی آنها سریعاً قطع شد و 
بدلیل آنکه مردم مناطق بهارستان ، مشتاق و شرق اصفهان و نیز 
روستاهای مجاور مسیر با قطعی آب مواجه نشوند از مسیرهای 
موازی خطوط پیالف جهت تأمین آب ش��رب شرق اصفهان و 
نیز قسمتی از خط شیرخانه آبشار به لحاظ تأمین آب مورد نیاز 
مردم بهارستان در مدار بهره برداری قرار گرفت. مدیر آبرسانی 
شرکت آبفا استان اصفهان، با بیان اینکه حادثه خط انتقال آب 
1400 میلی متری هزار جریب به گورت در کمتر از 18 ساعت 
مهار شد، اظهار داشت : تجربه و تخصص، مهارت و آمادگی کامل 
اکیپ های بحران، خطوط انتقال و حمل و نقل باعث ش��د که 
حادثه به خوبی کنترل و رفع شود که بیانگر ظرفیت و پتانسیل 
فنی مجموعه آبرسانی شرکت آبفا می باشد؛ چراکه هم اکنون 
حوادث س��نگین بدون کم ترین مش��کلی در کوتاه ترین زمان 
ممکن مهار می شود؛ در حالی که در س��نوات قبل مهار چنین 

حوادثی حداقل 3 روز زمان می برد .

موسوی الرگانی، رییس مجمع 
نمایندگان اصفهان شد

در انتخابات مجمع نمایندگان استان اصفهان، سیدناصرموسوی 
الرگانی به مدت یک سال، رییس این مجمع شد. 

در انتخاب��ات مجمع نمایندگان اس��تان اصفه��ان، ابتدا مجید 
منصوری بیدکانی نماینده مردم لنجان برای ریاست این مجمع 
کاندید ش��د؛ که با انصراف وی، به اتفاق آرا سید ناصر موسوی 
الرگانی، نماین��ده مردم فالورجان ریاس��ت مجمع نمایندگان 

استان اصفهان را برعهده گرفت. 
هم چنین مجی��د منصوری بیدکانی، نماین��ده مردم لنجان به 
 عنوان نایب رییس مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان انتخاب

 شد.

 شهردار شهرضا ،از سمت خود
 استعفا داد

به دنبال تشدید اختالف ها بین اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار 
شهرضا صبح امروز به شکل رسمی اس��تعفا داد.به گزارش خبرگزاری 
فارس از ش��هرضا، وجود اختالف نظر گس��ترده بین اعضای ش��ورای 
اسالمی ش��هر ش��هرضا و ش��هردار در حوزه های مختلف مدیریتی و 
اجرایی که از اوایل س��ال جاری در محافل مختلف مطرح می ش��د در 
نهایت منجر به استعفای شهردار شهرضا شد.در وضعیتی که در اواسط 
سال 92 با آغاز فعالیت شورای چهارم شهر شهرضا بحث انتخاب یکی 
از مجرب ترین ش��هرداران اس��تان اصفهان برای حضور در راس هرم 
مدیریت شهری شهرضا مطرح شد در نهایت محمد هویدا که پیش از 
این نیز در فاصله سال های 78 تا 82 سابقه فعالیت در شهرداری شهرضا 
داشت به این سمت منصوب ش��د.در ابتدای حضور وی در شهرداری 
شهرضا اکثریت عضای شورای اسالمی شهر با قاطعیت از لزوم حمایت 
همه جانبه از شهردار جدید سخن می گفتند و وعده ها حاکی از ایجاد 
فصل جدیدی در حوزه مدیریت شهری شهرضا داشت.وجود ده ها پروژه 
که با میزان پیشرفت های مختلف از دوران فعالیت شورای اسالمی سوم 
شهر ش��هرضا بر جای مانده بود و ش��عارهای تبلیغاتی اعضای شورای 
اسالمی ش��هر، لزوم اهتمام همه جانبه برای توس��عه و تعالی متوازن 
ش��هری را دو چندان کرده بود.در حال��ی که هویدا ب��ا برخورداری از 
چندین دوره سابقه فعالیت در سطح شهرداری های مختلف استان به 
سمت شهردار شهرضا منصوب شده بود و از سوی دیگر با آگاهی کامل 
از وضعیت امکانات، زیرس��اخت ها، محدودیت ها و فرصت های موجود 
مش��غول فعالیت در شهرداری ش��هرضا ش��ده بود، انتظار می رفت در 
کوتاه ترین زمان ممکن شاهد ایجاد تغییرات گسترده در حوزه مدیریت 
شهری شهرضا باشیم اما این موضوع در سایه اختالف های پنهان بین 
اعضای شورای اسالمی شهر دچار مشکل شد و در نهایت از اوایل سال 
جاری و به دنبال ایجاد برخی اختالفات پیرامون وضعیت بودجه بندی 

شهرداری، این اختالفات به شکل گسترده هویدا شد.

 هیأت پارلماني اروپا، به اصفهان
 سفر نمي کند

خبرگزاري ایمنا: براس��اس اع��الم روابط عمومي اس��تانداري 
اصفهان، هیآت پارلماني اروپا که روز گذش��ته وارد تهران شد 
برنامه اي براي س��فر به اصفهان ندارد. به گزارش ایمنا، اعضای 
هیأت هش��ت نفره پارلمان اروپا که صبح روز گذشته به منظور 
رایزنی با رییس و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي وارد تهران 
ش��ده بودند، بعداز ظهر دیروز ب��ا علی الریجان��ی و عالءالدین 
بروجردی، رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس، دیدار کردند.هیأت پارلمانی اروپا قرار اس��ت با معاون 
رییس جمهور، وزیر خارجه و برخی دیگر از اعضای ارشد مجلس 
ایران و نیز مسووالن حقوق بشر و امور نظارت بر مواد مخدر و نیز 

نمایندگان جامعه مدنی ایران دیدار و گفت وگو کند.

چن��د روزی هس��ت ک��ه اصفهانی ها پ��ای رفتن 
به حاش��یه زاینده رود را ندارند و ح��ق هم دارند، 
دیدن منظره خش��ک رودخانه ای ک��ه زندگی را 
در کن��ارش ورق زده اند، دل می خواه��د، دیگر » 
لبی آب« معروف ش��ان صفای ماه های گذش��ته 
 را ندارد و بی تدبی��ری، امید را در زنده رودکش��ته

 است.
بوی بد رودی که رو به خش��کی م��ی رود بیش از 
هر چیزی آزاردهنده اس��ت، و حتی مردم عطای 
لذت دقایقی پیاده روی در حاشیه زاینده رود را به 
لقایش بخشیده اند، با این حال هنوز بخش هایی از 
رودخانه که آب در آن جمع شده، محلی است برای 

تفریح و ماهی گیری عده ای.
داستان این سال های زاینده رود، تراژدی مفصلی 
 اس��ت که مردم��ان دی��ار زن��ده رود آن را از بََرند، 
از بس که خواس��تار جری��ان دائم��ی آب در این 
رودخانه حیات بخش شدند، خسته اند و کورسوی 
امیدش��ان فقط باز ش��دن آب به بهانه کشت های 
پایی��زه و به��اره اس��ت تا دوباره چش��م ش��ان به 
 رودی پ��ر آب و خواجوی��ی خاطره انگیز روش��ن 

شود.
15 آبان س��ال گذش��ته بود که آب پس از 18 ماه 
در بستر خش��ک زاینده رود جاری شد؛ و معصومه 

ابت��کار، رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
کش��ور، در س��خنانی اعالم کرد ف��ردا یعنی روز 
 ش��انزدهم آبان آب به تاالب خش��کیده گاوخونی

 می رسد.
نه تنها آن فردا هیچ گاه فرا نرس��ید، بلکه در تمام 
 دوره ه��ای بعد از ای��ن تاریخ ک��ه آب در رودخانه 
 رها شد، گاوخونی حتی یک قطره آب هم به خود 

ندید.
اما این تنها وعده نادرس��ت معاون رییس جمهور 
نبود، در حالی که اعالم ش��ده ب��ود زاینده رود در 
تاریخ 10 خردادماه باز هم بسته خواهد شد، خانم 
ابتکار در سفر روز پنجم خرداد خود به اصفهان به 
این خبر واکنش نش��ان داد، و در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد: بنابر تصمیم شورای هماهنگی حوضه 
آبریز زاینده رود، قرار نیس��ت آب این رودخانه در 
تاریخ 10 خردادماه بسته شود و تصمیم بر دائمی 

شدن این رودخانه است.
ح��اال دو هفته از وع��ده رییس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست برای جاری ماندن آب در زاینده رود 
می گذرد؛ اما با گذری کوتاه در حاش��یه رودخانه 
 متوجه می شویدکه زنده رود وعده داده شده، مرده

 است.
ش��اید منظ��ور خان��م ابت��کار، از ج��اری ماندن 

زاین��ده رود، هم��ان آب  باریک��ه ای ب��وده ک��ه 
پی��ش از آخری��ن بازگش��ایی دریچه ه��ای س��د 
در رودخان��ه ش��اهد بودی��م ام��ا هرچه به س��مت 
پایی��ن دس��ت رودخان��ه بنگریم ن��ه خب��ر از آب 
 هس��ت و نه حت��ی آب باریک��ه ای دل خ��وش کن.

تنها رودخان��ه ای را می بینیم که در بس��تر احتضار 
اس��ت و آرام آرام رو به مرگ می رود و با این روال تا 
مدتی دیگر خبری از همین مقدار آب جمع شده نیز 

نخواهد بود.
وعده ج��اری مان��دن آب زاینده رود توس��ط مقام 
اجرایی هم چون معاون رییس جمه��ور، امید را در 
دل ها زنده کرد و به تیتر یک تمام رسانه های استان 
اصفهان بدل ش��د؛ که ش��اید خانم ابتکار اطالعات 
دقیق تری نس��بت به مسووالن اس��تان از باز ماندن 
آب در رودخان��ه دارد و ه��م چن��ان اصفهانی ها از 
نعمت رود زنده خود استفاده می کنند؛ اما با گذشت 
چند روز مش��خص ش��د که این وعده ایش��ان نیز 
 همانند وعده رسیدن آب به گاوخونی اعتبار چندانی 

ندارد.
رهبر معظم انق��الب باره��ا در دیداره��ای خود با 
مسووالن، وعده به مردم را س��بب افزایش توقعات 
دانس��ته اند و تحقق وعده های داده ش��ده دولت به 
مردم را امری مطلوب و ضروری عنوان کرده اند، که 
سبب استحکام ایمان و اعتقاد مردم می شود اما اگر 
برعکس ای��ن وعده ها محقق نش��ود در ذهن مردم، 

مشکل ایجاد می کند.
مسووالن باید بدانند و قطعا می دانند که جاری بودن 
رودخانه زاینده رود، از مهم ترین مطالبات چند سال 

گذشته مردم اصفهان بوده است.
روح مردم با هربار که خشکی رود را می بینند آزرده 
می ش��ود و حتی میزان افس��ردگی در آنها افزایش 

می یابد.
اصفهانی ها ح��اال منتظر پاس��خ قانع کنن��ده ای از 
سوی رییس س��ازمان محیط زیس��ت هستند؛ که 
با کدام اس��تدالل و ش��واهد و چرا ای��ن وعده مهم 
را ب��ه اصفهانی ه��ا دادن��د، ک��ه آب در زاینده رود 
 جاری می ماند، وع��ده ای که تنها پ��س از چند روز

 مشخص شد صحیح نبوده است.
مردم از مس��ووالنی ک��ه وع��ده می دهن��د انتظار 
دارن��د تا پاس��خگوی وعده ه��ای خود باش��ند و به 
آنها عمل کنند تا باز هم رودخان��ه آرام زاینده رود، 
 آرام��ش را ب��ه م��ردم دی��ار نص��ف جه��ان هدیه

 دهد.

وعده های توخالی ابتکار؛

زنده  رود در حال احتضار

یادداشت

اخبار کوتاه

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1601 | سه شنبه  19  خرداد 1394 | 21 شعبان   1436

؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟ 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

2

2

3

4

4

4

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟
4

3 4

؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟

 پنجشنبه  11 دی    1393 |  10 ربیع االول    1436
 شمار ه 1483   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1483  JAN 1 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعملیات اجرایی به شرح زیررا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال (برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره  مناقصه  

7/300/836/92029/000/000عمرانیلوله گذاری فاضالب بخشی ازدهنو و اسماعیل ترخان94-1-80

4/754/076/761203/000/000جاریاصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه پنج ) قرا ر داد باز ( 94-1-81

9/632/791/31335/400/000عمرانیاجرای خط انتقال آب شهید فهمیده منطقه سه 94-1-82

1/988/507/43012/500/000عمرانیاجرای خط انتقال آب دهاقان با ارزیابی کیفی 94-1-83

3/073/862/67615/800/000عمرانیاصالح شبکه آب منطقه یک 94-1-84

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/3/30 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1394/3/31

دریافت اسناد : سایت اینترنتی 
  www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
  www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات           

شماره تلفن  گویا:  5-36680030-031داخلی )335(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  اول  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستای بند تبصره 19 قانون بودجه سال 1394، تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر شهرضا 
را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد 

شرایط واگذار نماید.
الف-شرح مختصری از پروژه 

موضوع مناقصه: تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر شهرضا ش�امل: احداث دو مدول باقیمانده از تصفیه خانه فاضالب؛ اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضالب؛ 
)حدود 250 کیلومتر از شبکه باقیمانده است(.

-دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان - برآورد هزینه سرمایه گذاری اولیه پروژه: 1000 میلیارد ریال جهت تکمیل کامل پروژه - دوره احداث: 3 سال 
- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی - راندمان تصفیه: استاندارد تخلیه به آبهای سطحی - جمعیت تحت پوشش: در حال حاضر 45% از جمعیت فعلی )130000نفری( 

تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب می باشند و ظرفیت نهایی دو مدول تصفیه خانه )200000نفری( در افق 1420 محقق خواهد شد.
- محل اجرا: شهرضا – استان اصفهان 

ب- شرایط سرمایه گذار:
امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای تکمیل تصفیه خانه فاضالب یا شبکه و یا هر دو 

سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 94/3/23

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 94/3/24
-بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می ش�ود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت به عمل 

خواهد آمد.
سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0313668031-8
داخلی 338-335

شرکت شهرکهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران 
واجد ش�رایط واگذار نماید لذا از کلیه ش�رکتهای پیمانکاری که دارای ش�رایط ذکر ش�ده در 
ذیل صفحه می باش�ند دعوت می ش�ود تا از تاریخ 1394/03/20 ال�ی 1394/03/28 با واریز 
مبلغ 300/000 ریال برای هر پروژه به ش�ماره 2175670203003 حساب س�یبا )بانک ملی( و 
 دریافت اسناد و مش�خصات فنی پروژه و اسناد پیش�نهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در
 اصفهان – خ.22بهمن – مجتع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب اطالعات بیشتر به سایت 
ش�رکت ش�هرکهای صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایی�د. مهلت تحویل 
پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اس�تان اصفهان حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز دوش�نبه مورخ 1394/04/08 می باش�د و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
1-موضوع مناقصه: اجرای میدان ورودی فاز 3 شهرک صنعتی اسفیدواجان )همراه با ارزیابی 

کیفی(
مبلغ برآورد اولیه: 5/264/777/681 ریال از محل منابع جاری 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 110/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند 

2- موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز و تاسیسات آبرسانی شهرکها و نواحی صنعتی بزرگ 
شمال، نایین، اسفرجان، دهاقان، تودشک، رامشه، خمینی شهر و فناوری 

مبلغ برآورد اولیه: 2/547/000/000 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 45/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رش�ته کش�اورزی از دفتر فنی اس�تانداری و ی�ا دارای رتبه 
صالحیت از سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 
تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر شهرضا به روش بیع متقابل 

مناقصه شماره 94-1-86

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی  مناقصه عمومی 

  امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی 
استان اصفهان  

نوبت  اول  

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کش��ور ضمن تاکید بر قدرت باالی 
تاثیرگذاری انقالب اسالمی در منطقه گفت: قدرت تاثیرگذاری مردم انقالبی 

یمن به تأسی از انقالب اسالمی ایران است.
حجت االسالم سیدرضا تقوی، در جلس��ه گردهمایی ائمه جمعه و جماعات 
اس��تان اصفهان اظهار کرد: هر س��اله رهبر معظم انقالب بر اساس حکمت و 
تدبیر شعارهایی را برای سال انتخاب می کنند. وی بیان کرد: توجه و تمرکز 
 بر مفاهیم و اصول مربوط به ش��عارهای س��ال می تواند یک ضرورت باش��د، 
 چرا که همگی واژگان کلیدی هس��تند، تبدیل این نکات و اصول به فرهنگ، 

از هر امری مهم تر است.
رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور،  با بیان اینکه روحانیت همواره 
در برهه های زمان، فرهنگ س��از بوده و با توجه به نقش برجسته امر تبلیغ و 

خطبه خوانی توانسته در بین سطوح جامعه تاثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه مکتب شیعه توانسته است با تأسی از مکتب عاشورا و کربال 
فرصتی را برای خود ایجاد کند، افزود: منبر و تبلیغ بهترین عرصه برای استفاده 

بهینه توسط روحانیت به منظور تاثیرگذاری است.
تقوی، با اشاره به حضور تیم مذاکره کننده ایرانی در یک طرف میز و 6 نماینده 
قدرت بزرگ جهان در طرف دیگر میز در امر هسته ای گفت: این امر حاکی از 

قدرت باالی تاثیرگذاری نظام جمهوری اسالمی ایران است.
وی تصریح کرد: نظام جمهوری اس��المی ای��ران در عراق، س��وریه و لبنان 
تاثیرگذار است، حتی تفکر و اندیشه انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران در 

کشورهای منطقه چون یمن و بحرین تاثیر دارد.
 ریی��س ش��ورای سیاس��تگذاری ائم��ه جمعه کش��ور عن��وان ک��رد: هنوز

 رژیم صهیونیس��تی روحی��ه فرماندهان و افس��ران جن��گ 33 روزه خود را 
نتوانس��ته نس��بت به شکس��ت در برابر بچه های انقالبی تربیت شده مکتب 
 تشّیع لبنان بازسازی کند، این امر نشان از تاثیرگذاری انقالب اسالمی ایران

 است.
وی به جنایات وحشیانه گروه های تکفیری و تروریس��تی در منطقه اشاره و 
اذعان کرد: چگونه می توان ادعای مسلمانی داشت و این گونه به زنان و کودکان 
بی دفاع و مظلوم وحشیانه حمله کرد، هدف اصلی این گروه ها، تخریب چهره 

واقعی اسالم است.
تقوی به اتفاق��ات یمن، گریزی زد و گفت: در کش��ور یم��ن چنانچه گروه و 
حزبی خواس��تار فعالیت در جریان وقایع اخیر باش��د، بای��د مجهز به قدرت 
تاثیرگذاری باشد، این قدرت متأثر از بسیاری از عوامل است اما تاثیرگذاری 
 م��ردم انقالبی یمن به تأس��ی از ق��درت تاثیرگذاری انقالب اس��المی ایران

 است.
وی در ادام��ه ب��ه عوامل ق��درت تاثیرگ��ذاری روحانی��ت در ط��ول تاریخ 
اش��اره و عنوان کرد: نخس��تین عام��ل در ق��درت تاثیرگ��ذاری روحانیت، 
علم ی��ک روحانی اس��ت، روحانیت ام��روز باید هم��راه با زمان��ه پیش برود 
 و در راس��تای حرکت جهان��ی گام بردارد، ی��ک روحانی بای��د صاحب نظر

 باشد.
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کش��ور در پایان گفت: یک روحانی 
باید دائما بر ق��درت علمی و فکری خ��ود بیفزاید تا بتواند تاثیرگذار باش��د، 
 دومین عامل در ام��ر قدرت تاثیرگ��ذاری روحانیت، زهد و تق��وای روحانی

 است.

معاون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان 
گفت: در بودجه س��ال جاری ش��هرداری اصفهان 
راه اندازی 6 ایس��تگاه مکانیزه دو چرخه پیش بینی 

شده است.
علیرضا صلواتی، با اش��اره به تعداد ایس��تگاه های 
دو چرخه در سطح ش��هر اظهار کرد: در حال حاضر 
48 ایس��تگاه دو چرخه در س��طح مناطق 15 گانه 
اصفهان راه اندازی شده، و مردم در سطح این مناطق 
از دو چرخه های مستقر در این ایستگاه ها استفاده 

می کنند.
وی با اش��اره به اینکه بر اس��اس برنامه پنج س��اله 
اصفه��ان 95 م��ا باید ت��ا پای��ان ای��ن برنامه 60 
ایس��تگاه دو چرخ��ه در اصفهان راه ان��دازی کنیم، 

اضافه کرد: امس��ال س��ال آخر برنامه اصفهان 95 اس��ت و ما بای��د تا پایان 
 س��ال تعداد ایس��تگاه  های دو چرخه ایجاد ش��ده در ش��هر را به 60 ایستگاه 

برسانیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان، با تاکی��د بر اینکه در حال 
حاضر تمرک��ز ما روی ایج��اد و راه اندازی ایس��تگاه های مکانی��زه دو چرخه 

در سطح شهر اس��ت، تصریح کرد: در حال 
 حاضر یک ایس��تگاه مکانی��زه دو چرخه در
 میدان امام )ره( ایجاد و راه اندازی شده است.

وی ب��ه برنام��ه ش��هرداری برای توس��عه 
ایستگاه های مکانیزه در س��طح شهر اشاره 
ک��رد و ادام��ه داد: در بودجه س��ال جاری 
ش��هرداری اصفهان راه اندازی 6 ایس��تگاه 

مکانیزه دو چرخه پیش بینی شده است.
صلوات��ی با بی��ان اینکه ب��ا راه ان��دازی این 
ایس��تگاه ها تع��داد ایس��تگاه های مکانیزه 
دو چرخه در شهر به هفت ایستگاه می رسد، 
تاکید کرد: هم چنین در بودجه سال جاری 
شهرداری راه اندازی پنج ایستگاه نیمه مکانیزه 
دو چرخه در سطح شهر پیش بینی شده است.وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی 
ایس��تگاه های مکانیزه و نیمه مکانیزه در س��طح ش��هر تعداد ایس��تگاه های 
دو چرخه اصفهان به 60 ایس��تگاه می رسد، افزود: ش��هرداری در سال جاری 
 در راستای توس��عه ایس��تگاه های مکانیزه دو چرخه در مناطق شهر فعالیت

 می کند.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور:

رژیم صهیونیستی، هنوز نتوانسته از زیر فشار جنگ 33 روزه خارج شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد ؛

ایجاد 6 ایستگاه مکانیزه دو چرخه، در بودجه سال جاری شهرداری اصفهان
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لغوتحریمها،رفاهکاذبعایدمردممیکند
ی��ک اقتص��اددان ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه در صورت 
 لغو تحریم ه��ا دول��ت نبای��د ذوق  زده ش��ود، گفت:

اگر بعداز لغو تحریم ها، هوشمندانه عمل نشود، شاید 
در کوتاه مدت س��ودهای زودگذر و رف��اه کاذبی عاید 
کش��ور کند؛ اما در بلندمدت بنیان های اقتصاد کشور 

نابود می شود.
بهنام ملکی، درب��اره اینکه آیا لغ��و تحریم ها بر رونق 
اقتصادی کش��ور تأثیرگ��ذار خواهد ب��ود، گفت: این 
موضوع بس��تگی ب��ه نوع عملک��رد دول��ت دارد؛ اگر 
دولت لغو تحریم ه��ا را در خدمت پیش��رفت و رونق 
اقتص��ادی، انتقال تکنولوژی و تولی��دات دانش بنیان 
 قرار ده��د، قطع��اً می توان��د تأثیرات خوبی داش��ته

 باشد. 

ام��ا اگ��ر در لغ��و تحریم ه��ا فق��ط بح��ث مال��ی و 
مناف��ع کوتاه م��دت م��ورد توج��ه ق��رار گی��رد، 
 برداش��ته ش��دن محدودیت ه��ا نتیج��ه معک��وس

 می دهد.
وی درب��اره اینک��ه در ص��ورت لغو تحریم ه��ا دولت 
 باید چه نکات��ی را در بخ��ش اقتصاد مدنظر داش��ته

 باش��د،با تأکید بر اینک��ه دولت و جامع��ه باید به دور 
از ذوق زدگ��ی عمل کنن��د، توضی��ح داد: در صورت 
گش��ایش های بانکی، پولی و ارتباطات خارجی دولت 
باید به گونه ای سیاس��ت های اقتصادی را تنظیم کند 
که منجر به توس��عه تولیدات داخلی شود؛ آن هم نه 
تولیدات مبتدی و س��نتی بلکه تولیدات نرم افزاری، 

دانش بنیان و صنعتی...
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 حذف ایران از حق مالکیت
 بین المللی

 اوباما و اوالند، درباره ایران و 
اوکراین به توافق رسیده اند

 شهردار شهرضا از سمت خود
 استعفا داد 

هیأت پارلماني اروپا به 
اصفهان  سفر نمي کند

شخصًا پروژه های مهم آبی 
کشور را رصد می کنم
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 حاج صفی
 لژیونر می شود؟

خسارت میلیاردی، از اسراف 
برق در تابستان

وزیر امور خارجه جمهوری اس��امی ایران، از عربستان 
سعودي خواست تا از توهم حذف نقش ایران در منطقه 

دست بکشد.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبري شبکه العالم، محمد 
جواد ظریف در گفت وگو با ش��بکه تلویزیوني المیادین 
از حمات هوایي ارتش س��عودي علیه یمن انتقاد کرد و 
 افزود: دوره برقراري امنیت با بمباران و پول تمام ش��ده

 است.
وي بیان کرد: ایران و عربس��تان باچالش ها و تهدیدات 
مش��ترك گروه داعش روبرو هس��تند که حد و مرز نمي 

شناسد و بین شیعه و سني تفاوتي قایل نیست.
ظریف، از عربستان خواست تا از توهم کنار زدن و حذف 

نقش ایران در منطقه دست بردارد.
تروریسم خطری برای همگان است

وزیر امور خارجه ایران بر لزوم همکاري کشورهاي منطقه 
براي برقراري امنیت و ثبات تاکید کرد و گفت: تروریسم 

تکفیري خطري براي همگان به شمار مي رود.
در  ت��ا  خواس��ت  همج��وار  کش��ورهاي  از  وي 
 برق��راري امنی��ت و مب��ارزه ب��ا تن��دروي هم��کاري 

کنند...

ظریف : عربستان ازتوهم حذف نقش ایران دست بردارد
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نوبت  اول    

        آگهی مناقصه عمومی  

  م الف:7645   

   نوبت اول

م الف : 7645 اداره کل زندان های استان اصفهان 

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل زندان های استان اصفهان

نشانی: اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهن

تهیه اقالم مواد غذایی به شرح لیست های موجود در اسناد مناقصهموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندان های استان اصفهان
به تفکیک هر کدام از گروه های مواد غذایی طبق جداول پیوست

جدول1: 360/000/000 ریال
جدول2: 500/000/000 ریال

جدول3: 160/000/000 ریال

دریافت اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات

مهلت: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

تحویل اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان  های استان اصفهان

مهلت: ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

طبق تاریخ اعالم شده در اسناد

به علت عدم ارائه داده های آماری به زبان انگلیسی :



یادداشت یادداشت

خبرهای تازه از جایزه »قلم زرین«
دبیر سیزدهمین دوره جایزه قلم زرین، با معرفی نامزدهای بخش داستان 
بزرگس��ال این جایزه، از معرفی نامزدهای چهار بخش دیگر در روزهای 

آینده خبر داد.
کام��ران پارس��ی نژاد، نامزدهای بخش داس��تان بزرگس��ال ای��ن دوره 
جای��زه قلم زری��ن را ک��ه از س��وی انجم��ن قلم برگ��زار می ش��ود ، به 
 این ش��رح معرفی ک��رد: »مفتون و فیروزه« نوش��ته س��عید تش��کری؛ 
ارس��نجانی؛  حس��ینی  سیدحس��ین  نوش��ته  س��رخ«   »زغ��ال 
»روزگار تفن��گ« نوش��ته حبی��ب خ��دادادزاده؛ »محاکم��ه آفت��اب« 
نوش��ته س��یدیحیی یثرب��ی؛ »عاش��قی ب��ه س��بک ونگوک« نوش��ته 
 محمدرض��ا ش��رفی خبوش��ان؛ »عش��ق در براب��ر عش��ق« نوش��ته 
 امید کوره چی؛ »هیرو« نوش��ته ش��هریار زمان��ی؛ »خنده زار« نوش��ته

محمد محمودی نورآباد.
 او در ادامه اظهار کرد: به گفته س��رگروه بخش داس��تان بزرگسال، آثار 
داستانی در این دوره از قوت باالیی برخوردار بوده، و خیلی به هم نزدیک 
هستند؛ که این کار داوری را سخت می کند و به احتمال زیاد در این بخش 
که داوری نهایی آن امروز انجام می شود ، دو اثر به عنوان برگزیده معرفی 

می شوند.
 پارس��ی نژاد، هم چنین با اشاره به اضافه ش��دن بخش کودک و نوجوان 
به جایزه قلم زرین، گف��ت: در 12 دوره قبل بخش ک��ودک و نوجوان به 
صورت مجزا نبود و همه آثار در کنار هم داوری می ش��دند؛ که البته این 
موضوع به داوری لطمه می زد. امسال برای اولین بار، این بخش جدا شده 
و به این ترتیب جایزه در پنج بخش داس��تان بزرگس��ال، شعر بزرگسال، 
 نقد وپژوهش ، داستان کودک و نوجوان و ش��عر کودک و نوجوان برگزار

می  شود.                                  

    کتاب های خوردنی 
مسابقه اي با عنوان » کتاب هاي خوردني « توسط کتابخانه کودک شماره 
یک، وابس��ته به س��ازمان فرهنگي تفریحي ش��هرداري اصفهان برگزار 
مي ش��ود.  مدیر این کتابخان��ه، ضمن اعالم این خبر گف��ت: اصلي ترین 
هدف از اج��راي برنامه هاي ای��ن مرکز، تش��ویق کودکان ب��ه مطالعه و 
ترویج فرهنگ کتاب خواندن در میان آنهاس��ت که موجب مي ش��ود تا 
 در سنین بزرگس��الي، عادت به مطالعه در آنها ثابت و ماندگار باقي بماند.

ش��کري افزود: مس��ابقه کتاب ه��اي خوردن��ي نی��ز چنانک��ه از نام آن 
پیداس��ت، قص��د دارد ت��ا ب��ا اس��تفاده از روش��ي متف��اوت و جذاب، 
 خاط��ره خوب��ي را از مطالعه و کت��اب در ذهن ک��ودکان مان��دگار کند.

وي ادام��ه داد: در ای��ن مس��ابقه از ک��ودکان خواس��ته مي ش��ود 
 ت��ا ب��ا هم��کاري والدی��ن ش��ان، ی��ک جمل��ه، پی��ام و یا ش��خصیت 
مورد عالقه شان را از کتابي که خوانده اند، با استفاده از مواد خوراکي هم 
 چون سبزیجات، میوه، شیریني، بیسکوییت و کیک تصویرسازي کنند.

این مس��وول خاطرنش��ان کرد: این مس��ابقه روز 25 خردادم��اه برگزار 
مي ش��ود؛ که در آن بهترین اثر با در نظر گرفتن میزان زیبایي، ظرافت و 
 نظمي که در آن به کار گرفته شده انتخاب، و به آن جوایزي اهدا مي شود.

وي افزود: والدین مي توانند جهت ثبت نام کودکان خود براي شرکت در 
این مسابقه تا 21 خردادماه به کتابخانه کودک شماره یک، واقع در خیابان 

مسجد سید، خیابان آیت اله بیدآبادی، کوی اشتری مراجعه کنند.

برگزاری کنسرت نغمه های جاودان 
سرزمین مادری

زاینده رود - سرپرس��ت گروه موس��یقی آبرون از برگزاری کنس��رت 
نغمه های جاودان سرزمین مادری خبر داد و گفت: در این کنسرت اجرای 
قطع��ات فولکولوریک نواحی مختلف ایران و آثار موس��یقی کالس��یک 

معروف آهنگسازان اسبق ایرانی را شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار زاینده رود مس��عود عظیمی فر خواننده گروه آبرون 
)نام ایرانی به معنای گل همیش��ه بهار( در ارتباط با این کنس��رت اظهار 
داشت: در کنس��رت نغمه های جاودان س��رزمین مادری آثار موسیقی 
ایرانی کالسیک همچون گل پامچال، جان مریم، نوایی و تا بهار دلنشین 
که  خاطره های ب��ه یادماندنی در ذهن  مردم کش��ورمان دارد را مدنظر 

قرار داده  ایم.
وی با بیان اینکه در این کنس��رت آثار کالس��یک آهنگس��ازان اس��بق 
ایرانی  مانند انوشیروان ارجمند، روح اهلل خالقی، و استاد نوری بازآفرینی 
می شود، افزود: در این بخش تلفیقی از موسیقی غربی و موسیقی ایرانی 
را شاهد هستیم و لحن صدای خواننده به آواز کالسیک  نزدیک تر است 

تا خواننده سنتی ایرانی.
خواننده گروه آبرون تاکید کرد:  همچنین بخش��ی از این کنس��رت به 
اجرای نوی��ن  قطعات فولکوری��ک مناطق مختلف کش��ورمان همچون 
خراس��ان، گیالن، ش��یراز، خراس��ان و غیره اختصاص دارد و محس��ن 

طاهرزاده نیز به اجرای تک نوازی » رقض فرشتگان« می پردازد.
وی ادامه داد: با حمایت اسپانسر، قرار است این کنسرت به شکل تور در 
سراسر ایران برگزار ش��ود؛ که دو برنامه در تهران و سپس کالن شرهای 

شیراز، مشهد، تبریز و کیش خواهیم داشت.
هم چنین محس��ن طاهرزاده  نوازنده سازهای کوبه ای که به اجرای تک 
نوازی » رقض فرشتگان« در این کنس��رت خواد پرداخت، اظهار داشت: 
ما تاکنون در 31 کشور برنامه اجرا کردیم و در سال 2012 در فستیوال 
تامبوری موندی ترکمنستان  مقام اول را در تک نوازی کسب و در  مالزی 

نیز درهمین زمینه مقام نخست را کسب کردیم.
اجرای کنسرت های برون مرزی از مهرماه 

در بخش دیگری از این نشس��ت آربی بابومیان  سرپرست گروه ، تنظیم 
کننده قطعات و نوازنده پیانو با بیان اینکه  هدف گروه متمایز بودن است، 
ابراز داشت: ممکن است برخی قطعات اجرایی در طی دو روز اجرا متفاوت 

باشد که این از ویژگی های بارز گروه است. 
وی اضافه کرد: با توجه به معروفیت اعضای کنس��رت و اجراهای گذشته 

پیش بینی استقبال خوبی را از سوی مردم داریم.  
ایمان هنرجو تهیه کننده کنسرت نیز تاکید کرد: هدف حامیان کنسرت 
این است که ضمن حمایت از موسیقی سنتی در شهر فرهنگی اصفهان، 
فضایی شاد و دلپذیر برای مردم در طی دوش��ب اجرای کنسرت فراهم 
آورند.وی ادامه داد: محل فروش بلیط در آموزشگاه همساز در خیابان آذر، 
آموزشگاه آرپا  واقع در کوچه سنگتراش ها، گالری آوای صبا میدان برج، 

گالری ترنم در مجتمع پارک است و فروش اینترنتی نداریم.
کنسرت نغمه های جاودان س��رزمین مادری روزهای 5 شنبه  از ساعت 
18 تا 20 و  21 تا  23 ش��ب و جمعه از  ساعت  21تا 23  شب در سالن 

فرشچیان اصفهان اجرا برگزار می شود.  

یک منتقد سینمای ایران معتقد است، صحبت کردن 
از چرخه اقتصادی س��ینمای ایران یک بحث واهی و 
غیر واقعی است؛ چرا که س��ینمای ایران فاقد گردش 
مالی به معنای دقیقی که در س��ایر س��ینماهای دنیا 

وجود دارد است.
 محمد تقی فهیم، در مورد چرخه اقتصادی سینمای 
ایران گفت: تصور من این است که اساس این قضیه که 
سینمای ایران دارای چرخه اقتصادی باشد یک بحث 
واهی و غیر واقعی است؛ چرا که تکلیف سینمای ایران 
در این مورد مشخص نیست و دردناک تر این است که 
هنوز مشخص نیست که جریان سینمای ایران تمایل 
به چه چیزی دارد؟ لذا تا زمانی که این مساله از سوی 
مسووالن کالن سینمای ایران، روش��ن نشود و آنان 
ندانند که باید از چه نوع فیلم هایی حمایت کنند باید 
شاهد ابهام در چرخه اقتصادی سینمای ایران باشیم .

  وی با اش��اره به س��ینمای هالیوود و بالی��وود افزود: 
هم اکن��ون در دنیا ی��ک چرخه اقتص��ادی اصلی در 
س��ینمای دنیا مثل هالیوود و بالی��وود وجود دارد که 
جریان اصلی این نوع سینما، کار خودش را بلد است؛ 
چرا که مبنای این دو جریان سینمایی جهان بر اساس 
فروش گیش��ه و جذب مخاطب است. بنابراین در این 
نوع سینماها شما ش��اهد فیلم های تجربی به مفهوم 
مطلق نیستید بلکه یک جریان دیگری به نام جریان 
س��ینمای تجربی در این کشورها وجود دارد که جای 
تجربه کردن و آزمون و خطا اس��ت، اما مس��اله اصلی 

سینمای این کشورها،مس��اله چرخه اقتصادی است؛ 
اما ما،  در ایران ش��اهد چرخه اقتصادی سینمایی که 
در جهان وجود دارد نیستیم. درحالی که باید مدیریت 
سینما، تکلیفش را در این زمینه به روشنی معلوم کند؛ 
یعنی اگر تکیه اش بر جریان اصلی س��ینما به معنای 
»سینمای مردمی« است، یعنی سینمایی که روی پای 
خودش بایستاد و مبنایش جذب مخاطب باشد، پس 

باید برای تحقق آن برنامه ریزی کند.
 محمد تقی فهیم با بیان اینکه اگر قرار اس��ت جریان 
اصلی در سینمای ایران، جریان سینمای جشنواره ای 
باشد که در جشنواره های خارجی جایزه بگیرد، پس 
مسووالن سینمایی باید تکلیف را مشخص کنند؛ وی 
در ادامه  اظهار داش��ت: اگر نگاه مدیران سینمایی به 
این نوع سینما است پس باید در سینماهای کشور را 
ببندند و تنها سینما تِک ها و محافل های دانشجویی 

در این زمینه فعال باشند.
 این منتقد س��ینمایی تصریح ک��رد: هنگامی که در 
ای��ران فیلمی پرفروش می ش��ود به ج��ای اینکه آن 
 فیلم مورد حمایت قرار بگیرد متاس��فانه به آن حمله

 می شود و حتی منتقدین ما به دلیل همین بالتکلیفی 
که در حوزه سینمای ایران وجود دارد اسیر یک جور 
بحران فکری هس��تند و نمی دانند که باید مدافع چه 

نوع سینمایی باشند؟
وی تاکید ک��رد: یک��ی از کارهایی که باید س��ازمان 
س��ینمایی و خانه س��ینما انجام دهند این اس��ت که 

 باید یک س��ری میز گردهایی در ای��ن زمینه برگزار،
 و مباحث��ی را پیرام��ون چرخه اقتصادی س��ینمای 
ایران مط��رح س��ازند؛ ت��ا تکلی��ف این موض��وع به 
لحاظ فکری به روش��نی مش��خص ش��ود و آنگاه این 
مباحث کارشناس��ی می بایس��ت وارد دفترچه های 
سیاس��ت گذاری ه��ای معاونت س��ینمایی کش��ور 
 بش��ود تا بر مبنای همین سیاس��ت ها، سینما به جلو 

حرکت کند. 
به گفته ای��ن منتقد س��ینمای ایران ، اس��اس اصلی 
 س��ینمای ایران این اس��ت که ی��ک فیلمس��ازی از 
یک جا بودجه ای بگیرد و فیلمی بسازد، تا آمار تولید 
 سینمای ایران افزایش پیدا کند و به هیچ عنوان نیز،

گردش اقتصادی سینما مطرح نیست.
 فهیم ب��ا اش��اره به بخ��ش خصوص��ی یاد آور ش��د: 
 واقعا س��هم بخ��ش خصوص��ی در س��ینمای ایران،

به چه مقدار اس��ت و چ��ه میزان س��رمایه گذاری در 
این م��ورد صورت می گی��رد؟ در حالی ک��ه اگر واقع 
 بی��ن باش��یم بای��د بپذیریم ک��ه بخ��ش خصوصی

 س��رمایه ای وارد س��ینمای ای��ران نم��ی کن��د 
ک��ه م��ا بخواهی��م صحب��ت از چرخ��ه اقتص��ادی 
س��ینمای ای��ران بکنیم. ای��ن درحالی اس��ت که در 
س��ینمای دنیا این مس��ائل مشخص و ش��فاف است 
و هزین��ه تولی��د و فروش فیل��م ها به روش��نی اعالم 
می ش��ود؛ ام��ا در ای��ران بیش��تر فیلم ه��ا در مورد 
 هزین��ه تولی��د و س��رمایه گ��ذاری پنه��ان س��ازی 

می کنند.
وی تاکید ک��رد: گ��ردش اقتصادی در س��ینمای ما 
نامشخص است و تا زمانی که آقایان واقع بین نباشند و 
متوجه نباشند که سینما چه کارکردی دارد و سینمای 
تجربی را از سینمای اصلی تفکیک نکنند، نمی توان به 

چرخه اقتصادی سینمای ایران امیدوار بود.
این منتقد ادامه داد: جای تعجب اس��ت که ما شاهد 
س��اخت فیلم هایی از سوی فیلمس��ازانی هستیم که 
فروش این فیلم ها حتی کمت��ر از 15 میلیون تومان 
بوده اس��ت؛ اینکه این فیلمسازان ناش��ناخته چگونه 
 به بانده��ا و رانت ها دسترس��ی دارند که م��ی توانند

 علی رغم س��اخت فیلم ه��ای ضعیف و ک��م فروش 
 قبلی خ��ود، باز ه��م وارد چرخه تولید بش��وند، نکته 
درخور توجهی اس��ت. وی اف��زود: متاس��فانه این ها 
مسائلی است که س��ینمای ایران را آزار می دهد و تا 
زمانی که این مس��ائل وجود دارد نمی توان از چرخه 

اقتصادی سینمای ایران به صراحت صحبت کرد.

 فهیم در گفتگو با خبرنگار سینمایی فرهنگ و هنر؛

در ساخت فیلم ها ،گردش اقتصادی سینما مطرح نیست
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محسن طاهرزاده دارای مدرک دکترای موسیقی کالسیک و نوازنده پیانوی جاز و کالسیک و سازهای کوبه ای ایرانی، مسعود عظیمی فر خواننده، آربی 
بابومیان  دانش آموخته کنسرواتور ایران، دکترای رهبری ارکستر، فرزاد کبیری نوازنده دیوان و تار، علی رفیعی آکاردئون و مهدی نادری نوازنده ویولن  

در اجرای این کنسرت با یکدیگر همکاری می کنند. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مزایده
3/264 شماره مزایده: 139404302003000008 آگهی مزایده پرونده کالسه 9302014 
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9302014 شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه تجاری پالک شماره فرعی 142 از 
از 460 قطعه 142 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  2848 اصلی مفروز و مجزی شده 
که به موجب نامه شماره 139305802024003368-93/11/8 اداره ثبت منطقه جنوب 
اصفهان ملکی آقای آرمان کمانی می باشد و در قبال طلب خانم نسرین امیری توقیف 
آن  مشخصات  و  حقوق  و  حدود  نشده.  صادر  آن  برای  مجزی  سند  هنوز  و  شده 
عبارتست از شمال اول در سه قسمت که قسمت دوم قوسی شکل است درب و دیواری 
است به راهرو مشاعی 384 فرعی به طولهای 0/83و0/96و0/90 متر دوم در سه قسمت 
به طولهای  با تجاری 140 فرعی  اشتراکی  دیواری است  که قسمت دوم شرقی است 
0/12و0/60و0/86 متر شرق اول دیواری است اشتراکی با تجاری 140 فرعی به طول 
1/11 متر دوم دیواری است اشتراکی با تجاری 141 فرعی به طول 2/14 متر جنوب 
دیواری است اشتراکی با تجاری 143 فرعی به طول 4/23 متر غرب در چهار قسمت 
که قسمت دوم و چهارم قوسی شکل است درب و دیواری است به راهرو مشاعی 384 
تملک  قانون  ارتفاقی ملک طبق  به طولهای 0/97و0/94و2/53و0/83 متر حقوق  فرعی 
آپارتمانهاست با قید اینکه فاقد پارکینگ می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی به آدرس 
مجتمع تجاری اداری کوثر  خیابان چهارباغ باال –  پالک فوق عبارتست از اصفهان – 
واحد272- کدپستی 8173697799 می باشد پالک فوق یک واحد مغازه   – فاز دوم   –
تجاری و در طبقه همکف فاز دوم مجتمع کوثر با متراژ 19/16 مترمربع و فاقد پارکینگ 
اختصاصی بوده که دارای سیستم سازه تیر و ستون بتنی و سقف تیرچه بلوک کف 
سرامیک دیوارها گچ و نقاشی و سقف کناف و قسمتی از آن قفسه بندی چوبی دارای دو 
درب و از دو طرف ویترین نوع مغازه لباس فروشی مجلسی تحت عنوان The best که 
 با توجه به موقعیت و دیگر موارد ارزش یک دانگ مشاع آن مبلغ 1/200/000/000 ریال
ارزیابی شده و دارای انشعابات برق مستقل و انشعابات آب و برق و گاز جهت استفاده 
از ساعت  تخلیه می باشد  اجرا ملک مزبور  مامور  برابر گزارش  که  مشترکات مجتمع 
در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   94/4/6 مورخ  شنبه  روز   12 الی   9
چهارراه شهید صداقتی – ابتدای خیابان الهور – طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش 
باالترین قیمت پیشنهادی  به  از مبلغ 1/200/000/000 ریال شروع و  می رسد. مزایده 
نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر  بعد  اداری  تعطیل رسمی گردد مزایده روز 
کارت  ارائه  و  کتبی  مزایده درخواست  در  در ضمن جهت شرکت  برگزار خواهد شد 
شناسایی و سپردن ده درصد مبلغ پایه الزامی می باشد این آگهی یک نوبت در روزنامه 
م الف:7260  انتشار:1394/03/19  تاریخ  شد.  خواهد  درج  اصفهان  چاپ   زاینده رود 

اجرای اسناد رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

3/269 شماره:1394/04/47991-1394/3/12 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
بخش  ریسه جزء  در  واقع  از شماره 76-اصلی  فرعی  پالک شماره 406  بائره  زمین 
9 حوزه ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم ایراندخت ریسه فرزند 
غالمحسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک 
به عمل خواهد  حدود پالک مرقوم مورخ 94/4/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:1394/03/19 م الف:47 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نطنز 
حصر وراثت

3/297 شماره:67/94 آقای علی اعالمی به شناسنامه شماره 168 به استناد شهادتنامه 
و گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواستی به شماره 273133 تقدیم این دادگاه نموده 
در   3409 شماره  شناسنامه  به  نوریان  ایران  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین 

از:  الفوت وی عبارتند  اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین  تاریخ 94/1/9 در 
1- علی اعالمی زواره فرزند ولی شماره شناسنامه 168 نسبت فرزند 2- احمد اعالمی 
زواره فرزند ولی شماره شناسنامه 48 نسبت فرزند 3- طاهره اعالمی زواره فرزند ولی 
شماره شناسنامه 73 نسبت فرزند 4- فاطمه اعالمی زواره فرزند ولی شماره شناسنامه 
149 نسبت فرزند. پس از تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم 
ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی  با  یا اعتراض  وصول هرگونه الیحه 
متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 1434 سرانجام در وقت 
فوق العاده شعبه اول شورای حل اختالف زواره بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس 
از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده 
در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و 
دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد.م الف:610 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره

فقدان سند مالکیت 
به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و  3/298 خانم مرضیه زارعی گونیانی 
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت نیم سهم مشاع از چهار صد 
و سی و دو سهم ششدانگ مزرعه ویشه پالک شماره 115 اصلی علیا اردستان بخش 
17 ثبت اصفهان در صفحه 49 دفتر 141 امالک ذیل ثبت 2252 به نام خانم مرضیه 
زارعی گونیانی ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت دیگری 
انجام نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
به  انجام معامله نسبت  ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی  قانون  نامه  آیین 
ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف:609 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ رای 

3/299 شماره دادنامه: 9309973623100066 شماره پرونده: 9209983623100646 
با  تدین  آقای محمد  نمایندگی  به  بانک سینا  بایگانی شعبه: 920831 خواهان:  شماره 
جنب کتابفروشی دانش  بلوار امام –  وکالت خانم یاسمین عرب به نشانی اردستان – 
خواندگان: 1- آقای سید محمد کلید دار زاده 2- آقای سینا مهرآراء هر دو به نشانی 
مجهول المکان 3- شرکت فرش تابان مهر به نمایندگی سیدمهدی کلیددارزاده به نشانی 
خسارات  مطالبه  خواسته:  مهر  تابان  فرش  شرکت   – مهاباد   15 کیلومتر   – اردستان 
محتویات  و  اوراق  بررسی  و  قانونی  تشریفات  رعایت  با  دادگاه  گردشکار:  دادرسی 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بانک سینا 
مهر 2- سید  تابان  به طرفیت خوانده 1- شرکت فرش  یاسمین عرب  با وکالت خانم 
محمد کلید دار زاده 3- سینا مهرآراء به خواسته مطالبه وجه چک با مشخصات شماره 
241618 مورخ 92/9/4 عهده بانک سپه اردستان به مبلغ 150 میلیون ریال به انضمام 
محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  دادخواست  متن  توضیحات  به شرح  دادرسی  خسارات 
پرونده و دالیل موجود از جمله تصاویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک 
محال علیه و اینکه اصل آن در ید دارنده )خواهان( داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده 
ذمه  برائت  بر  مبنی  دلیلی  و  نشده  حاضر  قانونی  ابالغ  وصف  با  خواندگان  و  دارد 
خود ارائه نکرده اند لذا دعوی وارد و ثابت تشیخص مستنداً به مواد 198و515و519 
واحده  ماده  نیز  و  تجارت  قانون  از  310و313  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  از 
چک  صدور  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   2 ماده  به  تبصره  یک  الحاق  استفساریه 
 150 مبلغ  تضامنی  پرداخت  به  را  خواندگان  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب 
تاریخ سررسید  از  تادیه  تاخیر  انضمام خسارت  به  بابت اصل خواسته  ریال  میلیون 
لغایت اجرای حکم و مبلغ 3/123/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
می نماید این رای غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و 
سپس ظرف 20 روز قابل در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:608 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان 
ابالغ رای 

3/300 شماره دادنامه: 9309973623100071 شماره پرونده: 9209983623100640 
با  تدین  آقای محمد  نمایندگی  به  بانک سینا  بایگانی شعبه: 920825 خواهان:  شماره 
جنب کتابفروشی دانش  بلوار امام –  وکالت خانم یاسمین عرب به نشانی اردستان – 
عباس  آقای   -2 مجهول المکان  نشانی  به  تکی  قلعه  کیوانی  منور  خانم   -1 خواندگان: 
بلوط 3- آقای  خیاطی   – سه راه هالل احمر   – خ.امام   – اردستان  به نشانی  فضائلی 

سیدجالل مظفری نیسیانی به نشانی اردستان – میدان فاطمیه – شهرک 7تیر – کوچه 
با رعایت  جنب آژانس شکوه خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه   – باغ آقاشاهی 
با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی  و  قانونی  تشریفات 
دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  متعال  از خداوند  استعانت 
به  یاسمین عرب  با وکالت خانم  بانک سینا  تقدیمی خواهان  در خصوص دادخواست 
طرفیت خواندگان: 1- عباس فضائلی 2- سید جالل مظفری نیسیانی 3- منور کیوانی 
بانک رفاه  به شماره 806425 مورخ 92/9/10  فقره چک  به خواسته مطالبه وجه یک 
کارگران اردستان به مبلغ 75 میلیون ریال و خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی 
با  دادگاه  دادخواست.  به شرح توضیحات متن  تادیه حق الوکاله وکیل  تاخیر  خسارت 
عنایت به محتویات پرونده و از توجه به تصاویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
بانک محال علیه که وجود اصل آن در ید دارنده داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد 
واریزی  اینکه وجوه  و  دارد  قبول  را  )مظفری( ضمانت چک  از طرفی خوانده حاضر 
بانکی  بوده و حسب استعالم  تاریخ مندرج در چک  از  قبل  بانک  به  بابت چک مزبور 
برائت  بر  دلیلی  و  نشده  نیز حاضر  دیگر  و خواندگان  گردیده  احتساب  در وجه چک 
نامبردگان وجود ندارد لذا دعوی وارد و ثابت تشیخص مستنداً به مواد 198و515و519 
از قانون آ.د.م و مواد 310و313 از قانون تجارت و نیز ماده واحده استفساریه الحاق 
یک تبصره به ماده 2 از قانون اصالحی از موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نامبردگان را به پرداخت تضامنی مبلغ 75 میلیون ریال بابت 
اجرای حکم حق الوکاله  لغایت  تاریخ سررسید  از  تادیه  تاخیر  اصل خواسته خسارت 
وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 1/625/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
بیست روز  غیابی و ظرف  اول و سوم  به خواندگان  راجع  این رای  محکوم می نماید 
است  که حضوری  دوم  خوانده  به  راجع  نیز  و  و سپس  این شعبه  در  اعتراض  قابل 
است.م الف:607  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم  در  اعتراض  قابل  روز   20  ظرف 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان
ابالغ وقت رسیدگی 

 : پرونـده شمـاره   9410941046035890002 درخواسـت:  شمـاره   3 /329
 9309980358901666 شماره بایگانی: 931748 نظر به اینکه در پرونده کالسه 931748ب10
فرزند  الیاسی  فرشته  خانم  و  پور  الیاسی  آقای صادق  نصری  طاهره  حسب شکایت 
قادر متهمند به سرقت گوشی همراه از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشند و 
ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبردگان ابالغ می گردد تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دهم 
شریعتی  خیابان  در  واقع  اصفهان  پنج  مجتمع  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی 
مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول به عمل خواهد آمد.

م الف:6736 شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

3/330 در خصوص پرونده کالسه 329/94 خواهان محمدرضا کدخدایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه 4/000/000 ریال بابت یک فقره چک به طرفیت سیروس مهدیلو تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/4/21 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 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:6831 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/331 شماره ابالغیه: 9410100353101217 شماره پرونده: 9309980358301689 
سلمانی  رضا   -2 صاحبان  غالمرضا   -1 شاکیان   940270 شعبه:  بایگانی  شماره 
و  امانت  در  خیانت  کیفرخواست  به  زارعی  محمد  متهم  طرفیت  به  شکایتی  فشارکی 
فروش مال غیر تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 339 ارجاع 
و به کالسه 9309980358301689 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/21 و 
ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
دادگاه عمومی کیفری  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:7367 شعبه 105 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/332 در خصوص پرونده کالسه 187/94 خواهان فرشید زرین نشان دادخواستی 
نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  آبادی  بهرام  به طرفیت مهدی زارع  بر مطالبه  مبنی 
بودن  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده  تعیین  برای مورخ 94/4/22 ساعت 16 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  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:7401 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/333 در خصوص پرونده کالسه 186/94 خواهان فرشید زرین نشان دادخواستی 
مبنی بر استرداد به طرفیت مهدی زارع بهرام آبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 94/4/22 ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  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:7402 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/334 در خصوص پرونده کالسه 94-164 خواهان بهروز اسکندری فرد دادخواستی 
به  ثبتی 14039/706 بخش 5 اصفهان  انتقال سند رسمی به شماره  به  الزام  بر  مبنی 
طرفیت فخرالملوک نیازمند تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  94/4/21 ساعت 4عصر 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 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:7409 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  فاطمی  جمال  سید  خواهان   173/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   3/335
مبنی بر استرداد چک و مطالبه به طرفیت محمدباقر طباطبایی تقدیم نموده است وقت 
با  است  گردیده  تعیین   11/30 ساعت   94/4/22 مورخه  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 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:7416 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

3/336 در خصوص پرونده کالسه 942/93 خواهان نفیسه طاهری زاده دادخواستی 
مبنی بر انتقال سند به طرفیت فرشید احمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
با توجه به مجهول المکان  دوشنبه مورخ 94/4/22 ساعت 4عصر تعیین گردیده است 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
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 
اتخاذ می شود.م الف:7417 شعبه 29حقوقی مجتمع شماره 2 شورای  تصمیم مقتضی 

حل اختالف اصفهان
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 حاج صفی
 لژیونر می شود؟

 ظریف ، بازی با روسیه
 را از دست داد

 هافبک 25 ساله س��پاهان، که فصل گذشته نتوانس��ت تیمی در اروپا برای خود 
دست و پا کند امیدوار است تا امسال باالخره لژیونر شود.

 احس��ان حاج صفی، که از س��نین پایین با پیراهن سپاهان مطرح ش��د، و برای 
چندین س��ال متمادی عنوان جوان اول فوتبال ایران را یدک می کشید، امیدوار 
بود تا بعد از درخشش در جام جهانی و با اتکا به کارنامه درخشان ملی و باشگاهی 

باالخره لژیونر شود.
 پس از چند ماه گمانه زنی درباره پیش��نهاد برخی باش��گاه های انگلیس��ی به او

 اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و احس��ان در س��پاهان ماندنی شد. با اتمام فصل، 
اکنون شایعاتی درباره پیشنهاد باشگاه بوخوم به این بازیکن بر سر زبان ها افتاده 
است. این باشگاه چند سالی است که با سقوط به دسته پایین تر در بوندس لیگای 

دو حضور دارد و فصلی که گذشت را با ایستادن بر پله یازدهم به اتمام رساند.
باید منتظر ماند و دید که پیشنهاد آلمانی حاج صفی، رنگ واقعیت به خود گرفته، 
و او باالخره در 25 سالگی لژیونر می ش��ود؛ یا بوخوم هم مثل فوالم و هال سیتی 

در حد حرف باقی می ماند.

لیبروی با تجربه تیم ملی والیبال به خاطر مصدومیت از ناحیه دست، دو دیدار مقابل 
روسیه را در رقابت های لیگ جهانی از دست داد.

 بر اس��اس اع��ام کادر فنی تی��م ملی، ب��ا توجه ب��ه مصدومیت فره��اد ظریف و 
 س��امان فائزی، ای��ن دو بازیکن تیم کش��ورمان را در س��فر به روس��یه همراهی 
نمی کنند؛ و مهدی مرندی و علی شفیعی در دیدار مقابل روسیه در شهر کازان در 

لیست تیم ایران قرار خواهند گرفت.
 بدین ترتیب ظریف و فائزی راهی تهران شده؛ و مرندی و شفیعی تهران را به مقصد 

کازان ترک می کنند.
 امیر خوش خبر، سرپرس��ت تی��م ملی در این خص��وص افزود: با توج��ه به اینکه 
س��امان فائزی در دیدار مقابل لهس��تان از ناحی��ه پا مصدوم ش��د و فرهاد ظریف 
 هم مدت هاس��ت از ناحیه مچ دست دچار مصدومیت اس��ت و براي درمان کامل، 
 هر دو بازیکنان احتیاج به اس��تراحت دارند به همین منظور ب��ه تهران می روند و 

مرندی و علی شفیعی در روسیه به تیم ملی می پیوندند.

اعتمادی که زیر پا گذاشته شد ؛

رفیعی، از همراهی تیم ملی بازماند

استقالل، اجاره داده شد
استقال به مدت س��ه س��ال به عضو هیات مدیره باشگاه اجاره 

داده شد.
مدیرعامل باشگاه اس��تقال از اجاره دادن این باشگاه به یکی از 
اعضای هیات مدیره آبی پوش��ان به مدت سه سال خبر داد. وی 
هم چنین تاکید کرد اعضای هیات مدیره بزودی از سوی وزارت 

ورزش معرفی می شود.
بهرام افشارزاده، ضمن اعام این خبر در مورد جزئیات آن گفت: 
بیست و هفتم اسفندماه سال گذش��ته، قرار داد اولیه برای این 
اجاره سه ساله با آقای سبک دست امضا ش��د. در همین رابطه 
نشست دوباره ای با آقای سبک دس��ت و هم چنین آقای خادم 
داشتیم و صحبت های امیدوارکننده ای در این نشست مطرح 

شد.

 استقالل و پرسپولیس چگونه
 تیم ببندند؟

نصراهلل س��جادی، معاون توس��عه ورزش قهرمانی وزرات خانه 
ورزش و جوان��ان در جم��ع خبرن��گاران اعام کرد دو باش��گاه 

استقال و پرسپولیس حتی می  توانند تیم بستن را آغاز کنند.
این اظهارنظر در ش��رایطی اس��ت که محمدحس��ین نژادفاح 
مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس، از وزارت ورزش درخواس��ت 
کرد تکلیف این باش��گاه را روش��ن کند. جال��ب اینکه وضعیت 
اسپانس��ر اس��تقال هم هنوز روش��ن نیس��ت، و از حرف های 
بعدی سجادی می  ش��د به این پی برد که وزارت خانه تحوالت 
آتی اس��تقال را نیز زیرنظر دارد. باش��گاهی که بابت مطالبات 
فصل قب��ل حداق��ل 60 درصد ب��ه بازیکنانش بدهکار اس��ت؛ 
و پولی ب��رای حض��ور در فصل آت��ی نق��ل و انتقاالت ن��دارد.

س��جادی درباره ابقای قطعی بهرام افش��ارزاده نیز در س��مت 
مدیرعامل��ی اس��تقال صحب��ت کرد ت��ا همه بیش��تر تعجب 
کنند. نکت��ه جالب این اس��ت که همه در رس��انه ه��ا باخبرند 
 که وزارت ورزش برای اداره اس��تقال و پرس��پولیس به دنبال

 گزینه های تازه ای است و البته همه می  دانند این دو باشگاه در 
ش��رایط فعلی پولی برای حضور در فصل نقل و انتقاالت ندارند.

اینکه وزارت خانه ورزش در نهایت کی تکلیف قطعی آبی و قرمز 
را روشن می  کند.

سوکای، اولین خارجی پرسپولیس
 جواهی��ر س��وکای مهاج��م آلبانیایی س��پاهان، که ب��ا حضور 
حسین فرکی به نیمکت تیم اصفهانی دوخته شد، احتمال حضور 
او در پرسپولیس وجود دارد. به تازگي حسین فرکي عنوان کرده 
که سوکاي باید به تیمي برود که بازي کند و بنابراین جدایي این 
بازیکن از سپاهان قطعي است.ش��نیده ها حکایت از آن دارد که 
قبل از سفر برانکو به کرواس��ي صحبت هاي مقدماتي با جواهیر 
سوکاي انجام ش��ده و توافقاتي نیز صورت پذیرفته است. البته 

همه چیز بستگي به بازگشت مرد کروات به تهران دارد.

رقم میلیاردی حسینی، برای بازگشت 
به پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس در مذاکره جهت بازگرداندن مدافع شمالی 
خ��ود از لیگ قطر دچار یک بحران ش��دید ش��ده اس��ت.بدون 
شک جدایی سیدجال حسینی از پرس��پولیس در فصل پیش 
 بنیان تدافع��ی سرخپوش��ان را که در فص��ل قب��ل از آن تنها

 ۱5 گل دریافت کردند و به نایب قهرمانی لیگ رسیدند، هدف 
قرار داد و باعث از بین رفتن قدرت دفاعی پرسپولیس شد.

حاال دوباره بحث بازگش��ت این بازیکن به لیگ ایران ش��نیده 
می ش��ود. مذاکرات قوت گرفته و اگر اتف��اق خاصی رخ ندهد، 
سیدجال فصل آینده مجددا پرسپولیسی می شود، اما در این 
راه، مسووالن باشگاه با یک چالش بزرگ مواجه هستند؛ چرا که 
مدافع تنومند و سرعتی تیم ملی فوتبال کشورمان برای بازگشت 

به پرسپولیس، یک پیشنهاد مالی عجیب ارائه داده است.
او از باشگاه خواسته برای عقدقرارداد دوباره، بیش از یک میلیارد 
و 500 میلیون تومان برایش در نظر بگیرند.این در حالی اس��ت 
که باشگاه پرسپولیس اس��یر یک بحران مالی بی سابقه است و 
 حتی برای فصل آینده تکلیف مدیریتش هم مش��خص نیست 
چه رسد به اسپانسرینگ. باید دید این مانع بزرگ از راه مذاکرات 
سیدجال - پرسپولیس برداشته می شود، یا اینکه حسینی به 
طور کلی از دست پرسپولیس پریده و با باشگاه ثروتمند دیگری 

عقد قرارداد می کند.
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مدیرعامل باش��گاه س��پاهان گفت: لیست 
س��پاهان قطعی نش��ده اما پ��س از دیدار با 

سرمربی تیم آن را نهایی خواهیم کرد.
  مه��رزاد خلیلی��ان، در خص��وص مجم��ع

 ف��وق  الع��اده فدراس��یون فوتب��ال گفت: 
ی��ک ب��ار دیگ��ر ام��روز ش��اهد اتح��اد 
فوتب��ال بودی��م ت��ا ب��ه چال��ش مهم��ی 
غلب��ه کنی��م و خای��ی در هیات رییس��ه 
 فدراس��یون فوتبال بود که با اضافه ش��دن 
خانم ع��رب عام��ری و هم چنی��ن محمود 
 اس��امیان این خا پر ش��د. ع��رب عامری

خدم��ت  منش��ا  ه��ا  س��ال 
ب��ه ورزش بوده؛ و اس��امیان هم چ��ه در دف��اع مقدس و چ��ه در صنع��ت و تولی��د و ورزش کارهای 
خوب��ی  انج��ام داده و اخی��را ه��م در س��ازمان بازنشس��تگی منش��ا خی��ر بوده اس��ت، و امی��دوارم 
 ای��ن دو نف��ر بتوانند چ��ه در ح��وزه بان��وان و چ��ه در ح��وزه اقتص��ادی کمک ه��ای خوب��ی انجام 

دهند.
وی درباره لیست باشگاه سپاهان در فصل نقل و انتقاالت اظهار داشت: لیست باشگاه هنوز کامل نشده 
و ابهاماتی دارد و قرار اس��ت به عیادت حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال س��پاهان بروم و تا آخر هفته 

لیست سپاهان قطعی شود.
خلیلیان، درباره اظهارات حجت االسام علیپور که گفته بود باشگاه سپاهان و استقال در بحث بودجه 
تخلف داش��ته اند و باید به نهادهای نظارتی پاس��خ بدهند گفت: من صحبت های علیپور را نشنیده ام و 
فکر نمی کنم که حرف های او درست باش��د؛ چرا که وزیر ورزش به عنوان عالی ترین شخص ورزشی و 
رییس مجمع فدراسیون فوتبال تائید کرد که مس��ائل فوتبال باید در خود فوتبال باشد و ما اساس نامه 
و کمیته انضباطی داریم، هر چند که اول فصل ایراداتی وجود داش��ت که آن را اصاح کردیم و از برخی 
از بازیکنان تخفیف گرفتیم، و یا برخی قراردادها را مشروط کردیم، اما االن مشکات تا این حد نیست 
که بخواهیم به مقامات قضایی پاسخ دهیم. چرا که فوتبال آن قدر مش��کات دارد که باید آن ها را حل 

کرد، مثل موضوع درآمد.
 مدیرعامل باش��گاه س��پاهان، در پایان درباره اینک��ه محرم نویدکی��ا از فوتب��ال خداحافظی می کند

یا می خواهد به فوتبالش ادامه دهد خاطرنشان کرد : نوید کیا بازی می کند و فعالیتش در باشگاه سپاهان 
ادامه دار خواهد بود؛ البته او به آلمان رفته تا توسط پزشک معالجش معاینه شود، اما نویدکیا قطعا برای 

ما بازی می کند.

یکی از نگران کننده ترین اخبار منتشر شده در فصل نقل و انتقاالت، 
خبر جدای��ی احتمالی کارلوس س��انتوس از تی��م ذوب آهن بود که 

هواداران این تیم را نگران کرد.
اوضاع بحرانی تیم فوتبال ذوب آهن که برای دومین سال متوالی ادامه 
پیدا کرده و به لیگ سیزدهم کشیده شده بود ، شرایط را برای نماینده 
فوتبال اصفهان بس��یار س��خت کرد و به همین خاطر سعید آذری 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در نقل و انتقاالت نیم فصل این لیگ با 
خرید دو مدافع شامل کارلوس سانتوس برزیلی و محمدرضا خانزاده 

سعی کرد تا شرایط مناسب تری را برای لوکا بوناچیچ فراهم کند.
  حضور سانتوس که از تیم االتفاق عربس��تان به ذوب آهن پیوست،

تا ح��دودی وضعی��ت را تغییر داد و ای��ن مدافع برزیل��ی در تمامی 
بازی های نیم فصل دوم حضوری ثاب��ت و 90 دقیقه ای را در ترکیب 
تیمش ثبت کرد تا در نهایت ذوب آهن با هدایت فیروز کریمی موفق 
 ش��د مجوز بقا در لیگ را بدس��ت آورد. عملکرد س��انتوس برزیلی،

 آن قدر قابل قبول بود که به عنوان یکی از اولین بازیکنان قراردادش 
را با ذوب آهن تمدید کرد و یحیی گل محم��دی هم که خودش در 
دوران بازیکنی در پس��ت مدافع ب��ازی می کرد با دی��دن بازی های 
سانتوس به این نتیجه رسید که کارلوس می تواند در لیگ چهاردهم 
کمک حال خط دفاعی ذوب آهن باشد،  البته که اعتماد سعید آذري 

و اصرار او بر کیفیت هاي این مدافع نیز مزید بر علت شد.
سانتوس در لیگ چهاردهم، یکی از بهترین بازیکنان تیمش بود و در 
کنار هادی محمدی به خوبی موفق شد سد دفاعی محکمی در مقابل 

دروازه رشید مظاهری ایجاد کند. 
حتی علی شجاعی، سرپرست فعلی ذوب آهن که خودش از بهترین 
مدافعان جام تخت جمش��ید بود و در جام جهانی ۱978 هم حضور 
داش��ت، در مورد کیفیت س��انتوس به این نکته اش��اره کرد که او از 
معدود مدافعانی اس��ت که نقش ی��ک بازی س��از را از انتهای زمین 
خودی ایفا می کند و به مانند بقیه مدافعان به دنبال زیر توپ زدن و 
دفع توپ نیست. سانتوس در سال گذش��ته در امر گلزنی هم موفق 
بود و گل سرنوشت س��از او در بازی نیمه نهایی جام حذفی در برابر 
پرسپولیس، ذوب آهن را بعد از شش سال به فینال رساند تا او نقش 

مثبت خودش را برای ذوب آهن ایفا کرده باشد.
 اما درس��ت در روزهای��ی که انتظ��ار می رفت س��انتوس خودش را 
برای حضور در تی��م فصل آینده ذوب آهن آم��اده کند، خداحافظی 
اینستاگرامی او خیلی از عاقمندان به فوتبال را متعجب کرد، که چرا 
این مدافع برزیلی قصد جدایی از ذوب آهن را دارد. اما س��عید آذری 
مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن که مطمئنا نفر اول پاسخگویی در این 
زمینه بود خیلی زود وارد میدان شد و از این مسئله پرده برداشت که 
سانتوس بعد از قهرمانی در جام حذفی اصرار دارد که قرارداد حدودا 
700 میلی��ون تومانی اش به مبلغ��ی در حدود یک میلی��ارد تومان 
افزایش پیدا کند. این اختاف پیشنهاد به مذاق مدیرعامل ذوب آهن 
خوش نیامده بود و البته آذری که در س��ال های گذشته نشان داده 
 در مورد این چنین رش��د مبالغ ق��رارداد نرمش نش��ان نمي دهد،

به خوبی در مورد بودجه کلی تی��م فوتبال و افزایش منطقی قرارداد 
بازیکنانش اشاره کرد که نش��ان می دهد الاقل در این زمینه حق با 

باشگاه ذوب آهن است.
  اما از ط��رف دیگ��ر جدای��ی س��انتوس که دو س��ال خ��وب را در 
تیم ذوب آهن پش��ت س��ر گذاش��ت به نفع نماینده فوتبال اصفهان 
نیست؛ و شاید در این بازار مکاره فوتبال کمتر مدافعی پیدا شود که 

بتواند جای خالی سانتوس را به این زودی پر کند.

لیست سپاهان، این هفته نهایی می شودسانتوس، از ذوب آهن جدا می شود �

یک مقام مسوول در ستاد کل نیروهای مسلح، 
در مورد علت ع��دم همراهی س��روش رفیعی 
با تی��م ملی فوتب��ال توضیحات��ی را ارائه کرد.

تیم ملی فوتبال ای��ران برای برگ��زاری دیدار 
دوس��تانه با ازبکس��تان، فردا ایران را به مقصد 
تاش��کند ترک می کند و پس از این دیدار نیز، 
تیم ملی ای��ران ب��رای برگزاری اولی��ن دیدار 
خ��ود از س��ری رقابت ه��ای مقدمات��ی جام 
 جهان��ی 20۱8 روس��یه راهی ترکمنس��تان

 می ش��ود.تیم مل��ی در حالی ای��ن دو رقابت 
بی��ن الملل��ی را پی��ش روی خ��ود دارد ک��ه 
 هن��وز ای��ن تی��م ب��ا مش��کل س��ربازانی که 
مواج��ه  ش��ده  ابط��ال  هایش��ان  کارت 
 ب��وده و دردس��ر وج��ود چنی��ن بازیکنان��ی 
هم چن��ان از جام مل��ت های آس��یا 20۱5 و 
مه��رداد  مانن��د  بازیکنان��ی  ب��ا حض��ور 
پ��والدی و س��روش رفیع��ی گریب��ان ای��ن 
 تیم را گرفت��ه؛ با ای��ن توضیح که بع��د از این

 رقابت ه��ا پوالدی هرگز به ایران بازنگش��ت و 
رفیعی ه��م بنابر ادعای یک مقام مس��وول در 

ستاد کل نیروهای مسلح با وجود تعیین زمان 
اعزام، هنوز خود را به ی��گان خدمتی اش برای 
سپری کردن دوران مقدس س��ربازی معرفی 

نکرده است.
 در ای��ن بی��ن ط��ی چن��د روز گذش��ته

 رایزن��ی های��ی ب��رای حض��ور رفیع��ی برای 
همراهی او ب��ا تیم ملی انجام ش��د، که البته تا 
کنون ای��ن رایزنی ها هیچ نتیجه ای نداش��ته 
اس��ت؛ و هم��ان ط��ور که مه��دی ت��اج، نیز 
اعام کرد بس��یار بعید اس��ت، رفیع��ی بتواند 
 در س��فر پیش رو تی��م مل��ی را همراهی کند. 
هرچند که در ایران تکلیف بس��یاری از مسائل 
مختل��ف در دقیق��ه 90 و حت��ی وق��ت های 
اضافه مش��خص می شود، و ش��اید این بار هم 
رفیع��ی بتواند ب��ا بندها و تبص��ره های خاص 
 در دقایق پایان��ی مجوز همراهی تی��م ملی را 

کسب کند.
ضرب�ه ای ک�ه پ�والدی ب�ه اعتم�اد 

مسووالن وارد کرد
 ب��ا نگاه��ی گ��ذرا ب��ه گذش��ته ب��ه خوب��ی 

می توان فهمید که عدم بازگش��ت پوالدی به 
 ایران پس از ج��ام ملت های آس��یا چه ضربه

 جب��ران ناپذیری به ای��ن دس��ته از بازیکنان 
ک��ه کارت هایش��ان ابطال ش��ده و ی��ا هنوز 
 برای خدمت س��ربازی خ��ود نعیی��ن تکلیف

 نکرده اند زده اس��ت؛ و مهم تر از آن این اقدام 
او چه ضربه مهلکی بر باور و اعتماد مس��ووالن 
ذیربط این موضوع از جمله مس��ووالن س��تاد 
 کل نیروهای مس��لح و س��ازمان نظام وظیفه 

فرود آورده است.
پوالدی کار سایر س��ربازان را هم خراب کرده، 
و چه بس��ا امروز رفیعی، بازیکن خوش آتیه و 
تکنیکی تیم ملی، پاسوز پوالدی شده باشد؛ و 
به طور حتم دلیل مخالفت سفت و سخت نظام 
وظیفه برای اعام موافق��ت همراهی رفیعی با 
تیم ملی نی��ز می تواند همین موضوع باش��د و 
الغیر، چراکه اگر پوالدی بازگش��ته بود شاید 
می ش��د حداقل ب��رای موفقیت و س��ربلندی 
 تیم ملی با دی��ده اغماض با این گونه مس��ائل 

برخوردکرد.

پای وزارت ورزش وسط است
زمانی ک��ه تم��ام دس��تگاه فوتبال��ی و حتی 
 ورزش��ی کش��ور ب��رای همراهی پ��والدی با 
تیم ملی در جام ملت های آس��یا بس��یج شده 
 بودند و حت��ی روزی ک��ه وزی��ر ورزش برای 
گ��رو گذاش��تن ریش��ش و دادن ضمانت الزم 
برای همراه��ی پوالدی ب��ا تیم مل��ی در جام 
ملت ه��ای آس��یا 20۱5 اس��ترالیا به ش��رط 
بازگش��ت این بازیکن بعد از ای��ن رقابت ها به 
نزد مسووالن س��تادکل و سازمان نظام وظیفه 
رفت، هیچ گاه به سرنوش��ت ای��ن موضوع فکر 
نکرده و هی��چ گاه این تعداد مقام مس��وول با 
خود نیاندیشیدند که در صورتی که بازگشتی 
 از س��وی پ��والدی در کار نباش��د، تکلیف چه

م��ی ش��ود و ای��ن کاره��ا و اقدام��ات آنها در 
 صورتی که فرجام ناخوش��ایندی داشته باشد،

چه عواقبی را به همراه دارد.
با این حس��اب به نظر می رسد در ماجرایی که 
پیش آمده، پ��ای وزارت ورزش ه��م به خاطر 
ضمانت هایی که بابت بازگش��ت پوالدی داده 
در میان است و در این بین ستادکل نیروهای 
مسلح بیش��تر نس��بت به این موضوع حساس 
ش��ده اس��ت ، قول هایی که از سوی مسووالن 
فدراس��یون فوتبال بابت بازگش��ت بازیکنان 
س��رباز به ایران به این نهاد داده ش��ده است؛ 
قول های مردانه ای که البته خیلی هم مردانه 

نبودند.
خیلی بد اس�ت ک�ه پ�والدی همه را 

سرکار گذاشت
یک مقام مسوول در ستاد کل نیروهای مسلح 
در مورد مش��کل به وجود آمده برای س��روش 
رفیعی و اینکه آیا این مش��کل ت��ا زمان اعزام 
تیم ملی به ازبکس��تان حل خواهد شد یا خیر، 
گفت: قرار شد تا دیگر به این موارد دامن نزنیم. 
حتی روز گذشته کفاشیان با من تماس گرفت 
و من به او گفتم به هیچ عنوان به آنهایی که به 
سربازی نیامده اند اجازه داده نمی شود تا به تیم 

ملی خدمت کنند.
وی در م��ورد اینک��ه تکلی��ف آنهای��ی که در 
 م��ورد خدم��ت س��ربازی اق��دام کرده اند چه 
می شود، گفت: قرار بود از سوی وزارت ورزش و 
فدراسیون فوتبال در این خصوص به ستاد کل 
درخواست داده شود مبنی براینکه تیم ملی به 
چه افرادی نیازمند است که این درخواست تا 
کنون برای ما نیامده است. فقط تنها کسی که 

نامش مطرح بود، سروش رفیعی است که او هم 
برای س��ربازی تعیین تکلیف نکرده و غایب به 
ش��مار می رود و تا زمانی هم که غایب باشد به 
 هیچ عنوان نمی تواند در تیم ملی یا لیگ بازی

 کند.
این مقام مس��وول با بیان اینکه قرار شد به این 
موضوعات پرداخته نش��ود تا حساس��یتی در 
مورد آن به وج��ود نیاید در م��ورد این ادعای 
رفیعی که از س��ربازی معاف شده است، گفت: 
حقیقتاً این طور نیست. شخصاً این موضوع را 
پیگیری کردم و با اینکه زمان اعزام مش��خص 
بود و به او نیز اباغ شده بود اما خودش را طی 6 
ماه اخیر معرفی نکرده با این بهانه که می خواهد 
معاف شود، اما معافی شامل حال او نمی شود.

وی تصریح کرد: آیا پوالدی به تعهداتش عمل 
کرد؟ وزیر ورزش و حراس��ت این وزارت خانه 
در مورد پوالدی با بنده صحبت کردند و حتی 
کفاش��یان قول مردانه داد که پوالدی را پس از 
بازی برمی گرداند؛ اما من بارها مصاحبه کردم 
و گفتم امیدوارم آقایان به وعده خود عمل کنند 
اما آقای پوالدی به ایران آمد؟ چقدر بد اس��ت 
که یک جوان همه را سرکار بگذارد. رفیعی هم 
مثل پوالدی، اگر اجازه بدهیم یعنی به خدمت 
سربازی دهن کجی کرده ایم، آقایانی که قول 
دادند، چرا پوالدی برنگش��ت؟ م��ا حتی برای 
رفیعی هم تاریخ اعزام مشخص کردیم و از نظر 
سیستم نیروهای مسلح و نظام وظیفه او غایب 

است و من خودم این موضوع را بررسی کردم.
 این مق��ام مس��وول تصریح کرد: حس��نی خو،

به من گفت که به پیروانی تذکر داده ام که چرا 
مصاحبه ک��رده و اعام کرده ک��ه می خواهیم 
 بح��ث رفیعی را پیگی��ری کنیم تا حل ش��ود.

 او یادآور شد که ش��خصاً به فدراسیون فوتبال 
گوش��زد کرده ت��ا بازیکن��ان تعیی��ن تکلیف 
نکرده و به سربازی نرفته باش��ند، حق ندارند 
کارهای ش��ان را پیگیری کنند اما ب��از هم به 
این مس��ائل دامن می زنند. پس ببینید وزارت 
ورزش هم خودش حرف م��ا را دنبال می کند.
 مگر فوتبالیس��ت ها فرقی با س��ایر ورزشکاران

 دارند.
 مگ��ر غف��ور بهتری��ن بازیک��ن والیب��ال م��ا 
نب��ود، چ��را او بای��د ب��ه س��ربازی بیای��د و 
تعیی��ن تکلی��ف کن��د ام��ا فوتبالیس��ت ها 
 انگار تخ��م دو زرده هس��تند و ای��ن خیلی بد

 است.

سرخابی ها

الگوی سوشا مکانی را بشناسید
سوشا مکانی، از بازگشت یک پرسپولیسی و داستان ریش های 

خود صحبت کرده است.
دروازه بان تیم ملی و باشگاه پرسپولیس در اینستاگرامش نوشت: 
» اینم یک پرسپولیسی دیگه )کنعانی( که نیم فصل باید برگرده 
به تیم خودش. ضمنا، همه داس��تان ریش های من واسش��ون 
مبهمه. باید بگم که این ریش ها به خاطر عاقه ای که به هاوارد 
دروازه بان تیم ملی آمریکا دارم، ولی به احترام یک سری از عزیزان 
که این قضیه رو نمی پسندن دیشب کوتاه کردم که انقدر منو به 

گروه های بیگانه شبهات ندهند«.

از لنز دوربین



یادداشت

سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری، منصوب شد

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری، در حکم��ی س��یامک 
 س��لیمانی دش��تکی را به عنوان سرپرس��ت معاون��ت هماهنگی

 امور اقتصادی و توسعه منطقه ای این استانداری منصوب کرد.
متن کامل حکم قاس��م س��لیمانی دش��تکی خطاب به سیامک 

سلیمانی دشتکی، به شرح ذیل است:
ب��ه اس��تناد نام��ه ش��ماره 24933 م��ورخ 1394/2/30 معاون 
توس��عه مدیریت و مناب��ع وزارت کش��ور و به موجب ای��ن ابالغ، 
 ب��ا حف��ظ س��مت، ب��ه عن��وان سرپرس��ت معاون��ت هماهنگی 
امور اقتص��ادی و توس��عه منطق��ه ای اس��تانداری چهارمحال و 
بختیاری منص��وب می گردید.امید اس��ت ب��ا اتکال ب��ه خداوند 
متع��ال و در پرت��و عنایات حض��رت ولیعص��ر )عج( و پی��روی از 
منویات مق��ام معظ��م رهب��ری )مدظله العال��ی( و در چارچوب 
وظایف مصوب و در راس��تای تحق��ق اه��داف و آرمان های نظام 
مقدس جمه��وری اس��المی و همچنی��ن سیاس��ت های دولت 
تدبی��ر و امید، موفق و مؤید باش��ید. افزوده می ش��ود، س��یامک 
سلیمانی دش��تکی، اکنون در س��مت معاون توس��عه مدیریت و 
منابع انسانی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری مشغول به فعالیت 
اس��ت. معاونت هماهنگ��ی امور اقتص��ادی و توس��عه منطقه ای 
اس��تانداری ها، پ��س از احیای س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
 و حذف معاونت برنامه ریزی و اش��تغال اس��تانداری ها، تش��کیل 

شده است.

اختصاص 30 میلیارد، از محل اعتبارات 
استانی به آموزش و پرورش

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در س��ال گذش��ته، برای 
توس��عه بخش ه��ای مختل��ف آم��وزش و پ��رورش چهارمحال 
 و بختی��اری، در اقدام��ی بی س��ابقه و ب��رای نخس��تین ب��ار، 
 30 میلی��ارد ری��ال از اعتب��ارات ای��ن اس��تان اختص��اص

 یافت.
اس��تانداری چهارمحال و بختیاری قاس��م س��لیمانی دش��تکی 
در ش��ورای آموزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختی��اری تأکید 
ک��رد: مدیری��ت کالن در آم��وزش و پ��رورش، باع��ث ایج��اد 
تح��ول در بس��یاری از اه��داف توس��عه ای و بلندپای��ه کش��ور 
 و اس��تان ها می ش��ود. وی اف��زود: آم��وزش و پ��رورش در

  ام��ور سیاس��ی، اجتماع��ی، فرهنگ��ی و ارتباط��ات مردم��ی، 
نقش مهم و تأثیرگذاری دارد.

س��لیمانی دش��تکی تصریح کرد: در سال گذش��ته، برای توسعه 
بخش های مختلف آموزش و پ��رورش چهارمحال و بختیاری، در 
اقدامی بی سابقه و برای نخستین بار، 30 میلیارد ریال از اعتبارات 

این استان اختصاص داده شد.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری خاطرنش��ان ک��رد: یکی از 
اولویت های مدیریت ارشد چهارمحال و بختیاری در سال جاری، 

توجه به بخش های مختلف آموزش و پرورش است.

 نمایشگاه صنایع دستی     
افتتاح می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
 اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری از افتت��اح نمایش��گاه 
صنایع دستی این استان در روز سه شنبه مورخ 19 خرداد 
ماه سال جاری در محل سالن نگارخانه موزه باستان شناسی 
ش��هرکرد خبر داد.بهمن عسکری س��وادجانی، در جمع 
خبرنگاران اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری از رونمایی 
 اث��ر تابل��و 72 تن با موض��وع کرب��ال به مناس��بت هفته 
صنایع دس��تی در نمایش��گاه صنایع دس��تی تذهیب و 
نگارگری، واقع در موزه باس��تان شناسی خبر داد و اظهار 
داشت: این رونمایی هم زمان با افتتاح نمایشگاه، روز سه 
ش��نبه مورخ 19 خرداد ماه س��ال جاری راس ساعت 10 
صبح انجام می شود.عس��گری با بیان اینکه بازدید از این 
نمایش��گاه تا 26 خرداد ماه ادامه دارد افزود: بازدید برای 
 عموم از ساعت 9 صبح لغایت 19 عصر به صورت رایگان

 اس��ت.وی با بیان اینکه ابع��اد این قاب ح��دودا 150 در 
120س��انتی متر اس��ت گفت: دو س��ال به طول انجامید 
تا ای��ن کار توس��ط هنرمن��د مجرب اس��تان، س��رکار 
خانم س��پیده برزگر در رش��ته تذهیب به پایان برس��د.

عسکری س��وادجانی، رنگ استفاده ش��ده در این اثر را از 
نوع اکرولیک دانس��ت و افزود: این طرح زیر نظر اس��تاد 
 فرش��چیان و ثبت امضاء نامب��رده در پایی��ن اثر تکمیل

 ش��د. مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان چهارمحال و بختیاری به راه اندازی 
این نمایشگاه توسط هنرمند مجرب استان سرکار خانم 
س��پیده برزگر اش��اره کرد و گفت: نزدیک ب��ه 40 اثر از 
 این صنعتگر در این نمایش��گاه مورد بازدی��د عموم قرار 

می گیرد.

برداشت 55 هزار تنی گندم 
رییس تعاونی روس��تایی چهارمحال و بختی��اری از آغاز 
فصل برداش��ت گندم در اس��تان خبرداد.عباس صیاح، 
از آغ��از خری��د تضمینی گن��دم در اس��تان خب��رداد و 
اظهارک��رد: از16  خردادم��اه خرید گندم از شهرس��تان 
 لردگان توس��ط کارگزاران تعاونی روستایی استان شروع 
ش��ده اس��ت.وی با اش��اره به  میزان بارندگی، مدیریت 
مطل��وب کش��ت و اقدام��ات زراع��ی خ��وب امس��ال 
نس��بت به گذش��ته، افزود:  پیش بینی می ش��ود میزان 
برداش��ت گن��دم امس��ال اس��تان ب��ه 55 ه��زار ت��ن 
برس��د.صیاح با بیان اینکه امس��ال گن��دم کیلویی یک 
 هزار و 150 توم��ان از کش��اورزان خریداری می ش��ود، 
تصریح کرد: کلیه کارگزان تعاونی روس��تایی در سراسر 
استان آمادگی خرید گندم از کش��اورزان را تاپایان فصل 

برداشت دارند.

یادداشت

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی استان 
چهارمحال و بختیاری گف��ت: بیماری های قلبی عروقی، در 
راس بیماری ها قرار دارد؛ و بعد از تصادفات دومین علتی است 

که در کشور منجر به مرگ می شود.
 فرامرز شاهین 18 خردادماه در سمینار »نقش ورزش و تغذیه 
 در پیش��گیری از بیماری های قلبی و عروق��ی«، که در تاالر 
ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در حال برگزاری 
است، اظهارکرد: سال گذش��ته این مرکز 20 هزار ماموریت 

انجام داد که 10 درصد ماموریت ها که دو هزار و 500 بیمار 
را شامل می شد، مربوط به بیماران قلبی عروقی بود، که آمار 

بسیار باالیی است.
 وی گفت: بیماری های قلبی عروقی در راس بیماری ها قرار 
دارد و بعد از تصادفات دومین عاملی است که در کشور منجر 
به مرگ می ش��ود و هم اکنون نیز در ای��ران در حال افزایش 

است.
ش��اهین افزود: هرچند در حوزه درمان برای این بیماری ها 

ج��واد کارگ��ران، اظه��ار داش��ت: نمایش��گاه ق��رآن 
 3 تیرماه در محل دائمی نمایش��گاه های اس��تان برگزار 

می شود.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه قرآن استان، نمونه کوچک 
 ش��ده نمایش��گاه بین المللی قرآن تهران اس��ت، افزود: 
این نمایش��گاه ش��امل غرفه ه��ای کت��ب و علوم قرآنی، 
قرآن های موزه ای، نرم افزارهای علوم قرآنی، صنایع دستی 

و غرفه حجاب و عفاف است.
مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی چهارمح��ال و 
بختیاری تصریح کرد: این نمایش��گاه تا پایان ماه رمضان 
 دایر و عالقمن��دان می توانن��د از این نمایش��گاه بازدید 

کنند.
کارگران با اشاره به اینکه محافل انس با قرآن کریم در ماه 

مبارک رمضان برگزار می شود، بیان کرد: 14 محفل انس 
با قرآن کریم همراه با اجرای برنامه های مختلف قرآنی در 

استان برگزار می شود.

وی با اش��اره به اینکه 2 نمایش خیابانی، با موضوع قرآنی 
برای نخس��تین بار در اس��تان اجرا می ش��ود، بیان کرد: 
نمایش های خیابانی در ش��ب های ماه مبارک رمضان به 

مدت 10 شب اجرا می شود.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری،

 با اش��اره به اینکه جلس��ات تدبر در قرآن کریم در استان 
ترویج می یابد، افزود: 14 جلس��ه تدب��ر در قرآن کریم با 
همکاری اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی در ماه مبارک 

رمضان برگزار می شود.
 کارگ��ران از از برگ��زاری مس��ابقه ق��رآن و نهج البالغه،

 ویژه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این مس��ابقات 
از طریق رسانه های دیداری و شنیداری در شب های ماه 

مبارک رمضان اجرا می شود.

اقداماتی صورت گرفته اس��ت، اما در خصوص پیش��گیری، 
ضرورت انجام اقدامات موثر و کارآمد بسیار ملموس است.

 وی با اشاره به کاهش سن ابتال به بیماری های قلبی عروقی در 
ایران، نقش ورزش در پیشگیری از بیماری ها را یادآور شد و 
تصریح کرد: ورزش می تواند عامل قدرتمندی برای پیشگیری 

و کاهش سیر بیماری های قلبی عروقی باشد.
 شاهین خاطرنش��ان کرد: در همین راس��تا، هیات پزشکی 
ورزشی استان در آینده، همایش های موثری برای ترویج نقش 
ورزش در کاهش بیماری ها را در دستور کار قرار می دهد، که 

با جدیت به این مهم بپردازد.
  وی بررس��ی آمار ورزشکاران آس��یب دیده، بررسی فراوانی 
این آمار در رش��ته های مختلف، اعالم رایج ترین عارضه های 
ورزشی در هر رشته و ارائه خدمات برای پیشگیری از آن ها را 

از دیگر فعالیت های این هیات برشمرد.
 ش��اهین با بیان اینکه کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی 
ورزشی استان در حال حاضر به 30 هزار ورزشکار عضو هیات، 
خدمات ارائه می دهد، افزود: ورزشکاران استان با ارائه کارت 
عضویت می توانن��د از خدمات رایگان در س��طح تخصصی و 
 فوق تخصصی در استان و  هم چنین تهران برخوردار شوند،

 هم چنی��ن برخی از عمل های پزش��کی ورزش��کاران نیز با 
خدمات این هیات در تهران انجام می شود.

س��مینار »نقش ورزش و تغذیه در پیشگیری از بیماری های 
قلبی و عروق��ی«، با هم��کاری مرک��ز مدیریت ح��وادث و 
فوریت های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و هیات 

پزشکی ورزشی استان برگزار شده است.

در سمینار » نقش ورزش و تغذیه در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی « ؛

نمایشگاه قرآن ویژه ماه رمضان، برپا می شود

بیماری های قلبی عروقی، دومین علت مرگ در کشور است
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شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 6 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:7430 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

3/338 شماره دادنامه: 9409970370100039 شماره پرونده: 9209980358101362 
 -2 محمد  فرزند  طاووسی  حسین  آقای   -1 شکات:   930005 شعبه:  بایگانی  شماره 
خانم صدیقه امینی فرزند علیجان 3- آقای مهدی طالبی فرزند حسین با وکالت آقای 
محمدرضا بخت آور فرزند نعمت ا... به نشانی اصفهان – هشت بهشت غربی – کوچه 
شماره32 )سامان( – شماره 17 ساختمان وکال – طبقه همکف متهمین: 1- آقای پیمان 
مرادی فرزند نوروز ساکن زندان مرکزی اصفهان با وکالت خانم نوید آهنکوب فرزند 
قاسمی  اکبر  آقای   -2 ط1،   – رودکی  مجتمع   – مادر  میدان   – کرج  نشانی  به  هرمز 
خدامراد  فرزند  بهرامی  مجید  آقای  وکالت  با  اصفهان  زندان  ساکن  ا...  رحمت  فرزند 
طبقه دوم،   – مجتمع خدماتی حقوقی کوثر   – چهارراه فصیحی   – به نشانی شهرکرد 
فرزند  مجد  زاده  مظفر حسین  آقای  وکالت  با  فتحعلی  فرزند  نباتی  منوچهر  آقای   -3
جنب مجتمع تجاری پردیس،   – ا... کاشانی  میدان آیت   – به نشانی کرمانشاه  زینعلی 
4- آقای نیکزاد عباسی به نشانی متواری اتهام ها: 1- معاونت در قتل عمدی 2- قتل 
 عمدی مسلمان 3- ایراد جرح عمدی با چاقو 4- معاونت در قطع یا جرح عمدی عضو 
تخریب   -6 مجوز  اخذ  بدون  نقلیه  وسیله  اصلی  قطعات  تعویض  یا  رنگ  تغییر   -5
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
انقالب شهرستان  و  عمومی  دادسرای  از  کیفرخواست صادره  پرونده حسب  این  در 
اصفهان و اصالح به عمل آمده توسط نماینده دادستان 1- آقای پیمان مرادی فرزند 
نوروز متولد 1368 باسواد شغل آزاد اهل و ساکن کرمانشاه بازداشت موقت با وکالت 
خانم نوید آهنکوب متهم است به ارتکاب قتل عمدی مرحوم علی اکبر طاووسی 2- آقای 
اکبر قاسمی فرزند رحمت ا... 35 ساله شغل کارگر باسواد اهل و ساکن اصفهان  دارای 
سابقه کیفری بازداشت موقت با وکالت آقای مجید بهرامی متهم است به الف( معاونت 
تهیه وسیله  و  تشویق  و  تحریک  طریق  از  طاووسی  اکبر  علی  مرحوم  عمدی  قتل  در 
چاقو  با  عمدی  ایراد جرح  در  معاونت  ب(  مرادی  پیمان  آقای  به  نسبت  ارتکاب جرم 
جرم  ارتکاب  وسیله  تهیه  و  تشویق  و  تحریک  طریق  از  طالبی  مهدی  آقای  به  نسبت 
نسبت به آقای نیک زاد عباسی پ( تخریب الستیک اتومبیل آقای مهدی طالبی با چاقو 
و ت( دستکاری پالک و تغییر ارقام پالک اتومبیل 3- آقای منوچهر نباتی فرزند فتحعلی 
با صدور قرار  اهل کرمانشاه ساکن جعفرآباد آزاد  متولد 1368 شغل کارگر باسواد 
عمدی  قتل  در  معاونت  به  است  متهم  زاده  مظفر حسین  آقای  وکالت  با  وثیقه  قبولی 
پیمان مرادی  آقای  به  از طریق تسهیل وقوع جرم نسبت  اکبر طاووسی  مرحوم علی 
و 4- آقای نیک زاد عباسی متواری متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به 
آقای مهدی طالبی بدین توضیح که حسب محتویات پرونده متهم ردیف دوم به لحاظ 
مشکالت خانوادگی که با همسر و پدر همسرش آقای مهدی طالبی داشته با سه نفر از 
کارگران خود بنامهای متهمان فوق الذکر به نحو مذکور معاونت نموده ابتدا اکبر قاسمی 
با چاقو الستیک اتومبیل آقای مهدی طالبی را تخریب می کند و هنگام تعویض چرخ 
اتومبیل توسط آقای مهدی طالبی و آقای علی اکبر طاووسی پیمان مرادی و نیک زاد 
عباسی با چاقو با آنها درگیر شده و پیمان مرادی نسبت به علی اکبر طاووسی و نیک 
زاد عباسی نسبت به مهدی طالبی ایراد جرح با چاقو می نمایند اینک با توجه به شکایت 
اولیاء دم بنامهای آقای حسین طاووسی پدر و ولی قهری فرزند صغیر مقتول بنام طناز 
طاووسی و خانم صدیقه امینی اسفندارانی مادر و همچنین وکیل آنان آقای محمدرضا 
بخت آور که تقاضای قصاص و مجازات متهمان را به نحو مذکور نموده اند شکایت 
شاکی خصوصی آقای مهدی طالبی و وکیل وی آقای محمدرضا بخت آور که مطالبه 
دیه نموده اند گواهی های پزشکی قانونی در مورد شرح معاینه جسد که علت مرگ را 

بریدگی قلب متعاقب اصابت جسم برنده نوک تیز به قفسه سینه اعالم نموده و صدمه 
وارده به مصدوم را مشخص کرده اند اقاریر متهم ردیف اول در تحقیقات مقدماتی که 
با ذکر جزئیات عملکرد خود در نحوه به قتل رسانیدن مقتول را بیان نموده دفاعیات 
غیر موجه وی در دادگاه که می گوید بنا به گفته متهم ردیف دوم که گفت قتل را گردن 
بگیر من این اقاریر را نمودم زیرا دلیلی بر این امر در پرونده نیست و منطقی نمی باشد 
از وی نموده باشد و  امتیازی متهم ردیف دوم چنین درخواستی  بدون دلیل و دادن 
متهم ردیف دوم نیز منکر بیان چنین درخواستی از متهم ردیف اول می باشد دفاعیات 
غیرموجه متهم ردیف اول مبنی بر اینکه من نمی دانستم که مقتول مرده است و اقرار 
نموده ام زیرا صراحتًا توسط بازپرس محترم اتهام قتل عمدی به وی تفهیم شده است 
و انکار وی در جلسه دادرسی دادگاه برابر فرار از مجازات می باشد اقاریر متهم ردیف 
دوم در مورد اتهامات معنونه غیر از معاونت در قتل عمدی دفاعیات غیرموجه وی در 
پیمان  به  که  دارد  قبول  زیرا  است  نداشته  قتل عمدی  ارتکاب  در  معاونت  اینکه  مورد 
نیک  آقای  چهارم  ردیف  متهم  عدم حضور  بترسد  که  بزنید  زنم  پدر  به  گفتم  مرادی 
زاد عباسی در تحقیقات مقدماتی و دادگاه جهت دفاع از خویش لذا اتهامات منتسبه به 
متهمان ردیفهای اول و دوم و چهارم از راه اقرار و علم قاضی محرز و ثابت می باشد 
و دادگاه به استناد مواد 160و164و211 بند ب ماده 290و348و351و381و417و134 
بندهای الف و ب ماده 126 بند الف ماده 127و19 بند ت ماده 127 بند ب ماده 709 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و تبصره ماده 614و677و720 قانون یاد شده 
مصوب 1375 متهم ردیف اول را به قصاص نفس محکوم می نماید و اولیاء دم مقتول 
می توانند پس از قطعیت یافتن دادنامه و استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه وفق 
مقررات و تشریفات قانونی نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام نمایند و متهم ردیف دوم 
به تحمل سی سال حبس در مورد معاونت در قتل عمدی به نحو یاد شده دو سال و نیم 
حبس در مورد معاونت در ایراد جرح عمدی با چاقو به نحو مذکور چهارسال حبس 
در مورد تخریب الستیک اتومبیل مهدی طالبی با چاقو و یک سال و نیم حبس در مورد 
از سه جرم  اتومبیل که مشمول تعدد جرم بیش  ارقام پالک  تغییر  دستکاری پالک و 
گردیده و صرفًا مجازات اشد قابل اجراست و متهم ردیف چهارم به پرداخت دو صدم 
دیه کامل در مورد یک فقره دامیه در ناحیه گیجگاهی راست و تحمل یک سال حبس در 
مورد جنبه عمومی بزه یاد شده محکوم می گردند که الزم است دیه تعیین شده ظرف 
یکسال از تاریخ حادثه پرداخت گردد و انتخاب نوع آن با محکوم علیه می باشد و متهم 
اتهام  به نحو صدرالذکر چون منکر  ردیف سوم در خصوص معاونت در قتل عمدی 
انتسابی است و دلیل کافی بر احراز نقش نامبرده در معاونت در قتل عمدی مالحظه 
نمی شود بنابر اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین 
از  روز  بیست  ظرف  و  است  حضوری  صادره  رای  می گردد  تبرئه  کیفری  دادرسی 
 تاریخ ابالغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور می باشد.م الف:6138 

شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/27-2160 دادنامه:  شماره   1946/93 پرونده:  کالسه   3/339
فوالدشهر  نشانی  آریان  مسلم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه 
ناصر  فرزند  طبایی  بتسابه  خوانده:  پالک15   – شهریار  ساختمان   -B7محله  –
ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  به  سفته  وجه  یک  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان   نشانی 
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 
بتسابه  به طرفیت  آریان  قاضی شورا: در خصوص دعوی مسلم  رای  رای می نماید. 
با توجه  طبایی فرزند ناصر به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه مدرکیه 
به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 696710 به مبلغ 
از  و  نگردیده  دادرسی حاضر  در جلسه  اطالع  با  اینکه خوانده  و  ریال  میلیون  پنجاه 
دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و 
دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت 
تشخیص داده مستنداً به مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و519و522 ق.آ.د.م 
بابت اصل خواسته و  پنجاه میلیون ریال  به پرداخت مبلغ  به محکومیت خوانده  حکم 
165/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای 
احکام 93/11/11 تقدیم دادخواست در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد.م الف:6139 شعبه پنجم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان 

ابالغ رای 
3/340 شماره دادنامه: 9409970350200095 شماره پرونده: 9309980350200884 
شماره بایگانی شعبه: 931038 خواهان: خانم لیال جعفری فرزند حسن با وکالت آقای 
اصغر جعفری کلیشادی فرزند حسنعلی به نشانی سه راه سیمین – اول بلوار کشاورز 
– روبروی مسجد انبیا)ع( – ساختمان اداری دی – واحد 9 شرقی – دفتر وکالت اصغر 
جعفری کلیشادی خوانده: آقای بیژن محرابی پور فرزند ولی ا... به نشانی مجهول المکان 
با  خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله دادگاه 
به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  توجه 
اصغر  وکالت  با  جعفری  لیال  خواهان  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای 
جعفری به طرفیت خوانده بیژن محرابی پور به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد میلیون و 
پانصد هزار ریال وجه چک به شماره 016527-92/12/19 عهده بانک ملی شاهین شهر 
و ظهر  متن  فتوکپی مصدق  و  تقدیمی  دادخواست  به  نظر  دادرسی  هزینه  احتساب  با 
بانک محال علیه که اساسًا داللت  ناحیه  از  گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره 
بر اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده با 
اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به 
دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده 
است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده دعوی را وارد تشخیص و مستنداً 
دادرسی  آیین  قانون  198و515و519  مواد  و  تجارت  قانون  310و311و312  مواد  به 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون 
چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 
هشتاد میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ سه میلیون و سیصد 
پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال  و هشتاد هزار 
رای صادره  می نماید  محکوم  خواهان  در حق  بدوی  مرحله  در  قانونی  تعرفه  مطابق 
محکمه  در  واخواهی  قابل  دادنامه  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 مدت  ظرف  و  بوده  غیابی 
محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  دیگر  روز   20 مدت  ظرف  و  بوده  رای  صادرکننده 
تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.م الف:6140 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/341 شماره دادنامه: 9309970350201540 شماره پرونده: 9309980350200740 
شماره بایگانی شعبه: 930855 خواهان: تعاونی ثامن االئمه با وکالت خانم زهرا نایب 
بانک  جنب   – فیض  خیابان   – فیض  فلکه   – اصفهان  نشانی  به  هادی  فرزند  صادقی 
ستاری  مجید  آقای   -1 خواندگان:  واحد11   – طبقه سوم   – نگین  مجتمع   – صادرات 
فرزند رحمت ا... 2- آقای رضا اسپنانی فرزند عباسعلی همگی به نشانی مجهول المکان 
فرزند محمدحسن  قادری  احسان  آقای  فرزند محمدحسن 4-  قادری  بهروز  آقای   -3
همگی به نشانی خ.معراج – روبروی بانک تجارت – دفتر سیمرغ 5- آقای حسن رضایی 
پ2   – قنبری(  فرعی دوم)شهید   – گلچین  کوچه   – به نشانی خ.معراج  فرزند رمضان 
با  تادیه گردشکار: دادگاه  تاخیر  خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
با وکالت خانم  االئمه  ثامن  تعاونی  دادگاه: در خصوص دعوی خواهان  مینماید. رای 
زهرا نایب صادقی به طرفیت خواندگان 1- بهروز و 2- احسان همگی قادری و 3- رضا 
اسپنانی و 4- مجید ستاری و 5- حسن رضایی به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و ده 
میلیون ریال وجه چک به شماره 168997-93/5/22 عهده بانک سپه اصفهان با احتساب 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن 
و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسًا 
اینکه  داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و 
خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده 
اند و نسبت به دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده اند و دلیلی بر پرداخت وجه سند 
مدرکیه اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده دعوی را وارد 
تشخیص و مستنداً به مواد 310و311و312 قانون تجارت و مواد 198و515و519 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به 
ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را 
متضامنًا به پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ ده 
میلیون و دویست و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت درصد 
حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان 

محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه 
و از خواندگان اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رای بوده و پس از 
20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.

م الف:6142 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/342 کالسه پرونده: 1531/93ش6 شماره دادنامه: 2153-92/12/16 مرجع رسیدگی: 
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
نوری نشانی: اصفهان – خ.توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر اقتصاد 
وکیل: نیلوفر قاضی نوری نشانی: اصفهان – چهارراه توحید – طبقه دوم بانک ملت – 
ساختمان بهسامان – واحد7- موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- بهروز صراف بانک 
فرزند محمود نشانی: اصفهان – خ.جابرانصاری – کوچه عباسی – پالک70، 2- سید 
مجید میرهاشمی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده 
مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
با  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  در خصوص  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  به صدور 
وکالت نیلوفر قاضی نوری به طرفیت 1- بهروز صراف بانک 2- سید مجید میرهاشمی 
شماره های  به  سفته  و  چک  یک  وجه  از  ریال   31/400/175 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
265011/50-25/000/000 ریال و سفته 0937787-20/000/000 ریال به عهده بانک 
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارت  مطلق  انضمام  به  ملت 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 
249و313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 31/400/175 ریال بابت اصل خواسته و 
240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 320/000 ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف 
صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )90/8/8(
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز  غیابی و ظرف 20 روز پس 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:6143 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/8/28-1467 دادنامه:  شماره   772/93 پرونده:  کالسه   3/343
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
قاضی  نیلوفر  وکیل:  فرشچیان  تاالر  جنب   – توحید  خیابان   – اصفهان  نشانی:  نوری 
واحد7   – ساختمان بهسامان   – طبقه دوم بانک ملت   – نوری نشانی: چهارراه توحید 
خواندگان: 1- رحیم صفری فرزند تقی 2- طاهره موجودی فرزند غالمرضا هر دو به 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ  نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
قاضی شورا: در خصوص  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال 
به طرفیت رحیم صفری  نوری  نیلوفر قاضی  با وکالت  اقتصاد  بانک مهر  دادخواست 
و طاهره موجودی به خواسته مطالبه مبلغ 45/495/357 ریال وجه یک فقره چک به 
به  بانک  پست  بانک  عهده  به   93/2/6 مورخ  ریال   65/000/000-13713475 شماره 
مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام 
اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
هذا  علی  کند  می  حکایت  را  خواهان  به  خواندگان  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی 
ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 45/495/357 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 200/000 ریال 
به عنوان خسارت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک 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:6144 شعبه ششم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان



 پيامبر صلى اهلل عليه وآله :
صدقه بجا، نيكوكارى، نيكى به پدر و مادر و صله 
رحم، بدبختى را به خوش بخت��ى تبديل و عمر را 

زياد و از پيشامدهاى بد جلوگيرى مى كند.

چگونه یک پسر مى تواند در 
دل خانواده نامزدش جای 

بگيرد؟

كدام مردان همسرشان را كتک مي زنند؟
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تنها برخي از اف��رادي كه دس��ت به خش��ونت  مي زنند، دچار 
اختالالت رواني هستند.

 خشونتگرها چه شخصيتي دارند و چه كساني حاضر نمي شوند، 
از يك رابطه خشونت بار بيرون بيايند؟

 با كمك هراي��ر دانليان، روانش��ناس و زوج درمانگر، به ش��ما 
مي گوييم كساني كه با همسرشان رفتاري خشونتگرانه دارند 
چه كس��انی هس��تند، و آنهايي كه ترجيح مي دهند جس��م و 
روان شان در رابطه زن و شوهري آسيب ببيند، اما مهر طالق به 

شناسنامه شان وارد نشود، چه ويژگي هايي دارند.
بيمار رواني است؟

تنها برخي از اف��رادي كه دس��ت به خش��ونت  مي زنند، دچار 
اختالالت رواني هس��تند. گرچه برخي از افرادي كه دس��ت به 
خش��ونت خانگي مي زنند دچار اختالل شخصيت هستند، اما 
هميشه بيماران رواني نيستند كه مرتكب اين رفتارها مي شوند.

در صورتي كه فرد مقابل شما به اختالل شخصيت دچار باشد، 
 مي توانيد پيش از اينكه پاي خش��ونت به رابطه تان باز ش��ود،

با تشخيص برخي رفتارهاي شديد و كامال مشخص از بيماري 
او باخبر شويد. اين افراد داراي افكاري ناسالم هستند، و البته از 
نظر خودشان رفتارهاي ش��ان كامال طبيعي و سالم است. آنها 
ناگهان خش��مگين مي ش��وند، از كوره در مي روند، در كنترل 
رفتارهاي ش��ان ناتوان هس��تند و گاهي دچار سوء مصرف مواد 
مخدر هم مي شوند، كه باعث تش��ديد رفتارهاي نادرست شان 

مي شود.
چهار ستون روانش سالم است؟

تنها مبتاليان اختالل شخصيت نيستند كه دست به خشونت 
خانگي مي زنند. گاهي فرد دچار اين اختالل نشده، اما رگه هايي 
از آن را در رفتارها و ش��خصيتش می توان ديد. فردي كه همه 
عالئم اين اختالل را ندارد، اما رگه هاي��ش را در رفتارهاي خود 
نشان مي دهد، تكانه اي است. يعني نمي تواند هيجان هايش را 
كنترل كند و به اين هيجانات اجازه مي دهد كه ناگهان به عمل 

تبديل شوند.
خشم آنها مي تواند به آزار جسمي هم تبديل شود، و نشان دادن 
رفتار انفجاري هم مي تواند يكي ديگ��ر از ويژگي هاي اين افراد 
باش��د. اين افراد گرچه به طور كامل عالئم اختالل شخصيت را 
ندارند، اما مي توانند به شدت آسيب زننده باشند؛ و خشم شان 
به س��ادگي به رفتار تبديل ش��ود. البته اگر آنها را در شرايط و 
محيطي ديگر ببينيد، ممكن است از اين واقعيت بي خبر بمانيد، 

چراكه اين افراد در مواقع ديگر مي توانند بسيار آرام و راحت به 
نظربرسند.

ظاهري مودب و باوقار دارد؟
براي تش��خيص اينكه آيا فرد در آينده رفتارهاي خشونت آميز 
در محيط خانه از خود نش��ان دهد يا نه، نمي توانيد رفتارهاي 
اجتماعي او را مبناي قضاوت قرار دهيد. ش��ما به محيطي نياز 
داريد كه فرد معموال در آن به چنين رفتارهايي دست مي زند و 
واقعيت تلخ اين است كه در بسياري موارد، شكل گيري رابطه 
زن و شوهري است كه به او بستري براي نشان دادن اين رفتارها 

مي دهد.
 گذش��ته از اين، در اغلب موارد حتي خود فرد هم نمي داند كه 
قرار اس��ت در آينده به يك خشونتگر تبديل ش��ود. براي مثال 
همسرش را كتك بزند و اگر پيش از اين چنين رابطه اي را تجربه 
نكرده باشد، احتماال از داشتن چنين قابليتی، بي خبر خواهد بود.

زود از كوره در مي رود؟
آدم هايي كه كمي تند مزاج هس��تند، پتانس��يل تبديل شدن 
به يك خشونتگر را دارند، اما هميش��ه به چنين فردي تبديل 
نمي شوند؛ اما اگر فردي كه اهل خشونت است، به شكل مرضي 
اين رفتار را ابراز كند، خشونتگري  او تنهامحدود به چهارديواري 
خانه نمی ش��ود؛ چنين فردي ممكن است هر كس��ي را مورد 
ضرب و شتم قرار دهد و مشكلش آنقدر واضح است كه به راحتي 
مي  ت��وان آن را تش��خيص داد. اما همان طور ك��ه گفتيم، همه 
خشونتگر ها بيمار نيستند، و در بسياري مواقع، در مقابل كسي 
دست به خشونت مي زنند، آزار جس��مي مي رسانند، فحاشي 
مي كنند و او را در معرض آزار رواني قرار مي دهند كه اجازه اين 

كار را به آنها مي دهد.
قربانيان چه كسانى هستند؟  

خش��ونت خانگي تنها كتك زدن نيس��ت؛ ما در ادامه به شما 
مي گوييم كه چه كس��اني در ي��ك رابطه پر از خش��ونت قرار 

می گيرند؟
اعتماد به نفس شان پایين است

كساني كه به فرد خشونتگر اجازه نشان دادن چنين رفتار هايي 
را مي دهند، اغلب اعتماد به نفس پاييني دارند. اين افراد قدرت 
بيان خواسته هاي شان را ندارند و نمي توانند در مقابل آنچه كه 

از نظرشان نادرست يا حتي ظالمانه  است، ايستادگي كنند.
 به خاطر ترس به خانه بخت رفته اند

افرادي كه از سر ترس ازدواج مي كنند، حتي اگر خودشان هم 

ندانند اين پيام را به فرد مقابل شان هم منتقل مي كنند. همسر 
آنها فكر مي كند »هركاري بكن��م او می ماند« و به همين دليل 

تالشي براي هدايت رابطه به مسيري سالم نمي كند.
 حواس شان به خط قرمز ها نيست

هر فرد خط قرمزهايي براي خ��ودش دارد و وقتي طرف مقابل 
آگاهانه ي��ا ناآگاهانه آنه��ا را زير پا بگذارد، به او واكنش نش��ان 
مي دهد. اي��ن واكنش مي توان��د كالمي يا غيركالمي باش��د و 
باعث شود در آينده اين خطوط قرمز به رسميت شناخته شده 
يا شكسته شوند. وقتي فرد به شكسته شدن اين مرز ها واكنش 
نشان مي دهد اما فرد مقابل دوباره اين رفتار را تكرار مي كند، چه 
پيامي منتقل مي شود؟ اين پيام كه » هركاري مي خواهي بكن؛ 

من خيلي ناراحت مي شوم اما در رابطه مي مانم«.
  جاي بهتري براي رفتن ندارند

همه افرادي كه مورد خش��ونت خانگي قرار مي گيرند به بيرون 
آمدن از رابطه ناس��الم فكر نمي كنند. در شرايطي كه حمايت 
اجتماعي چنداني از اين افراد صورت نمي گيرد، قرباني به خود 
مي گويد اگر رنج ماندن در اين رابطه را بكشم، بهتر از آن است كه 
تنها شوم و به خيال خودش بين بد و بدتر يكي را انتخاب مي كند. 

 نمي خواهند به ضعف شان اعتراف كنند
كتك خوردن به معنی ضعيف بودن است و خيلي سخت است 
كه فرد اعتراف كند كه »من ضعيف هس��تم!«. به همين دليل 
بسياري از قربانيان سكوت را انتخاب مي كنند و توان به اشتراك 

گذاشتن اندوه شان را با ديگران ندارند.
 آینده روشني براي خود نمي بينند

»طالق بگيرم بعد چه كنم؟« اين س��والي اس��ت كه خيلي از 
قربانيان پاس��خ خوش��ايندي برايش ندارند. اگر به خانه پدرم 
برگردم و آنجا هم مورد خشونت قرار بگيرم چه؟ اگر از پس تنها 
زندگي كردن بر نيايم چه؟ اگر دوباره با كسي ازدواج كنم كه من 
را كتك بزند چه؟ پاسخ مبهمي كه براي همه اين سواالت وجود 
دارد، مي تواند ميل قرباني به ماندن در رابطه را بيش��تر از ترك 

كردن همسر خشونتگرش كند.

يك كارشناس ارشد روان شناسی گفت: برای آنكه 
پس��رها بتوانند رابطه خوبی با والدين نامزدشان 
برقرار كنند الزم است به مواردی مانند پای بندی 
به قول و قرارهای شان و احترام گذاشتن به پدر و 

مادر همسر آينده خود توجه كنند.
حميدی افزود: دوران نامزدی يكی از شيرين ترين 
و در عين حال دشوارترين برهه های زندگی است. 
در اين مرحله، فرد خود را برای مواجهه با يكی از 
بزرگ تري��ن تغييرات زندگ��ی اش يعنی ازدواج 
آماده م��ی كن��د. دوران نامزدی ع��الوه بر اينكه 
زمان مناسبی برای آش��نايی زوج ها با هم است، 
 زمان آش��نايی با خانواده همسر آينده نيز هست. 
با توجه به تاثير برخوردهای اوليه بر روابط بعدی، 
چگونگی مديريت رابطه با خانواده همسر آينده در 

اين برهه از اهميت زيادی برخوردار است.
به قول و قرارهای تان پای بند باشيد

وی تاكيد ك��رد: مهم ترين دل مش��غولی والدين 
نامزد ش��ما اين اس��ت كه آيا ش��ما فرد مناسبی 
هستيد؛ و می توانيد فرزند دلبندشان را خوشبخت 
كنيد يا خير. مس��لماً از مردی كه خيلی زود همه 
 ق��ول و قرارهاي��ش را فراموش می كن��د، انتظار 
نمی رود در عرصه های گوناگون زندگی از جمله 
كار و ازدواج موفق باشد. چطور می توان از فردی 
كه در دوران نامزدی به تعهداتش عمل نمی كند، 
توقع داش��ت كه پس از ازدواج اي��ن كار را انجام 
 ده��د؟ اگر نم��ی تواني��د كاری را انج��ام دهيد،

 بی جهت خودتان را به انج��ام آن متعهد نكنيد. 
روی پيشنهادهايی كه به شما می شود، خوب فكر 

كنيد و سپس درباره آن قول دهيد.
 نقش بازی نکنيد

اين مش��اور در ادامه گفت: تصورنكني��د كه اگر 
ويژگی ه��ای منفی ت��ان را مخفی كني��د، و فقط 
 جنبه ه��ای مثبت تان را نش��ان دهي��د، بازی را 
می بريد. همه م��ا دارای ويژگی ه��ای نامطلوبی 
 هستيم. اين امر به ماهيت انس��ان باز می گردد، 
نه به نقص ش��ما؛ البته منظور ما اين نيس��ت كه 
در نش��ان دادن ويژگی ه��ای منفی ت��ان مبالغه 
كنيد،بلكه تا آنجا كه ممكن اس��ت س��عی كنيد 
خودت��ان باش��يد ت��ا والدي��ن نامزدت��ان نيز با 

خصوصيات شما آشنا شده و آنها را بپذيرند.
به نامزدتان اهميت دهيد

وی تاكيدكرد: مهم ترين خواسته والدين نامزدتان 
از شما خوشبخت كردن اوست بنابراين هنگامی 
كه ببينند ش��ما ب��ه منظ��ور رفاه و خوش��حالی 
فرزندشان تمام سعی خود را می كنيد، عالقه شان 
روز به روز به شما بيشتر می شود. تعريف كردن از 
محاسن همسرتان نزد والدينش و تشكر از آنها به 
خاطر تربيت چنين فرزندی نيز، كار تاثيرگذاری 

است.
 به والدین نامزدتان احترام بگذارید

حمي��دی در ادامه گف��ت: گاهی اوقات پس��ران 
ج��وان تص��ور می كنند چون ق��رار اس��ت با اين 
خانواده وصل��ت كنند و عضوی از آن محس��وب 
ش��وند نيازی نيس��ت كه به اندازه قبل به والدين 
نامزدشان احترام بگذارند، در حالی كه عكس اين 
مطلب صحت دارد. از آنجايی كه قرار اس��ت باقی 
عمرتان با اين خانواده ارتباط نزديك داشته باشيد، 
رعايت حد و مرزها و احترام به بزرگ ترها اهميت 

بيشتری می يابد.
 در مواردی با آنها مشورت كنيد

وی تاكيد كرد: درست اس��ت كه شما و نامزدتان 
می توانيد در همه موارد خودتان تصميم بگيريد، 
اما كمك گرفتن از افراد با تجربه از جمله والدين 
خود يا نامزدتان می توان��د فرايند تصميم گيری 

شما را تسهيل سازد.
 بيشتر از اینکه حرف بزنيد، گوش كنيد

اين مشاور در ادامه گفت: در اولين جلسات حضور 
در جمع های خانوادگی سعی كنيد بيشتر شنونده 
باشيد تا گوينده. اين كار موجب می شود كه شما 
با فرهنگ اين خانواده بيشتر آشنا شويد، از طرفی 
وقتی كسی بيش��تر گوش می دهد امكان اشتباه 

كردنش كمتر است.
 از نامزدتان اطالعات بگيرید

نداشتن شناخت از والدين نامزدتان طبيعی است، 
اما خيلی راحت می توانيد اين معضل را حل كنيد. 
از نامزدتان درباره سبك زندگی و موضوعات مورد 
عالقه والدينش بپرس��يد؛ سپس س��عی كنيد تا 
درب��اره موضوعات م��ورد عالقه ش��ان اطالعاتی 
جمع آوری كرده و در فرصت مناسب با آنان درباره 

اين موضوعات گفت و گو كنيد.
 عقاید را برای خودتان نگه دارید

حميدی در پايان اظهاركرد:  ممكن اس��ت بعضی 
از عقايد شما ش��بيه عقايد پدر يا مادر همسرتان 
نباش��د. در اين گونه مواقع می توانيد خيلی آرام 
و منطق��ی از آنها بخواهيد كه دليل عقيده ش��ان 
 را مط��رح كنند. چنانچ��ه مش��اهده كرديد آنها 
به هيچ وجه از موضع شان كوتاه نمی آيند، خوب 
است با گفتن محترمانه جمله »حق با شماست«، 
بحث را خاتمه دهيد، چون در اي��ن رابطه موارد 

بسيار مهم تر از عقايد شخصی شما وجود دارد.
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آیا باید كودک خود را به 
عذرخواهى وادار كنيد؟  

 اگر كودك شما با برادرش دعوا 
كرده، اسباب بازی دوستش را 
برداشته، يا شما را با اسم بدی 
صدا كرده اس��ت، آيا بايد او را 

وادار به عذرخواهی كنيد؟
اكث��ر والدين س��عی می كنند 
عذرخواهی كردن را به كودك 
خود آموزش دهن��د. زيرا فكر 

می كنند اين مناسب ترين راه برای جبران كار اشتباهی است كه انجام 
داده اند. وادار كردن كودكی كه تمايلی به عذرخواهی ندارد، ضرورتاً 

ايده خوبی نيست.
هدف از عذرخواهى   

دليل عذرخواهی، نشان دادن احساس ندامت ناشی از رفتاری است 
كه به واسطه آن به شخص ديگری آسيب زده يا او را ناراحت كرده ايد.

پس اگر كودك تان را كه از رفتار خود احس��اس پش��يمانی نمی كند 
 وادار ب��ه عذرخواه��ی نكني��د، در روش تربيتی خ��ود ناموفق عمل

 كرده ايد.
بيان تأس��ف و عذرخواهی كردن در كودكی كه احس��اس پشيمانی 
ندارد، تغييری ايج��اد نمی كند. هم چنين به جب��ران آن نيز كمكی 

نمی كند.
 خواه��ر و برادر يا دوس��تی كه از او عذرخواهی ش��ده  نيز در پش��ت 
حرف های كودكی كه وادار به عذرخواهی كردن شده است، احساس 

پشيمانی او را نمی بيند.
 وادار كردن كودكان به عذرخواهى نتيجه معکوس مى دهد

اگر ب��ه مح��ض عذرخواهی كودك بع��د از ي��ك رفتار اش��تباه او را 
ببخش��يد و از كار او بگذري��د، پيام نادرس��تی را ب��ه او منتقل كرده 
 ايد. اين كار به آنها ياد می دهد كه بعد از انج��ام هر كار غلط با گفتن 
» متأسفم«، حتی اگر از صميم قلب اين حرف را نزده باشند، به سادگی 
می توانند رفتار خود را جبران كنند. اين كار سهواً به كودك می آموزد 
 كه با يك عذرخواه��ی می تواند رفتار خ��ود را توجيه ك��رده و آن را 

قابل قبول سازد.
ممكن اس��ت كودكانی كه وادار به عذرخواهی كردن می شوند، تنها 
برای اجتناب از پيش��امدهای بع��دی اين كار را انج��ام دهند. خيلی 
مهم است كه بچه ها متوجه ش��وند كه رفتار آنها افراد ديگر را اذيت 
می كند، حتی زمانی كه عذر خواهی می كنند. گفتن متأسفم به برادر 
 يا خواهرش به دليل شكس��تن اس��باب بازی او، به درست شدن آن 
اسباب بازی كمكی نمی كند. يا عذرخواهی از دوستش برای اينكه او را 
احمق خطاب كرده است، با گفتن يك عذرخواهی درست نخواهد شد.

گاهی اوقات پدره��ا و مادرها تا زمانی كه ك��ودك عذرخواهی نكرده 
است، امتيازاتی را از او می گيرند و به كودك خود اجازه نمی دهند به 
بازی خود برگردد. اما اين كار شما به كودك می آموزد كه عذرخواهی 
به جای جبران كردن برای فرد ناراحت شده، فقط برای فرار از مشكل 

است.
 از چه س�نى باید به بچه ها آموزش دهيم كه عذرخواهى 

كنند؟
هر انس��انی بايد از مراحل مختلف رشدی عبور كند، تا به بزرگ سالی 
برسد. اين مراحل رشد شامل رشد جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی 
است. اگر دوران ش��يرخوارگی را كنار بگذاريم، كودك از 3 سالگی تا 
 7 س��الگی و بعد، از 7 تا 11 س��الگی در دوران كودكی به سر می برد.

 از 3 تا 7 سالگی يعنی سنين پيش از دبستان، كودك تفكر شهودی 
دارد، فكرهای عميق ندارد و در كارهای خود، بی منطق است.

عالوه بر اين، خودش را مركز عال��م می داند و تصور می كند همه بايد 
مطيع او باش��ند و همه چيز را از آن خود می دان��د. نكته مهم تر اينكه 
كودك، خوب و بد را به صورت انتزاع��ی در نظر نمی گيرد و كارهايی 
را كه انجام می ده��د، خطا نمی داند. اما از س��ن 6 س��الگی، به مرور 
زمان خوب و بد را می شناس��د و منطق، كم كم در اف��كار و اعمالش 
شكل می گيرد. در س��نين كودكی، بچه ها همه چيز را بزرگ تر از حد 
واقعی اش در نظر می گيرند؛ و به بي��ان ديگر، همه چيز در نظر بچه ها 
غلو شده است، بنابراين والدين بايد بدانند در اين سنين، بچه ها را زياد 

تنبيه يا تشويق نكنند چون بسيار مضر است.
  آموزش عذر خواهى

عذرخواهی كردن در كودكی كه احساس پش��يمانی ندارد، تغييری 
ايجاد نمی كند.

چگونه عذرخواهى را مدیریت كنيم  
بدون اينكه اجباری در كار باش��د، به كودك خود عذرخواهی كردن 
را بياموزيد. در عوض با اين رويكرد پيش��گيرانه در نهايت كودك تان 
مشتاقانه بابت كار اش��تباهش عذرخواهی خواهد كرد. در اينجا چند 

راهكار برای تشويق كودكان به عذرخواهی كردن بيان شده است:
 1- به كودک خود نشان دهيد كه چگونه عذرخواهى كند

به جای اينكه به او بگوييد معذرت خواهی كند، به او نشان دهيد كه 
چگونه و چه زمانی بايد اين كار را انجام دهد. يك نمونه نقش برای او 
بازی كنيد و شيوه عذرخواهی را به او بياموزيد. به او بگوييد كه معذرت 
خواهی كردن هم چنين به اين معنی است كه » من سعی می كنم اين 

كار را دوباره تكرار نكنم چون دوست ندارم ناراحتت كنم «.
 2- جبران كردن را به او بياموزید

به كودك تان كمك كنيد احساس پش��يمانی خود را فراتر از كلمات 
نيز بيان كن��د. برای مثال اگر يكی از اس��باب بازی ه��ای برادرش را 
شكس��ته اس��ت، اجازه دهيد از پول تو جيبی خودش استفاده كند و 
برای او اسباب بازی جديدی بخرد. و يا اگر خواهر خود را ناراحت كرده 
است، به او بگوييد اسباب بازی مورد عالقه اش را يك روز برای بازی 
در اختيار او قرار دهد. اين نوع جبران ها، به كودك می آموزد كه چطور 

بايد مسووليت رفتارش را برعهده بگيرد.
 3- درباره احساسات شخصى كه ناراحت شده صحبت كنيد

هنگامی كه او آرام بود، درباره اينكه چط��ور رفتار او ديگران را تحت 
تآثير قرار می دهد با او صحبت كنيد. س��خنرانی را كنار بگذرايد و به 
جای آن از او سوال هايی را بپرسيد و ببينيد كه آيا می تواند تشخيص 

دهد كه چگونه رفتارش ديگران را ناراحت كرده و اذيت می كند.
 4- استراتژی های جایگزین را اجرا كنيد

زمانی كه كودك شما ش��خص ديگری را اذيت يا ناراحت كرده است 
)لفظی يا فيزيكی( ب��ه او بياموزيد كه دفعه بعد چط��ور بايد به گونه 
ديگری رفتار كند. با اي��ن روش دفعه های بع��د می تواند رفتار های 
خود را بهت��ر كنترل كند. نقش ب��ازی كردن به كودك ش��ما كمك 
 می كند راه های جايگزين برای داش��تن رفتاره��ای بهتر در آينده را

 بياموزد.

 مچ بندی كه بازو را به صفحه لمسى
 تبدیل مى كند

مچ بند جديد Cicret Bracelet كه توس��ط 
شركت Cicret ارائه شده، بازوی كاربران را به 
صفحه لمسی گوشی هوشمند تبديل می كند.

اين س��امانه، طی ش��ش ماه طراحی شده و از 
پروژكتور و رديفی از هش��ت حسگر مجاورتی 
استفاده می كند،كه به سمت ساعد دست قرار 
 می گيرند. مچ بند ابداع��ی زمانی كه با پيچش 
 مچ دس��ت فعال می ش��ود، صفحه اندرويد را،

 بر روی بازوی كاربر فرافكنی می كند.
حسگرهای مجاورتی، مكان انگشت يا انگشتان كاربر را شناسايی كرده و به آن ها امكان 
تعامل با صفحه لمسی را می دهد. حس��گر مجاورتی قادر به تش��خيص وجود اجسام 
نزديك بدون هيچ گونه تماس فيزيكی است. اين حسگر اغلب ميدان الكترومغناطيسی 
يا الكترواستاتيكی و يا پرتويی از تشعشعات الكترومغناطيس��ی )به عنوان مثال، پرتو 
مادون قرمز( را از خود منتش��ر می كند و به دنبال تغييرات در محيط يا س��يگنال های 

برگشتی می ماند.
 مچ بند جديد حاوی ي��ك ش��تاب دهنده و ماژول ل��رزش به همراه نوع��ی ال ای دی 
برای پيغام رسانی اس��ت. اتصال آن به گوشی هوش��مند نيز از طريق وای فای، بلوتوث 
 و يك پ��ورت ميكرو يو اس بی ص��ورت می گيرد. اين اب��زار به كارب��ران امكان می دهد
 ايميل های شان را ارسال يا دريافت كنند و اينترنت و بازی های رايانه ای را فعال كنند. 

روبات هوشمندی كه از كودكان نگهداری 
مى كند 

محقق��ان روباتی س��اخته اند ك��ه در نوع خود 
از مه��ارت و تخصص زيادی برخوردار اس��ت، 
و كارهاي��ی انجام می ده��د كه آن را از س��اير 

روبات ها  برجسته كرده است.
روزانه اخبار زي��ادی درباره اينك��ه روبات ها با 
ورود خود بس��ياری از كارهای آدم ها را انجام 
می دهند و آدم ها می توانند به كارهای ديگری 
بپردازند از رسانه ها شنيده می شود. با اين حال، 
اخيرا محقق��ان روباتی را س��اخته اند كه برای 

انسان كار درست كرده و به نوعی او را وادار می كند كه كارهايی را انجام دهد.
  Nobot روباتی منحصر به فرد است، آنچه كه آن را از س��اير روبات ها متمايز می سازد، 
اين اس��ت كه برخالف آنها كه با الگوريتم های رياضی كنترل می شوند، به وسيله انسان 
كنترل می ش��ود و كارهای خود را انجام می دهد؛ و به اين صورت برا ی افراد كار درست 

می كند.
از جمله كارهايی كه اين روب��ات انجام می دهد، نگهداری از ك��ودكان، نگهداری از افراد 
بيمار، باغبانی و ... اس��ت؛ كه در نوع خود آن را دارای مهارت و تخصص های زيادی كرده 

است.
هم چنين ربات Nobot از تجهيزاتی هم چون، دوربين چرخشی، صفحه لمسی، بلندگو، 

ميكروفن و سيستم اتصال وايرلس برخوردار است.

فناوری

تست هوش

سه شنبه  19 خرداد  1394 |21 شعبان 1436
شماره 1601 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

شخصی توسط یک قبیله ی وحشی دستگیر شد، به او اجازه دادند که قبل از مرگش یک 
 جمله بگوید که اگر جمله اش صحت داشته باشد،  او را با روغن جوشان بسوزانند و 

اگر حرفش غلط باشد او را با تیر زهر آگین بکشند.
مرد باهوش با یک جمله خود را از مرگ نجات داد آن جمله چی بود؟

جواب معما  شماره 1600:
حالت هایی که ضرب سه عدد طبیعی ۷۲ شوند11 تاست:

1۲-6-1
1۸-۴-1
۳-1-۲۴
1-۸-۹

۲-۲-1۸
۳-۳-۸
6-۳-۴
1۲-۲-۳
۴-۹-۲
6-6-۲

۳6-۲-1
که فقط در دو حالت)۳-۳-۸( و )6-6-۲( مجموع برابر یک عدد)1۴( می شود پس  یکی 
از این دو حالت ها جواب مسئله است؛ زیرا صاحب خونه با وجود  دانستن مجموع سن فرزندان 

نتونست تشخیص بده که کدوم یکی را انتخاب کنه  و مبهم بود، و  وقتی که شنید که یکی از بچه ها 
بزرگ تره پس مشکل حل شد؛  دوقلو ها بچه کوچکترها هستند و)6-6-۲( نمی تونست باشه و 

حالت )۳-۳-۸( درست هست.
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