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دستور پیگیری حوادث سپاهانشهر از سوی استاندار

اتاق فکر بسیج برای توسعه امر به 
معروف در جامعه تشکیل شود

اولین جشنواره توت شهر 
درعلویجه
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تیم ملی والیبال ایران در دوگانه سوم خود در رقابت های 
لیگ جهانی 2015 باید در کازان به مصاف روسیه، قهرمان 
المپیک برود. لیگ جهانی والیبال 2015 در حال برگزاری 
اس��ت و در گروه یک، هش��ت تیم برتر این رقابت ها یعنی 
تیم ه��ای برزیل، ایتالیا، صربس��تان و اس��ترالیا به مصاف 
یکدیگر می روند؛ تا سه تیم از این گروه به مرحله نهایی این 
رقابت ها که به میزبانی برزیل برگزار می شود، صعود کنند. 
در گروه دوم این رقابت ها نیز آمریکا، قهرمان لیگ جهانی 
والیبال س��ال 2014، روسیه، قهرمان س��ال 2013 لیگ 

جهانی و المپیک 2012 لندن و لهس��تان، قهرمان جهان 
در سال 2014 با تیم ملی والیبال ایران هم گروه هستند.

نبرد یک امتیازی ها
تیم ملی والیب��ال ای��ران تاکنون 4 مس��ابقه 

برگ��زار ک��رده اس��ت، ک��ه حاص��ل آن 
تنها کس��ب یک امتیاز بوده اس��ت؛ که با 
این ح��ال تی��م ای��ران باالتر از روس��یه و 
 در م��کان س��وم ج��دول رده بن��دی قرار

 دارد. 

ایران - روسیه، در اندیشه تحقق یک آرزو
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مسووالن به فکر ساماندهی 
رودخانه زاینده رود باشند

2

سامانه  3000966905 
)شبانه روز،ارسال عدد1(

6

تحریم را  سپر دفاع از خطاهای 
استراتژیک خود نکنیم



امام جمعه اصفهان:

مسووالن به فکر ساماندهی 
رودخانه زاینده رود باشند

امام جمعه اصفهان گفت: مس��ووالن اصفهان باید به فکر 
ساماندهی زاینده رود باش��ند؛ چراکه با توجه به استفاده 
بخش کش��اورزی از این بخش و هدررفت بخش زیادی 
 از آب، باید کنترل ه��ای الزم در این خص��وص اجرایی

شود.
آیت  اهلل سید یوسف طباطبائی نژاد، در خطبه های نماز 
جمعه شهر اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه در هفته 
نکوداشت مس��اجد به س��ر می بریم، باید در زمینه رونق 

مساجد گام های محکم  تری برداشته شود.
وی ادام��ه داد: ه��م چنی��ن در ای��ن روزها در آس��تانه 
ورود به ماه مب��ارک رمضان ق��رار داریم ک��ه امیدواریم 
 بع��د از ای��ن ماه مب��ارک، ب��ا گن��اه ای��ن م��اه را ترک

 نکنیم.
امام جمعه اصفهان با بیان حدیث��ی از امام صادق )ع( در 
مورد روزه گرفتن در ماه های گرم، اظهار داشت: امام )ع( 
در این زمینه فرموده ان��د، بزرگ ترین جهاد با نفس روزه  

گرفتن در گرما است.
وی تصریح داش��ت: روزه گرفتن در این ش��رایط نفس را 
تقویت می کند؛ چراکه اثر روزه گرفتن تقوا و پرهیزگاری 

است.
آیت اهلل طباطبائی نژاد، با اش��اره به جنایات آل س��عود 
در یمن که هنوز ه��م ادامه دارد، اظهار داش��ت: به رغم 
این که بس��یاری از اس��تان های یمن بمباران ش��ده، اما 
 تنها یک اس��تان در اختیار نیروهای داعشی قرار گرفته

 است.
وی بیان داشت: س��عودی ها تاکنون از این جنگ نتیجه 
ای نگرفته اند، و تنها اختالف بین این خاندان ایجاد شده 
است؛ که امیدواریم حرمین از دست آل سعود نجات پیدا 

کرده و این خاندان نیز از بین بروند.
طباطبائ��ی ن��ژاد، به جه��اد س��ازندگی و خدم��ات آن 
در اوایل انقالب نیز اش��اره داش��ت و گف��ت: اکنون نیز 
 جه��اد کش��اورزی ب��ه کش��اورزان خدم��ت رس��انی

 می کند.
وی ادامه داد: مس��ووالن اصفهان باید به فکر ساماندهی 
رودخانه زاینده رود باش��ند؛ چراکه با توجه به اس��تفاده 
بخش کشاورزی از این بخش و هدر رفت بخش زیادی از 
آب در این حوزه، باید کنت��رل های الزم در این خصوص 

اجرایی شود.
امام جمعه اصفهان اضافه کرد: کش��اورزان نیز از سویی 
بای��د در صدد مکانی��زه کردن کش��اورزی خود باش��ند 
 چراکه م��ا در منطق��ه ای خش��ک با آب ان��دک زندگی

 می کنیم.

منابع میدانی س��وری تاکید کردند، ارتش این کشور برخالف تمام 
تبلیغات و دروغ پردازی های رس��انه ای صورت گرفته، کنترل کامل 

فرودگاه نظامی » الثعله« در سویداء را در دست دارد.
  منابع میدانی س��وری تاکید کردن��د که نیروهای ارتش س��وریه، 
هم چنان بر فرودگاه نظامی » الثعله« در اس��تان س��ویداء، واقع در 

جنوب سوریه سیطره دارد.
این منابع در این خصوص توضیح دادند که نیروهای ارتش س��وریه 
جمعه صبح عناصر مسلحی که به بخش هایی از فرودگاه نفوذ کرده 

بودند را، از آن به طور کامل بیرون کنند.
منابع مذکور با اش��اره به تبلیغ��ات گس��ترده و دروغ پردازی های 
رسانه های مغرض که اقدام به انتشار خبرهایی درباره سقوط فرودگاه 
الثعله کرده بودند، اظهار داشتند: با رس��یدن استحکامات جدید و 
بسیار برای نیروهای مستقر در فرودگاه، پیشروی گروه های مسلح 

تروریستی به سمت فرودگاه الثعله کامال متوقف شده است.

 نتیجه تحقیقات در اس��رع وقت ب��ه اطالع مردم ش��ریف اصفهان 
می رسد.

استاندار اصفهان از تشکیل تیمی متشکل از افراد خبره برای روشن 
شدن ابعاد حادثه سپاهان شهر خبر داد.

به گزارش زاینده رود و به نقل از اداره کل روابط عمومي استانداري 
اصفهان، صبح  چهارش��نبه، یک فقره گلوله توپ در محوطه یکي از 
پارک هاي حاشیه ش��هر اصفهان)سپاهان ش��هر( به زمین اصابت 
کرد،که خوشبختانه هیچ گونه آسیبي به شهروندان عزیز وارد نشده 

است و هم چنین تخریبي هم نداشته است.
بنا به دستور اس��تاندار اصفهان، جهت روشن شدن ابعاد این حادثه  
تیمي متشکل از افراد خبره تش��کیل گردیده است و نتیجه بررسي 

و تحقیقات در اسرع وقت به اطالع مردم شریف اصفهان می رسد.
الزم به ذکر است این منطقه در محدوده چندین پادگان قرار گرفته 

است.
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تحلیل گر روزنامه واشنگتن پس��ت با رد ادعای مقامات سعودی 
مبنی بر اینکه ممکن است به سمت بمب اتم حرکت کنند، نوشته 
است که ریاض به بمب اتم نمی رس��د، چرا که توان علمی و فنی 

آن را ندارد.
یک هفته پس از آنکه سفیر عربستان سعودی در انگلیس مدعی 
شد که در صورتی که توافق هسته ای مورد رضایت ریاض نباشد 
» تمام گزینه ها روی میز است« و ممکن است عربستان به سمت 
ساخت بمب اتم حرکت کند، » فرید زکریا« با انتشار یادداشتی 
در روزنامه » واشنگتن پست« این ادعا را رد کرده و نوشته است که 

ریاض به هیچ وجه توان فنی چنین کاری را ندارد.
 زکریا در این یادداشت با نقل قول از سفیر عربستان، نوشته است:

 » آه، خواهش می کنم! عربستان س��عودی یک سالح هسته ای 
نخواهد ساخت. عربستان سعودی نمی تواند یک سالح هسته ای 
بسازد. عربستان سعودی تا االن حتی نتوانسته یک خودرو بسازد؛ 
)البته بعد از تالش های بسیار، قرار است این کشور تا سال 2017 

اولین اتومبیل خود را تولید کند(«.
عربستان س��عودی فقط می تواند در زمین چاله حفر کند و نفت 
اس��تخراج کند، یا کمی بی��ش از این. درآمده��ای نفتی حدود 
45درصد تولید ناخالص داخلی این کش��ور را تشکیل می دهد، 
که درصد بس��یار بزرگی است، حتی بسیار بیش��تر از کشورهای 
نفتی ای چون نیجری��ه و ونزوئال. این رق��م 90درصد درآمدهای 
دولت سعودی را تشکیل می دهد. با وجود چند دهه سرمایه گذاری 
عظیم دولتی، دست و دلبازی در پرداخت یارانه و انرژی ارزان، اما 
بخش تولید کمتر از 10درصد تولید ناخالص داخلی را تش��کیل 

می دهد.
عربستان کجا می خواهد دانش��مندانش را برای کار بر روی یک 
برنامه محرمانه آموزش دهد؟ سیس��تم آموزش��ی این کش��ور 
بس��یار عقب مانده و ناکارآمد اس��ت، و تا حد زی��ادی در کنترل 
نظام مذهبی ارتجاعی این کشور است. طبق آمار مجمع جهانی 
اقتصاد، این کش��ور از نظر کیفیت آموزش ریاضی و علوم در رده 
73 جهان قرار دارد که برای یک کشور ثروتمند، فوق العاده پائین 
است. ایران با وجود 36 سال تحریم و سرانه بسیار پائین تر تولید 
ناخالص داخلی، د ر رده بس��یار بهتر 44 قرار دارد. و چه کس��ی 
 قرار اس��ت در صنعت هس��ته ای احتمالی عربس��تان کار کند؟ 
» کارن الیوت هاوس« تحلیلگر س��ابق وال اس��تریت ژورنال در 
کتاب معروفش، بازار کار عربس��تان س��عودی را این طور وصف 
می کند: » از هر س��ه نفر در عربس��تان س��عودی، یک نفر آن ها 
خارجی است. از هر سه فرد ش��اغل در عربستان، دو نفر خارجی 
 اس��ت. در بخش خصوصی ضعیف عربس��تان هم از هر 10 نفر،

9 تن خارجی هس��تند ...؛ به طور خالصه، عربس��تان س��عودی 
جامعه ای است که در آن بسیاری از مردان نمی خواهند در شغلی 
که شرایط الزم آن را دارند، کار کنند؛ اکثر زنان اجازه کار کردن 

ندارند و در نتیجه اغلب کارها را خارجی ها انجام می دهند«.
هیچ کدام از این ها به این معنی نیس��ت که پادش��اهی عربستان 
در آس��تانه فروپاش��ی اس��ت. بلکه با وجود افزای��ش روزافزون 
مخارج عمومی و کاهش درآمد های نفت��ی، وضعیت مالی رژیم 
قدرتمند است. خاندان س��لطنتی هم به نحوی ماهرانه از ایجاد 
 حس قیمومیت، سیاست، مذهب و س��رکوب برای باثبات و آرام 

نگه داشتن کشور اس��تفاده کرده اس��ت. اما این موجب شده تا 
عربستان درگیر حالت سکون و رخوت ش��ود، سیستمی که در 
آن جوانان طبقه برگزیده، ثروتی غیرقابل تصور در اختیار داشته 

باشند.
افزایش جرات عربستان هم امری راهبردی تعبیر شده است. در 
واقع، واکنش مضطربانه و احساسی این کشور به ایران تا حد زیادی 
برآمده از تعصب ضدشیعی دیرینه این کش��ور است. این کشور 
ظاهرسازی را به عنوان یک راهبرد در دستور کار دارد. عربستان در 
اکتبر 2013 پس از آنکه سال ها وقت و میلیون ها دالر صرف رایزنی 
برای رسیدن به کرسی شورای امنیت سازمان ملل کرد، ناگهان در 
لحظه آخر تنها برای آنکه نشان دهد از سیاست ایاالت متحده در 

منطقه آزرده است، از پذیرش کرسی انصراف داد.
تازه ترین اقدام بین المللی عربستان، یعنی حمله هوایی به یمن نیز 
نتیجه عکس داده است. » بروس ریدل« دستیار ارشد سابق کاخ 
سفید می گوید: صدمه به غیرنظامیان و خسارت به زیرساخت ها 
» دیدی بسیار منفی برای یمنی ها نسبت به همسایگان خلیجی 
ثروتمندش��ان ایجاد کرده، که روابط ش��ان را تا س��ال ها تحت 
تأثیر منفی قرار می دهد. یمنی ها همواره از برادران بزرگ ش��ان 
)س��عودی ها( متنفر بوده اند و حاال به دنبال انتقام هستند«. وی 
اشاره می کند که حمالت هوایی توسط وزیر دفاع جدید عربستان، 
یعنی فرزند 29 ساله پادشاه، که هیچ تجربه ای در امور نظامی یا 

موارد دیگر ندارد، فرماندهی می شود. 
اما، آیا عربس��تان نمی تواند به راحتی یک بمب هسته ای بخرد؟ 
احتمال این امر هم بسیار کم است. چنین اقدامی باید به صورت 
مخفیانه صورت گیرد؛ و در نتیجه چنین اقدامی با خطر تحریم ، 
تالفی یا شناسایی توسط غرب، روبرو می شود. عربستان سعودی 
تا حد بسیار زیادی به خارجی ها و شرکت های آن ها که به صنعت 
انرژی این کشور کمک کرده، زیرساخت های آن را ساخته و نفت 
این کش��ور را خریده و به آن محصوالت و خدمات می فروش��ند، 
وابسته است. اگر این کشور قرار بود مانند ایران یا کره شمالی در 

انزوا قرار گیرد، اقتصادش فرومی پاشید.
معموال ادعا شده است که پاکستان به سعودی ها بمب اتم خواهد 
فروخت. درست است که سعودی ها بارها به پاکستان وام داده اند. 
اما دولت اس��الم آباد می داند که چنین معامله ای این کشور را به 
یک کشور منفور بدل کرده و به تحریم منجر می شود. بسیار بعید 
است که آن ها این ریسک را بپذیرند، حتی برای آنکه پدر خوانده  
ثروتمندشان در ریاض را خرسند کنند. پاکستانی ها در ماه آوریل 
درخواست های مکرر سعودی ها برای پیوستن به حمالت هوایی 

در یمن را رد کردند.
بنابراین بگذارید یک پیش بینی کنم: هرچه بر سر برنامه هسته ای 
ایران بیاید، از حاال تا 10 س��ال دیگر، عربس��تان سعودی سالح 

هسته ای نخواهد داشت، چراکه نمی تواند«.

فرید زکریا :

ریاض نمی تواند یه ماشین تولید کند، چه رسد به بمب اتم 
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انتقادات تند فرجی دانا، از وزارت 
علوم دولت احمدی نژاد

رضا فرجی دانا در نخس��تین گردهمایی ملی خیرین آموزش 
عالی که در مشهد برگزار شد، با بیان اینکه ما 27 دانشگاه باالی 
40 سال قدمت داریم، اظهار کرد: اما در هشت سال گذشته، 50 
دانشگاه و  9مؤسسه آموزش عالی به این تعداد اضافه شدند که 

تنها توسعه کمی داشتند و فاقد پشتوانه کیفی بودند.

درخواست خانواده  زائران متوفای 
عربستانی

مع��اون امنیت��ی و انتظام��ی وزارت کش��ور در نشس��ت 
خب��ری خ��ود گف��ت: خانواده ه��ای عربس��تانی اف��راد 
متوفی در مش��هد مق��دس، درخواس��ت کردند که اجس��اد 
 فرزن��دان خ��ود را در حرم مطه��ر رضوی)ع( تدفی��ن کنند.

حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور،گفت: 
در پی مسمومیت تعدادی از زائرین عربستانی و جان سپردن 
آنها به  دلیل استنشاق گاز متصاعد ش��ده از قرص های برنج، 
خانواده های افراد متوفی از مسووالن استانی درخواست کردند 

که اجساد فرزندان خود را در حرم امام رضا)ع( دفن کنند.

 حمله یک عضو رهروان
 به پایداری ها

حج��ت االس��الم حس��ین س��بحانی نیا، عضو فراکس��یون 
رهروان والی��ت در ارزیابی خ��ود از فعالیت جبه��ه پایداری 
 گفت:جبه��ه پای��داری بی��ش از آنچ��ه  ظرفی��ت کل��ی 
 بیرون��ی ش��ان اس��ت در مجلس ش��ورای اس��المی س��عی 
می کنند که نمود داش��ته باش��ند؛ یعنی می خواهند خود را 
دو برابر آنچه هستند نش��ان دهند. برخی نگاه های افراد این 
جبهه، تند و افراطی اس��ت و عده ای در داخل مجلس و خارج 
از آن، این نوع موضع گیری ها را قبول ندارند و نمی پسندند. 
وقتی مسائل از س��وی هر گروه سیاس��ی که در جامعه است 
بدون در نظر گرفتن منافع ملی مطرح می ش��ود و حرکت ها 
برخالف منافع ملی باش��د می توان��د برای کش��ور زیان بر و 
هزینه بر باشد. س��بحانی نیا با بیان اینکه برخی افراد منتسب 
 به این گ��روه تندرو هس��تند گفت: اف��راط و تفری��ط در هر 
مجموعه ای که باش��د پس��ندیده نیس��ت، متأس��فانه افراط 
برخی اف��راد هزینه ه��ای متعدد و جب��ران ناپذی��ری برای 
 کش��ور دارد. طبع��ا آنه��ا خودش��ان رادر مقاب��ل دول��ت 
می بینند و نسبت به دولت قبل که همراه شان بود سخت گیرتر 
هستند؛ زیرا مدافع دولت قبل بودند و برخی مشکالت دولت 

قبل را که جدی هم بود را توجیه می کردند.

سردار نقدی هم به جمع مخالفان 
جمع آوری ماهواره پیوست

سردار محمدرضا نقدی، صبح روز پنجشنبه در حاشیه دیدار 
با خانواده شهید ش��هریاری، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
ما امروز درگیر جنگ اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی در سطح 
جامعه از سوی دش��منان هستیم که باید هوش��مندانه رفتار 
کنیم؛ زیرا آن ها از هیچ اقدامی چشم پوشی نمی کنند، و سعی 
دارند با ش��بکه های مج��ازی و 167 کانال ماه��واره به جنگ 
با ملت م��ا بپردازند، به همین خاطر این وظیفه ماس��ت که از 
 خون ش��هدا و فداکاری ایثارگران و جانب��ازان صیانت کنیم. 
در واقع ایستادن و استقامت در خط والیت تنها شرط پیروزی 
است، که این ایستادگی نیز نیازمند ظرفیت است. وی با اشاره 
به این که » رییس جمهور آمریکا از هر 48 س��اعت، یک بار در 
خصوص ایران اظهارنظر می کند، ولی هرگز در کار خود موفق 
نمی ش��ود« گفت: آمریکا هر روز یکی از موقعیت های خود را 
نظیر یمن و عراق از دس��ت می دهد. عراقی ها حاضر نیستند 
 آمریکا در جنگ با تروریست های تکفیری در کنارشان باشد، 
که همین امر سبب شده امروز شاهد پیش روی در مناطق تحت 
اشغال داعشی ها باشیم، که هر لحظه حلقه محاصره را بر آن ها 

تنگ تر می کنند. 
رییس بس��یج س��ازمان مس��تضعفین، در بخ��ش دیگری از 
سخنانش تاکید کرد: نباید ماهواره ها را با اجبار از بین خانواده ها 
جمع کرد، بلکه باید با استفاده کنندگان آن به بحث نشست و 

آن ها را قانع کرد. 

رازگش�ایی منصوریان از شب کودتا 
علیه حجازی

نشریه تماشاگران امروز در جدیدترین شماره خود گفت و گویی 
با علیرضا منصوریان، س��رمربی نفت داش��ته و منصوریان در 
بخشی از حرف هایش از شبی تاریخی در باشگاه استقالل گفته 
است. » در آن مقطع من طیفی بودم که می گفتیم نباید تابوی 
ناصر حجازی را شکست. او در 3 بازی متوالی برده بود، اما آن 
شب قرار بود قربانی اش کنند. در شبی که برای ناصرخان این 
اتفاق افتاد، فقط سه بازیکن با من به باشگاه آمدند. من کاپیتان 
بودم، در اتوبوس تیم به همه ه��م گفتم که ناصر حجازی را به 
ناحق برمی دارند. ما سه برد داشتیم. فجر سپاسی، راه آهن و 
 جام حذفی را برده بودیم. من گفت��م کاپیتانم هر کس با من 
می آید یا علی. دارم می روم از منافع ناصرخان دفاع کنم. وحید 
طالبلو، پژمان منتظری و پیروز قربانی که یار غار من بود با من 
آمدند. در اتاق فتح اهلل زاده دیدم 6 بشقاب چیدند، گفتم خب 
5 نفر اعضای هیات مدیره مهمان فتح اهلل زاده هستند. دم در 
هم آقای امی��دوار رضایی را دیدم ، گفت��م آقای دکتر تصمیم 
به جابجایی ناصرخان نگیرید. ایش��ان هم طیفی بود که واقعا 
حمایت کرد و اولین نفری هم بود که قبل از س��رمربی شدن 
ناصرخان هم به خانه ایشان رفته بود. او آن شب سرمربی نماند 
اما باز یک جورهایی حرمتش حفظ ش��د. ایشان مدیرفنی و 
رییس سازمان فوتبال شد. به حاجی فتح اهلل گفتم اگر شما این 
آدم را بردارید وجاهتش را زمین می زنید. پیشکسوت ها آسیب 

می بینند و تیم ما را از بین می برید«.

شنیده ها 

 کنت�رل کامل ف�رودگاه نظامی 
» الثعله« در سویدا

دستور پیگیری حوادث 
سپاهانشهر از سوی استاندار

سفیر ایران به تشریح وضعیت خاورمیانه و فعالیت گروه 
تروریس��تی داعش پرداخت، و به نقش ای��ران در مقابله 
جدی با آن و تناقض در برخورد کشورهای مدعی مخالف 
تروریس��م در حمایت از این گروه ها در س��وریه و ادعای 

مقابله با آنها در عراق اشاره کرد.
رامین مهمان پرس��ت، س��فیر جمهوری اس��المی ایران 
در لهستان و س��فیر آکردیته کش��ورمان در لیتوانی روز 
پنجشنبه در » ویلینیوس« با » نریس گرماتاس«، معاون 

وزیر خارجه لیتوانی دیدار و گفت و گو کرد.
 مهمان پرست با اش��اره به روابط خوب سیاسی دو کشور،

 بر لزوم ارتقای س��طح همکاری های تج��اری و اقتصادی 
فی مابین تاکید کرد.

س��فیر آکردیت��ه ای��ران در لیتوان��ی در این دی��دار به 
ظرفیت های فراوان 2 کش��ور برای هم��کاری در زمینه 
تبادل محصوالت کش��اورزی، محصوالت پتروش��یمی، 
 ماش��ین آالت، فن��اوری اطالع��ات و دیگ��ر زمینه های 

مورد عالقه اشاره کرد.
وی در ادام��ه به تش��ریح وضعیت خاورمیان��ه و فعالیت 
گروه های تروریس��تی به ویژه گروه تروریس��تی داعش 
پرداخت، و به نقش ای��ران در مقابله جدی با آن و تناقض 
در برخورد کشورهای مدعی مخالف تروریسم در حمایت 
از این گروه ها در س��وریه و ادعای مقابله ب��ا آنها در عراق 

اشاره کرد.
مهمان پرس��ت، وضعیت فاجعه انگیز در ابعاد انسانی در 
یمن را برای طرف لیتوانیایی تشریح، و بر لزوم جلوگیری 
از کشتار مردم بی گناه توس��ط برخی کشورهای منطقه 
تاکید کرد و افزود: همه کشورها در این زمینه مسوولیت 
دارن��د و گفت و گوهای سیاس��ی تنها راه حل مش��کالت 
مردم منطقه به ویژه در یمن، بدون دخالت کش��ورهای 

خارجی است.
نریس گرماتاس نیزر، در این دیدار ضمن اظهار رضایت از 

روابط خوب موجود، بر ادامه رایزنی های سیاسی و ارتقاء 
آن به س��طح وزرای خارجه و معاونین وزی��ر خارجه دو 

کشور ابراز تمایل کرد.
معاون وزیر خارج��ه لیتوانی تاکید ک��رد: گفت وگوهای 
سیاسی بین گروه های مردمی، بهترین راه حل بحران های 
منطقه خاورمیانه اس��ت و هیچ راه حل نظامی برای این 

بحران ها وجود ندارد.
وی تاکید کرد: همان طور که گفتید، این مردم هستند که 

باید برای آینده خود تصمیم بگیرند.
مهمان پرس��ت در ادام��ه دیداره��ای خ��ود ب��ا مقامات 
لیتوانیایی با معاون وزیر کشاورزی، رییس گروه دوستی 
پارلمانی لیتوانی و ایران، رییس ات��اق بازرگانی لیتوانی 
و مدیر کل دای��ره جهانگردی لیتوانی به ط��ور جداگانه 

مالقات هایی را انجام داد.
مالقات با وزی��ر فرهنگ و معاون وزیر ان��رژی و مدیرکل 
منطقه ای نیز طی اقامت سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
ویلینیوس، از سوی وزارت خارجه لیتوانی سازمان دهی 

شده است.

رییس کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس شورای اس��المی، با بیان اینکه تحریم، سالح 
زنگ زده ای بیش نیس��ت، گفت: باید از ظرفیت های 

داخل برای مقابله با تحریم استفاده کرد.
عالءالدین بروجردی، در حاش��یه برگ��زاری همایش 
پیشکسوتان جهاد و شهادت در همدان، با بیان اینکه 
مجلس نس��بت به روند مذاکرات هسته ای و نتایج آن 
حساس اس��ت، اظهار کرد: طرحی در خصوص مساله 
هسته ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس شورای اسالمی مصوب شده است.
 وی ادام��ه داد: باره��ا ریی��س مجل��س و نمایندگان 
خانه ملت نیز از طریق تریب��ون، نظرات مجلس را در 
ارتباط با مساله هسته ای، مذاکرات و ضرورت رعایت 

خطوط قرمز نظام در آن را طرح و عنوان کرده اند.
رییس کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی، با تأکید بر اینک��ه اجرای 
توافقات هسته ای باید دو طرفه باشد، اضافه کرد: اینکه 
جمهوری اسالمی به تعهدات خود عمل کند، اما طرف 

مقابل نه، قابل قبول نیست.
این مس��وول با بیان اینک��ه ما به تی��م مذاکره کننده 
خود اطمین��ان داریم، تبیین ک��رد: بی اعتمادی ما از 
آمریکاست، چراکه همیشه درصدد توطئه چینی علیه 

ایران بوده است.
بروجردی، در خصوص بازدید بازرسان آژانس از مراکز 
نظامی کشور نیز تأکید کرد: فرمایشات حکیمانه مقام 
معظم رهبری در ای��ن زمینه برای م��ا فصل الخطاب 
 اس��ت و هرگ��ز اج��ازه چنی��ن کاری را به دش��من 

نمی دهیم.
وی با تأکید بر حساس��یت مجلس نسبت به توافقات 
هس��ته ای و اینکه از توافق خوب حمای��ت می کند، 

چنین توضیح داد: با وجود اینکه مسوولیت هسته ای 
با شورای امنیت ملی اس��ت، اما ما حافظان و مدافعان 

حقوق ملت بزرگ ایران هستیم.
رییس کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی، گزاره برگ مل��ی را نیز در 
راس��تای عزت و اقتدار ایران اسالمی دانست و عنوان 
کرد: این امر نش��ان می دهد مردم ما نسبت به مساله 
 هس��ته ای بی تفاوت نبوده و به دنب��ال توافقی مبتنی 

بر عزت و استقالل ایران هستند.
بروج��ردی، در پاس��خ ب��ه س��وال دیگ��ری مبن��ی 
ب��ر اینک��ه برخی تم��ام مس��ائل کش��ور را ب��ه رفع 
 تحریم ها گ��ره می زنن��د، آن را موضوعی نادرس��ت

خواند.
وی در پایان تأکید کرد: اگر در داخل کشور از مجموعه 
امکانات، اس��تعدادها و توانمندی های خود اس��تفاده 
کنیم، » تحریم« همان گونه که تا به امروز یک سالح 
 زن��گ زده بوده، ب��از هم اثر خود را بیش��تر از دس��ت 

می دهد.

اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نمی دهیمدیدار مهمان پرست با مقامات لیتوانی



یادداشت

مدیركل پزشكي قانوني استان اصفهان:

75 درصد از تلفات رانندگي دو ماه 
نخست امسال در استان، مرد بودند

مديركل پزشكي قانوني استان اصفهان اعالم كرد: در دو ماه نخست سال 
جاري، 159 نفر بر اثر حوادث رانندگي در جاده هاي استان اصفهان جان 
خود را از دست دادند، كه اين تعداد در مقايسه به مدت مشابه سال قبل، 
با 10/7درصد كاهش مواجه بوده است. 75 درصد از تلفات رانندگي دو 

ماه نخست امسال در استان اصفهان، مرد بودند.
 دكت��ر علي س��ليمان پور، اظهار ك��رد: از ابت��داي فروردين ت��ا پايان 
ارديبهشت ماه امس��ال، 159 نفر در حوادث رانندگي استان اصفهان 

جان باختند كه از اين تعداد، 120 نفر مرد و 39 نفر زن بودند.
وي افزود: در اين مدت، بيش��ترين تلفات با 91 حادث��ه در جاده هاي 
برون  ش��هري، 65 مورد در مسيرهاي درون  ش��هري، دو مورد مربوط 
جاده هاي خارج اس��تان و يك مورد در جاده هاي  روستايي بوده است. 
مديركل پزشكي قانوني استان اصفهان تصريح كرد: در دو ماه نخست 
 امس��ال، 3 هزار و 651 نفر در حوادث رانندگي استان اصفهان شامل 

2 هزار و 638 مرد و يك هزار و 13 نفر زن مصدوم شدند.

 مزاحمان اینترنتي، شخصيت 
ضد اجتماعي دارند

 Cyber رييس پليس فتا اس��تان اصفهان گفت: مزاحمان اينترنتي يا
bully را مي توانيم به عنوان يكي از معضالت انسان امروزي يا انسان 
س��ايبري نام ببريم كه به موازات رش��د تكنولوژي ه��ا و فناوري هاي 
جديد اين معضل ني��ز رو به فزون��ي نهاده است.س��رهنگ مرتضوي 
اظه��ار كرد: كاربراني هس��تند كه فك��ر مي كنند مي توان��د در فضاي 
اينترنت، انواع و اقس��ام هنجارشكني را مرتكب ش��وند و بعد هم خود 
را پنه��ان نمايند، ل��ذا اين افراد كه از يك ش��خصيت ض��د اجتماعي 
برخوردارند و بعضا نيز انگيزه هايي چون انتقام جويي براي عمل خود 
دارند اقدام به مزاحمت اينترنتي با ارس��ال ايميل ه��اي تهديدآميز يا 
 آتش��ين و ايميل هاي كينه توزانه مي كنند. وي افزود: ايميل آتشين، 
نامه الكترونيكي است كه محتويات آن براي خشمگين كردن گيرنده 
 طراحي ش��ده و ايميل هاي كين��ه توزانه حاوي مطال��ب تهديدآميز، 

تعصب آميز، نژاد پرستانه، فحاشي و ابزار خشم و كينه است.
رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان تصريح كرد: در فضاي س��ايبر به ويژه ش��بكه هاي اجتماعي، 
مزاحمين زنجيره اي را نيز مشاهده مي كنيم كه با تمام افراد و كاربران 
خصومت داشته و سعي در آزار آنها دارند، براي اين افراد ايجاد اختالف 

در بين مردم لذت بخش است و بعضا سعي در جلب توجه دارند.
وي خاطرنش��ان كرد: پليس فت��ا در حيطه وظايف س��ازماني تاكنون 
بسياري از اين قبيل افراد را دس��تگير و به مرجع قضايي معرفي كرده 
است؛ ليكن بهترين روش مقابله با اين افراد اين است كه از پاسخ دادن 

به آنها خودداري شود و آنها را ناديده گرفت.

 احداث بلوار حرم تا حرم
 از راوند كاشان تا آران و بيدگل

ش��هردار كاش��ان از احداث بلوار حرم به حرم  از زيارت ولی بن موس��ی 
كاظم)ع( در راوند تا هالل بن علی)ع( در آران و بيدگل خبر داد.

س��يد محمد ناظم رضوی، در نخستين » جشن ش��كرانه ديار قطب« 
شادكردن مردم را توفيقی در راستای خدمت گذاری بيشتر به آنها دانست 
و گفت: با تدابيراين دوره مديريت شهری، شهرداری و شورای شهر توجه 
ويژه ای را در آن دسته از پروژه ها و خدماتی كه هنوز در انجام آن تاخير 
به وجود آمده با سرعت عمل بيش��تر و به نتيجه رساندن آنها در دستور 

كار قرار داد.
وی افتتاح فرهنگس��رای المهدی)عج(، و ورزشگاه ش��هدای راوند را از 
جمله پروژه هايی كه با نظارت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری كاشان 
فعاليت می كند نام برد و گفت: ترويج فرهنگ سالمت و دوره های آموزشی 

و برنامه های متنوع در اين فرهنگسرا برگزار می شود.
شهردار كاشان، كلنگ زنی پروژه كنارگذر كاشان بانام بلوار سردارشهيد 
كريمی در طاهرآباد را، يكی از پروژه های مهم اين منطقه ذكر كرد و افزود: 
با هدف برطرف كردن تردد ماشين های سنگين، فاز نخست آن حد فاصل 
جاده طاهرآباد - يزدل طول 5/4 كيلومتر تا پايان امسال به بهره برداری 
می رس��د. وی، خارج كردن تك محوری های منطقه راوند را در توسعه 
آن موثر دانست و تصريح كرد: شهرداری و شورای شهر كاشان در بحث 

مديريت شهری نگاه ويژه ای را به اين منطقه دارد.
ناظم رضوی از احداث بلوار حرم به حرم، از زيارت ولی بن موسی كاظم)ع( 
در راوند تا هالل بن علی)ع( در آران و بيدگل خب��ر داد و گفت: اميدوار 
هستيم با احداث اين بلوارآن را به عنوان يكی از مراكز خوب مشاركتی كه 

در كاشان نيز كم نظير بوده، تبديل كنيم.
 وی اف��زود: اميد اس��ت ب��ا هم دل��ی و ه��م زبان��ی همه مس��ووالن و 
تالش های آنه��ا و هم��كاری م��ردم در دول��ت تدبير و امي��د در ظل 
 تدابير آيت اهلل عبدالنب��ی نمازی نماينده ولی فقيه در كاش��ان بتوانيم 
پيشرفت های خوبی را در منطقه كاشان داشته باشيم. شهردار كاشان 
يكی از خواسته  ای مردم را، احداث پل زيرگذر و روگذر اتوبان ذكر كرد و 
گفت: حادثه خيز بودن جاده و دسترسی بهتر به مشهد اردهال از داليل 

احداث اين پل است.
وی راه اندازی بلوار حرم به طول حدود 3 هزارمتركه ميدان قطب راوندی 
را به حرم حضرت ولی ابن موسی كاظم )ع( راوند متصل می كند؛ و بلوار 

شهيد نقوی را از ديگر اقدامات شهرداری در اين منطقه برشمرد.
ناظم رضوی، از بهره برداری فرودگاه كاشان و نخستين پرواز در ماه مبارک 
رمضان خبر داد و افزود: با تالش هايی كه در بهره برداری از فرودگاه كاشان 
شده، برای بحث های ايمنی، در ماه مبارک رمضان پروازها انجام می شود.

تغيير الگوی كشت، مهم ترین راه 
پيشرفت كشاورزی در گلپایگان

امام جمعه گلپايگان گفت: استفاده بهينه از منابع، ارتقای مكانيزاسيون 
كش��اورزی، تغيير الگوی كش��ت، يكپارچه س��ازی اراضی و استفاده از 
روش های كارشناسی، مهم ترين راه های پيشرفت بخش كشاورزی در 

شهرستان است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
حجت االسالم والمسلمين محمدرضا اس��ماعيلی، در خطبه های نماز 
جمعه اين هفته كه در مصلی برگزار ش��د، اظهار داشت: امروز بسياری 
از دشمنان س��عی دارند با بدعت گذاری در دين و با ايجاد شبهات ايمان 
و اعتقاد مس��لمانان را متزلزل كنند. وی افزود: كس��انی كه اهل بدعت 
هس��تند دين را برنمی تابند و با زبان بی زبانی دي��ن را تكذيب كرده و با 
برخی كارهای نادرست زمينه سوء استفاده دشمنان را فراهم می كنند، و 
در اين شرايط ما بايد بسيار هوشيار باشيم تا مبادا جوانان ما با ابزارهايی 
مانند ماهواره زير بمباران فكری قرار بگيرند. امام جمعه گلپايگان با اشاره 
به هفته جهاد كشاورزی و روز بيابان زدايی گفت: بايد روحيات جهادی 
مانند اوايل انقالب در بين مردم پررنگ شود، چرا كه در كشور ما سرمايه ها 
و ظرفيت های بس��ياری وجود دارد كه با تالش و روحيه جهادی به ثمر 

می نشيند.
 وی بي��ان كرد: ام��روز شهرس��تان گلپاي��گان با توج��ه ب��ه آب و هوا، 
خاک حاصلخيز و منابع آبی، به نسبت مطلوب ظرفيت بسيار خوبی برای 
ارتقای كشاورزی و اشتغال زايی دارد؛ به شرطی كه همه با تالش و پشتكار 

و البته با استفاده از روش های علمی و نوين در رونق كشاورزی بكوشند.
حجت االسالم اسماعيلی، با بيان اينكه خرده مالكی زمين های كشاورزی 
از مهم ترين موانع رونق اين بخش در شهرس��تان اس��ت، تصريح كرد: 
استفاده بهينه از منابع، ارتقای مكانيزاس��يون كشاورزی، تغيير الگوی 
كشت، يكپارچه سازی اراضی و اس��تفاده از روش های كارشناسی، مهم 
ترين راه های پيشرفت بخش كشاورزی در شهرستان است كه بايد مورد 

توجه قرار گيرد.

اولين جشنواره توت شهر درعلویجه
 اولين جش��نواره توت ش��هر علويجه، ديروز در مجموع��ه 13 هكتاری 
باغات توت اين شهر كه چندين سال پيش توسط شهرداری ايجاد شده، 
 با حضور مس��ووالن مختلف شهرس��تان و چندين ميهمان ويژه برگزار 

شد.
 در اي��ن جش��نواره در كن��ار برنام��ه ه��ای مختل��ف ت��دارک دي��ده 
ش��ده برای حاضرين در اين جش��نواره، ام��كان بازديد عالق��ه مندان 
از كارگاه ه��ای صنايع دس��تی و تع��دادی از آثار تاريخ��ی موجود در 
بافت تاريخی اين ش��هر كه پ��س از نجف آب��اد، رتبه دوم شهرس��تان 
 را از لح��اظ تع��دد آث��ار تاريخ��ی ب��ه خ��ود اختص��اص داده، فراهم 

شد.
برگ��زار كنن��دگان اولين جش��نواره توت ش��هر علويجه،ك��ه از اولين 
س��اعات صبح ديروز تا ظهر ادامه داش��ت، تالش داش��تند، پتانس��يل 
 ش��هر را در فهرس��ت آث��ار تاريخ��ی ناملم��وس يونس��كو، ب��ه   ثبت

برسانند.

 استاندار اصفهان گفت: اصفهان در گردشگری حرف 
نخست را در منطقه زده، و با توجه به سياست های 
دولت در رواب��ط بين الملل آمار ورود گردش��گران 
افزايش يافته و حضور تعداد زيادی از گردش��گران 

فرانسوی در اصفهان قابل توجه است.
زاين��ده رود، ب��ه نق��ل از اداره كل رواب��ط عمومی 
 اس��تانداری اصفهان،  رس��ول زرگرپور در ديدار با 
نايب رييس كميسيون امور خارجه و دفاع مجلس 
سنای فرانس��ه، با اش��اره به ويژگی های تاريخی و 
تمدنی اصفهان اظهار داش��ت:  كش��ورهای ايران و 
فرانسه در طول قرون گذشته تعامالت و ارتباطات 
خوبی را در حوزه های سياسی، فرهنگی و اقتصادی 

داشته اند.
وی افزود: بر اين باور هس��تيم كه با تشكيل دولت 
تدبير و اميد و سياست های اين دولت در ارتباطات 
بين الملل، اين تعامالت می تواند بيشتر و گسترده تر 

ادامه يابد.
اس��تاندار اصفهان، با بيان اينكه نتيج��ه مؤثر اين 
سياست های خارجی در طول 2 سال گذشته قابل 
مش��اهده بوده، اظهار اميدواری كرد ك��ه با توافق 
هسته ای ايران و گروه 1+5 اين مناسبات و ارتباطات 
افزايش يابد و تصريح كرد: اين موضوع يكی از داليلی 
بوده كه مذاكرات با جديت و با عزم راس��خ از سوی 

دو طرف پيگيری می شود.
وی با تاكيد بر اينكه اين مذاكرات بايد در يك ارتباط 
 نتيجه بخ��ش و با احت��رام متقابل پيگيری ش��ود، 
بيان كرد: هيچ زمانی مانند امروز ش��رايط دو طرف 
برای رسيدن به يك توافق عادالنه و با احترام متقابل 

فراهم نبوده است.
زرگرپور خاطرنشان كرد: ملت ايران انتظار دارد كه 
1+5 و به ويژه كشور فرانسه از اين شرايط طاليی و 

فرصت ايده آل بهترين بهره برداری را داشته باشد.
وی با بي��ان اينكه ايران ي��ك ب��ازار 80 ميليونی و 
كش��وری ثروتمند بوده، گفت: ايران كشوری است 
كه دارای رتبه های نخست و دوم در نفت و گاز جهان 
بوده، و با داشتن جايگاه استراتژيك در تنگه هرمز و 
خليج فارس يك قدرت منطقه ای بسيار مؤثر است.

استاندار اصفهان اظهار داشت: استفاده از همه اين 
مزيت ها و هم��كاری با چنين كش��وری برای غرب 
و به ويژه اروپا حياتی بوده، چرا ك��ه در حال حاضر 
كشورهای غربی و اروپا به اين نتيجه رسيده اند كه 
تمام مس��ائل منطقه بدون حضور ايران قابل رفع و 

رجوع نيست.
وی افزود: تصور می شود همه سياستمداران منصف 
اروپا و به ويژه فرانسه به اين باور اعتقاد دارند كه ايران 
به دنبال ايجاد و تهيه سالح هسته ای نبوده و به دنبال 

استفاده از انرژی هسته ای صلح آميز است.
زرگرپور به داليل عدم استفاده ايران در سالح های 
هسته ای اشاره و بيان كرد: سابقه 5 هزار ساله تمدنی 
ايران و مذهب اسالم كه دين صلح و دوستی بوده و 
هم چنين فتوای رهبر معظم اي��ران اين موضوع را 
تائيد كرده و مؤيد اين اس��ت كه جمهوری اسالمی 

ايران به دنبال سالح هسته ای نبوده و نيست.
وی با بيان اينكه مردم ايران عالقه ويژه ای به مردم و 
كشور فرانسه دارند، تصريح كرد: فرانسه مهد آزادی، 
تمدن و علم و دانش ب��وده و عالقه م��ردم ايران به 

شهر نوفل لوشاتو كه مدتی ميزبان رهبر كبير انقالب 
 اسالمی بوده، نشان می دهد ارتباط خوبی بين مردم 
دوكشور وجود داشته و اعتقاد دارم كه سياستمداران 
نيز بايد به ديدگاه های مردم توجه داش��ته باش��ند و 
اميدوار هستم كه شما نيز در بازديد از ايران، واقعيت ها 

را به سياستمداران انتقال دهيد.
اس��تاندار اصفهان، به بي��ان ظرفيت ه��ای اصفهان 
پرداخت و گفت: اصفهان در گردشگری حرف نخست 
را در منطقه زده و با توجه به سياس��ت های دولت در 
روابط بين الملل، آمار ورود گردشگران افزايش يافته و 
حضور تعداد زيادی از گردشگران فرانسوی در اصفهان 

قابل توجه است.
وی با اشاره به تمايل اصفهان برای ارتباطات تجاری، 
بازرگان��ی و فرهنگی با يكی از اس��تان های فرانس��ه 
خاطرنش��ان كرد: اصفهان ظرفيت های بااليی برای 
سرمايه گذاری در بخش گردشگری داشته و می تواند 
 همكاری ه��ای فی مابي��ن در اين زمينه گس��ترش

يابد.
زرگرپور، با اعالم آمادگی برای برگزاری هفته فرهنگی 
اصفهان در فرانسه اظهار داشت: ارتباطات گردشگری 
با حضور تورليدر های فرانسه و ارتباطات اقتصادی با 
حضور گروه های تجاری فرانسه در قالب اتاق بازرگانی 

می تواند آغاز شود.
وی با بيان اينك��ه متعاقب نتايج مطل��وب مذاكرات 
1+5 بستر برای اين ارتباطات بيشتر فراهم می شود، 
افزود: مسائل اقتصادی و بازرگانی می توانند ارتباطات 

سياسی را استحكام بخشد.
مشاهدات خود را به سناتورها و سياستمداران 

خود منتقل می كنيم
نايب رييس كميس��يون امور خارجه و دفاع مجلس 
س��نای فرانس��ه، در اي��ن دي��دار گف��ت:  صميمانه 
آرزومند هس��تم كه توافق نهايی بين ايران و جامعه 
بين الملل هرچه سريع تر انجام ش��ود، تا ايران بتواند 
 جايگاه قدرتمن��د خود را در بي��ن قدرت های جهان 

پيدا كند.
دانيل رنيه بيان كرد: آگاه هس��تيم كه ايران كشوری 
با فرهنگ بس��يار غنی و تمدنی ش��كوه من��د بوده و 
برای ديدن اين تمدن گران بها به اصفهان سفر كرده 
و معتقد هستيم كه همين يك روز برای ما كافی بوده 
كه فرهنگ با شكوه و با عظمت ايران را دريابيم و اين 
فرصتی است كه ايجاد ش��ده تا فرهنگ غنی ايران را 
درک ك��رده و در اين زمينه همكاری ه��ای خوبی را 

داشته باشيم.

استاندار اصفهان :

حضورگردشگرانفرانسویدراصفهانقابلتوجهاست

یادداشت

حوادث شهرستان ها

آيت اهلل كاظم صديقی،در افتتاح طرح تابستانه جوانه های صالحين، با بيان اينكه 
در قرآن به صبر و شكيبايی توصيه شده است، اظهار داشت: درون انسان 3 جبهه 
فكر، اعتقاد و باورها وجود داشته و همه چيز در زندگی انسان به اعتقاد و نوع تفكر 

وی بستگی دارد.
وی با اشاره به نقش جاذبه و كشش در س��ير انسان به سمت معارف الهی تصريح 
كرد: جوانان نبايد شبهات فكری را آسان بگيرند؛ و بايد برای زدودن آنها از ذهن 
خود تالش كرده و بدانند خداوند هستی مطلق و همه چيز مخلوق خداوند است؛ 
و دانستن اين مسائل صرفا در علم كالم كاربرد نداشته بلكه بار سياسی، اخالقی 

و تعليمی دارد.
امام جمعه موقت تهران افزود: انسانی كه معتقد به خالقيت خداوند بوده و اينكه 
همه چيز مخلوق خداوند است، خود را آزاد نمی داند؛ چرا كه آزادی و بی قيدی با 
مخلوق و مملوک خداوند بودن سازگاری ندارد، در حالی كه امروز برخی ها از آزادی 
دم زده و امربه معروف و نهی از منكر را خالف آن معرفی كرده و می گويند منكری 

باالتر از بيكاری و مشكالت معيشتی نيست.
وی با تاكيد بر اينكه انسان قانون مند و باتقوا خود را آزاد و بی قيد و بند نمی داند، 
خاطرنشان كرد: مساله ربوبيت خداوند هم صورت تكوينی و صورت تشريعی بوده 
و واليت فقيه در راستای ربوبيت خداوند اس��ت و كسانی كه مديريت خداوند در 
حوزه مديريت كشور را قبول ندارند در حقيقت ربوبيت خدا را در اين زمينه نفی 

كرده و منكر آن هستند.
آيت اهلل صديقی، اعتقاد به قدرت خداوند را موجب قدرتمند شدن انسان دانست و 
بيان كرد: امام خمينی)ره( به قدرت مطلق خداوند معتقد بوده و ايمان قلبی داشت 
كه قدرتی باالتر از خداوند وجود ندارد، و به دليل همين ايمان و اعتقاد قلبی بود كه 
امام خمينی)ره( آمريكا را قدرتی پوشالی می دانست و با آنها سازش نكرد و دربرابر 

ظلم واستكبار جهانی ايستاد بدون اين كه ترسی داشته باشد.
وی با بيان اينكه ترس و تمايل برخی افراد به س��ازش نشانه ضعف باور آنها است، 
گفت: باور اين افراد بسيجی گونه نيست، در حالی كه تفكر بسيجی سبب شد تا در 
8 سال و نيم جنگ تحميلی مردم ما با كشورهای قدرتمندی نظير آمريكا، انگليس، 
فرانسه، شوروی سابق و بسياری از كشورهای عربی مبارزه كرده و در اين مدت بدون 

واهمه در برابر دشمن بايستند.
امام جمعه موقت تهران افزود: اعتقاد به قدرت خداوند دليل پيروزی كش��ور در 
دفاع مقدس بود و كس��ی كه به قدرت خداوند معتقد اس��ت، از تحريم ها ترسی 
نداشته و خم به ابرو نمی آورد؛ در حالی كه مگر روزی ما به دست آمريكا است كه از 

تحريم های آن بايد بترسيم.

اتاق فكر بسيج برای توسعه امر به معروف 
در جامعه تشكيل شود

www.zayanderoud.com
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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 – مجتمع 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 دومنوبت  اول  

م الف:7863       
روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکی

وخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهایاجرایکارهایساختمانی
مرکزبهداشتیدرمانیکفران

وابستهبهشبکهبهداشتودرمانشهرستاندهاقانبهصورتسرجمع
 متقاضيان ش�ركت در مناقصه می توانند جهت كس�ب اطالعات بيشتر به س�ایت دانشگاه علوم پزش�كی اصفهان به آدرس
 www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتيبانی دانشگاه به آدرس/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و 

یا با شماره تلفن 37922059-031 واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمایند.



يادداشت

گشتی در اخبار

 طرح های انتقال آب
مجوز زيست محیطی می گیرد

 معاون وزیر نی��رو در امور آب و آبف��ا گفت: طرح ه��ای انتقال آب، 
طرح های بزرگی هس��تند که برای اجرای آنه��ا مطالعات مفهومی، 
زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در مناطق تحت تأثیر صورت 

می گیرد.
رحیم میدانی، اظهار داشت: منابع تأمین آب کشور در نقاط مختلف، 
یکسان و متمرکز نیست، در حالی که توزیع جمعیت در بخش های 
مختلف متمرکز شده است؛ از این رو با توجه به روند افزایش جمعیت، 
چاره ای جز انتقال آب بین حوضه ای برای تأمین مطلوب آب شرب 

آحاد مختلف جامعه نداریم.
وی افزود: طرح های انتقال آب، طرح های بزرگی هس��تند که برای 
اجرای آنها مطالعات مفهومی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی 

در مناطق تحت تأثیر صورت می گیرد.
معاون وزیر نیرو، با بی��ان اینکه اخذ مجوز زیس��ت محیطی پس از 
کامل ش��دن مطالعات هر طرح انجام می ش��ود، گفت: برای انتقال 
بین حوضه ای، باید مطالعات ارزیابی زیس��ت محیطی انجام شود و 
مطمئنا اخذ مجوز زیس��ت محیطی در تمامی طرح های انتقال آب 

صورت می گیرد.
میدانی تصریح کرد: اولویت تمامی برنامه ها و مسوولیت های وزارت 
 نیرو، تأمین مطلوب آب ش��رب در سراسر کشور اس��ت و در انتقال

بین حوضه ای آب نیز اولویت برای مصارف شرب است.
معصومه ابتکار رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، ش��امگاه 
سه شنبه )19 خرداد( در نشست شورای حفاظت و احیای رودخانه 
کارون در استان خوزستان اظهار داشت، طرح های گذشته انتقال آب 
بین حوضه ای بدون مطالعات زیست محیطی انجام شده و اکنون باید 

همه طرح ها مطالعات زیست محیطی داشته باشند.

 تولید ساالنه 60 تن ماهیان 
گرمابی در بادرود

مدیر جهاد کشاورزی نطنز، از تولید ساالنه 60 تن ماهیان گرمابی در 
50 استخر دو منظوره بادرود خبر داد.

 عبدالرضا مهدی بادی، اظهار کرد: کش��اورزان بادرودی در راستای 
تحقق بحث اقتص��اد مقاومتی در کنار مزارع خ��ود اقدام به پرورش 
ماهیان گرمابی کرده اند که این امر موجب اشتغال زایی و فراهم شدن 

اقتصاد کشاورزان شده است.
وی افزود: کشاورزان منطقه در س��ال های اخیر و با توجه به کمبود 
آب های زیرزمینی و اج��رای طرح های آبیاری تحت فش��ار اقدام به 
ساخت اس��تخر در مزارع خود کردند، و س��اخت استخر ذخیره آب 
آن ها را به فکر استفاده دومنظوره از استخرها انداخته و طرح پرورش 

ماهیان گرمابی در بادرود کلید خورد.
 مدیر جهاد کش��اورزی نطنز تصری��ح کرد: این ط��رح هم اکنون در 
50 باب استخر در حال اجراست، و کش��اورزان توانسته اند با تحقق 
شعار اقتصاد مقاومتی، ساالنه 60 تن ماهیان گرمابی را تولید و روانه 
بازار مصرف کنند.وی خاطرنش��ان کرد: به منظور ترویج این حرکت 
 اقتصادی واحد آم��وزش و ترویج اداره، اقدام ب��ه برگزاری یک دوره 
5 روزه، کالس مهارتی پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره 

آب در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنزکرد.

صادرات نفت ايران رکورد زد
آژانس بین المللی انرژی، در گزارشی از رشد صادرات نفت ایران در 
ماه گذشته میالدی خبر داده؛ و عنوان داشت که صادرات نفت ایران 

از سال ۲01۲ تا کنون به باالترین حد خود رسیده است.
بر اس��اس گزارش ماهانه آژانس بین  المللی ان��رژی، صادرات نفت 
ایران در ماه گذشته میالدی به یک میلیون و ۴00 هزار بشکه در روز 
رسیده که از نیمه سال ۲01۲ که تحریم  های غرب علیه ایران به اجرا 

گذاشته شد، یک رکورد محسوب می شود.
ایران قبل از تحریم های غرب روزانه تا ۲/5 میلیون بش��که صادرات 
نفت داش��ت، اما در س��ال ۲01۳ این رقم به حدود 1 میلیون بشکه 
 رسید. بر اس��اس گزارش بلومبرگ، آژانس بین المللی انرژی که به 
۲۷ کشور صنعتی جهان مشاوره انرژی می  دهد، در گزارش ماهانه 
خود می نویسد که صادرات نفت ایران در ماه میالدی می، نسبت به 

ماه قبل آن، ۲۳5 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
 این گزارش می گوید که ایران طی ماه گذش��ته مجموعا در هر روز

 دو میلیون و ۸50 هزار بشکه تولید نفت خام داشته است.
آژانس می نویسد که ایران برای روزی آماده می شود که تحریم های 
بین المللی لغو ش��ود و از لحاظ نظری این کشور قادر است چند ماه 
بعد از لغو تحریم ها، تولید نفت خود را به ۳/۴ میلیون تا ۳/6 میلیون 

بشکه در روز افزایش دهد.

المانیتور، با اشاره به این که کسری بودجه و استقراض 
دولت در نیم قرن گذش��ته یکی از منابع اصلی ایجاد 
تورم در ایران بوده اس��ت نوشت: حتی اگر تحریم ها 
کاهش یابد، مش��کل تورم هم چنان پابرجا می ماند 

زیرا دولت خود عامل اصلی تورم باالست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم پایگاه خبری المانیتور 
 طی گزارش��ی نوش��ت: به گفت��ه مقام��ات ایرانی و 
اقتصاد دانان ش��رکت کننده در بیس��ت و پنجمین 
کنفرانس سیاس��ت های پولی و ارزی ک��ه اخیرا در 
 تهران برگزار ش��د، برای دستیابی به رش��د پایدار و 
از بی��ن ب��ردن ش��کاف ه��ا در زمین��ه اش��تغال و 
 اس��تانداردهای زندگ��ی، ت��الش ها باید به س��مت 

تک نرخی کردن نرخ تورم متمرکز شود.
روحانی و تیم اقتصادی اش این روزها از رساندن نرخ 
تورم به حدود 15 دالر به خود می بالند. اما مقامات 
اذعان دارن��د که برای پایین ت��ر آوردن نرخ تورم راه 
دراز و پرچالشی را پیش رو دارند، زیرا اکنون که کار 
به هسته سخت تورم رسیده، نسبت به ابزارهایی که 
برای پایین آوردن نرخ تورم از ۴0 درصد به 15 درصد 
اس��تفاده ش��ده، این بار به ابزارهای کامال متفاوتی 

نیاز است.

از س��ال 19۷۳ تاکنون متوس��ط نرخ تورم در ایران 
 1۸/9درص��د ب��وده اس��ت. رق��م ۴9/۴ درص��د در 
۲0 مارس 1995 یعنی در دوران ریاس��ت جمهوری 
هاش��می رفس��نجانی، باالترین نرخ تورم ثبت شده 
بوده اس��ت. آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد 
که ایران ۴ دهه اس��ت که گرفتار نرخ تورم دو رقمی 
اس��ت، هرچند که ن��رخ ت��ورم در س��ال مالی ۷6-

 19۷5، ۸6-19۸5 و 91-1990 ب��ه زی��ر ده درصد 
رسیده است.

اکب��ر کمیجانی، مع��اون بان��ک مرکزی ای��ران در 
کنفرانس سیاس��ت های پول��ی و ارزی گفت، بانک 
مرکزی باید روی » تورم س��اختاری« متمرکز شود 
که صرفا ناش��ی از فزون��ی تقاضا بر عرضه نیس��ت، 
 بلکه مبتن��ی بر سیاس��ت ه��ای اقتص��ادی دولت 

است.
کمیجانی معتقد اس��ت که افزایش س��رمایه گذاری 
و بیش��تر ش��دن عرضه پ��ول، عام��ل اصل��ی تورم 
 در کش��ورهای در ح��ال توس��عه ای نظی��ر ای��ران 

است.
اما به رغ��م چالش های فراروی دول��ت برای کاهش 
تورم، کمیجانی ابزار اطمینان کرد که سیاست گذاران 

در ماه های باقیمانده از امسال، » نرخ تورم را حد اقل 
به 1۴ درصد کاهش دهند«.

وی افزود: حت��ی اگر تحریم ه��ای اقتصادی کاهش 
یابد، مشکل اصلی تورم هم چنان پابرجاست. دولت 
خود عامل اصلی تورم باالست، زیرا این سیاست گذار 
 پولی کش��ور همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی بوده 

است. 
هر زمان که بودجه با کسری مواجه می شود، دولت ها 
حق استقراض از بانک مرکزی  ) و بانک های تجاری 
در سال های اخیر( را پیدا می کنند. این سیاست در 
صورت تداوم، خود یک مانع عمده بر سر راه دستیابی 

به اهداف بلندپروازانه بانک مرکزی است.
حس��ن درگاهی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه ش��هید 
 بهشتی گفت، سیاست های کالن اقتصادی در ایران 
 سیاس��ت زده هس��تند و به صورت علم��ی مدیریت 
نمی ش��وند؛» به همین علت تالش ه��ا برای تثبیت 

اقتصاد همواره با شکست مواجه شده است«.
 درگاه��ی معتق��د اس��ت، سیاس��ت ه��ای مالی و 
بودجه ای، همواره بر سیاست پولی فشار آورده است. 
وی خواستار استقالل بانک مرکزی برای آزاد شدن 
این سیاس��ت گذار پولی گروگان دولت است. وی با 
انتقاد از نبود یک رویکرد متحد در قبال پول، مسائل 
مالی و بازارهای ارز، پیشنهاد کرد که برای دستیابی 
به تورم »پایین و با ثبات« نهاده��ای ویژه ای ایجاد 

شوند.
در ایران تقریبا همه کارشناسان اذعان دارند که برای 
با ثبات کردن و قابل پیش بینی کردن اقتصاد، دولت 
باید به عادت خود یعنی اس��تقراض از بانک مرکزی 
خاتمه ده��د و هزینه های خ��ود را به می��زان قابل 
توجهی کاه��ش دهد، اقدامی دردناک که مس��تلزم 
اصالحات س��اختاری در حوزه های مهم هزینه ای و 

صنعت بانکداری است.
کسری بودجه، در طی نیم قرن گذشته همواره یکی 
از منابع اصلی ایجاد تورم در ایران بوده است. از دهه 
1960 تاکنون دولت ها به منابع بانک مرکزی دست 

اندازی کرده اند. 
ای��ن روند پ��س از پی��روزی انق��الب اس��المی و با 
ه��دف مرتف��ع ک��ردن کس��ری بودج��ه ناش��ی از 
 ناآرام��ی ه��ای پ��س از انق��الب، جنگ ۸ س��اله و

 س��وء مدیری��ت ه��ای اقتص��ادی ادام��ه یافت��ه 
است.

المانیتور:

استقراض دولت، علت اصلی تورم در ایران است نه تحریم
تحريم را، سپر دفاع از خطاهای 

استراتژيک خود نکنیم
رییس مجمع واردات با بیان این که نباید همه مش��کالت را به 
گردن تحریم بیندازیم و از آن س��پری برای دف��اع از خطاهای 
اس��تراتژیک ایجاد کنیم گفت: بزرگ شدن دولت در سال های 
قبل، فضای سرمایه گذاری مولد در کش��ور را منجمد ساخته 

است.
محمد حسین برخوردار، با اشاره به خارج شدن تعداد کارمندان 
دولت از استانداردهای جهانی اظهار داشت: وقتی یک کارمند 
جدید به بدنه دولت اضافه می ش��ود، در واق��ع یک ترمز جدید 

مقابل فعاالن اقتصادی بخش خصوصی افزوده شده است.
وی ادامه داد: وقتی تعداد کارمندان از حد گذش��ت، خواسته یا 
ناخواسته کارمند مجبور است صرفا برای حفظ میز خود تالش 
کند و نه برای رفع مشکالت ارباب رجوع و نتیجه چنین نگرشی 
آن است که بخش خصوصی برای انجام فعالیت های قانونی خود 
در سازمان های مختلف مجبور اس��ت منافع کارمند را هم در 
نظر بگیرد و عمیق شدن چنین کنش و واکنشی، نتیجه ای جز 

گسترده شدن » فساد سیستماتیک« در اقتصاد کشور ندارد.
به گفته برخوردار، دولت فربه، فقط برای دوستان خود می تواند 
کار انجام دهد و بخش خصوصی برای آنکه از سد کاغذ بازی های 
بروکراسی اداری آن بگذرد، چاره ای ندارد جز آنکه با کارمندان 
 طرح رفاق��ت بریزد و به ای��ن صورت، رابط��ه جایگزین ضابطه 

می شود.
برخوردار، با اشاره به اینکه دولت عیالوار ذاتا به بخش خصوصی 
نمی تواند توجه کند، اضافه کرد: دولت در س��ال های گذشته 
با تزریق درآمد نفت به اقتصاد، فربه و تنبل ش��ده است. وقتی 
آمارها نشان می دهد دولت مجبور است به ۸/5 میلیون کارمند 
دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت کند و تعداد مدیران 
 واحد های س��تادی و اس��تانی کش��ور به بیش از ۴00 هزار نفر 
می رسد، چگونه می تواند دغدغه ای برای توسعه و عمران کشور 

و بهره برداری از پتانسیل بخش خصوصی داشته باشد؟ 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نباید همه 
مشکالت را به گردن تحریم ها بیاندازیم و از آن سپری برای دفاع 
از خطاهای استراتژیک گذش��ته ایجاد کنیم. باید قبول کنیم 
بزرگ ش��دن دولت در سال های قبل، فضای س��رمایه گذاری 
مولد در کشور را منجمد ساخته، انرژی فعاالن اقتصادی بخش 
 خصوصی را تلف کرده، فساد اداری را سیتماتیک کرده و راه را 

بر خالقیت جوانان ما بسته است.
وی ادامه داد: یکی از تبعات فربه شدن دولت، تحمیل بروکراسی 
کند، سنگین و زائد اداری است، که نتیجه ای جز انحراف سرمایه 

از مسیر اقتصاد مولد و کاهش بهره وری فعاالن اقتصادی ندارد.
برخوردار، پیش��نهاد کرد دولت می تواند به منظور تس��ریع در 
فرایند کوچک شدن ساختار خود، با اختصاص بودجه مناسب از 
محل سرمایه های ثابت ، منبع مالی مناسبی برای بازخرید شدن 

کارمندان فراهم کند.

دستاورد های سفر 10 بازرگان زن ايرانی، به آمريکا 
فریال مس��توفی، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره نتایج و دستاورد های سفر 
هیات 10 نف��ره از زنان ب��ازرگان ایرانی به کش��ور آمریکا با بیان اینکه س��فر 
 World بانوان کارآفرین برنامه ای بود که در س��ال ۲015 توس��ط موسسه
learning سازماندهی شده بود، اظهار کرد: بر این اساس از گروهی 10 نفره 
 شامل هفت بانوی کارآفرین و سه بانوی هنرمند توسط این موسسه دعوت به 

عمل آمد.
او ادام��ه داد: این موسس��ه یک س��ازمان غیرانتفاعی اس��ت، ک��ه در زمینه 
توس��عه های آموزش��ی اقتصادی و رواب��ط بین الملل در بیش از ۷5 کش��ور 
دنیا فعالی��ت دارد. این س��ازمان از طری��ق برنامه های آموزش��ی بین المللی 
خود تا کنون موفق ش��ده بی��ش از 100 هزار ش��رکت کننده از نقاط مختلف 
 جغرافیایی و با فرهنگ های گوناگون و شرایط اقتصادی و سیاسی را گرد هم 

جمع کند .
مس��توفی با اش��اره به این که موسس��ه World learning با کمک سایر 
سازمان های همکار و زیرمجموعه خود نس��بت به اجرای این برنامه مبادرت 
 کرده اس��ت، گفت: تمامی گروه های درگیر در این برنامه با هدف ایجاد تفاهم 

دو جانبه بین ایران و آمریکا فعال بودند.
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: از سال ۲00۴ تا کنون در حدود ۴00 نفر 
از ایران در رشته های مختلف اقتصادی، هنری، بازرگانی، ورزشی، فرهنگی و 
غیره به صورت گروه های چند نفره به آمریکا س��فر کرده اند که همگی توسط 

این موسسه هماهنگ شده اند.
به گفته مس��توفی،  ارائه دیدگاه کلی درباره روند فعلی اقتصادی، سیاس��ی و 
هم چنین فاکتورهای اجتماعی تاثیرگذار و مش��وق توسعه کسب و کارهای 
کوچ��ک و کارآفرینی در کش��ور آمریکا، تش��ویق مدل اقتصادی مش��ارکت 

بخش خصوصی و دولتی و برنامه  هایی در جهت پش��تیبانی کس��ب وکارهای 
کوچک، بررس��ی بهترین روش ها در بازرگانی و نش��ان دادن نقش مهم زنان 
در توس��عه ش��کوفایی اقتصادی، جس��ت وجوی روش های خالقان��ه غلبه بر 
 دش��واری هایی که مانع پیش��رفت ش��غلی و رس��یدن بانوان به اهداف شان 

می شود.
او افزود: نش��ان دادن چگونگی ارتباط موثر زنان پیش��رو با یکدیگر در جهت 
پش��تیبانی یکدیگ��ر و و ارتقای ف��ردی آنها، نش��ان دادن تاثیرات مش��اغل 
 کوچک کش��ور آمریکا بر اقتصاد منطقه ای و ملی و نشان دادن راه های توسعه 

کس��ب  وکارهای کوچک و تاثیر مثبت آنها بر ارتقای جوام��ع فقیر، همگی از 
اهداف این سفر بوده است.

مس��توفی با اش��اره به این که بانوان کارآفری��ن در چهار ش��هر آمریکا یعنی 
واشنگتن، سانفرانسیس��کو، کانزاس و بوس��تن بود، تصریح کرد: در هر کدام 
 از این شهر ها موضوعات متفاوتی بررسی ش��د، ولی در عین حال یک هدف و 

آن هم کارآفرینی مد نظر بود.
عضو ات��اق بازرگانی تهران ب��ا تاکید بر این که در 15 س��ال گذش��ته میزان 
 کس��ب وکارهای زنان در ح��دود 1/5 برابر رش��د داشته اس��ت، تصریح کرد: 
در حال حاضر ۳0 درصد از کل کس��ب وکارها، متعلق به زنان است. به عالوه 
 یک پنجم بنگاه ه��ا دارای درآمد یک میلیون دالر و یا بیش��تر متعلق به زنان

 است.
ب��ه گفت��ه او، تجارت های کوچ��ک، اثر بزرگ��ی در تج��ارت آمری��کا دارند؛ 
زن��ان بیش��تر و بیش��تری ب��ه چرخ��ه تجارت  ه��ای کوچ��ک پیوس��ته اند 
و ای��ن می��زان در ح��ال افزای��ش اس��ت. در واقع ش��رکت های زن��ان 1/5 
 براب��ر بیش��تر از س��ایر تجارت ه��ا در 15 س��ال گذش��ته رش��د داش��ته

 است.
مس��توفی، با اش��اره به این که با این که میزان مش��ارک زنان در ش��رکت ها 
رو ب��ه افزایش اس��ت ولی هن��وز اخت��الف جنس��یتی در افراد اس��تخدامی 
وج��ود دارد، بیان ک��رد: تحقیقات اتاق بازرگانی واش��نگتن نش��ان می دهد 
اغلب خوداش��تغال ها در غ��رب ای��االت متحده آمریکا اس��ت، اولی��ن رتبه 
س��ازمانی در این کش��ور با ۴5/۴ درصد خود اش��تغالی کارکنان توسط زنان 
 ایجاد شده اس��ت و ایالت واش��نگتن در رتبه چهارم، و تگ��زاس در رتبه دوم

 است.
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نوبت چاپ  اول 
 آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره9065 مورخ 94/3/21 

مبلغ تضمین شرکت در مدت قرار دادعنوان پروژه ردیف
مناقصه )به ریال (

مبلغ برآورد اولیه به ریال 
) بر اساس فهرست بها 

سال 92( 
نوبت 

مناقصه 

اول312/000/0001/689/696/176 ماه تکمیل هنرستان فنی درچه خمینی شهر 1

اول521/000/0004/612/670/873 ماه تکمیل استخر سرپوشیده فرهنگ دستگرد برخوار2

اول632/000/0008/350/244/823 ماهتکمیل هنرستان فنی و حرفه ای شهید بهشتی فالورجان3

اول316/000/0002/854/692/282 ماهتکمیل مدرسه مشارکتی منزوی زاده باغبادران4

اول418/000/0003/724/749/924 ماه تکمیل استخر سرپوشیده دانش آموزی گلپایگان5

1- دستگاه  مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 2- موضوع مناقصه : مندرج در جدول فوق 3- تاریخ ومهلت دریافت و گشایش 
 اسناد مناقصه : الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز از انتشار آگهی از تاریخ 94/3/23 لغایت پایان وقت اداری مورخ 94/3/25 
ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری مورخ 94/4/4  ج( زمان گشایش پاکات  اسناد مناقصه :روز شنبه مورخ 94/4/6 در محل سالن 
جلسات  د( قیمت پیشنهادی پیمانکارالزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد   ه( نحوه عقد قرار داد به صورت زیر بنایی بر اساس 
بخشنامه سرجمع )100/6405 مورخ 89/2/4( می باشد. 4- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه : اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل 
درب شرقی بازار هنر - اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان ) امور قرار دادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیر خانه جهت تحویل پاکات 
 مناقصه ( )تلفن تماس : 32222889( 5- نوع تضمین قابل قبول ش�رکت در مناقصه : الف( سپرده )واریز بحساب شماره 2173060202008 
بانک ملی ( ب( ضمانت نامه معتبر بانکی6- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه 
قابل تمدید می باشد.  متن این مناقصه در پایگاه  اینترنتی iets.mporg.ir , www.nosazimadaresisf.ir قابل رویت می باشد ضمنا شرکتهایی 

می  توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
م الف 8019

نوبت اول 

اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره کل راه آهن  اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل الذکر از طریق  طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی وحقوقی اقدام نماید .

تذکر: نوع شغل در غرفه آزادبه وسیله مزایده گران پیشنهاد می گردد و متعاقب آن پس از بررسی و موافقت کمیسیون معامالت به متقاضی جهت عقد قرار داد اعالم خواهد 

شد.

1- مهلت و محل دریافت اسناد : حداکثر تا س�اعت12 روز چهارشنبه مورخ 94/03/27 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نش�انی : اصفهان - جاده شیراز - بعد از 

ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن - امور قرار دادها 

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه  مورخ 94/04/06 به نشانی : دبیر خانه امور اداری 

3- زمان بازدید : از تاریخ 94/03/23 تا تاریخ  94/03/27 از ساعت 9 الی 11

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها : ساعت 9 صبح  روز شنبه مورخ 94/04/07 به نشانی : دفتر مدیریت 

5-  هزینه اسناد: مبلغ )200/000( ریال 

6- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR امکان پذیر می باشد .

7- هزینه چاپ و نشر هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ) ریال (مدت محل اجراموضوع  مزایده 

واگذاری محل جهت اجاره غرفه ها و 
12 ماهدر سالن مسافری و کوی منازل راه آهن اصفهانتعاونی مصرف کارکنان

1- آزاد 2/600/000 ریال 2- 
ساندویچ سرد 2/600/000  ریال 
3- هدیه سرا 2/100/000  ریال 
-4 کافی شاپ 2/100/000 ریال 

-5 گزو شیرینی 2/000/000 ریال 
-6 آزاد 1/000/000 ریال 7- آزاد 
2/600/000 ریال 8- کتاب فروشی 
2/100/000 ریال 9- صنایع دستی 

2/100/000 ریال 10- تعاونی مصرف 
کارکنان 3/120/000 ریال 

اداره کل راه آهن اصفهان 

 آگهي   تجدید مزایده عمومی 

شماره 43/94/1/م  

م الف 7887

نوبت اول 



یادداشت یادداشت

هفت هنر

 رونمایی ازپارچه زربفت ضریح 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها

با حضور مسووالن کشوری پارچه زربفت ضریح حضرت معصومه سالم اهلل 
علیها،که آخرین سفارش ادیب معاون فقید صنایع دستی اصفهان، و یادگار 
آخرین استاد گالبتون اصفهان استاد عباسعلی فوالدگر بود، رونمایی شد. 
در دومین روز از هفته جهانی صنایع دستی، پارچه زربافت ضریح حضرت 
معصومه سالم اهلل علیها که به س��فارش مرحوم احمد ادیب معاون صنایع 
دس��تی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان طراحی و بافته ش��ده است، در 
مراسم تجلیل از فعاالن هنر صنایع دستی رونمایی شد. طراحی و نقشه این 
اثر نفیس صنایع دستی اصفهان، توسط خانم حدادگر انجام شده و بافت و 
تولید اثر را استاد مهدی شمسعلی با همراهی خانم ها داوری و عباسپور به 

سرانجام رسانده است.
هم چنین ای��ن اث��ر، ی��ادگاری از آخرین اس��تاد نامی گالبت��ون دوزی 
اصفه��ان، مرح��وم عباس��علی فوالدگ��ر اس��ت؛ و ۵۰۰ گ��رم گالبتون 
در باف��ت آن به کار رفته اس��ت. آغ��از تا انج��ام این اثر نفی��س زری بافی 
 که باف��ت آن در زمان حی��ات مرحوم ادیب انجام ش��د، یک س��ال و نیم 
ب��ه ط��ول انجامی��ده اس��ت.گفتنی اس��ت بافت ای��ن صنعت دس��تی 
نفی��س اصفه��ان، ب��ر اس��اس خواب��ی انجام ش��د ک��ه مرح��وم ادیب 
 در اواخر عم��ر خود در ارتب��اط با بافت ای��ن پارچه ب��رای ضریح حضرت 
معصوم��ه س��الم اهلل علیها دی��ده ب��ود و ب��ر ای��ن اس��اس کار طراحی 
 و  انتخ��اب اس��اتید ب��رای باف��ت آن را انج��ام داد؛ و ت��ا زمان ف��وت وی 

۱۰ سانتی متر از این پارچه زربافت بافته شد.

آلبوم عارِف شیدا با آواز صدیق تعریف 
منتشر می شود

 پن��ج تصنی��ف اج��را نش��ده از » ع��ارف قزوین��ی« و ی��ک تصنی��ف از 
» علی اکبر ش��یدا«، همراه ب��ا 7 آواز تازه با اش��عاری از حافظ، هوش��نگ 
 ابته��اج )س��ایه( و ... ب��ا اج��را و ص��دای صدی��ق تعری��ف در مجموع��ه 
» عارِف شیدا« به مناسبت هشتاُدمین سال خاموش��ی » ابوالقاسم عارف 
قزوینی« تصنیف ساز، ترانه سرا، شاعر، خواننده، نغمه پرداز و از چهره های 

جنبش مشروطه به زودی منتشر می شود.
صدیق تعریف، خواننده این اثر موسیقیایی در بروشور این آلبوم، یادداشت 
مفصلی تحت عنوان » باغ خونی« درباره » عارف قزوینی« به تحریر درآورده 
است. در بخشی از این یادداشت آمده اس��ت: تا پیش از سربرآوردن و تولد 
هنری » ابوالقاسم عارف قزوینی« تصانیف و ترانه ها ساختار و سازمانی تقریباً 
مشخص و اغلب تکراری داشتند. به طور معمول و رایج، این خط مشخص 
و یکنواخت هم چنان به صورت افقی پی��ش می رفت که عارف در حرکتی 
انقالبی و نوآورانه، این حرکت یکنواخت و افقی را به شکل عمودی و فواره ای 
دیگرگونه کرد. این تغییرات چه به لحاظ س��اختار موس��یقیایی و گردش 
ملودی و چه به لحاظ واژگان، کالم و شاعرانگی اش، پرواز متهورانه ای بود 
 که تا پیش از او قطعاً بی س��ابقه بوده و تأثیراتش تا به امروز جاری و ساری 

است.

خدا کند سرگیجه معنوی نگیریم
گالیه از تبعیض در برجس��ته کردن خادمان دین در مقایس��ه با س��ایر 
افتخار آفرینان کش��ور، و دعا برای دچار نشدن به س��رگیجه معنوی از 
 مهم ترین بخش های مراسم نکوداشت مدیر سابق دارالقرآن استان تهران 

بود.
مرتضی طالیی، رییس هیات مدیره اتحادیه موسس��ات قرآنی مردمی 
کشور و عضو شورای شهر تهران، در سخنانش در مراسم تکریم مهدی 
نادی مدیر سابق دارالقرآن الکریم استان تهران، اشاره ای به رفتار نامتوازن 
مسووالن در برخورد با خادمان دین و سایر افتخار آفرینان کشور کرد و 
گفت: البته ما دادن مدال، زمین و پورشه را به این افراد الزم می دانیم اما از 
مسووالن انتظار داریم که خادمان دین را هم همین گونه برجسته کنند.

 طالیی در ادامه، روی س��خن را به س��وی صداوس��یما گرفت و افزود: 
اگر صداوس��یما نیز حامالن و عام��الن قرآن کریم را در همین س��طح 
 ب��ه مردم نش��ان ده��د، گرای��ش جامعه ب��ه ق��رآن و اخ��الق افزایش 

می یابد.
  وی ب��ا اش��اره ب��ه س��خنی از عب��اس س��لیمی، معل��م پیشکس��وت 
قرآن کریم درباره ویژگی های چهره قرآنی اظهار داشت: به گفته ایشان 
چهره قرآنی کسی است که اندیشه، گفتار و کردار قرآنی داشته باشد که 

متأسفانه جامعه امروز ما در هر سه بخش دچار نقیصه است.
 عضو شورای شهر تهران، مهدی نادی را چهره ای به واقع قرآنی دانست و 
گفت: عمل قرآنی، او را تبدیل به چهره ای ماندگار در عرصه فعالیت های 

قرآنی کرده است.
مسیری که دوری از آن سبب سرگیجه معنوی می شود 

 سیدمحس��ن موس��وی بل��ده، عض��و هی��ات امن��ای س��ازمان 
دارالقرآن الکریم نیز طی س��خنانی در این مراس��م، موسسات قرآنی را 
به عنوان تش��کل های برافرازنده پرچم قرآن در کشور، نیاز مبرم جامعه 
دانست و ضمن اشاره به مش��کالت پیش روی آنها گفت: هیچ گاه نشد 
که به عنوان مدیر یک موسس��ه به آق��ای نادی مراجعه کنی��م و ناامید 
بازگردیم، و گویا ایش��ان دغدغه اش برای رفع مشکالت موسسات بیش 

از خود آنهاست.
 این معلم پیشکس��وت قرآن افزود: » واهلل« در ای��ن مدت به جز خوبی، 

متانت، اخالص و عشق به کار از آقای نادی ندیدیم.
 وی مشکالت پیش روی فعالیت های قرآنی و تالش برای برطرف کردن 
آنها را لذت بخش دانست و گفت: آنچه فعالیت انسان ها را در هر زمینه ای 

لذت بخش می کند رفع موانع مسیر است.
 موس��وی که با وجود کس��الت و س��رگیجه در این محفل حضور یافته 
بود، تصریح کرد: باید خود را برای نعمت در مس��یر قرآن بودن که لطف 
خداست آماده کنیم، تا با قرار گرفتن در این راه مستحکم دچار سرگیجه 

معنوی نشویم.
خصوصیات  یک مدیر قرآنی

 رتبه باالی علمی حوزوی و دانش��گاهی، بهره مندی از محضر اس��اتید 
معظمی چون رهبر انقالب و آیت اهلل جوادی آملی، صبر، عدم شتابزدگی 
 در انجام امور، تواض��ع و فعالیت مضاعف قرآنی در س��اعات غیر اداری، 
از خصوصیاتی بود که حجت االسالم حسین کوششی مدیرعامل اتحادیه 
مؤسسات قرآنی مردمی کشور، به عنوان نخستین سخنران برای نادی 

ذکر کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: برای حمایت 
ازصنایع دستی، شکل گیری خانه های صنایع دستی 
استان دنبال می ش��ود؛ و ایجادپایگاه صنایع دستی 
 درابیان��ه به عن��وان روس��تای هدف گردش��گری از

طرح های مهم این برنامه است.
فریدون اللهیاری،در مراس��م تجلی��ل از هنرمندان 
 برجس��ته و فعاالن برت��ر صنایع و هنرهای دس��تی، 
به جایگاه اصفهان در حوزه صنایع دس��تی اش��اره و 
 اظهار داش��ت: اس��تان اصفهان با فعالی��ت در حدود 
۲۰۰ رش��ته از ۳۶۰ رش��ته کش��ور شایس��ته 
 عن��وان پایتخ��ت صنای��ع دس��تی ای��ران و جهان 

است.
وی با اش��اره به اینک��ه اصفهان هنرمن��دان خالق و 
توانمند در سطح جهان و کش��ور پرورش داده است، 
ابراز داش��ت: تاریخ اصفهان به لحاظ صنعت، صنایع 
 دس��تی و هنرهای دس��تی بس��یار پرافتخار اس��ت؛ 
به گون��ه ای که نخس��تین هنرمندان خالق بش��ری 
از این خطه برخاس��ته اند و آث��اری از این هنرمندان 
را در پای��گاه ه��ای باس��تانی این بخ��ش تاریخی از 
 فالت مرک��زی ایران مانند تپه های س��یلک ش��اهد 

هستیم.
صنایع دس�تی اصفه�ان، نم�اد فرهنگ و 

تمدن ایران اسالمی
وی روز صنایع دس��تی را بهانه ای برای ارج نهادن به 
هنر ارزشمند صنایع دس��تی به عنوان نمادهای مهم 

فرهنگی و هنری س��رزمین ایران برش��مرد و گفت: 
صنایع دس��تی با چالش ه��ای جدی روبرو اس��ت؛ 
نخس��تین بار در قرن ۱۹ می��الدی ب��ا ورود صنایع 
مصنوعی و ماش��ینی که هنر و خالقیتی در س��اخت 
آن به کار نرفته بود، صنایع دس��تی در کشورهایی با 
 سابقه و پیشینه بلند تمدنی با مشکالت جدی روبرو  

شدند.
اللهیاری با اشاره به اینکه به دلیل بی توجهی در عرصه 
مدیریتی در طول سالیان، آسیب جدی بر پیکره این 
جریان ارزشمند فرهنگی وارد شد، ابراز داشت: پس 
 از سال ها مسووالن متوجه ش��دند که در برابر ورود 
بی روی��ه کاالهای خارجی آس��یب ج��دی در حوزه 
فرهنگی، تمدنی و اقتصادی به کش��ورمان وارد شده 
اس��ت؛ چراکه نگاه به صنایع دستی در درجه نخست 
تمدنی و فرهنگی، و در مرحله دوم اقتصادی اس��ت؛ 
و س��عی در احیای این صنایع دس��تی انجام شد که 
مرحوم ادیب در اصفهان در این راس��تا تالش زیادی 

کرد.
توس�عه صنای�ع دس�تی، از مه�م تری�ن 

راهکارهای توسعه اقتصادی کشور
وی با بیان اینکه صنایع دس��تی به دلیل ایجاد دامن 
 گس��ترده برای اش��تغال و امکان ص��ادرات، یکی از 
مهم ترین راهکارهای رفع مشکالت اقتصادی جوامع 
و از راه های توسعه کشور اس��ت، یادآور شد: یکی از 
سیاس��ت های دولت آموزش صنایع دستی است که 

اهتمام جدی در این ارتباط در اصفهان انجام ش��ده 
و سالیانه ۴ هزار تعهد آموزش در این ارتباط داریم.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان، یکی از مش��کالت 
حوزه صنایع دستی را آموزش های استاد و شاگردی 
و عدم حمایت کاف��ی از این نوع آموزش برش��مرد و 
تصریح کرد: باید راهکاری قانونی برای حمایت از این 
بخش اندیشیده ش��ود تا نظام صنایع دستی در کنار 

شیوه های مدرن، جایگاه خود را حفظ کند.
تاس�یس خانه صنایع دس�تی میرترابی، 

در نطنز
 وی ب��ا بیان اینک��ه در ح��ال پیگیری ش��کل گیری 
خانه های صنایع دس��تی در اصفهان هستیم، گفت: 
حدود هشت خانه صنایع دس��تی در اصفهان داریم؛ 
که به شکل فعال در سطح اس��تان فعالیت می کنند 
و به زودی خانه میرترابی در نطن��ز نیز، به جمع این 

مراکز می پیوندد.
اللهیاری گفت: هم چنین قرار است در ابیانه به عنوان 
یکی از روستاهای هدف گردش��گری، پایگاه صنایع 

دستی اصفهان ایجاد شود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در حوزه 
نگارگری اظهار داشت: بر این اس��اس تاسیس خانه 
نگارگری اصفهان را مدنظر داریم، که گام های اولیه 

در این ارتباط انجام شده است.
افتتاح مرکز آموزش های صنایع دس�تی 

مرحوم ادیب
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان، با اشاره به اینکه در 
این هفته افتتاح مرکز آموزش های تخصصی صنایع 
دستی مرحوم ادیب، در برنامه های میراث فرهنگی 
اصفهان است، تاکید کرد: ادیب از حامیان و پشتیبان 
اصل��ی صنایع دس��تی اصفه��ان بود و س��ازماندهی 
و پیش��رفت این صنایع به واس��طه نگاه عاش��قانه و 
ایثارگرانه وی به صنایع دستی اتفاق افتاد؛ و جای این 
امیدواری وجود دارد که این تعهد حرفه ای در سایر 

همکاران نیز انتقال پیدا کند.
تاس�یس دو بازارچ�ه صنای�ع دس�تی در 

اصفهان
وی با بیان اینکه در سال ۹۴ تاسیس دو بازارچه مهم 
صنایع دس��تی را مدنظر داریم تا عرص��ه مصنوعات 
هنرمندان آس��ان تر ش��ود، اضافه کرد: الزم اس��ت 
نمایش��گاه هایی از آثار صنایع دس��تی ایجاد شود تا 
هنرمندانی که امکان ارتباط مس��تقیم با بازار صنایع 
دستی را دارند تولیدات خود را بتوانند به متقاضیان 

عرضه کنند.
اللهیاری ابراز داشت: اهتمام و عزم جدی ما این است 
که صنایع دس��تی از بحران مش��کالت رها شود و با 
برنامه ریزی صحیح، صنایع دستی اصفهان بار دیگر 

جایگاه ویژه خود را در جهان به دست آورد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد :

خانه نگارگری اصفهان تاسیس می شود
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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فقدان سند مالكيت
وكالتنامه  بموجب  نيا  طيبي  سيدحسام  بوكالت  صالحپور  حيدر  ورثه  اينكه  به  نظر 
23752– 94/1/18 دفتر247 شهرضا با ارائه حصر وراثت و فرم 19 مالياتي مربوطه با 
ارائه دو برگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده است مدعي 
ثبتي  باريكي بخش يك  مفقود شدن سند مالكيت شش دانگ پالك 34/61 واقع درآب 
شهرضا گرديده اندكه سند مالكيت مذكور ذيل ثبت 4518 صفحه 500 دفتر 45 به نام 
نامبرده ثبت و سند صادر شده كه بموجب سندرسمي شماره 44622–46/7/27 دفتر 
نيز  فاطمه صالحپور  كه  داده  انتقال  فاطمه صالحپور  به  را  مالكيت خود  يك شهرضا 
مالكيت خود را بموجب سندشماره 864–49/11/25 دفتر2 شهرضا به حيدر صالحپور 
انتقال داده كه اينك ورثه حيدر صالحپور درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده 
است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي 
شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره 
اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده 
واگر ظرف  نمايد  تسليم  مثبت  اعتراض خودرابامدارك  آگهي  اين  انتشار  از  پس  روز 
مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نگردد اداره ثبت 
سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد نمود .و اگر سند 
مالكيت يا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد 

شد. ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

1/118 شماره:1394/04/19582-1394/1/19 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ قطعه 
زمين معروف باال سنجدين پالك شماره 640 فرعی از 118- اصلی واقع در جاريان 
 بخش 9 ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام دخيل كاشانی فر فرزند لطف ا...

و غيره در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است اينك 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در مورخ 1394/04/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
 تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.فيش شماره999403.

تاريخ انتشار:1394/03/23 م الف:10 مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد وامالك نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

ششدانگ  حدود  تحديد  اينكه  به  نظر  شماره:1394/03/12-1394/04/47922   3/296
يكدرب باغ و به مساحت 255 مترمربع و به شماره پالك 1189 فرعی از 141- اصلی 
واقع در باغستان پايين طرق بخش 11 ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی و به 
موجب رای شماره 139360302033000182-1393/02/29 هيات قانون تعيين تكليف 
اصغر  فرزند  برونك  مسعود  آقای  در سهم  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی 
برقرار گرديده است و به نامش در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن 
به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در مورخ 1394/04/20 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در 
روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
پذيرفته  تا 30 روز  تنظيم صورتمجلس تحديدی  تاريخ  از  ثبت  قانون  ماده 20  مطابق 
انتشار:1394/03/23 م الف:48 عباسعلی عمرانی - رئيس ثبت اسناد  خواهد شد.تاريخ 

وامالك نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

3/398 شماره: 1394/82/50389-1394/3/20 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ باغ 
مشجر پالك شماره 765 فرعی واقع در كامو پالك بيست و يك اصلی بخش 12 كاشان 
كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسنعلی بزرگيان فرزند علی در جريان ثبت 
است و عمليات تحديد حدود قانوی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه 
مورخ 94/4/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:94/03/23 زرگری 

كفيل ثبت اسناد و امالك جوشقان 

ابالغ رای 
3/399 شماره دادنامه: 9409970350400218 شماره پرونده: 9309980350400317 
شماره بايگانی شعبه: 930342 خواهان ها: 1- آقای عباس چهارسوقی فرزند محمدحسن 
چهارسوقی  صرافان  عزت  خانم   -3 محمدحسن  فرزند  چهارسوقی  حسين  آقای   -2
فرزند محمدحسن 4- آقای اصغر صرافان چهارسوقی فرزند محمدحسن با وكالت آقای 
محمدعلی جنترانی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ.بزرگمهر – ابتدای خ.شريف 
ط.پايين و آقای محمود آذربايجانی   – ساختمان بهمن   – بانك تجارت  جنب   – واقفی 
فرزند رضا به نشانی اصفهان – چهارراه نورباران – ابتدای شريف واقفی – جنب بانك 
طبقه اول خواندگان: 1- خانم زهره موسوی خوانساری  ساختمان بهمن –  تجارت – 
اقدس  3- خانم  مهدی  فرزند  آقای سيد مجتبی موسوی خوانساری   -2 مهدی  فرزند 
مهدی  فرزند  خوانساری  موسوی  حسين  سيد  آقای   -4 محمد  ميرزا  فرزند  بزرگزاد 
5- آقای ميرسيد علی موسوی خوانساری فرزند مهدی 6- خانم حوراندخت موسوی 
المكان 7- خانم ملوك پورطباخ 8-  خوانساری فرزند مهدی همگی به نشانی مجهول 
خانم زهرا پناهی فرزند حسن 9- اميرحسين پناهی فرزند حسن 10- خانم زهره پناهی 
به  همگی  پناهی  حكيمه  خانم   -12 فرزند حسن  پناهی  عباس  آقای   -11 فرزند حسن 
به  آقای حسين كشانی  كوچه طباطبايی - پالك24، 13-   – ارديبهشت  نشانی خيابان 
به  الزام   -1 خواسته ها:  قديم  متحده  گاراژ   – بهشتی  دكتر  خيابان   – اصفهان  نشانی 
تنظيم سند رسمی اجاره 2- مطالبه خسارت گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات 
پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقايان حسين و عباس شهرت چهارسوقی و اصغر صرافان چهارسوقی و خانم عزت 
صرافان چهارسوقی با وكالت آقايان محمود آذربايجانی و محمدعلی جنترانی به طرفيت 
وراث مرحوم حسن پناهی به اسامی ملوك پورطباخ – اميرحسين و عباس و زهره و 
حكيمه و زهرا شهرت پناهی وراث مرحوم مهدی موسوی خوانساری به اسامی اقدس 
بزرگزاد – ميرسيد علی سيدحسينی – سيد مجتبی و حوراندخت و زهره شهرت همگی 
موسوی خوانساری و آقای حسين كشانی به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه رسمی 
به انضمام خسارات دادرسی با اين توضيح كه خواهانها جمعًا مالكين ششدانگ گاراژ 
اصفهان  ثبت  يك  ثبتی 2467و2467/5و2467/13و2467/14 بخش  پالكهای  به  متحده 
می باشد و به موجب اجاره نامه رسمی 46322 مورخه 1346/6/5 دفترخانه 64 اصفهان 
مورث خواهانها مرحوم محمدحسن چهارسوقی كل گاراژ را به مورث خواندگان اول 
و دوم مرحومين حسن پناهی و مهدی موسوی خوانساری اجاره بدهد و چون برابر 
مندرجات سند رسمی اجاره مستاجرين حق واگذاری منافع را نسبت به هر يك از مغازه 
های داخل گاراژ به اشخاص ثالث داشته اند و خوانده رديف آخر يكباب مغازه از گاراژ 
را به عنوان مستاجر متصرف و به شرح خواسته تقاضای رسيدگی نموده اند موضوع 
به جلب نظر كارشناس موكول و به شرح نظريه واصله كه به شماره 93/12/27-437 
ثبت دفتر دادگاه گرديده اجمااًل حكايت از تعيين مغازه تصرفی خوانده رديف آخر كه به 
صورت دو دهنه كه به شغل انباری اشتغال داشته و ميزان اجاره بها را از تاريخ تقديم 
دادخواست 93/3/18 به مأخذ ماهيانه 500/000 ريال برآورد نموده است به اين نظريه 
اعتراض موثری از سوی طرفين به عمل نيامده است فلذا دعوی خواهان وارد تشخيص 
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  به مواد 7و8 و قسمت اخير ماده 10  مستنداً 
1356 و رای وحدت رويه شماره 9 مورخه 1355/3/10 هيات عمومی ديوانعالی كشور 
خوانده رديف آخر را به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و سپس تنظيم اجاره 
نامه رسمی نسبت به يكباب مغازه داخل در گاراژ متحده با خواهانها به مأخذ اجاره بها 
ماهيانه 500/000 ريال و طبق شرايط مرسوم و متعارف در اجاره نامه های رسمی 
و دستمزد  دادرسی  هزينه  پرداخت  به  آخر  می نمايد همچنين خوانده  و محكوم  ملزم 
كارشناس و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهانها محكوم می گردد و با توجه 
به قطع رابطه استيجاری فيمابين خواهانها و خواندگان رديفهای اول و دوم مستندا به 
بند چهارم ماده 84 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد 
اين رای غيابی بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه 

می باشد.م الف:6166 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/400 شماره: 93-1234ش9 به موجب رای شماره 1677 تاريخ 93/9/25 شعبه نهم 
مهرداد  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
ريال   12/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به  صادقی 
بابت اصل خواسته و 170/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی به مبلغ 
320/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
له  محكوم  حق  در  مركزی  بانك  شاخص  طبق  حكم  اجرای  زمان  لغايت   )93/7/27(
بهايی و همچنين  خ.شيخ   – بيمارستان مهرگان   – نشانی اصفهان  به  مرتضی مومنی 
مبلغ نيم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 

عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء 
اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود  باشد و در صورتی  آن ميسر  از  به  محكوم 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و 
اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:6167 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/401 شماره دادنامه: 9409970350400210 شماره پرونده: 9309980350400321 
شماره بايگانی شعبه: 930346 خواهان ها: 1- آقای عباس چهارسوقی فرزند محمدحسن 
چهارسوقی  آقای حسين   -3 محمدحسن  فرزند  چهارسوقی  اصغر صرافان  آقای   -2
فرزند محمدحسن 4- خانم عزت صرافان چهارسوقی فرزند محمدحسن با وكالت آقای 
محمدعلی جنترانی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ.بزرگمهر – ابتدای خ.شريف 
ط.پايين و آقای محمود آذربايجانی   – ساختمان بهمن   – بانك تجارت  جنب   – واقفی 
جنب   – واقفی  ابتدای شريف   – نورباران  چهارراه   – اصفهان  نشانی  به  فرزند رضا 
 -2 روغنی  رسول  آقای   -1 خواندگان:  اول  طبقه   – بهمن  ساختمان   – تجارت  بانك 
خانم عصمت روح االمين 3- آقای جواد روغنی 4- خانم فهيمه روغنی فرزند منصور 
5- آقای رضا روغنی فرزند منصور همگی به نشانی اصفهان – خيابان دكتر بهشتی 
پناهی فرزند  پناهی فرزند حسن 7- آقای عباس  گاراژ متحده قديم 6- خانم زهره   –
حسن 8- خانم حكيمه پناهی 9- خانم زهرا پناهی فرزند حسن 10- اميرحسين پناهی 
فرزند حسن 11- خانم ملوك پورطباخ همگی به نشانی اصفهان – خيابان ارديبهشت – 
كوچه طباطبايی – پالك24، 12- خانم زهره موسوی خوانساری فرزند مهدی 13- خانم 
اقدس بزرگزاد فرزند ميرزا محمد 14- آقای ميرسيد علی موسوی خوانساری فرزند 
مهدی 15- آقای سيد حسين موسوی خوانساری فرزند مهدی 16- خانم حوراندخت 
فرزند  خوانساری  موسوی  مجتبی  آقای سيد   -17 مهدی  فرزند  خوانساری  موسوی 
مهدی همگی به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- الزام به تنظيم 
زير  شرح  به  پرونده  محتويات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشكار:  اجاره  رسمی  سند 
مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقايان حسين و عباس 
شهرت چهارسوقی و اصغر صرافان چهارسوقی و خانم عزت صرافان چهارسوقی با 
وكالت آقايان محمود آذربايجانی و محمدعلی جنترانی به طرفيت وراث مرحوم حسن 
پناهی به اسامی ملوك پورطباخ – اميرحسين و عباس و زهره و حكيمه و زهرا شهرت 
پناهی وراث مرحوم مهدی موسوی خوانساری به اسامی اقدس بزرگزاد – ميرسيد علی 
سيدحسينی – سيد مجتبی و حوراندخت و زهره شهرت همگی موسوی خوانساری و 
وراث مرحوم منصور روغنی به اسامی رضا و رسول و جواد و فهيمه شهرت روغنی 
و عصمت روح االمين به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه رسمی به انضمام خسارات 
اين توضيح كه خواهانها جمعًا مالكين ششدانگ گاراژ متحده به پالكهای  با  دادرسی 
ثبتی 2467و2467/5و2467/13و2467/14 بخش يك ثبت اصفهان می باشد و به موجب 
خواهانها  مورث  اصفهان   64 دفترخانه   1346/6/5 مورخه   46322 نامه رسمی  اجاره 
مرحوم محمدحسن چهارسوقی كل گاراژ را به مورث خواندگان اول و دوم مرحومين 
سند  مندرجات  برابر  چون  و  بدهد  اجاره  خوانساری  موسوی  مهدی  و  پناهی  حسن 
رسمی اجاره مستاجرين حق واگذاری منافع را نسبت به هر يك از مغازه های داخل 
به  را  گاراژ  از  مغازه  يكباب  آخر  و خوانده رديف  اند  داشته  ثالث  اشخاص  به  گاراژ 
به  نموده اند موضوع  تقاضای رسيدگی  به شرح خواسته  و  عنوان مستاجر متصرف 
جلب نظر كارشناس موكول و به شرح نظريه واصله كه به شماره 93/12/27-7439 
ثبت دفتر دادگاه گرديده اجمااًل حكايت از تعيين مغازه تصرفی خوانده رديف آخر كه به 
شغل انباری اشتغال داشته و ميزان اجاره بها را از تاريخ تقديم دادخواست 93/3/18 به 
مأخذ ماهيانه 200/000 ريال برآورد نموده است به اين نظريه اعتراض موثری از سوی 
طرفين به عمل نيامده است فلذا دعوی خواهان وارد تشخيص مستنداً به مواد 7و8 و 
قسمت اخير ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و رای وحدت رويه 
شماره 9 مورخه 1355/3/10 هيات عمومی ديوانعالی كشور خوانده رديف آخر را به 
حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و سپس تنظيم اجاره نامه رسمی نسبت به يكباب 
مغازه داخل در گاراژ متحده با خواهانها به مأخذ اجاره بها ماهيانه 200/000 ريال و 
می نمايد  و محكوم  ملزم  های رسمی  نامه  اجاره  در  متعارف  و  طبق شرايط مرسوم 
حق الوكاله  و  كارشناس  دستمزد  و  دادرسی  هزينه  پرداخت  به  آخر  خوانده  همچنين 
وكيل طبق تعرفه در حق خواهانها محكوم می گردد و با توجه به قطع رابطه استيجاری 
فيمابين خواهانها و خواندگان رديفهای اول و دوم مستندا به بند چهارم ماده 84 قانون 
و  بوده  غيابی  رای  اين  می گردد  اعالم  و  دعوی صادر  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آيين 
 ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه می باشد.م الف:6168 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
رسيدگی:  مرجع   93/12/28-2278 دادنامه:  شماره   652-93 پرونده:  كالسه   3/402
 – اصفهان  نشانی:  جمشيدی  داور  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه 
جنب مسجد جامع قديمی گاز وكيل: محمد  دامداری –  روستای نصران –  خ.آبشار – 
عبدالهی ايچی نشانی: اصفهان – بزرگمهر – هشت بهشت غربی – نرسيده به گلزار – 
نبش كوچه سامان32- ساختمان وكال – طبقه اول خوانده: سيد حسين سهرابی نشانی: 
از وجه يك فقره چك  مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال قسمتی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  اعضا شورا 
با وكالت  داور جمشيدی  آقای  اختالف: در خصوص دعوی  قاضی شورای حل  رای 
آقای محمد عبدالهی ايچی به طرفيت آقای سيد حسين سهرابی به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000  ريال وجه چك به شماره 348624 مورخ 92/6/15 به عهده بانك صادرات 
شعبه امير حمزه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 320/000 ريال بابت هزينه 
نشر آگهی و 180/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )92/6/15( تا تاريخ اجرای 
حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد.  ظرف بيست روز 

م الف:6170 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسيدگی:  تاريخ   93/12/28-2276 دادنامه:  شماره   651-93 پرونده:  كالسه   3/403
داور  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/12/19
مسجد  جنوب   – دامداری   – يزان  روستای   – خ.آبشار   – اصفهان  نشانی  جمشيدی 
جامع قديمی گاز وكيل: محمد عبدالهی ايچی نشانی اصفهان – بزرگمهر – هشت بهشت 
طبقه اول خوانده: سيد حسين سهرابی  ساختمان وكال –  نرسيده به گلزار –  غربی – 
مبلغ  بابت طلب شامل  ريال  مبلغ 24/500/000  مطالبه  نشانی مجهول المكان خواسته: 
10/000/000 ريال قسمتی از يك فقره چك و مبلغ 14/500/000 ريال بابت رسيد عادی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی. گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا 
قاضی  رای  می نمايد.  رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم 
شورا: در خصوص دعوی آقای داور جمشيدی با وكالت آقای محمد عبدالهی ايچی به 
طرفيت آقای سيد حسين سهرابی به خواسته مطالبه مبلغ 24/500/000 ريال بابت طلب 
شامل مبلغ 10/000/000 ريال قسمتی از وجه يك فقره چك به شماره 348624 مورخ 
92/6/15 به عهده بانك صادرات شعبه اميرحمزه و مبلغ 14/500/000 ريال بابت رسيد 
عادی مورخ 92/9/6 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات 
در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و رسيد عادی ارائه 
شده كه امضا خوانده در ذيل آن وجود دارد و شرح دادخواست تقديمی و اليحه وكيل 
خواهان به شماره 1569/ل مورخ 93/12/18 مبنی بر اينكه مبلغ 10/000/000 ريال از 
وجه چك مورد ادعا به انضمام مبلغ 14/500/000 ريال بابت رسيد عادی را موكل از 
خوانده طلبكار می باشد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نيافته 
استناد  با  دانسته  بر صحت  را محمول  ننموده شورا دعوی خواهان  ارائه  و اليحه ای 
تجارت  قانون  310و313  مواد  و  مدنی  دادرسی  آيين  قانون  198و519و522  مواد  به 
بابت اصل خواسته و  به پرداخت مبلغ 24/500/000 ريال  به محكوميت خوانده  حكم 
مبلغ 510/000 ريال بابت هزينه دادرسی و نشر آگهی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخير تاديه كه در خصوص چك از تاريخ سررسيد چك موصوف 
)92/6/15( لغايت زمان اجرای حكم و در خصوص رسيد عادی خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست )93/4/9( لغايت زمان اجرای حكم طبق شاخص بانك مركزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد.م الف:6172 شعبه نهم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
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این 12 نفر به تاریخ 
پیوستند

 المپیک عاری
 از دوپینگ

امروز 23 خ��رداد،  39 س��ال از آخری��ن قهرمانی ای��ران در مس��ابقات فوتبال 
جام ملت های آسیا می  گذرد.

بعد از آنکه ای��ران در 23 خ��رداد 1355، کویت را در فینال برد و برای س��ومین 
 بار متوالی قهرمان جام ملت های آسیا شد، کش��ورمان دیگر هیچ گاه قهرمانی را 
در عرصه این رقابت ها به دست نیاورد. از آن به بعد در 10دوره جام ملت های آسیا 

شرکت کردیم و تنها در این بازی ها 3 بار به مقام سوم رسیدیم.
فهرست آخرین مردانی که با ایران قهرمان جام ملت های آسیا شدند عبارتند از:

منصور رشیدی در درون دروازه ، آندرانیک اسکندریان، نصراهلل عبداللهی، حسن 
نظری و بیژن ذوالفقارنسب در دفاع، علی پروین، ابراهیم قاسم پور و قلیچ خانی 
در خط میانی و علیرضا خورشیدی، حسن روش��ن و ناصر نورایی در خط حمله، 
غالمحسین مظلومی در نیمه دوم جای ناصر نورایی به میدان آمد، ضمن اینکه 
حشمت مهاجرانی سرمربی این تیم بود و این نفرات روی نیمکت نشسته بودند؛ 
س��هام میرفخرایی، حس��ن نایب آقا، علیرضا عزیزی، محمد صادقی و گارنیک 

شهبندری.

کمیته ملی المپیک برای کنترل دقیق تر و نظارت بیشتر روی 
ورزشکاران اعزامی به المپیک 2016 ریو، برنامه های خاص را 
تدارک دیده است.کیومرث هاشمی، رییس این کمیته  درباره 
برنامه های ستاد ملی مبارزه دوپینگ گفت: دوپینگ پدیده 
جدیدی در دنیا نیست و در همه کشورها وجود دارد. هر چه 
ابزار کنترلی و نظارتی بیش��تر باش��د به همان نسبت میزان 
آسیب کمتر است. وی ا دا مه  داد: با توجه به سیاست گذاری 
ستاد ملی مبارزه دوپینگ، تمام فدراسیون ها روی این مساله 
حساس هستند و به ویژه  در رشته ها ی مدال آور المپیک این 
حساسیت بیشتر است. هاشمی افزود: در جلسات تخصصی 
با فدراسیون ها، به صورت ویژه ای به آنها تاکید می کنیم که 

کنترل و نظارت خود را بیشتر کنند. 

لیگ جهانی والیبال 2015 ؛

ایران - روسیه، در اندیشه تحقق یک آرزو

 فعالیت  گروهی ، برای حضور 
در استقالل

باشگاه اس��تقالل، این روزها در ش��رایط ویژه ای به سر می برد و 
عده ای در تالش هس��تند به منظور فعالیت های سیاس��ی این 

باشگاه را در اختیار بگیرند.
با وجود سپری شدن نزدیک به یک ماه از پایان لیگ چهاردهم، 
هنوز تکلیف دو باشگاه پرس��پولیس و استقالل مشخص نشده 
است. پس از چهار بار برگزاری، مزایده سِر کاری سرانجام این دو 

باشگاه بار دیگر در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفتند.
این بار اما به جای امیررضا خادم، نصراهلل سجادی معاون ورزش 
قهرمانی و حرف��ه ای وزارت ورزش عهد ه دار مس��وولیت این دو 
باشگاه ش��د، ولی هم چنان بس��یاری بر این اعتقادند که خادم 
تصمیم گیرنده اصلی اس��ت چه این که انتخاب سبک  دست به 
عنوان اسپانسر باش��گاه اس��تقالل بر این موضوع ُمهر تایید زد. 
سبک  دست همان فردی اس��ت که از سوی حمیدرضا سیاسی 

مدیرعامل پیشین پرسپولیس به باشگاه استقالل معرفی شد.
از این موضوع که بگذریم به فعالیت های مشکوکی می رسیم که 
مدتی است در سکوت کامل خبری انجام می شود. این موضوع 
درباره باشگاه استقالل به چشم می خورد. این روزها گروهی در 
تالش هستند به هر نحوی که شده باشگاه استقالل را در اختیار 
بگیرند. آنها با ِعلم به اینکه س��ال 94، س��ال انتخابات مجلس 
شورای اس��المی اس��ت، فعالیت سیاس��ی خود را در قالب این 

باشگاه آغاز کرده اند.
سناریو به این صورت پیش رفته که بانکی که تازه مجوز گرفته 
وارد این ماجرا ش��ده و مالک عم��ده این بانک ک��ه قبال هم در 
استقالل فعالیت می کرد، در پاسخ به دعوت حضور در استقالل 
به مدیری که پیش تر در پرسپولیس فعالیت کرده، پاسخ منفی 
 داده و گفته دوس��ت ندارد نام و مس��وولیتش رس��انه ای شود و 
عالقه مند است هم چنان در سایه به فعالیت بپردازد. این دو فرد 
که در استقالل و پرس��پولیس حضور داشتند با یکدیگر فعالیت 
تجاری می کنند. مالک عمده این بانک پیشنهاد داده که اسپانسر 
پیراهن استقالل می ش��ود و در ازای پرداخت 2 میلیارد تومان 
مدیرعامل را انتخاب می کند. فرد معرفی شده برای مدیرعاملی 

استقالل هم قبال سابقه فعالیت در این باشگاه را داشته است.
اصل این ماجرا که اسپانسر حق دارد اعضای هیات مدیره و البته 
مدیرعامل را انتخاب کند، درست و منطقی است اما نکته ای که 
در این میان باید به آن توجه کرد برخی فعالیت های مش��کوک 
است. گفته می شود سه عضو هیات مدیره و مدیرعامل منتخب 
گروهی که تالش می کنند استقالل را در دست بگیرند، تمایالت 
خاص سیاسی دارند و بهانه شان برای اسپانسر شدن در باشگاه 
اس��تقالل برنامه ریزی برای انتخابات مجلس س��ال 94 و البته 
انتخابات دیگر اس��ت. شنیده می ش��ود برخی مسووالن وزارت 
 ورزش و جوان��ان ه��م در جریان این س��ناریو هس��تند که اگر 
این گونه باشد و واکنشی نشان ندهند باید از آنها هم پرسید که 
چرا سرنوشت یک تیم که هواداران میلیونی دارد را به بازی های 

سیاسی گره می زنند.

با منت نمی مانم
مهاجم تیم فوتبال پرس��پولیس اعالم کرد ک��ه اگر برای فصل 
آین��ده او را نخواهن��د با ه��ر ش��رایطی در این تی��م نمی ماند.

مهدی دغاغله، در م��ورد اینکه چق��در بابت فصل گذش��ته از 
باشگاه پرسپولیس طلب کار اس��ت، اظهار داشت: نه من، بلکه 
 فکر می کنم تم��ام بازیکنان بی��ن 35 تا 40 درصد از باش��گاه

  طل��ب کار هس��تند. وی در خص��وص مش��کالتی ک��ه ب��رای 
احمد نوراللهی پیش آمده است، خاطرنشان کرد: نمی دانم چرا با 

نوراللهی این کار را انجام دادند.
 این بازیکن می خواهد فص��ل بعد هم برای پرس��پولیس بازی 
کند و نباید با او این رفتار را انجام می دادند. مهاجم تیم فوتبال 
پرسپولیس در پاسخ به این سوال که آیا فصل آینده در این تیم 
می ماند یا خیر، گفت: من با باش��گاه پرسپولیس یک سال دیگر 
قرارداد دارم و منتظر تماس مس��ووالن باش��گاه هستم تا ببینم 
تکلیفم چیست؛ اگر مرا بخواهند که می مانم، اگر هم نخواهند با 

منت در پرسپولیس نمی مانم.
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مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن گفت: من خ��ودم اصفهانی 
هس��تم، اما در بح��ث مدیریت نباید کس��ی س��پاهان و 

ذوب آهن را در یک کفه ترازو بگذارد.
سعید آذری، در خصوص روندی که طی شد تا ذوب آهن 
بتواند قهرمان جام حذفی ش��ود، گفت: مسیر موفقیت ما 
یک مس��یر نس��بی بود، چرا که ذوب آهن به فینال لیگ 
قهرمانان آس��یا هم رفته و نباید با این قهرمانی خودمان 
را فریب دهیم، اما مساله ای که وجود داشت تغییر نگرش 
بود؛ چرا که یکی از مش��کالت باشگاه ذوب آهن تغییرات 
پیاپی سرمربی بود، به طوری که طی دو سال 7 مربی در 
این تیم کار کردند که البته باید از همه آنها تش��کر کنم؛ 
اما این مربیان تا می خواس��تند برنامه های شان را در تیم 
پیاده کنند این فرصت به آنها  داده نمی شد. وی ادامه داد: 
اولین موضوعی که مورد نظر ما بود این تغییر نگرش بود. 
ش��اید برخی مربیان ایرادهای فنی هم داشتند، اما خیلی 
تأثیرگذار نبود و ما تالش کردیم تا اعضای هیات مدیره را 
متقاعد کنیم؛ چون به توانایی کادر فنی مان ایمان داشتیم 
و آنها ه��م برنامه های خوب��ی برای ذوب آهن داش��تند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اظهار داشت:  االن که صحبت 
می کنم حرف من این نیس��ت که به دنب��ال نتیجه صرف 
باشیم، بلکه کار ما انجام فرایندی بود تا بتوانیم برنامه های 
استراتژیک مان را پیش ببریم؛ که این مساله جان دوباره ای 
به ذوب آهن داد. آذری، درباره اینکه یحیی گل محمدی 
در ذوب آهن ماندگار خواهد شد یا نه، گفت: گل محمدی 
مش��کلی برای ماندن ندارد و ما وی را امروز به ماموریتی 
به کشور ترکیه فرس��تادیم، تا از کمپ تمرینی ذوب آهن 
در استانبول دیدار کند و قرارداد سه بازی احتمالی در این 
اردو را هم امضا کند. وی اف��زود: گل محمدی تعهدی به 
باشگاه داده که خاص اس��ت و کار او با ما تمام شده است، 
و خودش هم این را می داند که ش��رایط ما یک ش��رایط 
حرفه ای اس��ت و گروه هم دلی داری��م و ذوب آهن جایی 

نیس��ت که کس��ی را بخواهیم علی رغم میل باطنی نگه 
داریم، و این مساله از مدیرعامل گرفته تا پایین ترین سطح 
برای همه یکسان است؛ اما باید بگویم کار گل محمدی و 
ذوب آهن تمام شده و یحیی مش��کلی برای ماندن ندارد.

آذری، درباره این که گفته می شود قاسم حدادی فر قصد 
جدایی از ذوب آهن را دارد و مقصد احتمالی او پرسپولیس 
است، افزود: ذوب آهن خانه حدادی فر است، و این دو با هم 
عجین شده اند و مطمئن باش��ید حدادی فر در ذوب آهن 
می ماند. وی در خصوص اینکه گفته می ش��ود دو باشگاه 
اصفهانی س��پاهان و ذوب آهن هزینه های سرسام آوری 
داشته اند، افزود: اصال این طور نیست. من خودم اصفهانی 
هستم و س��پاهان را دوس��ت دارم، اما از ش��ما خواهش 
 می کنم ذوب آهن و سپاهان را در یک کفه ترازو نگذارید؛

چرا که وضعیت ما با سپاهان متفاوت است. همین کارلوس 
سانتوز، سال گذشته با ما قرارداد 226 هزار دالری داشت 
اما امس��ال گفت که 316 هزار دالر می خواهد که ما به او 
گفتیم هر تیمی تو را با این قیمت خواست به آن جا برو چرا 
که ما زیر بار چنین قضایایی نمی رویم. مدیرعامل باشگاه 
ذوب آه��ن در پایان اظهار داش��ت: یحی��ی گل محمدی 
بهترین است و به همین دلیل در ذوب آهن حضور دارد، 
و امیدوارم تیم بتواند با مربی گری او قهرمان آسیا شود.

سعید آذری :
سپاهان و ذوب آهن را ، در یک کفه ترازو نگذارید

مردان ج��وان کارلوس کی روش، در دیداری دوس��تانه 
مقابل ازبکس��تان نمایش قابل قبولی داش��تند و موفق 
شدند در زمین این تیم به یک پیروزی دیرهنگام دست 

یابند.
تیم فوتب��ال ایران در دیداری دوس��تانه در تاش��کند با 
ازبکس��تان، با تک گل دقیقه 93 مهدی ترابی به برتری 

رسید.
س��رمربی تیم ملی در این ب��ازی از نفرات ج��وان خود 
استفاده کرد تا در راه دراز رسیدن به جام جهانی، ایران از 

بازیکنان جوان و تازه نفس برخوردار باشد.
ازبکس��تان در این دیدار تقریب��ا با نف��رات اصلی خود 
در میدان حاضر ش��ده بود. ایگانتی نس��تروف، س��ردار 
رشیدف، بهادر نسیم اف و موس��ائف از سوی میرجالل 
کاس��یمف به میدان فرستاده ش��ده بودند؛ با این وجود 
ازبک ها نتوانس��تند مقابل ایران در ورزشگاه خانگی به 
 برتری دس��ت پیدا کنند. از س��ویی کارلوس کی روش، 
به نفرات جوان ایران در این بازی میدان داده بود. مهدی 
طارم��ی، مهدی تراب��ی، میالد محمدی و س��عید عزت 
اللهی اولین بازی ملی خ��ود را تجربه می کردند، که می 
تواند نویدبخش آینده درخش��انی برای تیم ملی باشد. 
 ازبک ها در این بازی فرصت های بس��یاری داشتند، اما 
 واکن��ش ه��ای خ��وب علیرض��ا حقیق��ی و عملک��رد 
خط دفاعی، مانع از باز شدن دروازه ایران شد.تیم ملی نیز 
در نیمه دوم چندین بار مقابل دروازه ازبکستان خطرساز 
شد، که مهم ترین بخت را سردار آزمون از دست داد. در 
واپس��ین لحظات بازی مهدی ترابی، موفق شد از روی 
غفلت خط دفاعی ازبکس��تان گل برتری را وارد دروازه 
این تیم کند.تیم مل��ی برای بازی ه��ای مقدماتی جام 
جهانی 201۸، در این بازی ب��ه میدان رفت؛ جایی که با 

ترکمنستان، عمان، گوام و هند هم گروه است.

جوان گرایی، در راه 
جام جهانی

 

آکادمی تخصصی والیبال اصفهان یک��ی از ۸ آکادمی 
ثبت شده در کشور است.

مهدی عطایی مدیر آکادمی تخصصی والیبال اصفهان با 
بیان این مطلب اظهار داشت: این آکادمی برای اولین بار 
در استان اصفهان با مجوز رسمی از فدراسیون والیبال 
جمهوری اس��المی ایران و با هدف آم��وزش والیبال با 
جدیدترین متدهای آموزش��ی روز دنیا، آموزش زبان 
 تخصصی ب��ه والیبال آم��وزان، ایجاد  محیطی س��الم، 
پر نش��اط و معرفی اس��تعدادهای برتر به فدراس��یون 

والیبال ایران راه اندازی شده است.
 وی ادام��ه داد: فدراس��یون والیب��ال ای��ران بازیکنان

 ملی پوش آینده خ��ود را از این ۸ آکادمی در س��طح 
کشور انتخاب می کند، ما در آکادمی اصفهان به دنبال 
استعدادیابی بازیکنانی هستیم که از نظر فیزیک قدی 
و آمادگی جسمانی در شرایط مطلوبی به سر می برند، 
 و جدیدترین متده��ای روز والیب��ال دنی��ا را در کنار 
رشته های شنا، ژیمناستیک و بدنسازی، به آنها آموزش 
م��ی دهیم؛ چراک��ه این رش��ته های ورزش��ی ارتباط 

مستقیم با والیبال دارند.
مهدی عطایی، پیرامون س��الن ه��ای آکادمی والیبال 
اصفهان گفت: مربیان مجرب آکادمی والیبال اصفهان 
در سالن های 17 ش��هریور و بهزیستی به سنین 9 الی 
15 سال در دو بخش آقایان و بانوان آموزش می دهند؛ 
 و س��عی بر این داریم که در آخر تابس��تان با پایان ترم 
3 ماه��ه، نتیجه خوبی برای والیب��ال پایه اصفهان رقم 

بخورد.  
مدیر آکادم��ی تخصصی والیب��ال اصفه��ان در پایان 
افزود: این آکادمی می تواند به والیبال استان اصفهان 
 کمک کن��د و برترین ها را به مربی��ان تیم ملی معرفی 

کنند.

شروع کارآکادمی والیبال        
از اول تیرماه

�

تیم ملی والیبال ای��ران در دوگانه س��وم خود در 
رقابت های لیگ جهانی 2015 بای��د در کازان به 
مصاف روسیه، قهرمان المپیک برود. لیگ جهانی 
والیبال 2015 در حال برگزاری اس��ت و در گروه 
یک، هش��ت تیم برتر این رقابت ها یعنی تیم های 
برزیل، ایتالیا، صربستان و استرالیا به مصاف یکدیگر 
می روند؛ تا سه تیم از این گروه به مرحله نهایی این 
رقابت ها که به میزبانی برزیل برگزار می شود، صعود 
کنند. در گروه دوم این رقابت ها نیز آمریکا، قهرمان 
لیگ جهانی والیبال سال 2014، روسیه، قهرمان 
سال 2013 لیگ جهانی و المپیک 2012 لندن و 
لهستان، قهرمان جهان در سال 2014 با تیم ملی 

والیبال ایران هم گروه هستند.
نبرد یک امتیازی ها

تیم ملی والیب��ال ایران تاکنون 4 مس��ابقه برگزار 
کرده اس��ت، که حاصل آن تنها کسب یک امتیاز 
بوده است؛ که با این حال تیم ایران باالتر از روسیه و 
در مکان سوم جدول رده بندی قرار دارد. شاگردان 
ب��ودان در دوگانه نخس��ت خود در ل��س آنجلس 

برابر آمریکا قرار گرفتند و با نتایج مشابه 3 بر یک 
مغلوب حری��ف خود ش��دند. تیم ای��ران از آن جا 
به لهس��تان رفت تا برابر تیم ملی این کش��ور قرار 
بگیرد؛ ملی پوشان ایران در بازی نخست با نتیجه 
 3 بر ی��ک و در ب��ازی دوم برابر لهس��تان با نتیجه 
3 بر 2 بازنده شدند، تا حاصل 4 مسابقه تیم ایران 
کسب یک امتیاز باشد.حاال ملی پوشان ایران باید 
در دوگانه س��وم خود، برابر روس��یه قرار بگیرند؛ 
تیمی که وضعیت بهتری نس��بت به ای��ران ندارد. 
البته روس ها در 4 بازی اخیر خود نشان دادند که 
دنبال اهداف دیگری غیر از موفقیت در لیگ جهانی 
هستند، و شاگردان بودان می توانند از این موضوع 
استفاده کنند. تیم روسیه در دو بازی اول خود در 
خاک لهستان، برابر شاگردان آنتیگا قرار گرفت که 
حاصل آن دو شکست با نتایج 3 بر صفر و 3 بر 2 بود. 
روس ها در دو بازی دوم خود در آمریکا، به مصاف 
شاگردان اس��پرو رفتند که در آن دو مسابقه هم با 
نتایج 3 بر یک و 3 بر صفر بازنده شدند، و حاال باید از 

ایران میزبانی کنند.

                            

معروف، برگ برنده ایران برابر روسیه
از روس��یه می ت��وان ب��ه کش��وری که تی��م ملی 
والیبالش هم چون یک ماش��ین ق��درت، دروگر 
مدال تورنمنت های مختلف بین المللی است، یاد 
کرد. تیم روسیه همیش��ه تیمی دردسرساز برای 
والیبال کش��ور ما بوده، طلسمی که هیچ گاه برای 
ما شکس��ته نش��ده و پیروزی در مقابل این تیم به 
یک آرزو تبدیل ش��ده اس��ت. تیم ملی کشورمان 
در دور نهایی لیگ جهان��ی 2014، به مصاف تیم 
روس��یه رفت و در نهایت با یک بازی زیبا در مقابل 
این تیم با نتیجه 3 بر2 شکس��ت خورد. به جرات 
می توان گفت افتخ��ارات و قدرت تیم روس��یه و 
وجود بازیکنانی هم چون موزرسکی با 2 مترو 1۸ 
سانتی متر قد و الکسی اسپیریدونوف و میخائیلوف، 
لرزه بر وجود ه��ر تیمی می ان��دازد، اما هیچ بعید 
نیست که در لیگ جهانی 2015 با شکست این تیم 
 بار دیگر نام کشورمان را بر زبان جهانیان بیاندازیم. 
 از س��وی دیگ��ر ب��ا رفت��ن کاپیت��ان تی��م ملی،

سعید معروف، به تیم زنیت کازان روسیه و هم بازی 

شدن با بازیکنان روسی از جمله اسپریدوف، چشم 
امیدی برای گشودن رمز و راز تاکتیک های ماشینی 
روس ها شده، هر چند حضور کاپیتان معروف، بلند 
مدت نبود، اما با هوش و ذکاوتی که پاس��ور خالق 
ایران دارد از کار انداختن ماش��ین قدرت روس ها 

غیر ممکن نیست.
جدالی حیثیتی برای قهرمان المپیک

قهرمانی روس��یه در المپی��ک 2012 لندن، یکی 
از به یادماندنی ترین لحظ��ات المپیک بود؛ آنان با 
پیروزی بر برزیل یک قهرمانی رویایی را در المپیک 
لندن رقم زدند. ایران و روسیه در سال های گذشته 
چندین بار در میادین رس��می به مصاف یکدیگر 
رفتند و البته در تمام مسابقات پیروزی با روس ها 

بوده است.
 با این حال برگزاری دیدارهای دوس��تانه و حضور 
در تورنمنت ه��ای تدارکاتی مختل��ف برای هر دو 
تیم فرصت دس��ت و پنجه نرم کردن را پدید آورد. 
در آخرین رویارویی های والیبال ایران و روس��یه، 
ملی پوش��ان ایران از مجموع 3 بازی دوس��تانه با 
روس ها در خاک آنها دو پیروزی کسب کردند، اما 
در دیدارهای رسمی شرایط به گونه ای دیگر بوده 
است و روسیه همیشه مقابل ایران پیروز بود؛ حاال 
جدال این دو تیم جالب اس��ت، چراکه ش��اگردان 
ک��واچ در اندیش��ه انتقام  گیری، طلسم ش��کنی و 
پیروزی بر روسیه هس��تند و روس ها هم به عنوان 
 قهرمان المپیک دوست ندارند در خاک خود بازنده 

باشند.
ورونکوف در اندیشه تغییر نسل

آن��دری ورونکوف، س��رمربی 49 س��اله تیم ملی 
روسیه نیز از آن دسته مربیانی است که نمی توان 
از کنار نامش به سادگی گذشت. او اگر چه از ابتدای 
لیگ جهانی دو س��ال گذش��ته، و از ب��ازی مقابل 
ایران س��رمربیگری روس ها را آغاز ک��رد، اما طی 
سال های گذش��ته نفر دوم کادر فنی این تیم بود، 
که مدال طالی لیگ جهانی، جام جهانی و المپیک 
را کس��ب کرد. ورونک��وف در حقیق��ت جایگزین 
والدیمیر آلنکو )سرمربی سابق روسیه( شد که از 
قهرمانی در والیبال جهان اش��باع شده بود. او آمد 
و موفق شد بدون فوق س��تاره هایی مثل ماکسیم 
 میخایلوف، روسیه را در لیگ جهانی سال گذشته،

در صدر رده بندی دنی��ای والیبال حفظ کند. حاال 
ورونکوف با روسیه دنبال تغییر نسل است تا بتواند 
به اهداف باالتر خود یعنی سکوی المپیک برسد، اما 
بعید به نظر می رسد که آنها حاضر باشند برابر ایران 

با توان کمتری بازی کنند.

مص�اف ش�اگردان ب�ودان با ماش�ین
 درو کننده افتخارات

روسیه یکی از پرافتخارترین تیم های والیبال جهان 
است. آنها وارث سیستم ش��وروی سابق هستند. 
والیبال مکانیکی و قدرتی تیم روس��یه مبتنی به 
دفاع مس��تحکم و تمرکز روی بلندزن ها خصیصه 
جدا نشدنی والیبال روس ها اس��ت. روسیه امروز 
بیشترین مدارس والیبال جهان را در اختیار دارد. 
لیگ روس��یه پویاترین و گ��ران قیمت ترین لیگ 
والیبال جهان است. از سوی دیگر تیم ملی والیبال 
ایران که در عرصه جهانی هنوز بسیار نوپاست، به 
دنبال کسب نخس��تین افتخارات بین المللی خود 
است. تمام افتخارات والیبال ایران به دو قهرمانی در 
آسیا و نایب قهرمانی و قهرمانی در بازی های آسیایی 
خالصه می شود و نهایتاً می توان به عنوان چهارمی 
لیگ جهانی در سال گذشته و کسب عنوان ششمی 
در رقابت های قهرمانی جهان اشاره کرد؛ اگر چه تیم 
ملی والیبال ایران تا کنون همه قدرت های والیبال 
جهان را حداقل یک بار شکست داده است، اما هیچ 
گاه موفق نشده در یک مسابقه رسمی برابر روسیه 
پیروز ش��ود. بهترین نتیجه تیم ملی والیبال ایران 
برابر روسیه به باخت 3 بر 2 از این تیم در جام جهانی 
2012 برمی گردد. تیم روسیه در مرحله مقدماتی 
لیگ جهانی والیبال سال 2013 دو بار تیم ایران را با 
نتیجه 3 بر صفر شکست داد، و در مرحله نهایی لیگ 
جهانی سال گذشته نیز ایران با نتیجه 3 بر 2 مغلوب 
روسیه شد؛ و حاال بازیکنان ایران انگیزه زیادی دارند 

که برابر این تیم پیروز شوند.
دریاف�ت  س�رویس های موج�ی نقطه 

ضعف روس ها
روس��یه با س��بک والیبال قدرتی و متکی به بازی 
فیزیکی با اتکاء به قد بلن��د، همواره در طول تاریخ 
یکی از قدرت ه��ای بالمنازع والیب��ال جهان بوده 
و نقش��ی انکار ناپذیری نیز در تکام��ل این ورزش 
داشته اس��ت. میانگین قدی این تیم تقریباً 2 متر 
است؛ آنالیزها نشان داده که نقطه قوت روس ها در 
سرویس و دفاع است؛ به طوری که این تیم در هر 
بازی به صورت میانگین حدود 7 تا ۸ امتیاز از زدن 
سرویس به دست می آورد. این تیم نقطه ضعفی هم 
دارد که آن دریافت س��رویس های موجی است و 
دانستن این نکته که بازیکنان ایران از بهترین های 
زننده س��رویس های  موجی هستند می تواند امید 
عالقه مندان را دوچندان کند؛ قطعا کواچ هم این 
نکته را به شاگردانش گوشزد می کند و آنها تمرکز 

خاصی روی این موضوع نشان می دهند.

سرخابی ها

اقدام ارزشی بازیکن ذوب آهن 
قاس��م دهنوی، بازیکن ذوب آهن اصفهان که سابقه بازی برای 
 سرخ پوشان تهرانی را دارد برای دیدار با جانبازان به آسایشگاه

 ثاراهلل رفت.
دهنوی، با انتشار تصویر یادگاری با موسی سالمت جانباز سرافراز 
کشورمان که یک پرسپولیسی دو آتیشه است، در صفحه شخصی 
اینستاگرامش نوشت: س��الم دو روز پیش رفتم پیش چندتا از 
جانبازان آسایشگاه ثاراهلل، وقتی کنارشون میشینی وباهات حرف 
میزنن تمام غم هات یادت میره خدایی هیچی نمیخوان ازتون 

فقط یادشون باشیدو بهشون سر بزنید.
از 76 نفرش��ون 27 نفر موندن بقیه شهید ش��دن تو آسایشگاه، 
بی ریاترین آدما اینجان تنهاشون نذارین از هزاربار رفتن کعبه 

ارزشش بیشتره، ببخشید، آرزوهاشون شهید شدنه.

از لنز دوربین



یادداشت

همایش بزرگ پیاده روی برگزار شد
همایش بزرگ پیاده روی، با حضور مردم و کارکنان دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.
همایش بزرگ پیاده روی صبح جمعه در ش��هرکرد از سوی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.
 مردم ش��هرکرد مس��یر دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد

)ستاد مرکزی( در خیابان آیت اهلل کاشانی تا پارک تهلیجان 
را پیاده روی کردند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد در مراسم پایانی این 
پیاده روی در پارک تهلیجان شهرکرد گفت: استان چهارمحال 
و بختیاری یکی از اس��تان های پاک کش��ور است که عوامل 
تهدید کننده سالمت نسبت به استان های دیگر در این استان 

کمتر است.
مرتضی هاش��م زاده گفت: با وجود این که این استان دارای 
آب و هوا پاک به دور از آالینده ها است، اما بسیاری از مردم با 

کشیدن سیگار سالمتی خود را به خطر می اندازند.
وی گفت: آب و هوای پاک این اس��تان نعمت بزرگی اس��ت  
و نباید با کشیدن س��یگار و قلیان س��المتی خود را به خطر 

بندازیم.
وی اظهار داشت: باید به تغذیه خود برای کسب سالمتی توجه 
کنیم و از خوردن بیش از حد بس��یاری از گ��روه های غذایی 
مانند غذاهای پر چرب جدا پرهیز کنیم و خوردن س��بزی و 

میوه را مورد توجه بیشتر قرار دهیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد بیان کرد: استفاده از 
س��بزی و غذاهای دارای فیبر در حفظ سالمتی انسان نقش 

مهمی ایفا می کند.

5 هکتار از پوشش مرتعی لردگان در 
آتش سوخت

مدیرکل منابع طبیعی و آب خیزداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: پنج هکتار از پوشش مرتعی شهرستان لردگان در آتش 

سوخت.
» عل��ی محمدی مقدم«، با اش��اره به آتش س��وزی چند روز 
گذشته در منطقه ابواسحاق شهرس��تان لردگان، اظهار کرد: 
در این آتش  سوزی پنج هکتار از پوش��ش مرتعی این منطقه 

طعمه حریق شد.
وی با اشاره به سرعت عمل در اطفای حریق، خاطرنشان کرد: 
خسارت این آتش سوزی 30 میلیون تومان برآورد شده است.

محمدی مقدم، هم چنین آتش س��وزی در پوش��ش جنگلی 
شهرستان اردل را یادآور شد و گفت: در این آتش سوزی 3/5 

جریب از پوشش جنگلی این شهرستان در آتش سوخت.
وی افزود: خسارت آتش سوزی در پوشش جنگلی شهرستان 

اردل نیز 30 میلیون تومان برآورد شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آب خیزداری چهارمحال و بختیاری، 
بی احتیاطی گردش��گران را علت آتش سوزی در این دو نقطه 

از استان برشمرد.

 » تنگ صیاد- سبزکوه«     
ثبت جهانی شد

 یازدهمین ذخیره گاه زیس��ت کره کش��ور، ب��ا عنوان 
» تنگ صیاد - س��بزکوه« چهارمحال و بختیاری ثبت 

جهانی شد.
در اجالس انسان و کره مسکون)MAB( که در کشور 
فرانسه برگزار شده بود، معاون محیط طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، اس��تاندار و مدیرکل حفاظت 
محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری، رییس دانشگاه 
ش��هرکرد و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 

گردشگری استان و هیات همراه حضور داشتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
با اعالم تصویب نهایی و اهدا لوح ذخیره گاه زیست کره 
» تنگ صیاد - سبزکوه« در سازمان یونسکو در کشور 
فرانسه گفت: این ذخیره گاه در بیست و هفتمین نشست 
 برنامه ی جهانی انس��ان و کره مس��کون )MAB( در 
 19 خردادم��اه 1393 ب��ه فهرس��ت ذخیره گاه ه��ای 

زیست کره جهان افزوده شد.
»ش��هرام احمدی« افزود: پیش نویس س��ند مدیریتی 
ذخیره گاه زیست کره تنگ صیاد- سبزکوه با پیگیری ها 
و تالش بدون وقف��ه اداره کل حفاظت محیط زیس��ت 
استان چهارمحال و بختیاری با حمایت سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور و استانداری استان انجام و برنامه 
جامع آن در 17 جلد تهیه و به سازمان یونسکو ارائه شد.
 وی اظهار کرد: مس��احت ای��ن ناحی��ه را 532 هزار و

878 هکتار که دارای سه ناحیه شامل هسته به مساحت 
 21 ه��زار و 234 هکتار، باف��ر به مس��احت 24 هزار و 
186 هکتار و گذار به مساحت 269 هزار و 782 هکتار 
و در برگیرن��ده مناط��ق چهارگانه س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت از جمله »پارک ملی و منطقه حفاظت 
ش��ده تنگ صیاد«، »منطقه حفاظت شده سبزکوه«، 
»بخش��ی از منطق��ه حفاظت ش��ده هل��ن«، »تاالب 
بین المللی چغاخ��ور« و »تاالب های مهم و ارزش��مند 

گندمان، علی آباد و سولقان« است.
وی قرارگی��ری آن در یکی از تقس��یم بندی های مهم 
زیس��تی و جغرافیایی دنیا، مناب��ع ژنتیکی و گونه های 
متنوع و ارزشمند گیاهی و جانوری، وجود اکوسیستم ها 
و چش��م اندازهای ویژه کوهستانی، دش��تی، جنگلی و 
تاالبی که نیاز به حفاظت دارند، امکان و فرصت مناسب 
برای دستیابی به توس��عه پایدار در این منطقه، وجود 
ساکنان و بومیان مختلف از قبیل عشایر، روستا نشین و 
شهرنشین در آن، غنای تنوع زیستی گیاهی و جانوری 
این منطقه که ارزش آن 180 برابر متوسط کشور ایران 
برآورد شده است را از عمده علل انتخاب و پذیرش این 

منطقه به عنوان ذخیره گاه زیست کره برشمرد.

یادداشت

شهرکرد - جاده ش��هرکرد - بروجن - لردگان - خوزستان 
به عل��ت دو خطه بودن ش��اهد تصادفات ناگواری اس��ت به 
 طوری که هم اکن��ون به جاده ای پرکار ب��رای امداد گران و 

آمبوالنس ها تبدیل شده است.
 جاده ش��هرکرد - بروجن - ل��ردگان - خوزس��تان یکی از 
مهم ترین جاده های کشور اس��ت که اتصال فالت مرکزی 
ایران به سمت خوزستان و شهر های جنوبی کشور را برقرار 

کرده است.
مسافرانی که قصد س��فر از اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
یزد و ... به استان خوزستان و بالعکس را دارند، بیشتر از این 
جاده ارتباطی استفاده می کنند و حجم تردد در این مسیر 

باال است.
این ج��اده یکی از مه��م تری��ن ج��اده ه��ای ترانزیتی به 
جنوب کش��ور نیزهس��ت و با توجه ب��ه اینکه ص��ادرات به 
 کشور عراق نیز افزایش پیدا کرده اس��ت، این جاده یکی از 
 مهم ترین جاده ها برای ترانزیت کاال به کشور عراق به شمار 

می رود.
ه��م اکن��ون واحد ه��ای صنعت��ی ب��زرگ چهارمح��ال و 
بختیاری مانند کارخانه س��یمان ش��هرکرد، کارخانه فوالد 
 یک میلیون تن��ی، کارخانه تولی��د ورق گالوانی��زه خودرو 
و ...، در کنار این جاده س��اخته ش��ده و این در حالی اس��ت 
 که ای��ن ج��اده در بس��یاری از قس��مت ها هن��وز دو خطه 

است.
جاده بروجن - فرخ شهر

 این جاده مهم و پر تردد در حال حاضر در بیشتر قسمت ها،

دو خطه است و همین امر تصادفات را افزایش داده است.
در آخرین تصادف این محور که روز سه شنبه اتفاق افتاد یک 
تاکس��ی با یک وانت برخورد کرد که این حادثه نیز خسارت 

مالی را در بر داشت.
تصادف جاده ش�هرکرد - بروجن س�ه کش�ته و یک 

مصدوم در پی داشت
ریی��س جمعی��ت ه��الل احم��ر شهرس��تان بروج��ن 
در ای��ن خص��وص گف��ت: در ح��د فاص��ل ش��هر س��فید 
دش��ت - کارخان��ه س��یمان ی��ک خ��ودرو 206 ب��ا 
 ی��ک مین��ی ب��وس خط��ی بی��ن ش��هری برخ��ورد 
می کند که طی این تصادف سه نفر کشته و یک نفر مصدوم 

می شود.
 آرش ش��یرانی عن��وان کرد: در ای��ن تصادف اکی��پ پایگاه 
ش��هید رضوی هالل احم��ر به مح��ل اعزام ش��دند و طی 
بررس��ی اولی��ه، نیاز ب��ه اکیپ های پش��تیبانی احس��اس 
 ش��د که دو اکی��پ نی��ز از ش��هر بروجن ب��ه مح��ل اعزام 

شدند.
وی گفت: ب��ا تالش ه��ای بس��یار و برش خ��ودروی 206 
مصدومی��ن از خ��ودرو بیرون آورده ش��دند که متاس��فانه 
 مصدومی��ن ب��ه عل��ت ش��دت جراح��ات ف��وت ک��رده 

بودند.
رییس جمعیت هالل احمر شهرس��تان بروج��ن ادامه داد: 
مردم در خصوص مواجه شدن با حوادث رانندگی خونسردی 
خود را حفظ کنند، و س��ریع با واحد های ام��دادی تماس 
بگیرند و با خلوت نگاه داشتن صحنه تصادف زمینه را برای 

امداد رسانی مطلوب فراهم کنند.
تصادف مینی بوس

رییس پلیس راه چهارمح��ال و بختیاری در این خصوص به 
خبرنگار مهر گفت: دو خ��ودرو 206 و مینی بوس در جاده 
شهرکرد - بروجن با یکدیگر برخورد می کنند که علت اصلی 
این حادثه انحراف به چپ مینی بوس به عنوان علت تصادف 

مشخص شده است.
حمزه رفیعی ادامه داد: متاسفانه در این حادثه سه سرنشین 

خودرو 206 در دم کشته می شوند.
وی عنوان کرد: نکته قابل توجه در این تصادف این است که 
سرنشین های خودرو 206 از کمربند ایمنی استفاده نکرده 
بودند و همین امر موجب شده بود که شدت جراحات بسیار 

باال باشد که موجب کشته شدن این افراد شود.
وی گفت: توجه به جلو، موضوعی اس��ت ک��ه رانندگان باید 
توجه جدی به آن داش��ته باش��ند و فاصله از خودرو جلو را 

رعایت کنند.
 تکمیل پ�روژه  چهار خطه ش�دن محور ش�هرکرد -

 بروجن - لردگان در اولویت است
مدیر کل راه و شهرسازی اس��تان چهارمحال و بختیاری در 
خصوص پایان پروژه چهار خطه شدن این محور به خبرنگار 
مهر گفت: محور شهرکرد - بروجن - لردگان یکی از پر تردد 
 ترین محور های اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت، که 
مهم ترین اولوی��ت ما انجام پ��روژه چهارخط��ه کردن این 

محور است.
قاسم قاس��می عنوان کرد: در جاده بروجن - لردگان روزانه 
بیش از 30 هزار تردد ثبت شده اس��ت که امیدواریم با بهره 
 برداری از جاده ناغان - خوزستان بار ترافیکی این محور را کم 

کنیم.
 وی با بیان اینکه ب��ا پیمانکار در س��ال جاری ب��رای انجام 
چهار خطه ش��دن قس��متی از این محور قرارداد بسته ایم، 
اظهار داش��ت: فاصله » گردنه زردیا« ت��ا فرادنبه طی قول 
پیمانکار در جاده ش��هرکرد - بروجن چهار خطه می شود و 

زیر بار ترافیکی می رود.
تصادف

وی گفت: چهار خطه شدن این محور پر تردد، نقش مهمی 
در کاهش تصادفات در این محور دارد.

یک��ی از رانندگان��ی خ��ودرو ه��ای س��نگین چهارمحالی 
گف��ت: محور ش��هرکرد - بروج��ن - لردگان - خوزس��تان 
یک��ی از پرترد ترین جاده های کش��ور اس��ت ک��ه به علت 
 دو خط��ه بودن ح��وادث ناگ��وار در آن، بس��یار مش��اهده 

می شود.
وی افزود: ب��ه علت افزای��ش تصادفات در محور ش��هرکرد 
- بروج��ن - لردگان - خوزس��تان ای��ن جاده پ��ر کارترین 
ج��اده ب��رای فعالی��ت امدادگ��ران وآمبوالنس ه��ا تبدیل 
ش��ده اس��ت؛ که ض��رورت دارد که مس��ووالن اس��تان در 
 راس��تای تس��ریع چهار خطه ش��دن این پروژه گام اساسی

بر دارند.

گشت مرگ در جاده های شهرکرد؛

صدای آمبوالنس اینجا آشناست
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اجرایيه 
3/404 شماره اجراييه: 9410420350900070 شماره پرونده: 9209980350900154 
به شماره و  بايگانی شعبه: 920158 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970350900956 محكوم عليه علی واعظ معروفی فرزند 
سيد عبدا... به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ شصت ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 4/000/000 ريال بابت هزينه كارشناسی و مبلغ 1/523/200 
نسبت  به  قانونی  تعرفه  وفق  وكيل  حق الوكاله  پرداخت  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال 
مالكيت آنها و تاريخ انتقال سند به نام خواهانهای رديف دوم و سوم در حق محكوم 
فرزند محمدحسين 3-  پور  عبدا... 2- ملوك خرازی  فرزند سيد  لهما 1- زهره واعظ 
مهری واعظ فرزند سيد عبدا... هر سه به نشانی خ.فردوسی – خ.حاتم بيك – ك.تاكی 
سابق)سوم(- پ41 با وكالت عباس قاسمی فرزند علی اصغر به نشانی اصفهان - شيخ 
بعالوه  طبقه2  امير-  كوچه45- ساختمان  جنب   - نيكبخت  چهارراه   - صدوق شمالی 
پرداخت مبلغ 3/000/000 ريال بابت حق االجرا. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد 
صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به 
قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:6173 

شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجرایيه 

3/405 شماره اجراييه: 9410420350900056 شماره پرونده: 9209980350901021 
به شماره و  بايگانی شعبه: 921125 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه  شماره 
فرزند  سليمانيان  مهدی  عليه  محكوم   9309970350900495 مربوطه  دادنامه  شماره 
به پرداخت مبلغ 166/271/325 ريال  به نشانی مجهول المكان محكوم است  عباسعلی 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/367/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله 
وكيل وفق تعرفه قانونی و پرداخت خسارات تاخير تاديه وفق آخرين شاخص اعالمی 
بانك مركزی از تاريخ سررسيد چك در زمان اجرا در حق محكوم له شركت سهامی 
مديريت مرادی و اميرری و ميرزای كوچك شيرازی به نشانی تهران-  پخش البرز – 
خ.حافظ – بين جمهوری و نوفل لوشاتو – شماره343 با وكالت 1- پيام عزيزيان فرزند 
ساختمان   – دادگستری  روبروی   – نيكبخت  خيابان   – اصفهان  نشانی  به  ابوالقاسم 
خيابان   – اصفهان  نشانی  به  جمشيد  فرزند  پديدار  مريم   -2 و  واحد32  ماكان5- 
نيكبخت – مقابل دادگستری – ساختمان ماكان5- طبقه2- واحد25 بعالوه پرداخت مبلغ 
8313560 ريال بابت حق االجرا. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت  از 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز 
صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم 
نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای 
حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از 
مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-
عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای 
احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه 
اجرای محكوميت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:6174 شعبه نهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای
3/406 شماره دادنامه: 9309970350901681 شماره پرونده: 9309980350900523 
شماره بايگانی شعبه: 930578 خواهان: بانك مهر – حميد نوری با وكالت خانم نيلوفر 
ساختمان   – ملت  بانك  ط.دوم   – توحيد  چهارراه   – اصفهان  نشانی  به  نوری  قاضی 
بهسامان – واحد7 – موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- آقای حميد سلطانی به نشانی 
مجهول المكان 2- آقای محمود منتخب خراسانی به نشانی اصفهان – ملك شهر – خ.ملت 
– آپارتمان رويال – پ29- واحد9 خواسته: مطالبه وجه بابت... دادگاه با بررسی اوراق 
رای  صدور  به  مبادرت  ذيل  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  و 
قاضی  نيلوفر  خانم  وكالت  با  اقتصاد  مهر  بانك  خواهان  دعوی  دادگاه:  رای  مينمايد. 
نوری به طرفيت خواندگان 1- حميد سلطانی 2- محمود منتخب خراسانی به خواسته 
مطالبه مبلغ يكصد و سی ميليون ريال وجه يك فقره چك به انضمام خسارات دادرسی 
با توجه به دادخواست تقديمی و فتوكپی مصدق چك شماره  تاديه می باشد  و تاخير 
14530-93/2/16 عهده بانك سپه و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه و با توجه 
به دفاعيات غيرموجه خواندگان و عدم ايراد دفاع در قبال دعوی مطرح شده و عدم ارايه 
دليل بر برائت ذمه خود و با توجه به وجود اصل چك در يد خواهان كه دليل بر اشتغال 
ذمه صادركننده می باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت 
و مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
يكصد و سی ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/035/000 بابت هزينه دادرسی 
خسارات  كند  می  محكوم  خواهان  حق  در  قانونی  تعرفه  وفق  حق الوكاله  پرداخت  و 
تاخير تاديه وفق آخرين شاخص اعالمی بانك مركزی از تاريخ سررسيد چك در زمان 
اجرا محاسبه می شود رای صادر شده حضوری ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
 تجديدنظرخواهی است.م الف:6176 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

                                               ابالغ رای 
3/407 شماره دادنامه: 9309970350901582 شماره پرونده: 9309980350900524 
شماره بايگانی شعبه: 930579 خواهان: بانك مهر – حميد نوری با وكالت خانم نيلوفر 
ساختمان   – ملت  بانك  ط.دوم   – توحيد  چهارراه   – اصفهان  نشانی  به  نوری  قاضی 
واحد7- موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- خانم سميه حيدری به نشانی  بهسامان – 
روبروی   – رضا  امام  بلوار  نشانی  به  بهراميان  ا...  رحمت  آقای   -2 مجهول المكان 
كارواش امين – مجتمع فجر – ط4 خواسته: مطالبه وجه بابت... گردشكار: دادگاه ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: دعوی 
خواهان بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم نيلوفر قاضی نوری به طرفيت خواندگان 1- 
خانم سميه حيدری 2- آقای رحمت ا... بهراميان به خواسته مطالبه مبلغ 111/144/514 
و  دادرسی  انضمام خسارات  به   93/2/6-569977 وجه چك شماره  از  قسمتی  ريال 
تاخير تاديه می باشد با توجه به دادخواست تقديمی و فتوكپی مصدق چك مذكور عهده 
از طرف  بانك محال عليه و نظر به صدور چك  بانك ملی و گواهينامه عدم پرداخت 
خوانده رديف دوم و امضاء ظهر آن به عنوان ضامن توسط خوانده رديف اول و با 
توجه به دفاعيات خوانده رديف دوم و عدم حضور خوانده رديف اول و عدم ايراد و 
دفاع در قبال دعوی مطرح شده و نظر به وجود اصل چك در يد خواهان كه ظهور در 
اشتغال ذمه صادركننده دارد دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون 
تجارت و 198و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت 
هزينه  بابت  ريال   3/575/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   111/144/514 مبلغ 
دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محكوم می كند 
خسارات تاخير تاديه وفق آخرين شاخص اعالمی بانك مركزی از تاريخ سررسيد در 
زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادر شده نسبت به خوانده رديف اول غيابی و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی است و نسبت به خوانده رديف دوم حضوری و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهی است.م الف:6178 شعبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/408 شماره دادنامه: 9409970350900188 شماره پرونده: 9309980350901017 
به نشانی  فرزند حسين  آقای جواد رضايت  بايگانی شعبه: 931141 خواهان:  شماره 
شهرستان اصفهان – خ.باغ درياچه – ك.بهار – بن.بست توكلی – ساختمان اذر – ط3 
 – خ.جی   – اصفهان  نشانی شهرستان  به  هاشم  فرزند  موذنی  عليرضا  آقای  خوانده: 
با  دادگاه  منزل شخصی خواسته: مطالبه وجه گردشكار:   – مسجدعلی   – خوراسگان 
بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 

مينمايد. رای دادگاه: دعوی خواهان آقای جواد رضايت به طرفيت خوانده آقای عليرضا 
موذنی به خواسته مطالبه مبلغ 96/000/000 ريال خسارات ناشی از عيب در مبيع به 
انضمام خسارات دادرسی می باشد با توجه به دادخواست تقديمی و قرارداد ارائه شده 
كه حسب آن طرفين دو دستگاه خودرو با هم معاوضه كرده اند يك دستگاه خودرو 
كاميون اينترناش به شماره انتظامی 187ع61ايران23 توسط خوانده به خواهان فروخته 
شده است كه حسب اعالم خواهان پس از معامله متوجه وجود عيب در مبيع شده و پس 
 از باز كردن موتور مشخص شده كه سيلندر معيوب است و سوپاپ ها خراب می باشند
قبال  در  دفاع  و  ايراد  نظريه كارشناسی و عدم حضور خوانده و عدم  به  توجه  با  و 
دعوی مطرح شده دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 427 قانون مدنی و مواد 
198و519 قانون آيين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 96/000/000 ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/950/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان 
محكوم می كند رای صادر شده غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی است.م الف:6180 

شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/409 شماره دادنامه: 9409970361700279 شماره پرونده: 9409980361700014 
شماره بايگانی شعبه: 940014 خواهان: آقای قدرت ا... نامجو فرزند بهرام به نشانی 
اصفهان – خيابان باغ درياچه – كوچه شهيد كريميان – بن.بست دانش – مجتمع صدرا 
– واحد2 خواندگان: 1- آقای خدابخش كريمی فرزند علی به نشانی مجهول المكان 2- 
 – نور  ساختمان   – آبادی  خيابان شمس   – به نشانی اصفهان  آقای وحيد پورقديری 
مقابل سازمان بسيج – طبقه اول – ساختمان نور – واحد16 خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
چك 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه خسارت 4- تامين خواسته دادگاه نظر 
به اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
به  بهرام  فرزند  نامجو  ا...  قدرت  آقای  دعوی  در خصوص  دادگاه:  رای  مينمايد.  رای 
فرزند حسن  پورقديری  آقای وحيد  فرزند علی 2-  آقای خدابخش كريمی  طرفيت 1- 
شماره های  به  چك  فقره  دو  استناد  به  ريال   850/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
1- 315492-93/10/17 و 2- 493315493-93/11/17 و گواهی نامه های عدم پرداخت 
صادره از بانك محال عليه به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه دادگاه با توجه 
به دادخواست تقديمی و تصوير مصدق مستندات ابرازی خواهان كه داللت بر اشتغال 
ذمه خواندگان به خواهان می نمايد و نظر به اينكه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در 
اند  نياورده  به عمل  قبال دعوی خواهان  در  دفاعی  و  ايراد  و  نگرديده  دادگاه حاضر 
قانون  مواد 198و515و519  به  و مستنداً  دانسته  ثابت  نظر  به  را  فلذا دعوی خواهان 
آيين دادرسی مدنی و مواد 310و249و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چك حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 850/000/000 
ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 27/140/000 ريال به عنوان خسارات دادرسی و 
خسارت تاخير تاديه وفق شاخص اعالمی بانك مركزی از تاريخ سررسيد هر يك از 
چكها لغايت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز 
ديگر قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:6184 شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

3/410 شماره دادنامه: 9409970361700278 شماره پرونده: 9309980361701403 
شماره بايگانی شعبه: 931422 خواهان: آقای علی يار كاظمی بابااحمدی فرزند غفار با 
وكالت آقای علی مومن فرزند عبداالمير به نشانی اصفهان – خيابان شيخ بهايی – بعد 
از چهارراه آذر – روبروی مسجد شيخ بهايی – نبش بن.بست41 خوانده: آقای ابراهيم 
خدادادی كريم وند فرزند موسی به نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
بابت... 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. 
يار كاظمی  آقای علی  از  به وكالت  آقای علی مومن  دادگاه: در خصوص دعوی  رای 
ابراهيم خدادادی كريم وند فرزند موسی  بابااحمدی فرزند محمدباقر به طرفيت آقای 
به خواسته مطالبه مبلغ 280/000/000 ريال به استناد دو فقره چك به شماره های 1- 
045529-91/7/15 و 2- 045548-92/2/10 و گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانك 
محال عليه به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه دادگاه با توجه به دادخواست 
تقديمی و تصوير مصدق مستندات ابرازی كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به 

خواهان می نمايد و نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگرديده 
و ايراد و دفاعی در قابل دعوی مطروحه به عمل نياورده است فلذا دعوی خواهان را 
به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198و515و519 قانون آيين دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 280/000/000 ريال 
به عنوان اصل خواسته و همچنين مبلغ 16/958/000 ريال به عنوان خسارات دادرسی 
شامل هزينه های دادرسی و نشر آگهی و حق الوكاله وكيل در مرحله بدوی طبق تعرفه و 
خسارت تاخير تاديه وفق شاخص اعالمی از سوی بانك مركزی از تاريخ سررسيد هر 
يك از چكها لغايت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست 
می باشد.م الف:6185  اصفهان  استان  تجديدنظر  محاكم  در  تجديدنظر  قابل  ديگر  روز 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/411 شماره دادنامه: 9409970354100215 شماره پرونده: 9309980358600265 
شماره بايگانی شعبه: 931287 شكات: 1- خانم طيبه عرب بيگی فرزند قاسم به نشانی 
شهرك ولی عصر – خ.راغب اصفهانی – فرعی12- پ223- 09130740137، 2- آقای 
خ.مشفق كاشانی   – ابوالفضل به نشانی شهرك ولی عصر  رمضانعلی فراهانی فرزند 
جنوبی – قسمت اف- پ128-37883987، 3- خانم مينا تدين فرزند علی اصغر به نشانی 
فرعی12- پ223-   – خ.راغب اصفهانی   – علويه همايونی  بلوار   – شهرك ولی عصر 
09138193249- 37782811، 4- خانم زهرا تدين فرزند محمد به نشانی شهرك ولی 
ابراهيم  آقای  متهم:   09138193249 فرعی12- پ223-   – اصفهانی  خ.راغب   – عصر 
اسماعيل پور به نشانی متواری اتهام: كالهبرداری در ربودن وجه نقد گردشكار: دادگاه 
پس از بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی اعالم به شرح زير مبادرت به صدور 
احمد  فرزند  پور  اسماعيل  ابراهيم  آقای  اتهام  دادگاه: در خصوص  رای  مينمايد.  رای 
)متواری( دائر بر كالهبرداری از طريق رمالی و اختيار نمودن اسم مجعول باقر موسوی 
موضوع شكايت خانمها 1- مينا و زهرا تدين 2- خانم طيبه عرب بيگی 3- رمضانعلی 
فراهانی فرزند ابوالفضل 4- شهناز جمالی دادگاه با عنايت به شكايت شاكيان - قرائن 
و امارات موجود – استعالمات به عمل آمده از بانك – عدم حضور متهم و دفاع موثر 
بزهكاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و لذا نامبرده را مستندا به ماده يك قانون 
تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری و ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی 1392 عالوه بر رد مال به شاكيان صد و هفتاد ميليون ريال وجه نقد و در 
به شرح پيوست پرونده در حق  يا قيمت طالهای مكتسبه  به مثل  فقدان عين  صورت 
آقای رمضانعلی فراهانی و نيز رد عين در صورت فقدان عين به مثل يا قيمت طالهای 
مكتسبه به شرح پيوست پرونده و نيز مبلغ سی ميليون ريال در حق خانم شهناز جمالی 
يا قيمت طالهای مكتسبه به شرح ليست پيوست  و رد عين در صورت فقدان به مثل 
پرونده و نيز مبلغ صد ميليون ريال در حق خانمها تدين و نيز رد مبلغ 45 ميليون ريال 
نيم حبس و  به تحمل 4 فقره 10 سال و  نامبرده را محكوم  بيگی  در حق خانم عرب 
پرداخت 4 فقره جزای نقدی معادل مبالغ و قيمت طالهای ماخوذه )3/872/670/000( 
ريال در حق صندوق دولت محكوم می نمايد بديهی است از مجازات های فوق صرفًا يك 
فقره قابل اجرا می باشد. رای صادره غيابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در همين 
شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان می باشد.

م الف:6723 شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان
احضار متهم

3/412 شماره ابالغيه: 9410100354800981 شماره پرونده: 9309980364801874 
شماره بايگانی شعبه: 930250 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
حسب  غير  مال  فروش  اتهام  به  چلمقانی  علی  برای   9309980364801874 كالسه 
شكايت آبتين منشی تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و 
وقت رسيدگی برای مورخه 1394/05/11 ساعت 09:30 تعيين گرديده است. با عنايت 
به مجهول المكان  بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف:6731 

شعبه 122 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
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مصرف کندر در دوران بارداری در تقویت حافظه و 
سرعت و قدرت یادگیری نوزادان، تأثیرگذار است.

 کندر، ش��یره گیاهی به همین نام است که مزه ای 
گس و تلخ دارد و درمانگران طب سنتی از قدیم آن 
را برای درمان بسیاری بیماری ها مورد استفاده قرار 
می دادند که به سه صورت خوراکی، موضعی و بخور 

مصرف می شده است.
کندر، در اندازه و رنگ های مختلف در بازار موجود 
است و گفته می شود کندر سفید بهتر از دیگر انواع 

آن است.
کندر، دارای طبیعتی گرم و خشک است و موجب 
تقوی��ت حافظه می ش��ود. تحقیق��ات روی کندر 
نش��ان داده اس��ت که مصرف این گیاه دارویی در 
دوران ب��ارداری نیز در تقویت حافظه و س��رعت و 
قدرت یادگیری نوزادان، تأثیرگذار است؛ اما هنوز 
مطالعات کافی درباره اندازه و زمان دقیق استفاده 
از این گیاه دارویی در دوران بارداری انجام نش��ده 

است.
خوردن کندر به همراه عسل و مویز در هنگام ناشتا، 

حافظه انسان را تقویت می کند.
کندر ی��ک گیاه دارویی معطر اس��ت ک��ه دود آن 
می تواند مانع از خونریزی بینی شود. کندرهایی که 
هنگام سوختن، دود کمتر و اشتعال بیشتری ایجاد 

می کند، کمتر ناخالصی دارد.
 گیاه کندر برای درمان عفونت کاربرد دارد. اکنون 
تحقیقات علمی، صمغ کندر را به درمان س��رطان 

ارتباط می دهد.
درخت بزولیا )Boswellia( که صمغ کندر از آن 
به دست می آید، دارای ۴ گونه مختلف است که هر 

یک صمغی با کمی تفاوت تولید می کند.
غلظت صمغ به زمان برداش��ت آن ارتب��اط دارد. 
نتای��ج تحقیق��ات نش��ان می دهد ک��ه این صمغ 
حاوی ترکیب های مهم ضد س��رطانی اس��ت. این 
موضوع ب��رای مردم چی��ن تازگی ن��دارد، زیرا در 
طب قدیم چین، صمغ کندر برای درمان سرطان 
 اس��تفاده می ش��د و هنوز هم مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد.

درمان س��رطان پروس��تات: نتایج تحقیقات سال 
۲۰۱۰ نشان می دهد که ترکیب های فعال موجود 
در صمغ کندر، مانع بروز سرطان پروستات می شود. 
این ترکیب اسیدی که از درخت صمغ کندر گرفته 
می ش��ود به ط��ور موثری س��لول های س��رطانی 

پروستات را از بین می برد.
 درمان لوس��می: نتایج تحقیقات دیگر نیز نش��ان 
می ده��د که عص��اره صم��غ کندر، لوس��می حاد 
ملوئیدی را درمان می کند. لوسمی حاد ملوئیدی، 
نوعی سرطان است که روی مغز اس��تخوان تأثیر 
می گذارد. این بیماری زمانی ش��روع می ش��ود که 
گلبول های سفید به سلول های س��رطانی تبدیل 
می شود. نتایج آزمایش ها نش��ان می دهد، عصاره 
صمغ کندر به طور موثری مرگ سلول های سرطانی 

را ۲۰ درصد افزایش می دهد.
 درمان س��رطان مثانه: نتایج تحقیقات دیگری که 
در سال ۲۰۰۹ انجام گرفت نشان می دهد عصاره 
صمغ کندر ب��دون تأثیرگذاری روی س��لول های 
سالم، سلول های سرطانی در مثانه را از بین می برد. 
محققان انگلیس��ی دریافتند که چگونه استایل- 
keto--۱۱-Acetyl( ۱۱- کتو- بت��ا- بوزولیک

beta-boswellic acid( سرطان تخمدان را در 
حالت پیش��رفته درمان می کند. این ماده ترکیبی 
است که در عصاره صمغ کندر یافت می شود. طبق 
آمار سازمان بهداشت جهانی، سرطان، علت عمده 

مرگ در جهان است.
 خواص درمانی کندر خوراکی

• تقویت حافظه

• تقویت معده و اعصاب
• ادرارآور

• مفید در درمان اسهال و استفراغ
• مفید در گرفتگی صدا و حنجره

• مفید برای بانوان باردار )زیبایی و هوش نوزاد(
"• کاهش اخت��االت قاعدگ��ی: با توج��ه به طعم 
گس و تلخی که دارد، اما یک��ی از خواص درمانی 
بی نظی��ر ای��ن صم��غ گیاه��ی کاه��ش و درمان 
خونریزی ه��ای ش��دیدی اس��ت ک��ه در دوران 
قاعدگی بارها برای بانوان و دخت��ران جوان اتفاق 
می افتد، ب��رای این منظور کافی اس��ت مقداری از 
 کندر خوراک��ی را هر روز مانن��د آدامس جویده و

 بخورید. 
خواص درمانی کندر

در طب س��نتی، کندر به س��ه ص��ورت خوراکی، 
موضعی و بخور مصرف می شده است.

 کندر و افزایش ضریب هوشی فرزندان
بین کارشناسان طب سنتی باوری وجود دارد که 
مصرف کندر توسط مادران باردار، موجب افزایش 
هوش و ضریب هوشی جنین و کودک آینده آن ها 
می شود. حقیقت آن است که روایات اسامی بر این 
نکته صحه می گذارد، اما طبق تحقیقات پزش��کی 
مادران باردار باید مراقب باش��ند که مصرف کندر 
بیش از 3 ماه موجب بیش فعالی کودک آن ها شده 
و این مس��اله در آین��ده آن ها را با مش��کل روبه رو 

می کند.
از این رو ب��رای افزای��ش میزان ه��وش و تقویت 
حافظه ن��وزاد خ��وردن یک م��اه کن��در کفایت 
 می کند و این یک ماه بای��د بعد از ۴ ماهگی جنین 

باشد.
 کندر و گوارش

کندر ویژگی های دیگری هم دارد، از جمله آن که 
برای دستگاه گوارش و معده مفید بوده و به هضم 

غذا کمک می کند.
  کندر و تقویت حافظه

یکی از خواص��ی که برای کندر نقل ش��ده تقویت 
حافظه و افزایش توان یادگیری است.

تقریب��ا همه م��ی دانیم بل��وغ به چه معناس��ت؛ 
 حداقل تجاربی در ای��ن زمینه داش��ته ایم. بلوغ 
مرحل��ه ای طبیع��ی از رش��د ه��ر انس��انی 
اس��ت ک��ه در دوره زمان��ی قاب��ل پی��ش 
 بین��ی اتف��اق م��ی افت��د. ب��ا ای��ن ح��ال، 
همین که بچه ها به دوره بلوغ نزدیک می شوند، 
 خیلی ها دست و پاش��ان را گم می کنند، طوری 
با این پدیده رفتار می کنند انگار بایی اس��ت که 
دارد بر سر خودشان و فرزند دلبندشان نازل می 

شود و قرار است همه چیز را به هم بریزد.
 برخی دیگ��ر ف��وری سرش��ان را زیر ب��رف فرو 
می کنند، خودش��ان را ب��ه نش��نیدن، ندیدن و 
ندانس��تن می زنن��د. اتفاقاتی که درس��ت دارد 
جلوی چشم ش��ان می افتد را انکار می کنند؛ یا 
می گذارند که فرزندش��ان خودش این مرحله را 
طی کند، استدالل هم می آورند که مگر کسی در 
مورد این چیزها با ما حرف زد؟ خودمان فهمیدیم 
و خودمان با آن کنار آمدیم. هستند والدینی هم 
که شورش را درمی آورند. روی همه چیز حساس 
می شوند، همه چیز را به بلوغ نسبت می دهند و 
خاصه از هر ۱۰ جمله ای که با فرزندشان حرف 
می زنند، هش��ت مورد به عائم بلوغ و رفتارهای 
نوجوان در این دوران و مانند آن مربوط می شود.

البته، بل��وغ ب��رای نوج��وان اول از هم��ه، و بعد 
اطرافیان او، دوران حساس��ی اس��ت؛ به خصوص 
دخت��ران که چون زودت��ر از پس��ران عائم بلوغ 
را تجربه می کنن��د و برخی از ای��ن عائم خیلی 
متفاوت از عادت های معمول زندگی شان است، 
در معرض آس��یب بیشتری هم هس��تند. چطور 
باید با بل��وغ کنار آمد؟ چطور باید ب��ا دخترها در 
 مورد بل��وغ حرف زد؟ چه کس��ی و در چه زمانی، 

چه میزانی از اطاعات را باید به دختر بدهد؟
خودتان آماده باشید  

شما به عنوان والدین، چه بخواهید و چه نخواهید، 
 خیلی زود با بل��وغ فرزندتان مواجه می ش��وید.

قبل از هر چیز، خودتان باید آرام باشید و اطاعات 
مناسبی در این زمینه داشته باشید. فقط استرس 
داش��تن یا بس��نده کردن به تجربیات شخصی یا 
حرف های این و آن، از شما یک راهنمای مناسب 
برای فرزندتان نمی س��ازد. استرس و دست پاچه 
شدن هم کمکی به فرزندتان نمی کند، و فقط این 
احس��اس را به او منتقل می کنید که از عهده این 
موضوع برنمی آیید و در نتیجه او از ش��ما فاصله 
می گیرید. پس، چه به عنوان مادر و چه به عنوان 
پدر، اگر دختری دارید که طی چند س��ال آینده، 
وارد سن بلوغ )معموال ۱۰ تا ۱۴ سال( می شود، از 

همین حاال اقدامات زیر را انجام دهید.
 آرامش خود را حفظ کنید

فرزند دلبند ش��ما قرار اس��ت از کودکی بامزه و 
بازیگوش به یک فرد بزرگس��ال تبدیل شود. شما 
نمی توانید جلوی این فرآیند را بگیرید، بلکه باید 
با بُعد تازه ای از والد بودن مواجه شده و لذت های 

این دوران را تجربه کنید.
 در مورد بلوغ مطالعه کنید

حواس تان باش��د از منابع معتبر بهره ببرید. بلوغ 
غی��ر از جوش ص��ورت و عامت های جس��مانی 
و بداخاقی، نش��انه های دیگری ه��م دارد که با 
ش��ناخت آنها می توانید به فرزندت��ان به خوبی 
کمک کنی��د. از یاد نبری��د که آدم ه��ا متفاوت 

هستند.                         ادامه دارد ....
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چرا کودکان در هر سنی دروغ 
می گویند؟

کودکان به خاطر ت��رس از مجازات و تنبی��ه به دروغ گویی روی 
می آورند.اگر شما هم کودکی دارید ممکن از باکمال تعجب دروغ 
گفتن کودک تان را دیده باشید. اغلب کودکان به خاطر ترس از 

مجازات و تنبیه به دروغ گویی روی می آورند.
اما گاهی دروغ گفتن کودکان نشانه خوبی است. وقتی کودکان 
پیش دبس��تانی دروغ می گویند، نشانه بهره هوش��ی )IQ( باال 
در آن ها اس��ت. دکتر » آنجا کروسمن« اس��تادیار روانشناسی 
در کالج جان ج��ی در مورد ای��ن موضوع تحقیق کرده اس��ت. 
 او دریافت مه��ارت دروغ گویی ه��ای کودکان که اغل��ب زاییده 
تخیل شان است، بامهارت های اجتماعی نوجوانی مرتبط است. 
البته این بدان معنا نیس��ت که نس��بت ب��ه دروغ گویی کودکان 
بی تفاوت باش��ید و یا آن ها را تشویق به راس��ت گویی و صداقت 
نکنید. ما در این متن قصد داریم به علل دروغ گویی و ارتباط آن با 

سن کودکان بپردازیم.
دروغ گویی در کودک نوپا

روانشناسان اعتقاد دارند نحوه سوال پرسیدن والدین از کودکان 
بسیاراهمیت دارد؛ مثًا هنگامی که کودک تان گلدانی را شکسته 
است نگویید:» تو گلدان را شکس��تی؟« بلکه بگویید: » گاه کن، 

گلدان شکسته است «.
اگ��ر ش��ما از هم��ان اول ب��ه ک��ودک ت��ان اته��ام وارد کنید 
 او حال��ت تدافع��ی ب��ه خ��ود گرفت��ه و حتماً ب��ه ش��ما دروغ 
می گوید. ک��ودکان نوپ��ا اغل��ب خرابکاری های خ��ود را انکار 
 می کنند ت��ا چی��زی را ک��ه می خواهند ب��رای خود به دس��ت 

آوردند.
دروغ گویی در کودکان پیش دبستانی

این کودکان در م��ورد دوس��تان خیالی، هیوالهای ش��اخ دار و 
رنگین کمان صحبت می کنند. کودکان در این سن افکار فانتزی 

خود را دارند. 
هنگامی که ک��ودکان در مورد دوس��ت خیالی خ��ود با جزییات 
تم��ام صحب��ت می کنن��د، آن ه��ا قص��د دروغ گوی��ی ندارند و 
فقط دوس��ت دارند تخی��ات خود را به ش��ما انتق��ال دهند. به 
ی��اد داش��ته باش��ید ک��ه والدی��ن ب��ا برخورده��ای ناصحیح 
 خ��ود می توانن��د به پ��رورش تخی��ات ک��ودک آس��یب وارد 

کنند.
دروغ گویی در کودکان مدرسه ای

کودکان در این سن دس��ت  به  کارهایی می زنند که بعد از سوال 
پرس��یدن والدین از آن ها، آن عمل را انکار می کنند. بعد از سوال 
پرسیدن مداوم والدین آن ها اعتراف کرده و دلیل خود را توضیح 
می دهند.ک��ودکان و نوجوانان به دلیل ترس از مجازات دس��ت 
به دروغ گفتن می زنند.کودک باوجود مشکات متعدد و تکالیف 
زیاد در یک درس، بازهم ادعا می کند که تکالیفی برای انجام دادن 
ندارد. قبل از محروم کردن کودک از تلویزیون و تفریحات به دلیل 
متوجه شدن دروغ گویی کودک تان، سعی کنید دالیل را کشف 
کرده و با در نظر گرفتن آن ها او را مجازات کنید.دروغ های گاه به گاه 
در مورد مشق شب و یا مس��واک زدن خیلی غیرمعمول نیست.

کودکانی که در برخورد با مسائل دچار مضطرب می شوند، سعی 
می کنند به دروغ گفتن متوصل شوند تا اینکه حقیقت را به والدین 
ش��ان بگویند. » دکتر برگر« عنوان می کند دروغ گویی کودکان 
نش��انه دهنده تنش آن ها و گاهی نیز بیانگر هوشمندی کودک 
 است؛ زیرا او در برخورد با مسائل از تاکتیک های مختلف استفاده 
می کند.بهترین برخورد والدین با این گونه کودکان این است که 
با او به صحبت نشسته و دالیل این کار را از او بپرسند و به کودک 
توضیح دهند که با دروغ گویی چه صدمات جبران ناپذیری به خود 

و دیگران وارد می کند.

ساعت  وتلفن هوشمند
مخترعان، ساعت هوشمندی ساخته اند که عاوه بر 
قابلیت های یک ساعت هوش��مند می تواند تبدیل به 
یک تلفن همراه شده و ارتباطات تلفنی و همین طور 
ارسال پیامک را نیز میسر کند.یک کمپانی امریکایی 
به ساخت تکنولوژی پوشیدنی)wearable(جدیدی 
روی آورده که می تواند قابلی��ت های متمایزی را در 
اختیار کاربران خود قرار دهد. این س��اعت هوشمند 
عاوه بر داشتن قابلیت های یک ساعت هوشمند می تواند تبدیل به یک تلفن همراه شده و ارتباطات 
تلفنی کاربران را نیز میسر کند.مخترعان  این ساعت و تلفن هوشمند می گویند: » راز ماندگاری 
در دنیای رقابت، ارائه محصوالت متفاوت است، کاربران از این پس می توانند نسل جدیدی از تلفن 
های همراه را تجربه کنند که دارای ویژگی های متفاوتی نسبت به نسل های قبلی است«.مقایسه 
باطری این ساعت هوشمند KLATZ، نسبت به سایر مدل های هوشمند، باالترین قابلیت شارژ، 
نسبت به ساعت های هوشمندی مانند موتوروال، ال جی و سامسونگ  و ... است.از سایر قابلیت های 
این ساعت می توان به مواردی مانند راحت و سبک بودن، کنترل صدا حین پخش موسیقی، عمر 
طوالنی باتری، کنترل عائم حیاتی بدن، نبض، ضربان قلب، دریافت و ارس��ال پیامک، صفحه3۲ 
در ۱۲، با نمایشگر LED اشاره کرد. این ساعت هوشمند با داش��تن باطری 6۰۰ میلی آمپر، می 
 تواند به مدت ۱۰ روز ش��ارژ خود را نگه داشته و با قیمت پیش��نهادی در حدود ۹۹ دالر به فروش 

می رسد.

 روباتی تیز هوش، مخصوص دوستی
 با افسرده ها 

    روبات درمانی، ش��یوه درمانی جدیدی است که 
در آن پزش��کان با روبات های هوش��مند، ناراحتی 
عصبی و روانی بیماران را درمان می کنند.روباتی 
ژاپنی به نام Musio با قیمت تنها ۹۹ دالر دارای 
الگوریتم های پیچیده هوش مصنوعی است، که به 
او اجازه می دهد به سادگی با انسان ها ارتباط تعاملی 
برقرار کند و با انسان ها دوست شود.گفتنی است، 

این روبات می تواند به حمل و نقل لوازم خانگی، نظارت بر امنیت خانه، پاس��خگویی به ایمیل و 
حتی آموزش کودکان بپردازد.بررسی ها نشان می دهند، این روبات دارای سیستم عامل اندروید 
اس��ت و هم چنین دارای قابلیت یادگیری در ط��ول زمان و افزایش توان عملکردی اس��ت. این 
روبات حتی می تواند کاربر انسانی خود را در آغوش بگیرد و به این ترتیب باعث کاهش تنش ها 
و اس��ترس های روحی فرد ش��ود.از جمله ویژگی های قابل توجه این روبات، ساخت آن توسط 
 پرینتر های 3 بعدی است.تیمی بین المللی از متخصصان علوم یادگیری زبان ماشین، زبان داده ها و 
زب��ان شناس��ان به م��دت چندی��ن س��ال ب��ر روی توس��عه ای��ن روب��ات فعالی��ت کرده اند.
 ای��ن روب��ات ای��ن قابلی��ت را دارد که ب��ا اف��راد ارتب��اط تعاملی ب��ر ق��رار می کند و اف��راد از

 هم نشینی و مصاحبت با آن لذت ببرند.از جمله دیگر قابلیت های این روبات، انعطاف بدنی باال برای 
حرکت اعضای بدن و حمل ونقل اشیاء و حرکت در کلیه جهات است.
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