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

4

4

4

2

52

3

 راه اندازی نخستین موزه زن 
در اصفهان

3

No. 1614  jun25 . 2015    8 PagesSociety. Cultural Newspaperinfo @zayanderoud.com پنجشنبه  4  تیر    1394 | 8 رمضان   1436      شمار ه  1614   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی  و ورزشی

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 732 | پنجشنبه4اسفند 1390 |1  ربیع الثانی 1433

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی از طریق سامانه 
www.tax.gov.ir اظهار نامه الکترونیکی خود را  ارسال و مالیات 

مربوطه  رانیز پرداخت نمایید آخرین مهلت ارائه اظهار نامه 
 www.tax.gov.ir الکترونیکی عملکرد 1393 از طریق سامانه

حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری میباشد

مودیان محترم مالیاتی : 

اداره روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 

جناب آاقی  دکتر مهدی جمالی ژناد 

جناب آاقی  دکتر مهدی جمالی ژناد 

جناب آاقی  دکتر مهدی جمالی ژناد 

جناب آاقی  دکتر مهدی جمالی ژناد 

احتراما«
 نوید مس��رت بخش انتصاب شایسته ی حضرت عالی را به عنوان ش��هردار اصفهان تبریک و تهنیت عرض

 می نماید.
ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و 

شکوفایی ایران اسالمی مسالت دارد.

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان  ش��هردار اصفهان که بیانگر تعهد 
،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی  های بر جسته شما  در صحنه های خدمت صادقانه 
به نظام و میهن اسالمی  است تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را 

از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ش��هرداراصفهان  تبریک عرض نموده 
و آرزومندم در س��ایه تجارب ارزنده جنابعالی در این ش��هر شاهد موفقیت و 

پیشرفت بیشتر باشیم.

 اان هلل و اان الیه راجعون

 سکونی، در که دهد می خبر مسافری رحیل از کاروان فانی،جرس دنیای های ثانیه صدای بی گذر در زمان گذر در گاه از هر و» 
 «سراید می را پایان بی آغازی

 و شما برای ، مغفرت متعال خداوند درگاه از برایشان نموده عرض تسلیت محترمتان خانواده و شما به را گرامیتان عموی  درگذشت 
 . خواهانم جزیل اجر و جمیل صبر بازماندگان سایر

 روابط عمومی شهرداری شاهین شهر

////////////////////////////////////////// 

 .نماید می عرض تهنیت و تبریک شهردار اصفهان عنوان به را عالی حضرت ی شایسته انتصاب بخش مسرت نوید

 اسالمی ایران شکوفایی و رشد جهت در الهی توکل از مملو و نشاط و شور از سرشار خدمتی برای توفیقات مزید منان ایزد گاه ازدر
 .سعیهم اهلل شکر و. دارد مسالت

 کلیشاد وسوردجان روابط عمومی شهرداری 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 روابط عمومی شهرداری فریدونشهر

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 زرین شهر روابط عمومی شهرداری 
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 »و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی ص��دای ثانیه های دنیای فانی،جرس 
 کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در س��کونی، آغازی بی پایان را 
می سراید« درگذش��ت عموی  گرامیتان را به ش��ما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده برایش��ان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و 

سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

نوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرت عالی را به عنوان شهردار اصفهان تبریک و تهنیت 
عرض می نماید.ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل 

الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسالت دارد. و شکر اهلل سعیهم.
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 خود را 
 در محدودیت

 زمانی قرار نمی دهیم

قهر سینما  با   ادبیات
 فیلم  ها  را  تکراری کرد

کشف معماری و سکه دوره ساسانی 
در تپه اشرف اصفهان

پول شویی
شگرد موسسات غیر مجاز

 است

مذاکرات با توجه به مواضع 
1+5  به نتیجه مطلوب نخواهد  

رسید

اموات هنوز
  هم یارانه نقدی

 می گیرند!

دومین جلسه کمیسیون ایمنی 
راههای استان اصفهان برگزار 

شد

زن��وزی جالل��ی معتقد 
اس��ت، وقتی س��ینما با 
ادبیات قهر اس��ت نتیجه 
این می ش��ود ک��ه تمام 
موضوع��ات  و  فکره��ا 
در فیلم ه��ا تک��راری و 
مالل آور است. اگر این دو 
با یکدیگر تعامل گسترده 
داشته باشند، هم به بدنه 
سینما کمک می شود هم 

به ادبیات.
فی��روز زنوزی جاللی هم 
دس��تی در نوشتن رمان 
دارد و ه��م فیلنام��ه. 
نوش��تن،   ب��ر  ع��الوه 
مدرس داستان نویس��ی 

فیلنامه نویس��ی  و 
 است. زمانی که شورای 
اقتباس فارابی و شورای 
س��یما فیل��م تش��کیل 
شدند، او با این سازمان ها 
هم��کاری داش��ت. ام��ا 
زنوزی جالل��ی می گوید: 
سیما فیلم وقتی متوجه 
ش��د ک��ه ای��ن کار ت��ا 
چه اندازه دردس��ر دارد و 
انجام آن مش��کل است، 
خیلی زود دفترش بسته 
شد.  در ش��ورای اقتباس 
فاراب��ی آن زمانی که من 
حضور داش��تم چند آثار 

تصویب شد؛ ...

صادرات کاالهای اصفهان با برچسب ترکیه و دبی

سال عجیب و غریب،  در انتظار فوتبال ایران
یحیی گل محمدی، س��رمربی تیم ذوب آهن اصفهان که توانست 
فصل گذشته در جام حذفی تیمش را قهرمان کند اکنون به فکر 
بستن یک تیم قدرتمندتر است تا بتواند فصل آینده در مصاف با 
رقبای آسیایی نماینده شایس��ته برای ایران باشد.گل محمدی با 

خبرگزاری فارس، گفت وگویی به شرح زیر انجام داد:
وضعیت اکبر صادقی با ذوب آهن به کجا رسید؟

ما این بازیکن را ج��ذب کردیم و اولین خرید م��ا در فصل نقل و 
انتقاالت است.

چند بازیکن در فهرست مازاد شما قرار دارند؟

بستگی به جذب بازیکن دارد. به مرور زمان برخی بازیکنان ممکن 
است از فهرست کنار بروند اما فهرست خروجی به معنای واقعی 

نداریم. 90 درصد تیم را حفظ می کنیم.
با توجه به ش��روع تمرینات ذوب آهن از وضعی��ت بدنی بازیکنان 

تان راضی هستید؟
بله. اولین تمرین را با تیم انجام دادم. ش��رایط بازیکنان ما خوب 
اس��ت زیرا ما تا 11 خردادماه بازی داشتیم و فکر می کنم شرایط 
تیمی ما نس��بت به دیگر تیم ها بس��یار بهتر باش��د. یک اردوی 

تدارکاتی هم در ترکیه داریم که در این اردو چند بازی...
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تاج گردون در مخالفت با استیضاح فانی:

هیچگاه استیضاح وزرای آموزش 
وپرورش موجب بهبود اوضاع 

نشده است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با استیضاح 
فانی گفت: در طول تاریخ مجلس استیضاح وزیر آموزش و 
پرورش بیشترین تعداد را داشته است اما هیچ استیضاحی 

موجب بهبود وضع موجود نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه بررسی استیضاح 
وزیر آموزش و پرورش غالمرض��ا تاج گردون در مخالفت 
با استیضاح فانی ضمن تش��کر از فرمایشات مقام معظم 
رهبری در جلسه شب گذش��ته با کارگزاران نظام گفت: 
نمایندگان برای پاسخ به مطالبه جامعه فرهنگیان از ابزار 

استیضاح استفاده کردند.
نماین��ده مردم گچس��اران در مجلس اس��تیضاح را حق 
نمایندگان خواند و گفت: دولت باید به اس��تیضاح توجه 
کافی کند ایرادات نمایندگان در مورد کمبودها در وزارت 
آموزش و پرورش به جا اس��ت ما هم این ایرادات را قبول 

داریم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح اهداف 
اس��تیضاح ها گفت: هر استیضاحی س��ه هدف دارد اول 
اصالح وضع موجود، دوم جلوگیری از یک انحراف جدی 

در عملکرد وزیر و سوم پاسخ به رفتار دولت.
وی با بیان اینکه اس��تیضاح امروز این سه هدف را ندارد 
گفت: اگر این استیضاح اتفاق بیفتد معلوم نیست وضعیت 

وزارت آموزش و پرورش بهتر شود.
این نماینده اصالح طلب مجلس اظهار داش��ت: در طول 
تاریخ مجلس استیضاح وزیر آموزش و پرورش بیشترین 
تعداد را داشته است اما هیچ اس��تیضاحی موجب بهبود 

وضع موجود نشده است.
نماین��ده مردم گچس��اران تصری��ح کرد: نداش��تن نگاه 
سیس��تمی به موضوع آموزش و پرورش باعث می ش��ود 
با نگاه های سطحی به مش��کالت این وزارتخانه سرپوش 

گذاشته شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه استیضاح 
امروز دلس��وزانه اس��ت اما پاس��خی مناس��ب به دغدغه 
فرهنگیان نیس��ت اظهار داشت: اس��تیضاح امروز نتیجه 

نخواستن های دیروز و نتوانستن های امروز است.
وی افزود: ما وضعیت معیشت فرهنگیان را می دانیم و به 
آنها می گوییم حال که نمی توانیم مشکالت شما را حل 
کنیم استیضاح می کنیم.این نماینده حامی دولت اظهار 
داشت: آیا عملکرد فانی از نظر اقتصادی، اجتماعی و برنامه 
ریزی به گونه ای است که موجب انحراف جدی می شود؟ 
آیا به وزیر آموزش و پرورش امکاناتی دادیم که بد توزیع 
کرده است؟رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
ظرف بودجه و امکانات ما همین است فرهنگیان مطالباتی 
دارند که حق است سهم ما، گذشتگان، وزیر و دولت و همه 
کسانی که دخیل در اصالح امور هستند در حل مشکالت 

فرهنگیان چقدر است؟

سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در صفحه اینستاگرام خود از بیانات شب گذشته رهبر معظم انقالب و حمایت ایشان از تیم مذاکره کننده سپاسگزاری کرد.
عراقچی تصویری از دیدار مسووالن ارشد نظام  با رهبر انقالب را منتشر کرده که روی آن نوشته شده است: زبان از تشکر قاصر است.

در شرح عکس نیز نوشته شده است: 
رهبر معظم انقالب: مذاکره کنندگان را امین و غیور و شجاع و متدین می دانم.

 این تیم، با غیرت ملی و دقت کامل و با قصد بازکردن گره و پیش بردن کار کش��ور، در مقابل تعداد کثیر مذاکره کنندگان طرف های مقابل، مشغول تالش است و انصافاً باشجاعت، مواضع را بیان و 
دنبال می کند. ٢ تیر 1394

سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از چهارشنبه گذشته برای هشتمین دور مذاکره نگارش متن توافق جامع در وین بسر می برند. این دو، طی دو ماه گذشته هفت دور مذاکره انجام داده اند 
که یک دور آن در نیویورک و مابقی در وین بوده است.
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س��خنگوی وزارت خارج��ه درب��اره طرح ال��زام دول��ت به حفظ 
دس��تاوردهای هس��ته ای گفت: مکتوب و ش��فاهی دیدگاه های 
خود را به مجلس اعالم کردیم و فک��ر می کنیم در عین احترام به 
جایگاه مجلس، خوب بود مالحظات تیم مذاک��ره  کننده در نظر 

گرفته می شد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاس��ت خارجی خبرگزاری فارس، در 
نشست هفتگی خود با خبرنگاران به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
اعالم کردیم خواس�تار توافق خوب هس�تیم و خود را در 

محدودیت زمانی قرار نمی دهیم
افخم، درباره احتمال تمدید مذاکرات گفت: االن نمی توان پیش 

بینی کرد و باید صبر کنیم مذاکره به سطح وزرا برسد.
وی اف��زود: متونی که کارشناس��ان و معاونان با هم��ه پرانتزهای 
احتمالی که می تواند داشته باشد را نهایی و آماده کرده اند که وزرا  

آن را مورد بحث قرار می دهند.
س��خنگوی وزارت خارجه ادامه داد: اینکه از االن تصور کنیم کار 
نمی شود کرد، به این ش��کل نگاه نکنیم. ما اعالم کردیم خواستار 
توافق خوب هستیم و خود را در محدودیت زمانی قرار نمی دهیم. 

ما توافق خوب را مالک می دانیم.
افخم با بیان اینک��ه برخی بخش ه��ا از تمدید مذاکرات س��خن 
می گویند، افزود: معتقدیم حتی تا قبل از 1٠ تیر امکان دسترسی 
به توافق هست و اگر نیازمند تمدید باشد سطحی است که باید وزرا 
درباره آن تصمیم بگیرند. وی گفت: اج��ازه دهید همراه و همگام 

با روند حرکت کنیم.
هنوز رای نهایی برای  دو  متعرض سعودی صادر نشده است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگر درباره آخرین 
وضعیت پرونده  دو مامور متعرض س��عودی به  دو نوجوان ایرانی 
با بیان اینکه دو جلسه برای رسیدگی به محاکمه خاطیان برگزار 
شد، اظهار داشت: دادستان خواستار اشد مجازات شده بود و وکیل 
مدافع نیز درخواستی را داشت و بر اساس گزارش سرکنسولگری 
ایران در جده هنوز رای نهایی صادر نش��ده است. افخم با ذکر این 
نکته که خواس��ته وکیل این دو نوجوان روشن است و جمهوری 
اسالمی نیز خواس��تار مجازات عامالن این اقدام می باشد، گفت: 

امیدواریم در دادرس��ی عادالنه و مطابق با قوانین به این موضوع 
رسیدگی شود. وی بار دیگر با بیان اینکه هنوز حکم نهایی در این 
زمینه صادر نش��ده عنوان کرد: این حکم بایستی از طرق رسمی 
به ما اعالم ش��ود و گمانه  زنی های رس��انه ای مالک اظهار نظر و 

قضاوت نیست.
بازگرداندن اجباری در دستور کار ما نیست

سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی در پاسخ به س��والی در خصوص 
اخبار منتشر شده مبنی بر تصمیم دولت استرالیا برای بازگرداندن 
اجباری مهاجران ایرانی از استرالیا به ایران عنوان کرد: همانگونه 
که مقام کنسولی همراه تیم کنس��ولی ایران اعالم کرد هیچگونه 
توافقی برای بازگرداند اجباری پناه جویان صورت نگرفته اس��ت. 
گفت وگوهای کنس��ولی بین دو کشور آغاز ش��ده و روند خوبی را 
طی می کند و هیاتی در س��طح مدیر کل کنسولی وزارت خارجه 
ایران به استرالیا سفر کرده و در حاشیه سفر وزیر خارجه استرالیا 
نیز به موضوع پناه جویان پرداخته ش��د. وی افزود: اراده ما بر این 
است که به این معضل رسیدگی کنیم. ما نمی خواهیم هیچ ایرانی 
را مجبور کنیم که محل زندگی خود را به خواست ما انتخاب کند 

و بازگرداندن اجباری در دستور کار ما نیست.
افخم اضافه کرد: ما آماده همکاری با استرالیا هستیم که راه کارها 
را در ابن زمینه پی��دا کنیم و با طرف مقاب��ل در حال گفت وگوی 
کنس��ولی هس��تیم و آماده ایم که راههای قانونی را کارشناسان 
بررسی کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین اعالم کرد: 

قرار است هیأتی از استرالیا در این زمینه به تهران سفر کند.
رهنموده�ای رهبری راهگش�ا و تعیین کنن�ده برای تیم 

مذاکره کننده
وی در پاس��خ به س��والی در خصوص اظهارات روز گذشته مقام 
معظم رهبری درباره مذاکرات هس��ته ای با قدردانی از حمایت ها 
و پش��تیبانی های رهبری از تیم مذاکره  کننده و اعتماد ایشان به 
کاری که دارد صورت می گیرد گفت: حمایت ایشان و راهبردها و 
رهنمودهایی که تعیین می کنند مورد حمایت و پش��تیبانی ملت 
و سرمایه عظیمی برای کشور و راهگشا و تعیین کننده برای تیم 

مذاکره  کننده است.

افخم روند مذاکرات جاری را بسیار فشرده و سخت خواند و اظهار 
داشت: در خصوص همه موضوعات گفت وگو می شود. اجازه دهید 
کارشناسان و معاونان و در زمان مقتضی وزرا کار را ادامه دهند تا 

شکل نهایی بگیرد.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی خطوط قرمزی که مقام معظم 
رهبری در موضوع هسته ای تبیین و تشریح کردند را خیلی کمک 
کننده و روشن  کننده خواند و افزود: تیم مذاکره  کننده بر همین 
اس��اس و با اتکاء به رهنمودهای ایشان و مس��ئوالن عالی کشور، 

موضوع را در مذاکرات دنبال می کنند.
وی از خبرنگاران خواست که تا مشخص شدن و نهایی شدن روند 

کار صبر کنند.
مذاکرات درباره سامانه موشکی S300 در جریان است

س��خنگوی وزارت خارجه در خصوص پرونده س��امانه موش��کی 
S3٠٠ با بیان اینکه مذاکرات برای تحویل این س��امانه در جریان 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: این مذاکرات در ارتباط با قراردادی که 
وجود دارد، شکایت ایران و س��ازوکارهای تحویل دنبال می شود 
و مذاکرات در جریان اس��ت و اجازه دهید کارشناس��ان جزییات 

را دنبال کنند.
خوب بود مالحظات تیم مذاکره  کننده در نظر گرفته می شد

افخم در خصوص طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای 
هسته ای با احترام به نظر مجلس خاطرنشان کرد: ما در مکاتبه ای 
و همچنین به صورت شفاهی دیدگاه های خود را به مجلس اعالم 
کردیم و فکر می کنیم در عین احترام به جایگاه مجلس، خوب بود 

مالحظات تیم مذاکره  کننده در نظر گرفته می شد. 
وی با بیان اینکه بایستی مراحل قانونی کار پیش برود، عنوان کرد: 

در آن مراحل نظرات خود را مجدداً اعالم می کنیم.
خبرنگار دیگری در این خصوص سؤال کرد که افخم با بیان اینکه 
ما دیدگاه های خود را به صورت کتبی و در جلسات شفاهی منتقل 
کردیم و این کار را مفید نمی دانستیم، یادآور شد: این رأی و نظر 
مجلس است که در صورت تصویب نهایی و تأیید آن توسط شورای 
نگهبان، قانون خواهد شد و اگر قانون شود همه ما تابع آن هستیم 

و از آن تبعیت می کنیم و باید مالک کار قرار گیرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه ما دیدگاه های خود را 
در مراحل مختلف بیان کردیم، اظهار داشت: در هر حال این طرح 
به شکل مصوبه قطعی ش��ده و دیگر نباید ورود به گذشته داشته 
باشیم و درباره جزییات بحث کنیم. شورای نگهبان وظیفه بسیار 
حساسی را دارد و در صورتی که به صورت قانون درآید چه وزارت 

خارجه و چه دیگر نهادهای حاکمیتی از آن تبعیت می کنند.
خبرنگار دیگری پرسید آیا این طرح کمکی به تیم مذاکره  کننده 
خواهد کرد؟ که افخم پاس��خ داد: در اینکه همه نهادهای کش��ور 
تالش دارند ک��ه کمک کنند تا بهترین نتیج��ه در مذاکرات برای 
کش��ور حاصل ش��ود، تردیدی نیس��ت. وی با بیان اینکه جایگاه 
مجلس کاماًل روشن و مشخص است، گفت: در این تردیدی نیست 
که نمایندگان ملت بنا به صالحدید کشور تصمیم می گیرند. تیم 
مذاکره کننده بر اس��اس جزئیات مذاکرات دیدگاه هایی را داشته 
که به مجلس اعالم کرده ایم. امیدواریم آنچه برای کش��ور حاصل 

می شود توافقی خوب و عزتمندانه باشد.

مشروح نشست هفتگی سخنگوی دستگاه دیپلماسی با خبرنگاران؛

خودرادرمحدودیتزمانیقرارنمیدهیم
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ماجرای هشدار رهبر انقالب 
به رهبر کره شمالی

»در جری��ان بازدید مقام معظم رهب��ری، که آن زمان 
رییس جمهور بودند از کره ش��مالی، وقتی هواپیما به 
فرودگاه رسید اطالع دادند که کیم ایل سونگ که قرار 
بود برای اس��تقبال بیاید، نخواهد آم��د و کس دیگری 
جایگزین او می شود. همان جا آیت اهلل خامنه ای دستور 
دادند که هواپیما برگردد و ما به کره ای ها اطالع دادیم 
که برخواهیم گش��ت. بدین ترتیب کیم ایل س��ونگ 
خودش را به سرعت به فرودگاه رس��اند تا به استقبال 

ایشان بیاید«.

روایت نوبخت از تأییدیه کتبی 
نعمت زاده برای یارانه ها

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به تسنیم، 
مبنی بر اینکه آقای نعمت زاده در یک برنامه تلویزیونی 
اعالم کرده بود: » به ما یارانه تولید داده نش��ده است و 
اینکه ما یارانه نگرفتیم به  دلی��ل بی عرضگی ما نبوده 
بلکه ته کاسه چیزی نمانده بود که به ما دهند« گفت: 
آقای نعمت زاده اینکه فرمودند آن 3٠ درصد به تولید 
 پرداخت نش��د، حرف واقعاً درستی اس��ت. چرا که در

 سال های گذش��ته پولی برای ما نماند، چون مجموع 
منابعی که از س��ال 89 تا امروز )خردادم��اه( از محل 
افزایش قیمت ها کسب ش��د حدود 135هزار میلیارد 
توم��ان بود. خ��وب، چقدر بای��د به خانوارها تقس��یم 
می ش��د؟ نصف این مبلغ را باید پرداخ��ت می کردیم 
اما ما بی��ش از 18٠هزار میلیارد توم��ان بین خانوارها 
پرداخت کردیم. س��خنگوی دولت با بیان اینکه گفته 
شد آقای وزیر این را تأیید نکرده، نامه مکتوبی از وزیر 
صنعت و معدن را به خبرنگاران نش��ان داد، افزود: من 
حتی قبل از این جلس��ه به آقای مهن��دس نعمت زاده 
زنگ زدم: چطور توزیع کردید، گف��ت: »خیلی خوب 
توزیع و تشکر می کنیم«. گفتم: برخی رسانه ها گفتند 
که ش��ما این مبلغ را دریافت نکردید، گفت: »منظور 
من آن تولید بوده اس��ت؟« گفتم: ک��دام تولید؟ یک 
تولید اس��ت! و ایش��ان آن 1٢٠٠ میلیارد تومان را که 
اصاًل قرار نبود پول نقد به وزارت بدهیم مطرح کردند. 
سخنگوی دولت با بیان اینکه گفته شد آقای وزیر این 
را تأیید نکرده، نام��ه مکتوبی از وزیر صنعت و معدن را 
به خبرنگاران نش��ان داد، افزود: من حت��ی قبل از این 
جلس��ه به آقای مهندس نعمت زاده زنگ زدم: چطور 
توزیع کردید؟ گف��ت: »خیلی خوب توزی��ع کردیم و 
تش��کر می کنیم«. گفت��م: برخی رس��انه ها گفتند که 
ش��ما این مبلغ را دریاف��ت نکردید، گف��ت: »منظور 
من آن تولید بوده اس��ت؟« گفتم: ک��دام تولید؟ یک 
تولی��د اس��ت! و ایش��ان آن 1٢٠٠ میلی��ارد تومان را 
 که اص��اًل قرار نبود پ��ول نقد ب��ه وزارت بدهیم مطرح 

کردند.

واکنش اینستاگرامی فرزند 
قالیباف به برخی شایعات

الیاس قالیباف، فرزند ارشد محمدباقر قالیباف شهردار 
تهران در واکنش به برخی ش��ایعات و اتهامات مطرح 
شده در صفحه شخصی خود در اینس��تاگرام واکنش 
نشان داد که متن آن به این ش��رح است: من هرگز به 
نوش��تن این متن راضي نبودم اما دیگر نیست کسي از 
دوس��تان و اطرافیانم که از من نخواسته باشد مطلبي 
 بنویس��م و یا توصی��ه نکرده باش��د که س��کوت جایز

 نیست.
 اما به همی��ن عزیزان و دلس��وزان هم ع��رض کردم، 
ش��ما که خوب مي دانید متن پیام سراسر کذب علیه 
من و خانواده ام با چه هدفي نوشته ش��ده و نشر داده 
مي ش��ود. آخر من چه چی��زي را باید بنویس��م؟ چه 
چیزي را باید توضیح بدهم؟ بنویس��م که دزد نیستم؟ 
بنویس��م که آقا یا خان��م محترم، میداني رقم هش��ت 
ه��زار میلیارد توم��ان یعني چ��ه؟! بنویس��م که هیچ 
گاه تا کنون احضار و بازداش��ت نش��ده ام؟ بنویسم که 
فرار نکرده ام؟ بنویس��م که لندن نیستم؟ بنویسم که 
 جزیره نخری��ده ام؟ ! ی��ا حتی همین عک��س هم من

 نیستم؟!
کساني که این شایعات را منتشر مي کنند که با توضیح 
من از کرده خود پش��یمان نمي ش��وند آنها ماموریتي 
فراتر از الیاس قالیب��اف دارند و امروز م��ن هدف آنها 
هستم و فردا داستان چیز دیگري است چرا که خواب 
زده بیدار نمي ش��ود. اما تنها یک عامل بن��ده را قانع 
کرد ک��ه حتي همین چن��د خط را بنویس��م و آن هم 
ذهن حقیقت ج��وي هم وطناني بود که ن��ه از بودجه 
ش��هرداري خبر دارند نه از جلس��ات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، سرشان به زندگي خودشان گرم است 
و شبانه روز براي یک لقمه نان حالل تالش مي کنند و 
حاال به چنین پیامي هم برمي خورند، من به احترام آنها 
توضیح مي دهم. هم وطن عزیز! م��ن الیاس قالیباف، 
دانشجوي رش��ته مدیریت فرهنگي هستم که در یک 
 مجتمع آموزش��ي فعالیت م��ي کنم. زندگ��ي اعیاني

 ندارم. 
نه خارج از کش��ورم و نه زندان. نه دزدي ک��رده ام نه 
اختالس. من یقین دارم که افراد بس��یاري نادانس��ته 
این ش��ایعه سراس��ر کذب را در گروه ه��اي مختلف 
منتش��ر کرده اند و امیدوارم این درخواس��ت جسارت 
نباش��د که از آنها تقاضا کنم که به هم��ان میزان براي 
انتش��ار این مت��ن توضیحي بن��ده نیز وق��ت و انرژي 
 بگذارند. خدا همه ما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار

 دهد.

شنیده ها 

زبان از تشکر قاصر است

عضو س��ابق کمیس��یون امنیت ملی مجل��س گفت: ب��ا توجه به 
اظه��ارات مقام��ات آمریکای��ی و فرانس��وی و زیاده خواهی آنها 
در مذاکرات، رس��یدن به توافق مطل��وب و عادالن��ه دور از ذهن 
 اس��ت؛  البته آنها تالش خواهند ک��رد مذاکرات تمدی��د و ادامه

 پیدا کند.
زهره الهیان، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس هش��تم ش��ورای اس��المی، درباره احتمال حصول توافق 
هس��ته ای با توجه ب��ه زیاده خواه��ی آمریکایی ه��ا در مذاکرات 
گف��ت: مذاکرات هس��ته ای ب��ا توجه ب��ه روند موج��ود و مواضع 
 1+5 ب��ه وی��ژه آمریکایی ها احتماالً ب��ه نتیجه مطل��وب نخواهد

 رسید.
وی افزود: از آنجایی که مجلس شورای اسالمی اخیراً طرح صیانت 
از دس��تاوردهای هس��ته ای را با رویکرد رعایت خط��وط قرمز و 
عدم دسترس��ی به مراکز نظامی و امنیتی به تصویب رسانده، این 
موضوع با مخالفت مقامات آمریکایی روبرو شده است، زیرا آنها به 
 چیزی کمتر از دسترس��ی به مراکز نظامی ای��ران راضی نخواهند

 شد.
الهیان اظهار داش��ت: ط��رح صیان��ت از حقوق هس��ته ای و الزام 
دولت به رعای��ت خطوط قرمز، تأکید بر عدم دسترس��ی به مراکز 
نظام��ی و امنیت��ی دارد، ل��ذا جمهوری اس��المی ای��ران به هیچ 
 وجه اج��ازه ورود به ای��ن خطوط قرم��ز را به هیچک��س نخواهد 

داد.
وی درب��اره این ط��رح گفت: ط��رح صیان��ت از دس��تاوردهای 
هس��ته ای و الزام دولت به رعایت خطوط قرم��ز، صدای یکپارچه 
 و مطالب��ات مل��ت از هی��أت مذاک��ره کنن��ده و دول��ت یازدهم

 است.
این نماینده سابق مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه 
به اظهارات مقامات آمریکایی و فرانس��وی و زیاده خواهی آنها در 
مذاکرات، رس��یدن به توافق مطلوب و عادالنه دور از ذهن است، 

البته به جهت اهمیت مذاکرات ب��رای اوباما و دولت آمریکا قاعدتاً 
آنها تالش خواهند کرد که مذاکرات تمدید و ادامه پیدا کند.

وی درباره زیاده خواهی طرف غربی به خص��وص آمریکایی ها در 
مذاک��رات و همچنین شکس��ت احتمالی و مقص��ر آن گفت: اگر 
مذاکرات ب��ا روند کنونی به نتیجه نرس��د با توجه به حس��ن نیتی 
ک��ه جمهوری اس��المی ای��ران در این رابط��ه در ط��ول ماه های 
گذشته داشته اس��ت، مقصر اصلی عدم رس��یدن به توافق جامع 
و عادالن��ه، آمری��کا و برخ��ی از کش��ورهای 1+5 هس��تند که به 
واس��طه کارش��کنی، زیاده  خواهی و خوی متکبرانه همیش��گی، 
 مذاک��رات را ب��ه س��مت شکس��ت و عدم حص��ول توافق س��وق

 داده اند.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس هشتم، 
افزود: جمهوری اسالمی ایران در روند مذاکرات همواره به دنبال 
آن بوده به افکار عمومی دنیا حسن نیت، تعامل با جامعه جهانی و 
اعتمادسازی با آنها را ثابت کند که متاسفانه پاسخ آمریکا و غرب 
به این حسن نیت چیزی جز زیاده خواهی و عدم رسیدن به توافق 

عادالنه نبوده است.
الهیان درب��اره راهکارهای تیم مذاکره کننده ایرانی برای کس��ب 
حداکثری منافع ملی اظهار داش��ت: رعای��ت خطوط قرمز مطرح 
ش��ده از س��وی مقام معظم رهبری می بایس��ت به عن��وان اصل 
و چارچ��وب مذاکرات مد نظ��ر تیم مذاک��ره کننده کش��ورمان 
قرار گی��رد به وی��ژه آنکه آنه��ا باید ب��ر روی عدم دسترس��ی به 
مراکز حس��اس، نظام��ی و امنیت��ی و همچنین عدم دسترس��ی 
 به دانش��مندان کش��ورمان نیز حساس��یت داش��ته و آن را قبول

 نکنند.
وی در پای��ان اف��زود:  م��واردی مانن��د تحقی��ق و توس��عه 
و ح��ق آزادانه در ای��ن رابطه در زمره حقوق مس��لم مل��ت ایران 
 اس��ت ل��ذا نبای��د به هی��چ وج��ه کس��ی از آنه��ا چشم پوش��ی

 کند.

 رییس مجم��ع نمایندگان اس��تان بوش��هر در 
مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه مجلس 
حامی فرهنگیان اس��ت، گفت: وزی��ر آموزش و 

پرورش به وعده هایش عمل کند.
حجت االسالم موس��ی احمدی اظهار داشت: با 
توجه به مطالبات فرهنگیان و همچنین وضعیت 
معیشت و رفاه این قشر مهم جامعه وجود داشت، 
اس��تیضاح فانی وزیر آموزش و پ��رورش را امضا 

کردم.
وی ادامه داد: در جلس��ه غیرعلن��ی که نوبخت 
و فانی حضور داش��تند، کمیت��ه ای از مجلس و 

وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد.
نماینده دیر، کنگان، جم و عس��لویه در مجلس 
ش��ورای اس��المی اضافه کرد: وزی��ر آموزش و 
پرورش نیز چندین جلسه با استیضاح کنندگان 
برگزار کرد و وزیر و مسووالن دولت، در خصوص 

اقداماتی که انجام دادند توضیحاتی ارائه دادند.
حجت االس��الم احمدی خاطرنش��ان کرد: فانی 
متعهد شده اس��ت که اقدامات موثری در زمینه 
رفع نگرانی های فرهنگیان انجام دهد و دولت نیز 
 قول داد در این خصوص مساعدت الزم را داشته

 باشد.
وی اضاف��ه ک��رد: در جلس��ه مش��ترک دولت 
و مجل��س نی��ز ریی��س جمه��ور از نمایندگان 
درخواس��ت کرد ک��ه فرصت بیش��تری به وزیر 
اعط��ا کن��د تا ب��ا حمای��ت دول��ت نس��بت به 
اج��رای ط��رح تح��ول بنیادی��ن و همچنی��ن 
 ط��رح ه��ای حمای��ت از فرهنگی��ان اق��دام 

کند.

عض��و فراکس��یون روحانیون مجلس ش��ورای 
اس��المی افزود:اینجانب و برخ��ی از نمایندگان 
مجل��س ش��ورای اس��المی امض��اء خ��ود را 
پس گرفتی��م تا فرصت بیش��تری در راس��تای 
 تحق��ق وعده ه��ای دول��ت و وزیر ایج��اد کرده

 باشیم.
موسی احمدی با بیان اینکه قبال عزم نمایندگان 
برای اس��تیضاح جدی بود، ادامه داد: امیدواریم 
با رای امروز نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
به عدم استیضاح و با حمایت های جدی رییس 
جمهور و هیات دولت، شاهد مرتفع شدن بخشی 
 وسیعی از مش��کالت معلمان زحمتکش جامعه

 باشیم.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در پایان با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی از 
برنامه معیشت و رفاه فرهنگیان حمایت می کند، 
گف��ت: امیدواریم وزی��ر آموزش و پ��رورش به 

وعده هایی که داده است، عمل کند.
جلسه علنی بررسی اس��تیضاح علی اصغر فانی 
وزیر آموزش و پرورش، به ریاست حجت االسالم 
ابوترابی ف��رد نایب رییس اول مجلس ش��ورای 

اسالمی برگزار شد.
پس از اس��تماع س��خنان موافق��ان و مخالفان 
اس��تیضاح و همچنین وزیر آم��وزش و پرورش، 
در نهایت مجلس ب��ا ۷۶ رأی موافق، 1۶۷ رأی 
مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع ٢5۶ نماینده 
حاضر در صحن، به اس��تیضاح رای نداد و بر این 
 اس��اس علی اصغر فانی وزیر آم��وزش و پرورش 

ماند.

مذاکرات با توجه به مواضع 5+1 
 به نتیجه مطلوب نخواهد  رسید

رییس مجمع نمایندگان استان بوشهر:

وزیر آموزش و پرورش به وعده هایش عمل کند



یادداشت

رییس کل دادگستری:

 اختالس ۴۲ میلیارد ریالی در یکی
 از شعب پست بانک 

رییس کل دادگستری استان اصفهان از اختالس۴۲میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون ریالی در یکی از شعب پست بانک اصفهان 

خبرداد.
احمد خسروی وفا اظهار داشت: این اختالس توسط دو نفر از 

کارمندان این پست بانک انجام شده بود که متهمان شناسایی 
و دستگیر شدند. وی درباره پرونده فرار مالیاتی به مبلغ سه 

هزار میلیارد ریال نیز گفت: فردی که حسابدار چند شرکت در 
اصفهان بوده،  با جعل فاکتور و اسناد و همچنین همکاری چند 

تن از کارمندان اداره مالیات، از پرداخت حق مالیات سه هزار 
میلیارد ریالی فرار کرده بود که با تالش دستگاه قضایی استان 

شناسایی و دستگیر شد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان همچنین با اشاره به پرونده 
اسیدپاشی اصفهان تصریح کرد: مس��اله اسیدپاشی پرونده روز ما 
اس��ت و از همان ابتدا برای آن یک بازپرس وی��ژه و زبده انتخاب 
کردیم؛  اما ب��ه دلیل پیچیدگی ه��ای خاص این پرون��ده، متهم 

هنوزشناسایی نشده است.
وی با تاکید بر این که تا به نتیجه رس��یدن پرونده اسیدپاشی این 
موضوع از دستور کار دادگستری خارج نخواهد شدتاکید کرد: این 
پرونده فراموش نمی ش��ود و قول می دهیم پیگیری های خود را 

ادامه دهیم.
خس��روی وفا با انتقاد از برخی بانک های اس��تان که با ش��رایطی 
 نامطمئ��ن تس��هیالت ارائه م��ی کنن��د، تصریح ک��رد: بعضی از

 بانک ها در سال های گذش��ته بدون اخذ وثیقه مناسب وام های 
میلیاردی ارائه کرده و اکنون بدلیل عدم پرداخت اقس��اط توسط 

وام گیرندگان، دچار مشکل شده اند.
وی همچنین از رسیدگی به ۸۰۰ هزار پرونده در سال ۹۳ توسط 
دادگستری و ش��وراهای حل اختالف اس��تان اصفهان خبر داد و 
افزود: ۶۰۰ هزار پرونده در دادگس��تری و ۲۰۰ ه��زار پرونده در 

شوراهای حل اختالف استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
رییس کل دادگستری استان اصفهان بیشتر پرونده های تشکیل 
شده در دادگاه های استان را مربوط به جرائمی نظیر سرقت، ضرب 
و جرح و توهین، ص��دور چک بالمحل و خیان��ت در امانت عنوان 
کرد و ادامه داد: بخش��ی از پرونده ها نیز ب��ه تصادفات، اختالفات 
آب و حوزه اراضی و بخشی دیگر به مسائل حقوقی مانند اختالفات 
خانوادگی ،مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت ارتباط دارد، ضمن 

این که ۱۹هزار و ۳۷ پرونده مربوط به مواد مخدر می شود.
وی با بی��ان اینکه بیش��تر پرونده ه��ای موجود در دادگس��تری 
 اس��تان مربوط به پارسال و امسال اس��ت اظهار کرد: بخش عمده

 پرونده های سال های ۹۱ و ۹۲ رسیدگی و مختومه شده است.
خس��روی وفا، بهبود کیفیت و سرعت رس��یدگی به پرونده های 
قضایی را در گرو افزایش تعداد قضات دانست و گفت: دو سال اخیر 
۱۰۰ قاضی به استخدام دستگاه قضایی استان درآمده اند که تاثیر 

مثبتی در روند دادرسی دارد.

 راه اندازی نخستین موزه زن 
در اصفهان

مدیر عصارخانه تاریخی ش��اهی اصفهان گفت: با پیگیری هایی که از 
چند سال پیش تاکنون انجام داده ایم،  بر آن هستیم که با حمایت های 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، نخستین موزه زن کشور 

را در اصفهان راه اندازی کنیم.
محمد عیدی اظهار کرد:  هفت سال پیش طرح ایجاد نخستین موزه زن 
در کشور را به متولیان امر در شهرداری ارائه دادم؛  اما این طرح به خاطر 

مشکل کمبود بودجه به فراموشی سپرده شد.
وی در ادامه با اشاره به هدف از راه اندازی نخستین موزه زن در اصفهان 
افزود: در گذشته زنان با استفاده از وس��ایل قدیمی چون آسیاب های 
س��نگی، الک ها، هاون های س��نگی و انواع وس��ایل قدیم��ی فعالیت 

می کردند که امروز این وسایل کاربری خود را از دست داده اند.
مدیر عصارخانه تاریخی شاهی اصفهان بیان کرد: هم اکنون با سازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در حال پیگیری برای در اختیار 
گذاشتن خانه ای به منظور راه اندازی نخستین موزه زن کشور هستیم.

وی گفت: در صورت واگذاری مکانی برای این منظور، نخس��تین موزه 
زن کشور را در اصفهان با هدف به نمایش گذاشتن فعالیت های سنتی 

زنان در گذشته راه اندازی می کنیم.
عیدی در ادامه اظهاراتش از مرمت و بازسازی سقف عصارخانه شاهی 
خبر داد و گفت: مرمت و بازسازی سقف این بنا با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ 
میلیون تومان با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی و شهرداری منطقه 
در دست انجام است. وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد: 
هدف اصلی از اجرای ط��رح، موزاییک فرش کردن س��قف عصارخانه 
ش��اهی به عنوان یکی از بناهای زمان صفوی اس��ت. مدیر عصارخانه 
تاریخی شاهی اصفهان در ادامه افزود: یکی از طرح های اصلی در حال 
اجرا، تبدیل بخش گرمخانه به آس��یاب های خانگی اس��ت که فعالیت 

زنان را از گذشته های دور تاکنون در معرض دید همگان قرار داده ایم.
وی اضاف��ه ک��رد: آنچه که س��بب اج��رای چنین طرح��ی در این 
عصارخانه تاریخی ش��د غفلت از فعالیت زنان در گذش��ته بود و بر 
همین اس��اس بخش گرمخانه را به موزه آسیاب های خانگی تبدیل 

کردیم.

 انجمن  اسالمی دانش آموزان، ذخیره 
نخبه پروری برای آینده انقالب است

رییس شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی گفت: انجمن های 
اس��المی به عنوان یک ذخیره بی بدیل نخبه پروری برای آینده انقالب 
اس��المی هس��تند؛  چراکه میدان را برای فعالی��ت مدیریتی در وادی 

فرهنگی و تربیتی به دانش آموزان فراهم می کنند.
مهدی فوقی در نشس��ت و گردهمایی مس��ووالن و رابط��ان اتحادیه 
انجمن های اسالمی استان اصفهان که پیرامون اوقات فراغت و تشکیل 
ستاد های عضویابی هدفمند برگزار ش��د، اظهار کرد: مهم ترین هدف 
این گردهمایی تشکیل س��تاد عضویابی هدفمند انجمن های اسالمی 
شهرستان های استان اصفهان و در راس��تای آن پیگیری و ساماندهی 

ستاد اوقات فراغت مدارس در طول تابستان است.
وی بیان کرد: یکی از عمده ترین فعالیت های س��تاد، تمرکز بر تربیت 
مسووالن انجمن های اسالمی در س��ال آتی تحصیلی در 5۰۰ مدرسه 
است که در یک دوره س��ه ماهه با عنوان »طالیه داران« تحت آموزش 
قرار می گیرند. رییس شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی افزود: 
مسووالن منتخب برای پایگاه های انجمن اسالمی مدارس استان پس از 
شرکت و حضور در دوره های آموزشی و فرهنگی به منظور ایفای نقش 

در مدارس و قبول مسوولیت آماده می شوند.
وی یادآور شد: یکی از مهم ترین محورهای فعالیت مسووالن و اعضای 
انجمن اسالمی در مدارس مدیریت فوق برنامه ها در طول سال تحصیلی 
مدارس اس��ت، از دیگر محورهای فعالیت این مس��ووالن، پرچم داری 
فعالیت های فرهنگی در مدارس به عنوان یک دوره کارآموزی در طول 

تابستان است.
فوقی با بیان اینک��ه دانش آموز ط��ی این دوره ه��ا، آموزش های الزم 
فرهنگی و تربیت��ی را فرا می گیرد، گف��ت: این کار به عن��وان یکی از 
افتخارات اتحادیه انجمن اس��المی به عنوان یک تش��کل س��ازمانی 

دانش آموزی است.
وی بیان ک��رد: آن چیزی که به عن��وان تکی��ه گاه و اصلی ترین بحث 
اتحادیه انجمن اسالمی مطرح است، واگذاری نخستین عرصه مدیریت 
فرهنگی و تربیتی به دانش آموزان است، در حقیقت یکی از اندوخته ها 
و ذخیره های نظام در مجموعه ارزشی انجمن اسالمی شکل می گیرد.

رییس ش��ورای مرکزی اتحادی��ه انجمن های اس��المی تصریح کرد: 
دانش آموزان ش��یرین ترین تجربه مدیریتی خود را در انجمن اسالمی 
مدارس ح��س می کنند و ب��ا قبول مس��وولیت در فضای م��دارس، با 
سختی ها و مشکالت از نزدیک آش��نا می شوند و برای عرصه مدیریتی 
آموزش می بینند. وی عن��وان کرد: اتحادیه انجمن اس��المی از منظر 
رهبری به عنوان یک مجموعه فرهنگی در قالب سنگر فکری و فرهنگی 

مدارس است و محل تجمع دانش آموزان نخبه به حساب می آید.
فوقی با اش��اره به اینکه دانش آموزان مدارس در یک پروس��ه ای به نام 
عضوگیری هدفمند، انتخاب می ش��وند، بیان ک��رد: دانش آموزانی که 
ش��اخصه هایی همچون روحیه انقالبی، دغدغه  فرهنگی و تحصیالت 
درخشان دارند، انتخاب می شوند و پس از گذراندن دوره های آموزشی 

الزم به یک حدی از آشنایی مدیریتی می رسند.

 تضمین و بازگش��ت س��رمایه در حال حاضر ب��ه یکی از
 مهم ترین دغدغه های تج��ار و صادر کنندگان اصفهانی 
تبدیل شده است و برخی از تجار را بر آن داشته تا با نشان 

سایر کشور ها کاالی خود را صادر کنند.
ب��ه گ��زارش مه��ر، بن��ا ب��ر گفت��ه تع��دادی از تج��ار 
 اصفهانی بازگش��ت س��رمایه در حال حاضر ب��ه یکی از 
دغدغه های مهم تبدیل شده و سایه تحریم ها موجب شده 
تا بسیاری از صادر کنندگان برای تسهیل در امر تجارت از 
برچسب سایر کشور ها بر روی کاالهای خود استفاده کنند. 
صادرات کاال از استان اصفهان با برچسب کشور ترکیه و 
دبی به سایر کشورها  یکی از  آسیب های تحریم است که  
به یکی از چالش های پیش روی صادرکنندگان اس��تان 
اصفهان مبدل شده؛ به طوری که این اقدام پای صرافان را 
به امر صادرات باز کرده و موجب شده تا انگیزه کار از صادر 

کنندگان استان سلب شود.
بازگشت سرمایه دغدغه اصلی

اصغر اخوان مقدم، صادر کننده ماشین های سنگین در 
اصفهان در خصوص چالش ها و مشکالت صادرکنندگان 
این استان اظهارداشت: تنها بازارهایی که اکنون در دست 
داریم عراق، افغانس��تان و پاکستان اس��ت که به منظور 
توسعه بازارهای هدف از جمله کش��ورهای اروپایی باید 
کاالی خود را با برچست تجاری کش��ور ترکیه و دبی به 
دیگر کشورها صادر کنیم. وی بیان داشت: دغدغه کنونی 

صادرکنندگان نقدینگی و برگش��ت پول است که به یک 
دغدغه فکری تبدیل شده،  به گونه ای که صادر کننده از 
زمانی که کاالی خود را صادر م��ی کند از این بابت که آیا 
صراف کش��ور عربی یا ترکیه ای پول او را بازمی گرداند یا 

خیرنگرانی دارد.
اخوان مقدم اعالم کرد: در حال حاضر تنها کش��ور هدف 
صادراتی برای ما عراق است که اگر این کشور را نیز به علت 
وجود داعش از دست بدهیم صادرات با مشکل مواجه می 
شود. وی افزود: با توجه به اینکه در ایران توسعه سیاسی بر 
توسعه اقتصادی مقدم است،  اکنون با چالش های متعدد 

در حوزه صادرات مواجه ایم.
نیاز به قوانین حمایتی

یکی دیگر از صادر کنندگان اس��تان اصفهان نیز با بیان 
اینکه در حال حاضر شاهدیم که هیچ یک از کشورها در 
معامله با صادرکنندگان ترکیه ای جرات کالهبرداری و 
بازنگرداندن س��رمایه آنها را ندارند، اظهار داشت: اگر در 
معامله ای پول به صادرکننده ترک بازگردانده نش��ود،  با 
اس��تفاده از روش های مختلف این پول به کشور و صادر 
کننده استرداد می ش��ود؛  در صورتی که ممکن است در 
یک معامله صادراتی به راحتی ح��ق صادرکننده ایرانی 
تضییع شده و به دلیل بوروکراس��ی اداری طوالنی برای 
پیگیری مطالب��ات، هیچ گاه حق از دس��ت رفته جبران 
نشود. دغدغه کنونی صادرکنندگان نقدینگی و برگشت 

پول است که به یک دغدغه فکری تبدیل شده؛  به گونه ای 
که صادر کننده از زمانی که کاالی خود را صادر می کند از 
این بابت که آیا صراف کش��ور عربی یا ترکی��ه ای پول او را 
بازمی گرداند یا خیر، نگرانی دارد.آقاجانی گفت: یک صادر 
کننده ایرانی به علت اینکه خود باید امنیت کاال، مال و صدور 
کاال را تامین کند و هیچ سیستمی پشتیبان صادر کنندگان 
نیس��ت؛  بنابراین به راحتی پول آنها در برخی معامالت از 

دست می رود.
وی با اعالم اینکه در بس��یاری از موارد دس��تورالعمل های 
داخلی مانع جدی پیش روی صادر کنندگان است، گفت: در 
قدم اول به جای اینکه به دنبال توسعه روابط خارجی باشیم 

باید بازارهای داخلی و موانع موجود را برداریم.
یکی دیگر از صادر کنن��دگان کاال در اصفه��ان بیان کرد: 
 ام��روز هم��ه چالش ها و مش��کالت ص��ادر کنن��دگان را 
می دانند؛ ام��ا اینکه می دانن��د و کاری انج��ام نمی گیرد 
جای تام��ل و تدبر دارد. تبریزیان که ۳۰ س��ال اس��ت در 
عرصه صادرات فعالیت می کند، اع��الم کرد: صادر کننده 
با هزار ترفند بازاریابی بدنبال توسعه بازارهای هدف است 
و چندین س��ال کار می کند تا بتواند پس از مدتها صاحب 
سود شود اما قوانین دست و پا گیر داخلی مانع پیشرفت کار 

صادرکننده می شود.
بروکراسی اداری

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفهان گفت: تامین امنیت سرمایه های 
صادرکنندگان یکی از اصلی ترین مس��ائل صادرکنندگان 
است. محمد مجیری اظهار داشت: باال بودن نرخ سودهای 
بانکی، مشکالت تامین س��رمایه در گردش، قوانین دست 
و پاگیر دولتی از دیگر مش��کالت صادرکنندگان به شمار 
می آید. وی بیان داش��ت: ب��ا اس��تفاده از خدمات صندوق 
ضمانت صادرات ایران بخش��ی از مشکالت صادرکنندگان 
استان اصفهان کاهش می یابد. معاون امور بازرگانی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به برگزاری 
جلسات متعدد در استانداری اصفهان درباره مسائل مربوط 
به صادرکنن��دگان اظهار کرد: ظرفی��ت اصفهان در زمینه 

صادرات بسیار باالتر از میزان موجود است.
وی ادامه داد: بخش��ی از مش��کالت به وجود آمده ناشی از 
تحریم هایی است که به کشور تحمیل شده و بخش دیگری 
از این مشکالت در داخل ایجاد شده که باید نسبت به رفع 
هر چه س��ریعتر آن اقدام ش��ود.مجیری افزود: ۷۰ درصد 
محصوالت استان به کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق 
صادر می ش��ود.وی اعالم کرد: حدود ۸ ه��زار و 5۳5 واحد 
تولیدی، ۶۷۰ معدن فعال و ۲ ه��زار صادرکننده و تاجر در 

استان اصفهان فعال هستند.

تحریم و سایر قضایا؛ 

صادرات کاالهای اصفهانی با برچسب ترکیه و دبی

یادداشت

اخبار کوتاه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: به دنبال اجرای طرح 
تحول س��المت در اصفهان، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه 

سالمت به بیماران بستری اختصاص یافت.
غالمرض��ا  اصغ��ری در همای��ش تاثی��ر برنام��ه تح��ول 
 نظ��ام س��المت ب��ر افزای��ش کیفی��ت خدمات ب��ا اش��اره به

 سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت، اظهار 
داشت: ارتقای شاخص های س��المت برای دستیابی به جایگاه 
اول در منطقه آس��یای جنوب غربی تنها با درست اجرا کردن 
طرح تحول سالمت امکان پذیر است که تاکنون ۷ دستورالعمل 
این برنامه تشریح شده اس��ت.وی خاطرنشان کرد: هزینه های 
یکس��اله برنامه تحول در اس��تان اصفهان بالغ بر ۱۳۰میلیارد 
تومان به عنوان یارانه سالمت به بیماران بستری و 5/۲ میلیارد 
تومان در زایمان طبیعی تخصیص یافته است.رییس دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان اعالم کرد: ۲۳ میلی��ارد تومان کیفیت 
ارتقاء کیفیت هتلینگ، ۹5/۹ میلیارد تومان در ارتقاء خدمات 
ویزیت نیز در قالب این طرح هزینه شده است.وی افزود: طرح 
مقیمی شدن متخصصین در بیمارستان ها با هزینه ۹ میلیارد 
تومان انجام گرفت که در ماندگارشدن متخصصین در مناطق 
محروم  ۹ میلیارد تومان و در مجموع ۱۸۳ میلیارد تومان هزینه 
شده است.اصغری با اشاره به سند چش��م انداز ۱۴۰۴ گفت: بر 
اساس این سند، ایران باید در حوزه سالمت در منطقه و در میان 
۲۰ کشور، رتبه نخست را کس��ب کند به عنوان نمونه در حال 
حاضر ایران در بخش ش��اخص امید به زندگی و مرگ و میر در 
رتبه ۱۲ در منطقه قرار دارد که باید به رتبه نخس��ت ارتقا یابد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: شاخص دیگر در 
بخش سالمت، تعداد تخت بیمارستانی است که در ایران به ازای 
هر هزار نفر ۱/۷تخت بیمارستانی وجود دارد که تا نقطه مطلوب 

فاصله زیادی دارد، همچنین ش��اخص تراکم پرستار و ماما در 
ایران به ازای هر هزار نفر ۱/۴ نفر است که باید ارتقا یابد.اصغری 
با اشاره به اینکه بحث پوشش بیمه ای از دیگر شاخص های الزم 
برای رس��یدن به رتبه نخست در حوزه س��المت منطقه است، 
یادآور ش��د: متاس��فانه ۱۶ درصد از جمعیت ای��ران هیچ گونه 
پوش��ش بیمه ای ندارند که این امر اصال قابل قبول نیست.وی 
بیان کرد: در ایران پیش از اجرای طرح تحول نظام سالمت، بیش 
از 5۰ درصد از هزینه های درمانی توسط مردم پرداخت می شد 
اما با اجرای طرح تحول نظام سالمت، این رقم به میانگین شش 

درصد نزول یافته است.
ریی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفه��ان ب��ه برخ��ی 
از دس��تورالعمل های ط��رح نظام س��المت همچ��ون کاهش 
میزان پرداخت��ی هزینه از جی��ب مردم در بخش س��المت و 
درمان، حفاظت مالی ش��هروندان در برابر هزینه های سالمت، 
دس��تورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق 
محروم، ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستانی و حفاظت از بیماران 
صعب العالج اشاره و عنوان کرد: بر اساس آمارهای رسمی میزان 
رضایت مندی مردم از اجرای این طرح، بیش از ۷۰ درصد است.

سرپرس��ت هیات پنجمین فص��ل کاوش در تپه اش��رف 
اصفهان گف��ت : در فصل پنجم کاوش ه��ای این منطقه 
عالوه بر بررسی کاخی منسوب به اش��رف افغان با کشف 
آثار معماری به جا مانده از دوره ساسانی از جمله یک سکه 

همراه بود.
علیرضا جعفری زند اظهار کرد: چهار فصل گذشته کاوش 
در سال های ۸۹ تا ۹۰ در تپه اشرف اصفهان در مساحت 
 هفت هکتار انجام شد که به کشف آثار فرهنگی انجامید.

وی با اش��اره به پیش��ینه کاوش در این محوطه باستانی 
گفت: در فصل های نخست از کاوش های باستان شناسی 
در تپه اش��رف اصفهان، آثار معماری از دوره ساس��انی به 
 همراه سفال هایی از قرن چهارم هجری قمری کشف شد. 

جعف��ری زن��د اف��زود: در فص��ل س��وم و چه��ارم 
بیش��تر وق��ت هی��ات باس��تان شناس��ی ع��الوه ب��ر 
 کاوش در محوط��ه ص��رف خ��اک ب��رداری ش��د.

سرپرس��ت هیات پنجمین فص��ل کاوش در تپه اش��رف 
اصفهان گفت: س��ازه معم��اری مربوط به ق��رن پنجم و 
شش��م دوره ساس��انی در فص��ل ه��ای گذش��ته کاوش 
 کش��ف ش��د که احتم��اال مرب��وط به ی��ک قلعه اس��ت.

ب��ر اس��اس گ��زارش پژوهش��گاه می��راث فرهنگ��ی، 
جعف��ری زن��د اف��زود: در فص��ل چه��ارم بقای��ای یک 
کاخ ک��ه ب��ر اس��اس مس��تندات توس��ط اش��رف افغان 
در ق��رن ۱۲ ب��ا روش پیچی��ده کاخ س��ازی س��اخته 
 و توس��ط نادر ش��اه وی��ران ش��ده اس��ت، نمایان ش��د.

وی، یکی از اه��داف این فص��ل ازکاوش را بررس��ی این 
کاخ و روش س��اخت آن اعالم و اضاقه ک��رد که در فصل 
گذش��ته فرصت بررس��ی آن پیش نیامد. در این فصل از 
کاوش م��واد فرهنگی نظیر س��فالهای مرب��وط به قرون 

 مختلف کش��ف اما ش��ی موزه ای قابل ذکری یافت نشد.
وی اف��زود: در ای��ن فص��ل از کاوش در تپ��ه اش��رف، 
آث��ار معم��اری از دوره ساس��انی مرب��وط ب��ه ق��رن 
آم��د. دس��ت  ب��ه  قم��ری  ۱۲هج��ری  و   ۶ و   5 

جعفری زند با اشاره به شناس��ایی الیه سلوکی -  اشکانی 
که قدیمی ترین الیه تاریخی اس��ت، تصری��ح کرد: یک 
لنگه کفش متعلق به دوره صفویه که متخصصان در حال 
مرمت آن هستند و یک سکه مربوط به دوره ساسانی از آثار 
 کشف شده در پنجمین فصل از کاوش در تپه اشرف بود.

تپه اش��رف یکی از مهمترین تپه های تاریخ��ی واقع در 
شرق شهر اصفهان اس��ت که گفته می ش��ود قدمت آن 
ب��ه دوره پیش از اس��الم می رس��د. این تپه باس��تانی در 
نزدیکی پل تاریخ��ی شهرس��تان و در کن��ار زاینده رود 
قرار دارد. باس��تان شناس��ان معتقدند که تپه اش��رف از 
 قدیم��ی ترین س��کونتگاه های م��ردم اصفهان اس��ت. 

فصل پنجم کاوش های باس��تان شناس��ی در تپه اشرف 
اصفهان که مجوز آن توس��ط رییس پژوهش��گاه میراث 
فرهنگی و گردشگری صادر شده است از نیمه خرداد ماه 

شروع شده و تا نیمه تیرماه ادامه دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

پرداخت ۱۰۰ میلیارد یارانه سالمت به بیماران بستری
سرپرست هیات پنجمین فصل کاوش در تپه اشرف اصفهان؛ 

کشف معماری و سکه دوره ساسانی در تپه اشرف اصفهان
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برترین های جایزه »ادبن« 2015



يادداشت

اسامی بانک هايی که وام 60 
میلیونی می دهند

بان��ک مرکزی مصوبه ش��ورای پول و اعتب��ار مبنی بر رف��ع انحصار 
بانک مسکن و امکان ورود س��ایر بانک ها به پرداخت وام 60 میلیون 
تومانی خرید مس��کن را ابالغ کرده که در این می��ان برخی بانک ها 
با پرداخت این تس��هیالت موافق��ت و برخی نیز مخالف��ت و برخی 
 دیگر با پرداخ��ت کمت��ر از 60 میلیون توم��ان موافق��ت کرده اند، 

یا روش های خود برای پرداخت تسهیالت مسکن را دارند.
پس از آنکه شورای پول و اعتبار در ۲۹ اردیبهشت امسال با رفع انحصار 
بانک مسکن در پرداخت وام خرید مسکن موافقت کرد، این مصوبه از 

سوی بانک مرکزی به تمامی بانک های دولتی و خصوصی ابالغ شد.
براس��اس این مصوبه، همه بانک ها می توانند از مح��ل منابع داخلی 
خود تا س��قف 60 میلیون تومان در ش��هر تهران، ۵0 میلیون تومان 
در شهرهای باالی ۲00 هزار نفر و ۴0 میلیون تومان در سایر مناطق 
شهری به متقاضیان با سود متعارف و مصوب شورای پول و اعتبار )۲۱ 
درصد( برای خرید مسکن و سود تسهیالت عقود مشارکت مدنی )۲۴ 

درصد( برای ساخت مسکن تسهیالت پرداخت کنند.
طب��ق گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی، 
بان��ک پارس��یان پرداخ��ت وام ۴0 میلی��ون تومان��ی خری��د 
مس��کن را از یک��ی دو هفت��ه آین��ده آغ��از می کن��د. ای��ن وام 
 ب��ا س��ود مص��وب ش��ورای پ��ول و اعتب��ار ب��رای تس��هیالت 
» عقود مش��ارکت مدنی« )۲۴ درص��د( و بازپرداخت پنج س��اله به 

متقاضیان ارائه می شود.
 اعطای این تسهیالت نیاز به س��رمایه گذاری )سپرده کوتاه مدت( یا 
داش��تن گردش مالی و هم چنین بلوکه ش��دن مبلغی از تسهیالت 
ندارد و متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز شامل سند واحد مسکونی، 
مدارک استخدامی ) از قبیل فیش حقوقی، حکم کارگزینی و ...( پس 
از افتتاح حساب )قرض الحسنه( در شعبه نزدیک به محل واقع شدن 
ملک، می توانند یکی دو هفته پس از تشکیل پرونده، تسهیالت مورد 
نظر را دریافت کنند. به گفته یکی از مدیران این بانک، مبلغ اقساط 

این وام ماهانه کمتر از ۸00 هزار تومان است.
هم چنین بانک تجارت با پرداخت وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن 
موافقت کرده اس��ت. پرداخت این وام با موافقت مدیرعامل و اعضای 
هیات مدیره بانک تجارت روبه رو ش��ده و این بان��ک منتظر دریافت 
دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص نحوه پرداخت وام 60 میلیون 
تومانی خرید مسکن است تا براساس آن، تسهیالت خرید مسکن را 

به متقاضیان اعطا کند.
بانک صادرات نیز با وجود دریافت دس��تورالعمل بان��ک مرکزی، از 
پرداخت تس��هیالت خرید مس��کن خودداری ک��رده و در مقابل، از 
محل منابع داخلی خود وام ۱00 میلیون تومانی تعمیرات مس��کن 

پرداخت می کند.
تسهیالت تعمیر مسکن بانک صادرات، تنها به مشتریان دارای حساب 
جاری با گردش مالی باال اختص��اص می یابد که پس از تاییِد نیازمنِد 

تعمیر بودن منزل از سوی کارشناس بانک عملیاتی می شود.
از دیگر شرایط این بانک، مسدود شدن ۳0 درصد از این وام تا پایان 
بازپرداخت اقساط است. بازپرداخت آن نیز سه ساله و در قالب عقود 

مشارکت مدنی با سود ۲۴ درصد تعریف شده است.
بانک س��امان از دیگر بانک ه��ای غیردولتی عضو ش��بکه بانکی نیز 
۱00 میلی��ون تومان با عن��وان وام تعمیر مس��کن پرداخت می کند 
ک��ه نیازمن��د دریاف��ت » اس��ناد گ��ردش مال��ی« متقاض��ی این 
 تس��هیالت با س��ود ۲۴ درص��د و در قال��ب عقود مش��ارکت مدنی 
است.هم چنین این بانک ۱0 درصد از وام را در حساب سپرده کوتاه 
مدت با س��ود ۱0 درصد بلوکه کرده و از اعطای سود به آن خودداری 
می کند؛ سود این سپرده، تضمین بازپرداخت اقساط محاسبه می شود. 
اقس��اط این وام حدودا ۳/۵ میلیون تومان تعیین شده که عمال تنها 
دو دهک پایان��ی جامعه از پس آن برمی آیند.هم چنین س��ید کامل 
تقوی نژاد، مدیرعامل بانک سپه نیز از موافقت این بانک با پرداخت وام 
60 میلیونی خرید مسکن خبر داد و گفت دستورالعمل بانک مرکزی 

در حال تدوین نهایی است تا برای اجرا به شعب ابالغ شود.
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در هی��چ کج��ای دنیا ی��ک نه��اد پولی ب��دون اخذ مج��وز از 
بانک مرک��زی یا نه��اد مرتبط و ب��دون رعایت سیاس��ت های 
پول��ی و مالی، اج��ازه فعالیت ن��دارد؛ اما در مقطع��ی که از آن 
 به عن��وان بی انضب��اط تری��ن دوران پول��ی و مالی ای��ران یاد 
می شود� یعنی هشت س��ال دولت نهم و دهم � شاهد تاسیس 
چنین موسس��اتی بودیم که بار مش��کالت آنها امروز بر کشور 

سنگینی می کند.
در سر در هر یک از این موسس��ات مالی جمله اطمینان بخش 
» تحت نظارت بانک مرکزی« ثبت ش��ده، ام��ا دریغ از کوچک 
ترین نظارت که بر آنها شده باشد. طبق اعالم رسمی مسووالن 
بانک مرکزی تع��داد کل بانک ها و موسس��ات اعتباری دارای 
مج��وز از بانک مرکزی و من��درج بر روی س��ایت این بانک ۳۴ 
مورد اس��ت و چیزی حدود 7000 موسس��ه اعتباری در کشور 
فعالیت می کنند و بیش از 6000 م��ورد مجوزی برای فعالیت 
 ندارند؛ که صندوق های قرض الحسنه، تعاونی ها، صرافی ها و 
 لیزین��گ ه��ا بخ��ش عم��ده آنه��ا را تش��کیل داده اس��ت.

هر چند دول��ت یازدهم و مس��ووالن پولی و مالی کش��ورمان 
از ابتدای کار، بحث س��اماندهی موسس��ات مال��ی و اعتباری 
را در دس��تور کار خ��ود قرار دادند، اما مش��کل بس��یار فراتر از 
 انح��الل و تعطیل��ی ی��ک ی��ا دو موسس��ه مال��ی و اعتب��اری 
غی��ر مج��از ب��ود و ب��ا وج��ود تم��ام فراخ��وان ه��ا و تعیین 

دستورالعمل ها و قوانین که برای به نظم کشیدن این موسسات 
در نظر گرفته و اجرایی ش��د، اما تاکنون تعداد چش��مگیری از 
این جمع هنوز قانون مند نشده اند؛ و همچنان به فعالیت خود 
ادامه می دهند بدون اینکه حتی نس��بت به اخذ مجوز از بانک 
مرکزی اقدام کرده باش��ند. اولین اقدام بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد و دارایی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر 
مجاز، اعالم رسمی موسسات مجاز بود؛ اما جالب است که از این 
فهرست بلند نهادهای مالی تنها س��ه موسسه اعتباری توسعه، 
موسس��ه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری عس��کریه به عنوان 
موسسات مجاز و دارای مجوز از س��وی بانک مرکزی معرفی و 
اعالم شدند. اما مسووالن بانک مرکزی، چندی پیش هم اعالم 
کردند که س��ه موسس��ه آرمان و نور و بانک مهر اقتصاد هم در 
حال دریافت مجوز از بانک مرکزی هس��تند؛ البته در این مدت 
یک موسسه تحت عنوان میزان مشهد هم منحل شد. موسسه 
میزان، از دی ماه سال گذشته عمال ورشکست اعالم شد. سرمایه 
حدود یک میلیون س��رمایه گذار تاکنون به آنها برگش��ت داده 
نشده است، که ش��اید یکی از دالیل بانک مرکزی برای تعطیل 
نکردن سریع غیر مجازها و دادن فرصت به آنها همین موضوع 
باشد که سرمایه سپرده گذاران پس از انحالل تامین نمی شود.

بانک مرکزی با اعالم اسامی مجازها، تاکید کرده است که توجه 
به این مهم ضروری است که بانک ها و موسسات اعتباری یا سایر 

نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این 
بانک نبوده و مسوولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها به صورت 
مستقیم متوجه کسانی می ش��ود که به این موسسات مراجعه 
داش��ته اند. البته بانک مرک��زی صراحتا اعالم کرده اس��ت که 
فعالیت موسساتی مانند تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان، شرکت 
تعاونی اعتبار اس��ماء، تعاونی اعتبار معین الرضا مشهد، تعاونی 
اعتبار امین طالب مش��هد، تعاونی اعتبار وحدت سبز تنکابن، 
تعاونی اعتب��ار کارکنان بانک مل��ی قائمش��هر و تعاونی اعتبار 
گنبد س��بز نجف آباد، موسس��ه مالی و اعتباری ثامن الحجج، 
میزان به دلیل عدم تمکین از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت 
موسسات مالی غیرقانونی است. حال اینکه به گفته اکبر ترکان، 
مشاور رییس جمهوری ۲0 درصد از نقدینگی کشور در اختیار 
موسس��ات مالی و اعتباری فاقد مجوز اس��ت، که تحت کنترل 
و نظارت نیس��تند. همچنین بانک مرکزی چندی پیش اعالم 
کرد ۹۴ هزار میلیارد تومان س��پرده مردم در دست 6 موسسه 
غیرمجاز قرار دارد. بنابراین دولت نمی تواند به راحتی نسبت به 

تعطیلی این موسسات مالی و اعتباری اقدام کند .
اما این موسس��ات چگونه تکثیر ش��دند؟ در حالی که تاسیس 
کوچک ترین واحد صنفی نیاز به مراحل پیچیده و بوروکراسی 
باالیی برای اخذ مجوز دارد چگونه موسس��ات مالی و اعتباری 
با چن��د ده یا چند صد ش��عبه توانس��تند در یک م��دت زمان 
کوتاهی تاس��یس و تکثیر ش��وند؟ هم��ان طور که گفته ش��د 
س��ال تاس��یس اغلب این موسس��ات به س��ال های ۸6 تا ۹۱ 
برمی گردد. حال این س��وال مطرح اس��ت که چگونه می شود 
ک��ه در اوج دوره س��خت اقتص��ادی در آن دوره، ای��ن حج��م 
موسس��ه مالی توان کار داش��ته باشند. کارشناس��ان معتقدند 
مهم ترین دلی��ل ایجاد موسس��ات مالی و اعتب��اری غیر مجاز 
عدم قانون صریح و روش��ن و خالهای قانونی ف��راوان در نظام 
پولی و بانک کش��ورمان اس��ت که عدم نظارت و پیگیری های 
 دولتی هم زمینه را برای رش��د این موسس��ات فراهم ساخت؛ 
به طوری که این موسسات به راحتی از عنوان تحت نظارت بانک 
مرکزی اس��تفاده می کردند این در حالی بود که بانک مرکزی 
مجوزی برای فعالیت این موسس��ات صادر نکرده بود و با وجود 
نهادها و س��ازمان های عریض و طویل هیچ یک از آنها بر روند 
پیدایش این موسس��ات نظارتی نداش��تند. بنابراین دست این 
موسسات برای انجام هر فعالیتی با هر ابزار تبلیغاتی باز بود و به 
دلیل کم توجهی، محیط برای پیدایش و رشد موسسات بی در 
و پیکر فراهم ش��د به طوری که به محلی برای فساد در سیستم 

بانکی تبدیل شدند.
از دالیل دیگر پیدایش و تکثیر قارچ گونه این موسسات پدیده 
پول ش��ویی بود. این موسسات که محل س��پرده گذاری مردم 
شناخته می ش��د به حیات خلوت عده ای برای چنین تخلفاتی 
تبدیل ش��ده بود. تعداد موسس��ات مالی و اعتبار در ۸ ساله یاد 
ش��ده در حالی رو به افزایش بود که نرخ رشد اقتصاد کشورمان 
منفی و با تورم بیش از ۴0 درصد مواجه بود. قطعا افزایش تعداد 
 موسسات مالی آن هم در این ش��رایط اقتصادی یکی از عالیم 

 پول شویی در اقتصاد است.

پیدايش ، تکثیر قارچ گونه  و عدم نظارت؛ 

پول شویی، هنر موسسات غیر مجاز است 
متاسفانه در روزگار خوشی 

به سر نمی بريم
معاون وزیر راه و شهرس��ازی، اعتقاد دارد کس��انی که 
حداق��ِل صالحیت ب��رای تصمیم گی��ری در حوزه های 
ساخت وساز ندارند به خود اجازه می دهند که بسیاری از 
ابنیه با  ارزش را از بین ببرند، و یا به سلیقه بی قواره خود با 
آنها برخورد کنند. معاون معماری و شهرسازی وزیر راه 
و شهرس��ازی گفت: تالش برای حفظ و احیای معماری 
س��نتی ایرانی و اسالمی بس��یار مهم تر و کم هزینه تر از 

ایجاد فرهنگ جدید معماری و مقدم بر آن است.
پیروز حناچی، درباره اقدامات وزارت راه و شهرس��ازی 
برای توس��عه معماری ایرانی � اس��المی در س��اخت و 
س��ازها و حمایت هایی که قرار اس��ت ای��ن معاونت در 
راستای تحقق سخنان وزیر راه و شهرسازی انجام دهد 
گفت: معاون��ت معماری و شهرس��ازی دو وظیفه عمده 
را در حوزه اقدامات ج��اری و اقدام��ات ترویجی انجام 
می دهد. در اقدامات ج��اری، این معاون��ت، دائما برای 
نقاط مختلف کشور طرح هایی را تهیه و بازبینی می کند 
و سپس به تصویب می رساند؛ و برای اجرا به شورای شهر 
و استانداران ابالغ می کند که مصوبات این شورا، مبنای 
اجرا و پیگیری حقوقی در همه شهرهاست. برای نمونه، 
در صورت بروز مش��کالت بین ش��هرداری و مالکان که 
منجر به ورود قوه قضاییه می شود، مصوبات شورای عالی 

معماری و شهرسازی مالک دستگاه قضا قرار می گیرد.
معاون معماری و شهرس��ازی وزیر راه و شهرس��ازی به 
اقدامات ترویجی این معاون��ت در ارزیابی کیفیت امور 
شهرها در درازمدت اشاره کرد و افزود: اقدامات ترویجی 
و تصمیم��ات معاونت معم��اری و شهرس��ازی تاثیرات 
بلندمدتی بر کیفیت امور شهرها می گذارند. این اقدامات 
اگرچه به ظاهر در کوتاه مدت تغییری ایجاد نمی کنند، 
اما ای��ن اقدامات ترویج��ی در بلندم��دت، کیفیت امور 
شهری را بهبود می بخشند. در واقع نظم و انضباط شهری 
و معماری همس��و با فرهنگ ایرانی اسالمی و منطبق با 
دانش بین المللی از دستاوردهای اقدامات ترویجی این 
معاونت اس��ت. وی هم چنین به گسترش سریع شهرها 
در نیم قرن اخیر اشاره کرد و ضمن بیان تفاوت دیدگاه  
در حفظ داشته های میراثی بین ایران با سایر نقاط دنیا 
گفت: در تمامی دنیا، تالش بر این است که میراث معاصر 
حفظ شود، حتی اگر این میراث، کارخانه ای قدیمی در 
دل شهرها باشد؛ زیرا آن مکان در وهله نخست، بخشی 
از تاریخچه و پیشینه ش��هر اس��ت و در مرحله بعدی به 
عنوان عقبه ای تاریخی، فرهنگ��ی، اجتماعی و میراثی 
ب��رای آیندگان محس��وب می ش��ود که نش��انی از گذر 
 تاریخ بر بخش های مختل��ف و حتی بخش های صنعتی 

دارد.

آمار حذف شدگان از 
دريافت يارانه در سال ۹۳

اموات هنوز هم يارانه نقدی 
می گیرند!

قائم مقام وزیر تعاون، آمار حذف شدگان از دریافت یارانه در سال 
 ۱۳۹۳ را ۵0 ه��زار نفر ذکر کرد و گفت: س��امانه ثبت اعتراض ها 

هم چنان باز است و بسته نمی شود.
 فیروزآبادی، در عین حال آمار حذف شدگان از دریافت یارانه در 
س��ال ۱۳۹۳ را ۵0 هزار نفر ذکر کرد و از کاهش ثبت اعتراض ها 
نس��بت به حذف یارانه ها خبر داد و گفت: از حذف قبلی تنها ۳0 
درصد اعتراض کردن��د و 70 درصد اعتراضی نداش��تند که عدد 
خوبی اس��ت. وی به موضوع قطع یارانه ها و حذف تدریجی شش 
میلیون نفر از یارانه  بگیران تا پایان سال اشاره و اظهار کرد: قطع 
یارانه ها امری خطیر و تکلیفی است که از سوی مجلس برعهده ما 
گذاشته شده است و براس��اس برآوردهای انجام شده یارانه شش 

میلیون ثروتمند قطع می شود.

آمار اعالم ش��ده از س��خنگوی دولت درباره تع��داد یارانه بگیران، 
انصرافی ها و البته اظهارات وزیر کار مبن��ی بر حذف ۲00هزار نفر 
از فهرست یارانه بگیران نشان می دهد که کماکان اموات هم یارانه 
 ۴۵۵00 تومان��ی را دریافت می کنند. هفته گذش��ته بود که برای 
اولین بار محمدباقر نوبخت س��خنگوی دولت، تع��داد دقیق یارانه 
بگیران را به خبرنگاران اعالم کرد که براساس این آمار در خردادماه 
76میلیون و ۵7هزار و ۴۳0 نفر یاران��ه ۴۵۵00 تومانی را دریافت 
کرده اند. رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی، در نشس��ت این 
هفته خود اعالم کرده که ۲میلیون و ۳00هزار نفر از دریافت یارانه 
انصراف داده اند! گفتنی اس��ت که اگر این دو آمار را کنار آمار تعداد 
حذف شده ها از فهرست یارانه بگیران قرار دهیم، به جزئیاتی جدید 

از تعداد یارانه بگیران در جامعه آماری کشور می رسیم.

با توجه به آغاز سفرهای تابستانه خصوصا در دو 
مقطع زمانی آخر تیرماه وآخر شهریورماه جلسه 
کمیسیون ایمنی راه ها، در خصوص ارتقاء ایمنی 
تردد با ایجاد ایس��تگاه های امنیت وسالمت و 

ایمنی وترافیک جاده ای تشکیل شد .
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل راه 
وشهرس��ازی اس��تان اصفهان ، دومین جلسه 
کمیسیون ایمنی راه های استان به ریاست معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و با 
حضور مدیرکل راه وشهرسازی استان، مدیریت 
بحران، رییس پلیس راهنمایی ورانندگی استان، 
رییس پلی��س راهور، حمل ونق��ل وپایانه های 
استان، آتش نشانی، س��ازمان پزشکی قانونی، 

هالل احمر ، اورژانس و ش��هرداری اصفهان در محل دفتر معاونت عمرانی استانداری 
برگزار شد .

در ابتدا غالمی مدیرکل راه وشهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت : طبق آمار دریافتی 
بخش عمده ای از تصادفات وتلفات جاده ای مربوط به سرعت زیاد ، خواب آلودگی و 
خستگی می باشد، که می طلبد با توجه به آغاز سفرهای تابستانه وایجاد بار ترافیکی 
 خصوصا دردوپیک زمانی عید سعید فطر و آخر شهریور ماه، ایستگاه های سالمت در 
مکان های مشخص شده استقرار پیدا کنند تا رانندگان بتوانند در محل های احداثی 

توقف واستراحت کنند و سفر خود را با ایمنی بیشتر به انجام رسانند.
وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد ایس��تگاه های امنیت وس��المت به صورت دائمی در 

مس��یرهای پرتردد و در صورت تامین اعتبارات الزم 
 واختصاص اعتبار توس��ط فرمانداری شهرس��تان ها 
به حوزه راه وشهرسازی مشکالت این حوزه را مرتفع و 

تصادفات را کاهش داد.
غالمی تصریح کرد : با توجه به شناسایی نقاط پرحادثه 
دراستان، متاسفانه اعتبارات راهداری جهت رفع این 
نقاط کافی نیس��ت و انجام امور مربوط ب��ه راهداری 

اعتبارات بیشتری نیاز دارد .
س��رهنگ رضایی، رییس پلیس راهنمایی ورانندگی 
استان  با اعالم آمار تصادفات جاده ای و ارائه گزارشات 
اقدامات پلیس در این حوزه گفت : خوشبختانه با توجه 
به اقدام��ات موثر راه وشهرس��ازی آم��ار تصادفات در 
مقایسه با سال های گذشته کاهش داشته وعمده عوامل 
ایجاد تصادفات عدم توجه به جلو ، عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه درسرعت غیرمجاز و 

عدم رعایت حق تقدم می باشد.
سرهنگ رضایی افزود : تصادفات بیش��تر در س��اعات ۱۲ الی ۱۸ رخ می دهد که در 
این ساعات خواب آلودگی وخس��تگی رانندگان به اوج می رسد که عاملی بر افزایش 

تصادفات می باشد.
در پایان طرفه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت : به منظور ایجاد 
محورهای ایمن در سطح جاده های استان الزم است محورهایی که بیشترین تصادف 
را دارند مشخص، وبا استفاده از اعتبارات موجود استانی وملی وبا اولویت بندی نسبت 

به ارتقاء ایمنی آنها اقدام شود .

مدیرکل امور ایمنی وزارت صنایع با اشاره به ضرورت تقویت 
و اشاعه فرهنگ HSEE در کشور عنوان کرد: دانشگاه تربیت 
مدرس، دانشگاه ایران، وزارت نفت و وزارت صنایع در کشور 

به سیستم مدیریتی HSEE مجهز هستند.
رسول یار احمدی، با بیان اینکه از ۱۸ ماه قبل نظام مدیریت 
جامع HSEE در وزارت صنایع آغاز ش��ده، اظهار داشت: به 
دلیل نوع ساختار این سیس��تم تمام اعضا و نهاد های وابسته 
فارغ از سلیقه ای کار کردن به طور صحیح و همگرا نسبت به 

انجام وظایف محوله اقدام می کنند.
مدی��رکل ام��ور ایمن��ی، محی��ط زیس��ت و ان��رژی وزارت 

صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: ب��رای نخس��تین 
۲0 دس��تورالعمل اجرای��ی   ب��ار در وزارت صنای��ع، 
به ط��ور یکس��ان و منظم ب��ه تم��ام دس��تگاه ها و نهادهای 
مختل��ف وابس��ته ب��ه وزارت صنای��ع اب��الغ ش��ده اس��ت.

یاراحمدی، ب��ا اش��اره به اهمی��ت ارائ��ه گ��زارش از وقایع 
ب��ه ط��ور یکس��ان در س��طح کش��ور ب��ه عن��وان یک��ی از 
دس��تور العمل های ابالغی اف��زود: آمار ح��وادث واحد های 
 صنعتی سطح کش��ور در سال ۹۳ نسبت به س��ال قبل از آن 

به ط��ور متوس��ط از روزی ۱۵ حادثه ب��ه ۱۲ حادثه کاهش 
یافته اس��ت.وی تصریح کرد: از ۲۴ میلیون جمعیت ش��اغل 
در کش��ور بیش از 7 و نیم میلیون نفر تحت پوش��ش وزارت 
صنعت هس��تند.وی با اش��اره به ض��رورت تقویت و اش��اعه 
فرهنگ HSEE در کشور عنوان کرد: دانشگاه تربیت مدرس، 
دانشگاه ایران، وزارت نفت و وزارت صنایع در کشور به سیستم 

مدیریتی HSEE مجهز هستند.
مدیرکل امور ایمنی وزارت صنایع با بی��ان اینکه پایبندی و 

اعتقاد راس��خ به یک س��ری از مباحث و مبانی مدیریتی در 
دستگاه های اجرایی ضروری اس��ت، اظهار داشت: در باور ما 

تولید برای توسعه و انسان مرکز توسعه در کشور است.
وی گف��ت: بهتری��ن مرج��ع ب��رای شناس��ایی مبان��ی، 
 HSEE الزام��ات، اس��تقرار، توانمن��دی و قابلیت ه��ای
 در عم��ل، دانش��گاه و دپارتم��ان بهداش��ت حرف��ه ای 
است.یاراحمدی، با اش��اره به اهمیت و ضرورت تعهد در کنار 
تخصص کاری اف��زود: تعهد در واحد ه��ای صنعتی و معدنی 
عامل بس��یار مهمی در جلوگیری از وقوع ح��وادث و تحمل 

خسارات است.

فقط يک سوم جمعیت شاغل تحت پوشش وزارت صنعت هستند

دومین جلسه کمیسیون ايمنی راه های استان اصفهان برگزار شد
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آگهی ثبت تغییرات پوالد ماشین سپاهان
آگهی تغییرات ش�رکت پوالد ماشین س�پاهان سهامی خاص به ش�ماره ثبت 49703 
و شناس�ه ملی 10260680860 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ع�ادی مورخ 

1394/2/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان مرتضی گزی کدملی 5110085668 و محمدعل�ی گزی کدملی 1291054529 
و حجت ا... گزی کدمل�ی 5110584613 به عن�وان اعضای اصلی هیئ�ت مدیره برای 
مدت دو س�ال انتخاب گردیدند خانم ش�هناز فروتن کدمل�ی 5110547564 و خانم 
 ملیحه باقری�ان ج�زی کدمل�ی 1292411066 به ترتیب به س�مت بازرس�ان اصلی و
 علی البدل ش�رکت برای مدت یک س�ال انتخاب ش�دند. ت�راز مالی س�ال 1393 به 
 تصویب رسید روزنامه کثیراالنتش�ار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردد.
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گالیه خبرنگاران اصفهان از سردرگمی 
در سایت سمان و صندوق هنرمندان

  مدیرخانه مطبوعات اصفهان گفت: بیش��ترین گالیه خبرنگاران 
اصفهان نس��بت به س��ردرگمی از وضعیت خود در سایت سمان 
و صندوق هنرمندان اس��ت که هیچ یک از مس��ووالن این مراکز 

پاسخگوی خبرنگاران شهرستان ها نیستند.
منصور گلناری،  در دومین جلس��ه هم اندیش��ی خبرن��گاران با 
مس��ووالن مطبوعاتی و خانه هنرمندان و نویس��ندگان اداره کل 
ارش��اد اس��تان اصفهان در خصوص مش��کالت بیمه خبرنگاران 
 اظهار داش��ت: امروز به منظور پاسخ روش��ن به وضعیت کاری و

 بیم��ه ای خبرنگاران اس��تان اصفهان جلس��ه ای با مس��ووالن 
مطبوعات و صندوق اعتب��اری هنر در خان��ه مطبوعات با حضور 

خبرنگاران برگزار کردیم.
وی بیان داشت: در این جلس��ه که برای دومین بار تشکیل شد با 
طرح موضوعات و مشکالت خبرنگاران که در حوزه های مختلف 

قابل تقسیم بندی است، خواستار پاسخگویی اداره ارشاد شدیم.
مدیر خانه مطبوعات اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: بیشترین 
گالیه خبرنگاران از پاس��خگو نبودن مس��ووالن صن��دوق هنر و 
نویسندگان و سایت س��مان بود که به منظور پیگیری قطع بیمه 
یا آخرین وضعیت حرفه ای و مش��خص شدن وضعیت بیمه خود 
شماره ای را از این دو مرکز در اختیار داشتند که در صورت تماس 

هیچگاه مسوولی پاسخگوی آنها نبوده است.
وی ناهماهنگ��ی در خص��وص وضعی��ت خبرن��گاران را یک��ی 
دیگ��ر از گالیه خبرن��گاران عنوان ک��رد و گفت: در این جلس��ه 
خبرنگارانی حضور داش��تند که ب��ا وجود وضعیت مش��ابه بیمه 
 برخ��ی از آنها قطع و ب��رخ دیگر هنوز قطع نش��ده ب��ود و جریان 

داشت.
گلن��اری یک��ی دیگ��ر از مش��کالت را اضافه ش��دن ح��ق بیمه 
خبرنگاران عنوان کرد و اظهار داش��ت: یکی دیگر از مش��کالتی 
که خبرن��گاران در این جلس��ه عن��وان کردند،  در م��ورد هزینه 
 حق بیمه آنها در س��ه ماه��ه اول و تغیی��ر آن در س��ه ماهه دوم

 بود.
وی گفت: مس��وول مطبوعات اداره کل ارش��اد اس��تان اصفهان 
با وجودی که در این منص��ب قرار دارد اما هن��وز آئین نامه بیمه 
خبرنگاران برای وی صادر نشده اس��ت به طوری که هر آنچه می 

داند بر اساس برقراری تماس های تلفنی با تهران است.
مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان خاطرنشان کرد: این نشست 
درحالی پایان یافت که مسوول مطبوعات اداره ارشاد اصفهان قول 

پیگیری مشکالت را داد.
وی اعالم ک��رد: اجرای اص��ل ۴۶ قان��ون اساس��ی و بیمه کردن 
خبرنگاران توسط مدیرمسوول یک پروسه یکساله است نه اینکه 
در یک مرحله به اجرا گذاشته شود و دود مشکالت حاصل از آن در 

چشم خبرنگاران برود.
گلناری بیان کرد: اصل قانون درست است؛  اما باید به نحو صحیح 

اجرایی شود.

زنوزی جاللی معتقد اس��ت، وقتی س��ینما با ادبیات قهر است 
نتیجه این می ش��ود که تم��ام فکرها و موضوع��ات در فیلم ها 
تکراری و مالل آور اس��ت. اگر این دو با یکدیگر تعامل گسترده 

داشته باشند، هم به بدنه سینما کمک می شود هم به ادبیات.
فی��روز زنوزی جالل��ی ه��م دس��تی در نوش��تن رم��ان دارد 
و ه��م فیلنامه. ع��الوه بر نوش��تن،  مدرس داستان نویس��ی و 
فیلنامه نویسی است. زمانی که شورای اقتباس فارابی و شورای 
سیما فیلم تشکیل شدند، او با این سازمان ها همکاری داشت. 
اما زنوزی جاللی می گوید: سیما فیلم وقتی متوجه شد که این 
کار تا چه اندازه دردس��ر دارد و انجام آن مش��کل است، خیلی 
زود دفترش بسته ش��د.  در ش��ورای اقتباس فارابی آن زمانی 
که من حضور داش��تم چند آثار تصویب شد؛  اما تصویب آثار تا 
زمانی که عرضه نشود هیچ فایده ای ندارد.زنوزی جاللی تاکید 
دارد؛ کارگردانان به نوعی خودخواه هستند و دوست دارند هم 
فیلمنامه بنویس��ند و هم کارگردانی کنند؛ اگر هم ش��د نقش 
اول را هم خود ایفا کنند. از همین رو به س��مت آثار اقتباس��ی 
نمی روند. کارگردان � مولف،  آفتی اس��ت که در س��ینمای ما 
به  وفور دیده می ش��ود. از س��وی دیگر کارگردانان ما متاسفانه 
مطالعه ادب��ی ندارند و با ادبیات آش��نا نیس��تند؛  مطالعه آنان 
به روز نیست و انگار سینمای ما با ادبیات قهر است. در حالی که 
در دنیا می بینیم که این دو مقوله همچون دو یار جدا نش��دنی 
با هم آشتی هستند. وقتی س��ینما با ادبیات قهر است،  نتیجه 
این می ش��ود که تمام فکرها و موضوعات در فیلم ها تکراری و 

مالل آور است و فروش کتاب های ادبی بسیار کم است.
در ادامه گفت و گو با فیروز زنوزی جاللی را می خوانید:

 

آق�ای زنوزی جاللی، درخص�وص اقتباس س�ینمایی از 
ادبیات می خواس�تم ب�ه موضوع نب�ود رابطه مس�تمر 
میان ادبیات داس�تانی و سینما اش�اره کنم؛ تعداد آثار 
سینمایی که بر ش�الوده ادبیات داس�تانی شکل گرفته 
باش�د بس�یار اندک اس�ت. در حالی که اگر بخواهیم به 
اقتباس س�ینمایی در جهان نگاه�ی بیندازیم، نزدیک 
به 80 درص�د فیلم های برنده جایزه اس�کار اقتباس�ی 
هس�تند و 45 درصد فیلم های تلویزیونی آنها اقتباس 
از ادبیات ش�ان اس�ت. اما نمونه های اقتباسی سینمای 
ما تنها به 100 فیلم می رسد و این آمار بسیار کمی است. 
به عقیده شما به عنوان نویسنده، این ضعف ناشی از چه 

مساله ای است؟
با توجه به اینکه هم در زمینه رمان کار ک��رده ام و هم فیلنامه 
نوشته ام و زمانی هم در شورای اقتباس فارابی بودم. باید بگویم 
در همه جای دنیا، س��ینما و ادبیات همانند دو ب��ال یک پرواز 
هستند؛ یعنی برای پیشرفت از یکدیگر کمک می گیرند. به این 
معنا که وقتی از رمانی اقتباس می ش��ود،  نسخه سینمایی آن 
می تواند در فروش رمان کمک کند؛  اما در ایران کارگردانان به 
نوعی خودخواه هستند و دوست دارند هم فیلمنامه بنویسند و 
هم کارگردانی کنند اگر هم شد نقش اول را هم خود ایفا کنند. 
از همین رو به سمت آثار اقتباس��ی نمی روند.از دیگر معضالت 
ما این است که کارگردانان ما متاس��فانه مطالعه ادبی ندارند و 
با ادبیات آش��نا نیس��تند، برخالف ادعایی که دارند.  البته من 
در جایی ای��ن موضوع را مط��رح کردم که حاض��رم با بهترین 
کارگردانان در خصوص ادبیات دیالوگ داش��ته باشم تا حدود 

شناخت آنان از ادبیات را نشان دهم، متاسفانه آشنا نبودن آنان 
با ادبیات کشورمان آفت است. البته آن دسته از کارگردانانی هم 
که مطالعه ادبی دارند به سرقت ادبی روی می آورند، باید بگوییم 
در مورد رمان های بنده این س��رقت صورت گرفته، کارگردان 
موضوع اولیه داس��تان ام را به عنوان فیلمنامه خودش استفاده 
کرده است. ش��ما تصور کنید که فکر اولیه را سرقت می کنند و 
پایان آن را تغییر می دهند که این اتفاق داستان را خراب می کند 
برای اینکه حق و حقوق نویسنده را ندهند دست به این اعمال 
می زنند. با توجه ب��ه اینکه زمانی در ش��ورای اقتباس فارابی و 
شورای سیما فیلم بودم، می توانم به صراحت به شما بگویم که در 
ادبیات داستانی ما سوژه های ناب و فکرهای دست نخورده وجود 
دارد که امکان و قابلیت تبدیل شدن به نسخه سینمایی را دارند.
 همان گونه که ش�ما بی�ان کردید رمان ه�ای خوبی که 
قابلیت تصوی�ری ش�دن را دارند، دس�ت نخورده باقی 
مانده اند، بنابراین باید تعاملی بین نویسنده و کارگردان 
برقرار ش�ود تا اقتباس ص�ورت گیرد، اما نویس�نده ها 
نسبت به کارگردان ها بی اعتماد ش�ده اند و آثار خود را 
بسیار سخت به دس�ت فیلمساز می س�پارند و این امر 
باعث ش�ده که رمان های ما در دهه ه�ای اخیر کم تر به 

فیلم تبدیل شوند!
البته به این گونه نیست؛  ولی خب باید به نکته ای اشاره کنم که 
این فکر اشتباهی اس��ت که بگوییم رمان را می توان فیلم کرد؛ 
زیرا رمان و فیلمنامه ساختار جداگانه ای دارند، رمان می تواند 
طرح اولیه به کارگردان بدهد تا فیلمنامه بنویسد. ببینید بعضی 
از رمان ها هس��تند که 90 درصد جان مایه فیلمنامه ش��دن را 
دارند و بعضی رمان ها هم 50 درص��د و باقی را فیلمنامه نویس 

باید خودش به موضوع اضافه کند. 
تکلیف ادبیات داستانیِ دست نخورده و بکر چه می شود؟

باز هم می گویم که ما در ادبیات داس��تانی چه در ادبیات دفاع 
مقدس و چه ژانرهای اجتماعی، سیاس��ی و فرهنگی متن های 
ادبی غنی و پرباری داریم؛  اما مطالعه کارگردانان به روز نیست 
و انگار س��ینمای ما با ادبیات قهر اس��ت؛ در حالی ک��ه در دنیا 
می بینیم که این دو مقوله همچون دو یار با هم آشتی هستند. 
وقتی س��ینما با ادبیات قهر اس��ت نتیجه این می شود که تمام 
فکرها و موضوعات در فیلم ها تکراری و مالل آور است. شما تصور 
کنید وقتی س��ینما و ادبیات با یکدیگر تعامل گسترده داشته 
باشند هم به بدنه س��ینمای ما کمک می ش��ود و هم به فروش 
آثار نویس��ندگان کمک می کند. درحالی که امروز با این موارد 

مواجه نیستیم.
آقای زنوزی جاللی ش�ما اشاره داش�تید که در شورای 
اقتب�اس فارابی و ش�ورای س�یما فیلم بودید، ش�ورای 
اقتباس فاراب�ی از زمان تاس�یس تا به ام�روز چند آثار 

اقتباسی تولید کرده است؟
خب! سیما فیلم وقتی دید که این کار تا چه اندازه دردسر دارد 
و انجام آن مش��کل اس��ت، خیلی زود دفترش بس��ته شد و در 
شورای اقتباس فارابی آن زمانی که من حضور داشتم چند آثار 

تصویب شد اما...
 آنچه که منتق�دان ادبی در مورد اقتباس س�ینمایی به 
عنوان ایراد مهم به آن اش�اره می کنند، این است که در 
تجربه خواندن چی�زی وجود دارد که در می�ان فیلم بر 
پرده سینما وجود ندارد و آن هم سبک نویسنده است و 
یا  اینکه عینی بودن سینما، گشودگی های متن را از بین 
می برد. عقیده ش�ما در این خصوص چیست؟ آیا چنین 

مشکالتی مانع اقتباس  سینمایی از ادبیات می شود؟
بله. این موضوعی که مطرح کردید بسیار خوب و درست است 
و می توان در مورد آن س��اعت ها بحث کرد؛ ام��ا باید بگویم که 
جهان کلمات گسترده است، هر مخاطبی رمانی را که می خواند 
تخیل مختص خودش را دارد، یعنی ش��ما فرض کنید 10 نفر 
یک رمان را بخوانند 10 نوع برداش��ت متف��اوت از آن رمان به 
وجود می آید، در حالی که تماش��اچیان فیلم یا س��ریال تخیل 
کارگردان را می بینند و به قولی تماشاگر در آن تصویر می ماند 
و بال پرواز از مخاطب گرفته می ش��ود. به عن��وان مثال مارکز 
نویسنده کتاب »صد س��ال تنهایی« با توجه به این که خودش 
فیلنامه نویس بود، اجازه نداد کتاب اش فیلم ش��ود او گفته بود 
اگر این اثر من تبدیل به نسخه سینمایی شود آدم ها در تصویری 
که سینما به آن ها می دهد باقی می مانند و قدرت تخیل از آن ها 
گرفته می شود. به همین علت بسیاری از نویسندگان با اقتباس 
 مخالف ان��د و اجازه نمی دهند که کتاب ش��ان تبدی��ل به فیلم 

شود.
 مسلما اقتباس ادبی به نویسندگان بسیار کمک می کند 

تا آثارشان به فروش رسد
ببینید! وقتی تلویزیون برای اولین بار ایجاد شد همه گفتند که 
دیگر کسی رمان نمی خواند یا وقتی سینما گسترده شد، همه 
می گفتند چه کس��ی رمان می خواند! اما بعد از گذشت سال ها 
ثابت ش��د که ادبیات و کلمات قدرتی دارند که حتی سینما با 
تمام تکنولوژی و هنرش قادر نیست از ادبیات پیش رود و از او 
جلو بزند. وقتی می گوییم که ادبیات و سینما دو یار جدانشدنی 
هستند و می توانند به پیشرفت یکدیگر کمک کنند برای ادبیات 
و سینمای ما نیست برای غرب است که می توانند با تکنولوژی و 
امکاناتی که در اختیار دارند همه چیز را به سلطه خود درآوردند. 
به عقیده من زمانی که سینما با ادبیات آشتی کند و آفتی چون 
»کارگردان – مولف« از میان برداش��ته ش��ود اقتباس هم در 
 سینمای ما رنگ دیگری می گیرد و ادبیات هم بیشتر شناخته 

می شود.

فیروز  زنوزی جاللی:

قهر سینما با ادبیات، فیلم ها را تکراری کرده است
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تحدید حدود اختصاصی 
3/267 شماره:1394/04/47863-1394/3/12 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
25-اصلی  شماره  از  فرعی   1995 شماره  پالک  ارسی  باغ  قفیزی  دو  معروف  زمین 
نام  به  ثبتی  واقع در چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده 
حدود  تحدید  عملیات  و  است  ثبت  جریان  در  عباس  سید  فرزند  موسوی  محمد  سید 
قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم مورخ 94/5/4 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
ثبت  رئیس   - عمرانی  عباسعلی  م الف:45  انتشار:94/04/04  پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر   1394/3/12-1394/04/47842 شماره:   3/268
قطعه زمین مشجر معروف ارسی دو قفیز و دو نی پالک شماره 1996 فرعی از شماره 
25-اصلی واقع در چیمه جزء بخش 10 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
آقای سیدمحمد موسوی فرزند سیدعباس در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم مورخ 94/5/4 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
ثبت  رئیس   - عمرانی  عباسعلی  م الف:46  انتشار:94/04/04  پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

اسناد وامالک نطنز
فقدان سند مالکیت 

3/615 شماره: 1394/04/55479-1394/3/30 آقای حسین جعفری فرزند قربانعلی به 
استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان زمین طلق به شماره 52/1116 
مفروز و مجزی شده از 792 فرعی قطعه 43 تفکیکی واقع در بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
استان اصفهان به مساحت 265 مترمربع که در ذیل ثبت 15568 صفحه 503 دفتر جلد 
126 امالک تحت شماره چاپی 696804 سری ب سال 91 صادر و تسلیم گردیده سپس 
برابر سند قطعی 10934-1391/09/01 دفتر 13 نطنز به او انتقال قطعی یافته و معامله 
دیگری هم انجام نشده و به موجب سند رهنی 12280-1393/04/29 دفترخانه اسناد 
رسمی 168 نطنز نزد بانک مسکن شعبه نطنز در رهن است. نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: 
ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  اعتراضی نرسد  اگر ظرف مهلت مقرر 
عباسعلی  الف:69  شد.م  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  مرقوم صادر  مالکیت  سند  المثنی 

عمرانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
ابالغ 

3/616 شماره ابالغیه: 9410103623501162 شماره پرونده: 9309983624000003 
بصیر(  )حسینی  برغمندی  سید حسن  علیه  گزارشی   930767 شعبه:  بایگانی  شماره 
دائر بر کتمان حقیقت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اردستان گردیده که جهت 
واقع  اردستان  شهرستان  دادگستری  عمومی)جزایی(  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی 
رسیدگی  وقت  که  شده  ثبت   9309983624000003 کالسه  به  و  ارجاع  اردستان  در 
متهم  بودن  علت مجهول المکان  به  است.  ثبت شده  آن 1394/05/05 و ساعت 10:00 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  تجویز  به  و  شاکی  درخواست  و 
از روزنامه های  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  کیفری و دستور  امور  در  انقالب  و 
مربوطه آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:627  

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اردستان 

ابالغ وقت رسیدگی
 3/630 شماره درخواست: 94101466823200004 شماره پرونده: 9409986823200234 
بخش  عمومی  دادگاه   940267 پرونده  خصوص  در   940267 شعبه:  بایگانی  شماره 
زواره از خواهان علیرضا فدایی فرزند حسین به نشانی اردستان – شهرک ش.طباطبایی 
احمد نصراصفهانی  آقای  با وکالت  توکلی  منزل علی   – پ22   – نارمی  ک.ش   – نژاد 
ثبتی 50 اصلی بخش 17 ثبت اصفهان  از پالک  دادخواستی مبنی بر خلع ید مشاعی 
بانضمام جبران کلیه خسارات دادرسی به طرفیت 1- محسن زاده عامری فرزند علی 
بمانعلی 4-  آبادی فرزند مصطفی 3- نرگس توکلی پور فرزند  ذاقلی جان  2- مهدی 
کمرانیان  علی 6- عباس  فرزند  اشرفی  امرا... 5- مژگان  فرزند  احمدی سهامیه  احمد 
زاده حسین آبادی فرزند محمدحسن 7- مجتبی دهقانان زاده فرزند ماشاا... 8- رضا 
زارعی فرزند علی 9- جمیله احمدی سهامیه فرزند امرا... 10- منیژه کمرانیان فرزند 
حسین 11- عبدالرضا کمرائیان فرزند حسین 12- مریم احمدی سهامیه فرزند احمد 
13- احمد زارعی سهامیه 14- سعیده کمرانیان فرزند خسرو 15- حمیدرضا زارعی 
سهامیه فرزند احمد 16- خورشید کاله عامری فرزند ابراهیم خلیل خان 17- پروین 
دخت عامری فرزند ابراهیم خلیل خان 18- ایران دخت عامری فرزند ابراهیم خلیل خان 
به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 94/5/24 ساعت 
10 صبح تعیین شده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در جراید نشر تا 
خواندگان قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در شهر زواره دادگاه بخش زواره 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت 
عمومی  دادگاه  می شود.م الف:622  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

بخش زواره 
مزایده 

 9209983623100845 پرونده:  شماره   9410113623300143 نامه:  شماره   3/631
شماره بایگانی شعبه: 930101 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان در 
نظر دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 930101 مدنی که به موجب آن آقای 
عباس خدایاری فرزند عفت ا... محکوم است به پرداخت مبلغ 99450000 ریال به عنوان 
و خسارت  دادرسی  هزینه  عنوان  به  ریال   2048000 مبلغ  انضمام  به  خواسته  اصل 
تاخیر تادیه که متعاقبًا محاسبه خواهد شد در حق محکوم له آقای رضا خدادادی زاده 
اجرا در حق  به عنوان هزینه  مهابادی فرزند خداداد و پرداخت مبلغ 4972500 ریال 
صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده 
است فلذا پالک ثبتی به شماره 0 فرعی از 8 اصلی مزرعه آهیه بخش 17 متعلق به خانم 
عصمت عبدالهی اردستانی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: تمامی 
29 سهم مشاع از 5544 سهم عرصه و اعیان پالک 8 اصلی مزرعه آهیه اردستان بخش 
17 ثبت اصفهان ملک مذکور شامل یک باغ مشجر محصور واقع در آهیه اردستان که 
انار و انجیر و بادام غرس شده و مساحت آن حدود یکهزار و  در آن درختان مثمر 
ششصد و نود و یک مترمربع می باشد مزرعه آهیه دارای یک رشته قنات اختصاصی 
به جمیع  توجه  با  ثانیه می باشد  در  لیتر   10 تا   8 دبی حدود  با  آب  استخر ذخیره  و 
موارد مذکور ارزش تمامی 29 سهم مشاع به مبلغ 265000000 ریال اعالم می گردد. 
متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز 
قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار 
می گردد که باالترین پیشنهاد را ارایه نماید برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
او پس  نپردازد سپرده  را  اموال  بهای  نماید و در صورتی که مابقی  مزایده پرداخت 
مزایده: 1394/04/30 روز  تاریخ  نفع دولت ضبط می گردد.  به  از کسر هزینه مزایده 
سه شنبه ساعت 9 صبح. مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

اردستان.م الف:628 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309983640700937 پرونده:  شماره   9410103640701908 ابالغیه:  شماره   4/13
شماره بایگانی شعبه: 930964 خواهان/شاکی غالمحسین موذنی ریزی دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر و سکینه زمانی به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان زرین شهر نموده 
شهر(  لنجان)زرین  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
که وقت  گردیده  ثبت  به کالسه 9309983640700937  و  ارجاع  در زرین شهر  واقع 

رسیدگی آن 1394/07/08 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  به تجویز  و  خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:398 شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان)زرین شهر(
احضار 

4/37 نظر به اینکه آقایان محمد و الیاس براتی و اسماعیل حبیبی شکایتی علیه آقایان 
1- حسین رفیعی 2- هادی عموشاهی مبنی بر مشارکت در آدم ربائی مطرح نموده 
روز  برای  رسیدگی  وقت  و  ثبت  دادگاه  این  890974ک/18  کالسه  به  آن  پرونده  که 
94/7/5 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهمین مجهول المکان می باشند لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
از متهمین مذکور دعوت به عمل می آید  کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
دادگاه   18 نمود.م الف:8231 شعبه  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده 

تجدیدنظر)کیفری( استان اصفهان
احضار 

بر  مبنی  معافی  محمد  آقای  علیه  شکایتی  زاده  تقی  نسرین  خانم  اینکه  به  نظر   4/38
آن  پرونده  که  نموده  مطرح  عمدی  جرح  و  ایراد ضرب  و  نقلیه  وسیله  با  ربائی  آدم 
به کالسه 940036ک/18 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز 94/6/18 ساعت 
8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهمین مجهول المکان می باشند لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تجدیدنظر)کیفری(  دادگاه   18 شعبه  نمود.م الف:8233  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

استان اصفهان
 ابالغ 

4/39 شماره ابالغنامه: 9410100350102007 شماره پرونده: 9309980350101022 
شماره بایگانی شعبه: 931171 ابالغ شونده حقیقی: بیژن نوری دستجردی فرزند احمد 
محل   10:30 ساعت:  چهارشنبه   1394/07/15 حضور:  تاریخ  مجهول المکان  نشانی 
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
نجاریان  بنی  مریم  به دعوی  توجه  با  علت حضور:  اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 
به طرفیت شما مبنی بر الزام به تحویل مبیع در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 

شعبه حاضر شوید.م الف:8252 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
 ابالغ 

4/40 شماره ابالغنامه: 9410100350102014و9410100350102015 شماره پرونده: 
شینا   -1 حقیقی:  شونده  ابالغ  شعبه:910975  بایگانی  شماره   9109980350100963
2- حسین 3- اقدس 4- شوکت همگی اشتری فرزندان محمد 5- علی 6- فریده 7- زهرا 
حضور:  تاریخ  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  حسن  فرزندان  االسالمی  شیخ  همگی 
1394/07/15 چهارشنبه ساعت: 11:15 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: 
در خصوص دعوی مرتضی رضایی – محمد رضایی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه 
این شعبه حاضر شوید. حق زارعانه و کشت در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

م الف:8255 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350301561 پرونده:  شماره   9410100350302363 ابالغیه:  شماره   4/41
نوری  آقای  مدیریت  به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   931570 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خوانده مازیار گشول بختیار و علی کیامهر و محمدرضا شرافت 
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9309980350301561 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 1394/06/02 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  به تجویز  و  خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:8258 شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  آکوچکیان  مرتضی  خواهان   454/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/42
مبنی بر مطالبه به طرفیت عزیزا... ابراهیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
با توجه به مجهول المکان بودن  شنبه مورخه 94/6/7 ساعت 11 تعیین گردیده است 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–  اول ارباب –  به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8259 شعبه 13 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9409980350300227 پرونده:  شماره   9410100350302358 ابالغیه:  شماره   4/43
شماره بایگانی شعبه: 940269 خواهان جمشید موسائی دادخواستی به طرفیت خوانده 
قدمعلی زینعلی به خواسته مطالبه وجه بابت ... و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و 
مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع 
و به کالسه 9409980350300227 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/01 و 
ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  تا خوانده/متهم  می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:8260 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/44 در خصوص پرونده کالسه 33/94 خواهان عباس نریمانی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت داریوش مطیع تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
بودن خوانده  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده  تعیین  94/7/5 ساعت 16عصر 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8261 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

نقی  فرزند  قنبریان  عباس  خواهان   247/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/45
محمد  فرزند  جعفرزاده  نسیم  طرفیت  به  چک  فقره  سه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/5/6 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:8270 شعبه پنجم حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
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 پاتک  نفتی ها 
به  اصفهانی ها

دست طالیی رفتنی شد؛

جدایی بی بازگشت رحمان 
یحیی گل محمدی ؛ 

سال عجیب و غریب،  در انتظار فوتبال ایران

والیبالیست های  ایران 
چشم  انتظار لهستان

در روزهایی که وضعیت ادامه همکاری کارلوس س��انتوس، با ذوب آهن به دلیل 
مطالبه مالی باالی این بازیکن و رد آن توسط باشگاه در هاله ای از ابهام قرار گرفته 
بود خبر رسید که باش��گاه نفت تهران نیز مذاکرات جدی خود را برای جذب این 

بازیکن که ظاهرا هنوز در برزیل به سر می برد آغاز کرده است.
از آنجا ک��ه از یک طرف آنچ��ه بین س��انتوس و ذوب آهن فاصل��ه انداخته صرفا 
عدم توافق مالی بوده اس��ت و از طرف دیگر معموال در باشگاه نفت هم خبری از 
قراردادهای میلیاردی و نجومی نیست باید دید وضعیت حضور این مدافع برزیلی 

در ایران چه سرانجامی پیدا می کند.
جالب آنکه نفتی ها باب مذاکره با س��انتوس را باز کرده اند تا شاید او را جایگزین 
هموطن هم پس��تش یعنی لئوناردو پادوانی کنند که گفته می ش��ود به سپاهان 

خواهد رفت.
هرچند باش��گاه اصفهانی هرگونه توافق با پادوانی را تکذیب کرده است؛ اما باید 
منتظر ماند و دید که نفت به عوض مدافعی که ممکن است به نفع سپاهان از دست 

بدهد مدافع ذوب آهن را از چنگ این تیم در می آورد یا خیر؟

تیم  ملی والیبال ایران در هفته  هفتم رقابت ه��ای لیگ جهانی والیبال از 
ساعت 21 روز جمعه میزبان تیم قدرتمند لهستان است.

ملی پوشان والیبال ایران پیش از این دو مسابقه در خانه حریف داشتند و با 
وجود شکست مقابل آنها یک امتیاز گرفتند. حاال شاگردان اسلوبودان کواچ 
در خانه انگیزه زیادی دارند تا انتقام باخت های قبلی را بگیرند و با توجه به 
شرایط جدول و نزدیکی امتیازهای ایران و لهستان دو بازی رو در روی این 

دو تیم می تواند تکلیف تیم های صعود کننده به مسابقه را مشخص کند.
لهستان که سال گذشته عنوان قهرمانی رقابت های جهان را از آن خود کرد 
یکی از کشورهای صاحب س��بک در والیبال به شمار می رود که مردمش 
عالقه زیادی به این ورزش دارند. این تیم لهستانی یک مدال طالی المپیک 

و دو طالی قهرمانی جهان و یک طالی لیگ جهانی را در کارنامه دارد.
تیم ملی والیبال ایران هم در دور برگشت رقابت های لیگ جهانی تا این جا 
موفق به دو پیروزی مقتدرانه برابر آمریکا مدافع قهرمانی این مس��ابقات 

شده است.

دغاغله،  رسما از پرسپولیس جدا شد
 هافبک تیم فوتبال پرس��پولیس پس از جلسه با سرپرست این 

باشگاه از جمع سرخپوشان جدا شد.
مهدی دغاغله چهارشنبه در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد 
تا در نشست با علی اکبر طاهری برای دریافت رضایتنامه و فسخ 

همکاری توافق کند.
طبق اعالم سایت باشگاه پرسپولیس، این باشگاه و مهدی دغاغله 

با امضای توافق نامه ای، به همکاری خود پایان دادند.
دغاغل��ه در گفتگ��و با س��ایت رس��می باش��گاه، ضم��ن اعالم 
 ای��ن مطل��ب، مقص��د بع��دی خ��ود را تی��م ف��والد اه��واز

 اعالم کرد.

 در استقالل من، کسی جرات 
حاشیه سازی ندارد

پرویز مظلومی این روزها جواب تلفن همه دوس��تان قدیمش را 
می دهد؛ زیرا می دانند آن ها می خواهند به او بابت بازگشت به 
استقالل، تبریک بگویند. البته مظلومی این عادت را هم دارد که 
در کوران رقابت ها، فقط در کنفرانس های خبری مصاحبه کند 

و غیر از آن حرفی به زبان نیاورد.
مظلومی در خصوص ش��رایطی که برایش به وجود آمده عنوان 
کرد: » نمی توانم بگویم بازگشت به اس��تقالل برایم یک اتفاق 
معمولی است. خیلی خوشحالم و امیدوارم حمایت پیشکسوتان 
و هواداران استقالل را پشت س��ر خودم داشته باشم. فقط با این 
شرایط است که می توانیم یک استقالل پرقدرت را به لیگ ببریم 

و برای هر بازی، نقشه ای جداگانه داشته باشیم«.
وی افزود: » من می خواهم تیمی یک دست و دوست داشتنی را 
به هواداران تقدیم کنم، تیمی که در هر بازی، فقط برای کسب 

برد به میدان برود و به هیچ حریفی رحم نکند«.
سرمربی جدید استقالل گفت: » مهم ترین مساله برای من این 
است که هیچ بازیکنی به فکر حاشیه سازی نیفتد. مطمئن باشید 
در تیم من کسی جرات حاشیه سازی پیدا نمی کند و این را در 
آینده ثابت می کنم . اینجا اس��تقالل اس��ت و در وهله اول باید 

منظم باشد«.
وی همچنین تاکید کرد:» امیدوارم بازیکنان این شرایط را درک 
کنند و با من و مواضع جدید باشگاه استقالل کنار بیایند. کسی 
بخواهد در کارم دخالت کند، از تیم کنار گذاشته می شود، تعارف 
هم نداریم. دوره قبلی هم همین بود. یادتان می آید که هیچ کس 
نمی توانس��ت حرفی بزند؟ حاال هم همین است. در وهله دوم، 
برای کسب امتیاز و قهرمانی به لیگ می رویم و بهترین بازیکنان 
را جذب می کنیم تا تیم مان قدرتمند تر باشد. اول نظم و بعد هم 

یک تیم قدرتمند و محبوب برای هواداران«.

 هدف بزرگ برانکو 
در فصل نقل و انتقاالت

کریم انصاری فرد، مهاجم سابق پرس��پولیس در آستانه حضور 
مجدد در جمع قرمزپوشان است.

انصاری فرد که یک سال در پرسپولیس توپ زده و نمایش نسبتا 
خوبی را همراه با قرمزپوش��ان داش��ته اس��ت، بعد از جدایی از 
پرسپولیس در دوره علی دایی و حضور در تراکتورسازی و سپس 
اوساسونا مورد توجه برانکو ایونکوویچ سرمربی پرسپولیس قرار 
گرفته اس��ت. انصاری فرد که همواره در لیگ ایران آمار گلزنی 
خوبی از خود به جای گذاشته، بعد از یک فصل نه چندان خوب 
در اسپانیا با انگیزه بس��یار به دنبال پس گرفتن جایگاه خود در 
تیم ملی است و شاید حضور در پرس��پولیس پرطرفدار یک راه 

میانبر مطمئن برای وی باشد.
انصاری فرد، که دقایقی پیش ب��ا خبرنگار ما صحبت کرد تماس 
رسمی پرسپولیسی ها با محمودرضا فاضلی مدیربرنامه هایش 

را تایید کرد.

نکونام خیال استقاللی ها را راحت کرد
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه آخر هفته با 
برگشت به تهران پای میز مذاکره می نشیند، گفت: از هواداران 
استقالل بابت حمایت شان برای برگش��تنم به استقالل تشکر 
می کنم. جواد نکونام در مورد احتمال بازگش��تش به استقالل 
گفت: در این رابطه باید بگویم هنوز با کس��ی صحبت نکرده ام، 
این خبر را هم در رسانه ها دیدم  و خودم هم منتظر روزهای آینده 
هستم، البته االن مسافرت هستم. انشاهلل به تهران که برگشتم 

باید ببینم چه سرنوشتی انتظارم را می کشد.
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با وجود تالش های صورت گرفته و موج ایجاد ش��ده به 
نظر نمی رس��د، بحث تیم داری اصفه��ان در لیگ برتر 

والیبال در این فصل نیز عملیاتی باشد.
سال هاست که اصفهانی ها به تیم نداشتن در لیگ برتر 
والیبال عادت کرده اند اما هر س��ال پیش از آغاز فصل، 
بحث تی��م داری اصفه��ان در لیگ برت��ر والیبال قوت 
می گیرد، و بازار گمانه زنی داغ می ش��ود؛ اما در نهایت 

اتفاقی رخ نمی دهد.
در روزهای اخیر برخی از مسووالن هیات والیبال استان 
اصفهان و جمعی از فعاالن این رشته با سید رضا عقدایی 
که به تازگی مس��وولیت معاونت سیاس��ی استانداری 
اصفهان را بر عهده گرفته است، دیدار و گفت وگو کردند.

عقدایی، از والیبالیس��ت های قدیمی اصفهان اس��ت و 
جامعه والیبال حضور وی در مسوولیت جدید را مغتنم 
ش��مرده و با وی دیدار کردند که محوریت این دیدار به 
بحث و تبادل نظ��ر در مورد وضعی��ت والیبال اصفهان 
سپری ش��د؛ اما مس��اله مهم تیم داری نصف جهان در 

لیگ برتر این رشته بود.
معاون اس��تاندار اصفهان، در این دیدار قول مساعد در 
این زمینه داد، اما با بررسی وضعیت باشگاه های ورزشی 
به نظر می رسد امکان تیم داری اصفهانی ها در لیگ برتر 

والیبال مهیا نباشد.
در حال حاضر دو تیم س��پاهان و ذوب آهن گزینه های 
اصلی تی��م داری در رش��ته والیبال هس��تند، و جامعه 
ورزش سال هاست انتظار دارند این دو باشگاه وارد گود 

حمایت از این رشته شوند.
باشگاه س��پاهان برنامه آینده خود را بر روی سه رشته 
فوتبال، هندبال  واترپلو متمرکز کرده اس��ت و به گفته 
مدیران این باش��گاه، برنامه ریزی این باش��گاه در یک 
 محدوده هفت س��اله بر روی این س��ه رش��ته اس��ت؛ 

و طبیعی اس��ت که س��پاهانی ها به حوزه والیبال ورود 
پیدا نمی کنند، آن  هم در ش��رایطی که با مش��کالت و 

محدودیت های مالی مواجه شده اند.
باش��گاه ذوب آهن نیز طی دو س��ال گذش��ته در لیگ 
دسته یک تیم داری می کرد اما تیم والیبال این باشگاه 
نتوانس��ت جواز حضور در لیگ برتر را به دست بیاورد و 
شواهد امر از انصراف این باشگاه از زیر پوشش قرار دادن 

تیم والیبال، حتی در لیگ دسته یک حکایت دارد.
با توجه به هزینه باالی تیم داری در لیگ برتر والیبال، 
در مورد سایر باش��گاه های فعال اصفهانی امکان ورود 
به این رش��ته را ندارند؛ و تنها ش��انس پیش رو حضور 
یک اسپانسر غیر بومی در اس��تان برای حمایت از تیم 
والیبال است، که البته این احتمال بسیار ضعیف است و 

نمی توان بر روی آن حسابی باز کرد.
در حال حاضر بح��ث تیم داری اصفه��ان در لیگ برتر 
والیبال مطرح شده است، و تا مدتی دیگر نیز این مساله 
وجود دارد؛ اما با در نظر گرفتن جمی��ع احتماالت، به 
این نتیجه می رس��یم ک��ه در فصل جدی��د لیگ مورد 
اشاره نباید انتظار نماینده دار ش��دن را داشته باشیم و 
 باید برای تحقق این خواس��ته به س��ال های آینده دل 

ببندیم.

راه رحمان احمدی احتماال به زودی و برای سومین بار 
از سپاهان جدا می شود.

همه ش��واهد و قرائن حاکی از آن اس��ت ک��ه رحمان 
احمدی که در سه نوبت مختلف و جمعا به مدت 5 فصل 
برای سپاهان بازی کرده به زودی این تیم را ترک نموده 
و راه او به احتمال فراوان برای بار س��وم از تیم اصفهانی 

جدا می شود.
آنچه برای مرتبه اول حکم ب��ه جدایی این دروازه بان از 
س��پاهان داد، حضور توامان مهدی رحمتی در این تیم 
بود که باعث ش��د احمدی یک فصل کامل را در س��ایه 
ش��ماره یک وقت تیم ملی قرار گرفته و بیش��تر اوقات 
لیگ نه��م را نیمکت نش��ین او باش��د. همین وضعیت 
ناامیدکننده بود که در نهایت باعث شد تا این دروازه بان 
شمالی در لیگ دهم دعوت هم بازی و سرمربی سابقش 
در سایپا را لبیک گفته و با پیوستن به علی دایی سر از 

پرسپولیس دربیاورد.
رفت و آمدهای رحمان به س��پاهان البت��ه کم هزینه و 
بدون تبعات هم نبوده است. او در دومین حضورش در 
این تیم دو کارت زرد آسیایی را از پرسپولیس به اصفهان 
سوغات)!( آورد تا با فراموشکاری خودش و سهل انگاری 
سرپرستی تیم، س��پاهان با وجود برتری فوتبالی برابر 
الس��دی که از قضا در پایان همان فصل قهرمان آس��یا 
شد به شکلی انضباطی بازنده ش��ده و یکی از تلخ ترین 
خاطرات تاریخ سپاهان با محوریت رحمان رقم بخورد.

با این حال دوران حضور پرفراز و نش��یب او در سپاهان 
با خاطرات خوشی هم توام بود. احمدی در ادامه همان 
اتفاق تلخ آنقدر در چارچوب دروازه سپاهان درخشید 
که هواداران اصفهانی خیلی زود او را بخش��یده و لقب 

دست طالیی را به این دروازه بان دادند.
رحمان در ادامه آنق��در خوب کار کرد ک��ه هیچ کس 
نفهمید چرا در پایان فصل مدیران وقت سپاهان دیگر 
عالقه ای به حفظش نداش��تند؛ هرچند که ش��اید آن  

اتفاقات تلخ ابتدای فصل در ای��ن جدایی دوم بی تاثیر 
نبود. به هرح��ال هرچه که بود راه رحمان از س��پاهان 
برای دومین مرتبه و پس از تنها ی��ک فصل بار دیگر از 

سپاهان جدا شد.
دوری سپاهان و رحمان از یکدیگر بیش از یک سال به 
درازا نینجامید، و باش��گاه اصفهانی با وجود در اختیار 
داشتن شهاب گردان و محمدباقر صادقی یک بار دیگر 

به این دروازه بان باتجربه نوش��هری روی آورد. با وجود 
چرخش دوباره سپاهانی ها به سمت احمدی، گردان اما 
حاضر به جدایی از این تیم نشد و آنقدر برای ماندن در 
اصفهان پافش��اری کرد تا نوبت به او هم رسید هرچند 
اصرار به رقابت با رحمان برای شهاب به قیمت از دست 
رفتن جام جهانی تمام ش��د. در عوض، س��ومین دوره 
حضور رحمان در س��پاهان ب��رای او کامال خوش یمن 
 بود و پیراهن ش��ماره یک تیم ملی را برایش به ارمغان 

آورد.
هرچند که روزگار خوش رحمان، دیری نپایید و س��یر 
قهقرایی این دروازه بان در پی از دس��ت دادن ناباورانه 
جایگاه ثابتش در تیم ملی و بر باد رفتن رویای بازی در 
جام جهانی شروع شد؛ تا جایی که او در لیگ چهاردهم 
دیگر آن دروازه بان مطمئن همیشگی برای سپاهان نبود 
و سریال اشتباهاتش چنان ادامه دار شد که جایگاهش 
 در ترکیب اصلی را به نفع ش��هاب گردان از دست داد،

تا بعد از تی��م ملی در س��پاهان هم ذخیره ش��ده و در 
روزهایی ک��ه دیگ��ر جای��ی در برنامه ه��ای کارلوس 
 ک��ی روش ن��دارد ب��ه درب خ��روج باش��گاه هدای��ت 

شود.
نش��انه ها حاک��ی از آن اس��ت ک��ه باش��گاه اصفهانی 
عالقه ای ب��ه ادام��ه هم��کاری ب��ا او ن��دارد و ترجیح 
می دهد تا از بین احمدی و گردان دوم��ی را نگه دارد. 
به این ترتیب، س��ومین جدای��ی رحمان از س��پاهان 
در راه اس��ت و ای��ن جدای��ی آخ��ر ش��اید برخ��الف 
 دفع��ات قبل��ی دیگر بازگش��تی ه��م در پی نداش��ته 

باشد.

یحیی گل محمدی، س��رمربی تی��م ذوب آه��ن اصفهان که 
توانست فصل گذش��ته در جام حذفی تیمش را قهرمان کند 
اکنون به فکر بس��تن یک تیم قدرتمندتر است تا بتواند فصل 
آینده در مصاف با رقبای آسیایی نماینده شایسته برای ایران 
باش��د.گل محمدی با خبرگزاری فارس، گفت وگویی به شرح 

زیر انجام داد:
وضعیت اکبر صادقی با ذوب آهن به کجا رسید؟

ما این بازیکن را جذب کردیم و اولی��ن خرید ما در فصل نقل 
و انتقاالت است.

چند بازیکن در فهرست مازاد شما قرار دارند؟
بس��تگی به جذب بازیکن دارد. به مرور زمان برخی بازیکنان 
ممکن است از فهرس��ت کنار بروند اما فهرس��ت خروجی به 

معنای واقعی نداریم. 90 درصد تیم را حفظ می کنیم.
با توجه به ش�روع تمرینات ذوب آهن از وضعیت بدنی 

بازیکنان تان راضی هستید؟
بله. اولی��ن تمرین را با تی��م انجام دادم. ش��رایط بازیکنان ما 
خوب است زیرا ما تا 11 خردادماه بازی داشتیم و فکر می کنم 
شرایط تیمی ما نس��بت به دیگر تیم ها بسیار بهتر باشد. یک 
اردوی تدارکاتی هم در ترکیه داریم که در این اردو چند بازی 

تدارکاتی خواهیم داشت.
ظاهراً یکی از مس�ابقات ش�ما با تیم فنرباغچه ترکیه 

است؟ 
بله. من خودم به ترکیه رفتم و کاره��ا را انجام دادم. این بازی 
برای ما مسابقه مهمی است و می تواند به تیم ذوب آهن خیلی 
کمک کند البت��ه نتیجه بازی اصاًل برای ما مهم نیس��ت بلکه 

انجام این مسابقه در روند آماده سازی تیم اهمیت دارد.
ذوب آه�ن تمرینات�ش را چند روزی اس�ت ک�ه آغاز 
کرده اما بسیاری از تیم ها مثل پرسپولیس و استقالل 
تمرینات خود را به طور منظم آغاز نکرده اند. نظر شما 

در این مورد چیست؟
سال عجیب و غریبی داریم، نمی دانم چرا تیم ها تمرینات شان 
را دیر ش��روع و برای جذب بازیکن و حتی سرمربی دیر اقدام 
کرده اند. برخی باش��گاه ها حتی مدیرعامل ع��وض کرده اند؛ 
با این ش��رایط به نظر من فصل آینده کیفی��ت لیگ پایین تر 
خواهد آمد، زیرا مدت آماده س��ازی برخ��ی تیم ها به 6 هفته 
هم نمی رس��د و این اتفاق باعث می ش��ود برخی تیم ها هفته  
اول لیگ را از دست بدهند. متأس��فانه برخی باشگاه ها حتی 
مالک و مدیرعامل خود را هم نمی شناس��ند و در بالتکلیفی 

مطلق هستند. 

نظر شما در این مورد چیست؟
اینه��ا بح��ث تش��کیالت باش��گاهی اس��ت، متأس��فانه 
عدم ثب��ات در مدیری��ت و تش��کیالت به باش��گاه ها مربوط 
می ش��ود. ما ایرانی ها معموالً  دوس��ت داری��م تغییر و تحول 
زیاد انجام دهی��م و فکر می کنی��م با تغییر و تحول ش��رایط 
 بهتر می ش��ود اما باید به دنب��ال کارهای زیربنایی باش��یم.

به دنبال کارهای زیرساختی و توجه به فوتبال پایه و بستر را 
برای موفقیت فراهم کنیم.

صحبت از حضور پیام صادقیان در ذوب آهن اس�ت. او 
را می خواهید؟

روز گذشته جلسه ای در باشگاه بود و در مورد این بازیکن هم 
صحبت شد اما جذب او منتفی است.

قاسم حدادی فر کاپیتان تیم هم هنوز قراردادی امضاء 
نکرده است، وضعیت او چه می شود؟

فکر می کنم به احتمال زیاد می ماند. او کاپیتان تیم اس��ت و 
 به ذوب آهن وابس��تگی دارد و من هم عالق��ه دارم که در تیم 

بماند.
وضعیت کارلوس س�انتوز مدافع برزیلی ذوب آهن چه 

شد؟
دوست داشتیم او بماند و به این بازیکن نیاز داریم اما هنوز به 
توافق کامل نرسیده ایم. اگر ایران بود راحت تر می توانستیم با 

او صحبت کنیم.
از 6 س�همیه بازیکن لیگ برتری چن�د بازیکن جذب 

می کنید؟ 
فکر می کنم این 6 سهمیه هم برای ما زیاد باشد ما حداکثر 4 
بازیکن لیگ برتری جذب خواهیم کرد، تغییرات تیم ذوب آهن 

اندک است.

موج تیم داری در لیگ برتر والیبال
 روی هواست

تیم های سپاهان و ذوب آهن در شرایطی تمرینات آغاز 
فصل شان را آغاز کرده اند که هر دو تیم باید برای مبارزه 
در س��ه میدان آماده ش��وند.در حالی که وضعیت اکثر 
تیم های لیگ برتری مشخص نیس��ت، دو تیم اصفهانی 
زودتر از سایر تیم های لیگ برتری تمرینات شان را آغاز 
کرده اند. سپاهانی ها برای لیگ پانزدهم با حسین فرکی 
به توافق رس��یده اند و ذوبی ها نیز همانند فصل گذشته 
یحیی گل محم��دی را به عنوان نفر نخس��ت کادر فنی 
روی نیمکت خود دارن��د تا دغدغه ای باب��ت کادر فنی 
نداشته باش��ند و زودتر از س��ایر تیم ها برای حضور در 
لیگ فصل آینده مهیا شوند. تیم سپاهان با قهرمانی در 
لیگ چهاردهم، جواز حضور در مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا را به دست آورده است، اتفاقی که برای ذوبی ها نیز 
با قهرمانی در جام حذفی به وقوع پیوس��ت. دو نماینده 
فوتبال اصفهان در لیگ پانزدهم به عنوان دو تیم مدعی 
محسوب می شوند و بیشتر تمرکز کادر فنی و مدیران هر 
دو باشگاه بر روی آماده سازی لیگ متوجه شده است؛ اما 
این تیم ها دو میدان جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا را 
نیز پیش رو دارند و باید برای هر سه میدان آماده شوند.

حضور همزمان در سه جام کار بس��یار دشواری است و 
می طلبد که تیم ه��ای قدرتمندی بدی��ن منظور آماده 
شوند و آغاز زودهنگام تمرینات دو تیم را نیز می توان به 
نوعی به این مساله مرتبط دانست که کادر فنی هر دو تیم 
به خوبی به دشوار بودن ماموریت پیش رو آگاهی دارند.

با توجه به فشرده بودن شرایط دو تیم در سه میدان لیگ، 
جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا، وضعیت آماده سازی و 
بدنس��ازی بازیکنان در پیش فصل از اهمیت دوچندانی 
برخوردار اس��ت تا جایی که می توانیم ادع��ا کنیم روال 
آماده سازی این تیم ها به اندازه فعالیت شان در فصل نقل 

و انتقاالت حائز اهمیت است.

مأموریت سه جانبه 
سپاهان و ذوب آهن

 درفصل نقل و انتقاالت تنها دالالن نیس��تند که برای 
باشگاه های پرطرفدار بازیکن می آورند و می برند، ظاهرا 
با پدیده جدیدی مواجه هستیم و آن تیم بستن برخی 
بوق چی هاست که برای مربیان تعیین تکلیف می کنند!

خیلی ها تص��ور می کنند ک��ه دالل ها نق��ش پررنگی 
 در بس��ته ش��دن تیم ه��ا دارند، ش��اید ای��ن بحث از

 زیر ساختش غلط نباش��د، اما واقعیت این است که در 
تیم های پرطرفدار کس��ان دیگری هم هس��تند که در 
نقل و انتقاالت نقش پر رنگی ایف��ا می کنند. آنها دالل 
به معنای حرفه ای نیس��تند، جزو مدیران و سیاسیون 
و هی��ات مدیره و ... هم نیس��تند، بلک��ه برخی لیدرها 
هستند. آنها که س��کوها را کنترل می کنند و با همان 
سکوها راه بسیاری را می بندند و برخی را به باشگاه های 

مورد عالقه خودشان می آورند.
برخی بوقچی ها با یک ش��یپور س��اده یا ی��ک طبل و 
استفاده از احساسات مردم کاری می کنند که مدیران و 
بازیکنان مجبور به آمدن یا رفتن شوند. گاهی ابزار آنها 
بوق و طبل نیست، برخی مواقع کار به پاره آجر و مشت 

هم می رسد.
دو روز پیش یک س��ری ازهمین آقای��ان، جلوی درب 
باشگاه استقالل، لیست بازیکنانی را در دست داشتند 
و آن را جلوی چشم مظلومی گرفتند و معتقد بودند که 

باید این بازیکنان در استقالل نباشند!
رفتار این لیدرها عجیب ش��ده اس��ت، اینکه هواداران 
بخواهند برای اس��تقالل و س��رمربی این تیم بازیکن 
بیاورند و ی��ا جلوی ورود برخی را بگیرن��د در نوع خود 
بی نظیر است و تنها می تواند در ایران این اتفاق بیافتد، 
آنهم نه بازیکنانی معمولی، بلکه بازیکنانی مثل نکونام 
و یا رحمتی که هر کدام جزو برترین های تاریخ فوتبال 

ایران جا می گیرند.

ظهور دالالن جدید
 درتیم های پرطرفدار

�

سرخابی ها

 مقایسه جالب پسر قلعه نویی
پسر ژنرال استقاللی ها، با گذاشتن عکس زیر در اینستاگرامش، 
س��ال های حضور امیر قلعه نوی��ی را با دیگر مربیان اس��تقاللی 
مقایسه کرد. او توضیح داده که جام های قهرمانی در سپاهان را 

هم حساب نکرده است.

از لنز دوربین



یادداشت

مسوول دارالقرآن الکریم :

نام نویسی جشنواره گلبانگ محمدی 
آغاز شد

مهدی پرتوی، با اشاره به شروع نام نویسی جشنواره استانی 
اذان، از اول مرداد ماه در اس��تان اظهار داشت: این جشنواره 
تحت عنوان جشنواره » گلبانگ محمدی« برای نخستین بار 

در استان برگزار می شود.
وی افزود: جش��نواره گلبانگ محمدی، با هدف شناس��ایی و 
تش��ویق موذنان اس��تان، به ویژه افردی که به صورت گمنام 
در مس��اجد مناط��ق مح��روم اذان می دهن��د، ب��ا همکاری 
 دارالق��رآن اس��تان و با هم��کاری س��تاد اقامه نم��از برگزار 

می شود.
 مس��وول دارالق��رآن الکری��م چهارمح��ال و بختی��اری،

با بیان این که تمام رده های سنی می توانند در این جشنواره 
ش��رکت کنند، بی��ان کرد: جش��نواره گلبان��گ محمدی در 
5 رده س��نی پیش از دبس��تان )وی��ژه دختران و پس��ران(، 
 دبستان، متوسطه، از 18 تا 50 س��ال و باالی 50 سال برگزار

می شود.
پرتوی،خاطرنش��ان کرد: متقاضی��ان برای ش��رکت در این 
جشنواره از اول تیر ماه لغایت 10 مرداد ماه می توانند به سایت 
دارالقرآن استان به نشانی www.quran-chb.ir مراجعه 
 کرده و ضم��ن ثبت نام فای��ل صوتی اذان خ��ود را بارگذاری 

کنند.
وی با اشاره به این که این جشنواره به جز در رده سنی پیش 
از دبس��تان ویژه برادران خواهد بود، گفت: سعی بر آن است 
که عدم آگاهی و تسلط برخی شرکت کنندگان به نحوه ثبت 
نام الکترونیکی و یا عدم دسترسی به ش��بکه اینترنت سبب 
عدم حضور ایشان در جش��نواره نشود؛ لذا ترتیبی اتخاذ داده 
شده که ادارات تبلیغات اسالمی شهرس��تان ها متقاضیان را 

ثبت نام کنند.
مس��وول دارالقرآن الکریم چهارمحال وبختیاری در رابطه با 
نحوه و زمان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره تصریح کرد: 
داوری آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره توسط داوران 
تجوید و صوت و لحن انجام می ش��ود، و اختامیه جشنواره در 
 روز 4 ش��هریور م��اه همزمان با می��الد امام رض��ا)ع( برگزار 

می شود.
پرتوی، با اشاره به حضور یکی از موذنان برتر کشور در مراسم 
اختتامیه جش��نواره گلبانگ محمدی ادامه داد: در مراس��م 
اختتامیه ب��ه نفرات برتر هر رده س��نی، جوایز نفیس��ی اهدا 
می ش��ود و عالوه بر آن از اذان این موذنان در صدا و سیمای 

استان نیز استفاده می شود.
وی ادامه داد: عالقمندان به ش��رکت در این جش��نواره قبل 
از اقدام به ثبت نام، آیین نامه اجرایی جش��نواره را در سایت 
دارالقرآن الکریم استان مطالعه و از شرایط و نحوه ثبت نام در 

جشنواره جویا شوند.

طرح » دادپزشک« اجرا شد    
مدی��رکل پزش��کی قانونی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: از 
 اواخر س��ال گذش��ته طرح س��اماندهی صدور جواز دفن با نام 
» دادپزشک« در سطح اس��تان چهارمحال و بختیاری اجرایی 

شده است.
منصور فیروز بخت، با بیان اینکه پزشکی قانونی کار کارشناسی 
برای دادگس��تری انج��ام می دهد، اظهار داش��ت: یک س��وم 
پرونده های دادگس��تری در مباحث فوت، معاینات سرپایی و 
آزمایشاتی که در پزش��کی قانونی انجام می شوند به این اداره 
کل ارجاع داده می ش��وند. وی تعداد کل پرونده هایی را که در 
پزشکی قانونی استان مورد بررسی و اظهار نظر کارشناسی قرار 
گرفته اند 31 هزار و 567 مورد عنوان و بیان کرد: سال گذشته 
534 مورد معاینه جسد منجر به صدور گواهی فوت در استان 
توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. فیروزبخت، با بیان 
اینکه از اواخر سال گذشته طرح س��اماندهی صدور جواز دفن 
با نام » دادپزشک« در سطح استان اجرایی شده است، تصریح 
کرد: پزش��کان در طرح دادپزش��ک تمام فوتی ه��ا را معالجه 
می کنند و در صورت نیاز متوفی را برای کالبدگشایی به پزشکی 
قانونی ارجاع می دهند، و در غیر این صورت پزشک گواهی دفن 

را صادر می کند.
وی به بررسی 31 مورد پرونده مربوط به قصور پزشکان و کادر 
پزشکی در کمیسیون اداره کل اشاره و ادامه داد: 16 مورد از این 
تعداد منجر به محکومیت پزشک و کادر پزشکی شد، و در 15 

مورد نیز پزشک و کادر پزشکی تبرئه شدند.

برداشت غیرمجاز کشاورزان از 
زاینده رود، کذب است

مدیر باغبانی جهادکش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
برداش��ت غیرمجاز کش��اورزان چهارمحال وبختی��اری از آب 

زاینده رود کذب است و صحت ندارد.
طاهر نوربخش، با اش��اره به اینکه در پایین دس��ت و خارج از 
محدوده اس��تان نیز برداش��ت های غیرمجاز متع��ددی انجام 
می شود، اظهارداشت: هیچ گونه پمپاژ و برداشت غیرمجاز آب 
در چهارمحال و بختیاری انجام نشده است. وی افزود: برداشت 
غیرمجاز از زاینده رود، از س��وی کش��اورزان اصفه��ان بوده و 

کشاورزان استان از آب زاینده رود برداشت نکرده اند.
مدیر باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به 
اینکه تخصیص میزان برداشت آب از سوی وزارت نیرو تعیین 
می شود، افزود: برداشت غیرمجاز آب زاینده رود در باالدست، 
ش��اخه پالس جان و در مح��دوده اصفه��ان انجام می ش��ود. 
نوربخش، با اش��اره به اینکه برداش��ت آب از زاینده رود تحت 
نظر ش��ورای هماهنگی مدیریت یک پارچه زاینده رود است، 
بیان کرد: این شورا متش��کل از کارشناسان و مشاوران نظارت 
بر برداشت آب در استان هس��تند ،که برداشت  آب کشاورزان 

را نظارت می کنند.

یادداشت

وجود چهار هزار نقطه مستعد حادثه و 60 نقطه حادثه خیز در 
چهارمحال و بختیاری باعث شده که مرگ هر روز در جاده های 
استان پرسه بزند و این مهارت خود رانندگان است که جان آنها 

را در حوادث نجات می دهد.
استان چهارمحال  وبختیاری در بخش مرکزی رشته کوه های 
زاگرس قرار گرفته است. این استان از شمال و مشرق به استان 
اصفهان و از جنوب به استان خوزستان محدود است. وسعت 
این اس��تان در حدود 16 هزار و 533 کیلومتر مربع است. این 
استان ناحیه ای است کوهستانی در سلسه جبال زاگرس که در 

باختر آن کوه  مرتفعی قرار گرفته است.
چهارمحال و بختیاری، به واس��طه قرار گرفتن در رشته کوه 
زاگرس دارای پستی و بلندی بس��یاری است که موجب شده 
است جاده های این استان در دره ها و ارتفاعات احداث شود. 
جاده های کوهستانی این استان همیشه صحنه وقوع بسیاری 
از حوادث جاده ای است که در بسیاری از این حوادث، تلفات 

جانی گزارش می شود.
در بس��یاری از جاده های این اس��تان که در دره واقع اس��ت، 
مانند جاده شهرستان اردل از سمت شهرکرد، ریزش سنگ به 
داخل جاده و هم چنین وجود پیچ های خطرناک، از مهم ترین 
مشکالت به شمار می رود که در بسیاری از واقع حوادث تلخی 

را رقم زده است.
بیشتر جاده های در دره ها و مسیر کوهستانی دو خطه هستند، 
و توس��عه این جاده ها نیازمند اعتبارات بسیار و زمان طوالنی 
دارد. در حالی که توسعه و تعریض جاده های کوهستانی زمان 
بر است، اما می توان نقاط حادثه خیز این جاده ها در مرحله اول 

شناسایی کرد و این نقاط را اصالح کرد؛ که با محقق شدن این 
مهم، آمار حوادث جاده ای این استان بسیار کاهش می یابد؛ و 

بعد از این کار به مرور می توان جاده ها را توسعه داد.
 هم اکنون در استان چهارمحال و بختیاری، بیش از چهار هزار 
نقطه مستعد حادثه وجود دارد که ضرورت دارد برای کاهش 

حوادث جاده ای این نقاط اصالح شوند.
یکی از رانندگان استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: 
چهارمحال و بختیاری استانی کوهستانی است و رانندگی در 
جاده های اس��تان چهارمحال و بختیاری نیازمند مهارت در 

رانندگی است.
منوچهر صفائیان گفت: جاده های این استان به واسطه وجود 
دره ه��ا، رودخانه، کوه ها، پل ه��ا و ... دارای پس��تی و بلندی 

بسیاری و دارای پیچ های خطرناک است.
وی بیان کرد: اکثر جاده های این استان دو خطه هستند و باید 

در رانندگی احتیاط بسیار کرد.
این راننده خودرو سنگین، با اش��اره به اینکه تصادفات جاده 
ای در برخی نقاط جاده های این اس��تان بیشتر مشاهده می 
 ش��ود، گفت: برخی از محل ها در جاده های اس��تان نیازمند 

استاندار سازی، و نصب چراغ های روشنایی در شب است.
صفائیان افزود: به عنوان مثال ج��اده اردل، یکی از مهم ترین 
جاده ها اس��ت که نقاط حادثه خیز آن بسیار است و همیشه 
رانندگان این منطقه با مشکل ریزش سنگ از ارتفاعات به داخل 

جاده روبرو هستند.
وی بیان کرد: با اصالح بسیاری از نقاط حادثه خیز جاده های 
این اس��تان، مانند اصالح پیچ های خطرناک می توان از وقوع 

تصادفات جلوگیری کرد.
نقاط حادثه خیز، یکی از عوامل ایجاد تصادفات است

رییس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص 
گفت: نقاط حادثه خیز یکی از عوامل ایجاد تصادفات است که 
با اصالح آنها آم��ار تصادفات جاده ای کاه��ش پیدا می کند و 

ضرورت دارد این نقاط اصالح شوند.
حمزه رفیعی بیان کرد: هم اکنون بسیاری از جاده های استان 
در حال چهار خطه شدن هستند که با محقق شدن این امر آمار 
تصادفات و حوادث جاده ای در این استان بسیار پایین می آید.

وی تاکید کرد: رانندگی در نقاط کوهستانی بسیار سخت تر از 
نقاط هموار است و رانندگانی که در جاده های کوهستانی این 
استان وارد می ش��وند، باید تجربه رانندگی در نقاط جاده ای 

کوهستان را داشته باشند.
حمزه رفیعی ادامه داد: در بس��یار از نقاط اس��تان شیب جاده 
بسیار زیاد می شود که در بسیاری از مواقع موجب ترس راننده 
بی تجربه می شود و ضرورت دارد رانندگان به ویژه مسافران به 

این مهم توجه کنند.
در این رابطه قاسم قاس��می مدیر کل راه و شهرسازی استان 
چهارمحال و بختی��اری، گفت: نقاط حادثه خیر یک س��ری 
نقاط مستعد حادثه هستند که این نقاط توسط فرمولی که از 
راه و شهرسازی به ادارات اس��تان ها ابالغ شده است مشخص 
می شوند. قاسم قاس��می افزود: نقاط حادثه خیز با همکاری 
کارشناسان راه و شهرسازی، حمل و نقل و پایانه ها و پلیس راه 
شناسایی می شوند. در اس��تان چهارمحال و بختیاری، حدود 
چهار هزار نقطه مستعد حادثه داریم که بیشتر پیچ ها خطرناک 
را شامل می ش��وند و این پیچ ها به علت نداشتن دید از داخل 

قوس، نقطه مستعد حادثه هستند.
وی ادامه داد: هم اکنون در استان چهارمحال و بختیاری حدود 
۹0 نقطه حادثه خیز شناسایی شده  که ۲0 نقطه با تخصیص 
اعتبارات مورد اصالح قرار گرفته و به پیش��رفت۹0 درصدی 
رسیده است. قاسم قاس��می یادآور ش��د: برای رفع 40 نقطه 
حادثه خیز دیگر 60 میلیارد اعتبار نیاز است، که با تخصیص 
اعتبارات برای رفع این نقاط حادثه خیز برنامه ریزی می شود.

۲۰ نقطه مستعد حادثه در جاده شهرکرد، ناغات و ایذه 
در حال اصالح است

وی گفت: در سطح اس��تان هم اکنون اکیپ های مختلفی در 
حال رفع این نقاط مستعد حادثه هستند، و به عنوان مثال در 
محور شهرکرد ، ناغان ، ایذه چند اکیپ در حال فعالیت برای 

رفع ۲0 نقطه مستعد حادثه هستند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: در جاده های شهرستان های مختلف استان، اکیپ های 
دیگری نیز در حال فعالی��ت برای رفع نقاط مس��تعد حادثه 

هستند.
در این میان بس��یاری از نق��اط جاده ای این اس��تان در وقوع 
حوادث ج��اده ای، آمار باالی��ی را از آن خود کرده اس��ت که 
ضرورت دارد اعتبارات الزم ب��رای این امر تخصیص یابد و این 
نقاط حادثه ای اصالح شوند و مورد استاندار سازی قرار گیرند.

در چهارمحال و بختیاری؛

نقاطی که حادثه به ارمغان می آورند

یادداشت یادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
 9409980351600049 پرونده:  شماره   9410100351601534 ابالغیه:  شماره   4/46
شماره بایگانی شعبه: 940052 خواهان مریم وردی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده 
علی ترکیان به خواسته مطالبه نفقه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی 
دادگاه خانواده شهرستان  به شعبه 16  نموده که جهت رسیدگی  شهرستان اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980351600049 کالسه  به  و  ارجاع   205 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/12 و ساعت 09:00 تعیین شده است به 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردد.م الف:8300  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  میریان  فریبا  خواهان   200-94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/47
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  مطاع  مرتضی  طرفیت  به  مطالبه  بر 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4عصر  ساعت   94/5/7
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8878 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

لرکی  انتظامی  علی  حسین  خواهان   201-94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/48
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مرتضی مطاع تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/5/7 ساعت 5عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–  اول ارباب –  به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8879 شعبه 15 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
حصر وراثت

4/49 آقای سید نصرا... موسوی کوله پارچه دارای شناسنامه شماره 21225 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 1399/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین موسوی کوله پارچه بشناسنامه 15506 
در تاریخ 94/2/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 59 2- جالل موسوی ش.ش  )فرزند(   31 کمال موسوی ش.ش  به:1-  است  منحصر 
)فرزند( 4- سید نصرا... موسوی ش.ش  )فرزند( 3- سید مسعود موسوی ش.ش 4 
السادات  مهین   -6 )فرزند(   771 ش.ش  موسوی  فخرالسادات   -5 )فرزند(   21225
موسوی ش.ش 797 )فرزند( 7- سکینه عباسیان محمودآبادی ش.ش 36 )همسر(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  او باشد  از متوفی نزد  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7386 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   101 شماره  شناسنامه  دارای  موسوی  محمدی  مدینه  سیده  خانم   4/50
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1394/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  موسوی  محمدی  کرم  سید  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
144 در تاریخ 1394/1/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به پنج پسر و چهار دختر و یک همسر به اسامی زیر:1- سید 
موسوی  محمدی  محمدرضا   -2 متوفی(  )پسر   189 ش.ش  موسوی  محمدی   بهمن 

)پسر  )پسر متوفی( 3- سید سلطان محمد محمدی موسوی ش.ش 316  ش.ش 190 
متوفی( 4- سید محمد محمدی موسوی ش.ش 1129880443 )پسر متوفی( 5- سید 
حجت ا... محمدی موسوی ش.ش 11215308 )پسر متوفی( 6- مهری سادات محمدی 
موسوی ش.ش 233 )دختر متوفی( 7- سیده تاجی محمدی موسوی ش.ش 267 )دختر 
متوفی( 9- زهراسادات  )دختر  متوفی( 8- سیده هاجر محمدی موسوی ش.ش 302 
محمدی موسوی ش.ش 144 )دختر متوفی( 10- سیده مدینه محمدی موسوی ش.ش 
101 )همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7387 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح دادخواست  آقای سید محمد تحویلیان دارای شناسنامه شماره 3534   4/51
به کالسۀ 1391/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ملک عمرانی بشناسنامه 1222 در تاریخ 93/2/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر 
و چهار دختر با اسامی زیر:1- سید رحیم تحویلیان ش.ش 58234 )پسر متوفی( 2- 
 3534 ش.ش  تحویلیان  محمد  سید   -3 متوفی(  )پسر   1228 ش.ش  تحویلیان  رسول 
تحویلیان  زهرا   -5 متوفی(  )دختر   58233 تحویلیان ش.ش  سادات   -4 متوفی(  )پسر 
ش.ش 62103 )دختر متوفی( 6- زهره تحویلیان ش.ش 66580 )دختر متوفی( 7- هاجر 
سادات ش.ش 1783 )دختر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:7388 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/52 آقای حسین رئیسی فیل آبادی دارای شناسنامه شماره 4710579644 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 1403/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسن رئیسی فیل آبادی بشناسنامه 1815 در تاریخ 
92/11/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- حسین رئیسی فیل آبادی ش.ش 4710579644 )فرزند( 2- سردار رئیسی 
فیل آبادی ش.ش 4670284703 )فرزند( 3- ناهید رئیسی ش.ش 4670174932 )فرزند( 
4- مریم رئیسی ش.ش 4670114840 )فرزند( 5- فرح رئیسی فیل آبادی ش.ش 2169 
)همسر( 6- بی بی الله سهرابی فیل آبادی ش.ش 1134 )مادر(. اینک با انجام تشریفات

مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7389 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/53 آقای زهرا منانی دارای شناسنامه شماره 4392 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1375/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا منانی بشناسنامه 41556 در تاریخ 93/10/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و 
یک همسر به اسامی زیر:1- حسن منانی ش.ش 1492 )پسر متوفی( 2- حسین منانی 
ش.ش 2435 )پسر متوفی( 3- زهرا منانی ش.ش 4392 )دختر متوفی( 4- عذرا منانی 
ش.ش 1205 )دختر متوفی( 5- زهره منانی ش.ش 312 )دختر متوفی( 6- صدیقه مفتی 
پور ش.ش 47222 )همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:7390 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/54 خانم زهره ابوالفضلی دارای شناسنامه شماره 94 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1402/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
 93/12/20 تاریخ  در   36022 بشناسنامه  خراسانی  زاده  حسنعلی  بتول  شادروان  که 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
ابوالفضلی ش.ش 489 )فرزند( ابوالفضلی ش.ش 654 )فرزند( 2- رضا   به:1- مهدی 

 3- عزت ابوالفضلی ش.ش 1132 )فرزند( 4- نیراعظم ابوالفضلی ش.ش 217 )فرزند( 
5- زهره ابوالفضلی ش.ش 94)فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:7391 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 15  آقای اصغر اصحاب هاشمی   4/55
به کالسۀ 1379/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهدی اصحاب هاشمی بشناسنامه 1281 در تاریخ 93/12/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو پسر و سه دختر و یک همسر به اسامی زیر:1- اصغر اصحاب هاشمی ش.ش 15 
)فرزند( 2- علیرضا اصحاب هاشمی ش.ش 870 )فرزند( 3- توران اصحاب هاشمی 
ش.ش 11 )فرزند( 4- پوران اصحاب هاشمی ش.ش 45782 )فرزند( 5- فرشته اصحاب 
هاشمی ش.ش 48491 )فرزند( 6- صغرا منتظرالقائم ش.ش 250 )همسر( والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  او باشد  از متوفی نزد  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7392 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/56 خانم اعظم شربافیون دارای شناسنامه شماره 413 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1378/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی شربافیون بشناسنامه 36032 در تاریخ 94/1/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اعظم شربافیون 
ش.ش 413 )فرزند( 2- مریم شربافیون ش.ش 22164 )فرزند( 3- نفیسه شربافیون 
ش.ش 22167 )فرزند( 4- سعیده شربافیون ش.ش 6706 )فرزند( 5- فخری پورسعید 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )همسر(   1157 اصفهانی ش.ش 
از  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و  تا هر کسی  نوبت آگهی می نماید  مزبور را در یک 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:7397 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   13738 شماره  شناسنامه  دارای  موسیوند  امیر  آقای   4/57
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1386/94ح10  کالسۀ 
 92/12/17 تاریخ  در   1 بشناسنامه  موسیوند  ا...  حجت  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
 -3 )فرزند(   2109 موسیوند ش.ش  علی   -2 )فرزند(   1088 موسیوند ش.ش  کیومرز 
سعید موسیوند ش.ش 1270783181 )فرزند( 4- نگار موسیوند ش.ش 1272039080 
)فرزند( 5- نگین موسیوند ش.ش 1272942937 )فرزند( 6- صغری درویشی ش.ش 
761 )همسر( 7- امیر موسیوند ش.ش 13738 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7398 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

4/58 خانم زهرا موسوی وردنجانی دارای شناسنامه شماره 150 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1392/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جعفر ترکی بشناسنامه 2 در تاریخ 94/2/14 اقامتگاه دائمی 
اسماعیل  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
ترکی ش.ش 4610791919 )فرزند( 2- عباس ترکی ش.ش 4610945584 )فرزند( 3- 
معصومه ترکی ش.ش 4610882787 )فرزند( 4- زهرا مولوی وردنجانی ش.ش 150 
)همسر( 5- سلطنت مولوی وردنجانی ش.ش 1211 )مادر( 6- امامقلی ترکی ش.ش 49 
)پدر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:7399 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
شرح  به   2116 شماره  شناسنامه  دارای  سیداحمدیانی  شهبازی  محسن  آقای   4/59
دادخواست به کالسۀ 1384/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علی شهبازی سید احمدیانی بشناسنامه 37772 در 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/9/25 تاریخ 
محسن   -2 )فرزند(   842 ش.ش  سیداحمدیانی  شهبازی  حسین  به:1-  است  منحصر 
شهبازی سیداحمدیانی ش.ش 2116 )فرزند( 3- مهدی شهبازی سیداحمدیانی ش.ش 
48318 )فرزند( 4- زهرا شهبازی سیداحمدیانی ش.ش 55920 )فرزند( 5- زهره شهبازی 
سیداحمدیانی ش.ش 1197 )فرزند( 6- بیناء شهبازی سیداحمدیانی ش.ش 523 )فرزند( 
7- طلعت جمدی ش.ش 924 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:7400 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

4/60 کالسه پرونده: 1/94 شماره دادنامه: 193-94/3/23 مرجع رسیدگی: شعبه 17 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: فرشید روحانی نشانی خانه اصفهان – خ.گلخانه 
– چهارراه بنفشه – مجتمع مسکونی آسمان – واحد8 خوانده: علیرضا رحیمی حاجی 
این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  مطالبه  نشانی مجهول المکان خواسته:  آبادی 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای فرشید روحانی به طرفیت آقای علیرضا رحیمی 
به  وارده  خسارات  بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  آبادی  حاجی 
همراه هزینه و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان با استناد به 
گزارش پلیس راهور و گزارش کارشناس رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
مدعی گردیده در ساعت 5 بعدازظهر روز 93/12/16 خوانده که راننده اتومبیل شماره 
از محل  اتومبیل وی تصادف و سپس  با  ملک شهر  میدان  در  بوده  189ب48ایران53 
حادثه متواری گردیده است فلذا مطالبه خسارت وارده را به شرح فوق نموده است از 
سوی دیگر خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی نامبرده در 
جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای که حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه 
باشد تقدیم ننموده و دفاعی هم به عمل نیامده است و مستندات ابرازی خواهان مصون 
از اعتراض باقی مانده است لذا شورا با توجه به مراتب معنونه فوق دعوی مطروحه 
به مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد  را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً 
بیست  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522 
بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و  میلیون ریال 
هزینه های نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/25 
لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.م الف:8240 شعبه 17 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9309980358301536 پرونده:  9409970353700195 شماره  دادنامه:  4/61 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 931316 شاکی: آقای محمدحسن اسمعیلی فرزند یدا... به نشانی 
شهرستان اصفهان – خ.معراج – ک.شهید ملکوتی – بن.الله – پ35 متهم: آقای مجتبی 
اسماعیلی فرزند محمدحسین اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای مجتبی اسماعیلی فرزند محمدحسن دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره 
چک به شماره 388637 با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان – اظهارات بی شائبه شاکی به ویژه در جلسه دادرسی نظریه کارشناس رسمی 
استکتابی شاکی  با خطوط  مذکور  مندرجات چک  و  تاریخ  اینکه  بر  مبنی  دادگستری 
مطالبقت ندارد و از توجه به تحقیقات به عمل آمده در دادسرا و عدم حضور متهم در 
دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و 
مستنداً به ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 متهم موصوف را به تحمل یک سال 
حبس تعزیری محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:8241 شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
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آیا فرد صبوری هس��تید یا عصبی، انتظ��ار بیش از حد 
طوالنی در نوبت، یا دیر کردن یک دوست، یا همسری که 
کندی اش آدم را عصبی می کند و ... آیا شما را به هم می 
ریزد، اگر این گونه هس��تید، بپذیرید که صبور نیستید! 

چگونه صبور باشیم؟
برخی راه های تقویت صبر و بردباری

- هدف کل��ی را ببینید. اگر ب��رای تمدی��د گواهینامه 
رانندگی تان در صف پلیس+10 ایس��تاده اید، به خاطر 
داشته باش��ید که این کاری اس��ت که باید هر پنج سال 
یک بار انجام دهید. حتی یک ساعت منتظر ماندن برای 
بهره بردن از مزیت آزادی 5 سال رانندگی، معامله بدی 

نیست. پس همیشه نگاه تان به چشم انداز آینده باشد.
- ذهن تان را روی چیزهای دیگ��ر متمرکز کنید. وقتی 
بی صبر می ش��وید، فق��ط به خاطر آن چیزی اس��ت که 
روی آن متمرکز شده اید. مثبت اندیش باشید. روی این 
واقعیت که روی چیزی متمرکز ش��ده اید تمرکز نکنید، 
درعوض به نتیجه مثبتی که منتظرش هستید فکر کنید.

- به طوالنی مدت فکر کنید. بی صبری معموال درنتیجه 
کوتاه نظ��ری اس��ت، یعن��ی نمی توانید ب��ه آن چیز در 
طوالنی مدت نگاه کنید. این سوال را از خودتان بپرسید، 
» اگر امروز برای فالن کار ای��ن مدت زمان را صبر کنم، 
یک س��ال دیگر تفاوتی می کند؟« این ه��م دقیقا یعنی 
 به آن موقعیت در چش��م انداز صحیح ن��گاه کنید. وقتی 

این کار را بکنید، اضطراب ت��ان فروکش کرده و تمرین 
صبر می کنید.

- بدانید که صب��ر ارزش پاداش تان را بیش��تر می کند. 
ضرب المثل قدیمی که می گوید، » صبر تلخ است ولیکن 
بر ش��یرین دارد« دقیقا همین منظور را می رساند. خوِد 
موفقیت، یکی از بهترین نمونه های آن اس��ت. موفقیت 
بادوام زمان می برد، و درنتیج��ه نیازمند صبر و حوصله 

است.
- از مقایس��ه کردن اجتن��اب کنید. بی صب��ری معموال 
درنتیجه مقایسه کردن های اش��تباه ایجاد می شود. اگر 
یکی از همساالن تان به درجه ای از موفقیت رسیده است 

که آرزوی شماست، باید درک کنید که موقعیت شما با 
او همسان نیس��ت. خیلی وقت ها والدین به خاطر اینکه 
درمورد فرزندان دوس��تان شان که با س��رعت بیشتری 
درحال پیشرفت هستند می ش��وند، صبر خود درمقابل 
فرزندشان را از دست می دهند. آنچه این والدین متوجه 
نمی ش��وند این اس��ت که فرزن��د آنها ممکن اس��ت در 
جنبه های دیگر بسیار از بقیه همساالنش جلوتر باشد ، 
غیرمنصفانه است که توقع داشته باشیم در همه جنبه ها 

بهترین باشند.
- دنبال پش��ت گرمی باش��ید. تاریخ سرش��ار از داستان 
موفقیت های��ی اس��ت ک��ه درنتیج��ه صب��ر به وج��ود 
آمده اند. توماس ادیسون، س��ال ها برای کنترل فرایند 
 الکتریکی که نور را تولی��د می کند تالش کرد. هلن کلر، 
سال های بسیار س��ختی را برای یادگیری کارهایی که 
برای خیلی ها آسان بود صرف کرد. دنبال کسانی باشید 

که صبر را تمرین کرده باشند تا از آنها درس بگیرید.
تمرین صبر کار ساده ای نیس��ت، اما آنها که صبر دارند 
همیش��ه به طرق مختلف پ��اداش آن را می گیرند. صبر 
هم مثل هر مهارت دیگر قابل یادگیری است. یاد بگیرید 
که ایمان و نبود آن را تش��خیص دهی��د و بدانید که چه 
زمان باید عملکرد خود را تغییر دهید، یا عقب بایستید 
و صبر کنید. موفقیت یک ش��به، زود هم از بین می رود؛ 

اما موفقیت بادوام، نیازمند عشق، پشتکار و صبر است.

 زن��ان حامله و س��یگاری س��المت فرزندش��ان را به خطر 
می اندازند؛ منواکس��ید کربن باعث کاهش فشار اکسیژن 
به جنین شده و نوزاد کم وزن می شود. عالوه بر این موارد 
دیگری هم هست که مادران در دوران بارداری باید نسبت 
به استفاده از این مواد دقت کافی داش��ته باشند.  در ادامه 

این مواد را بررسی می کنیم.
الف- مواد قانونی شامل:

داروهای آرام بخش- خواب آور:
داروهایی چ��ون دیازپام و اکس��ازپام و لورازپ��ام منجر به 
عوارضی چون شکاف کام و لب ش��کری می شود، و در سه 
ماهه سوم حاملگی باعث نارسایی تنفسی و بی حالی نوزاد 
می شوند، مصرف گاه گاهی آن پس از سه ماهه اول و تحت 

نظر پزشک مشکل ساز نیست.
نيکوتين:

 زن��ان حامله و س��یگاری س��المت فرزندش��ان را به خطر 
می اندازند، منواکس��ید کربن باعث کاهش فشار اکسیژن 
به جنین ش��ده و نوزاد ک��م وزن می ش��ود ) حداقل 200 
گرم کمت��ر از م��ادران غی��ر س��یگاری(. ه��م چنین در 
مادران س��یگاری خطر م��رگ ناگهانی حداق��ل 4 برابر، 
س��قط خودبه خودی ،نارس��ایی جفت، جفت س��رراهی 

و خونری��زی داخل رحم��ی افزایش می یاب��د، هم چنین 
 به��ره هوش��ی )IQ ( نی��ز 8-4 امتی��از کاه��ش نش��ان 
 م��ی دهد. خط��ر بیم��اری های��ی چ��ون ع��دم تمرکز و 

بیش فعالی هم باال می رود.
کافئين:

س��بب تاخیر لقاح، کاهش وزن نوزاد زمان تولد و افزایش 
ضربان قلب شده و در زمان بارداری باید کم مصرف شود، 
ضد دردهای خفیف نیز باید در حداقل میزان مصرف شوند.

ب- مواد غير قانونی:
این مواد اثرات هولناکی بر س��المت م��ادر و جنین دارند، 
 در بس��یاری از زنان��ی ک��ه این دس��ته از م��واد را مصرف 
می کنند عارض��ه قطع قاعدگی بروز کرده و س��بب تاخیر 

تشخیص بارداری و نیز مراقبت های آن می شود.
الکل:

مصرف الکل بر روی جنین از تاخیر رش��د داخل رحمی تا 
س��ندرم کامل جنین الکلی متفاوت است. در این سندرم، 
رشد کودک تاخیر داشته و عوارض قلبی عروقی و ضایعات 
صورت و جمجمه بروز می کند. مشکالت هوشی ، کوچکی 
جمجمه از جمله عوارض الکل است، مصرف الکل منجر به 

سقط های مکرر نیز می شود.

مواد افيونی:
این مواد به راحتی از جفت عبور کرده و س��بب وابستگی 
و بروز عالیم آن در نوزاد می ش��ود، اگر م��ادر دچار عالیم 
ترک بش��ود، امکان س��قط یا زایمان زودرس وجود دارد . 
بهتر آن است که زن باردار در 2 ماهه آخر پاک باشد تا در 
نوزاد عالیم ترک ایجاد نش��ود، در صورت مصرف هروئین، 
نگهداری با متادون بسیار کم خطرتر می باشد، شدت عالئم 
ترک بس��تگی به میزان مصرف و مدت زمان مصرف دارد، 
این دس��ته از مادران دچار لرزش ، گریه های بلند، کاهش 
خواب و اشتها، افزایش خمیازه، تعریق، عوارض پوستی و 

خطر مرگ ناگهانی می شوند.
آمفتامين و کوکائين:

مصرف کوکائین و مواد محرک، سبب مرگ ومیر در حوالی 
زایمان می شود، به دلیل اختالل گردش خون و کم رسیدن 
غذا و اکس��یژن به جنین عوارضی هم چون کاهش وزن ، 
افزایش فشار خون و ضربان قلب دیده می شود. نوزاد نارس، 
سقط خودبه خودی ، جفت سرراهی و کنده شدن جفت از 
عوارض کوکائین است. به علت بروز مرگ ناگهانی کودک 
که در روز سوم به حداکثر می رسد ، قطع سریع کوکائین 

توصیه می شود.

از هر هزار کودک، حدود 3کودک در بدو تولد دچار 
اختالل کاهش شنوایی می شوند.

کاهش شنوایی،  شایع ترین اختالل شنوایی است 
که در ابتدا بدون عالئم ظاهری بروز می کند. اما اگر 
این بیم��اری پیش رونده به موقع درمان نش��ود در 
اغلب موارد به  اختالل در یادگیری کودک، اختالل 
در تکلم و حتی عقب ماندگ��ی ذهنی کودک منجر 

می شود.
دکتر بیات متخصص گوش و حلق و بینی می گوید: » 
بیماری کاهش شنوایی به راحتی می تواند هر کودک 
باهوش و با اس��تعداد را به یک ک��ودک کندذهن و 
بی اس��تعداد تبدیل کند. کودک مبت��ال به کاهش 
شنوایی معموال از کم شنوایی ش��کایت  نمی کند، 
و همین امر سبب می ش��ود والدین تا مدت ها پس 

از بروز بیماری، متوجه مشکل فرزندشان نشوند«.
به گفت��ه بی��ات، بنابراین ه��ر کودکی ک��ه کمرو، 
 خجالت��ی و من��زوی باش��د و هم چنی��ن کودکان 
کم هوش یا کند ذه��ن باید از نظر ش��نوایی مورد 
بررس��ی قرار گیرند. البت��ه در این میان مش��اهده 
شده برخی کودکان به دلیل داشتن ضریب  هوشی 
باال، با وجود کاهش شنوایی از نظر یادگیری مانند 
همساالن خود هس��تند. آنها کامال طبیعی و بدون 
مش��کل به نظر می رس��ند. این درحالی اس��ت که 
اس��تعداد واقعی در این گروه از ک��ودکان، با درمان 

اختالل شنوایی آشکار می شود.
آمار نش��ان می دهد از هر هزار کودک��ی که به دنیا 
می آید، حدود 3کودک در ب��دو تولد دچار اختالل 
کاهش ش��نوایی خیلی شدید می ش��وند. اما نباید 
تصور کرد نوزادان��ی که با ش��نوایی طبیعی متولد 
می ش��وند، از این اخت��الل مصون هس��تند. حدود 
1/8 درصد از نوزادانی که ش��نوایی مناسبی دارند 
طی مراحل رشد دچار کاهش ش��نوایی می شوند. 
البته ش��دت بیماری در مبتالیان  مختلف اس��ت. 
 او می گوی��د:» بنابراین ب��ا توجه به ای��ن آمارها در

می یابیم که کودکان بسیاری در اطراف ما از کاهش 
شنوایی رنج می برند که نیازمند درمان هستند«. 

علت کاهش شنوایی،پيشگيری از کاهش 
شنوایی در کودکان

عفونت های مکرر گوش میانی، یکی از علل شایع و 
مهم کاهش شنوایی در کودکان است.

 به گفته دکتر بیات، با وجود اینکه کاهش شنوایی 
در کودکان می تواند علت ژنتیکی داش��ته باشد، اما 
با بررسی وضعیت بیماری در میان بستگان کودکان 
مبتال به اختالل کاهش شنوایی درمی یابیم، حدود 
50 درص��د کودکان مبت��ال به کاهش ش��نوایی در 
خانواده های س��الم به دنیا آمده ان��د؛ و هیچ کدام از 
بس��تگان آنها هرگز به این بیماری مبتال نشده اند. 
همین امر باعث شده والدین  انتظار کاهش شنوایی 
در فرزندشان را نداشته باشند، و بیماری این کودکان 

دیرتر از دیگر مبتالیان تشخیص داده می شود.
در حال حاضر بر اس��اس برنامه وزارت بهداش��ت، 
کودکان در بدو تولد و در سن ش��ش سالگی یعنی 
هنگام ورود به مدرس��ه تحت سنجش شنوایی قرار 
می گیرند. در عین حال بیات می گوید: این بررسی ها 
بس��یار مفیدند ولی باید به خاطر داشته باشیم که  
این میزان سنجش کافی نیست. بنابراین حتی اگر 
کودکی در بدو تولد ش��نوایی طبیعی داشته باشد، 

ممکن است بعدها دچار کاهش شنوایی شود.
پس والدین باید با مشاهده عالئمی چون اختالل در 
تکلم یا اختالل در یادگیری فرزندش��ان، فورا برای 
بررسی شنوایی او توسط متخصص اقدام کنند.  بیات 
تاکید می کنند که  صبر کردن تا سن شش سالگی 
می تواند ع��وارض جبران ناپذیری ب��رای کودک به 

دنبال داشته باشد.
 او علل کاهش ش��نوایی در بچه ها  را بسیار متفاوت 
ارزیابی می کند و می گوید:» به طور خالصه می توان 
گفت در صورتی که عصب ش��نوایی کودک ضعیف 
باشد، به وس��یله تجویز س��معک یا کاشت حلزون 
ش��نوایی، درمان انجام می گیرد. جالب اینجاس��ت 
که با درمان درس��ت و به موقع، کودکی که به طور 
مادرزادی  کامال  ناشنوا اس��ت می تواند مانند افراد 
عادی جامعه ش��نوایی طبیعی داش��ته باش��د و از 

زندگی عادی بهره مند شود«.
بیات، جمع ش��دن مایع در پش��ت پ��رده گوش و 
عفونت های مکرر گوش میانی را  یکی دیگر از علل 
شایع و مهم کاهش ش��نوایی در کودکان می داند و 
می گوید:» خوش��بختانه در این مورد هم با درمان 
درس��ت و به موقع، ش��نوایی به حال��ت طبیعی باز 
می گردد«. او عالئم  مهم در این دسته از بیماران را 
گوش درد های مکرر، سرماخوردگی مکرر، گرفتگی 
بینی و تنف��س دهانی، عفونت مک��رر گلو و بزرگی 
لوزه ها برمی ش��مرد. به گفته بیات، تجمع جرم در 
مجرای گوش هم می تواند تا 30 در صد شنوایی را 
کاهش دهد. چون جرم به آهستگی جمع می شود، 
هیچ گونه درد و عالمتی برای کودک ایجاد نمی کند. 
 در اغلب م��وارد تجمع جرم گوش به ط��ور اتفاقی،

در کودک تش��خیص داده می ش��ود. خوشبختانه 
 با خارج ک��ردن جرم، ش��نوایی به حال��ت طبیعی 

برمی گردد.
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 نيمه  گمشده خودتان
 را پيدا کنيد

هلن فیشر، پژوهشگر و روانش��ناس، آزمونی برای تان طراحی 
کرده که نشان می دهد شما چه شخصیتی دارید.

چه نمره ای می گيرید؟
برای امتیاز دادن ب��ه آزمون، برای هر پاس��خ  کامال مخالف به 
خودتان صفر امتیاز بدهید و یک امتیاز برای هر پاسخ مخالف، 
دو امتیاز برای هر پاسخ موافق و  سه امتیاز برای هر پاسخ کامال 
موافق.  بعد از ای��ن، امتیازهای هر معیار را ب��ا هم جمع کنید. 
معیار اول، میزان اینکه چقدر شما فردی جست وجوگر هستید 
را اندازه گیری می کند. معیار دوم، اینکه چقدر فرد س��ازنده ای 
هستید را نش��ان می دهد. معیار سوم، مش��خص می کند شما 
چقدر مدیر هستید و معیار چهارم، اینکه چقدر فردی مذاکره 
کننده ای هستید را  می سنجد. دو معیاری که امتیازتان در آن 
بیشتر است ویژگی های شخصیتی اولیه و ثانویه تان را مشخص 

می کند.

تست هوش

تست هوش شماره پارکینگ
پرسشی که در هنگ کنگ و برای امتحان ورودی سال اول راهنمایی طراحی شده بود 
به سرعت به شهرتی جهانی دست یافت . در این پرسش خودرویی نشان داده شده که 
در یکی از پارکینگ ها پارک کرده و از دانش آموزان پرسیده شده تا شماره پارکینگی 

که خودرو در آن قرار دارد را در پاسخنامه بنویسند. دانش آموزان باید با درنظر 
گرفتن شماره دیگر پارکینگ ها، شماره پارکینگ مورد نظر را حدس می زدند. اگر شما 

هم می خواهید سطح دانش ریاضی خود را بسنجید، می توانید تالش کنید که پاسخ 
این پرسش را بیابید، البته به خاطر داشته باشید که زمان در نظر گرفته شده برای پاسخ 

دادن به این پرسش تنها ۲۰ ثانیه است!

جواب معمای  شماره 1614

پنجشنبه  4 تیر  1394 |8 رمضان  1436
شماره 1614 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

مایکل بلومبرگ؛ زمانی که در دهه 1970 میالدی به عنوان یک واسطه در بورس وال استریت کار می کرد، متوجه شد که شرکت های 
مالی برای اطالعات اقتصادی و تجاری معتبر پول خوبی می پردازند. بلومبرگ شرکتی را راه اندازی کرد که فورا اطالعات مهم مالی را از 

طریق پایانه های رایانه ای اختصاصی ارائه می داد.
بلومبرگ، با درآمد ساالنه هشت میلیارد دالر هم اکنون یکی از قدرتمندترین شرکت های رس��انه ای و اطالعات مالی در جهان است. 

دارایی های مایکل بلومبرگ 37 میلیارد دالر تخمین زده می شود.

 جف بزوز؛ در اوایل دهه 1990 کارمند یکی از شرکت های بازار بورس آمریکا بود، که تصمیم گرفت برای خود شرکتی دست و پا کند. 
وی در نهایت به این فکر رسید که یک کتاب فروش��ی آنالین راه بیندازد. وب سایت آمازون، در حال حاضر هر چیزی از کتاب گرفته تا 

مبلمان به فروش می رساند.
 دارایی این شرکت در حال حاضر چیزی در حدود 200 میلیارد دالر، و فروش ساالنه آن 88 میلیارد دالر است. ثروت و دارایی های بزوز 

حدود 38 میلیارد دالر تخمین زده می شود.

معموال از هر 10 نفری که یک کار جدیدی را شروع می کنند تعدادی شکست می خورند، اما آنهایی که موفق می شوند 
یک ویژگی مشترک دارند و آن داشتن ایده نو است.

در این مطلب قصد داریم به معرفی افرادی در حوزه فن آوری بپردازیم که توانسته اند با فکر بکر خود به میلیاردرهای 
خودساخته تبدیل شوند.
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