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 کی روش، 
 جاسوس تیم ملی

 را پیدا کرد!

معضالت زيست محیطي و 
اشتغال، به کارگروه تخصصي 

مي رود

 جريانی که فتنه
  را  به راه انداخت، هنوز

 هم هست
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مودیان محترم  مالیاتی:

مهلت ارسال صورت معامالت فصل بهار 
 سال جاری از طریق سامانه

 www.tax.gov.ir یا ارسال لوح 
فشرده حداکثر تا پایان تیر ماه میباشد

روابط عمومی اداره امور مالیاتی شهرستان لنجان 

مودیان محترم  مالیات بر ارزش افزوده 

مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه مالیات 
بر ارزش افزوده دوره بهار سال جاری از 
طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 

پانزدهم تیر ماه می باشد

روابط عمومی اداره  امور مالیاتی شهرستان لنجان

 جناب آاقی عباس مرادی 
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان شهردار فوالد شهر تبریک عرض 

نموده ، توفیق روز افزونتان را از خداوند مهربان آرزومندیم

 جناب آاقی عباس مر

 

  روزانهم زاینده رود

  آماده سازی طرح جامع ساماندهي 
رودخانه زاینده رود

استاندار، خبر داد:
 آمانو، 

 همه را غافلگیر کرد

قاچاق لوازم آرایشی و 
بهداشتی بی کیفیت چینی

حمایت سازمان ملل از کمپین 
بزرگ گردشگری ایران

 چه پاسخ دهیم و 
چگونه پاسخ دهیم

درختان بلوط چهارمحال و 
بختیاری ذغال می شوند

 بورسیه هایی که همه آنها
  را قانونی می دانند؛  به جز 

وزارت علوم

ادامه بالتکلیفی دانشجويان بورسیه؛

 ایران
 وارد تنش آبی شد

6 

کاپیتان ذوب آهن، بمب 
پرسپولیس نشد

ماجراه��ای دنبال��ه دار قاس��م حدادی ف��ر، در نقل و 
انتقاالت پس از تمدید قرارداد این بازیکن با ذوب آهن 

باالخره پایان یافت.
چند فصلی هس��ت که قاس��م حدادی فر به واس��طه 
درخش��ش با پیراهن ذوب آهن به یکی از سوژه های 
اصلی نقل و انتقاالت فوتبال ایران بدل شده است. به 
ویژه داستان های ادامه دار او با پرسپولیس طی چند 
فصل اخیر بارها و بارها نقل محافل رسانه ای شد. این 
فصل از نقل و انتقاالت هم از این قاعده مستثنی نبود تا 
باز هم کاپیتان دوم ذوب آهن یکی از پرسروصداترین 

بازیکن��ان این بره��ه از فوتب��ال ایران 
باش��د با این تفاوت که این بار به غیر 
از پرس��پولیس پای برخی مشتریان 

عرب��ی نیز به می��ان آمد. 
این سوژه ش��دن البته 
برای حدادی فر چندان 

هم بی حرف و حدیث نبوده 
اس��ت و برخی رفتارهای او در نقل 
و انتق��االت انتقادهای��ی را متوجه 
این بازیک��ن کرده اس��ت آن هم از 

دو جهت...



ادامه بالتکلیفی دانشجویان بورسیه؛ 

بورسیه هایی که همه آنها را قانونی 
می دانند ؛به جز وزارت علوم

با وجود گذشت ۱۴ ماه از پرونده بورسیه ها و نظر قطعی 
مراجع نظارتی بر قانونی بودن روند اعطای بورس به این 
دانشجویان، وزارت علوم همچنان از اجرای مصوبه اخیر 

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خودداری می کند.
روزهای زیادی از داس��تان بورس��یه ها از زب��ان مجتبی 

صدیقی،  رییس سازمان دانشجویان می گذرد.
در روزهای گذش��ته اخبار ضد و نقیض��ی از وضعیت این 
دانش��جویان و آینده مبهم پیش روی آنها ش��نیده شد؛ 
تصمیمات مختلف و متفاوتی در این زمینه گرفته شد که 

برخی اجرایی شده و برخی دیگر بر روی کاغذ باقی ماند.
در این هیاه��وی رس��انه ای و موضع گیری های مختلف، 
آنچه که دیده نش��د، آب��رو، زندگ��ی، آین��ده و خانواده 

دانشجویان بورسیه بود.
دانشجویانی که به جرم ثبت نام در یک سامانه عمومی و 
طی مراحلی که وزارت علوم وقت برای آنها در نظر گرفته 
بود، در میانه دعوا و نزاعی قرار گرفتند که کمترین هزینه 
آن از دس��ت رفتن آبرو، منزلت و س��رگردانی ۱۴ ماهه 

آنان بود.
پس از ۱۴ ماه جدال و نزاع بر س��ر این پرونده بین وزارت 
علوم، مجلس، دیوان عدالت اداری، شورای عالی انقالب 
فرهنگی، کمیسیون اصل نود مجلس و دیوان محاسبات 
آنچه که به جا مانده بالتکلیفی دانش��جویانی است که با 
آبروی ریخته شده زندگی خود را در خطر بحران معیشتی 

و زندگی های متالشی شده می بینند.
لغو بورس��یه، پرداخ��ت غرامت های چن��د ده میلیونی، 
عدم تمدید قرارداد بورس، جایابی،  واژه هایی اس��ت که 
دانشجویان بورسیه این روزها با آنها بیش از سایرین سر و 
کار دارند و شاید سرنوشت خود و خانواده های شان با یکی 
از این کلمات و واژه ها به کلی تغییر یابد؛ خانواده هایی که 
شاید هرگز فکر نمی کردند با تغییر فضای سیاسی کشور 
سرنوشت فرزندان ش��ان نیز اسیر بازی های سیاسی شود 
و تمام رویاهای ش��ان درباره فرزندان ش��ان به یک باره از 

دست رود.
در حالی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مستندات خود 
را درباره وضعیت این دانشجویان و اختیارات قانونی وزیر 
وقت و شورای بورس درباره وضعیت دانشجویان بورسیه 
در 27 خردادماه به وزارت علوم ارس��ال کرده، اما وزارت 
علوم هنوز مصوبه کمیس��یون اصل ن��ود را در این زمینه 

اجرایی نکرده است.
این در حالی اس��ت که در هفته گذش��ته شاهد سخنان 
صریح رییس دیوان عدالت اداری درباره پرونده بورسیه ها 

بودیم.

ظریف مطابق برنامه قبلی شب گذشته به تهران باز گشت و پس از یک روز 
حضور در تهران بار دیگر به وین خواهد رفت.

مس��وول ام��ور رس��انه ای تی��م مذاک��ره کنن��ده کش��ورمان گف��ت: 
 وزی��ران خارج��ه دو کش��ور ای��ران و آمری��کا پ��س از دیداره��ای خود، 
دستورالعمل های الزم در خصوص چگونگی ادامه کار بر روی متن و جزییات 
آن را به تیم های خود دادند. وی افزود: محمد جواد ظریف مطابق با برنامه 
از پیش تعیین شده، یکشنبه ش��ب به تهران عزیمت کرده و پس از یک روز 
حضور در تهران به وین باز خواهد گش��ت. در عین ح��ال، تیم مذاکراتی به 
ریاست معاونان در وین حضور داشته و روند کار بر روی متن دنبال خواهد 
شد. وی ادامه داد: همانطور که از قبل گفته شده بود، ممکن است در صورت 
نیاز به وقت بیشتر برای کار بر روی متن توافق، مذاکرات پس از مهلت دهم 
تیر نیز ادامه یابد.  اکنون با توجه به اینکه هنوز کارهای بسیاری وجود دارد، 
هیات ها پس از ۱۰ تیر نیز در وین باقی مانده و به مذاکرات برای دستیابی 

به یک توافق خوب ادامه خواهند داد.

یک نماینده مجلس تصویب پروتکل الحاقی در مجلس برای موضوع حساس 
انرژی هسته ای به منظور جلوگیری از سوءاس��تفاده هایی که ممکن است 
برای صدور مجوز برای کش��ورهای عضو NPT ص��ورت بگیرد را ضروری 
دانست. سیدناصر موسوی الرگانی با تاکید بر اینکه پروتکل الحاقی باید در 
مجلس به تصویب برسد اظهارکرد: با توجه به اینکه پروتکل الحاقی از جمله 
توافقنامه هایی است که وقتی قرار است پروتکلی بین دو کشور یا بین چند 
کشور امضاء ش��ود همچون روابط بین ایران و دیگر کشورها یا در ارتباط با 
توافق بین ایران و سایر کشورها که مجرمینی بین دو کشور مبادله شود، نیاز 

به مصوبه مجلس دارد.
نماینده مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی یادآورشد: پروتکل 
الحاقی در رابطه با مسائل هس��ته ای هم از این نوع پروتکل ها است که باید 
مورد تصویب قرار بگیرد؛  ضمن اینکه بحث انرژی هس��ته ای موضوع بسیار 
حساس��ی اس��ت که در پی آن کش��ورهایی که اقدام به امضاء این پروتکل 

می کنند مجوزهایی را به کشورهایی که عضو NPT هستند می دهند.
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به گزارش تس��نیم، آیت اهلل صادقی آملی الریجانی در همایش 
سراس��ری قوه قضائیه که در س��الن اجالس س��ران و با حضور 
روسای سه گانه قوه برگزار شد، اظهارکرد: دستگاه قضایی باید 
در کشور محترم باشد. جلسه مسووالن عالی قضایی یک جلسه 
رسمی مانند هیات دولت است؛  اگرچه در قانون این جلسه دیده 
نشده،  اما جلسه مهمی است و نباید اینگونه از سوی صدا و سیما 

پوشش داده شود.
وی افزود: ما در عین حال که از صدا و س��یما تشکر می کنیم و 
نمی خو اهیم چالش راه بیندازیم؛  اما در کمال احترام به س��ایر 
برنامه های این سازمان مانند س��ریال های مکرر و متعددی که 
پخش می شود توقع داریم یک مقدار به جهات دیگر توجه کنند. 
البته ابزار نظارتی دستگاه قضایی در شورای نظارت صدا و سیما 

وجود دارد؛  اما نمی خواهیم مساله به آنجا کشیده شود. 
آملی الریجانی به حفاظت از محیط زیس��ت با مبارزه با پدیده 
زمین خواری اشاره کرد و گفت:  در اصل 5۰ قانون اساسی بحث 
محیط زیست مطرح ش��ده و در جمهوری اسالمی حفاظت از 
محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات 
رو به رشد داشته باش��ند و ظیفه مهمی تلقی می شود و مساله 

محیط زیست را باید همه جدی بگیریم.
وی ادامه داد: این بحث فقط مربوط به قوه قضائیه نمی شود.  در 
بحث آلودگی هوا برخی مدعی بودند ک��ه قوه قضایی باید ورود 
قضایی کند؛  ام��ا ورود قوه قضائیه به م��ردم هوای پاک تحویل 

می دهد. هوای پاک باید با کمک همه دستگاه های کشور ایجاد 
شود؛  هرچند ما معتقدیم نباید با متخلفان برخورد جدی صورت 

گیرد. 
آملی الریجانی تاکید کرد: چرا ما اجازه می دهیم دهیار یک روستا 

اجازه ساخت و ساز در حریم بدهد.
 به عنوان مثال اراضی مازندران نزدیک به هم هس��تند و وقتی 
اجازه ساخت و ساز در حریم داده شد؛  به طور قطع در کل اراضی 
می توان ساخت و ساز کرد؛  بنابر این باید در این مساله تمام قوا 
همکاری داشته باشند و از همه مهم تر،  دستگاه های اجرایی قبل 

از رسیدن به جرم جلوگیری کنند. 
وی ادامه داد: من نمی خواهم ب��ار را از دوش قوه قضائیه بردارم 
به طور قطع در جاهایی که دستگاه های اجرایی ورود نمی کنند 
دادس��تان ها باید به عنوان مدعی العموم ورود کنند؛  اما باید به 
محدودیت های قوه قضائیه در بحث امکانات و نیروی انس��انی 

نیز توجه داشت. 
آملی الریجانی افزود: طبق گزارش��ی که ارائه شده در چند ماه 
گذش��ته در تهران بیش از دو هزار تخریب و رفع تصرف صورت 
گرفته است؛  اما باید بدانیم مساله تخریب محیط زیست بسیار 
فراتر از این اعداد و ارقام است و همه باید دست به دست هم دهند 

تا به صورت ریشه ای برخورد شود.
وی به برخورد مفاس��د اقتصادی اش��اره کرد و گفت: در بحث 
معوقات بانکی معتقدیم که باید به نظام بانکی کشور کمک کنیم؛ 

بنابر این از ابتدا تالش به تفکیک معوقات بانک ها داش��تیم و از 
دستگاه های اجرایی خواستیم که بگویند کدام معوقه طبیعی و 
عدم استحصال سرمایه اولیه است؛  حتی به خود بانک ها نیز این 
موضوع را منعکس کردیم؛  اما متاس��فانه نظارت بانک ها کافی 
نیست. ما دنبال معوقاتی هستیم که ناشی از روش های نادرست 

بوده است.
رییس قوه قضائیه ادامه داد: به عنوان مثال دستگاه های نظارتی 
به ما گفتند یک آقایی 6 هزار و 5۰۰  میلیارد تومان معوقه دارد 
و این معوقه معوقه ای است که بدون نظارت کافی صورت گرفته 

است؛ چرا باید به چنین فردی پشت سر هم تسهیالت داد.
 در این موضوع قوه قضائیه ورود کرد و این شخص بازداشت شد و 
برای استیفای معوقات نیز راه حلی پیدا کردیم؛  اما بعدها گفتند 
چون او را بازداش��ت کردید کارخانه هایش که چند هزار کارگر 

دارد متوقف شده است؛ که حرف درستی است. 
آملی الریجانی ادامه داد: از یک طرف تبلیغات وسیعی صورت 
می گیرد مبنی بر اینکه قوه قضائیه  ورود نمی کند و از طرفی دیگر 

می گویند برخوردهای شما باعث توقف تولید می شود.
 البته بح��ث حمای��ت از س��رمایه گذاری های س��الم همواره 
م��ورد تاکید ب��وده اس��ت و م��ا برنامه های��ی برای تش��ویق و 
 تروی��ج تولید در کش��ور و حمایت از س��رمایه گذاری س��الم را 

داریم. 
وی همچنین به موضوع تالش برای تامین امنیت مردم اشاره کرد 
وگفت: طی چند سال گذشته برخوردهای قاطعی با متجاوزان به 
نوامیس مردم، قاچاقچیان مواد مخدر،  سرقت های مسلحانه و... 
داشته ایم و برخوردهای قوه قضائیه قابل توجیه و منطقی بوده 
است و خوشبختانه این برخوردها بازدارندگی داشته؛  به طوری 
که در برهه ای نیروی انتظامی اعالم کرد که جرایم خشن حدود 
5۰ درصد کاهش یافته است.  ما گمان می کنیم اعدام هایی که در 
اینگونه برخوردها اجرا شده روی حساب و موازین بوده و اینطور 

نبوده که به صورت دلخواه باشد.
آمل��ی الریجان��ی همچنین ب��ه مس��اله دف��اع از ارزش های 
انق��الب اش��اره ک��رد و گف��ت: برخ��ی جرائ��م مانن��د بحث 
فتن��ه س��ال 88 مربوط ب��ه امنی��ت کالن کش��ور اس��ت در 
مقدمه قانون اساس��ی تصریح ش��ده ک��ه قوه قضائی��ه وظیفه 
 پاس��داری از حق��وق م��ردم در خ��ط حرک��ت اس��المی را

 دارد.
وی تاکید کرد: دس��تگاه قضای��ی در ارتباط برخ��ورد با جریان 
فتنه س��ال 88 گاهی اوقات مورد انتقاد واقع می شود؛  در حالی 
که به نظرم م��ن این انتقادات وارد نیس��ت. البته ق��وه قضائیه 
همیشه باید با متانت و عدالت کار کند و خط سیاسی نباید هیچ 
تاثیری در رسیدگی های قضایی داش��ته باشد. اما جریان فتنه، 
 کامال فتنه بود و ما نمی  توانیم نس��بت به این مس��اله بی طرف

باشیم.

آملی الریحانی:جریان فتنه شبه کودتا بود

جریانی که فتنه را  به راه انداخت، هنوز هم هست
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 انتقاد شدید حائری 
شیرازی از هاشمی

آی��ت اهلل محی الدی��ن حائ��ری ش��یرازی، عض��و مجلس 
خبرگان رهبری طی نامه سرگش��اده به آیت اهلل هاش��می 
رفس��نجانی،  ریییس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
نس��بت به اظهارات اخیر وی مبنی بر اینکه 8 سال دولت 
گذش��ته مثل مرض هاری بود واکنش نش��ان داد. وی در 
 بخش��ی از این نامه خطاب به آقای هاش��می می نویس��د،

 » امروز هر کس��ی بخواهد از تندروِی بر ضد دولت سابق، 
کلمه ای بگوید باید قید آبروی خود را بزند که ش��ما از فرد 
عاصِی بر رهبری حمایت می کنید. این وضع دوستان سابق 
ایشان. آنها که مخالف بودند، بدتر. شما همیشه می گویید 
عدالت، میانه روی. اینکه حاکمیت هش��ت ساله گذشته را 
حتی خاکستری نبینیم و س��یاه مطلق بدانیم، میانه روی 
است؟اینطور نیست. دولت سابق آرزوهای بعضی انسان ها 
را عملی کرد و آروزی بخشی از اقشار ضعیف را برآورد.استان 
فارس آرزوی راه آهن داشت؛  امروز به آرزوی خود رسیده 
 است. متوس��ط جامعه مایوس از خانه دار شدن بودند االن

 صاحب خانه اند. وضع خانه های اجاره ای اگر قابل تحمل 
باشد، به جهت صاحب خانه ش��دن بسیاری از مستاجرین 
اس��ت و اگر قابل تحمل نباش��د، بدانید اگر خانه سازی ها 
نبود، وضع بدتر بود.بگذارید دولت فعلی شق القمری کند 
و معجزه ای انجام ده��د و وضع م��ردم را از نظر اخالقی و 
اقتصادی بهتر کند آنگاه خواهید دید مش��ک آن است که 

خود ببوید نه آنکه عطار بگوید«.

 پیشگویی منتجب نیا از 
هتاکی های بعدی

رسول منتجب نیا، فعال سیاس��ی اصالح طلب و قائم مقام 
حزب اعتماد ملی در بخش��ی از سخنرانی خود در همایش 
اخیر حزب مردمساالری  پیش بینی کرده است که عده ای 

در شب های قدر، به بزرگان نظام هّتاکی خواهند کرد.

 کشف » باغ وحش مخفی« 
در یک شهر

راز یک باغ وحش مخفی که بس��یار زیبا طراحی شده بود، 
با بیش از ۱۰۰ جانور وحش��ی در خمینی ش��هر فاش شد. 
روزنامه ایران به نقل از دیده بان حیات وحش ایران در ادامه 
نوشت: با افشای اطالعاتی مبنی بر نگهداری تعداد زیادی 
جانور وحشی درون باغی در اطراف خمینی شهر اصفهان، 
محیط بانان به تحقیق در این زمینه پرداختند. رییس اداره 
محیط زیست شهرستان خمینی ش��هر در این باره گفت: 
محیط بانان پس از مدتی بررسی نامحس��وس و اطمینان 
از وجود جانوران وحش��ی، موضوع را به مقام قضایی اطالع 
دادند. حسین خادمی اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی 
با دادس��تان و دریافت نیابت قضایی وارد باغ شده و با یک 
باغ وحش تمام و کمال مواجه شدند که تعداد زیادی انواع 
پرندگان و پستانداران وحش��ی به صورت غیرمجاز در آن 
نگهداری می شدند. در این باغ وحش ۹ فالمینگو، 3 پلیکان 
خاکس��تری، 2 درنای طناز، 6 آنقوت، ۴ تنجه، 2 گیالر، 2 
طاووس��ک، 3 چنگر، ۴ قوی گنگ، 2 قوی فریادکش، یک 
غاز پیشانی سفید، 2 قوی مشکی، 2 اردک تاجدار، 2 اردک 
بلوطی، 2 جغد، 7 عقاب صحرایی، 2 س��ارگپه، یک کبک، 
۱3 باقرقره، ۱2 مرغ شاخدار، یک کمرکولی، 3 غاز هندی، 
یک بره آهو، 2 میمون و یک گرگ ،  هیبرید سگ گرگ ،  به 
دست آمد که صاحب باغ نیز در اختیار دادسرا قرار گرفت 
که پس از تکمیل تحقیقات و واریز جریمه به زودی از جنبه 
عمومی جرم محاکمه خواهد ش��د.بنابر ای��ن گزارش، این 
جانوران تا زمان مش��خص شدن مکان و ش��یوه انتقال در 
باغ وحش پنه��ان باقی مانده اند. پیش از این در یک س��ال 
گذش��ته چند باغ پرندگان غیرمجاز در شهرس��تان اسالم 
شهر، شاندیز مشهد و شهر شفت در استان گیالن شناسایی 

و گونه های موجود در آنها توقیف شده است.

احمدی نژاد دولت در سایه تشکیل 
نداده است

اخبار مربوط به فعالیت ه��ای انتخاباتی دولت مردان دهم 
اخیرا در رسانه ها بازتاب وسیعی داش��ته است.در آخرین 
خبر مربوط به فعالیت ه��ای انتخاباتی اعضای دولت دهم، 
برخی از رس��انه ها از اح��کام جدید محم��ود احمدی نژاد 
برای 2۹ نفر به عنوان » دولت در س��ایه« خبر داده اند. این 
رسانه ها حتی اس��امی اعضای دولت در س��ایه که از سوی 
محمود احمدی ن��ژاد منصوب ش��ده اند را معرفی کرده اند 
که از جمله آنها س��یدمجتبی ثمره هاشمی،  دستیار ارشد 
محمود احمدی نژاد در دولت دهم است که طبق خبر این 
رسانه ها در دولت در س��ایه احمدی نژاد مسوولیت » حوزه 
نهاد ریاست جمهوری و ارتباطات مردمی« را کسب کرده 
است. سیدمجتبی ثمره هاشمی، در پاسخ به اینکه برخی از 
رسانه ها از تشکیل دولت در سایه از سوی آقای احمدی نژاد 
خبر می دهند. آیا این خبر صح��ت دارد، گفت: این خبر از 
اساس کذب اس��ت و جای تأس��ف دارد که حجم عملیات 
روانی علیه دولت ه��ای نهم و دهم در ای��ن روزها افزایش 
چشمگیری یافته اس��ت. وی افزود: معلوم نیست که هدف 
این گونه خبرسازی های کذب و انتشار آن چیست. از ثمره 
هاشمی از برخی خبرها مبنی بر برنامه ریزی جهت معرفی 
و حمایت از نامزده��ای خاص برای ش��رکت در انتخابات 
مجلس از سوی آقای احمدی نژاد س��وال کردیم که ثمره 
هاشمی پاسخ داد: همان  طور که قبال گفته شد آقای دکتر 
احمدی نژاد هیچ گونه برنامه ریزی ب��رای حضور یا معرفی 
نامزد جهت ش��رکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی 
ندارد، هر چند که مطابق قان��ون افراد می توانند در این امر 

مهم فعالیت کنند.

شنیده ها 

برای یک توافق خوب ، به 
مذاکرات ادامه خواهند داد

محکم کاری مجلس با 
تصویب پروتکل الحاقی

عض��و کمیس��یون امنی��ت مل��ی مجلس ب��ا تاکی��د بر 
اینک��ه مذاکرات هس��ته ای ایران ب��ا ۱+5 نبای��د قربانی 
تنگنای زمانی ش��ود گف��ت: اگر تمدی��دی در مذاکرات 
صورت گی��رد،  ای��ن تمدید باید ب��رای احق��اق حقوق 
 خ��ود و ب��ه نتیج��ه رس��یدن هم��ه مطالب��ات ای��ران

 باشد.
محمدرضا محسنی ثانی عضو کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، درباره احتمال 
حصول توافق با توجه به زی��اده خواهی های طرف غربی 
در مذاکرات گفت: مذاکرات هس��ته ای ای��ران و ۱+5 در 
س��اعات پایانی ضرب االجل تعیین ش��ده ت��ا ۹ تیر قرار 
دارد ولی تحرکاتی از س��وی البی صهیونیستی و عوامل 
 وابس��ته به آن برای اخ��الل در مذاک��رات در حال انجام

 است.
وی افزود: فابیوس وزیر خارجه فرانس��ه ک��ه همواره به 
عنوان بازیگر بد در مذاکرات هسته ای ایفای نقش کرده 
اس��ت همچنان در ادبیات خود الفاظ تهدیدآمیز به کار 

می برد.
محس��نی ثانی با بیان اینکه فرانس��ه در س��اعات پایانی 
مذاکرات ب��ه دنبال باج خواهی از عربس��تان س��عودی و 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس اس��ت، اظهار داشت: 
فرانسویان نیم نگاهی به سران رژیم صهیونیستی دارند و 
نیم نگاهی به آمریکایی ها ول��ی در مجموع وظیفه  اصلی 

آن ها اخالل در روند مذاکرات است.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
افزود: اظهارات منفی فابیوس اقتضا می کرد که جلس��ه 
دو جانبه ظریف با وی به دلیل ایف��ای نقش بازیگری بد 

فرانسویان در مذاکرات و  اخالل در روند آن لغو شود.
محس��نی ثانی با بیان اینکه مذاکرات هس��ته ای ایران و 
۱+5 نباید قربانی تنگنای زمانی ش��ود خاطرنشان کرد: 

جمهوری اس��المی ایران معتقد اس��ت که اگر تمدیدی 
در مذاکرات صورت گیرد،  این تمدی��د باید برای احقاق 
 حقوق خ��ود و به نتیجه رس��اندن همه مطالب��ات ایران

 باشد.
وی گفت: ته��ران تمدید مذاکرات را تنه��ا برای حصول 
توافق خوب مثبت می داند؛  در غیر این صورت تمدید های 

مکرر کمکی به روند مذاکرات نخواهد کرد.
محس��نی ثانی درباره اص��رار آمریکایی ها بر بازرس��ی ها 
از مراکز نظامی ای��ران اظهار داش��ت: گفتارهای اعضای 
مذاکره کننده ای��ران و ۱+5 در پش��ت میز ب��ا آنچه که 
قب��ل و پس از مذاک��رات بیان می ش��ود متفاوت اس��ت 
در حالی که تهران فق��ط میز مذاکرات را ن��گاه می کند 
و متن نهای��ی را م��الک عمل ق��رار می ده��د؛ بنابراین 
 نباید ب��ه اظه��ارات خ��ارج از مذاکرات خیل��ی توجهی 
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در پایان تصریح کرد: تحت هیچ شرایطی نظام جمهوری 
اس��المی ایران بازدید از مراک��ز نظامی و ی��ا مصاحبه با 
دانشمندان هس��ته ای را قبول نخواهد کرد و این موضوع 
بارها به عنوان خط قرمز ایران به طرف مقابل اعالم شده 

است.

در یازدهمین روز هش��تمین دور مذاکرات هسته ای 
در ش��هر وین در راس��تای نگارش پیش نویس برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام( حضور ناگهانی و بدون 
اعالم یوکی��ا آمانو مدیرکل آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی در هتل پله کوبورگ ش��هر وین )محل برگزاری 
مذاکرات هسته ای( همه خبرنگاران، تصویربرداران و 
عکاسان را غافلگیر کرد. به نحوی که همه خبرنگاران 
به دنبال تأیید خبر بودند و حتی کسی باورش نمی شد 
که آمانو در محل مذاکرات حضور داشته باشد و آنقدر 
این حضور ناگهان��ی رخ داد که تنها یکی دو ش��بکه 

تلویزیونی قادر به ثبت تصویر آن شدند.
تا پی��ش از ای��ن آمانو در مح��ل مذاکرات هس��ته ای 
حضور نداش��ت و تنها همزم��ان با مذاک��رات بود که 
دیدارهایی ب��ا او آن ه��م در مقر آژان��س بین المللی 
ان��رژی اتم��ی ص��ورت می گرف��ت. جالب ت��ر اینکه 
آمان��و دقایق��ی بع��د از حض��ور ل��وران فابی��وس 
 وزی��ر خارج��ه فرانس��ه در مح��ل مذاک��رات حضور

 یافت.
وی کمتر از یک ساعت پس از ورود به محل مذاکرات، 
بدون پاس��خ گفت��ن به س��واالت خبرن��گاران، محل 
گفت وگوها را ترک کرد و مش��خص نیست که آیا وی 

دوباره بازمی گردد یا نه. 
حضور آمانو در محل مذاکرات آن هم چهار روز مانده 
به پایان ضرب االجل تمدید هفت ماهه توافقنامه ژنو 
همه ذهن ها را به خود مشغول داشته که آیا این حضور 
روند حل اختالفات را س��رعت خواهد بخش��ید و در 
فرصت زمان باقی مانده توافق در دس��ترس تر خواهد 
بود یا دوباره با توجه به شرط و ش��روط های فابیوس 
درباره راستی آزمایی، پذیرش محدودیت زمان دار در 
تحقیق و توسعه و بازگشت مجدد تحریم ها در صورت 

نقض توافق جامع از سوی ایران، غرب دوباره به دنبال 
طرح زیاده خواهی های جدید است.

منبع دیپلماتی��ک آگاه به مذاکرات گف��ت: توافق در 
روزهای باقی مانده ش��دنی است، مش��روط بر اینکه 
 راه حل های حاصل ش��ده در لوزان مبنای عمل قرار

 گیرد.
وزرای خارجه ایران و 6 کشور )آلمان، فرانسه، روسیه، 
چین، آمریکا و انگلس��تان( به همراه کاترین اش��تون 
مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا سوم آذر 
ماه ۱3۹2 در ش��هر ژنو به توافقی ب��رای حل موضوع 
هسته ای ایران دست یافتند تحت عنوان »برنامه اقدام 

مشترک« که به توافقنامه ژنو معروف شد. 
پس از آن رایزنی ها از بهمن ماه همان سال آغاز و تا تیر 
ماه ۱3۹3 ادامه یاف��ت. در 28 تیر ماه ۱3۹3 طرفین 
این مذاکرات را برای ۴ م��اه تمدید کردند که به دلیل 
اختالفات موجود بر س��ر راه دستیابی به توافق جامع، 
مذاکرات را برای هفت ماه )۱۰ تیر ماه ۱3۹۴( تمدید 

کردند.
وزرای خارج��ه ای��ران و 6 کش��ور به هم��راه فدریکا 
موگرینی مسوول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در 
۱3 فروردین ماه س��ال ج��اری بع��د از ۹ روز رایزنی 
فشرده در ش��هر لوزان س��وئیس به مجموعه ای از راه 
حل ها برای دس��تیابی به توافق جامع هسته ای دست 
یافتند و در حال حاضر نشس��ت ها برای نگارش پیش 
نویس برنامه جامع اقدام مش��ترک در ش��هر وین در 
جریان اس��ت که ش��ش دور ای��ن رایزنی ه��ا در وین 
و ی��ک دور نیز در نیوی��ورک و در حاش��یه کنفرانس 
بازنگری معاه��ده NPT برگزار ش��د. در حال حاضر 
 نیز هش��تمین دور این رایزنی ها در وی��ن در جریان

 است.

آمانو،  همه را غافلگیر کردنقش صهیونیست ها و سعودی ها در بازیگری بد فرانسه در مذاکرات



یادداشت

رانندگی جلوه ای از شخصیت ماست
معاون اجتماع��ی فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان، با اش��اره به 
بعضی بداخالقی ه��ا در اس��تان اصفهان افزود: ش��ما پ�ش��ت چراغ 
قرمز منتظر س��بز ش��دن چراغ هس��تید ك��ه م�اش��ی�ن عق�بی یك 
دقیقه مانده تا چراغ س��بز ش��ود ش��روع م��ی ك�ن�د ب���ه ب�وق زدن 
و دس���ت ت����كان دادن و ی��ا اس��تفاده از كلم��ات توهی��ن آمیز و 
تهدید ش��ما كه چرا حرك��ت نمی كن��ی! رانندگان، خ��ودروی خود 
 را در پی��اده رو ه��ا پ��ارک می كنن��د و موتور س��یكلت س��واران، در 
پیاده رو ها عبور و مرور می كنند، و هیچ گونه توجهی به تابلوهای نصب 
شده در سطح خیابان ها و جاده ها و معابر هم ندارند. آنها به راحتی در 

ایستگاه های اتوبوس و تاكسی پارک می كنند.

آیا پای اخالق اصفهانی ها در رانندگی می لنگد؟
ما غالب��ا در زندگ��ی روزم��ره م��ان مب��ادی آداب هس��تیم، هنگام 
برخورد ب��ا دوس��تان و همكاران و همس��ایگان دس��ت روی س��ینه 
 مان می گذاریم و س��الم می دهی��م، موقع خروج از در بر هم پیش��ی 
نمی گیریم، چه طور است ما با این همه آداب دانی، وقتی سوار موتور 

سیكلت یا اتومبیل هستیم آدم دیگری می شویم؟
آیا بوق زدن در هر س��اعتی و برای هر كاری، بداخالق��ی در رانندگی 
نیست؟ آیا راه ندادن به راننده ای ک حق تقدم با اوست، بی انضباطی 
در رانندگی نیست؟ آیا بی توجهی به راننده ای كه جلوی ماشین ما، با 
زدن راهنما اجازه تغییر حركت یا ورود و خروج از راهی را می خواهد، 
بی نظمی در رانندگی نیست؟ آیا چراغ زدن های بی مورد، سبقت غیر 
مجاز یا حركات م��ار پیچ، بی اخالقی در رانندگی نیس��ت؟ آیا حركت 
مالكان خودروه��ای خارجی و گ��ران قیمت كه با س��رعت خیلی باال 
حق برتری خود را بر دیگر ماش��ین ها دیكته م��ی كنند، بی فرهنگی 
در رانندگی نیس��ت؟ این ها فقط نمونه ای از تخلفاتی است كه بدانیم 
ارتكاب بعضی بد اخالقی ها در رانندگان اصفهانی تا چه حد می تواند 

خطر آفرین باشد.

رانندگی جلوه ای از شخصیت ماست
س��رهنگ جهانگیر كریم��ي، مع��اون اجتماعي فرمانده��ي انتظامي 
اس��تان اصفهان ب��ا بی��ان اینك��ه رانندگی جل��وه ای از ش��خصیت 
ماس��ت، گفت: اینكه چ��را مردم��ی ب��ه فرهیختگی م��ردم اصفهان 
مرتك��ب این گون��ه تخلف��ات رانندگی می ش��وند، نیازمن��د كارهای 
كارشناس��ی دقیق اس��ت. در ای��ن میان نبای��د همه ی تقصی��ر ها را 
 متوجه ش��هروندان دانس��ت؛ چرا ك��ه ترافی��ك مش��كل اصلی این 
بی اخالقی هاس��ت كه ش��رایطی را به مردم ما تحمیل می كند تا آنها 
نتوانند با حوصله رانندگی كنند و آس��تانه تحمل شان پایین بیاد؛ اما 
نباید فراموش كنیم كه عده ای جدای از مشكالت ترافیكی سعی در سو 

استفاده از شرایط حاضر را دارند.

س�طح فرهنگ اصفهانی ها با توجه به افزایش خودروها، 
پیشرفت چشمگیری داشته است

سرهنگ كریمی، با اش��اره به افزایش خودروها و سطح فرهنگ مردم 
اصفهان در سال های اخیر خاطر نشان كرد: آمارها نشان مي دهد كه 
میزان متوفیان تصادفات درون شهري س��ال هاي 88 تا 92 در سطح 
استان از 598 نفر به 427 نفر كاهش پیدا كرده است. نگاهي به آمارهاي 
مذكور حاكی از آن است كه از سال 88 تا س��ال 92 فرهنگ رانندگي 
مردم استان ارتقاي چشمگیري داشته است، و برنامه هاي فرهنگي و 
آموزشي در كنار اقدامات برخوردي پلیس توانسته در اخالق اجتماعی 
رانندگان تاثیر به سزایي داشته باش��د، و آنها را ملزم به رعایت قوانین 
راهنمایي و رانندگي از جمله بستن كمربند ایمني، رعایت حق تقدم، 
رعایت فاصله طولي، رعایت سرعت مطمئنه، عدم عبور از چراغ قرمز، 

رعایت حقوق عابران پیاده و ...كند.
وی تصری��ح كرد: گر چه رس��انه ه��ا تنها ب��ازوي اصالح��ات اخالق 
رانندگی نمي باش��ند، ول��ي كاربرد آنها ب��ا توجه به نتای��ج تحقیقات 
بدس��ت آمده بسیار چش��مگیر اس��ت. لذا نهادینه كردن این فرهنگ 
نیازمند هم��كاری دیگر متولیان فرهنگ س��ازي اجتماع��ي از قبیل 
 ش��هرداري ه��ا، صدا و س��یما، آم��وزش و پرورش، ارش��اد اس��المي 
و ...؛ و حتي نهادهایي ك��ه متولي تولید و خدمات س��رمایه هاي ملي 
هستند، از قبیل گاز، برق، آب، تلفن و... هر خدمات، امكانات، تجهیزات 
اساسي دیگري كه منافع ملي را در خود محفوظ دارد استفاده كنند، و 
با شیوه هاي صحیح تبلیغي و توجه به عوامل موثر در استقبال عمومي 
شهروندان نظیر )موسیقي، پیام، س��اختار برنامه، تصویر، رنگ ( باعث 

باال بردن بهروه وري استفاده از خدمات، امكانات و منابع ملي باشد.

روزان�ه  ترافیک�ی   � اجتماع�ی  ه�ای  انیمیش�ن 
64 میلیارد رفتار ترافیکی در کشور را اصالح می کنند

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان اظهار كرد:  براساس 
یك نظر سنجي صورت گرفته 85 درصد از مردم استان پخش انیمیشن 
هاي ترافیكي � اجتماعی از تلویزی��ون را موثر عنوان كرده، 75 درصد 
خواستار ادامه پخش آن بوده و 73 درصد پخش این گونه برنامه ها را 
باعث كاهش تصادفات اعالم كرده اند. س��رهنگ كریمی افزود: در این 
نظر سنجي پاسخگویان اعالم كردند كه پس از دیدن این انیمیشن ها 
سه نمونه از رفتار غلط ترافیكي خود را اصالح كرده اند كه اگر این رقم 
را در كل كشور محاسبه كنیم، مي بینیم با كم ترین هزینه مي توانیم 
روزانه 64 میلیارد رفتار ترافیكي را اصالح كنیم، كه بیش از 63 میلیارد 
تومان صرفه جویي در كشور خواهد شد.آیا جلوگیري از مرگ بیش از 
700 نفر انسان و نقض عضو بیش از 7000 نفر در سال كاري كم است؟ 
مرگ و نقص عضو شهرونداني كه معموال قش��ر جوان و فعال كشور و 

عمدتا تحصیل كردگان جامعه محسوب مي شوند.

هاشم امینی، در نشست خبری كه به 
مناسبت هفته صرفه جویی برگزار شد 
استفاده از ظرفیت رسانه ها و فرهنگ 
سازی را بهترین روش مدیریت مصرف آب در جامعه دانست و 
اظهار كرد: در این راستا باید یاد آور شوم كه شرایط سخت آبی 
در كشور وجود دارد، كه تنها راه عبور از این تنش مصرف بهینه 
 آب است كه باید توس��ط عموم جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اش��اره به اینكه منابع آبی در دنی��ا از دو منبع آب های 
س��طحی و زیر زمینی تامین می ش��ود، گفت: ای��ن در حال 
است كه منابع آبی در كش��ور و به ویژه در استان اصفهان كه 
در منطقه ای نسبتا گرم و خشك مس��تقر شده است شرایط 

خوبی را ندارد.
 مدی��ر عام��ل ش��ركت آب و فاض��الب اس��تان اصفه��ان، 
با بیان اینكه در ح��ال حاضر می��زان بارندگی ها در اس��تان 
اصفه��ان از 120 میلیمت��ر میانگین س��االنه در حال حاضر 
به 110 میلیمتر كاهش یافته اس��ت، اف��زود: همچنین باید 
توجه داشت كه س��رانه آب تجدید پذیر از 130 میلیارد متر 
مكعب ب��ه 110 میلیارد متر مكعب رس��یده اس��ت و این امر 
 در ش��رایط فعلی بیانگر ش��رایط بحرانی در حوزه آبی كشور

 است.

کاهش سطح آب های زیر زمینی و سطحی 
 وی ب��ا تاكید ب��ر اینك��ه ام��روزه كاه��ش س��طح آب های 
زیر زمینی، س��دها و آب های س��طحی را یكی از چالش های 
بزرگ كش��ور عنوان كرد و ابراز داش��ت: برای مثال در استان 
اصفهان در حال حاضر 85 حلقه چاه تامین كننده آب شرب 
خشك شده است. امینی، با بیان اینكه در حال حاضر بر اساس 
آخرین آمارهای به دست آمده ایران به مرحله تنش آبی وارد 
شده است، افزود: در تنش آبی سرانه آب تجدید پذیر در سال 
برای هر نفر 1700 متر مكعب اس��ت و اگر این سرانه به كمتر 
از یك هزار متر مكعب برس��د وارد مرحله بحران می شود كه 
متاسفانه این رقم در اصفهان به 900 متر مكعب رسیده است 
و وارد مرحل��ه بحران ش��ده ایم؛ بنابراین بای��د مصرف آب در 

بخش های مختلف را مدیریت كنیم.

85 درصد از آب مورد نیاز شهروندان اصفهان از 
رودخانه زاینده رود تامین می شود

وی با بی��ان اینك��ه 85 درصد از آب م��ورد نیاز ش��هروندان 
 اصفه��ان، از رودخان��ه زاین��ده رود تامین می ش��ود، افزود: 
15 درصد از آب شرب مورد نیاز اس��تان نیز از چاه ها و قنوات 
تامین می ش��ود. مدیرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان، با اش��اره به مدیریت مصرف آب اس��تان در 4 بخش 
افزود: در این راس��تا با تدوین س��ند جامع اس��تان در بخش 
تامین، توزیع و مص��رف آب را تدوین و تصوی��ب كرده ایم كه 
در این راستا در گام نخست ار گان ها، نهادهای دولتی، هتل ها 
و بیمارس��تان ها موظف به اجرای این سند شدند. وی با اشاره 
به اصالح 104 كیلومتر از ش��بكه های فرس��وده آب اس��تان 

اصفهان در س��ال گذشته افزود: طی سه س��ال گذشته 328 
كیلومتر از شبكه های آب فرسوده اس��تان اصفهان بازسازی 

شده است.

150 لیتر آب بر ثانیه، در اصفهان نشت گیری شد
امینی، با اش��اره ب��ه راه ان��دازی اكیپ ه��ای نش��ت یابی و 
پیمایشی در س��طح اس��تان اصفهان نیز گفت: سال گذشته 
150 لیتر بر ثانیه نش��تی ها خطوط و ش��بكه های آب نشت 
 گی��ری ش��د. وی در ادامه ب��ه می��زان آب بدون درآم��د و یا 
پرت ش��بكه آب اصفهان اش��اره كرد و گفت: میزان آب بدون 
درآمد اصفهان در س��ال 86 معادل 30 درصد ب��ود كه امروز 
به17/5 درصد در شبكه های آب استان رسیده است؛ این در 
حالی اس��ت كه متوسط این عدد در كش��ور 24 درصد است. 
مدیرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با اشاره به 
اینكه در بخش فنی و مهندسی سال گذشته تفاهم نامه ای با 
سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر شبكه های آب منازل 
منعقد شد، ادامه داد: سال 93 پرتال ملی مدیریت مصرف برای 
فرهنگ س��ازی و آموزش افراد مختلف جامعه در حوزه های 

ملی راه اندازی شد.

سرانه مصرف خانگی اصفهان 153 لیتر است
 وی س��رانه مص��رف آب خانگ��ی در اس��تان اصفه��ان را  
153 لیتر برای هر نفر در ش��بانه روز عنوان ك��رد و گفت: در 
سال 87 این رقم برای هر نفر 180 لیتر بود، اما امروز با وجود 
افزایش 30 هزار انشعابی در استان این رقم كاهش یافته است.

امینی اضافه كرد:  البته براس��اس استانداردهای تعریف شده 
در كشور، این سرانه برای هر نفر در ش��بانه روز 150 لیتر در 
كشور بود كه با تغییر معیارهای آن به 130 لیتر كاهش یافته 
اس��ت. وی با بیان اینكه حدود 88 درصد تعداد انشعابات در 
بخش خانگی و 12 درصد در بخش غیر خانگی اس��ت، افزود: 
حجم مص��رف آب در بخ��ش خانگی 79 درص��د و در بخش 
غیرخانگی 21 درصد اس��ت. امینی، با اش��اره به اینكه83/7 
درصد مش��تركین بخش خانگی بین صفر تا 20 متر مكعب، 
15/4 درصد بین 20 تا 40 متر مكعب و 0/9 درصد مشتركین 
باالی 40 متر مكع��ب آب مصرف می كنند، افزود: در س��ال 
گذش��ته در بخش خانگی 44 صدم افزای��ش و در بخش غیر 
خانگی 2/4 كاهش مصرف داشتیم،  با وجود افزایش 30 هزار 
انشعاب در استان ش��اهد كاهش 0/8 درصدی مصرف آب در 

بخش خانگی هستیم.

افزایش تعرفه در سال جاری نداشتیم.
 وی یك��ی از راه ه��ای بازدارن��ده در مدیریت مص��رف آب را 
اعمال تعرفه ها دانس��ت و گف��ت: این در حالی اس��ت كه در 
س��ال 94 تاكنون هی��چ گونه افزای��ش تعرفه  آب نداش��تم و 
قیمت تمام ش��ده با قیمت فروش آب اختالف فاحشی دارد. 
مدیرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان تصریح 
ك��رد: قیم��ت ف��روش آب در بخ��ش خانگ��ی 231 تومان 
 به ازای ه��ر متر مكعب اس��ت ام��ا قیمت تمام ش��ده باالی 
500 توم��ان ب��ه ازای ه��ر مت��ر مكع��ب اس��ت. وی ب��ا 

بی��ان اینك��ه ه��ر ی��ك لیتر ب��ر ثانی��ه آب��ی كه در ش��بكه 
 اضاف��ه م��ی ش��ود، ح��دود 300 میلی��ون توم��ان هرین��ه 
برمی دارد، ادامه داد: در این راس��تا مقرر ش��ده اس��ت برای 
مشتركینی كه مصرف باالی 40 متر مكعب آب دارند افزایش 
تعرفه اعمال ش��ود، اما این موضوع هنوز به طور رسمی ابالغ 
نشده است. امینی، به برخی از اقدامات صورت گرفته در سال 
گذشته برای مدیریت مصرف آب اش��اره كرد و افزود: از هفت 
میلیون و 173 قبض صادر ش��ده 603  قبض مشمول اخطار 
پرمصرف ش��دند، كه از این تعداد برای 520 مورد اخطار ویژه 

صادر شد.
وی اضافه كرد: همچنین 141 باغ و اس��تخر پر مصرف قطع 
انشعاب آب ش��د و 20 فقره انش��عاب غیر مجاز را شناسایی و 

برخورد كردیم.

کیفیت، خط قرمز آب است
مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان با بیان اینكه كیفیت، 
خط قرمز آب است، گفت: از نظر شرعی و قانونی اعتقاد نداریم 

آبی كه به لحاظ كیفیت دارای مشكل است وارد شبكه شود.
وی در خصوص عدالت كم��ی و كیفی در توزیع آب اس��تان 
تصریح كرد: در چند سال گذشته كیفیت آب شمال، جنوب، 
غرب وشرق اصفهان را یكسان كردیم و هم چنین با راه اندازی 
س��امانه تله متری كمیت و فش��ار آب یكس��ان خواهد شد. 
مدیرعامل شركت آبفا استان ادامه داد: برای نخستین مرتبه 
در استان، فایناس چین را در بخش شبكه فاضالب برای اصالح 
شبكه های فرس��وده داش��تیم كه در دو ماه آینده پیمانكار با 

استفاده ار روش های نوین شروع به كار خواهد كرد.
امینی، با بیان اینكه بر اس��اس بیالن 92 درصد آب در بخش 
كشاورزی، 7 درصد در بخش شرب و مابقی در بخش صنعت 
مصرف می شود، اضافه كرد: در خصوص مصرف آب در بخش 
كشاورزی شركت آب و فاضالب پاسخگو نیست؛ و مسووالن 
بخش كشاورزی باید اقداماتی را در جهت مصرف بهینه انجام 
دهند، چراكه در كشاورزی كشور همچنان مانند 2 هزار سال 

پیش به صورت غرقابی است.

فوالد مبارکه هزینه س�اخت 7 ش�هر اس�تان را 
پرداخت می کند

وی با اشاره به قرداد بیع متقابل ش��ركت آبفا با فوالد مباركه 
ادامه داد:  مقرر شد شركت فوالد مباركه هزینه ساخت شبكه 
 فاضالب 7 ش��هر اس��تان را پرداخت كند، و ما ب��ه ازای آن از 

پس آب فاضالب این شهرها استفاده كنیم.
مدیرعامل شركت آبفا اصفهان با اشاره به پروژه های مختلف 
آبفا در بخش توسعه و اصالح شبكه های آب و فاضالب، گفت: 
حجم ریالی پروژه هایی كه در بخش عمرانی آبفا در حال انجام 
است، در س��ال گذش��ته 107 میلیارد تومان مصوب شد، اما 
اعتبارات دریافتی 58 میلیارد تومان در بخش تملك دارایی و 
سرمایه بود و 222 میلیارد تومان از اعتبارات در بخش سرمایه 

ای و 262 میلیارد تومان در بخش جاری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

ایران، وارد تنش آبی شد

یادداشت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان عنوان كرد: كارگروه 
بررس��ی معضالت زیس��ت محیطی ، رونق اقتصادی و اشتغال 
در شورای اس��المی ش��هر اصفهان ایجاد ش��ود و با همكاری 
با س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اس��تان اصفه��ان و 
 س��ازمان محیط زیس��ت اصفهان برای حل مش��كالت اقدام 

شود.
رضا امیني، در جلسه امروز شوراي اس��المي شهر اصفهان در 
رابطه با مباحث  صنعت و معدن در اصفهان گفت: الزم اس��ت 
كارگروه بررس��ی معضالت زیس��ت محیطی ، رونق اقتصادی 
 و اش��تغال در ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان ایجاد گردد، 
تا با همكاري سازمان صنعت و معدن و سازمان محیط زیست 

بتوانیم مشكالت مربوطه را حل كنیم.
وي اف��زود: در این كارگ��روه باید محدودیت های س��ازمان ها 
 و ش��هرداری اصفه��ان در انتقال مش��اغل آالینده مش��خص 

شود.

تمهیدات الزم براي انتقال مشاغل آالینده فراهم 
شود

 نایب رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان نیز در این نشست 
گفت: در برخی از مناطق ش��هر كارخانه هایی فعالیت دارد كه 
برای شهروندان مشكل ایجاد می كند و كارخانه قند و كارخانه 

روغن نباتی از مهم ترین این كارخانه ها است .
احمد شریعتی، به مش��كالتی كه كارخانه قند برای شهروندان 
ساكن در منطقه 15 ایجاد كرده است، اش��اره كرد و ادامه داد: 
فیلترینگ این كارخانه ا ز بین رفته است، و مشكالتی ایجادكرده 
كه ساكنان این منطقه درخواست رسیدگی به مشكل را دارند .

وی با اشاره به اهمیت انتقال مشاغل آالینده به خارج از اصفهان 
عنوان كرد: باید تمهیدات الزم برای انتقال این مشاغل را از قبل 
فراهم كرد، تا معیشت فعاالن این مشاغل با مشكل مواجه نشود 
و مكان و امكانات شهرک هایی كه مشاغل باید به آن منتقل شود 

نیز باید به صورت ویژه مورد تو جه قرار بگیرد .

فعال شدن بنگاه های زود بازده در شهر اصفهان
سردار كریم نصر، عضو شورای اس��المی شهر اصفهان با تاكید 
بر اینكه باید ارایه راهكاری برای افزایش تولید در شهر اصفهان 
را پیگیری كنیم،گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان باید كمك كند مش��كالت تولید ، اشتغال و مشكالت 

زیست محیطی حل شود.
 وي یك��ی از مباح��ث روز را مبح��ث تولی��د دانس��ت و 
اف��زود: مبح��ث تولی��د بای��د در اولوی��ت ق��رار گی��رد و از 
 آنجایي ك��ه س��اخت و س��از در محدوده ش��هری ب��ه عنوان 
مهم ترین صنعت شناخته می شود چرا كه نیاز به مسكن در شهر 

در او لویت قرار دارد .

استاندار اصفهان گفت: طرح جامع ساماندهي رودخانه زاینده 
رود به منظور جریان مطلوب آب با هر میزان حجم ورودي تا یك 

ماه آینده جمع بندي و ارائه خواهد شد.

آماده شدن طرح جامع ساماندهي رودخانه زاینده 
رود تا یك ماه آینده

 رسول زرگرپور، در جلسه نشست ش��وراي حفاظت منابع آب 
استان، اظهار داش��ت: این شورا براي همه اس��تان هاي كشور 
اهمیت حیاتي دارد و براي اس��تان اصفهان كه با كمبود آب و 
خشكسالي مواجه است از یك اهمیت بیشتري برخوردار است.

 وی اف��زود: ای��ن ش��ورا در كن��ار ش��وراي حفاظ��ت كیف��ي 
 زاین��ده رود دو ش��ورایي هس��تند ك��ه مكم��ل ه��م فعالیت 
مي كنند و مس��ائل آب را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار مي 

دهند.
 اس��تاندار اصفه��ان، ب��ا بی��ان اینكه ح��دود 15 س��ال قبل 
بخش نامه اي مبني بر جدا سازي آب فضاي سبز از آب شرب به 
تصویب رسید، اظهارداشت: در برخي از شهرها هنوز این بخش 

نامه اجرا نشده است.
 زرگرپ��ور اف��زود: بر اس��اس آم��ار ارائه ش��ده از ش��ركت آب 
منطقه اي استان، در كل اس��تان از 138 فقره انشعاب آب كه 
عمدتا در شهرس��تان ها هس��تند 700 لیتر در ثانیه آب شرب 

بهداشتي گرانقیمت براي فضاي سبز مصرف مي شود.
وی اضافه كرد: در این جلسه مقرر شد كه طي یك ماه آینده با 
مشاركت و همكاري شهرداري هاي مربوطه و آب و فاضالب، این 
مقدار آب قطع و با برنامه ریزي و تدابیر الزم آب مورد نیاز براي 

فضاي سبز این مناطق از طریق پساب و آب خام تامین شود.
وي به برداشت هاي مجاز و غیر مجاز آب اشاره كرد و افزود: در 

برداشت هاي مجاز، میزان برداش��ت بهره برداران داراي مجوز 
مشخص است؛ ولي سیس��تم هایي براي كنترل این برداشت 
ها وجود ندارد و در مواقعي مشاهده مي ش��ود كه 2 تا 3 براي 
میزان مجوز، برداشت آب از منابع زیرزمیني و آب هاي سطحي 

صورت مي گیرد.
استاندار اصفهان، تصریح كرد: به منظور جلوگیري از برداشت 
اضافه بر میزان پروانه در برداشت هاي مجاز، تمام بهره برداران 
منابع س��طحي و زیر زمیني موظف به اس��تفاده از كنتورهاي 

هوشمند شدند.
 وي اضافه ك��رد: تاكن��ون 3200 كنت��ور در اس��تان نصب، و 
پیش بیني شده است امسال هفت هزار كنتور دیگر اضافه شود؛ 
و علي رغم اینكه برنامه ي ابالغي وزات نیرو 7 هزار كنتور بوده 
اس��ت ما تالش خواهیم كرد كه این میزان ب��ه بالغ بر 10هزار 
كنتور هوشمند برس��د، چرا كه كنترل برداش��ت ها از اهمیت 

باالیي برخوردار است.

در جلسه علني امروز شوراي اسالمي شهر مطرح شد؛

 معضالت زیست محیطي و اشتغال 
به کارگروه تخصصي مي رود

استاندار، خبر داد:

  آماده سازی طرح جامع ساماندهي 
رودخانه زاینده رود
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امحاء 6 تن مواد مخدر در اصفهان 

زاینده رود



يادداشت

گشتی در اخبار

يک کارشناس اقتصادی؛

ترغیب سرمايه گذاری و تامین منابع 
بانک ها با اصالح نرخ سود

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر زمینه ورود بانک های خارجی به 
کشور فراهم شود، نرخ سود بانکی هم اصالح شده و یک رقابت سالم 

میان سیستم بانکی ایجاد خواهد شد.
لطفعلی بخش��ی، با تاکید ب��ر اینکه وج��ود معوقات ب��االی بانکی 
و کمب��ود منابع موج��ب عدم پی��روی از ن��رخ های س��ود اعالمی 
 بان��ک مرکزی می ش��ود، اف��زود: نب��ود مناب��ع باعث می ش��ود تا

 بانک ها برای جذب س��رمایه ه��ای مردم اقدام به دادن س��ودهای 
 باال کنند و همین امر موجب رقابت ناس��الم می��ان بانک ها خواهد

 شد. 
این کارش��ناس اقتصادی تصریح ک��رد: بنابراین نرخ س��ود بانکی 
نیاز به اص��الح دارد؛  اما این اص��الح باید به گونه ای باش��د که هم 
سبب تش��ویق مردم به س��رمایه گذاری و هم جذب س��رمایه های 
 مردم و تامین منابع بانک ها ش��ود تا از این طریق فساد نیز کاهش

 یابد. 
وی با بیان آنکه امروز بیشترین فساد در شبکه بانکی اتفاق می افتد، 
افزود: اگر همزمان با تامین منابع بانکی تقاضای وام هم متناسب باشد 
فضای رقابتی مطلوبی در شبکه بانکی کشور ایجاد خواهد شد، ضمن 

آنکه نرخ سود هم نباید دستوری باشد.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان:

جیره بندی آب نداريم
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با تاکید بر اینکه 
تابستان امس��ال جیره بندی آب نخواهیم داشت، گفت: مشترکانی 
 که باالی 40 مت��ر مکعب مص��رف آب دارند قرار اس��ت ب��ا اعمال

 تعرفه های جدید جریمه شوند.
هاشم امینی،  به مناس��ب هفته صرفه جویی در مصرف آب با اشاره 
به اینکه اگر بخواهیم در موضوع مدیری��ت مصرف آب قدم برداریم 
باید از ظرفیت رسانه ها به عنوان عنصری فرهنگ ساز و جریان ساز 
استفاده کنیم، اظهار داشت: شرایط سخت خشکسالی،  کشور را در 
برگرفته و مدیریت آب،  کشور را دچار چالش کرده که باید با استفاده 
 از رسانه های نوشتاری و دیداری مردم را متوجه شرایط سخت کشور

 کرد.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب اصفه��ان با اش��اره ب��ه اینکه 
 ح��دود 85 درص��د آب م��ورد نی��از م��ردم اس��تان از رودخان��ه

 زاین��ده رود و 15 درصد دیگ��ر از قنوات و چاه ها تامین می ش��ود، 
تصریح کرد: معتقدی��م مدیریت مصرف آب امروز وظیفه ش��رکت 
آب و فاض��الب، آب منطقه ای یا آب و فاضالب روس��تایی نیس��ت 
 بلکه ای��ن موضوع ملی اس��ت و همه آح��اد مردم بای��د وارد میدان

 شوند.

حسین کش��ایی،  در آیین تودیع و معارفه معاون بازاریابی 
و فروش ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان، ای��ن حوزه را 
حوزه ای بسیار حساس دانست که باید سرویس های مورد 

نیاز مشتری را شناسایی  کرده و به آنان تحویل دهد.  
به گ��زارش اداره روابط عمومی ش��رکت مخابرات اس��تان 
اصفهان، در آیین تکریم و معارفه معاون بازاریابی و فروش 
ش��رکت که با حضور مدیرعام��ل، اعضای هی��ات مدیره، 
معاونان و مدیران س��تادی ش��رکت و جمعی از همکاران 
حوزه بازاریابی و فروش در س��الن اهل بیت)ع( برگزار شد، 
از زحمات و تالش های مس��عود بهاری��ان قدردانی و ناصر 

مشایخی به عنوان معاون جدید این حوزه معرفی شد.
مدیرعامل شرکت مخابرات اس��تان اصفهان ضمن تقدیر و 
تشکر از تالش بی وقفه مس��عود بهاریان در طول دوره های 
مختلف مدیریتی و به وی��ژه دوران تصدی حوزه ی معاونت 
بازاریابی و فروش، ناصر مشایخی رییس سابق اداره کیفیت 
و ارزیابی عملکرد را به عنوان معاون جدید حوزه ی بازاریابی 

و فروش منصوب کرد.
در این آیین،  بهاری��ان گزارش عملکرد خ��ود طی دوران 
فعالیت در حوزه بازاریابی و فروش را تش��ریح  و به س��وابق 
کاری خود در طول خدمت در ش��رکت مخابرات اس��تان 

اصفهان اشاره کرد. 
مسعود بهاریان،  مسوولیت در صندوق پس انداز ایثارگران، 
هیات مدیره ش��رکت تعاونی مصرف و هیات مدیره خیریه 
غدیر را نیز از دیگر فعالیت های خود در این دوران برشمرد.

وی در ادامه تصریح کرد: دوران بازنشستگی برای همه ی ما 
فرا می رسد و بهتر است که در دوران فعالیت با عشق و عالقه 

به سازمان خدمت کنیم.
 بهاریان متذکر ش��د: همه ی ما به س��ازمان محل خدمت 
خود مدیون هس��تیم و اعتبار، شخصیت، تغییرات رفتاری 

و بسیاری از ویژگی های ما در این سازمان شکل می گیرد.
در ادامه مدیرعامل ش��رکت مخابرات استان حضور جمع 
کثیری از همکاران در این آیین را نشان  از احترام کارکنان 
و مدیران شرکت نس��بت به معاون سابق بازاریابی و فروش 

شرکت دانست.
وی با بیان اینکه نیروهای جدید از رفتار ما الگو می پذیرند، 
تأکید کرد: نوع نگاه به کار و نوع فعالی��ت هر یک از ما باید 
برای نیروهای جدید الگو باشد و تفکر اندیشیدن به شرکت 

و نپرداختن به دیگر مسائل باید در شرکت نهادینه شود.
حسین کشایی با اشاره به اینکه یک فکر، ایده و یا یک فرد 
می تواند مجموعه ای را نجات دهد، تصریح کرد: سازمان به 
نیروهایی نیاز دارد که آینده ش��رکت بر بال اندیشه و تفکر 

آنان رقم بخورد. 
وی در ادامه به حساسیت حوزه بازاریابی و فروش اشاره کرد 
و افزود: با ورود ما به بخش خصوص��ی و با ورود اپراتورهای 
دیگر نیاز به تشکیل این حوزه ملموس و کلیه ی ساختارها 

و فرایندهای آن تعریف شد.
کشایی خاطرنش��ان کرد: فرآیند بازاریابی و فروش،  نهالی 
تازه رسته است که به تازگی شاخ وبرگ پیدا کرده و باید با 

حوصله و تفکر از آن محافظت کرد.
وی ادامه داد: ای��ن حوزه کلیه ی مراودات برون س��ازمانی 
ش��رکت را انجام می دهد و ب��ا هماهنگی بی��ن اِلمان های 
مختلف، سرویس های مورد نیاز مشتریان را شناسایی کرده 
و پس از طراحی این سرویس ها توسط دیگر حوزه ها، آن را 

به مشتریان عرضه می کند.
مدیرعامل ش��رکت از لزوم هماهنگی بخش های مختلف 
شرکت سخن گفت و افزود: حوزه های مختلف باید به وسیله 
تکنولوژی و تجهیزات،  سرویس های مختلف را شناسایی و 

بومی سازی  کرده و به حوزه بازاریابی تحویل دهند.
وی عنوان  ک��رد: حوزه بازاریابی و فروش حوزه ای س��خت 
و پیچیده اس��ت که هماهنگی و برنامه ریزی منسجم برای 

پیشبرد فعالیت های آن نیازی ضروری است.
کشایی در ادامه همچنین به سوابق معاون جدید بازاریابی 
و فروش ش��رکت اش��اره کرد و افزود: اث��رات تفکر وی در 
حوزه های مختلف فعالیت کامال مش��هود اس��ت و ایشان 

توانمندی استفاده از ظرفیت موجود در افراد را دارد.
وی توانمندی، تحصیالت، تجربه، مدارک علمی و به نتیجه 
رس��یدن تجربه و مطالعات در حوزه ی کیفی��ت و ارزیابی 
عملکرد را به عنوان دالیل انتخاب ناصر مشایخی به عنوان 

معاون بازاریابی و فروش شرکت برشمرد.
در ادامه برنامه ناصر مش��ایخی ضم��ن قدردانی از زحمات 
معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت اظهار داشت: در آینده 
فرصت ها و مخاطرات زیادی پیش روی شرکت وجود دارد 
که باید برای استفاده از این فرصت ها و مقابله با مخاطرات 

کامال آماده باشیم.
وی افزود: ما توان، پتانس��یل، تخص��ص و تجربه ی نیروی 
انس��انی را در اختیار داریم و امیدواریم با اس��تفاده از این 

ظرفیت بتوانیم از فرصت های موجود بهره کافی ببریم.
مشایخی با اشاره به همکاری با حوزه بازاریابی و فروش در 
مباحث و کمیته های مختلف، تصریح کرد: با این حوزه آشنا 
هستم و ابراز امیدواری کرد که بتواند با استفاده از فرصت ها، 

موفقیت و نتایج خوبی را برای شرکت رقم بزند.
وی ب��ا بیان اینک��ه فرصت ک��م و حجم کار زیاد اس��ت، از 
کلی��ه ی هم��کاران ح��وزه ی بازاریاب��ی و ف��روش دعوت 
به هم��کاری  ک��رد و افزود: امید اس��ت یک ش��روع خوب 
 داش��ته باش��یم و با قوت و قدرت تمام فعالیت ه��ا را ادامه

 دهیم.
ش��ایان ذکر اس��ت، در پایان مدیران و کارکنان حوزه های 
مختلف با اهداء هدایا و لوح یادبود از زحمات مسعود بهاریان 
طی مدت خدمت در شرکت مخابرات استان اصفهان تقدیر 

کردند.

مديرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان:

نهال نورسته  ی بازاریابی، نیاز به مراقبت  علمی دارد
قاچاق لوازم آرايشی و 

بهداشتی بی کیفیت چینی
ریی��س انجم��ن واردکنن��دگان فرآورده ه��ا ی 
آرایش��ی، بهداش��تی و عطریات گفت: 70 درصد از 
 محصوالت آرایشی و بهداش��تی به شکل قاچاق وارد

 کشور می شوند که اغلب کاالهای بی کیفیت  چینی 
هستند.

محمدرض��ا بوترابی، با بیان اینکه بیش��ترین س��هم 
قاچاق در حوزه لوازم آرایشی است، اظهار کرد: لوازم 
بهداشتی مثل شامپو، صابون و ... سود زیادی ندارد و 
برای قاچاقچی مقرون به صرفه نیست که به سراغ این 

اقالم برود.
وی درباره کیفیت کاالهای وارد شده به کشور اظهار 
کرد: کاالهایی که به شکل رسمی وارد می شوند به طور 

سختگیرانه مورد بررسی قرار می گیرند.
رییس انجمن واردکنندگان فرآورده ها ی آرایش��ی، 
بهداش��تی و عطریات افزود: به طور کلی اکثر افرادی 
که اقدام به قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی می کنند 
ابتدا برای دریافت مجوز مراجعه کرده اند؛  اما به دلیل 
نداشتن کیفیت مناسب کاال نتوانسته اند مجوز بگیرند.

بوترابی با بیان اینکه یکی دیگر از عوامل روی آوردن 
به قاچ��اق، ف��رار از تعرفه های واردات اس��ت، گفت: 
 البته تعرف��ه نقش خیل��ی مهمی در قاچ��اق ندارد؛

  اما در حال حاضر تعرفه واردات این کاالها حدود 26 
درصد است.

وی همچنی��ن درباره راه ه��ای ورود لوازم آرایش��ی 
و بهداش��تی به صورت قاچاق به کش��ور اظهار کرد: 
اغلب ای��ن ل��وازم از طریق ام��ارات به کش��ور وارد 
می ش��دند و اخی��را نیز اف��راد س��ودجو راه  جدیدی 
 پی��دا ک��رده و کااله��ا را از اربی��ل ع��راق وارد ایران 

می کنند.
رییس انجمن واردکنندگان فرآورده ها ی آرایش��ی، 
بهداش��تی و عطریات ب��ا بی��ان اینکه در کش��ور ما 
واردکننده های رسمی تحت فش��ار زیادی هستند، 
گفت: سازمان امور مالیاتی فقط باکسانی که در صحنه 
حضور دارند و به شکل قانونی فعالیت می کنند سرو 
کار دارد و وزارت بهداش��ت و گمرک نی��ز به همین 
 شکل رفتار می کنند؛  چرا کسانی که غیرقانونی کار 
می کنند در دسترس نیستند و کسی کاری به کارشان 

ندارد.
به گفته بوترابی اگر کسی بخواهد با کمپانی های معتبر 
و بزرگ دنیا کار کند نمی تواند با این شرایط فعالیت 
کند، چرا که بر اساس یک نامه حقوقی از سوی کمپانی 
مذکور واردکننده حق هیچگونه کم اظهاری یا دادن 

رشوه را ندارد.
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مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
3/548 شماره آگهی: 139403902004000046 شماره پرونده: 9000400200400066 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9000280 شش دانگ قطعه زمین پالک شماره یک 
از پالک دو هزار و  هزار و پانصد و ده فرعی مجزی شده از شصت و چهار فرعی 
دویست و شصت و هفت اصلی به مساحت 130 مترمربع واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان – شهر جدید بهارستان – فاز 2- خ.اردیبهشت – محله124- منازل 
به کدپستی 8144143674 که سند مالکیت آن در صفحه 590 دفتر  جهاد- پالک427 
با  است  شده  صادر  و  ثبت   543723 چاپی  شماره  و   34153 شماره  با  امالک   117
حدود: شمااًل پی به پی پالک 422 به طول 10 متر شرقًا پی به پی پالک 1505 به طول 
13 متر جنوبًا پی به پی پالک 1509 بطول 10 متر غربًا پی است به محوطه میدان به 
طول 13 متر )حقوق ارتفاقی ندارد( که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق هم اکنون 
طبقه  و  قدمت  15 سال  آن حدود  همکف  طبقه  که  طبقه  دو  یک ساختمان  به صورت 
اول آن در حال ساخت و به صورت سفتکاری می باشد که در طبقه همکف در حال 
بهره برداری با اسکلت بتنی سقف تیرچه بلوک – دربهای داخلی چوبی – درب پنجره 
خارجی پروفیل آهن و کاشی سرامیک معمولی می باشد دارای انشعابات آب و برق و 
یک واحد انباری در زیرزمین و یک واحد  گاز و تلفن و همچنین یک واحد پارکینگ – 
انباری یا اطاق روی پشت بام در کنار دستگاه پله می باشد ملکی آقای ایرج عبدالهی 
اسدآبادی که طبق سند رهنی شماره 12056 مورخ 1388/5/1 دفترخانه 183 اصفهان 
در رهن موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان واقع می باشد و طبق اعالم موسسه فاقد 
اجرای  اداره  در   1394/5/12 مورخ  دوشنبه  روز   12 الی   9 ساعت  از  می باشد  بیمه 
خیابان  اول  چهارراه   – شرقی  بهشت  هشت  خیابان  در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد 
هفتاد  و  هفتصد  و  میلیارد  یک  پایه  مبلغ  از  مزایده  می شود.  گذارده  مزایده  به  الهور 
میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
اصفهان  چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا  مسترد 
مورخ 1394/04/08 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
پایه  از  مبلغ ده درصد  بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
 روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:8739 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده مال غیرمنقول

3/558 شماره آگهی: 139403902004000057 شماره پرونده: 8804002004000037 
اعیانی  مقدار ششدانگ  اجرایی کالسه 8800142  پرونده  مال غیرمنقول  مزایده  آگهی 
کاشانه در زیرزمین پالک 10597 )ده هزار و پانصد و نود و هفت( فرعی مجزی شده 
از 15191/1668 )یک هزار و ششصد و شصت و هشت فرعی از پانزده هزار و یکصد 
و نود و یک اصلی( به مساحت 60/05 مترمربع با قدرالحصه از مشاعات به انضمام 
ششدانگ انباری در زیرزمین دوم پالک 10664 به مساحت 10/82 مترمربع بخش 5 
ثبت اصفهان )به آدرس: اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان آراسته)56(- کوجه شهید 
معینی – کوچه شهید هراتیان – نبش کوچه سیاوش( که سند مالکیت آن در یک جلد به 
شماره 41569 صفحه 98 دفتر 230 امالک بخش مزبور به نام آقای سید سجاد حسینی 
فرزند سید میرزا ثبت و صادر شده و طی نامه 13339-89/6/27 اداره ثبت منطقه شرق 
اصفهان عبارتست از: شمااًل: به طولهای 3/30و0/55و1/65و0/10 دیواریست به محوطه 
مشاعی پارکینگ شرقًا: انکساراً بطولهای 2/83و3/20 متر دیواریست به راه پله مشاعی 
به طول 5/20 متر دیواریست به دیوار 5309 که در سابق اشتراکی بوده است جنوبًا: 
انکساراً بطولهای 3/27و1/04و4/51 پنجره و درب و دیواریست به حیاط مشاعی غربًا: 
به طول 8/80 متر پنجره و دیواریست به کوچه و حدود انباری: شمااًل: به طول 1/95 
متر دیواریست به راه پله و راهرو مشاعی غربًا: به طول 1/5 متر درب و دیواریست به 
راه پله و راهرو مشاعی شرقًا: به طول 3/95 متر دیواریست اشتراکی با پالک 10603 

فرعی و طبق نظر کارشناس دادگستری آپارتمان مذکور 60 مترمربع با اسکلت بتن – 
سقف تیرچه بلوک – نمای داخلی گچ و نقاشی – کف سرامیک – دربهای داخلی چوبی 
– دربهای نمای خارجی فلزی با انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و تا مورخ 93/11/13 
بیمه می باشد طبق سند رهنی شماره 85730-86/11/3 دفتر اسناد رسمی 74 مبارکه 
مورخ  روز چهارشنبه   12 الی   9 از ساعت  می باشد  مبارکه  قوامین  در رهن موسسه 
94/4/31 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – 
چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 1/100/000/000 
ریال )یک میلیارد و یکصد میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 94/04/08 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.م الف:8329 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده 

جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای   4/10
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 930477ج.ح/له محمدرضا کبیری ورتونی 
خیابان   – اصفهان  نشانی:  به  منقول  اموال  فروش  بر  مبنی  خاقانی  مصطفی  علیه  و 
پروین – مسجد ولی عصر با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده است در روز مورخ 94/4/24 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجراء 
)اصفهان – خیابان نیکبخت – ساختمان اجرای احکام حقوقی – جنب بیمه پارسیان – 
طبقه چهارم – واحد7( برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
اموال قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و 
ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی 
کارشناسی:  نظریه  بود.  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  و  شروع 
مانیتور  با  کامپیوتر  دستگاه  یک   -1 است:  زیر  مورد  مشاهده شده شامل سه  اموال 
 476  ،60Super/PSI مدل  برقی  ای  کرکره  متور  دستگاه  یک   -2 سامسونگ   LCD
 550  ،VEAC مدل  مرکزی  برقی  ای  کرکره  موتور  دستگاه  یک   -3  ،10 دور  با  وات 
وات و دور 10 مابقی تجهیزات مندرج در صورتجلسه )4 موتور برقی و یک دستگاه 
کامپیوتر( مشاهده نگردید. امین اموال در مورد آنها اظهار بی اطالعی نمود البته محل 
از توقیف اموال( تغییر نموده است ارزش تجهیزات  شرکت نیز در مدت مذکور )پس 
می گردد.م الف:8874  برآورد  ریال   12/250/000 جهات  جمیع  رعایت  با  االشاره   فوق 

اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت دادرسی 

به فک  الزام خوانده  به خواسته  دادخواستی  پور  اسفندیار جمال  آقای  4/79 خواهان 
سوم  شعبه  اختالف  حل  شورای  به  موسایی  سعید  آقای  خوانده  طرفیت  به  پالک 
ثبت  118/94ش.ح3  شماره  به  ارجاع  از  پس  که  نموده  تسلیم  آباد  نجف  شهرستان 
گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 94/6/1 ساعت 4/45عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به 
 دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های

نشر  با  که  میگردد  اخطار  خوانده  به  و  میشود  آگهی  محلی  کثیراالنتشار  رسمی 
ثانی  آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م 

الف:1409 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد

ابالغ وقت دادرسی 
احمدوند  فرامرز  خوانده  الزام  خواسته  به  دادخواستی  احمدی  محمد  خواهان   4/80
سوم  شعبه  اختالف  حل  شورای  به  سند  انتقال  خوانده  طرفیت  به  سالئی  سجاد   –
ثبت  141/94ش.ح3  شماره  به  ارجاع  از  پس  که  نموده  تسلیم  نجفآباد  شهرستان 
گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 94/6/11 ساعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
به دستور  تقاضای خواهان  به  باشد  نمی  دارای آدرس و نشانی معین  مجهواللمکان 
یکبار در روزنامههای رسمی  آیین دادرسی مدنی مراتب  قانون  برابر ماده 73  شورا 
کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.مالف:1441 شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف نجفآباد
مزایده 

از  4/81 در پرونده کالسه 900145 اجرایی و به موجب دادنامه 0531-900 صادره 
یدا...  فرزند  کاظمی  آقای غالمعلی  اجرایی  علیه  نجف آباد محکوم  شعبه سوم عمومی 
و  به  محکوم  بابت  طال  مثقال   25 و  ریال   220/666/000 پرداخت  به  است  محکوم 
هزینه های دادرسی و غیره در حق محکوم له و مبلغ 500/000 ریال نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت که از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نجف آباد 
مهندس حیدر  آقای  منتخب  دادگستری  کارشناس رسمی  توسط  و  توقیف  ذیل  اموال 
حیدری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. 2دانگ از تمامت ششدانگ یک قطعه ملک 
فاضل  کوچه  حدفاصل   – خ.شهدا   – نجف آباد  در  واقع   875/7 ثبتی  سوابق  دارای 
در  تجاری  مترمربع   17/9 اندازه  به  دسترس  در  مدارک  از  بررسی  با  که  نادری  و 
زیرزمین – 51/95 مترمربع انباری در زیرزمین و 35/34 مترمربع پارکینگ در همکف 
و 34/5 مترمربع تجاری در همکف و طبقات اول و دوم با بالکن هر کدام به اندازه 76/7 
مترمربع مجوز مسکونی دارد که نیاز به تمدید داشته لذا با توجه به 293/09 مترمربع 
امتیازات تجاری و مسکونی و انباری و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر جمعًا به مبلغ 
1/885/680/000 ریال برآورد گردیده است که برآورد اخیر در صورت داشتن مجوز 
ساختمانی جدید و تمدید قبلی و در غیر اینصورت به مبلغ 1/500/000/000 ریال کاهش 
می یابد که با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی 
اموال توقیف شده از طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 94/5/1 ساعت 
10 صبح و در همان محل به فروش میرسد برنده مزایده شخصی است که از قیمت 
کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستی 10 درصد آنرا فی المجلس به حساب 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام 
تکرار  به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً  با کسر هزینه  ننماید مبلغ سپرده 
می گردد ضمنًا خریدار می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک مورد 
حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه  م الف:1442 شعبه سوم  آورد.  عمل  به  بازدید  نظر 

نجف آباد 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309983730200280 پرونده:  شماره   9410103730202264 ابالغیه:  شماره   4/82
طرفیت  به  دادخواستی  باصره  علی  خواهان/شاکی   930285 شعبه:  بایگانی  شماره 
نقل  و  حمل  شرکت  و  یزدانی  مسیح  و  البرز  بیمه  سهامی  شرکت  خوانده/متهم 
تقدیم  درختی  سیب  محموله  بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  اصفهان  کامیونداران 
دادگاههای عمومی شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
9309983730200280 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/08 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 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:1408 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد

ابالغ وقت رسیدگی 
4/106 شماره ابالغیه: 9410100352701035 شماره پرونده: 9309980362601318 
شماره بایگانی شعبه: 940280 شاکی علی صادقی سفید دشتی فرزند بهمن شکایتی 
دادگاههای عمومی  تقدیم  افتراء  بر  مبنی  عبدالرزاق  فرزند  ایزدی  متهم حسن  علیه  بر 
جزایی  عمومی  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه 9309980362601318 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/13 و ساعت 10:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 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:8847 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

4/107 شماره ابالغیه: 9410100352901751 شماره پرونده: 9309980358601198 
شماره بایگانی شعبه: 940321 چون خانم سنمبر قائدی فرزند رمضانعلی شکایتی علیه 
عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  سرقت  بر  مبنی  رمضان  فرزند  فتحی  تقی  آقای 
شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   103 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
به کالسه 93099803595001198  ارجاع و  اتاق شماره 337  استان اصفهان طبقه 3 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/07 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و شکایت شاکی و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه 

حاضر گردد.م الف:9604 شعبه 103 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9309980365801776  شماره  ابالغیه:9410100352901756  شماره   4/108
فرزند رضا شکایتی  آقای محمدرضا مالاحمدی  بایگانی شعبه:940317 چون  شماره 
علیه آقای فرهاد دلیخون فرزند محمدرضا مبنی بر رابطه نامشروع مادون زنا تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه 
نیکبخت  باال خ شهید  عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
ساعت  و   1394/05/11 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   93099803658001776
08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و شکایت شاکی و به تجویز 
ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 
دادگاه عمومی کیفری  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:9606 شعبه 103 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   94/1/24-120 دادنامه:  شماره  پرونده:1427-93  کالسه   4/109
94/1/22 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: نوشین ربیعی 
پ3   – الزمان  خ.صاحب   – خ17شهریور   – ملک شهر   – اصفهان  نشانی  آبادی  دولت 
خوانده: امیرحسین رمضان زاده اصفهانی فرزند اصغر نشانی مجهول المکان خواسته: 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. دستور قاضی شورا: در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد 
شده باال به خواسته مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به قرارداد ضم 
پرونده و پرینت بانکی ارائه شده دلیلی دال بر بدهی خوانده به خواهان مالحظه نشد 
لذا دعوای مطروحه بدین کیفیت قابلیت استماع نداشته لذا شورا به استناد ماده 2 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر 
و اعالم می نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در 
دادگاههای عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.م الف:8268 شعبه پنجم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان



یادداشت یادداشت

هفت هنر

آشنایی کودکان و نوجوانان با 13 
مهارت در نمایشگاه قرآن

بخش کودک و نوجوان بیس��ت و سومین نمایش��گاه بین المللی 
قرآن تهران فعالیت های خود را در 13 برنامه از جمله قصه گویی، 
شعرخوانی و مسابقه اجرا می کند که با استقبال مخاطبان روبرو 

شده است.
ای��ن بخ��ش در روزه��ای برگ��زاری نمایش��گاه ق��رآن یکی از 
پربازدیدکننده ترین بخش های نمایش��گاه اس��ت ک��ه معموال 

خانواده ها به همراه کودکان خود از این بخش دیدن می کنند.
کودکان با ورود به غرفه ها از محصوالت به نمایش گذاش��ته شده 
بازدید می کنند و در این بخش همچنین 13 برنامه مختلف برای 

بازدیدکنندگان اجرا می شود.
آن گونه که مسووالن این نمایشگاه می گویند، رسالت این بخش 
غنی سازی اوقات فراغت مخاطبان، ایجاد زمینه مثبت و مساعد 
برای ترویج اصول و قواعد فرهنگ مطالعه، سوق دادن کودکان به 

سمت و سوی کسب لذت و اشتیاق به خواندن است.

کوچک ترین قرآن جهان، در نمایشگاه 
قرآن به نمایش گذاشته می شود

کوچک ترین قرآن جهان با ابعاد یک در دو و نیم س��انتی متر در 
 بیست وس��ومین دوره نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم عرضه 
می شود.این قرآن به صورت دس��تی و با چشم مسلح توسط یک 

بانوی مصری نوشته شده و از ارزش باالیی برخوردار است.
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، امسال شاهد حضور ناشرانی از 
کشورهای لبنان، سوریه، عراق، مصر و ترکیه است. عبدالرحمان 
ناصیف، یکی از ناشران خارجی شرکت کننده در نمایشگاه قرآن 
از کشور س��وریه است. وی مس��وولیت انتش��ارات دارناصیف، در 
نمایش��گاه قرآن را به عهده دارد، این ناشر اهل کش��ور سوریه با 
 بیان اینکه فعالیت های فرهنگی و قرآنی در ایران به خوبی دنبال 
می شود، افزود: ایران بین مس��لمانان به عنوان یکی از کشورهای 
پیشرو در فعالیت های اس��امی و قرآنی بوده که نمایشگاه قرآن 
نتیجه همین فعالیت ها است. براس��اس گزارش نمایشگاه قرآن ، 
ناصیف افزود: ما در این غرفه انواع نس��خ قرآنی که همگی به خط 
عثمان طه است را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده ایم، که 

با استقبال خوب آنها مواجه بوده است.
وی در ادامه ب��ه محصول ویژه غرفه دارناصی��ف که کوچک ترین 
قرآن موجود در نمایشگاه است، اشاره کرد و گفت: ما در غرفه خود 
کوچک ترین قرآن موجود در نمایشگاه را به ابعاد یک در دو و نیم 

سانتی متر ارائه کرده ایم.
 بیست وس��ومین نمایش��گاه بین المللی قرآن کریم تا 23 تیرماه 
 از س��اعت 19 تا 24 ه��ر روز در باغ م��وزه دفاع مق��دس برگزار

 می شود.

 چه پاسخ دهیم و 
چگونه پاسخ دهیم

 یکم: شاید دیگر س��خن از » بایسته بودن« 
پاسخ دهی به پرس��ش های دینی، ضرورت 
نباش��د. زیرا چنان اهمیت و البت��ه لزوم این 
رسالت بر همگان روشن شده است که دیگر 
جای هر گونه بحث و انکار را بسته است. با درک همین رسالت بود 
که خصوصا در دهه اخیر مراکز » متعدد و متنوع« پاسخگویی به 

پرسش های دینی جوانان تاسیس شد.
دوم: بی شک یکی از موسم های بسامدی پرسش های دینی، ماه 
مبارک رمضان است. شایسته اس��ت کارشناسان و مراکز متولی، 
شیوه های پاس��خ دهی را کارآمد و روزآمد سازند. تاکید می شود 
منظور از نحوه پاس��خ دهی، » ابزار« نیست تا سخن از روش های 
پاس��خ دهی » تلفنی، س��ایبری، کتبی، حضوری و...« شود. بلکه 

سخن از » شیوه« است.
سوم: پرسش را نباید » تفنن« پرسشگر دانست؛ بلکه آن را باید 
حاصل نخس��ت » نیاز« و دوم »کنجکاوی« او دانست. این رو هر 
»پاسخ« ارائه ش��ده باید یا روح جوینده پرسشگر را کامیاب کند 
و یا جان تشنه اش را س��یراب.این هنر پاسخگوس��ت که  از پس 
واژه ها و الفاظی که از س��وی پرسشگر - چه پش��ت تلفن یا روی 
کاغذ و ... - ایراد می ش��ود، باید ب��ه » نیاز« پرسش��گر پی ببرد. 
 او باید این راهبرد اساس��ی را هم��واره یاد آورد ک��ه در پس این

» سوال«، » مساله« ای نهفته اس��ت.ناگوارانه باید گفت هنوز ما 
سوال)question(، جوانان را جواب )answer( می دهیم؛ بی 
آنکه بدانیم پس پرده سوال جوانان، مساله ای )problem( نفهته 
اس��ت. و حس کنجکاوی و یا نیازی که او را به پرسش فراخوانده، 
یک مساله بوده است. از این رو، جوان دنبال پاسخ یا جواب نیست، 
او در جستجوی، راه حل)solution( است، چون مساله دارد نه 
سوال. هر چند به علل رواشناختی و جامعه شناختی این مساله را 
در قالب سوال مطرح می کند.شاید از این جهت است که خداوند 
هم، سوال را جواب نمی دهد  بلکه از سوال مخاطبان پی به نیاز و 
مساله آنان می برد و در پی حل مس��اله بر می آید. یسئلونک عن 

العفو؟ قل العفو....
چهارم: یک پاس��خگوی دینی باید بداند که نوع پرس��ش های 
دینی در دهه ه��ای اخیر از طی��ف »معرفتی«، ب��ه »معنویتی« 
تغییر جهت داده اس��ت. دیگر پرس��ش بیش از آنکه از »چرایی« 
 باشد از »چگونگی« اس��ت. گرایش فزاینده جوانان به کتاب ها و 
 فیل��م ه��ای »معنویت��ی – عرفان��ی«، نس��بت ب��ه آث��ار 
»کام��ی – معرفت��ی« ش��اهدی ب��ر مدعاس��ت.ظهور جریان 
های مدع��ی معنوی��ت در ای��ران معاصر، نس��بت ب��ه پیدایش 
 گون��ه ه��ای متع��دد گرای��ش ه��ای فک��ری و معرفت��ی در 
دهه های پیشین، سینگال برجسته ای برای دغدغه مندان دینی 
باید باش��د که بدانند در دوره معاصر، سنخ پرس��ش های دینی، 

»معنویت جویانه« خواهد بود نه »معرفت طلبانه«.

دفتر س��ازمان ملل اع����ام ک�����رد که هماهنگ 
کننده مقیم س��ازمان ملل متحد در ایران، از کمپین 
مردم��ی MustSeeIran# حمایت م��ی کند. این 
کمپین ت��اش دارد با تغییر تص��ورات غلط راجع به 

ایران تصویری واقعی به نمایش بگذارد.
براس��اس آنچه در س��ایت س��ازمان ملل و به 2زبان 
فارسی و انگلیسی منتشر شده است، کمپین مردمی 
با هشتگ ایران را MustSeeIran# توانسته است 
با نمایش جاذبه های توریستی، فرهنگی و سنت های 
ایران تصویر غلط از ایران را تغییر بدهد. براساس آنچه 
سازمان ملل منتشر کرده است، » این کمپین تاش 
دارد ب��ا تغییر تصورات غلط راجع ب��ه ایران تصویری 

واقعی به نمایش بگذارد«.
آن طور که س��ازمان ملل اعام کرده اس��ت: » علی 
عراقچی این کمپین را در توییتر آغاز کرد و ایرانیان در 
فرصتی کوتاه از آغاز به کار این کمپین در شبکه های 
اجتماعی تصاویری از مناظر تاریخی و طبیعی ایران 

را با این هشتگ به اشتراک گذاشتند«.
دفتر س��ازمان ملل اعام کرده اس��ت: » بسیاری از 
مقامات بین المللی و دولتی مانند سفیران کشورهای 
خارجی در ای��ران و دکتر حس��ن روحان��ی، رییس 
جمهور ایران نیز از این کمپین با به اشتراک گذاشتن 
 تصاوی��ری از ای��ران و اس��تفاده از این هش��تگ در 

شبکه های اجتماعی حمایت کرده اند«.

استقبال اروپایی ها از کمپین ایرانی ها
حمایت س��ازمان مل��ل از هش��تگ » ای��ران را باید 
دید« درحالی صورت گرفته اس��ت که هدایتگر این 
هش��تگ می گوید: در ایتالی��ا و اروپا نیز اس��تقبال 
 خوبی از این کمپی��ن مردمی رایگان ب��رای معرفی 
جاذبه ه��ای گردش��گری ایران ش��ده اس��ت. علی 
 عراقچی می گوید: رسانه های انگلستان برای معرفی 
جاذبه های گردش��گری ایران بارها از تصاویر منتشر 

شده در صفحه اینترنتی استفاده کرده اند.
به گفت��ه او، کمپین مردمی ای��ران را بای��د دید که 
توانسته است برای مدت طوالنی دوام بیاورد توانست 
حدود یکصد میلیون بازدید کننده در یک ماه داشته 

باشد.
صفح��ات مرب��وط ب��ه کمپی��ن ب��زرگ اینترنت��ی 
MustSeeIran# البت��ه تنها منحص��ر به معرفی 
جاذبه های گردشگری ایران نیست؛ بلکه اعضای این 
کمپین توانسته اند با انتشار تصاویر و توضیحات حتی 

به معرفی روستاهای زیبا و ناشناخته در نقاط مختلف 
کشور بپردازند.

وی می گوید: کمپین ایران را باید دید، با شبکه سازی 
از افراد بومی و محلی توانس��ته اس��ت ب��ه زبان های 
مختلف و زنده دنیا به معرفی جاذبه های گردشگری 
کمتر دیده شده ش��هرها و روستاهای کشور بپردازد. 
گری لوییس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل نیز 
به یکی از بخش های خبری تلویزیون گفته است که 
او هم هوادار کمپین مردمی MustSeeIran# و از 

دنبال کنندگان این کمپین است.
ج����الب آنکه هماهن����گ کننده آمریکایی االصل 
س��ازمان ملل در تهران گفته اس��ت، که این کمپین 
 دید او را به ایران عوض کرده و از مردم جهان دعوت 
می کند با دیدار از این کمپین اینترنتی به ایران سفر 
کنند. خبرن��گار روزنامه ریپابلی��کا، در ایتالیا نیز در 
مطلبی به استقبال مردم ایتالیا از کمپین بزرگ ایرانی 

با هشتگ ایران را باید دید خبر داده است.

100میلیون بازدیدکننده اینترنتی
هدایت کننده این کمپین می گوید: حدود 300هزار 

تصویر در اینستاگرام از جاذبه های گردشگری 
ایران در این کمپین وج��ود دارد، و بیش از 50 
حس��اب کاربری استانی و ش��هرهای کوچک و 
بزرگ در حال ارائه تصویر زیبای ایران به جهان 

هستند.
به گفته عراقچ��ی، صفحات مربوط به 

مردم��ی  کمپی��ن 
در   #MustSeeIran

اینترن��ت از آن جهت با اس��تقبال 
زیاد مواجه ش��ده اس��ت، که عاوه بر 

ارائه تصویر متفاوت از ایران، مخاطبان 
صفحات در ه��ر نقطه از جه��ان می توانند 
سواالت خود در ارتباط با اینکه به کدام نقطه 

از کشور سفر کنند و چه سوغاتی بخرند و حتی کجا 
اقامت کنند را از یکدیگر بپرسند.

وی با تاکید بر مردمی بودن هش��تگ اینترنتی ایران 
را باید دید ،گفت: ای��ن کمپین مس��تقل، مردمی و 
غیرسیاس��ی اس��ت؛ که نیاز به بودجه ن��دارد و همه 
کارهای آن توس��ط بازدیدکنندگان و م��ردم ایران 
انجام م��ی ش��ود. وی با اش��اره به فعالیت هش��تگ 
MustSeeIran به 10زبان رس��می سازمان ملل 
گفت: هش��تگ ایران را بای��د دید، ب��ه زودی به یک 
مرجع تبدیل می ش��ود تا عاقه مندان سفر به ایران 
به زبان خودش��ان بتوانند راجع به تاریخ و فرهنگ و 
آداب و رس��وم و جاذبه های گردشگری و غذا و حتی 

ماحظات مذهبی ایران آگاه شوند.
وی البت��ه به کارش��کنی برخی رس��انه ه��ای عربی 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس برای مقابله با این 
هش��تگ ایرانی اش��اره کرد و افزود: برخی گروه ها و 
رس��انه های عربی کشورهای حاش��یه خلیج فارس 
عاقه ای به دیده ش��دن چهره زیبای ایران ندارند و 
تاش می کنند تصاویر س��یاه از ایران مخابره کنند. 
ما نیز از اعضای کمپین می خواهیم در یک سونامی 
اینترنتی موتورهای جس��ت وجوگر را با زیبایی های 

ایران گلباران کنند.

حمایت سازمان ملل از کمپین بزرگ گردشگری ایران
دکتر یحیی 
جهانگیر 
سهروردی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
4/110 شماره دادنامه: 9409970350600285 شماره پرونده: 9309980350600866 
شماره بایگانی شعبه: 930984 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم زهرا سعادت 
فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان – خ.حکیم نظامی – جنب خ.شهید قندی)مهرداد سابق( 
عباس  فرزند  مهدی صفرزاده  آقای   -1 خواندگان:  واحد4  ط2-   – کیمیا  ساختمان   –
2- آقای مسعود زمانی پزوه فرزند بمانعلی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 
با  دادگاه  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   -3 چک  وجه  مطالبه   -2 خسارت  مطالبه   -1
به  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  جامع  به  عنایت 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
زمانی  مسعود   -2 عباس  فرزند  صفرزاده  مهدی   -1 آقایان  طرفیت  به  سعادت  زهرا 
شماره  چک  وجه  ریال   112/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  بمانعلی  فرزند  پزوه 
1405/592150/46-1393/6/17 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید 
خوانده  اول صادرکننده  ردیف  خوانده  و  گردد  پرداخت  و  کارسازی  ارائه  به محض 
ردیف دوم ظهرنویس و دارای مسئولیت تضامنی می باشند و با وصف ابالغ اخطاریه 
ذمه  برائت  و  دعوی خواهان  قبال  در  و  نشده  دادگاه حاضر  در جلسه  آگهی  نشر  و 
خویش ایراد و دفاعی ننموده اند فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستنداً به 
ماده 249-310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده واحده 
دادرسی  آیین  قانون   519-515-198 ماده  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب 
مدنی خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط 
بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می 
گردند رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

اصفهان می باشد.م الف:8272 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

4/111 شماره اجراییه: 9410420350600114 شماره پرونده: 9309980350600482 
دادنامه  شماره  و  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930551 شعبه:  بایگانی  شماره 
علیه  محکوم  اصفهان  حقوقی  شش  شعبه   93/11/23 مورخ   9309970350602086
اسماعیل کاظمی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک )92/12/28( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
علی رضا دهقان حسین آبادی فرزند حمیدرضا به نشانی اصفهان – خ.حیکم نظامی – 
پ32 با وکالت آقایان 1- سعید  کوچه شهید علی رضا دهقان –  خ.شهید جوشقانی – 
اکبر هر دو به  نژاد تقی دزفولی فرزند اسفندیار 2- عادله ترک زاده اصفهانی فرزند 
نشانی اصفهان – خیابان وحید – نبش خیابان حسین آباد – مجتمع تجاری عسگری – 
طبقه دوم – واحد5 و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق 
دولت. اجرای دادنامه با توجه به غیابی بودن آن وفق تبصره 2 م 306 ق.ا.د صورت 
گیرد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
مالی  بدهد.3-  به  پرداخت محکوم  برای  گذارد.2-ترتیبی  اجرا  به موقع  آنرا  مفاد  روز 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد  یا قسمتی  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:8274 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
4/112 شماره دادنامه: 9409970350700102 شماره پرونده: 9309980350700088 
شماره بایگانی شعبه: 930093 خواهان: آقای مسلم رحمانی نیا فرزند علی به نشانی 
اصفهان – خ.زینبیه – خ.دکتر مفتح . دارک – مریم آباد – کوچه طالب – داخل کوچه 
منزل  آپاراتی  رحین  سابق  منزل  طبقه  دو  خانه  اولین  چپ  دست  شوید  می  وارد  که 
مسلک رحمانی نیا معروف به مسلم لردگانی خوانده: آقای حسین امینیان فرزند مسیب 
با توجه به  به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک تصمیم دادگاه: دادگاه 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
آقای  به طرفیت  علی  فرزند  نیا  آقای مسلم رحمانی  در خصوص دعوی  دادگاه:  رای 
حسین امینیان فرزند مسیب به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه یک فقره 
بانک تجارت شعبه شهید رضوی  به شماره 411099 مورخ 1392/01/26 عهده  چک 
زاده به انضمام خسارت قانونی و خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای 
پرداخت  و گواهی عدم  ید خواهان  در  بقای اصول مستندات  به  توجه  با  دادگاه  حکم 
صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه 
خویش به دادگاه ارائه ننموده اند دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 
310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 
قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 
تضامنی مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی که ظرف 20 روز 
از ابالغ  از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و ظرف 20 روز پس  پس 
می باشد.م الف:8276  استان  مرکز  تجدیدنظر  محترم  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی   قابل 

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/113 شماره دادنامه: 9409970350700266 شماره پرونده: 9309980350700848 
آقای  وکالت  با  حسینی  مصطفی  آقای  خواهان:   930985 شعبه:  بایگانی   شماره 
امام  خیابان   – نجف آباد  نشانی  به  فرزند سیدمصطفی  آبادی  نجف  آیتی  سید سجاد 
 غربی – بن.بست حجاب – مجتمع نسیم – طبقه3- واحد5 خوانده: آقای غالمعلی پورمند

دادگاه:  تصمیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  محمدعلی  فرزند 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای مصطفی حسینی با وکالت 
 آقای سیدسجاد آیتی نجف آبادی فرزند سید مصطفی به طرفیت آقای غالمعلی پورمند
تاریخ  به  چک  فقره  یک  وجه   280/000/000 مطالبه  خواسته  به  محمدعلی  فرزند 
ملک شهر  شعبه  ایران  بانک  پست  عهده   901/24416795 شماره  به   1393/07/03
اصفهان به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم از تاریخ سررسید 
 – پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادخواست  متن  شرح  به  دادنامه  اجرای  لغایت  چک 
تصویر مصدق چکها و گواهینامه عدم پرداخت منعکس در پرونده و اینکه خوانده با 
و  ننموده  ارسال  الیحه ای  و  نگردیده  حاضر  دادرسی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  وصف 
نسبت به دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاوره فلذا مستندات دعوی 
مصون از هرگونه تعرضی مانده و مستندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد 
نهایتًا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص و 
مستنداً به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با  در امور مدنی و تبصره 
را  نظام خوانده  نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت  بعدی و  اصالحات 
ریال   19/200/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   280/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول وجه آن در حق 
خواهان محکوم می نماید که خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای حکم 
محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان است. م الف:8278 شعبه هفتم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
4/114 شماره دادنامه: 9409970350700267 شماره پرونده: 9309980350700932 
سید  آقای  وکالت  با  آقای مصطفی حسینی  خواهان:   931087 شعبه:  بایگانی  شماره 
سجاد آیتی نجف آبادی فرزند سیدمصطفی به نشانی اصفهان – خیابان شیخ صدوق 
شمالی – بن.بست بهار – ساختمان110- طبقه اول خواندگان: 1- آقای علی بلگی وند 
فرزند احمد به نشانی مجهول المکان 2- آقای عزت ا... عباسی فرزند غالمرضا به نشانی 
الیگودرز – ازنا – فاز5- خ.نسترن3 خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- تامین خواسته 
تصمیم دادگاه: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آقای مصطفی  دعوی  در خصوص  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر 
طرفیت  به  مصطفی  سید  فرزند  آبادی  نجف  آیتی  سیدسجاد  آقای  وکالت  با  حسینی 
خواندگان 1- آقای علی بلگی وند فرزند احمد 2- آقای عزت ا... عباسی فرزند غالمرضا 
به  صادرات  بانک  عهده  چک  فقره  سه  وجه  ریال   400/000/000 مطالبه  خواسته  به 
انضمام  06/15و15/05و1393/07/15  تاریخهای  به   822/545618-620 شماره های 
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
دادنامه به شرح متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده – تصویر مصدق چکها 
قانونی  ابالغ  با وصف  خوانده  اینکه  و  پرونده  در  منعکس  پرداخت  عدم  گواهینامه  و 
و  دعوی  به  نسبت  و  ننموده  ارسال  الیحه ای  و  نگردیده  حاضر  دادرسی  جلسه  در 
مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاوره فلذا مستندات دعوی مصون از هرگونه 
دادگاه  نهایتًا  دارد  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  داللت  مذکور  مستندات  و  مانده  تعرضی 
به  اقامه شده محق تشخیص و مستنداً  به مراتب فوق خواهان را در دعوی  با توجه 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصالحات 
بعدی و نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنًا 
ریال   26/000/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   400/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول وجه آن در حق 
خواهان محکوم می نماید که خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای حکم 
محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان است. م الف:8281 شعبه هفتم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

4/115 شماره اجراییه: 9410420350700115 شماره پرونده: 9309980350700713 
به شماره و  بایگانی شعبه: 930807 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه  شماره 
فرزند  زنگنه  محمدرضا  علیه  محکوم   9309970350701873 مربوطه  دادنامه  شماره 
تومان   6/840/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  نورا... 
دادرسی و حق الوکاله وکیل  بابت هزینه  تومان  مبلغ 447/440  و  بابت اصل خواسته 
تاریخ چک  از  تادیه بر مبنای نرخ تورم  نیز به پرداخت خسارت تاخیر  طبق تعرفه و 
مورخ  93/2/25و377/110399  مورخ  93/3/15و669484/35  مورخ   669500/59(
93/4/25 و 377/110391 مورخ 93/4/5( تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان کاظم 
ترابی زیارتگاهی فرزند محمد به نشانی اصفهان – خ.جی – خ ا..اکبر 20- کوی باران – 
پ27 با وکالت زهرا شرکت قناد فرزند مجتبی به نشانی اصفهان – خ.بزرگمهر – ابتدای 
خ.هشت بهشت غربی – مجتمع سروش – طبقه چهارم – واحد27 محکوم می نماید که 
از خوانده به  تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای حکم محاسبه و  خسارت تاخیر 
نفع خواهان وصول خواهد نمود و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت به عنوان حق االجرا رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی است. محکوم علیه مکلف 
به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  اجرائیه:1- پس  ابالغ  ازتاریخ  است 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 

معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنین مفاد 

نمائید.م الف:8285 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجراییه 

4/116 شماره اجراییه: 9210420350900029 شماره پرونده: 8809980350901124 
به شماره و  بایگانی شعبه: 881125 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 8909970350900394 محکوم علیه علی اصغر حاتمی دارانی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/953/400 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر 
اجرا در  تا زمان  تاریخ سررسید  از  بانک مرکزی  اعالمی  تادیه وفق آخرین شاخص 
حق محکوم له موسسه مالی اعتباری قوامین به نشانی خیابان سعادت آباد – چهارراه 
آپادانا به عالوه پرداخت مبلغ 7500000 ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ 
و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتیبی 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
 79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه  قانون نحوه  و همچنین مفاد 

نمائید.م الف:8288 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

4/117 شماره اجراییه: 9410420350900105 شماره پرونده: 9209980350901212 
به شماره و  بایگانی شعبه: 921345 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9309970350901643 محکوم علیه مریم ابوالفتح نژاد فرزند 
خسرو به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد و بیست میلیون 
پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   8/651/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
آخرین  وفق  تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  و  قانونی  تعرفه  وفق  وکیل  حق الوکاله 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 92/11/14 در زمان اجرا در 
سه راه خمینی شهر –  حق محکوم له مهدی هنرمند فرزند مجید به نشانی اصفهان – 
به  احمد  فرزند  نوکابادی  با وکالت محسن عطایی  اول  بن.بست  ک63-   – غدیر  بلوار 
نشانی اصفهان – چهارباغ باال – مجتمع پارسیان – واحد517- ط3 بعالوه پرداخت مبلغ 
اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  بابت حق االجرا.  21/000/000ریال 
پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی 
محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  مجازات حبس  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:8291 

شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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 کی روش، جاسوس
 تیم ملی را پیدا کرد!

 رحمان  احمدي
 در انتظارسپاهان

بازیکن جوان تیم ملی فوتبال شانس آورد که به جرم جاسوسی، در اردوی استرالیا 
اخراج نشد. سرمربی تیم ملی، درباره جلسه فنی شوخی ندارد و با  هر چیزی که 
جدی نباشد،  به شدت برخورد می کند. حاال تصور کنید اگر در چنین جلسه ای 
یکی از بازیکنان تیم ملی تلفن خود را باز بگذارد تا دوست خبرنگارش نکات فنی را 
یادداشت کند، چه اتفاقی می افتد؟ از نظر کی روش فقط » اخراج« شایسته چنین 
بازیکنی اس��ت و دیگر در تیم ملی هم جایی نخواهد داشت. اما یکی از بازیکنان 
تیم ملی بسیار خوش ش��انس بود که پس از انجام چنین کار منسوخ شده ای، در 
تیم ملی ماند و حتی به بازی ادامه داد. اصل قصه به » مشکوک« بودن این بازیکن 
بازمی گشت. چند روزی بود که کارلوس کی روش در استرالیا به انتشار بعضی از 
اخبار ش��ک داش��ت. اینکه » خبرها را یکی بیرون می دهد«. بازیکنی که به نظر 
می رسید خبر می دهد هم شناسایی ش��د و بعد ... آن روز از راه رسید؛ روزی که 
بازیکنان تیم ملی از طریق یک فرد بیرون از تیم و همین طور تلفن این بازیکن، 
متوجه شدند او در جلسه فنی، موبایل خود را به روی یک خبرنگار باز گذاشته بود.

کی روش همین جا »جاسوس« را پیدا کرد.

رحمان احمدي، که قراردادش با تیم فوتبال سپاهان به پایان رسیده دیروز نیز بر 
سر تمرین این تیم حاضر شد.

در حالی که گفته مي ش��د رحمان احمدي که قراردادش با تیم فوتبال سپاهان به 
پایان رسیده است، در ترکیب جدید حسین فرکي جایي ندارد. او،  اعالم کرد، مشکلي 

براي ماندن در سپاهان ندارد.
رحمان، طي روزهاي اخیر در انتظار قطعي شدن حضورش در سپاهان بود. هرچند 
در رسانه ها عنوان شد، این دروازه بان مدنظر کادرفني سایپا قرار گرفته است، اما این 

خبر نیز هنوز تایید نشده است.
با این حال احمدي با شروع تمرین سپاهان با لباس شخصي در مجموعه فردوس 

حاضر مي شود و نظاره گر تمرین بازیکنان این تیم است.
 از سپاهان خبر مي رسد به احتمال فراوان به زودي قرارداد رحمان احمدي با این تیم 
تمدید خواهد شد. هواداران سپاهان که دیروز احمدي را به شدت تشویق کردند، 

باید تا قطعي شدن موضوع باز هم منتظر بمانند.

پیام معنادار قاسم ؛ محمد رضا  خعلتبری؛ 

کاپیتانذوبآهن،بمبپرسپولیسنشدفصلبعد،به۳جامحملهمیکنیم
رایزنی مسووالن پرسپولیس برای جذب 

ضرغام اسماعیل
مدافع چپ تیم ملی فوتبال عراق، در صورت رضایت برانکو پرسپولیسی 
خواهد شد. ضرغام اس��ماعیل، در صورت تایید برانکو ایوانکوویچ شانس 
زیادی خواهد داشت تا پرسپولیسی شود. این مدافع عراقی در نیم فصل 
گذشته سخت مورد توجه حس��ین  عبدی، مربی وقت پرسپولیس قرار 
داشت، اما حمید درخشان با انتقال او به جمع سرخپوشان مخالفت کرد 

و حاال مجددا بحث انتقال این بازیکن به پرسپولیس به میان آمده است.
 پرسپولیس در جناح چپ مش��کل دارد، و مسووالن باشگاه پرسپولیس 
هنوز نتوانسته اند با مهرداد جماعتی بازیکن مدنظر برانکو برای این پست 
به توافق برسند و چنان چه در روز های آینده این توافق حاصل نشود آن 
وقت ضرغام اسماعیل شانس زیادی برای سرخپوش شدن خواهد داشت.

مسووالن فنی باشگاه پرس��پولیس در خصوص مدافع ملی پوش عراقی 
اطالعاتی را به برانکو داده ان��د، اما او هنوز موافقت خ��ود را با جذب این 
بازیکن اعالم نکرده است. این مربی کروات بیشتر تمایل دارد با بازیکنان 
خارجی هموطن خود کار کند. او حتی با پرسپولیس��ی ش��دن سرگئی 
پاشنکو هم موافقت نکرده و ترجیح می دهد با دروازه بان ایرانی کار کند.

رایزنی مسووالن فنی باشگاه پرسپولیس با برانکو، برای متقاعد کردن وی 
در جهت جذب ضرغام اسماعیل هم چنان ادامه دارد.

کادر فنی استقالل مشخص شد
اس��امی کادرفنی اس��تقالل مش��خص ش��د. به این ترتی��ب همکاران 
 پرویز مظلومی در اس��تقالل در بخش مربیان، مجید صالح، س��یروس 
دین محمدی و آتیال حجازی هس��تند، و بدنساز استقالل نیز علی اصغر 
قربانعلی پور خواهد بود. حس��ین ت��راب پور هم مرب��ی دروازه بان های 

استقالل خواهد بود و منصور پورحیدری نیز مدیر فنی استقالل است. 
آنالیزورهای اس��تقالل نیز فرزاد مجیدی، محمد نوازی و مهدی ارژنگ 
نیا هستند. به این ترتیب تنها پست سرپرست استقالل باقی مانده که به 

زودی اعالم می شود.

 رضایت نامه ام را برای پرسپولیس
 صادر کنید

به نظر مي رسد بازیکن فوالد خوزستان که دو فصل پیش مورد توجه دایي 
قرار گرفته بود، حاال به جمع قرمزپوشان تهراني خواهد پیوست.

مهرداد جماعتی، مدافع چپ فوالد یک فصل دیگر با این تیم قرارداد دارد 
ولی مشکالتی که بین او و دراگان اس��کوچیچ در اواخر فصل گذشته به 
وجود آمد و بحث مصدومیت این بازیکن از ناحیه کمر مطرح شد، باعث 
شد او و باشگاه فوالد در نشستی که عصر پنج شنبه گذشته داشتند، برای 
جدایی از یکدیگر به توافق برسند.جماعتي ظاهرا دوست داشت در فوالد 
ماندني شود ولي موضوع نشست به سمتي رفت که او در پایان به باشگاه 
اعالم کرد رضایت نامه ام را براي حضور در پرسپولیس صادر کنید و به نظر 
مي رسد این بازیکن که دو فصل پیش مورد توجه دایي قرار گرفته بود ولي 
فرکي با جدایي  اش مخالفت کرد، حاال با دو فصل تاخیر از جمع قرمزپوشان 

اهوازي جدا شده و به جمع قرمزپوشان تهراني خواهد پیوست.

رحمتی دوباره استقاللی می شود
 س��یدمهدی رحمتی، هم چنان بزرگ ترین خبر نقل و انتقاالتی فصل 
آبی پوشان پایتخت به شمار می آید. دروازه بان سابق پیکان که با توجه 
به تغییرات اس��تقالل قصد بازگش��ت به این تیم را دارد ممکن اس��ت 
امروز یک گام پیش تر بیاید و مذاک��ره نهایی را با مظلومی انجام بدهد. 
البته سرمربی استقالل نام حسین تراب پور را به عنوان مربی گلرهای 
استقالل اعالم کرده که این مساله کمی با حضور رحمتی در تضاد است؛ 
با این حال مهم تر از این خبر، موضوع گفت گو های دائمی مظلومی و 

نزدیکانش با رحمتی است. 
باش��گاه  تری��ن  دلخ��واه  ک��ه  اس��تقالل  ب��ه  رحمت��ی  اگ��ر 
حض��ور پرون��ده  وق��ت  آن  ش��ود،  منتق��ل  اوس��ت   ب��رای 

 سیدجالل حسینی مدافع تیم ملی در جمع آبی ها به جریان بیفتد. 
سید که از سوی پرسپولیس و سرمربی این تیم به خدمت گرفته 
نشده، پیشنهاد دو باشگاه لیگ برتری را در جیب داد؛ استقالل 
 و تراکتورس��ازی که احتمال حضور در هری��ک از این دو تیم را 
دارد.این خبری اس��ت که پروی��ز مظلومی ه��م در تمرین اول 
اس��تقالل تاییدش کرد اما نگفت که حس��ینی در ای��ن انتقال 
احتمالی رحمتی را وکیل خود قرار داده است و گفته است توافق 

مالی برعهده هم تیمی سابق اش در سپاهان باشد. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1617 | دوشنبه  8  تیر 1394 | 12 رمضان   1436

No.  1617  jun 29,2015  |  8 Pages

با این ک��ه در فوتبال اروپ��ا کار بازیکن��ان معموال 
بعد از س��ی س��الگی برای تمدید قرارداد با باشگاه 
 س��خت می ش��ود در فوتبال ایران به طور معمول 
گران قیمت ترین ستاره ها، سی و چندساله هستند.

در فوتبال حرفه ای، سی س��الگی نهایت پختگی به 
حس��اب می آید، که در آن بازیکن معم��وال به اوج 
 شکوفایی می رس��د؛ اما درس��ت بعد از رسیدن به

 این قله اس��ت که بازیکن در سراش��یبی افول قرار 
گرفته و افتش به تدریج شروع می شود.

  برخ��الف فوتبال ای��ران ک��ه قرارداده��ا معموال  
یک ساله است، در اروپا قرارداد بازیکنان چندساله 
بس��ته می ش��ود. این موضوع اما به ط��ور معمول 
درب��اره بازیکنانی که س��ی س��الگی را رد کرده اند 
صدق نمی کند؛ یعنی در اروپا، قرارداد این دس��ته 
از فوتبالیست ها حتی اگر س��تاره اول تیم شان هم 
باشند، تنها سال به سال تمدید می شود. در فوتبال 
ایران این ش��رایط تقریبا برعکس است، یعنی اکثر 
س��تاره های نقل و انتقاالت نه تنها بیش از 30 سال 
س��ن دارند ،که به ط��ور معمول حتی س��ی و چند 
ساله اند؛ به گونه ای که در س��ال های اخیر کمتر به 
یاد داریم که مثال س��ر بازیکنان زیر 23 س��ال بین 

باشگاه های بزرگ دعوا باشد.
 این ستاره های پا به سن گذاشته که بر اساس قواعد 
فوتبالی در س��ال های پایانی فوتبال شان هستند، 
وقتی مش��تریان پرتعدادی را طالب خود می بینند 
مطالبات مالی خ��ود را از خریداران ب��اال می برند و 
این چنین می شود که هر س��ال گران قیمت ترین 
بازیکنان لیگ و آنهایی که باالترین رقم دستمزد را 
می گیرند کسانی هستند که در عین حال در زمره 

مسن ترین های لیگ نیز جای دارند.
 می توان گفت ش��رایط در ایران برعکس اروپاست 
یعنی هرچه آن جا باش��گاه ها ب��رای بازیکنان پا به 
سن گذاش��ته ناز می کنند، این جا ناز این دسته از 

بازیکنان را می خرند.
 البته در ایران هم، تنها ناز آن دسته از بازیکنان پا به 
سن گذاشته ای خریدار دارد که هنوز کیفیت شان را 
در قیاس با رقبا حفظ کرده  باشند وگرنه روی دیگر 
سکه آن است که وقتی بازیکنی در مرز سی سالگی 
دچار افول ش��ود خیلی ها حتی خیلی زودتر از حد 

تصور فوتبالش را تمام شده می دانند.
 به عبارت دیگر، فوتبال ایران در عین حال که بهشت 
پیرمردهای قبراق است، با ستاره هایش خیلی هم 

خوب تا نمی کند؛ و پیری زودرس فوتبالیس��ت ها 
هم در آن پدیده ای معمول اس��ت، که بر اساس آن 
پرونده بازیکن افول کرده حتی تا قبل از رسیدن به 
سی سالگی مختومه می ش��ود. اما اگر فوتبالیست 
به این سرنوش��ت غم انگیز دچار نش��ود و با تحکیم 
جایگاهش در یک باش��گاه بزرگ خودش را در آن 
واحد در قل��ب هواداران آن تیم ه��م جا کند، دیگر 
نانش در روغن است و می تواند در سال های پایانی 
فوتبال تا حد امکان و بیش از هر زمان دیگری برای 

آینده پس انداز کند.
 در این اقبال به بازیکنان پا به س��ن گذاش��ته البته 
ه��واداران هم نه تنها ب��ا مدیران باش��گاه ها همراه 
هس��تند، بلکه حتی از آن ه��ا نیز فرات��ر می روند. 
هوادارانی که نشان داده اند تاب تحمل خداحافظی 
امثال عل��ی کریمی یا فرهاد مجیدی را نداش��تند، 
و حتی در آن س��ن و س��ال هم از آن ه��ا خواهان 
 بازگش��ت به میادین بودند؛ امروز هم سنگ امثال

  رحم��ان احم��دی یا محس��ن بنگ��ر را به س��ینه 
می زنند. 

برای نمونه، باش��گاه س��پاهان در تصمیمی که به 
ظاهر از نظر فوتبالی درست به نظر می رسد از بین 
دو دروازه بان خود احمدی را که در س��ال های آخر 
فوتبالش است کنار گذاشته، اما هواداران که از این 
دروازه بان مازنی خاطرات خوش��ی دارند با در نظر 
نگرفتن رس��م فوتبال، مصرانه خواه��ان ماندنش 
هس��تند؛ بی توجه به آن ک��ه این خواس��ته آن ها 
برخالف قواعد بی رحمی اس��ت که بر اس��اس آن 
منفعت تیم در اولویت اول و آخر اس��ت و دلتنگی 

برای بازیکن محلی از اعراب ندارد.

 ب��ا رس��یدن ه��ر دو عن��وان قهرمان��ی فص��ل به
 تیم های اصفهانی یک وضعیت رویایی برای فوتبال 

اصفهان رقم خورد.
 اما ش��رایطی که برای س��ایر ش��هرها به یک رویا 
ش��باهت دارد ظاهرا از نظر مسووالن شهر و استان 

چنان بدیهی است که نیاز به واکنش خاصی ندارد.
در پایان ای��ن فصل بهترین وضعی��ت ممکن برای 
فوتبال اصفه��ان رقم خورد و ه��ر دو جام قهرمانی 
به دیار نصف جهان رس��ید. ش��یرینی این اتفاق به 
این دلیل بیشتر بود که با فراز و نشیب های زیاد دو 
تیم س��پاهان و ذوب آهن در طول فصل پیش بینی 
نمی ش��د که در پایان چنین س��رانجام خوشی در 

انتظار اصفهانی ها باشد.
 این ش��رایط رویایی در حالی رقم خورد که به نظر 
می رس��ید فوتبال اصفهان پس از یک دوره توام با 
موفقیت در سراش��یبی ق��رار گرفت��ه و رو به قهقرا 

می رود.
 نتایج اخیر نمایندگان فوتبال اصفهان هم موید این 
فرضیه بدبینانه بود. فصل گذش��ته سپاهان نه تنها 
موفق به کسب هیچ جامی نشد، که بعد از نزدیک به 

دو دهه حتی سهمیه آسیایی هم نگرفت. 
یک سال قبل از آن هم نوار قهرمانی های پیاپی این 
تیم در لیگ برتر پاره ش��د تا طالیی پوشان تنها به 

قهرمانی در جام حذفی اکتفا کنند. 
ذوب آهن هم س��ال قبل و فصل پی��ش از آن صرفا 
برای نیفتادن می جنگید و نه تنه��ا ،دیگر یک تیم 
مدعی به حس��اب می آمد ک��ه دو مرتب��ه پیاپی تا 
 آستانه خداحافظی با سطح اول فوتبال ایران پیش

رفت. 
حاال و بعد از چنی��ن وضعی��ت ناامیدکننده ای هر 
 دو جام قهرمانی نصیب اصفهانی ها ش��ده تا نه تنها 
بر فرضیه افول فوتبال اصفهان خط بطالن کشیده 
ش��ده که این ادعا یک ب��ار دیگر مطرح ش��ود که 

اصفهان قطب اول فوتبال کشور است. 
طرح این ادعا از طرف ش��هری که هم��ه جام های 
قهرمانی فصل را نصیب خود کرده بیراه نیست و این 
عناوین قهرمانی به خودی خ��ود موید این واقعیت 
مسلم هستند که فوتبال اصفهان در حال حاضر به 
چنان جایگاه رش��ک برانگیزی نایل شده که سایر 
ش��هرهای ایران آرزویش را دارند و ش��اید حتی در 
خواب هم نتوانند این وضعیت رویایی را تصور کنند.

ای��ن ب��ه راس��تی ش��گفت انگیز اس��ت ک��ه تمام 
عکس العم��ل مس��ووالن اصفهان��ی تنه��ا در 
چند خ��ط پیام  تبریکی خالصه ش��د که ب��ه بهانه 
قهرمانی س��پاهان در لیگ برتر و ذوب آهن در جام 
 حذفی برای دس��ت اندرکاران این دو تیم ارس��ال

 شد. 
در حقیقت، مسووالن اصفهانی حق مطلب را درباره 
موفقیت ه��ای اخیر تیم ه��ای اصفهان��ی به جای 

نیاوردند و با بی تفاوتی از کنار آن گذشتند.
 منظ��ور از ای��ن بی تفاوت��ی البت��ه قطع��ا ن��ه 
اختصاص پ��اداش های م��ادی ک��ه حمایت های 
معنوی ب��ود که ب��دون هی��چ دلیل مش��خصی از 
 طالیی ه��ا و س��بزهای فوتب��ال اصفه��ان دری��غ 

شد. 
ش��اید اگر موفقیت های فوتبال اصفهان بی وقفه و 
در همه این س��ال ها ادامه داش��ت این بی توجهی 
ب��ه پ��ای ع��ادی ش��دن قهرمان��ی اصفهانی ه��ا 
گذاش��ته می ش��د که حت��ی در این ص��ورت هم 
قابل بخش��ش نبود اما ب��ه ویژه و با ش��وکی که به 
واس��طه ناکامی های یکی دو فصل اخیر به فوتبال 
اصفهان وارد ش��د ای��ن بی تفاوتی نابخش��ودنی را 
 حتی نمی ت��وان به حس��اب ع��ادت ب��ه موفقیت

 گذاشت.
 فوتب��ال اصفه��ان روزه��ای ب��ه غایت ش��ادی را 
پش��ت س��ر گذاش��ت. هرچند تمام مردم شهر در 
این جش��ن بزرگ س��هیم بودند اما به نظر می رسد 
که در این ضیافت ج��ای حمایت ه��ای اجتماعی 
 و روانی مس��ووالن ش��هر و استان به ش��دت خالی 

بود.

موفقیتی که بدیهی به نظر می رسدپیری زودرس، در بهشت پا به سن گذاشته ها   �

محمدرضا خلعتبری، مهاجم سپاهان معتقد است که بازیکنان 
این تیم بابت مشکالت مالی اخیر، نگرانی چندانی ندارند.

او در مورد وضعیت سپاهان و مسایل مختلف دیگر به سواالت 
پاسخ می دهد.

آیا از مشكالت مالي اخیر سپاهان ناراحت هستید؟
ما ناراحت نیستیم. اعضاي هیات مدیره باشگاه چند روز پیش با 
آقاي فرکي صحبت کردند و قرار شد پول بازیکنان را به  زودي 
بدهند. ما چند ماه حقوق و 20درصد از قراردادمان را طلبکار 

هستیم و فکر نمي کنم مشکل خاصي به  وجود بیاید.
 هر باشگاهي ممکن است مشکل مالي داشته باشد و 
سپاهان هم از این قاعده مستثني نیست. این باشگاه 
تا جایي که من به یاد دارم، همیشه به تعهداتش عمل 

کرده اس��ت و ما بابت مش��کالت مالي نگران 
نیستیم.

آیا ش�ایعه رفت�ن خلیلی�ان صحت 
دارد؟

فکر نمي کن��م خلیلیان ب��رود. او کارش 
را ب��ه  نح��و  احس��ن انج��ام داده و اگر هم 

مشکلي از طرف کارخانه وجود داشته 
باشد، کاري از دس��ت خلیلیان 

برنمي آید.
چرا سپاهان در فصل 

نق�ل و انتقاالت هن�وز بازیكن�ي جذب 
نكرده است؟

سپاهان بیش��تر از دو، س��ه بازیکن نیاز ندارد. 
ما اس��کلت اصلي تیم م��ان را حف��ظ خواهیم 
کرد. ب��ه امید خ��دا رحم��ان احم��دي و علي 

 احم��دي قراردادش��ان را تمدی��د خواهن��د کرد و ش��یمبا 
هم مي ماند. ش��نیده ام که باش��گاه مي خواهد پادواني را هم 
جذب کند. او واقعا بازیکن خوبي اس��ت ک��ه در گل زدن هم 

مهارت دارد.
فكر مي کني امید ابراهیمي هم به سپاهان بیاید؟

نمي دانم وضعیت ابراهیمي در اس��تقالل چگونه است؛ ولي او 
واقعا بازیکن توانمندي است. فکر مي کنم باشگاه چند گزینه 

براي هافبک دفاعي در نظر گرفته است.
ش�نیده اي که حدادي فر، دوس�ت صمیمي ات شاید از 

ذوب آهن جدا شود؟
بهترین جا براي حدادي فر همین اصفهان است. او واقعا سال ها 
در ذوب آهن عملکردي فوق  العاده داشته و انگار براي این تیم  
ساخته شده است. من امیدوارم که قاسم در اصفهان فوتبالش 

را ادامه دهد.
فكر مي کني در فصل آین�ده چه تیم هایي مدعیان 

اصلي قهرماني خواهند بود؟

ه��ن  ب آ و ذ
و س��پاهان، اس��کلت 

حف��ظ  را  اصلي ش��ان 
کرده ان��د و فص��ل بعد 
جزو مدعی��ان جدي 
خواهند بود. هر تیمي 

ک��ه این اص��ل را رعایت 
کند، مي تواند مدعي باش��د. تیم 
ما ه��م ش��رایط خوب��ي دارد و 
 قطعا به سه جام حمله خواهیم

 کرد.

ماجراهای دنباله دار قاس��م حدادی فر، در نقل و انتقاالت پس 
از تمدید قرارداد این بازیکن با ذوب آهن باالخره پایان یافت.

چند فصلی هست که قاسم حدادی فر به واسطه درخشش با 
پیراهن ذوب آهن به یکی از س��وژه های اصلی نقل و انتقاالت 
فوتبال ایران بدل ش��ده است. به ویژه داس��تان های ادامه دار 
او با پرس��پولیس طی چن��د فصل اخی��ر باره��ا و بارها نقل 
محافل رس��انه ای ش��د. این فصل از نقل و انتقاالت هم از این 
قاعده مس��تثنی نبود تا باز هم کاپیتان دوم ذوب آهن یکی از 
پرسروصداترین بازیکنان این برهه از فوتبال ایران باشد با این 
تفاوت که این بار به غیر از پرس��پولیس پای برخی مشتریان 
عربی نیز به میان آمد. این سوژه ش��دن البته برای حدادی فر 
چندان هم بی حرف و حدیث نبوده است و برخی رفتارهای او 

در نقل و انتقاالت انتقادهایی را متوجه این بازیکن کرده 
است آن هم از دو جهت کامال متضاد.

 از یک ط��رف، برخی ه��واداران پرس��پولیس و حتی 
بعضی رس��انه ها بی توجه به جایگاه خ��اص حدادی فر 

در فوتب��ال اصفه��ان و اینک��ه قاس��م یک��ی از 
قدیمی ترین بازیکنان ذوب آهن 

به حس��اب می آید همواره 
از او انتظ��ار داش��تند تا به 
تی��م محبوبش��ان بپیوندد 

و هربار ک��ه این انتق��ال پس از 
گمانه زنی ه��ای فراوان عملی نمی ش��ود آن ها 

طبیعتا از این بازیکن ش��اکی ش��ده و رفتار او را 
به حس��اب بازارگرمی می گذارند. این دس��ته از 
منتقدین حدادی فر از ای��ن جهت اعتراض به او را 
وارد می دانند که به زعم آنها این بازیکن برای بستن 
یک قرارداد چرب ت��ر با ذوب آهن از پرس��پولیِس 
پرطرفدار مایه می گ��ذارد. اما عادت ه��ای نقل و 
انتقاالت��ی حدادی فر به مذاق ه��واداران متعصب 

اصفهانی هم چندان خوش نمی آید زیرا آ ن ها 
هم در عین حال به او خرده می گیرند که چرا 

بازیکنی که به نوعی نویدکیای ذوب آهن محسوب می شود باید 
همیشه حرف رفتنش به تیمی مثل پرسپولیس باشد.

 با وجود همه این حرف و حدیث ها حدادی ف��ر هر بار و البته 
پس از کش و قوس��های فراوان باالخ��ره در ذوب آهن ماندنی 
می شد تا هم چنان به عنوان یک بازیکن وفادار در فوتبال ایران 
شناخته شود. این داستان امس��ال هم تکرار شد با این تفاوت 
که حدادی فر این بار قراردادش را برای دو س��ال با ذوب آهن 
 تمدید کرد. هرچن��د در فوتبال ای��ران، فع��ال دور بازیکنان

 سی و چندساله اس��ت و حدادی فر سی و 
یک ساله با حفظ کیفیت فعلی احتماال 

می تواند حتی پ��س از اتمام قرارداد 
ت��ازه اش ب��ا ذوب آهن هم 

همچن��ان س��تاره 
نتقاالت  نقل و ا
باقی بماند اما شاید فوتب��ال ایران 

امضای ای��ن قرارداد معن��ای 
دوساله به طور ضمنی 
آن باش��د ک��ه پرون��ده 
حضور کاپیتان ذوب آهن در 
پرسپولیس را دیگر باید برای 
همیشه مختومه دانست. هرچند 
این بار هم حدادی فر برای ذوب آهن 
به اندازه کافی ناز کرد و برای زدن امضا 
پای برگه قرارداد کم امروز و فردا نکرد 
اما ش��اید او این بار و با عقد قراردادی 
دوساله پیام جدیدی را برای هواداران 
و رسانه های ایرانی مخابره کرده باشد و 
آن این که قاسم پس از همه این حرف 
و حدیث ها س��رانجام از بین کاپیتان 
وفادار ذوب آه��ن ماندن و بمب نقل 
و انتقاالتی پرسپولیس شدن اولی را 

انتخاب کرده است.

سرخابی ها

اولین پیام اینستاگرامی رضاییان پس 
از پیوستن به پرسپولیس

رامین رضاییان، امیدوار است در پرس��پولیس روزهای خوبی را 
سپری کند. رضاییان که امروز قرارداد 2 ساله ای را با سرخ پوشان 
 امضا کرد، در نخستین پیام خود در شبکه های اجتماعی  نوشت: 
» سالم... امیدوارم بتوانم در تیم پرسپولیس روزهای خوبی داشته 
باشم، همراه با موفقیت تیم. البته با کمک شما هواداران محترم، 

خوب و دوست داشتنی«.

از لنز دوربین



یادداشت

 250سبدکاالبین خانواده زندانیان
 توزیع شد

مدیرعامل انجمن حمایت ازخانواده زندانیان چهارمحال و بختیاری 
از توزیع 250س��بد کاالی ویژه م��اه مبارک رمضان بی��ن خانواده 
زندانیان نیازمند اس��تان خبرداد. همایون گنجی با اعالم این خبر، 
ارزش کل سبد کاالی توزیع ش��ده بین خانواده زندانیان را بیش از 
220 میلیون ری��ال و در قالب بن خرید کاال عن��وان کرد. وی گفت: 
خانواده های مددجویان زیرپوشش با دریافت بن های یک میلیون 
ریالی و پانصد هزار ریالی با مراجعه به شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
اداره کل زندان های اس��تان، می توانند مایحتاج ض��روری خود را 

تهیه کنند.
گنج��ی اظه��ار داش��ت: پرداخ��ت کم��ک ه��ای نق��دی ب��ه 
نی��ان ب��ه ص��ورت ماهان��ه و پرداخ��ت   خان��واده ه��ای زندا
 کمک های غیرنقدی ش��امل س��بد غذایی، بن کاال و پوش��اک در 
مناس��بت های مختلف را اقدامات این تشکل عنوان کرد.مدیرعامل 
 انجمن حمای��ت زندانیان مرک��ز چهارمحال و بختی��اری پیگیری

 پرون��ده های قضای��ی مددجویان در راس��تای رضایت ش��اکیان و 
تالش ب��رای مرخص��ی و آزادی مددجویان را ازدیگ��ر این اقدامات 
این انجمن برش��مرد.گنجی گفت: 60 درصد خانواده های زندانیان 
 اس��تان در زمینه های مختلف نیازمند حمایت هستند. هم اکنون 
سه انجمن حمایت از خانواده زندانیان در شهرکرد، بروجن و لردگان 

فعال است.

مستند »آخرین گیوه دوز« کلید خورد
مس��تند »آخرین گیوه دوز«  از سري مس��تند های کارگاه مستند 
سازی انجمن سینمای جوان شهرکرد به همت عده ای از هنرجویان 
انجمن کلید خورد.این مس��تند در جستجوی یافتن آخرین کسانی 
است که به حرفه فراموش شده گیوه دوزی در چهارمحال و بختیاری 
مشغول اند. تصویربرداری فعال در شهر های فرخ شهر و شهرکرد از 
توابع استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته و قرار است در سایر 

شهر هایی که به این هنر دست می پردازند نیز ادامه یابد. 

 تخصیص۶ میلیارد ریال اعتبار
 برای آبرسانی

مدیرکل امور عشایرچهارمحال وبختیاری از تخصیص 6 میلیارد ریال 
اعتبار برای آبرسانی به عشایر در اس��تان خبرداد.یحیی حسین پور 
اظهارداشت: آبرسانی به عش��ایر لردگان از 15 اردیبهشت ماه و در 

مناطق دیگر از اول تیرماه آغاز شد.
 وی با اشاره به اینکه تاکنون 10 هزار لیتر آب شرب بین عشایر توزیع 
شده است، افزود: امسال با دو دستگاه 12 هزار لیتری به عشایر استان 
به صورت سیار آبرسانی شده اس��ت. مدیرکل امور عشایر بیان کرد: 
آبرسانی به وس��یله تانکرهای ثابت و چرخ دار و کامیون های آبرسان 
برای یک هزار و 450 خانوار عش��ایری به میزان 180 میلیون لیتر 
با 900 میلیون ریال هزینه در س��ال گذشته توس��ط این اداره کل 

صورت گرفت.

امام جمعه لردگان:    

برخی کاندیداها با رفت و آمدهای 
شبانه مزاحمت ایجاد می کنند 

امام جمعه لردگان گفت: برخ��ی کاندیداهای مجلس 
با رفت و آمدهای ش��بانه  برای م��ردم مزاحمت ایجاد 
می کنند .حجت االسالم حسن انصاری در جمع مداحان 
شهرس��تان لردگان با برجس��ته عنوان کردن جایگاه 
مداحان در نظام اس��المی، اظهار داش��ت: مداحان در 
خصوص زندگی و س��یره پیامبر گرامی اس��الم)ص( 
و ائمه معصومین)ع( مطالعه و تحقیق الزم را داش��ته 
باش��ند و داس��تان ها، ش��عرها و روایات وارده در این 
خصوص را جمع آوری ک��رده و در مجالس برای مردم 

بیان کنند.
وی اف��زود: بهتری��ن تبلیغ ب��رای اس��الم را مداحان 
می توانند انج��ام دهند و همین ط��ور فعالیت مداحان 
در راستای اصالح رفتارها و عادت های ناپسند می تواند 
موثر و تعیین کننده باش��د. انص��اری تبلیغ را از جمله 
وظایف پیامبران و ائمه عنوان کرد و افزود: مداحان به 
کاری اش��تغال دارند که پیامبران داشتند و الزم است 
که تبلیغات مداحان درست و آگاه کننده باشد نه اینکه 

موجب تخریب افراد شود.
امام جمعه لردگان در ادامه به تبلیغات زودهنگام برخی 
افراد ب��رای انتخابات مجلس دهم اش��اره کرد و گفت: 
مداحان مراق��ب تبلیغ��ات زودرس انتخابات مجلس 
باش��ند و بیهوده از این افراد در مجالس خود تعریف و 

تمجید نکنید.

کارت های شناسایی هوشمند 
زمینه انتخابات سالم را فراهم 

می کند
معاون سیاسی، امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه کارت های شناس��ایی هوشمند، می تواند 
از شاخص های برگزاری انتخابات باش��د گفت: با این 
اقدام، زمینه برگزاری انتخابات س��الم و گس��ترده به 
صورت الکترونیکی فراهم می ش��ود.خدابخش مرادی 
در شورای هماهنگی ثبت احوال این استان اظهار کرد: 
با ثبت به هنگام وقایع حیاتی، می توان زمینه دستیابی 
به اطالعات و آمار، به عنوان مبنای برنامه ریزی علمی 
را فراهم کرد.وی با بیان اینکه ثب��ت به هنگام وقایع 
حیاتی، همچنی��ن باعث برنامه ری��زی در بخش های 
مختلف استانی، منطقه ای و ملی می شود تصریح کرد: 
ثبت دقیق والدت ها، وفات ها، ازدواج ها و طالق ها، تأثیر 
مستقیمی در رسیدن به اهداف مطلوب توسعه ای دارد.

یادداشت

تولی��د ذغ��ال از درخت��ان بل��وط و قاچ��اق چ��وب درختان 
 توس��ط س��ودجویان،  ازجمله مهمترین معضل ها در نابودی
  جنگل های بلوط زاگرس در چهارمحال و بختیاری به ش��مار

 می رود.به گزارش مهر، استان چهارمحال و بختیاری یکی از 
استان هایی به ش��مار می رود که دارای جنگل های گسترده 
بلوط است. این استان یک میلیون و 65۳  هزار هکتار وسعت 
دارد که از این میزان یک میلی��ون و 400 هکتار عرصه منابع 
طبیعی است که از کل وسعت این استان یک میلیون و 9۳ هزار 

هکتار عرصه مرتعی و ۳0۷ هزار هکتار عرصه جنگلی است.
 جن��گل ه��ای اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در گ��روه

 جنگل های جنوب غرب و غرب کش��ور قرار می گیرند. بخش 
زیادی از جنگل های این اس��تان در پنج منطقه بازفت، اردل، 
ناغان، لردگان، دوراهان، و فالرد ق��رار گرفته اند. جنگل های 
 این اس��تان در حدود ۳0۷ ه��زار هکتار به صورت ن��واری از 
کوه های بازفت در شهرستان کوهرنگ آغاز و به سمت کوه های 
 فالرد در شهرس��تان لردگان کشیده می شوند. پوشش بیشتر

 جنگل های این استان بلوط است.
عوامل تخریب بس��یاری در خصوص زوال درخت��ان بلوط در 
 جنگل های اس��تان چهارمح��ال و بختیاری وج��ود دارد که

  مهم تری��ن آنها عبارتند از خشکس��الی، ورود آف��ت ها مانند 
آفت های چوب خوار، بریده ش��دن درختان برای تولید 

ذغال توسط سودجویان، استفاده جنگل نشینان از 
چوب درختان بلوط برای تولید 

حرارت و... است.

خشک شدن درختان بلوط
در این میان بریده ش��دن درختان جنگل برای قاچاق و تولید 
ذغال مهم ترین معضل در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری به 
شمار می رود که تاثیر باالیی در نابودی جنگل های بلوط استان 
 دارد. از دیگر معض��ل های تخریب جنگل های بلوط اس��تان

 می توان به اس��تفاده بیش از اندازه جنگل نش��ینان از چوب 
درختان بلوط برای تولید انرژی اشاره کرد. در میان جنگل ها 
این استان روستاهای کوچک بسیاری وجود دارد که مردم در 

آنها زندگی می کنند.
بس��یاری از این جنگل نش��ینان به علت س��خت گ��ذر بودن 
محل روس��تای ش��ان امکان داش��تن گاز طبیعی را ندارند و 
به راحتی نمی توان به این روس��تاها گاز رس��انی کرد. بیشتر 
این مردم از درختان جن��گل برای ایجاد گرم��ا برای مصارف 
 خود مانند آش��پزی، گرم کردن آب و اس��تحمام و... استفاده 
می کنندکه یکی از مهم ترین عامل های تخریب جنگل ها به 

شمار می رود.
نایب رییس انجمن محیط زیستی تسنیم و کارشناش منابع 
طبیعی اظهار داش��ت: پدیده زوال و خش��کی درختان بلوط 
جنگل های زاگرس از حدود ش��ش س��ال پیش)88 -89( در 

جنگل های زاگرس آغاز شد.
هومان خاکپور گفت: ای��ن پدیده ابتدا در اس��تان های غربی 
کش��ور مانند ای��الم آغاز ش��د و به مرور اس��تان ه��ای دیگر 
زاگرس را تحت تاثیر قرار داد و اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری را نیز تح��ت تاثیر ق��رار داد. وی 
 افزود: میزان آسیب جنگل های بلوط در 
اس��تان های ایالم و فارس به مراتب 
بیشتر از استان های دیگر زاگرس 
نشین اس��ت. وی گفت: این پدیده 
یک پدیده ثانویه اس��ت ک��ه در پی 
م���ل  ا ع��و

مختلفی ایجاد ش��ده اس��ت و جنگل را تحت تاثیر ق��رار داده 
اس��ت. در بررس��ی علل وقوع خش��کی مشخص ش��ده است 
که ضع��ف اکولوژیکی بر کل جنگل ها حاکم ش��ده اس��ت و 
سبب شده اس��ت که جنگل ها به سمت خش��کی بروند. این 
کارشناس منابع طبیعی گفت: نوع مدیریت و نوع بهره برداری 
 و فش��ارهایی که ب��ر جنگل می آی��د،  موجب ضعیف ش��دن 
گونه های درختی بلوط می شود و  ضعیف شدن درختان جنگل 
 موجب قدرت گرفت��ن آفات و بیماری ه��ای پنهان در جنگل

 شده است.
وی تصری��ح ک��رد: با ضعیف ش��دن درخت��ان بل��وط و دیگر 
 درختان جن��گل، جمعیت آفات افزایش پی��دا کرده و موجب

 درگی��ر ش��دن درخت��ان ب��ا آف��ات ش��ده اس��ت. خاکپور 
در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه چ��رای بی��ش از ح��د دام 
در جن��گل ه��ا و ن��وع به��ره ب��رداری ه��ا و زراع��ت در 
 جن��گل ه��ای از عام��ل ه��ای مه��م ضعی��ف ش��دن 
جنگل ها به شمار می رود، اظهار داشت: همه این عوامل موجب 
شده اس��ت که جنگل های زاگرس به س��مت ضعف و ناتوانی 

پیش بروند.

حدود ۴0 هزار هکتار از درختان بلوط این اس�تان 
تحت تاثیر پدیده خشکی قرار گرفته اند

نایب رییس انجمن محیط زیس��ت گفت: آفت ها همیشه در 
جنگل ها هستند و هنگامی که جنگل ش��اداب و دارای توان 
است جمعیت آنها کم می شود، ولی در حال حاضر که بر اساس 
فشار های متحمل شده بر روی جنگل های زاگرس جمعیت 
آنها افزایش پیدا کرده است و در پی تکثیر تصاعدی در حال از 

بین بردن درختان بلوط هستند.
خاکپور عن��وان کرد: هم اکن��ون در حدود 40 ه��زار هکتار از 
درختان بلوط این استان تحت تاثیر پدیده خشکی قرار گرفته 
اند.وی بیان کرد: راهکار اساسی برای جلوگیری از خشک شدن 
درختان بلوط زاگرس این اس��ت که عواملی که باعث ناتوانی 
وضعف این درختان ش��ده اند را از میان برداریم و به جنگل ها 

استراحت بدهیم تا شرایط شادابی جنگل ها دوباره احیا شود.
ورود دام ب��ه جنگل و ایجاد ش��خم و ش��یار در جنگل موجب 
جلوگیری از زادآوری طبیعی عرصه جنگلی می شود و همین 
امر نمی گذارد که جنگل خودش را احیا کند و به مرور زمان و از 
بین رفتن درختان کهنسال، عرصه جنگلی لخت و بدون درخت 
می شودمدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان 
چهارمحال و بختیاری در این خصوص گفت:  در 
استان چهارمحال و بختیاری ۳0۷ هزار هکتار 
عرصه جنگلی داریم که نوع درخت این 

جنگل ها درخت بلوط است.

 بررسی جنگل های بلوط در نواحی زاگرس نشین؛ 

درختان بلوط چهارمحال و بختیاری ذغال می شوند
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ابالغ رای 
4/118 شماره دادنامه: 9409970351100277 شماره پرونده: 9209980351100990 
با وکالت  القاسی فرزند عبدا...  آقای جمشید  بایگانی شعبه: 920990 خواهان:  شماره 
آقای علی مومن فرزند عبداالمیر به نشانی اصفهان – خ.شهید صدوق شمالی – چهارراه 
 -1 دوم خواندگان:  طبقه   – آال  ساختمان   – احمدی  نبش کوچه38- شهید   – نیکبخت 
شرکت آذرین صنعت نقش جهان به نشانی اصفهان – خ.خرازی – خ.شهیدان – کوی 
 – به نشانی اصفهان  نادری فرزند حیدر  آقای محسن  پ119- ط دوم 2-   – ماهران 
خ.خوارزمی – خ.شهیدان – کوی ماهران – پ119- ط اول خواسته: مطالبه طلب رای 
علی  آقای  وکالت  با  عبدا...  فرزند  القاسی  جمشید  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه: 
نادری به خواسته  مومن به طرفیت 1- شرکت آذرین صنعت نقش جهان 2- محسن 
دو  وجه  بابت  ریال  میلیون  دویست  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت 
بانک  عهده   92/4/20 مورخ  93/3/20و677845  مورخ   677844 شماره  به  چک  فقره 
با عنایت  دادگاه  از حساب جاری 0100801403000  صادرات شعبه میدان جمهوری 
به محتویات پرونده و تصویر مصدق چکها و گواهینامه عدم پرداخت آنها و با توجه به 
عدم حضور بالوجه خواندگان با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون 
ایراد و اعتراض موجه و موثری و  ماندن دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه 
با عنایت به وجود اصل چکها و گواهینامه عدم پرداخت آنها در ید خواهان که داللت 
بر اشتغال ذمه صادرکننده آنها و استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه اسناد داشته لذا 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 249و309و313 قانون 
قانون  از  قانون اصالح موادی   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  استفساریه  قانون  و  تجارت 
چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198و502و515و519 
امور مدنی مصوب سال 1379  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون 
آن  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  و   1355 قانون صدور چک مصوب سال   19 ماده  و 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ شش 
میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول آن براساس شاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
و اجرای احکام مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه 
و نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی 
می باشد. استان  مرکز  تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  روز  بیست  ظرف 

م الف:8294 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/119 شماره دادنامه: 9409970351100047 شماره پرونده: 9309980351100272 
شماره بایگانی شعبه: 930327 خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان 
محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت خانم فهیمه عصاچی فرزند کریم 
واحد15   – ماکان سه- طبقه سوم   – پلیس  چهارراه   – خ.توحید   – به نشانی اصفهان 
خواندگان: 1- آقای حمیدرضا میرسعیدی به نشانی خ.شیخ.صدوق شمالی – ک.شهید 
پ57، 2- خانم ندا چاوش حسینی 3- خانم صبا چاوش حسینی همگی به   – احمدی 
پ7، 4- خانم فرزانه جهان بین به  نشانی خ.شیخ.صدوق شمالی - ک.حکیم نظامی – 
چک  وجه  مطالبه   -1 خواسته ها:  پ130   – خ.پرواز   – جنوبی  صدوق  خ.شیخ  نشانی 
2- تامین خواسته گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان 1- محمدحسین نظری توکلی 2- مسعود 
فرزند  حسینی  چاوشی  صبا   -1 طرفیت  به  عصاچی  فهیمه  خانم  وکالت  با  مهردادی 
محمدحسن 2- ندا چاوشی حسینی فرزند محمدحسن 3- حمیدرضا میرسعیدی فرزند 
رضا 4- فرزانه جهان بین فرزند هوشنگ به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و پنج میلیون 
ریال جه یک فقره چک به شماره 376319 مورخ 92/12/8 عهده بانک صادرات اصفهان 
شعبه پل فلزی از حساب جاری 0102839816007 به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم 
از هزینه دادرسی – حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
تاریخ وصول دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه 

عدم پرداخت آن و وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان که 
داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن و استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته 
و  کافی  انتظار  و رعایت  آگهی  با وصف نشر  بالوجه خوانده  به عدم حضور  نظر  و 
و  موجه  اعتراض  و  ایراد  هرگونه  از  وی  مستندات  و  خواهان  دعوی  ماندن  مصون 
 موثری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 249و309و313 
قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198و502و515و519 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 و 
رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 74/2/12 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت 
هزینه  بابت  ریال  هزار  پنجاه  و  یکصد  و  میلیون  دو  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل 
دادرسی و پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن 
براساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم 
گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و اجرای احکام مکلف است در زمان 
اجرای دادنامه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدام 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد و در خصوص درخواست خواهان به طرفیت 
خواندگان مبنی بر صدور قرار تامین خواسته دادگاه با توجه به محتویات پرونده و 
به استناد بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب سال 1379 و مواد 292و315 قانون تجارت قرار تامین خواسته از اموال 
می نماید  اعالم  و  ریال صادر  میلیون  پنج  و  هفتاد  میزان  تا  را  خواندگان  بالمعارض 
حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  باشد.م الف:8297  نمی  تجدیدنظر  قابل  صادره  قرار 

شهرستان اصفهان 
اجراییه 

4/120 شماره اجراییه: 9410420351100077 شماره پرونده: 8909980351100643 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   890650 شعبه:  بایگانی  شماره 
9410090351100739 و شماره دادنامه مربوطه 9009970351101891 محکوم علیهم 
1- شرکت همکار ماشین آپادانا به نشانی اتوبان ذوب آهن – شهرک قدس – خ.فاطمیه 
نشانی مجهول المکان  به  عباسعلی  فرزند  ط2، 2- اصغر صالحی   – سمت چپ   – یک 
3- کیوان دهقانی فرزند حسن به نشانی اتوبان ذوب آهن – مقابل کارواش - شرکت 
شهر  –مقابل  آهن  ذوب  اتوبان  نشانی  به  توکل  فرزند  وفا  محسن   -4 بهکو  اصفهان 
ابریشم – قطعات یدکی کارتر پیالر محکوم هستند متضامنًا به پرداخت 1( یک میلیارد 
هزینه  بابت  ریال  میلیون  دو  و  سی   )2 خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  ششصد  و 
واخواست 3- سی و یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 4( سی 
و شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل 5- خسارات تاخیر تادیه از تاریخ واخواست 
به  ایران  صادرات  بانک  له  محکوم  حق  در  تورم  نرخ  به  پرداخت  هنگام  تا   88/4/28
و  صادرات  بانک  ساختمان   – آباد  خ.سعادت  نشانی  به  عرفانی  محمد  آقای  مدیریت 
دولت  حق صندوق.  در  اجرایی  عشر  نیم  عنوان  به  ریال   80/000/000 مبلغ  پرداخت 
رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
پرداخت محکوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 
مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  صورت خالف 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
دادگاه   11 نمائید.م الف:8298 شعبه  توجه  10آبان 1377  مالی مصوب  محکومیت های 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
 9309980351100273 پرونده:  شماره   9409970351100049 نامه:  شماره   4/121
شماره بایگانی شعبه: 930328 خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان 
فرزند  عصاچی  فهیمه  خانم  وکالت  با  مهردادی  مسعود  و  توکلی  نظری  محمدحسین 
کریم به نشانی اصفهان – خ.توحید – چهارراه پلیس – ماکان سه- طبقه سوم- واحد15 
خواندگان: 1- آقای حسین پاک نژاد سید احمدیان به نشانی خ.پروین – 7 تیر – ک.شهید 
عبدالهی 2- آقای محمدرضا سعیدی به نشانی خ.احمدآباد – خ.گلزار – ک.شهید خاتون 
پ10، 3- آقای عباس امین نیلی 4- خانم لیال فصیحی زاده همگی به نشانی  آبادی – 
چهارراه نورباران – ک.شهید احمدی – پ136، 5- آقای سید محسن قاضی عسگر به 
نشانی مجهول المکان 6- آقای مهدی الله زار به نشانی خ.صغیر – کوی شهرام – کوی 
در  دادگاه:  رای  خواسته  تامین   -2 چک  وجه  مطالبه   -1 خواسته ها:  پ10   – دادمهر 
خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان 1- محمدحسین نظری 
توکلی 2- مسعود مهردادی با وکالت خانم فهیمه عصاچی به طرفیت آقایان و خانم 1- 
عباس امین نیلی فرزند اسماعیل 2- لیال فصیحی زاده فرزند عبدالرحیم 3- محمدرضا 
مهدی   -5 نوروز  فرزند  احمدیان  سید  نژاد  پاک  حسین   -4 ذوالفقار  فرزند  سعیدی 
خواسته  به  کریم  سید  فرزند  عسگر  قاضی  محسن  سید   -6 ماشاءا...  فرزند  زار  الله 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 155/000/000 ریال بابت وجه یک فقره 
چک به شماره 092724 مورخ 92/11/9 عهده بانک مسکن شعبه سبزه میدان اصفهان از 
حساب جاری 6773-8571 دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور بالوجه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه 
عدم  گواهینامه  و  چک  اصل  وجود  به  عنایت  با  و  موثری  و  موجه  اعتراض  و  ایراد 
پرداخت آن در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن و استحقاق دارنده 
آن در مطالبه وجه سند داشته لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً 
الحاقی به ماده 2  به مواد 249و309و313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره 
قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و مواد 198و502و515و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب سال 1379 و رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 74/2/12 هیات محترم 
عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد 
و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد 
و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد و هشتاد 
هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول آن براساس شاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
و اجرای احکام مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه 
و نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد و در 
خصوص درخواست خواهان مبنی بر صدور قرار تامین خواسته به استناد بند ج ماده 
108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 
و مواد 292و315 قانون تجارت قرار تامین خواسته از اموال بالمعارض خواندگان را تا 
میزان یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال صادر و اعالم می نماید قرار صادره غیر قابل 

تجدیدنظر می باشد.م الف:8299 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/122 شماره دادنامه: 9409970351300295 شماره پرونده: 9309980351300969 
نشانی  به  قاسم  فرزند  کاظمی  محترم  خانم  خواهان:   931104 بایگانی شعبه:  شماره 
 – پ99   – میخک  کوی   – جنوبی  خ.ابونعیم   – خ.جابرانصاری   – اصفهان  شهرستان 
نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1-  به  علی  فرزند  رامی  آقای مهدی  ط.دوم خوانده: 
تامین خواسته 2- مطالبه وجه بابت... 3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای دادگاه: 
حکم  صدور  خواسته  به  رامی  مهدی  طرفیت  به  کاظمی  محترم  دعوی  خصوص  در 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی با توجه به محتویات پرونده و شهادت 
شهود تعرفه شده از سوی خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق 
دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص  لذا  دادگاه حاضر نشده است  نشر آگهی در 
علیهذا دادگاه باستناد مواد 504و505و506و513و514 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر و اعالم مینماید رای 
صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد.م الف:8302 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اجراییه 
4/123 شماره اجراییه: 9410420351700064 شماره پرونده: 9209980351701400 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921498 شعبه:  بایگانی  شماره 
9410090351700013 و شماره دادنامه مربوطه 9309970351700022 محکوم علیه 
اصغر روحانی فرزند محمداسماعیل به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
ا... مجید پنج میلیون ریال 2- مهرالسنه 262/5 ریال 3- طال و جواهر  1- هدیه کالم 
ساخته شده یکصد مثقال 4- دویست عدد سکه بهارآزادی 5- مبلغ 590/819/437 ریال 
بابت وجوه نقد مهریه که براساس اعالمی از سوی بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه 
 – خ.بزرگمهر  نشانی  به  فرزند محمود  بزرگ  ریحانی  روفیا  لها  در حق محکوم  شده 
پ28. همچنین محکوم علیه محکوم  بن.بست گلها –  ک.ش یاوری –  خ.سپهبد قرنی – 
به پرداخت مبلغ 32/290/971 ریال حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت.  است 
خواهان )محکوم لها( مکلف است پس از وصول مهریه و خروج از اعسار ضمن اجرای 
دادنامه هزینه دادرسی را به مبلغ 12/866/393 ریال پرداخت نماید. ضمنًا با توجه به 
غیابی بودن رای صادره رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی می باشد. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:8303 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/124 شماره دادنامه: 9309970352001462 شماره پرونده: 9309980352000011 
آقای  وکالت  با  زاده  کش  سیم  منیره  خانم  خواهان:   930011 شعبه:  بایگانی  شماره 
از  قبل   – غربی  بهشت  خ. هشت   – خ.بزرگمهر   – اصفهان  نشانی  به  استکی  مرتضی 
چهارراه گلزار – ساختمان وکالء – ط1- پ17 خوانده: آقای مسعود پوالدگر به نشانی 
بهارستان – محله4- پالک228 )مجهول المکان( خواسته: مطالبه نفقه گردشکار: دادگاه 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
این پرونده خانم منیره سیم کش زاده فرزند علی با وکالت آقای مرتضی استکی دعوای 
مطالبه نفقه فرزند مشترک به طرفیت آقای مسعود پوالدگر فرزند مرتضی مطرح نموده 
و بیان داشته خوانده همسر دائم وی بوده که دارای فرزند مشترک به نام هلیا متولد 
1382/6/26 بوده اند و نظر به اینکه خواهان و خوانده )والدین طفل( متارکه نموده اند و 
در تاریخ 1387/3/18 طالق اجراء گردیده است و حضانت طفل هم بر عهده مادر گذاشته 
تادیه و پرداخت نکرده است  به وی  ای  نفقه  پدر طفل  به عنوان  شده است و خوانده 
درخواست محکومیت خوانده به تادیه نفقه دارد و در جلسه اول رسیدگی تعیین نفقه 
طفل را نیز خواسته است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی شامل 
سند رسمی طالقنامه و رونوشت شناسنامه خواهان و نظر به ا ینکه دفاعی هم از سوی 
خوانده واصل نشده است و با لحاظ اینکه حضانت طفل هم به خواهان سپرده شده است 
و ذی سمت در طرح دعوا است لذا دعوی وی بر مطالبه نفقه فرزند مشترک از تاریخ 
تقدیم دادخواست و تعیین نفقه مستمر وارد و ثابت است و با لحاظ نظریه کارشناسی 
که مطابق اوضاع و احوال قضیه می باشد و با استناد به مواد 1199-1204-1206 قانون 
مدنی و ماده 6 قانون حمایت خانواده و مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ 18/900/000 ریال بابت نفقه طفل به نام هلیا بابت نفقه از 
تاریخ 92/11/24 لغایت 1393/8/24 و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بر همان 
مبنا و همچنین نفقه فرزند ماهیانه 2/100/000 ریال به طور مستمر تعیین می گردد اما 
نسبت به نفقه به ما قبل از تاریخ دادخواست چون نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نمی 
باشد حکم بر رد دعوی صادر می شود رای صادر شده در قسمت محکومیت غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و سپس به مدت 20 روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد دفتر مابه التفاوت هزینه دادرسی 
دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(  م الف:8305 شعبه 20  ابطال شود.  تمبر وکالت هم  و 
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امام حسين عليه السالم :
بى گمان ش��يعيان ما دل هايش��ان از هر خيانت، 

اقدام روزانه برای اینکه كينه، و فريبكارى پاك است.
باهوش تر باشيد

رمضان، ماهی برای فرزندان مان
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  بس��یاری از ک��ودکان و نوجوانان ، م��اه پر برک��ت رمضان را 
می  شناسند و دوست دارند. آنها هم دوس��ت دارند در این ماه 
مانند بزرگ تر  ها رفتار کنند و روزه بگیرن��د. بعضی از آنها هم 
از گرسنگی کشیدن و تشنگی می  ترسند. ما به عنوان بزرگ تر 
وظیفه داریم بینش درست و کافی را درباره ماه رمضان و روزه 
گرفتن به فرزندان م��ان بدهیم تا روزه گرفت��ن آنها با فهم و با 
برکت بیش��تری همراه ش��ود. اگر می  خواهید فرزندتان ، روزه 
بگیرد و در این م��اه ، با بزرگ ترها همراه ش��ود ای��ن نکات را 

مراعات کنید:

اول خودمان!
اگر ارتباط ما با فرزندان مان ارتباطی س��الم ، توام با درک و در 
کل ارتباط خوبی باشد ، تقریبا هر کاری که انجام بدهیم ، آنها 
هم انجام می  دهند. معموال در خانواده دخترها با مادر و پسر  ها 
با پدرهای شان همانندس��ازی می  کنند. این همانندسازی از 
سنین پایین شروع می  شود و از همان سال های اولیه، کودک 
سعی می  کند مانند والدین اش رفتار کند. در برخی موارد که 
کودک از رفتار مادر یا پدر خود رنجیده یا منزجر ش��ده باشد، 
همانندسازی با والد غیر همجنس و گاه با برخی از بزرگ ترهای 
دیگر انجام می  شود. بنابراین اولین راه تشویق فرزندان مان به 
روزه گرفتن ، این است که خودمان روزه بگیریم. همچنین اگر 
مادر بزرگ ، خاله یا دایی ، عمو یا عمه ای در خانه مان باش��د که 

اهل روزه است ، فرزندان مان به روزه گرفتن تشویق می  شوند.

ماه رمضان ، ماه غذا خوردن یا غذا نخوردن نيست
بر خالف تصور برخی از بزرگ ترها ، ماه رمضان ، ماه غذا خوردن 
یا غذا نخوردن نیست ! منظورم این است که نباید ماه رمضان 
را تنها از جنبه ش��کم و محرومیت کش��یدن به کودکان مان 
معرفی کنیم. ماه رمضان برکات زی��ادی دارد و ما باید بتوانیم 
آن برکات را به فرزندان مان تفهیم کنیم. برای مثال، به موارد 

زیر توجه کنید :

ماه درک بيشتر حضور خدا
به فرزندان مان یاد بدهیم که نخ��وردن غذا و آب ، دعا کردن و 
مناجات بیشتر ، مراقب گفتار و رفتار بودن در ماه رمضان و برخی 
مهار  ها و کنترل های دیگر ، همه و همه برای این است که توجه 
ما به خداوند بیشتر ش��ود ، بتوانیم به خداوند نزدیک تر شویم 
و حضور خداوند را در زندگی مان بیش��تر حس کنیم. بتوانیم 
خداوند را وارد زندگی خود کنیم ، با او ارتباط برقرار کنیم و او را 

بخوانیم و دعاهای مان را به حضور متعالش بسپاریم.
ماه افزایش مهار و بردباری

به فرزندان مان یاد بدهیم که ماه رمضان و روزه داری تمرینی 
برای مهار بیشتر نیازها و افزایش صبر و بردباری است. در این 
ماه یاد می  گیریم که حتی در مقابل عمده ترین و اساسی ترین 
نیازهای جس��مانی مان مقاومت و خود را مه��ار کنیم. بتوانیم 
جلوی هوس های بیهوده را بگیریم و خود را از گفتار و کردار بد 
دور کنیم. این تمرین را باید همچنان در طول سال ادامه بدهیم. 
این نیست که فقط گرس��نگی یا تشنگی بکشیم؛  بلکه منظور 
این است که بتوانیم در جایی که الزم است گرسنگی و تشنگی 
را چند ساعتی مهار کنیم و در زمانی دیگر آنها را برطرف کنیم. 
این مهار ، رشد دهنده اس��ت و توانایی های جسمانی و روحی 
انس��ان را باال می  برد. متاسفانه مهار رش��د دهنده در زمانه ما ، 
فراموش شده یا کمرنگ است و نداشتن مهار است که بسیاری 
از بزرگساالن را در دام اعتیاد ، جرم  ها و گناهان می  اندازد و حتی 

آینده آنها را نابود می  کند.

راه تشویق فرزندان به روزه گرفتن 
یک راه تش��ویق فرزندان به روزه گرفتن ، این اس��ت که خودمان 

روزه بگیریم

ماه همزاد پنداری با مردم فقير و گرسنه
به فرزندان مان یاد بدهیم هدف از گرسنه ماندن در ماه رمضان 
تنها این نیس��ت که ش��کم ما خالی بماند. بلکه می  خواهیم با 
گرسنه ماندن ، گرس��نه گان دیگر را درک کنیم. این درک به 
ما کمک خواهد کرد که فقط به فکر خودمان نباشیم؛ بلکه به 
فکر همه انسان  ها باش��یم. کمک می  کند نسبت به اطرافیان و 

همنوعان خود بی تفاوت نباش��یم و خودخواه یا خدای ناکرده 
ظالم بار نیاییم. حتی می  توانیم بعد از افطار از آنها سوال کنیم که 
به نظر آنها گرسنگی و تشنگی چقدر سخت است؟ و به نظر آنها 
برای گرسنه گان دیگر چه کارهایی می  توان انجام داد تا ذهن 
آنها به کار بیفتد و حس همدردی و همدلی آنها با انسان  های 

دیگر باال برود.

ماه کمک و خير رسانی به دیگران
چقدر خوب است اگر بتوانیم همراه با فرزندان مان در این ماه و 
بعد از افطار ، شبانه ، با الگو برداری از حضرت علی)ع( و به طرزی 
ناشناس به محله های نیازمند برویم و به قدر وسع خودمان ، به 
آنها کمک کنیم. بدین ترتیب فرزندان مان ش��ناخت بیشتر و 
موثر تری از ماه رمضان پیدا می  کنند و انگی��زه آنها برای روزه 
گرفتن و همچنین خدمت و خیر رسانی به بندگان خدا بیشتر 
می شود. در عین حال ما درس بزرگی به آنها می  دهیم که بتوانند 
مردم فقیر و از نظر مالی پایین تر را هم مشاهده کنند ، درد آنها 

را بفهمند و از خودخواهی خود کم کنند.

ماه شکر و حمد
وقتی فرزندان مان با زندگی افراد نیازمند روبه رو شوند،  عالوه 
بر این که انگیزه بیش��تری برای کمک به مردم در راه خدا پیدا 
می  کنند ، بهتر و بیشتر می  توانند شکر خدا را به خاطر امکانات و 
موهبت هایی که دارند به جای آورند و این چیزی است که ما باید 
بدون منت گذاشتن بر سر آنها ، به آنها یاد بدهیم و گوشزد کنیم. 
در ماه رمضان مدام از آنها بپرسید که چگونه می  توانیم خدا را 
بیشتر و بیشتر شکر کنیم و در باره مفهوم » شکر نعمت ، نعمتت 

افزون کند« با آنها بیشتر صحبت کنیم.

ماه دعا و مناجات
اگر بتوانیم هر ش��ب بعد از نماز و افطار ، یا در وقت س��حر ، در 
منزل ، با همه خانواده ، دعای دس��ته جمعی )که البته کوتاه و 
 در ظرفیت فرزندان مان باشد( بخوانیم ، باز هم به درک بیشتر

 فرزندان مان از این ماه پر برکت کمک کرده ایم. حتی اگر همه 
دور هم جمع شویم و هر کس��ی دعای تکی هم بخواند خوب 
است. با فرزندان مان درباره درک خدای حی و قیوم و ایمان به 
خداوند بخشنده و مهربان که دعاها را پاسخ می  گوید صحبت 
کنیم و سعی کنیم رابطه آنها را با خداوند قوی کنیم ؛ به طوری 
که همیشه بتوانند خداوند را پشتیبان و حامی خود در زندگی 

بدانند و به خدای بزرگ اتکا کنند.

هوش قابل  رشد است و کارهای زیادی برای تقویت 
آن می توانید انجام دهید. برای باهوش بودن به سه 

چیز نیاز دارید:
1-  آموزش دیدن برای فرایندهای فکری

2- داشتن اطالعات زیاد
3- تمرکز کردن بر یک مش��کل یا ای��ده به عنوان 
مثال، توماس ادیس��ون به این دلیل می توانس��ت 

روی المپ برق فکر کند که:
1- برای اینکه یک متفکر منطقی باش��د آموزش 

دیده بود.
2- درم��ورد مهندس��ی ب��رق چیزه��ای زیادی 

می دانست.
3- روی حل یک مشکل تمرکز کرده بود.

در زیر به اقدامات کوچکی اش��اره می کنیم که اگر 
به صورت روزانه انجام شان دهید می توانید بسیار 

باهوش تر باشید.
1-  تا 3۰ دقیقه بعد از بیدار شدن از خواب، 2 لیوان 

آب بنوشید.
بدن ش��ما به خاطر س��اعت های متم��ادی خواب 
بودن، ۹-۶ س��اعت اس��ت که آبی دریافت نکرده 
اس��ت. آب برای تصفیه موادزائد و ت��وازن مایعات 
بدن ضروری است. نوشیدن دو لیوان بزرگ آب در 
ابتدای صبح، کمبود آب بدن تان را جبران خواهد 
کرد. تحقیقی که روی کودکان انج��ام گرفته بود 
نشان داده است که نوشیدن آب بعد از برخاستن از 
خواب، قدرت ذهن آنها را برای انجام تکالیف فکری 

باالتر برده است.
2-  در زمان صبحانه خالصه یک کتاب را بخوانید.

کتاب  خوان��دن کاری فوق العاده اس��ت؛  اما زمان 
صبحانه به چیزی بسیار کوتاه تر نیاز دارد. به جای 
خواندن مقاالت جدیدی که تاثیر چندانی بر زندگی 
و هوش ش��ما ندارند، خالصه کتاب های پرفروش 

جهان را مطالعه کنید.
3- در فاصل��ه بین خانه تا مح��ل کار به یک کتاب 
صوتی گوش دهید.حتی اگر از خانه تا محل کارتان 
1۰ دقیقه طول بکشد، باز هم می توانید چند کتاب 
صوتی روی حافظه گوش��ی  همراه تان بریزید و در 

این مسیرهای رفت وآمد به آن گوش دهید.
4- در حین کار کردن چای سبز بنوشید.

برخالف کافئین که باعث مضطرب شدن بسیاری 
از افراد می شود، چای سبز حاوی ال-تیانین است. 
این آمینواس��ید موجب افزایش ام��واج آلفای مغز 

می شود.

تقویت هوش
در عمل این یعنی برخالف قهوه که اضطراب را در 
افراد تحریک می کند، چای سبز مرغوب تمرکزی 
توام ب��ا آرامش البت��ه بدون ح��س خواب آلودگی 
 در فرد ایجاد می کن��د. به همین دلیل اس��ت که 
ال-تیانین را به صورت مکمل هم برای ریلکسیشن 

و تقویت سالمت قلبی- عروقی عرضه می کنند.
5-  در طول روز چرت کوتاهی داشته باشید.

چرت کوت��اه به مغزت��ان کمک می کند س��رحال 
شود. ثابت شده است که یک چرت کوتاه در حین 
یادگیری س��رعت یادگیری را ب��اال می برد. ذهن 
ش��ما ریتمی دارد که مش��خص می کند چه زمان 

خواب آلود است و چه زمان به خواب نیاز دارد.
برای باهوش بودن

همانطور ک��ه می بینید بیش��تر افراد وس��ط روز 
خواب آلودتر می شوند. این بهترین زمان برای یک 
چرت کوتاه است تا هوشیاری و کارایی برای باقی 

روز به شما بازگردد.
۶-  در طول روز قند و شکر مصرف نکنید

درواقع اگر بتوانید مص��رف آن را به طور کل قطع 
کنید، بهتر اس��ت. اما اگر نمی توانید، سعی کنید 
در زمان هایی که به تمرکز نیاز دارید از قندیجات 
استفاده نکنید. باال و سپس پایین آوردن  های قند 
برای عملکرد هوشمندانه مغز خوب نیست. چیزی 
که خیلی خوب برای آن موثر است اسیدهای چرب 
می باشد. سعی کنید قندیجات را با با چیزی مثل 

ماهی یا تخم مرغ جایگزین کنید.
7- فقط چند بار در روز به وب سایت های اجتماعی 
سر بزنید.مغز به اطالعاتی که به آن عرضه می کنید 
ع��ادت می کند. اگ��ر آن را ب��ا اطالعات س��ریع و 
غیرمحرک بمباران کنید، تمرکزتان از بین می رود. 
س��عی کنید با ارائه اطالعات محرک ب��ه مغزتان، 
عملکرد آن را ب��اال ببرید. اگر واقعاً دوس��ت دارید 
به شبکه های اجتماعی س��ر بزنید، برای خودتان 
وقت گذاشته و بیشتر از یک زمان مشخص در آن 

سپری نکنید.
۸. به جای تماشای سریال و فیلم، بازی کنید.

تماش��ای تلویزی��ون فعالیتی منفعل اس��ت. مغز 
ش��ما اطالعات را دریافت کرده اما آنها را پردازش 
نمی کند. اینکار را با بازی ک��ردن جایگزین کنید. 
در یک تحقیق ک��ه در س��ال 2۰14 انجام گرفت 
مش��خص ش��د که حتی یک ب��ازی س��اده مثل 
س��وپرماریو تاثیری قابل توجه ب��ر انعطاف پذیری 
مغز دارد. ی��ک تحقیق دیگر ای��ن یافته ها را تایید 

کرده است.
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جک ما،  پس از سفر به آمریکا 
در سال 1۹۹5 بس��یار تحت 
تاثیر اینترنت قرار گرفت. وی 
کمی بعد دو شرکت اینترنتی 
راه ان��دازی ک��رد ک��ه هردو 
شکس��ت خوردن��د. وی در 
س��ومین تالش خود شرکت 
علی بابا را که یک بازار آنالین 
برای واردات و صادرات است تاس��یس کرد. در این بازار صادرکنندگان 
می توانند فهرست محصوالت خود را درج کنند و واردکنندگان به طور 
مس��تقیم از آنها خرید کنند. علی بابا ناگهان اوج گرفت و تا سال 1۹۹۹ 
پنج میلیارد دالر از گلدمن س��اش و 2۰ میلیارد دالر از سافت بانک به 
دست آورد. 15 سال پس از آن تاریخ این شرکت بیش از 2۰۰ میلیارد 
دالر دارایی دارد و ثروت خالص جک ما بیش از 24 میلیارد دالر تخمین 

زده می شود.
جان کوم ، قصد داش��ت یک 
اپلیکیش��ن ب��رای فهرس��ت 
ش��ماره تلفن ه��ا بس��ازد که 
به روزرسانی استاتوس ها را در 

کنار نام افراد نشان دهد. 
ای��ن اپلیکیش��ن همچنی��ن 
س��ترس  در  ی��ا  م��کان 
 ب��ودن مخاط��ب را نش��ان 
می داد.واتس آپ سپس قابلیت ها و نوتیفیکیشن های خودکار را شامل 
شد و بعد از آن به یک پلت فرم پیام رس��انی تبدیل شد. در سال 2۰14 
فیس بوک اپلیکیشن واتس آپ را به قیمت 1۹ میلیارد دالر خریداری 
کرد. این س��رویس هم اکنون بیش از ۸۰۰ میلی��ون کاربر ماهانه فعال 
 دارد و دارایی کوم بیش از شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر تخمین زده 

می شود.

استعداد کودک تان را شناسایی کنيد

    انس��ان با توانایي هاي ذاتي بالقوه اي به دنیا مي آید که در طول زندگ��ي و گذر عمر، درصدي از این 
توانایي ها بالفعل و توانایي هاي اکتسابي نیز به آن افزوده مي شود. وقتي کودک به دنیا مي آید، کامال 

ناتوان است؛  اما به تدریج  هر کودکي عالقه مندي هاي خود را در رفتار خود بروز مي دهد.
ممکن است فرزند شما عاشق ورزش کردن باشد یا عاشق تعمیر وسایل خانه یا اینکه هنر فوق العاده اي 
در حفظ اشعار تبلیغاتي داشته باشد. تمام این رفتارها و رفتارهاي دیگري که در ادامه درباره آنها صحبت 
خواهیم کرد، عالمت و نشانه هایي اس��ت که والدین براساس آن مي توانند استعداد و عالیق کودکان 
خود را کشف کنند و همین کشف استعداد مي تواند در امور مهم زندگي کودک ازجمله پر کردن اوقات 

فراغتش، انتخاب رشته تحصیلي مناسب و انتخاب شغل و حرفه به او و والدینش کمک کند .
مهارت تفکر منطقي

کودکان برخوردار از تفکر منطقي به بازي هاي اعداد عالقه مند هستند. بعضي از آنها فکر مي کنند که 
روزي بزرگ ترین عدد دنیا را کشف کنند. درس ریاضي براي آنها شیرین ترین درس است که بعدها 

جاي خود را به جبر و هندسه مي دهد. برخي از ویژگي هاي این کودکان در ادامه آورده مي شود:
1 - معموال در مورد نحوه کار ماشین آالت و دستگاه ها سوال مي کند.

2 - واحدهاي سنجش مانند میلي متر و میکرومتر یا  اعداد بزرگ مانند میلیون را به خوبي مي شناسد.
3 - وقتي وسیله اي را تعمیر مي کنید با عالقه کنار شما مي ایستد.

4 – درباره علت حوادث طبیعي مثل رعد و برق، برف و باران و دیگر پدیده هاي فیزیکي زیاد س��وال 
مي کند.

5 - از اصطالحات منطقي مانند بنابراین، عالوه بر این یا این طور نیست زیاد استفاده مي کند.
۶ - به رویدادهاي فیزیکي عالقه نشان مي دهد؛  مثال چرا المپ خراب مي شود؟ چرا المپ روشنایي 

مي دهد؟ و...
7 - طرز کار وسایلي مانند آبمیوه گیري، جاروبرقي و دستگاه هاي برقي را به خوبي مي داند.

استعداد ورزشي  
ممکن اس��ت برخي والدین بگویند که فرزند ما خیلي پرجنب وجوش است و تحرک را دوست دارد، 
آیا این کار به معناي این است که کودک ما استعداد ورزشي دارد؟ باید گفت کودکي استعداد ورزشي 

دارد که :
1 - موفقیت هاي ورزشي او باالتر ازمیانگین معمول باش��د و بتواند در برنامه هاي ورزشي منطبق با 

جدیدترین استانداردهاي علمي ورزش بین المللي در گروه نوجوانان کسب موفقیت کند.
2 - از تعادل جسمي خوبي برخوردار است؛  مثال خوب باالنس مي زند یا روي یک پا مي ایستد.

3 - در یک پیاده روي مي تواند مسافت زیادي را طي کند.
4- به یاد گرفتن ورزش هاي جدید عالقه نشان مي دهد.

5- حرکات دراز و نشست و حرکات کششي مانند بارفیکس زدن را خوب انجام مي دهد.
۶- دوست دارد در یک تیم ورزشي شرکت کند. 

کودکی با مهارت هاي  فني می تواند با ایده هاي شخصي خودش کاردستي بسازد.

مهارت هاي علمي و فني
اگر کودکي داراي استعداد فني باشد کار کردن با آچار و دیگر ابزار براي او راحت است و مشکالت فني را 
مي تواند به راحتي برطرف کند. دقت به این موضوع هم مهم است که حتي یک دندانپزشک، یک جراح، 
یک موسیقیدان، یک معمار و نقاش هم براي موفقیت در کارش باید دست هاي پرتحرک و هنرمندي 

داشته باشد و نیازمند انگشت هایي ماهر و کارکشته است.
برخي ویژگي هاي این کودکان شامل رفتارهاي زیر است:

1 - از کاردستي خوشش مي آید.
2 - مي تواند یک میخ را با چکش بکوبد یا یک پیچ را با آچار سفت کند.
3 - به کار کردن با مواد مختلف مانند پارچه، چوب و کاغذ تمایل دارد.

4 - با ایده هاي شخصي خودش کاردستي مي سازد.
5 - از انجام تعمیرات کوچک و کارهاي فني لذت مي برد. به کارهاي فني یا تعویض گلدان و... عالقه مند 

است.
۶ - ایده هاي ابتکاري براي تزیین اتاقش دارد.

7 - وسایل به دردنخور را به قصد تعمیر یا استفاده از قطعاتش نگه مي دارد.
۸ - با عالقه به کارهاي ساختماني نگاه مي کند.

۹ - براي تعمیر وسایل مثال یک اسباب بازي خراب ایده هاي جالبي دارد.

دوشنبه  8 تیر  1394 |12 رمضان  1436
شماره 1617 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

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.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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نوبت دوم
 با کاهش مصرف برق تنها 300 ساعت از ایام سال می توان از اتالف

 سرمایه ملی پیشگیری کرد

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 940/6004
شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان 

PCB موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی توان انجام امحای ترانس های آلوده به
نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی: دریافت اینترنتی اسناد با مراجعه به »سیستم معامالت و تامین 
کنندگان« وب سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان به آدرس www.erec.co.ir امکان پذیر خواهد 

بود. )در صورت لزوم تماس در ساعات اداری روزهای کاری با شماره تلفن 031-36934347(
تاریخ دریافت استعالم ارزیابی کیفی: از روز چهارشنبه مورخ 94/04/03 لغایت روز سه شنبه مورخ 

 94/04/16
 محل تحویل اس�تعالم ارزیابی کیفی: اصفه�ان – خیابان چهارباغ ب�اال – دبیرخانه ش�رکت برق 

منطقه ای اصفهان 
مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 94/05/04

نکات قابل توجه:
1-سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی موجود می باشد.

2- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد 
شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

3- به درخواستها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- بدیهی است ارائه مدارک استعالم تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در 

مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
5- الزم به ذکر است ش�رکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 س�ال آینده از نتایج این فراخوان 

جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.
ضمناً می توانید این آگهی ها را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.

www.tavanir.org.ir           http://iets.mporg.ir         www.erec.co.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
م الف:8896                                   
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