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در کاراته چه می گذرد؟
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با حمايت از شهردار، 
فعاليت ها را به خوبي پيش مي بريم
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دکل گمشده
پيدا شد

دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول 
خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت 

شده است، به جای تحویل به...

عالمت استاندارد 4 فرآورده 
غذايی باطل شد

بیش از 3000 بطری دوغ غیراس��تاندارد در تهران 
توقیف شده، که مدیرکل اداره استاندارد نام تجاری 

این محصوالت توقیف شده را »دهک« عنوان...

  نمايشگاه اصفهان
 نورانی شد 

دوازدهمین نمایش��گاه قرآن و عترت با حضور 150 
مشارکت کننده در محل نمایشگاه های بین المللی 

استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا شد...

 مغرور شديم 
باختيم

تی��م مل��ی والیبال ای��ران در ب��ازی دهم خ��ود در 
لی��گ جهان��ی والیب��ال 2015 ب��ا نتیج��ه 3 ب��ر 
 ی��ک مغل��وب میهمان خ��ود تی��م ملی لهس��تان

 شد...
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موديان محترم  مالياتی:

مهلت ارسال صورت معامالت فصل بهار 
 سال جاری از طريق سامانه

 www.tax.gov.ir يا ارسال لوح 
فشرده حداکثر تا پايان تير ماه ميباشد

روابط عمومی اداره کل  امور مالياتی استان اصفهان 

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان  سر پرست 
شهرداری کلیشاد و سودرجان  که ناشی از تدبیر و تالش 
و مجاهدت دائمی و جدیت همشیگی شماست ، صمیمانه 

تبریک عرض می نمائیم وامیدواریم در سایه امن الهی 
با مدیریت و پشتکار جدی و همت مضاعف در ارائه 

خدماتی برتر به همشهریان عزیز ، موفق و موید باشید 

 جناب آاقی ارباهیم رحیمی

  زاینده رود  روزانهم
 جناب آاقی ارباهیم رحیمی

  زاینده رود  روزانهم

در دیدار استاندار و شهردار منتخب اصفهان مطرح شد:

گرانی پوشاک، سومین
 شکایت مردمی

فاصله میان جامع�ه و پژوهش های 
روانشناسی برداشته شود

مع��اون س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنن��دگان گف��ت: پوش��اک و البس��ه در زمره 
کاالهای مش��مول قیمت گذاری این سازمان نیست، 
و قیمت فروش آنها براس��اس عرضه و تقاضا و توسط 
واحده��ای تولی��دی مربوط��ه تعیین می ش��ود که 
 س��ومین رتبه ش��کایات مردمی را درخصوص گرانی

 دارد.
وحید منایی، اظه��ار کرد: بیش از دو دهه اس��ت که 
در قوانی��ن و مقررات مرب��وط به تنظیم ب��ازار، انواع 
پوش��اک و البس��ه اعم از تولید داخ��ل و وارداتی به 
دلیل کثرت تن��وع، تغییرات مس��تمر فصلی و تعدد 
واحده��ای تولی��دی و توزیع��ی در زم��ره کاالهای 
 مش��مول قیم��ت گ��ذاری ای��ن س��ازمان نب��وده

 اس��ت.وی اف��زود: ای��ن س��ازمان ط��ی چن��د 
مش��کالت  و  ش��رایط  درک  ب��ا  اخی��ر  س��ال 
و  هم��واره  مزب��ور،  صنای��ع   تولیدکنن��دگان 

حتی المقدور این بخش را حمایت کرده...

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان 
گفت: پژوهش های روانشناس��ی برای ورود به عرصه 
زندگی به برنامه راهبردی و استراتژیک، حمایت های 

مالی و منابع معتبر نیاز دارد.
ساالر فرامرزی ، با اشاره به جایگاه مهم پژوهش های 
روانشناسی در جامعه اظهار کرد: مهمترین موضوعی 
که باید بر پژوهش های روانشناسی حاکم باشد آوردن 
روانشناس��ی در حوزه زندگی روزمره مردم است.وی 
افزود: کاربرد روانشناسی در عرصه جامعه،  مهم ترین 
موضوع اس��ت و پژوهش های روانشناسی باید جامعه 
محور و زندگی محور باش��ند؛  اما متأسفانه بخشی از 
پژوهش هایی که در ایران می ش��ود، این گونه نیست. 
عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان با 
اشاره به مفید بودن پژوهش های بنیادین در تولید علم 
ادامه داد: باید پژوهش ها بتوانند معضالت اجتماعی 
را رفع کنن��د و این رویک��رد کمت��ر در پژوهش های 

روانشناختی اعمال می شود که...

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

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

4/011/702/500189/900/000جاریانجام خدمات مشترکین منطقه لنجان94-2-117

3/680/213/016180/000/000جاریانجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه شاهین شهر و میمه94-2-118

2/307/563/660115/400/000جاریانجام خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فوالدشهر94-2-119

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/4/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1394/4/21

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
 www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
 شماره تلفن گویا: 031-36680030-5 

)داخلی388(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

این روزها حواش��ی کارات��ه گویا تمام��ی ندارد، ه��ر روز یک 
موض��وع جدید س��وژه رس��انه ها می ش��ود و بازت��اب آن این 
رش��ته را به چالش می کش��د. این که چرا متولیان این رش��ته 
 همیش��ه به دنبال خودزنی هس��تند، برای همه جای س��وال

 دارد.
تیم ملی کارات��ه این روزها در حالی تمرین��ات خود را در خانه 
کاراته اس��تان قم پیگی��ری می کند که کمت��ر از 66 روز دیگر 
قرار است مسابقات قهرمانی آسیا آغاز شود، اما با حاشیه  های 
خود ساخته دس��ت به گریبان اس��ت. یک روز بحث استعفای 

دس��ته جمعی کادرفن��ی، این رش��ته را وارد چال��ش بزرگ 
می کند و فردای آن ترک اردوی تیم ملی توس��ط  کاراته کاها 
) به دلی��ل معترض بودن ب��ه نح��وه برگ��زاری انتخابی ها( و 
 روز دیگر خب��ر بازگش��ت معترضان ب��ه تیم ملی خبر س��از 

می شود!
سوال این جاست که در کاراته چه می گذرد؟ چه چیزی باعث 
می شود که این رشته پر مدال و افتخار آفرین همیشه در آتش 
خود ساخته، می سوزد؟ چرا کاراته با این همه افتخار آفرینی 

6یک سالن...

 اقتدار طلبی قوه قضاييه، 
ايستادگی  بر حرف حق است



حقیقت پور :

 مذاکرات قطعا تا ۱۰ تیر
 نتیجه نمی دهد

نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس، با بیان اینکه نا اهلی طرف های مقابل مهم ترین 
چالش مذاکرات هسته ای است، گفت: مذاکرات قطعا تا 

۱۰ تیر به نتیجه نمی رسد.
منص��ور حقیقت پور، با اش��اره به قرار داش��تن مذاکرات 
هس��ته ای ایران و غرب در روزهای پایانی خ��ود، اظهار 
داش��ت: تیم مذاکره کننده ما به ص��ورت انقالبی و برای 
تامین منافع ملی جمهوری اسالمی وارد یک گود نابرابر 

شده اند و مشغول چانه زنی با رقبای نا اهل هستند.
وی افزود: بیشترین چالش مذاکرات، نا اهلی طرف مقابل 
است؛ چرا که رقبای ما قاعده بازی را در مذاکرات رعایت 

نمی کنند و کارخانه دبه سازی راه  انداخته اند.
نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس ادامه داد: اگ��ر این کارخانه دبه س��ازی در غرب 
تعطیل شود، به نظر من مذاکرات به یک جایی می رسد؛ 
یعنی اگ��ر رقبای م��ا قاع��ده ب��ازی و ع��رف مذاکرات 
دیپلماتیک را رعایت کنند و از گزافه گویی و حرکت های 
فوق قانون دس��ت بردارن��د، احتمال به نتیجه رس��یدن 

مذاکرات زیاد است.
حقیقت پور، در پاس��خ به این س��وال که به نظر ش��ما آیا 
طرف مقابل ای��ن طور رفتار خواهد ک��رد یا خیر، تصریح 
کرد: خیر، ام��ا امیدوارم مذاکرات به نتیجه برس��د. آنچه 
مسلم اس��ت این اس��ت که مذاکرات حتما تا ۱۰ تیرماه 
 به نتیجه نمی رس��د، اما امیدواریم تا ۱۸ تیرماه به نتیجه 

برسیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: این مس��اله مش��روط بر این است 
ک��ه آمریکایی ها از خ��ر زورگویی پایین بیاین��د و قواعد 
بازی را رعایت کنند و حقوق ما را به رس��میت بشناسند؛ 
 در این ص��ورت، احتم��ال تواف��ق خوب وج��ود خواهد

 داشت.
نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس، درباره بازگشت وزیر امور خارجه از وین در میانه 
مذاکرات نیز گفت: بازگش��ت آقای ظریف برای رایزنی و 
اتخاذ تصمیم مناسب بوده و اقدام خوبی است. حقیقت پور 
افزود: با توجه به وضعیت امنیتی سیستم های ارتباطی و 
شنودهایی که انجام می شود، بهترین کار همین است که 
به صورت موقت بازگردند و به طور میدانی با مس��ووالن 
دخیل در موضوع، در ش��ورای عالی امنیت ملی و کمیته 
هسته ای شورا مشورت کنند و برگردند. وی تصریح کرد: 
اگر توافق حاصل نشود، ضرری نمی کنیم و به نقطه قبلی 
بازمی گردیم؛ و اگر هم توافقی حاصل شده و امتیاز ایجاد 
ش��ود، این متعلق به همه مردم است و همه باید از نتیجه 

مذاکرات حمایت کنیم.

دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول خرید آن توسط 
شرکت تأسیس��ات دریایی پرداخت شده اس��ت، به جای تحویل به 
ایران در ابتدا به امارات منتقل و س��پس به خلی��ج مکزیک منتقل 
 شد، تا قرارداد ۸۹۴ روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی 

  کند. 
رس��انه های خارجی خبر داده اند که این دکل در فوریه سال ۲۰۱۴ 
عازم خلیج مکزیک شده و هم اینک مشغول عملیات حفاری است. 
از سوی دیگر؛ علی علیلو عضو کمیس��ون صنایع و معادن مجلس با 
بیان اینک��ه » خبرهای خوبی از حوزه حف��اری و دکل های نفتی از 
وزارت نفت شنیده نمی شود«؛ موضوع گم شدن دکل نفتی را عجیب 
و توجیه ناپذیر ارزیابی می کند، و خواس��تار برخورد جدی و روشن 
شدن وضع پرونده دکل نفتی است. علیلو تاکید کرد:» در باره دکل 
حفاری، اخبار بسیار بدی رسیده است، گم شدن دکل نفتی با هیج 

عقل سلیمی توجیه پذیر نیست و معنا ندارد«.

عباس��علی منصوری آرانی، با اش��اره به ادعای خبرگزاری س��ی ان 
ان مبنی بر انتش��ار توافق نهایی ب��دون امضای ای��ران و گروه ۱+5 
 گفت: امکان اینکه توافق نامه ای بدون امضا منتش��ر ش��ود معنایی 

ندارد.
نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس نهم شورای اسالمی 
تاکید کرد: زمانی توافق نامه ای ضمانت اجرایی دارد که امضا شده 
باش��د، تا از اعتباری برخوردار ش��ود. وی اظهار کرد: البته مشخص 
نیست ادعای خبرگزاری سی ان ان چه اندازه واقعیت داشته باشد، 
چرا که تا امروز موضوع انتش��ار توافق بدون امضا را از سوی مقامات 

آمریکایی نشنیده ایم. 
به نظر می رسد گاهی رس��انه ها برای برآورد فضای افکار عمومی و 

جامعه چنین ادعاهایی منتشر می کنند.
این نماینده ادامه داد: بنابراین نمی توان بر ادعای این خبرگزاری هر 

چند که رسانه بزرگی است حساب باز کرد.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

 

به  گزارش زاین��ده رود و به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی مقام 
معظم رهب��ری، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در دی��دار رییس 
و مس��ووالن قوه قضاییه، با تجلیل از ش��هید مظل��وم آیت اهلل 
 بهش��تی و شهید قدوس��ی دو ش��هید واال مقام دس��تگاه قضا، 
» استقالل و تأثیر ناپذیری« دستگاه قضا را بسیار مهم خواندند و 
تأکید کردند:  باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقالل قضا 
از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشاِر جو عمومی ایستاد 

و بر رفتار و روش صحیح قضا تکیه کرد.
ایشان » اقتدار« را از عوامل استقالل دستگاه قضایی برشمردند و 
افزودند: اقتدار طلبی قوه قضاییه، قدرت طلبی متعارف سیاسی 
و جناحی نیس��ت؛  بلکه به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر 

حرف حق است.
» قانون گرایی و سالمت کامل« دستگاه قضایی دو عامل دیگری 
بودند که رهبر انقالب آنها را در تحقق استقالل قوه قضاییه، مؤثر 

و مهم خواندند.
ایشان افزودند: در زمینه سالمت قوه، کارهای خوبی شده است و 
باید با جدیت به این راه ادامه داد، چرا که هر گونه فساد در دستگاه 

قضایی، زمینه ساز فسادهای بزرگتر در جامعه خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »پیشگیری از جرم« را از دیگر مسائل 

حساس و مهم قوه قضائیه برشمردند.
ایشان افزودند: البته دس��تگاه های دیگر هم باید در این زمینه 
فعال باشند؛  اما باید تالشی سازمان یافته در این زمینه صورت 
پذیرد، چرا که در غیر این صورت، جرائم،  مدام افزایش و گسترش 

می یابند و مدیریت کالن آنها ممکن نخواهد بود.
رهبر انقالب، افزایش تعداد زندانیان را واقعاً تأسف بار خواندند و 

افزودند: این مساله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخالقی و 
اجتماعی هزینه ساز است و باید با تمرکز بر راه حل های مختلف، 

برای عالج آن فکری جدی کرد.
 حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در همین زمین��ه ترویج فرهنگ 
صلح و سازش در جامعه و آسیب شناس��ی و تقویت شوراهای 
حل اختالف را در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر خواندند 
و افزودند: برای مقابله با تبعات منف��ی افزایش زندانیان مالی و 
زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیش��نهادها و راه حل های 

تازه ای بود.
رهبر انقالب، با تاکید بر تالش برای تس��هیل ازدواج جوانان به 
برخی مشکالت دادگاه های خانواده از جمله » طالق توافقی« 
اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، 

این گونه مسائل را تقلیل دهند.
 » برنامه محوری«، » تنقیح و اصالح قوانین« و »کادرس��ازی« 
س��ه نکته و توصیه مهمی بود که رهبر انقالب در ادامه سخنان 

خود به تبیین آنها پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ضرورت » برنامه محوری« 
در دستگاه قضایی گفتند: تکیه کردن بر برنامه روشن و مدون، به 
حرکت دقیق در مسیر چشم انداز  آینده کمک می کند و مانع از 

گرفتار شدن در کشمکش های روزمره می شود.
رهبر انقالب در تبیین نکته دوم، یعنی » تنقیح و اصالح قوانین«، 
افزودند: قانون، راه پیشرفت کش��ور را هموار می کند و چنانچه 
برخی قوانین ایراد و یا با یکدیگر تعارض دارند، باید آنها را اصالح 

کرد؛ اما بنده به هیچ وجه قانون گریزی را قبول ندارم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان آخرین توصیه، »کادر سازی« 

را بسیار مهم دانستند و گفتند: نیروهای مستعد و سالمی در قوه 
قضاییه وجود دارند که باید آنه��ا را برای کارهای بزرگ پرورش 
دهید. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، در ابتدای س��خنان خود با 
تبریک هفته ی قوه قضاییه یاد شهیدان بهش��تی و قدوسی را 
گرامی داشتند. ایشان با اش��اره به نقش و شخصیت استثنایی 
شهید آیت اهلل بهشتی در دوران مبارزات انقالبی و همچنین در 
جریان اداره کشور در شرایط انقالب گفتند: آیت اهلل بهشتی از 
نوادر زمان و ش��خصیتی جذاب، مدیر، مدبر و انقالبی محسوب 
می شد؛ که زندگیش، برای انقالب و کشور حقیقتا مفید و موثر 
بود و شهادتش نیز مایه وحدت و انسجام جامعه و تقویت جریان 

انقالب شد.
ایشان شهید قدوسی )اولین دادستان انقالب( را نیز شخصیتی 
برخوردار از روح��ی لطیف و در عین حال ش��جاع و نفوذناپدیر 
خواندند. رهبر انقالب اس��المی، همچنین ب��ا تقدیر از تحرک، 
عزم و مدیریت جهادی رییس قوه قضاییه در ایفای مس��وولیت 
در تبیین اهمیت دستگاه قضایی افزودند: قوه قضاییه یکی از سه 
رکن اساسی کشور و مجری بخش مهمی از احکام اسالمی است 
لذا انتظار هرگونه تالش، مجاهدت و تحمل سختی در این قوه 

انتظار به جایی است.
 پی��ش از بیان��ات رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی، آی��ت اهلل 
آمل��ی الریجان��ی رییس ق��وه قضائیه ب��ا گرامی داش��ت یاد و 
خاطره ش��هدای حادثه هفتم تیر بویژه ش��هید آیت اهلل دکتر 
 بهشتی، گزارشی از اقدامات و برنامه های دستگاه قضایی بیان 

کرد.
آیت اهلل آملی الریجانی، با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقالب 
از قوه قضائیه، ش��ش اولویت دس��تگاه قضایی را ایجاد سازوکار 
ویژه و روش��ن برای تدوین سیاس��ت ها و پیگیری اجرای آن، 
نظارت بر عملکرد دس��تگاه قضای��ی، جلوگی��ری از تاخیر در 
اقدامات قوه، کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم و 
تعامل با سایر قوا اعالم کرد و گفت: سیاست های قوه قضائیه بر 
 اساس رهنمودهای رهبر معظم انقالب، سند چشم انداز و برنامه 
پنج ساله کشور، جمع بندی و به صورت برنامه پنج ساله قضایی 

تدوین شده است.
رییس قوه قضائیه با اشاره به تشدید نظارت بر عملکرد قضات و 
کارکنان دستگاه قضایی گفت: همه دستگاه قضایی برای ارتقای 

سالمت اداری بسیج شده است.
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی، افزایش 
نرخ بهره وری در س��اختار قضای��ی و همچنین تالش در جهت 
پیش��گیری از وقوع جرایم، از دیگر موضوعاتی بود که آیت اهلل 

آملی الریجانی آن را بیان کرد.
در پای��ان ای��ن دی��دار حاض��ران نم��از جماع��ت مغ��رب و 
 عش��اء را ب��ه امام��ت حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای اقام��ه

 کردند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رییس و مسووالن قوه قضائیه:

 اقتدار طلبی قوه قضاییه، ایستادگی بر حرف حق است
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تشکیل کارگروه پیگیری موضوع 
تخلف پدیده شاندیز

وزیر کشور از تشکیل کارگروه پیگیری موضوع تخلف پدیده 
شاندیز و صیانت از حقوق مردم و بیت المال خبر داد .

به گزارش زاین��ده رود به نقل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت 
کش��ور، عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی وزیر کش��ور در صفحه 
اینس��تاگرام خود تش��کیل کارگروه پیگیری موضوع تخلف 

پدیده شاندیز و صیانت از حقوق مردم و بیت المال خبر داد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:

سالم، قوال من رب رحیم
جلسه دیگری باحضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوط 

درباره پدیده شاندیز تشکیل شد.
جای تعج��ب و ش��گفتی اس��ت که چگون��ه اتف��اق پدیده 
ش��اندیز با اش��کاالت و تخلفات بس��یار فاحش و بی شماری 
مانن��د تمل��ک، تغییرکارب��ری، ج��وازات، تصرف��ات، 
 نح��وه ف��روش س��هام ش��رکت،هویت س��هامی خ��اص از 
یک س��و و از طرفی دیگر در نظر نگرفتن مس��ائل زیس��ت 
محیطی،حریم رودخانه، س��اختار شهر ش��اندیز و ارتباطات 
جاده ای در کنار چشم تمام مسووالن مربوطه اتفاق بیفتد و 
در سطحی گسترده صداو سیما در کنار رسانه ها تبلیغ کنند 
و کم ترین اقدام عملی در جهت برخورد قانونی موثر صورت 
نگرفته باش��د! مردم عزیزمان تنها به خاط��ر اعتماد، فقدان 
اطالعات جامع و عدم امکان بررسی دقیق با خرید سهام در 
این پروژه مشارکت کرده و نهایتا نگران سرمایه خود هستند 
و البته که حق هم دارند. دولت با همکاری قوه قضائیه تالش 
دارد با رسیدگی به تخلفات و برخورد با مجرمان، حق مردم 
و بیت المال را تامی��ن نماید. لذا باهماهنگی وزارت کش��ور 
کارگروه پیگیری موضوع تش��کیل ش��ده و با بررس��ی های 
انجام گرفته موارد تخلف و ادعاها شناس��ایی شده است، که 
امیدواریم با همکاری مس��ووالن پروژه و پیگیری دس��تگاه 
های اجرایی به خصوص قوه قضائیه در مدت زمان مشخص 
تعیین تکلیف و این مشکل حل شود و بی شک آنچه اولویت 
دارد صیانت از حقوق سهامداران می باشد که همه در این باره 
متفق القول هستند . لذا انتظار است مردم عزیز برای هرگونه 
مش��ارکت اقتصادی و س��رمایه گذاری دقت الزم و تحقیق 
مناس��ب را انجام دهند. زیرا این اولین و آخرین مورد نبوده 
و نخواهد بود و موارد متعددی در این س��ال های اخیر اتفاق 

افتاده و شاید هم دوباره تکرار شود.
دس��تگاه های اجرایی مربوط نیز در نظ��ارت دقیق و اطالع 
رسانی روشن وش��فاف و برخورد قاطع قانونی با این تخلفات 
باید مراقبت الزم را داش��ته باش��ند. امید دارم با استعانت از 
خداوند متعال و پیگیری جدی، این مشکل هم حل شود و با 
متخلفان در هر جایگاه و موقعیتی که هس��تند اعم از قاصر و 

مقصر برخورد جدی شود.

بذرپاش،خبر داد:

 پیام محرمانه هسته ای
 اوباما به ایران

عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اس��المی از پیام 
هس��ته ای اوباما در روزهای اخیر به مقامات کشورمان 

خبر داد.
مهرداد بذرپ��اش،در بیان جزئیات بیش��تر از این نامه 
گفت: اخیرا یکی از مقامات کش��ور همسایه، پیامی از 
ط��رف رییس جمهور آمریکا برای مقامات کش��ورمان 

آورده بود.
عضو هیات رییس��ه مجلس ب��ا تاکید ب��ر اینکه امروز 
جمهوری اس��المی ای��ران در قله عزت و اقت��دار قرار 
دارد، خاطرنش��ان ک��رد: کش��ورمان در مع��ادالت 
بین المللی دارای جایگاه مهمی است، و همین موضوع 
 باعث ش��ده کش��ورها به مذاکره ب��ا ای��ران عالقمند 

باشند.
بذرپ��اش تاکی��د ک��رد ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط 
جمهوری اس��المی ایران، نی��از آمریکا ب��ه مذاکره با 
 ای��ران و رس��یدن ب��ه تواف��ق بی��ش از کش��ورمان 

است.
نماینده مردم ته��ران در مجلس، همچنین با اش��اره 
به اینک��ه رییس جمه��ور آمریکا در آس��تانه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، نیازمند توافق با ایران بر سر 
موضوع هسته ای کشورمان است، خاطرنشان کرد که 
یکی از مواردی که نشان از بی اعتمادی به آمریکا دارد 
تناقض در پیام های خصوصی و اظهارات علنی مقامات 

آمریکایی است.
وی گفت: آنه��ا در پیام های خصوصی ش��ان با احترام 
از جمهوری اس��المی ایران می خواهند ک��ه پای میز 
مذاکره و توافق بیاید؛ اما در رس��انه های شان و مقابل 
 چش��مان مردم خود و سایر کش��ورها، ایران را تهدید 

می کنند.

شنیده ها 

 دکل گمشده
پیدا شد

 توافق بدون امضا
منتشرنمی شود

نماینده مجلس اعالی اس��المی عراق در ای��ران، با بیان 
اینکه ۶ رهب��ر از ۱۰ رهبر داعش بعثی هس��تند،گفت: 
نیروهای بعثی عراق هم اکنون به نیروهای تکفیری داعش 
تبدیل شده اند؛ که این موضوع نش��ان دهنده یکی بودن 

افکار و عقاید این دو گروه است.
ماج��د غم��اس ) ابوع��ارف( نماین��ده مجل��س اعالی 
اس��المی عراق در ای��ران، در ادامه میزگ��رد از منافقین 
تا داعش که امروز )دوش��نبه( برگزار ش��د، گفت: وجوه 
تش��ابه بین دو گروه تکفیری س��ازمان مجاهدین خلق 
)منافقی��ن( و داعش بس��یار زیاد اس��ت، ک��ه می توان 
 اولین وجه مش��ترک آنان را تفکر انحراف��ی این دو گروه 

دانست.
وی افزود: س��ازمان مجاهدین خلق )منافقین( منشعب 
شده از معارضین رژیم پهلوی بودند و داعش هم منشعب 

شده از گروهک القاعده است.
نماین��ده مجلس اعالی اس��المی عراق در ای��ران افزود: 
نیروهای داعش به عنوان س��الح اجاره ای آماده هر گونه 
توافق و هم��کاری با هر دولتی هس��تند؛ ک��ه هم اکنون 
مشاهده می شود داعش توسط برخی دولت های منطقه 
و فرامنطقه ای، علیه مردم س��وریه و عراق به کار گرفته 

شده  است. 
وی اف��زود: داعش در ع��راق متش��کل از نیروهای بعثی 
 صدام اس��ت که هم اکنون به نیروه��ای تکفیری تبدیل 

شده اند.
ابوعارف اظهار داش��ت: ۶ نفر از ۱۰ رهبر ارش��د داعش، 
بعثی هس��تند، که این موضوع نش��ان دهنده یکی بودن 
 افکار و ش��یوه های حزب بعث متعلق به ص��دام و داعش 

است.
وی با اش��اره به قس��اوت بیش از حد داعش خاطرنشان 
کرد: آنها به نام اجرای احکام اس��المی برای ایجاد رعب 

و وحشت دس��ت به اقداماتی نظیر به اسارت گرفتن زنان 
و کش��تن پدران و مادران در مقابل فرزندان، و آتش زدن 
 افراد و منازل مردم عراق می زنند تا رعب و وحشت ایجاد 

کنند. 
ابوعارف خاطرنشان کرد: بیشترین سود و منافع اقدامات 
تروریس��تی داع��ش در منطق��ه را رژیم صهیونیس��تی 
و آمریکا می برن��د، زیرا آنه��ا با اقدامات وحش��یانه خود 
 امنی��ت منطقه را مخت��ل و تم��دن خاورمیان��ه را نابود 

کردند.
ضمن اینکه مناب��ع مالی و انرژی کش��ورهای منطقه نیز 
تحت الش��عاع جنایات داعش قرار گرفته، و مس��اله اول 
 جهان اس��الم یعنی فلس��طین نیز رو به فراموشی رفته 

است.
ابوعارف درباره اهداف مشترک داعش و منافقین در عراق 
گفت: اقدامات داعش ب��رای ضربه زدن به حکومت فعلی 
عراق صورت می گیرد، ضمن اینک��ه آنها حس می کنند 
ما به دنبال ضرب��ه زدن به نیروه��ای آمریکایی در عراق 
هس��تیم؛ در حالیکه این موضوع به هی��چ وجه واقعیت 
ندارد؛ زیرا هیچ حمله ای به نیروهای آمریکایی از س��وی 
داعش صورت نگرفت��ه و این حرف آنه��ا فقط یک بلوف 

است.
ابوعارف مقص��ر اصلی به وجود آم��دن داعش در منطقه 
را حوزه ه��ای دینی اهل س��نت ب��ه وی��ژه االظهر مصر 
عنوان کرد و گف��ت: این افراد با توس��عه اف��کار افراطی 
در حوزه های دینی منج��ر به به وجود آم��دن نیروهای 
داعش ش��ده اند و همین اف��کار تکفیری آنه��ا منجر به 
حمای��ت از آنها ش��ده اس��ت، ل��ذا بای��د ب��رای نابودی 
گروه ه��ای تروریس��تی نظی��ر داع��ش، علم��ای اه��ل 
 س��نت از حمایت داع��ش و گروه هایی نظیر آنها دس��ت

بردارند. 

سیدپرویز فتاح، روز دوشنبه در آیین تودیع و معارفه 
مدی��رکل کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( خراس��ان 
ش��مالی گفت: این نهاد نبای��د به نفع یا علیه کس��ی 
اقدامی انجام ده��د، یا از امکانات این نه��اد برای این 

منظور استفاده شود.
وی افزود: سیاسی ترین کار ما رسیدگی به محرومان 

است؛ حتی نباید مددجو را ابزار تبلیغ خود کنیم.
وی گفت: ب��رای تغییر و تحول در مرحل��ه اول باید از 
جامعه کارکن��ان خود آغاز کنیم، و نگاه ما نس��بت به 

کارمندان این نهاد نیز حمایتی است.
وی اف��زود: در مرحل��ه اول به مددکاران ک��ه ارتباط 
مستقیم با مددجویان دارند توجه و مسائل و مشکالت 

آنان پیگیری خواهد شد.
رییس کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( در ادامه گفت: 
نظام مالی و بانکی کشور باید به نفع محرومان جامعه 

باشد.
فتاح افزود: هم اکنون ب��ا مجلس، دولت و قوه قضاییه 
تعامل می کنیم تا قوانی��ن الزم در این عرصه تقویت 

شود.
کمیته امداد نباید تبدیل به اداره شود

رییس کمیته ام��داد امام خمینی )ره( ب��ا بیان اینکه 
کمیته امداد نباید به اداره تبدیل ش��ود گفت: در این 

نهاد باید جهادی کار کنیم.
فتاح اف��زود: با مدیری��ت اداری، فضای کش��ور تغییر 
نخواهد کرد؛ بلکه باید با مدیریت جهادی و با حرکتی 
علمی، سیس��تمی و مبتنی بر واقعیت و عمل گرا کار 

کنیم.
 وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش گف��ت: روحیه 
بد اخالقی نیز نباید در بین نیروهای این نهاد باش��د 
و عملکرد ه��ا را نباید زیر س��وال ب��رد؛ و اعالم کنیم 

 که تاریخ از آنجایی ش��روع می ش��ود که ما روی کار 
آمده ایم.

وی هدف این نهاد را چابک س��ازی و اصالح ساختار 
عنوان کرد و گفت: نباید از مددجویان فاصله بگیریم و 
باید از علی )ع( که در روز حکومت داری، و در شب نیز 

مددکاری می کردند الگو بگیریم.
وی با بیان اینک��ه باید درد محروم��ان را درک کنیم 

افزود: در این صورت می توانیم به آنان کمک کنیم.
تولید فقر در جامعه نتایج مدیریت ها است

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان اینکه ما 
فقیر تولید نمی کنیم ،گفت: تولید فقر در جامعه نتایج 
مدیریت ها است، که این امر هم اکنون وضع مطلوب 

کشور ما نیست.
وی افزود: رهبر معظم انقالب به اقتصاد مقاومتی بسیار 

سفارش کرده اند و این امر نیز به نفع محرومان است.
وی گفت: یک مدیر باید در زندگی ش��خصی خود نیز 
رفتار اقتصاد مقاومتی داشته باشد و مانند مردم باشد.

وی با بیان اینکه بنیانگذار انقالب اسالمی امام خمینی 
)ره(، برای رفع محرومیت ها آمده بود گفت: تولید فقر 

را به حساب ما مسووالن بگذارید.
وی همچنین گفت: ه��م اکنون کمیته ام��داد نباید 
تنها وابسته به دولت باشد؛ زیرا که باید بار روی دوش 

مردم باشد.
وی افزود: امام خمینی )ره( س��اده و بدون تشریفات 
بودند، هم اکنون باید رفتار ما مدیران نیز بس��یجی و 
س��اده و بدون مخارج اضافه باشد؛ و هدف تنها تکریم 

مردم باشد.
وی گفت: نبای��د کاری را با دوربی��ن و تبلیغات انجام 
دهیم بلکه در مکتب اس��المی به دس��تگیری اشاره 

شده است.

کمیته امداد حق ورود به انتخابات را نداردمیزگرد » از منافقین تا داعش«
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فاصله میان جامعه و پژوهش های 
روانشناسی برداشته شود

عض��و هیات علم��ی گروه عل��وم تربیت��ی دانش��گاه اصفه��ان گفت: 
پژوهش های روانشناسی برای ورود به عرصه زندگی به برنامه راهبردی 

و استراتژیک، حمایت های مالی و منابع معتبر نیاز دارد.
س��االر فرامرزی ، با اش��اره به جایگاه مهم پژوهش های روانشناس��ی 
در جامعه اظه��ار کرد: مهمتری��ن موضوعی که باید ب��ر پژوهش های 
روانشناس��ی حاکم باشد آوردن روانشناس��ی در حوزه زندگی روزمره 
مردم اس��ت.وی اف��زود: کاربرد روانشناس��ی در عرص��ه جامعه،  مهم 
ترین موضوع اس��ت و پژوهش های روانشناس��ی بای��د جامعه محور و 
زندگی محور باش��ند؛  اما متأس��فانه بخش��ی از پژوهش هایی که در 
ایران می شود، این گونه نیس��ت. عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی 
دانش��گاه اصفهان با اش��اره به مفید ب��ودن پژوهش ه��ای بنیادین در 
تولید علم ادام��ه داد: باید پژوهش ه��ا بتوانند معض��ات اجتماعی را 
رفع کنند و این رویکرد کمت��ر در پژوهش های روانش��ناختی اعمال 
می ش��ود که حاصل آن فاصله میان حوزه روانشناختی و جامعه است.

 فرامرزی تصریح کرد: مس��ایل اجتماعی همچون مس��ایل نوجوانان، 
بزرگساالن، مسایل آموزشی و س��بک زندگی مردم با روانشناسی گره 
خورده است؛  از سوی دیگر نیز آمار طاق و اعتیاد رو به فزونی است و 
آسیب های نوپدید شیوع پیدا کرده اند، اما در این میان جای تغییرات 
کاربردی روانشناس��ی در عرصه اجتماع خالی اس��ت.وی در خصوص 
معضات موجود در حوزه پژوهش های روانشناس��ی تصریح کرد: مهم 
ترین مشکل، عدم حمایت از پژوهش های روانشناسی است. راهبردهای 
دقیق و تعریف شده برای انجام پژوهش های بزرگ در حوزه روانشناسی 
وجود ندارد و هیچ نهاد و دستگاهی از پژوهش های روانشناسی در سطح 
ملی و منطقه ای حمایت نمی کند.عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی 
دانش��گاه اصفهان ادامه داد: نبود حمایت های مالی برای پژوهش های 
خرد در حد پژوهش های دانشجویان کارشناس��ی ارشد و دکتری در 
حوزه روانشناس��ی تنها به کسب مدرک منتهی می ش��ود. فرامرزی با 
بیان اینکه در پژوهش های روانشناسی  حمایت های مالی،  برنامه های 
راهبردی و استراتژیک در سطح کش��ور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: 
اگ��ر از پژوهش های روانشناس��ی حمایت ه��ای مالی ش��ود  و مهم تر 
اینکه یک برنام��ه راهبردی و اس��تراتژیک برای انج��ام پژوهش های 
روانش��ناختی در کشور وجود داش��ته باشد، روانشناس��ان و مشاوران 
می توانند مسایل اجتماعی را بررس��ی کنند و  در نهایت خروجی این 
 پژوهش ه��ا در اختیار برنامه ری��زان فرهنگی و اجتماعی کش��ور قرار 

گیرد.
چرایی استفاده تقلیدی،  از پژوهش های غرب

وی با اش��اره به هزینه بر بودن ابزاره��ا و منابع علمی روانشناس��ی و 
عدم دسترس��ی آنها برای پژوهشگران روانشناس��ی افزود: یکی دیگر 
از خألها و معضات حوزه روانشناس��ی،  عدم دسترس��ی به کتاب ها، 
مقاالت و مجات و ابزارهای روانشناس��ی اس��ت؛ این امر موجب شده 
 که از پژوهش ها و روش های دنیای غرب به صورت تقلیدی اس��تفاده

 شود.

بنای تاریخی کاخ جهان نما
احیا می شود

بازسازی بنای تاریخی کاخ  جهان نمای اصفهان توسط سازمان قطار 
شهری در جلسه کمیسیون ماده 5 اصفهان مطرح شد.

به گزارش  زاینده رود،  به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
اس��تان اصفهان، در جلسه کمیسیون ماده 5 ش��هر اصفهان مقرر شد 
بنای تاریخی جهان نما متعلق به دوران صفویه و دارای مساحت 250 
مترمربع در چهار س��قف،  توسط سازمان قطار ش��هری اصفهان مورد 
بازس��ازی و احیاء قرار گیرد. محمدعلی طرفه،  معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اصفهان در حاشیه برگزاری جلسه کمیسیون ماده 
5 مربوط به شهرس��تان اصفهان گفت: بنای تاریخ��ی کاخ جهان نما با 
مس��احت 250 مترمربع واقع در ابتدای خیابان چهارباغ عباسی مورد 

بازسازی قرار می گیرد. 
وی گفت: با توج��ه به همجواری محل کاخ جهان نما با ایس��تگاه مترو 
امام حسین )ع( و فرصت ایجاد ش��ده در کاخ جهان نما به عنوان یکی 
از ورودی- خروجی های ویژه ایستگاه مترو مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تصریح کرد: 
بنای کاخ جهان نما براساس مستندات تاریخی و پایه ها و پیگیری های 
باستان شناسی انجام گرفته و مطابق طرح مورد تایید میراث فرهنگی 
در محل واق��ع در ابتدای خیاب��ان چهارباغ عباس��ی و در محور میانی 
خیابان توسط س��ازمان قطار ش��هری اصفهان احیاء می  شود. گفتنی 
است در جلسه کمیسیون ماده 5 شهراصفهان تغییر کاربری ها، تقلیل 
عرض گذرها، حذف، تعیین خط بدنه مختلف طرح تفضیلی و بازنگری 

منطقه 15 مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 

حکم حبس برای قاتالن
 بزمجه غول پیکر

 عامان مرگ بزمجه غول پیکر در استان اصفهان مجموعاً به تحمل 9 
ماه زندان محکوم شدند.  روزنامه ایران به نقل از دیده بان حیات وحش 
ایران آورده است: تیرماه سال گذشته تصویری از یک بزمجه غول پیکر 
در رسانه ها منتشر شدکه از یک قنات در اطراف روستای جهاد آباد از 
توابع شاهین شهر اصفهان خارج شده و توسط دو مرد روستایی کشته 
ش��ده بود. به دنبال این حادثه، محیط بانان اصفهان به تحقیق در این 
زمینه پرداخته و عامان کش��تار بزمجه را شناسایی کردند. با شکایت 
اداره کل حفاظ��ت محیط زیس��ت اصفهان، در این زمین��ه پرونده ای 
در دادگستری شاهین شهر و میمه تشکیل ش��د و متهمان به دادگاه 

احضار شدند.
در جریان رس��یدگی به این پرون��ده در ش��عبه 102 دادگاه عمومی 
)جزایی( ش��اهین ش��هر، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تصاویر 
موجود و اعترافات متهمان در جریان تحقیق��ات، هر دو مرد را در این 

اقدام گناهکار شناخت.

استاندار اصفهان تاکید کرد: با حمایت از شهردار جدید 
فعالیت ها را به خوبي به پیش مي بریم.

 به گزارش ایمن��ا،  دکتر رس��ول زرگرپ��ور در دیدار با 
ش��هردار منتخب اصفهان افزود: اس��تانداري اصفهان 
به عنوان بخش حاکمیتي اس��تان،  حمای��ت الزم را از 
مدیریت شهري خواهد داشت؛  چرا که اعتقاد داریم اگر 
شهري زیبا و موفق داشته باشیم و بتوانیم رضایت مردم 
 را جلب کنیم دولت نیز از این رضایت بهره مند خواهد 

شد.
وي با بیان اینکه مدیریت اس��تان و مدیریت ش��هري 
فرصتي براي منازعات با یکدیگ��ر ندارندگفت: موضع 
مدیریت اس��تان در خصوص اس��تیضاح شهردار سابق 
و انتخاب ش��هردار جدید کاما مشخص است و تاش 
خواهم کرد که با حمایت از شهردار جدید فعالیت ها را به 

خوبي به پیش ببریم و شاهد آباداني بیشتر شهر باشیم.
زرگرپور همچنین به تشریح روند استیضاح شهردار سابق 
اصفهان پرداخت و گفت: در ابتداي مسوولیت خود در 
استانداري اصفهان،  قراری  به ورود به مسائل شهرداري 
و شورا نداشتم؛  ولي در زماني که احساس کردم شوراي 
شهر به سمت انحال پیش مي رود،  ورود یافتم و موضوع 

انتخاب شهردار را فیصله دادم.
وي با بیان اینکه اعضاي شوراي اس��امي شهر پس از 
انتخاب ایرادات اساسي را بر روي فعالیت هاي شهرداري 
مطرح کرده بودن��د، افزود: اعضاي ش��ورا براي انتخاب 
شهردار به توافق نهایي نمي رس��یدند و در همین حال 
از دکتر سقائیان نژاد درخواست کردم که خواسته هاي 
منطقي ش��ورا را اجرا کند، ولي بعد از انتخاب شهردار 
 طرفین ازاجرا نش��دن ق��ول و قرارهایي که گذاش��ته 

مي شد ابراز گایه مندي مي کردند.
وي به برگزاري جلسات مختلف با اعضاي شوراي شهر و 
شهردار سابق اشاره کرد و افزود: یک ماه پیش از ایام عید 
برخي از اعضاي شوراي شهر بر روي استیضاح شهردار 
پافشاري کردند که با توجه به ایام نوروز و ورود مسافران 
و نیاز به مدیریت شهر روند استیضاح به بعد از ایام عید 

موکول شد.
رس��ول زرگرپور با بیان اینکه نهایتاً به این جمع بندي 
رسیدم که مدیریت شهري به یک مدیریت فرسایشي 
تبدیل شده بود، اظهارداشت:این شرایط نه به نفع مردم 
و نه توسعه  شهري و نه به نفع ش��هردار بود و راهي جز 

استیضاح باقي نماند.

وي اضافه کرد: به اعضاي شورا توصیه کردم که در صورت 
اصرار بر اس��تیضاح این جریان با رعایت کامل قانون و 

احترام و در فضاي عقایي و منطقي صورت گیرد.
زرگرپور، با بیان اینکه به اعضاي ش��وراي شهر توصیه 
شد که شهرداري در حد شهر بین المللي اصفهان باید 
انتخاب شود، افزود: اصفهان شهري است که ایده، فکر و 
خاقیت از آن صادر مي شود؛ و مدیریت این شهر نیز باید 

کاردان، متخصص و در سطح ملي شناخته شده باشد.
وي با تاکید بر اینکه ش��هردار باید از بدنه ي شهرداري 
و مدیران ش��هرداري ش��ناخت کافي داش��ته باش��د، 
اظهارداشت: شهردار باید نیرویي باشد در عین استقال 

مدیریتي هماهنگي الزم را با شوراي شهر داشته باشد.
زرگرپور، به تغییرات احتمالي در شهرداري اشاره کرد و 
افزود:  شهردار باید در کنار هماهنگي با شورا در انتخاب 

مدیران مستقل عمل کند و به شورا پاسخگو باشد.
رس��ول زرگرپور، با بیان اینکه در ح��ال حاضر فعالیت 
شهرداري زیر ذره بین است، اظهارداشت: آنچه اهمیت 
دارد این است که شهردار جدید یک فرد سیاسي نیست 

بلکه فردي اجرایي است.
از  بعض��ي  ش��د:  ی��ادآور  اصفه��ان  اس��تاندار 
اف��راد در دوره ي قب��ل درس��ت ی��ا نادرس��ت 
فعالی��ت ش��هرداري  مدیریت��ي  س��طح   در 

 مي کردند که شهردار جدید نباید هزینه ي استفاده از 
آنها را پرداخت کند. مدیر ارشد استان گفت: به اعضاي 
شوراي شهر توصیه شده است که بعد از انتخاب شهردار 

رعایت اعت��دال را کنند؛ چرا که هر ک��دام از آن ها یک 
وظیفه ي مشخص و معین قانوني دارند و باید هردو بر 

اساس اعتدال حرکت کنند.
مترو،  اولویت اول و از دغدغه هاي اصلي مدیریت 

شهري خواهد بود
شهردار منتخب اصفهان نیز در این دیدار ضمن تشکر 
از برخورد اصولي و منطقي استاندار در موضوع انتخاب 
شهردار و قدرداني از حمایت ایشان به بیان اولویت هاي 
خود پرداخت و گفت: مترو،  اولویت اول و از دغدغه هاي 

اصلي مدیریت شهري خواهد بود.
جمالي نژاد با بی��ان اینکه تعامل با مدیریت اس��تان و 
دستگاه هاي اجرایي را در دستور کار خود قرار داده است، 
اظهارداشت: اعتقاد زیادي به شورا دارم و سعي خواهم 

کرد که هماهنگ با شورا حرکت کنم.
وي در خصوص انتخاب مدیران گفت: انتخاب مدیران 
از طیف هاي مختلف و با توجه به خط مشي و روحیات 
آن ها براي ایجاد بهترین تیم در مدیریت شهري انتخاب 
خواهند ش��د. دکتر جمالي نژاد اضافه کرد: اس��تاندار 
اصفهان مدیریت شهري را بخش��ي از مدیریت استان 
بدانند؛  چرا که این ارتباط، تعامل، همدلي، همزباني و 

رفاقت مي تواند براي همه مفید باشد.
شهردار منتخب اصفهان تاکید کرد: با مدیریت جهادي 
و برنامه ریزي صحیح و کار 2۴ ساعته در جهت آباداني 
بیشتر شهر گام بر مي داریم و به موارد سیاسي ورود پیدا 

نخواهیم کرد.

در دیدار استاندار و شهردار منتخب اصفهان مطرح شد:

با حمايت از شهردار، فعاليت ها را به خوبي پيش مي بريم

اخبار کوتاه

بايد از همه ظرفيت های مختلف، به ويژه رسانه به عنوان عنصر فرهنگ ساز استفاده کنيم

آب اصفهان از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و معتقدیم به 
لحاظ قانونی و شرعی نباید آب بدون کیفیت در شبکه باشد 
و در چهار سال گذشته ، عدالت کمی و کیفی در توزیع آب 
در شمال ، جنوب ، شرق و غرب اصفهان یکسان بوده است .

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان ، به مناسبت 
هفته صرفه جویی اول تا هفتم تیر ، در جمع خبرنگاران با 
بیان این مطلب گف��ت : ما به عنوان یکی از دس��تگاه های 
متولی حوزه آب ، ع��اوه بر ارائه خدم��ات آب و فاضاب ، 
معتقدیم اگر بخواهیم در موضوع مدیریت مصرف آب گام 
مؤثر برداریم تا به اهداف مجموعه وزارت نیرو برس��یم باید 
از همه ظرفیت های مختلف به ویژه رس��انه بعنوان عنصر 

فرهنگساز استفاده کنیم .
هاشم امینی افزود : منابع آبی جهان ناشی از منابع سطحی 
و زیرزمینی بوده و منابع سطحی ناشی از بارندگی در طول 
س��ال می باش��د. وی ادامه داد : میزان بارندگی در جهان 
 حدود 700 ت��ا 750 میلی متر ، در آس��یا ح��دود 600 تا 
650 میلی متر ، در کشورمان 200 تا 250 میلی متر بوده 
که امروز به 205 میلی متر رسیده و استان اصفهان در اقلیم 
خش��ک و نیمه خش��ک ، 120 میلی متر بوده که امروز به 
110 میلی متر رسیده اس��ت . این درحالی است که سرانه 
آب تجدید پذیر 130 میلیارد متر مکعب در سال بوده که 
امروز این میزان به کمتر از 105 میلیارد متر مکعب در کشور 

رسیده است .
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان ، کاهش 
بارندگی ، حجم ذخیره س��دها در کاهش آب س��فره های 
زیرزمینی به خاطر برداشت نامتعارف و ... را از چالش های 
مدیریت آب کشور خواند و گفت : ما در استان اصفهان در 
 حوزه ش��رب بیش از 85 حلقه از حیز انتفاع به خاطر افت
  آب ه��ای زیرزمینی به لحاظ کیفی دچار مش��کل ش��ده

 است . البته اگر برنامه ریزی جدی درخصوص آب نداشته 
باشیم آینده تأمین آب کشور سخت خواهد بود .

امینی گفت : اگر در کشوری ، میزان سرانه آب تجدیدپذیر 

برای هر نفر در س��ال زیر 1700 مترمکعب باشد،  شرایط 
تنش آبی و زیر هزار مترمکعب بحران آب است؛ که میزان 
سرانه آب تجدیدپذیر برای هر نفر در سال در استان اصفهان 

900 مترمکعب بوده یعنی وارد بحران آب شده ایم .
وی با بیان اینکه بر اساس نظر دانش��مندان حوزه آب ،  ما 
باید سه حوزه صنعت ، کشاورزی و شرب را مدیریت کرده 
تا زندگی مان و فرزندان مان دچار مخاطره نشوند گفت : در 
 حال حاضر 85 درصد آبی که در اختیار مردم اس��تان قرار

 می گیرد،  از رودخانه زاین��ده رود و 15 درصد از چاه های 
عمیق و قنوات تأمین شده که 3/8 میلیون نفر در قالب 93 

شهر و 300 روستا تحت پوشش می باشند .
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��اب اس��تان اصفهان آب 
را موضوع ملی دانس��ت و گف��ت : همه م��ردم و نهادهای 
فرهنگس��از بای��د وارد مدیری��ت مص��رف آب ش��ده و 
رس��انه ها نی��ز به ای��ن ام��ر کمک کنن��د و ب��ی منت در 
 راس��تای فرهنگس��ازی مص��رف بهین��ه آب ت��اش 

کنند .
امینی معتقد اس��ت مدیریت مصرف آب و فرهنگس��ازی 
مصرف آب باید در طول س��ال تداوم داش��ته و منحصر به 
هفته صرفه جویی نباشد . وی خاطر نشان کرد : باتوجه به 
حساسیت و تأکیدات استاندار ، س��ند جامع آب در بخش 
تأمین ، توزیع و مصرف آب در ش��ورای بح��ران تصویب و 
مقرر شد.  در نخستین گام ، دستگاه های اداری استان برای 
اجرای این سند پیشقدم شوند که فعالیت های خوبی هم 

تاکنون انجام شده است .
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان گفت : 
در سال 93 حدود 10۴ کیلومتر ش��بکه های فرسوده آب 
استان اصاح و در سه سال گذشته نیز 328 کیلومتر شبکه 
 آب در اس��تان را اصاح کردیم . عاوه بر این با اس��تفاده از

 تکنولوژی های نش��ت یابی روز،  فقط در س��ال 93 ، 150 
لیتر بر ثانیه از نشتی شبکه های خطوط آب جلوگیری و در 

سه سال گذشته نیز این میزان به 750 لیتر بر ثانیه رسید .
امینی گفت : سال گذشته ، برای اولین بار در کشور ، سامانه 
مدیریت فشار و سامانه تله متری آب را راه اندازی کردیم و 
به منظور رفع سریع حوادث ، 103 دستگاه G.P.S بر روی 

ناوگان تعمیرات نصب ، تا به اهداف مورد نظر برسیم .
این درحالی اس��ت که حدود 136 هزار برداشت غیرمجاز 
از انشعاب آب مشترکان داش��تیم که یکی از آنها استفاده 

از پمپ های غیرمجاز بر روی انشعابات مشترکان است .
وی در مورد میزان آب های بدون درآمد شبکه اصفهان هم 
گفت : میزان آب بدون درآمد در س��ال 86 ، 30 درصد بود 
که امروز به 17/5 درصد رسیده است . البته متوسط میزان 
آب بدون درآمد در کشور 2۴ درصد بوده و امید داریم میزان 

آب بدون درآمد در اصفهان باز هم کاهش داشته باشد و به 
رتبه اول کاهش میزان آب بدون درآمد کشور دست یابیم .

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان افزود : با 
اقدامات انجام ش��ده ، س��رانه مصرف آب خانگی در استان 
اصفهان را به 153 لیتر در روز رس��اندیم که این میزان در 
سال 87 ، 182 لیتر برای هر نفر در شبانه روز بود و از سال 
92 نیز استاندارد سرانه مصرف آب خانگی کشور که 150 
لیتر بود،  به 130 لیتر در شبانه روز برای هر نفر تقلیل یافت .

امینی افزود : تعداد انش��عابات در بخش خانگی حدود 88 
درصد و در غیرخانگی 12 درصد و حجم مصرف در بخش 
خانگی 79 درصد و غیر خانگی 21 درصد می باش��د . این 
در حالی اس��ت ک��ه 87/3 درصد مش��ترکان ، بین صفر تا 
20 مترمکعب در حد الگو مصرف م��ی کنند و در مجموع 
علیرغم 30 هزار انشعاب ، هشت دهم درصد کاهش مصرف 

را شاهد بودیم .
وی به بخش تعرفه آب هم اشاره کرد و گفت : علیرغم اینکه 
معتقدیم یکی از راه های بازدارن��ده در مصرف آب ، اعمال 
تعرفه های افزایشی برای مشترکان است؛  اما در سال جاری 
تا امروز ، افزایش تعرفه آب نداشته؛  ولی برنامه های دولت 
 برای مصرف کنندگان باالی ۴0 مترمکعب در ماه ، افزایش

 تعرفه های بیش��تر ب��وده تا مانع��ی برای اس��تفاده از آب 
مشترکین پرمصرف باشد .

وی با بیان اینکه قیمت تمام ش��ده هر مترمکعب آب بیش 
از 500 تومان اس��ت گفت : ف��روش آب در بخش خانگی 
برای هر مترمکعب ، در حال حاضر 230 تومان می باش��د 
و از 7 میلی��ون و 173 هزار قبض ، ب��ه 600 هزار قبض که 
پرمصرف بودند،  در سال 93 نامه الصاق و تذکر دادیم و به 
529 مشترک اخطار ویژه داده شد و آب 1۴1 فقره استخر 
پرمصرف قطع و 20 فقره انشعاب غیرمجاز در فضای سبز 
شناسایی شد که این کار،  امسال نیز استمرار خواهد داشت .

همچنین 23 فق��ره کارواش که الگوی مص��رف را رعایت 
نکردند با سه فقره انش��عاب غیرمجاز برخورد شد و به 11 
کارواش اخطار قطع آب در استان داده شد . 26 فقره اخطار 
نیز به باغات که آب شرب را برای فضای سبز و پر کردن 

استخر داده شد که 8 مورد منجر به قطع آب شد .
امینی به اقدامات فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف 

آب هم اش��اره کرد و گفت : تولید و پخش برنامه 
های متعدد رادیو تلویزیونی ، درج و انتشار 
3900 خبر در رسانه ها ، تهیه و توزیع 22 
هزار پوس��تر صرفه جوی��ی در مصرف آب 
، توزیع 50 هزار لوح فش��رده ، انتش��ار 11 

هزار کتاب کودک با عنوان »آب را ول نکنید« 
، 700 هزار پیامک ، تولید فیلمهای پویانمایی آموزشی و 

داستانی ، برگزاری جشنواره فیلم و عکس با موضوع جلوه 
های آب ، و ... بخشی از اقدامات فرهنگی مدیریت مصرف 

آب در استان اصفهان در سال 93 می باشد . 
 مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��اب اس��تان اصفهان به 
پروژه های عمرانی اشاره کرد و گفت : در سال گذشته 319 
کیلومتر توسعه و اصاح شبکه آب و 897 کیلومتر توسعه 
و اصاح فاضاب انجام و در حال حاضر در شهرستان های 
مختلف شبکه فاضاب و تصفیه خانه در دست اجراست و 
در ش��هرهای نجف آباد ، تیران ، درچه ، لنج��ان ، مبارکه ، 
فریدونشهر و شهرضا،  در حال حاضر در حال توسعه شبکه 
فاضاب هس��تیم . همچنین اجرای خط انتق��ال خیابان 
کهندژ به منظور افزایش فشار دبی در بافت مرکزی اصفهان 
مدنظر بوده و اقدامات متنوع در بخش سامانه های تله متری 

و ... در حال انجام است .
امینی بار دیگر از رس��انه های اس��تان اصفهان خواست تا 
در طول تابستان سال جاری ، در فرهنگسازی شهروندان 
 برای اس��تفاده بهینه از آب و مدیریت مص��رف آب تاش 

کنند .
وی اف��زود : همش��هریان بای��د حداقل صرف��ه جویی که 
هدفگذاری ، 20 درصد در مصرف آب است برای دستیابی 

به شرایط مطلوب در تابستان را همواره مدنظر داشته 
باشند تا بتوانیم تابستان را به خوبی سپری کنیم . این 
درحالی است که تا امروز هیچکدام از چاه های متفرقه 
در ش��هر اصفهان در مدار قرار داده نشد تا در شرایط 

سخت از آنها بهره گیری شود .
 مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان

 ، مص��رف  فرهن��گ   : گوی��د  م��ی   
زم��ان   ، مص��رف   م��کان 
مص��رف   مق��دار   ، مص��رف 
روش  از  مص��رف  ن��وع  و 

 ه��ای مدیری��ت مص��رف آب در بخ��ش خانگی ب��وده و
نی��ز  آب  کاهن��ده  تجهی��زات  از  گی��ری  به��ره    
م��ی توان��د بی��ن 30 ت��ا 55 درص��د مص��رف آب 
ای��ن س��رمایه مل��ی ه��در  را کاه��ش ده��د ت��ا 

 نرود .
امینی این را هم گفت که ش��رکت تعاونی مصرف کارکنان 
و کارگران ش��رکت آب و فاضاب استان اصفهان،  آمادگی 
فروش اقام کاهن��ده آب به ش��هروندان را با 
تخفیف و حت��ی اقس��اط دراز مدت 
داشته تا همه مردم بتوانند میزان 

مصرف آب خود را کاهش دهند .



يادداشت

خبر 

معاون وزير صنعت اعالم کرد:

 نحوه دريافت يارانه 
سود تسهیالت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نحوه دریافت یارانه 
سود تسهیالت بانکی توسط تولیدکنندگان، صنعتگران 

و صادرکنندگان را اعالم کرد.
علی یزدان��ی ورزنه، ب��ا بیان اینک��ه بخش��ی از یارانه 
تولی��د به ص��ورت کم��ک و بخش��ی دیگ��ر در قالب 
تس��هیالت ن��رخ س��ود پرداخ��ت می ش��ود، گف��ت: 
تس��هیالتی که باب��ت یارانه نرخ س��ود تس��هیالت به 
تولیدکنن��دگان داده می ش��ود در دل 143 میلی��ارد 
 توم��ان یاران��ه ای اس��ت که تاکن��ون پرداخت ش��ده

 است.
وی اف��زود: بخ��ش عم��ده ای از یاران��ه پرداخت��ی به 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت به ص��ورت کمک 
 ب��وده و بخش��ی از آن نی��ز یاران��ه س��ود تس��هیالت 

است.
مع��اون مناب��ع انس��انی و ام��ور اس��تان های وزی��ر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت درب��اره پرداخ��ت یارانه 
بخ��ش تولید در س��ال گذش��ته اظهار کرد: ب��ا توجه 
به اینکه س��ال گذش��ته اولوی��ت پرداخت بر اس��اس 
قان��ون یاران��ه خانوار ب��وده اس��ت می��زان پرداختی 
 ای��ن یارانه به ق��دری باال بود ک��ه گلوی تولی��د را هم 

گرفت.
به گفته یزدانی میزان وص��ول درآمدهای هدفمندی 
یارانه ه��ا در س��ال گذش��ته به ان��دازه ای نب��ود که با 
توجه به وضعیت منابع کش��ور و یاران��ه بخش خانوار 
 بت��وان تزریقی از ای��ن محل ب��ه بخش تولی��د انجام 

داد.
وی با اش��اره به پرداخ��ت 143 میلیارد توم��ان یارانه 
به بخ��ش تولید در س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری 
ادامه داد: به رغم اینکه در س��ال ج��اری محدودیت ها 
و مش��کل ها حت��ی نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته نیز 
بیش��تر ش��ده اس��ت تاکن��ون رق��م 143 میلی��ارد 
 تومان باب��ت یارانه به بخ��ش تولید اختص��اص یافته

 است.
یزدان��ی همچنی��ن درب��اره چگونگی دریاف��ت یارانه 
س��ود تس��هیالت توس��ط بخش های مختل��ف تولید 
گف��ت: درب��اره صادرکنن��دگان س��ازمان توس��عه 
تجارت فهرس��ت این اف��راد و میزان صادرات ش��ان را 
در اختیار دارد و مش��خص می کند که کدام ش��خص 
 یا ش��رکت ها می توانن��د از این تس��هیالت اس��تفاده 

کنند.

رییس اتحادیه فناوران رایانه، از آغاز طرح جدیدی در رابطه با 
تعمیرات و خدمات پس از فروش کاالهای سرمایه ای مرتبط 

باIT خبر داد.
س��ید مه��دی میرمه��دی اظهار ک��رد: ب��ا اجرایی ش��دن 
ط��رح جدید تعمی��رات و خدم��ات پس از ف��روش کاالهای 
س��رمایه ای مرتبط ب��ا فن��اوری اطالعات، ت��الش می کنیم 
تا پایان ش��هریور ح��دود 80 درص��د از کااله��ای قاچاق و 
 غیراستاندارد مرتبط با فناوری اطالعات را از بازار جمع آوری

 کنیم.
تولید کارت های گارانتی در زیرزمین ها و خانه های مسکونی!

وی گفت: در حال حاضر قاچاق در این حوزه بس��یار اس��ت و 
متاس��فانه گارانتی هایی که برای این کاالها وجود دارد بعضا 
تقلبی ب��وده و در زیرزمین ها یا خانه های مس��کونی ش��اهد 

 فعالیت عده ای هستیم که کارت های گارانتی تقلبی را تولید 
می کنند.

رییس اتحادیه فناوران رایانه افزود: ارزش کارت های گارانتی 

متفاوت اس��ت و با قیمت های مختلف به قاچاقچیان فروخته 
می ش��ود و آنها روی کاالهای خود نصب می کنند ولی زمانی 
که کاال با مشکل مواجه و فرد مجبور می شود به یکی از دفاتر 
خدمات پس از ف��روش کاالی مربوطه مراجع��ه کند متوجه 
تقلبی بودن کاال می شود. میرمهدی، در عین حال تاکید کرد: 
از حدود دو سال گذشته طرحی را در حال بررسی داشتیم که 
به موجب آن کلیه  کاالهای مرتبط با فناوری اطالعات تحت 
 پوش��ش آن قرار گرفتند و از گارانتی واقعی برخوردار شوند ،

که این طرح اجرایی ش��ده و به زودی ش��اهد تبعات بس��یار 
 مثبت آن و ریش��ه کن ک��ردن قاچاق در این ح��وزه خواهیم

 بود.
رییس اتحادیه فناوران رایانه بیان کرد: این طرح با همکاری 

سازمان حمایت و تعزیرات انجام می شود.

معاون س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
گفت: پوشاک و البسه در زمره کاالهای مشمول قیمت گذاری 
این س��ازمان نیس��ت، و قیمت فروش آنها براساس عرضه و 
تقاضا و توس��ط واحدهای تولیدی مربوطه تعیین می ش��ود 
 که س��ومین رتبه ش��کایات مردم��ی را درخص��وص گرانی

 دارد.
وحید منایی، اظهار کرد: بیش از دو دهه اس��ت که در قوانین 
و مقررات مربوط به تنظیم بازار، انواع پوش��اک و البس��ه اعم 
از تولید داخ��ل و وارداتی ب��ه دلیل کثرت تن��وع، تغییرات 
مس��تمر فصلی و تع��دد واحده��ای تولی��دی و توزیعی در 
 زمره کاالهای مش��مول قیم��ت گذاری این س��ازمان نبوده

 است.
وی اف��زود: ای��ن س��ازمان ط��ی چند س��ال اخیر ب��ا درک 
 ش��رایط و مش��کالت تولیدکنندگان صنایع مزبور، همواره و 
حتی المقدور این بخش را حمایت کرده است؛ به طوری که 
در تفاهم نامه های فی مابین با انجمن صنایع نساجی ایران، 
تفویض قیمت گذاری محصوالت همانند بسیاری از کاالهای 
 غیرضروری به واحده��ای تولیدی مورد تاکی��د قرار گرفته

 است.
وی درباره اظه��ارات اخیر دبی��ر اتحادیه تولی��د و صادرات 
نس��اجی و پوش��اک ایران مبنی براینکه » س��خت گیری ها 
و محدودیت ه��ای س��ازمان حمای��ت در قیمت گ��ذاری 
پوش��اک موجب فش��ار به برندهای داخلی می شود«، گفت: 
ایش��ان حتی یک نمون��ه از مصادی��ق نرخ گذاری پوش��اک 

که توسط س��ازمان حمایت صورت 
 گرفت��ه باش��د را ارائ��ه نک��رده 

است. 
معاون کاالهای س��رمایه ای و 

خدمات س��ازمان حمایت با 
طرح این پرس��ش که چرا 
پوشاک داخلی علی رغم 
حمایت های تعرفه ای باال 
و طوالنی مدت و واگذاری 
نرخ گ��ذاری، نتوانس��ته 
جای��گاه خ��ود را در بین 
مصرف کنن��دگان داخلی 
پیدا کند، ادام��ه داد: چرا 
پوش��اک در ای��ام خاص، 
س��ومین رتب��ه ش��کایات 
و گالیه های مردم��ی را در 
خص��وص گران��ی ب��ه خود 
اختص��اص می ده��د؟ چ��را 
تولیدکنن��دگان راه اعت��الی 
صنع��ت پوش��اک داخلی که 
و  که��ن  فرهن��گ  دارای 
اصی��ل ایران��ی - اس��المی 

اس��ت را فق��ط ارتباط با 
نش��ان های غرب��ی 

ج��ای  ب��ه  تولیدکنن��دگان  چ��را  و  نن��د؛  دا  م��ی 
به کارگیری از نام و نش��ان ایرانی از برندها و عناوین خارجی 
و جعل��ی جهت باال رفت��ن تیراژ ف��روش محصوالت خود 

استفاده می کنند؟
وی در ادامه با تاکی��د بر اینکه چ��را واحدهای عرضه 
کننده پوشاک دس��ت دوم، به اصطالح » تاناکورایی« 
بای��د س��ال ها در نق��اط مختلف کش��ور عرضه ش��ود و 
گس��ترش یابد، بی��ان کرد: تم��ام عرضه کنن��دگان مطابق 
با قانون حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان در برابر کاال 
و خدم��ات مورد عرضه مس��وول هس��تند و این س��ازمان و 
س��ازمان های صنعت، مع��دن و تج��ارت اس��تان ها مکلف 
هس��تند طبق قانون، در ص��ورت دریافت ش��کایت مردمی 
 از هر ن��وع کاال یا خدمات نس��بت ب��ه رس��یدگی آن اقدام 

کنند.
منای��ی، با اش��اره به اینک��ه برندس��ازی صرفا انتفاع س��ود 
بیشتر و ممتاز ش��دن قیمت محصوالت نس��بت به سایر 
تولیدکنندگان نیس��ت، تاکی��د ک��رد: تولیدکنندگان 
مربوطه در مقابل استفاده از نش��ان تجاری، اطمینان 
خاط��ر ب��ه مصرف کنن��دگان پیرام��ون قیم��ت 
مناس��ب، کیفی��ت محص��ول، دسترس��ی آس��ان 
و خدم��ات پس از فروش به مش��تریان، ن��وآوری و 
ارائ��ه محص��والت جدی��د به ب��ازار، تامی��ن کاال 
 ب��رای تم��ام اقش��ار جامعه را نی��ز بای��د در نظر 

بگیرند.

معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

80 درصد از کاالهای قاچاق فناوری اطالعات، جمع آوری می شوند

گرانی پوشاک، سومین شکایت مردمی
شرکت توانیر، مردم را به 
صرفه جويی دعوت کرد

شرکت توانیر، با دعوت مردم به صرفه جویی اعالم 
کرد: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی 
بر افزایش دما از هموطنان درخواس��ت می ش��ود 
مدیری��ت مصرف ب��رق را به ویژه در س��اعت های 
اوج بار )س��اعات 12 تا 16 و 19 تا 23( در دستور 
کار خود قرار دهند و همچنان ب��ا صرفه جویی در 
مصرف، کارکنان صنعت برق را برای ارایه خدمت 
بهتر و تامین برق پایدار یاری رسانند.به نقل از روابط 
عمومی ش��رکت توانیر ، با آرزوی قبولی طاعات و 
عبادات هموطنان عزیز در م��اه مبارک رمضان، به 
اطالع می رس��اند، گرمای هوا که نس��بت به سال 
گذشته زودتر شروع و تداوم بیش��تری نیز داشته، 

باعث افزایش فزاینده مصرف برق شده است.
راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق:

- خام��وش کردن المپ ه��ای اضافی و اس��تفاده 
 از روش��نایی طبیع��ی در روز، س��اده تری��ن راه 

صرفه جویی در مصرف برق است.
- دمای مناس��ب ب��رای تنظی��م ترموس��تات در 
کولره��ای گازی بین 23 تا 25 درجه س��انتیگراد 

است.

عالمت استاندارد 4 فرآورده 
غذايی باطل شد

بیش از 3000 بطری دوغ غیراس��تاندارد در تهران 
توقیف شده، که مدیرکل اداره استاندارد نام تجاری 
این محصوالت توقیف ش��ده را »ده��ک« عنوان و 
اعالم کرد: پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد چهار 
فرآورده غذایی ابطال ش��ده اس��ت. به گفته مسلم 
بیات، دوغ غیراس��تاندارد با ن��ام تجارتی »دهک« 
 در جریان نظارت کارشناسان و بازرسان استاندارد 
ب��ر واحده��ای تولی��دی شناس��ایی ش��ده و ب��ا 
 متخلف��ان ای��ن واحدها برخ��ورد قانون��ی خواهد

 شد.
 بر اس��اس گزارش اداره کل اس��تاندارد تهران، در 
مدت اخیر پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد چهار 

فرآورده غذایی نیز ابطال شده است.
مدیرکل اس��تاندارد ته��ران گفت: پروان��ه کاربرد 
عالمت استاندارد فرآورده های سوپ نیمه آماده با 
نام تجارتی » هاتی کارا«، نوشیدنی میوه ای بدون 
 گاز با نام تجارتی » الوها بهشاد اکسل«، و غیره ...، 
در جلس��ات کمیته عالئم خ��رداد م��اه اداره کل 

استاندارد تهران ابطال شده است.
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حصر وراثت
4/142 آقای احمد اوژن نیا دارای شناسنامه شماره 1129 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1586/94ح10 
اقامتگاه   75/11/17 تاریخ  در   47358 بشناسنامه  تحویلیان  عزت  شادروان  که   داده 
به: است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود   دائمی 
1- احمد اوژن نیا ش.ش 1129 )فرزند( 2- بتول اوژن نیا ش.ش 53732 )فرزند( 3- 
با  اینک  )فرزند(.  نیا ش.ش 453  اوژن  الهه  )فرزند( 4-  نیا ش.ش 68726  اوژن  زهره 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8206 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1312 شماره  شناسنامه  دارای  تاش  مه  نیلوفر  خانم   4/143
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1589/94ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان امین ا... رافعی بشناسنامه 1283 در تاریخ 93/12/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و 
سه دختر و یک همسر به اسامی زیر:1- اکبر رافعی ش.ش 394 )پسر متوفی( 2- اصغر 
رافعی ش.ش 1882 )پسر متوفی( 3- رسول رافعی ش.ش 539 )پسر متوفی( 4- محمد 
رافعی ش.ش 1272603350 )پسر متوفی( 5- مهدی رافعی ش.ش 1273902025 )پسر 
متوفی( 6- مریم رافعی ش.ش 2147 )دختر متوفی( 7- فاطمه رافعی ش.ش 1442 )دختر 
متوفی( 8- زهره رافعی ش.ش 4530 )دختر متوفی( 9- نیلوفر مهتاشی ش.ش 1312 
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(.  )همسر 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8207 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 27  زفره  الماسی  آقای رضا   4/144
کالسۀ 1520/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ 93/5/12  در  بشناسنامه 1739  زفره  الماسی  مهدی  که شادروان  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رضا 
الماسی زفره ش.ش 27 )فرزند( 2- جمشید الماسی زفره ش.ش 53 )فرزند( 3- هوشنگ 
الماسی زفره ش.ش 11 )فرزند( 4- مختار الماسی زفره ش.ش 1612 )فرزند( 5- فاطمه 
الماسی زفره ش.ش 52 )فرزند( 6- زهرا زبوئی ش.ش 2649 )همسر( 7- حبیب الماسی 
زفره ش.ش 38 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:8208 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   28 شماره  شناسنامه  دارای  پور  حاجی  حسن  آقای   4/145
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1558/94ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان آسیه حاجی پور بشناسنامه 1270527551 در تاریخ 92/3/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
حسن حاجی پور ش.ش 28 )پدر( 2- شمسی کوهکن ش.ش 10 )مادر( والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8209 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/146 خانم زینب یزدانی دارای شناسنامه شماره 2427 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1556/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان معصومه زارعان بشناسنامه 1863 در تاریخ 93/5/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی یزدانی ش.ش 
2417 )فرزند( 3- زینب یزدانی ش.ش 2427 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8210 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   10 شماره  شناسنامه  دارای  کردآبادی  امیر  آقای   4/147
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1561/94ح10  کالسۀ 
 توضیح داده که شادروان حسین کردآبادی بشناسنامه 5 در تاریخ 93/4/21 اقامتگاه 
به: است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود   دائمی 

)فرزند(   1937 کردآبادی ش.ش  اکرم   -2 )زوجه(   33 ابری ش.ش  بتول صالحی   -1
)فرزند(  ابوالفضل کردآبادی ش.ش 267  )فرزند( 4-  اعظم کردآبادی ش.ش 318   -3
)فرزند(والغیر.  کردآبادی ش.ش 326  اکبر  )فرزند( 6-  کردآبادی ش.ش 10  امیر   -5
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8211 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/148 آقای عبدالرسول مستاجران گورتانی دارای شناسنامه شماره 1138 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 1554/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان نرجس خاتون خلیلیان گورتانی بشناسنامه 1365 
در تاریخ 92/10/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
)فرزند( 2- گوهر  گورتانی ش.ش 1138  عبدالرسول مستاجران  به:1-  است  منحصر 
مستاجران گورتانی ش.ش 1733 )فرزند( 3- محمود مستاجران گورتانی ش.ش 632 
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )همسر( 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8212 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   891 شماره  شناسنامه  دارای  نیا  ریاحی  شیده  خانم   4/149
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1560/94ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان مرتضی ابراهیمی درمیانی بشناسنامه 2 در تاریخ 94/1/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
ابراهیمی درمیانی  )فرزند( 2- شیما  ابراهیمی درمیانی ش.ش 1276022751  شهریار 
ش.ش 1274635268 )فرزند( 3- عباس ابراهیمی درمیانی ش.ش 102 )پدر( 4- جمیله 
)همسر(   891 درمیانی ش.ش  ابراهیمی  شیده   -5 )مادر(   5 درمیانی ش.ش  ابراهیمی 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر. 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8213 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/150 آقای محمد اسماعیل مدیحی چهارسوقی دارای شناسنامه شماره 1953 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 1571/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فتح ا... مدیحی چهارسوقی بشناسنامه 106 در تاریخ 
93/11/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
مدیحی  حمیدرضا   -2 )فرزند(   27817 ش.ش  چهارسوقی  مدیحی  احمد  به:1-  است 
 1953 ش.ش  چهارسوقی  مدیحی  محمداسمعیل   -3 )فرزند(   696 ش.ش  چهارسوقی 
)فرزند( 4- زهره مدیحی چهارسوقی ش.ش 629 )فرزند( 5- زهرا مدیحی چهارسوقی 
ش.ش 1259 )فرزند( 6- فاطمه مدیحی چهارسوقی ش.ش 1216 )فرزند( 7- ندا مدیحی 
با  اینک  )همسر(.   928 ش.ش  علماءزاده  اکرم   -8 )فرزند(   1512 ش.ش  چهارسوقی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8214 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ نظریه کارشناسی 
آقای  علیه  و  حیدری  مرضیه  خانم  له  4113/93ش.ح/2  پرونده  خصوص  در   4/151
اسماعیل  آقای  می گردد.  ارائه  کارشناسی  صورتجلسه  عقیل  فرزند  قاسمی  اسماعیل 
قاسمی چنانچه اعتراضی به نظریه کارشناسی داریند ظرف مهلت 3 روز آینده به شعبه 
نبش چهارراه  دوم اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان شیخ صدوق – 
وکال مراجعه نمایید. شرح کاال: 1- چرخ خیاطی 2- اسنک ساز 3- جا حوله ای دو عدد 
عدد  6- شش  مختلف  رنگهای  در  عدد  دستی هشت  حوله   -5 بزرگ  حمام  حوله   -4
روبالشتی 7- جالباسی پشت دری سه عدد )قابل نصب بر روی درب اطاق( 8- حصیر 
مسافرتی 9- سرویس بهداشتی و جاصابونی، جا مسواکی، جا مایع دستشوئی، برس 
10- تشک دو نفره )160×200( 11- چهار عدد بالشت کنار اتاقی 12- پتو مسافرتی 13- 
چمدان مسافرتی )زرشکی رنگ( 14- سشوار برقی 15- هشت عدد مالفه 16- سرویس 
حوله حمام 17- جالباسی پایه سنگی 1 عدد 18- حوله حمام صورتی بزرگ 19- چاقو 
تکی بزرگ مشکی دو عدد 20- سرویس کامل قابلمه روحی و ماهی تابه و سینی و 
کفگیر و مالقه بزرگ مجلسی 21- سرویس قابلمه شش تکه لعابی سرمه ای 22- سبد 
استیل سه تیکه 23- سینی مالمین طرح قهوه 24- سرویس کفگیر و مالقه چوبی 25- 
سرویس کفگیر مالقه تفلون دو دست 26- سه عدد ظرف پیتزاخوری 27- شش عدد 
لیوان دسته دار 28- پارچ و لیوان شربت خوری 24 عدد 29- پارچ و لیوان نوشابه 
پارچ  ایرانی 31-  معمولی  لیوان  و  پارچ  عدد 30-  دو  پارچ  و  مربعی  عدد   12 خوری 
چینی سفید 32- فنجان دسته دار 12 عدد 33- فنجان چای خوری 12 عدد 34- دو عدد 
شکرپاش 35- تنگ و جام دور طالئی یک دست 36- دو عدد لیوان دسته دار بزرگ 37- 
یک جفت شکالت خوری قایقی 38- دو جفت ساالدگیر نقره ای 39- جاشمعی پایه دار 
شیشه ای بلور 40- سرویس ظرف پالستیکی صورتی مسافرتی 41- سرویس ظرف 
پالستیکی کرمی گرد 42- قهوه خوری سفید و دور طالئی با قندان جعبه ای 43- قهوه 
خوری سفید با پایه 44- جا اسکاچی نقره ای 45- جا قاشقی بلور دو عدد 46- سرویس 
مالمین شش نفره 47- سبد مسافرتی سفید 48- زیر قابلمه چوبی چهارعدد 49- زیر 
قابلمه حصیری سکه تیکه 50- شیشه مخصوص روغن مایع 51- گل کنار سینی 52- 
گیره  سفید،  آویز  بند   -54 آشپزخانه  آویز  گیره   -53 بلور  خوری  سس  جفت  چهار 
پرده  دار قرمز کوچک 56-  فتیله  لباسی یک حلقه 55- چراغ  لباس دو بسته و طناب 
حریر کامل 57- کاور کامل لوازم برقی 58- گلدان سبز تزئینی 59- تابلو 7×100 طرح 
)عکس(  زنبق  گل   50×70 تابلو   -61 )عکس(  دختر   50×70 تابلو   -60 زمستان)عکس( 
62- مجسمه، جاشمعی چوبی گرد، قاب 5 تیکه، قاب 3 تیکه، انواع شمع تزئینی، تزئینات 
یخچال، گل های مصنوعی، سنگ های تزئینی. جمع کل ارزش ریالی کسری صورت 
جهیزیه خانم مرضیه حیدری طبق صورتجلسه مورخ 93/11/19 به مبلغ 42/450/000 
)چهل و دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار( ریال می باشد. م الف:8891 مدیر اجرای 

احکام شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/152 در خصوص پرونده کالسه 94-87 خواهان مهرزاد کرباسی دادخواستی مبنی 
نموده است وقت  تقدیم  به طرفیت علی نصوحیان  ریال  مبلغ 35/900/000  بر مطالبه 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5/30عصر  ساعت   94/5/13 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
می شود.روز  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
مجتمع  حقوقی   15 شعبه  می باشد.م الف:9607  شهود  شهادت  استماع  قرار  رسیدگی 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/153 در خصوص پرونده کالسه 47/94 خواهان احمد ایگدر به وکالت خانم مهتاب 
الزام به پرداخت عین حق زارعانه مقوم بر 3/500/000  بر  بهرامی دادخواستی مبنی 
ریال مطروحه در پرونده کالسه 472/92ش36 و توقیف و خسارات وارده به طرفیت 
مورخه  شنبه  سه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  دامادی  محسن  سید 
94/5/13 ساعت 4/3عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9617 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  آغچه  نیازی  احمد  پرونده کالسه 94-276 خواهان  در خصوص   4/154
مبنی بر الزام خوانده به نقل و انتقال یک دستگاه موتورسیکلت سفر125 مدل 1386 به 
شماره انتظامی 9167شیراز65 به انضمام هزینه دادرسی مقوم به پنجاه میلیون ریال 
به طرفیت امین توفیق زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  94/5/13 ساعت 4عصر 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9626 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  خواه  وطن  مجید  خواهان   244/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/155
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا امیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 94/5/14 ساعت 4/15 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:9628 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/156 در خصوص پرونده کالسه 341/94ش45 خواهان وحید محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد عبدالهی قلعه سوخته تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/5/15 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9664 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  نسبی  طاهر  خسرو  خواهان   19/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/157
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا حق شناس تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/5/15 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9665 شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
احضار 

اکبر  آقای  علیه  را  شکایتی  عباس  فرزند  کاظمی  فاطمه  خانم  اینکه  به  نظر   4/158
به  پرونده  نموده که  انفاق مطرح  بر ترک  دائر  ا...  فرزند رحمت  نورالدین وند   کاظمی 
کالسه 940331د15 این دادیاری ثبت گردیده لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم 
حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت 
یک ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید 
در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ضمنا هزینه نشر 
آگهی با دادگستری می باشد.م الف:9689 شعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

ناحیه 4 اصفهان 



یادداشت یادداشت

هفت هنر

 تفاهمنامه همکاری صنایع دستی
 با سازمان زندان ها

معاونت صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی با س��ازمان زندان ها و 
اقدامات تامین و تربیتی کشور تفاهم نامه همکاری امضا می کنند.

حجت مرادخانی، مش��اور معاون صنایع دستی درباره امضای این 
تفاهم نامه بیان کرد: این تفاهم نامه روز چهارش��نبه )10 تیرماه( 
میان بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دس��تی و ابوالفضل حجتی 
پور، معاون سالمت و اصالح تربیت س��ازمان زندان ها در سازمان 

میراث فرهنگی امضا می شود.
وی گفت: توسعه و ارتقاء همکاری دو جانبه پیرامون برنامه ریزی 
و سیاست گذاری در بخش صنایع دستی، پرورش و هدایت فکری 
و فنی مددجویان برای رس��یدن به خودباوری، ارتقاء مهارت های 
هنری و صنایع دستی مددجویان، کاهش بزهکاری و جلوگیری 
 از تکرار ج��رم به واس��طه کس��ب مهارت های هنری و اش��تغال

 صنایع دستی، بسط، گس��ترش و ترویج هنرهای سنتی و بومی 
کشور از جمله اهداف امضای این تفاهم نامه است.

مشاور معاون صنایع دس��تی همچنین درباره موضوع زمینه های 
همکاری بیان کرد: موضوع زمینه های همکاری اس��تفاده از توان 
آموزش��ی معاونت هنرهای سنتی و صنایع دس��تی، همکاری در 
زمینه فعالیت های حمایتی مددجویان، تشکیل کارگروه مشترک 
به منظور تهیه و تدوین برنامه های مش��ترک بین صنایع دستی و 
سازمان زندان ها، برنامه ریزی و مشارکت در زمینه گردهمایی ها، 

جشنواره ها و نمایشگاه ها صنایع دستی است.
مرادخانی گفت: امید اس��ت با همکاری و تعامل دراین زمینه در 
راستای ارتقاء سطح آموزش و مهارت های صنایع دستی به سمت 

اشتغال پایدار در این زمینه قدم برداریم.

زمین خواری در پایتخت 4
س��ریال پایتخت ۴ برای پرداختن به لزوم حفظ اراضی کشاورزی 
و جلوگیری از تغییر کاربری آن با همکاری س��ازمان امور اراضی 
کشور ، در قس��مت های آتی به موضوع تخلفات ساخت و ساز در 

زمین های کشاورزی می پردازد.
همچنین همزمان با راه اندازی سامانه تلفنی 131 که مسوولیت 
رسیدگی و دریافت گزارش های مردمی در خصوص تغییر کاربری 
غیرمجاز زمین های کشاورزی را بر عهده دارد، سریال پایتخت نیز 

درگیر این موضوع شد.
س��ازمان امور اراضی کش��ور با همکای س��ریال پایتخت ۴ برای 
فرهنگ س��ازی در خصوص مبارزه با تغییر کارب��ری زمین های 

کشاورزی به این موضوع می پردازد.
در قسمت های 15 الی 16 به بعد این سریال براساس  نقش یکی 
از بازیگران در شورای ش��هر، به موضوع تغییر کاربری زمین های 

کشاورزی پرداخته می شود.
بر اس��اس اطالعات به دس��ت آمده ماش��ین مخصوص گش��ت 
مراقب��ت از اراض��ی نیز که توس��ط یک��ی از بازیگران ای��ن فیلم 
 درخواست شده است،  در قس��مت های بعدی این سریال حاضر

 می شود.

معاونت اداری و مالی انجمن سینمای 
جوانان ایران منصوب شد

طی مراسمی فرید فرخنده کیش رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
انجمن سینمای جوانان ایران در جمع معاونان و همکاران انجمن، 
مهربان فرهودی را به عنوان معاون اداری و مالی انجمن سینمای 

جوانان ایران منصوب کرد.
فرخنده کیش در جریان این مراسم با اش��اره به تغییرات جزیی 
انجمن سینمای جوانان ایران در دو ماه گذشته و جدا شدن مهدی 
پیماندار معاون اداری و مالی پیش��ین انجم��ن، انتصاب مهربان 
فرهودی را در این س��مت ادامه روند پویایی و رش��د در ساختار 

خانواده انجمن سینمای جوانان ایران توصیف کرد.
وی با اشاره به این موضوع که انجمن سینمای جوانان ایران یک 
خانواده است و برخالف س��ایر نهادهای فرهنگی و سینمایی یک 
اداره نیست س��اختار این خانواده را اس��توار بر همدلی و مهربانی 
دانس��ت. در ادامه این مراس��م معاونان و همکاران انجمن با ارائه 
نقطه نظ��رات و دیدگاه های خود تنظیم و تقس��یم دقیق بودجه، 
توجه به تمامی فعالیت های انجمن را از مهم ترین مواردی که در 

ساختار اداری و مالی انجمن باید لحاظ شود دانستند.
مهربان فره��ودی دانش آموخته مقطع کارشناس��ی در رش��ته 
شنوایی شناس��ی از دانشگاه علوم پزش��کی ایران و دارای مدرک 
دانشنامه مدیریت تدارکات داخلی از س��ازمان مدیریت صنعتی 

است.
ازجمله فعالیت ه��ای وی می توان به مدیر تأمین برنامه ش��رکت 
فرهنگی هنری جوانه پویا، مدیر طرح و برنامه موسسه رسانه های 
تصویری، دبیر کمیته بازنگری و هماهنگی امور اجرایی موسسات 
تابعه معاونت امور سینمایی و س��معی و بصری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و مدیریت در چندین س��ازمان اداری، فرهنگی و 
درمانی اش��اره کرد. وی همچنین ترجمه و تألیف چندین عنوان 

کتاب در حوزه علم مدیریت را در کارنامه خود دارد.

»شاخه ای در دست باد« راهی بازار شد
آلبوم موس��یقی »شاخه ای در دس��ت باد« به خوانندگی کامران 
مرتضوی و از سوی موسسه  » سی لحن باربد« وارد بازار موسیقی 

شد.
همچنین این اثر که بر اساس اشعاری از شاعران معاصر خلق شده 
اس��ت، اش��عاری از رهی معیری، گلچین معانی، پمان بختیاری، 
شفیعی کدکنی، اس��ماعیل فرزانه، حامد حس��ینخانی و سمانه 

بابایی را در دل خود دارد.
صبح خنده ها،خوب نگاهش کردم، آواز دشتی با پیانو، گل ناز، تو 
مرو، میهن مهر و شاخه ای در دست باد قطعاتی هستند که در این 

آلبوم خواهیم شنید.
»شاخه ای در دست باد« روی نغماتی از پیمان خازنی و در قالب 
موسیقی ارکسترال تدوین شده اس��ت که عالوه بر برخورداری و 
بهره مندی از شاخصه های موسیقی ملی، سعی دارد از تازگی های 

شعر معاصر به نفع موسیقی ملی بهره ببرد.
این اثر یکی از آخرین آثاریست که زنده یاد علیرضا خورشیدفر در 

آن به هنرنمایی پرداخته است.
این اثر از امروز در تمام مراک��ز معتبر فروش محصوالت فرهنگی 

در دسترس عموم است.

دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت با حضور 150 مشارکت 
کننده در محل نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان 
واقع در پل شهرستان برپا شد.  این نمایشگاه 7 تا 13 تیرماه 

در اصفهان دایر است. 
در مراس��م افتتاحیه، اس��تاندار اصفهان، معاون سیاسی- 
امنیتی اس��تانداری اصفهان، اعضای شورای اسالمی شهر، 
دکتر کامران نماینده مردم اصفه��ان در مجلس، مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اس��تان، فرماندار اصفهان، مدیر کل اوقاف 
و امور خیریه اس��تان، رییس س��ازمان تبلیغات اس��المی 
استان، معاون قرآن و عترت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان، رییس مرک��ز تحقیق��ات رایانه ای ح��وزه علمیه 
 اصفهان، رییس حوزه علمیه خواهران و معاونان و مدیران

 دستگاه های اجرایی اس��تان حضور داشتند. اجرای گروه 
 های تواشیح و گروه کر و س��خنرانی کودک حافظ قرآن از

 برنامه های مراسم افتتاحیه بود. نمایشگاه قرآن در رمضان 
امس��ال در 10 هزار مترمربع فضا با مشارکت کنندگانی از 
شهرهای اصفهان، تهران، قم و خراس��ان رضوی برپا شده 
است. ۴0 مجموعه در زمینه قرآن و عترت، 50 مجموعه در 
زمینه قرآن و هنر، 15 مجموعه در زمینه مؤسسات قرآنی، 
۴0 مجموعه در زمینه قرآن و حوزه نش��ر، 25 مجموعه در 
زمینه قرآن و تکنولوژی ش��امل نرم افزارهای قرآنی و 15 

مجموعه در زمینه قرآن و خانواده حضور یافته اند.   
اس��تاندار اصفهان و دیگر مقام��ات پس از چی��دن روبان 

نمایشگاه، از سالن های نمایشگاه بازدیدی مفصل کردند. 
راه حل بحران ها،  در قرآن کریم وجود دارد

رس��ول زرگرپور در این مراس��م  گفت: راه حل بسیاری از 

مش��کالت و بحران های اجتماعی کش��ور، در متن و بطن 
قرآن کریم وجود دارد.

وی اف��زود: در زمین��ه اس��تفاده از بودجه ه��ای قرآنی و 
همچنین جه��ت دهی بخش��ی از بودجه های پژوهش��ی 
دس��تگاه ه��ا در زمین��ه فعالی��ت ه��ای قرآن��ی تأکی��د 
 فراوان��ی دارم و معتقدم انج��ام پژوهش ه��ای کاربردی و 
آسیب شناس��انه با محوریت قرآن کریم، می تواند بسیاری 
از مشکالت اجتماعی و بحران های کنونی کشور را مرتفع 
سازد و بدون شک این اقدام، بسیار مؤثرتر از برپایی صدها 
کنفرانس و همایش خواهد بود. وی با اشاره به این که تجلی 
حقیقت قرآن، باید در همه ابعاد زندگی ما منعکس ش��ود، 
بیان داشت: کاربرد مفاهیم و آموزه های قرآنی شاید امروزه،  
بیش از هر زمان دیگری می تواند نجات دهنده بشر باشد. از 
این رو در میان بمباران اطالعات و هجمه مسموم مفاهیم 
غلط و هدف گذاری شده، می توان به معجزه کتاب آسمانی 

پناه برد و در دامان امن آن آرام گرفت. 
وی به نهادها، مجامع و موسسات قرآنی توصیه کرد: توجه 
به نیاز روز نس��ل جوان، آموزش مفاهی��م و معارف قرآنی 
با تکیه بر خالقی��ت و نوآوری، جوان پس��ند بودن، جذاب 
و کارب��ردی بودن آموزه ه��ا، اس��تفاده از فضاهای مجازی 
و س��ایبری برای جایگزین ک��ردن مفاهیم و آم��وزه های 
 قرآنی به جای اطالعات و محتوای مس��مومی که در برخی

 رس��انه ه��ا وج��ود دارد و نس��ل ام��روز را م��ورد 
هجم��ه و خط��ر ق��رار م��ی ده��د، اط��الع رس��انی 
ه��ا،  فعالی��ت  از  کام��ل  و  هن��گام  ب��ه   درس��ت، 
جریان س��ازی فعالی��ت های قرآن��ی اس��تان اصفهان در 

سطح کش��ور، اس��تفاده از ابزار هنر و نوآوری برای افزایش 
تأثیرگ��ذاری این فعالیت ه��ا، تهیه بانک ه��ای اطالعاتی 
منسجم و به روز از فعاالن قرآنی اس��تان، توجه به موضوع 
نخبه پروری در حوزه فعالیت های قرآنی و جذب اس��اتید 

خوش فکر و متبحر را  مورد توجه قرار دهند. 
نمایش�گاه قرآن و عترت، ب�زرگ ترین رویداد 

قرآنی سال استان است
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
 گف��ت: دوازدهمین نمایش��گاه ق��رآن و عت��رت، با حضور

 اس��تان های اصفهان، تهران، قم و خراسان رضوی، برگزار 
شده است و مشارکت کنندگان، دس��تاوردهای خود را در 
محورهای مختلف ق��رآن و هنر، قرآن و خان��واده، قرآن و 
عترت، قرآن و حوزه نش��ر و قرآن و تکنول��وژی به نمایش 
گذاشته اند.   رس��ول محققیان اظهار کرد: این نمایشگاه، 
سنت نیکو و حسنه ای است که به پیشنهاد و خواست مرجع 
عالیقدر و ریی��س حوزه علمیه اصفه��ان، حضرت آیت اهلل 
العظمی مظاهری، بنا نهاده شد و با حمایت و رهنمودهای 
ایشان، امسال به دوازدهمین دوره برپایی خود رسیده است.  
وی افزود: در نمایشگاه امسال ۴0 مجموعه در زمینه قرآن 
و عترت، 50 مجموعه در زمینه ق��رآن و هنر، 15 مجموعه 
در زمینه مؤسس��ات قرآنی، ۴0 مجموع��ه در زمینه قرآن 
و حوزه نش��ر، 25 مجموع��ه در زمینه ق��رآن و تکنولوژی 
شامل نرم افزارهای قرآنی و 15 مجموعه در زمینه قرآن و 
خانواده دس��تاوردهای خود را در 10 هزار متر مربع فضای 
نمایش��گاهی عرضه خواهند کرد. محققیان اظهار کرد: در 
دنیای امروز نیز که گویی تش��خیص خوبی از بدی و حق از 
باطل، سخت و پیچیده شده است، قرآن کریم حبل المتین 
خود را پیش پای انسان قرار می دهد تا با شعاع همیشه زنده 
و پرفروغ این کتاب مقدس، بتواند راه را از بیراهه تشخیص 
دهد و در دام انحرافات و بدعت ها گرفتار نشود.  محققیان 
ادامه داد: در ش��تاب زندگی های عصر حاضر نیز که تعدد 
گفتمان ها و برداشت ها پیش آمد کرده و انسان پرمشغله و 
پردغدغه، خود را در تنگنای شرایط اسیر یافته است، شاید 
حضور در فضاهای قرآنی تلنگری بس عمیق برای کسانی 
باشد که تش��نه و مشتاق این آموزه ها هس��تند؛  اما نسخه 
عملی آن را برای عصر حاضر و جامعه امروز در دست ندارند. 
دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت که امسال نیز به همت 
شرکت نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان، برگزار 
شده است، به عنوان بزرگ ترین رویداد قرآنی سال تالش 
دارد پاسخگوی سواالت و دغدغه هایی از این دست باشد. 
وی خاطر نشان کرد: ماحصل تالش چندین ماهه ستاد این 
نمایشگاه، ممیزی یکصد و 50 مشارکت کننده از میان حجم 

انبوه متقاضیان بوده است. 

استاندار اصفهان، دوازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت را  افتتاح کرد؛

 نمایشگاه اصفهان، نورانی شد 
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قرار تامین خواسته
4/129 شماره دادنامه: 9409970361700375 شماره پرونده: 9409980361700206 
به  علی  فرزند  بلداجی  رحیمی  محمد  آقای  خواهان:   940231 شعبه:  بایگانی  شماره 
نقش  نمایشگاه   – کامیون  نمایشگاههای  شهرک   – جدید  شاهپور   – اصفهان  نشانی 
آقای  آقای علی کاظمی چله گاهی فرزند جمعه 2-  فاقد پالک خواندگان: 1-   – جهان 
تامین  مجهول المکان خواسته:  نشانی  به  همگی  عبدالمناف  فرزند  دانیالی  الدین  برهان 
خواسته گردشکار: خواهان به شرح فوق و به طرفیت خوانده درخواست صدور قرار 
قبول  از  پس  که  است  نموده  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  را  خواسته  تامین 
درخواست و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل است و با بررسی 
تامین خواسته: نظر  اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار مینماید. قرار 
به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است و 
ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 ق.آ.د.مدنی 
قرار تامین خواسته معادل مبلغ 200/000/000 ریال از اموال خواندگان )متضامنًا( بابت 
وجه چک شماره 263614-94/03/09 بانک ملی شعبه غدیر لردگان تا پایان رسیدگی 
صادر و اعالم می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار قبل از ابالغ قابل 
می باشد.م الف:8308  دادگاه  این  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز  ده  و ظرف   اجرا 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/130 شماره دادنامه: 9309970361701152 شماره پرونده: 9209980361701374 
 – اصفهان  نشانی  به  مهرابی  ناهید  خانم  خواهان:   921389 شعبه:  بایگانی  شماره 
پالک243   – جواداالئمه  بن.بست   – خ.معلم   – دوم  شفاهی  حکیم  انتهای   – خ.پروین 
خ.ولیعصر   – بهارستان  نشانی  به  کتایونچه  حیدری  علیرضا  آقای   -1 خواندگان: 
جنوبی – مجتمع اریانا – ورودی2- بلوک4- واحد31، 2- خانم شیوا حقانی به نشانی 
پالک21، 3- آقای خداداد استکی  کوچه شهید شرف الدین –  خ.شریعتی –  اصفهان – 
به نشانی اصفهان – خ.جی – خ تاالر – کوچه سمیه – پالک8، 4- خانم سکینه حیدری 
 -33 بن.بست   – بهشت شرقی  خ.هشت   – خ.بزرگمهر   – اصفهان  نشانی  به  کتایونچه 
پالک405- طبقه اول، 5- آقای مجتبی منصوری به نشانی مجهول المکان 6- خانم استال 
علیجانی به نشانی اصفهان – خ.جی – خ.مهدیه – خ.محمدی – بن.بست مهدیه – پالک27 
خواسته: سایر دعاوی غیرمالی گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مهرابی  ناهید  دادگاه: در خصوص دعوی خانم  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت 
فرزند محمدحسن به طرفیت 1- آقای علیرضا حیدری کتایونچه فرزند حسین 2- خانم 
استال علیجانی فرزند جالل 3- آقای مجتبی منصوری فرزند رحمت ا... 4- آقای خداداد 
استکی 5- خانم سکینه استکی کتایونچه 6- خانم شیوا حقانی فرزند ایرج به خواسته 
از  انتقال سند رسمی دو دانگ مشاع  بر  انجام تعهد مبنی  به  اول  الزام خوانده ردیف 
منزل مسکونی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1390/12/21 مقوم به مبلغ 5/100/000 
تومان به انضمام جبران خسارات دادرسی دادگاه نظر به اینکه حسب مفاد دادخواست 
تقدیمی بنا به إذعان خواهان محل موضوع خواسته در رهن بانک می باشد و براساس 
جوانان  مسکن  و  ملت  بانک  رهن  در  فیه  متنازع  محل  نیز  استنادی  نامه  مبایعه  مفاد 
خواهان  دعوی  مرتهن  إذن  بدون  رهنی  مال  انتقال  نبودن  نافذ  لحاظ  به  لذا  می باشد 
آیین  قانون   793 و   2 ماده  به  مستنداً  و  ندانسته  استماع  قابل  مطروحه  کیفیت  به  را 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 
مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم استماع دعوی خواهان را 
صادر و اعالم می نماید قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:8310 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
قرار تامین خواسته

4/131 شماره دادنامه: 9409970361700197 شماره پرونده: 9409980361700091 
شماره بایگانی شعبه: 940104 خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقای امیر 
 – پلیس  چهارراه   – خ.توحید   – به نشانی اصفهان  قاسمیان دستجردی فرزند حسین 
عباس  فرزند  رضائی  علیرضا  آقای   -1 خواندگان:  واحد15  طبقه3-  ماکان3-  مجتمع 
2- خانم فاطمه رامی فرزند هوشنگ 3- آقای حسین ذاکرزاده فرزند حبیب ا... 4- آقای 
سعید نظارتی فرزند بخشعلی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: تامین خواسته 
تامین  قرار  درخواست صدور  خوانده  طرفیت  به  و  فوق  به شرح  خواهان  گردشکار: 
خواسته را به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول درخواست و 

ثبت آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل است و با بررسی اوراق پرونده 
به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار مینماید. قرار تامین خواسته: نظر به اینکه خواهان 
ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است و ارکان و شرایط 
درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 ق.آ.د.مدنی قرار تامین خواسته 
معادل مبلغ 287/000/000 ریال از اموال خواندگان )متضامنًا( بابت قسمتی از وجه چک 
شماره 0011326858-93/09/12 عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران تا پایان رسیدگی 
صادر و اعالم می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار قبل از ابالغ قابل 
می باشد.م الف:8311  دادگاه  این  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز  ده  و ظرف   اجرا 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
قرار تامین خواسته

4/132 شماره دادنامه: 9409970361700200 شماره پرونده: 9409980361700090 
شماره بایگانی شعبه: 940103 خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقای امیر 
قاسمیان دستجردی فرزند حسین به نشانی اصفهان – خیابان توحید – چهارراه پلیس 
– ساختمان ماکان3- طبقه3- واحد15 خواندگان: 1- خانم فاطمه گوهری فرزند محمد 
فرزند حسین فتحی  اصغر  آقای   -3 اصغر  علی  فرزند  رنانی  سلیمی  محمد  آقای   -2 

فرزند  نژاد  بابائی  علی  اسماعیل 5- خانم سمیه  فرزند  رنانی  بابائی  آقای مجتبی   -4
خواسته  تامین  خواسته  تامین  خواسته  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  محمدرضا 
تامین  قرار  درخواست صدور  خوانده  طرفیت  به  و  فوق  به شرح  خواهان  گردشکار: 
خواسته را به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول درخواست 
با بررسی اوراق  و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل است و 
پرونده به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار مینماید. قرار تامین خواسته: نظر به اینکه 
خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است و ارکان و 
شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 ق.آ.د.مدنی قرار تامین 
خواسته معادل مبلغ 349/000/000 ریال از اموال خواندگان )متضامنًا( بابت قسمتی از 
وجه چک شماره 63950-93/02/13 تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد. هزینه 
اجرای قرار به عهده خواهان است قرار قبل از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.م الف:8312 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
اجراییه 

4/133 شماره اجراییه: 9410420361700121 شماره پرونده: 9209980361701487 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921502 شعبه:  بایگانی  شماره 
9410090361700839 و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9309970361700711 محکوم 
احمدی  مرتضی   -2 المکان  مجهول  نشانی  به  عوض  فرزند  فروغی  ناصر   -1 علیهم 
پالک57،   – اقاداودی  کوچه شهید   – خ.باغ دریاچه   –  فرزند عیسی به نشانی اصفهان 
اند به  ا... آب پیما فرزند حیدرعلی به نشانی مجهول المکان متضامنًا محکوم  3- روح 
به  اقساطی خودرو  فروش  )قرارداد  بابت خواسته  ریال  مبلغ 127/000/000  پرداخت 
شماره 86/1093 مورخ 86/09/19( و خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
)92/12/19( لغایت پرداخت بر مبنای نرخ 18% برای مانده بدهی و همچنین هزینه های 
دادرسی )2%محکوم به( و حق الوکاله وکیل 4/248/000 ریال طبق تعرفه در حق خواهان 
 – خ.شیخ صدوق شمالی   – اصفهان  نشانی  به  دیوانداری  علی  مدیریت  به  ملت  بانک 
مدیریت امور شعب بانک ملت و نیز پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 6/477/000 ریال 
در حق صندوق دولت. 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   28 نمائید.م الف:8314 شعبه  توجه  10آبان 1377  مالی مصوب  محکومیت های 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ نظریه کارشناس 
اصفهان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه  احکام  اجرای  مدیر   4/134
احترامًا بازگشت به ابالغیه مورخ 93/9/27 در خصوص پرونده کالسه 522/93 مبنی 
منتخب  کارشناس  اینجانب  اصفهان  پنج  باقیمانده 3211 بخش  ثبتی  پالک  ارزیابی  بر 
رسمی دادگستری ضمن حضور در محل آن شعبه و مطالعه پرونده مربوطه در تاریخ 
93/9/27 در معیت خواهان آقای اصغر اسفندیاری به طرفیت خانم فاطمه محمدی از 
محل مورد نظر واقع در اصفهان – خیابان سهروردی )سیمین( – نرسیده به خیابان باغ 
دریاچه – نبش کوچه ارغوان مطابق کروکی زیر بازدید نموده و ضمن دریافت اسناد 
مالکیت و مطالبقت آن با محل به استحضار می رساند: ملک مذکور با عرصه با مساحت 
501/5 مترمربع زمینی شمالی جنوبی دو طرفه و دو نبش بوده به طوری که در سمت 
شمالی به طول 15/2 متر در نبش کوچه قدس و در ضلع جنوبی به طول 13/7 متر در 
نبش کوچه ارغوان قرار داشته و در جهات شرقی و غربی به طول 36 متر به ترتیب 
در مجاورت پالک مسکونی بدون ساخت و پیاده روی خیابان سهروردی قرار دارد. 
که ساختمانیست  خارجی  نمای  بدون  قدیمی  اعیانی  مترمربع   800 با حدود  ملک  این 
آهنی  قوطی  ستونهای  و  باربر  سیمانی  بلوک  و  آجری  دیوارهای  از  مرکب  سازه  با 
مختلف  قسمتهای  در  بلوک  تیرچه  و  )طاق ضربی(  آجر  و  آهن  از  مرکب  و سقفهای 
ساختمان مشتمل است بر دو باب مغازه تجاری به موازات خیابان سهروردی و سه 
باب مغازه با ورودی از داخل معبر شمالی )کوچه قدس( و حدود 690 مترمربع انبار 
و ساختمان مسکونی و غیرتجاری با قدمت حدود 20 سال ساخت که بدون استفاده 
و به صورت متروکه از بیرون از ساختمان مشاهده شده و با توجه به مسدود بودن 
دربهای ورودی – داخل ساختمان رویت نگردید. همچنین انشعابات آب و برق و گاز در 
محل ملک مشاهده و متصل می باشد. با عنایت به موارد فوق و موقعیت محل، مساحت 
عرصه و اعیانی، نوع و کاربری و قدمت بنا، دو طرفه و دو نبش بودن و بر زیاد موازی 
با خیابان اصلی، مشترکات و متعلقات متصله و سایر عوامل موثر، قیمت پایه مزایده 
دانگ مشاع  که سه  اصفهان  پنج  در بخش  واقع  باقیمانده 3211  ثبتی  پالک  ششدانگ 
از ششدانگ مالکیت آن در دفتر امالک شماره 566 به نام خانم فاطمه محمدی فرزند 
محمدرحیم به ثبت رسیده است به مبلغ 32/800/000/000 ریال ارزیابی می گردد. لذا 
قیمت پایه مزایده سهم خوانده )سه دانگ مشاع از ششدانگ( به مبلغ شانزده میلیارد 
و چهارصد میلیون ریال معادل یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون تومان محاسبه 

می گردد. خانم فاطمه محمدی فرزند محمدرحیم در خصوص 
دعوی اصغر اسفندیاری به طرفیت شما در مهلت مقرر فوق 
جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا 
شعبه  احکام  اجرای  شوید.م الف:8321  حاضر  شعبه  این  در 
ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان                           

                                               حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   335 شماره  شناسنامه  دارای  نوربخش  عبدالعلی  آقای   4/135
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1524/94ح10 
توضیح داده که شادروان بدرالزمان نوربخش بشناسنامه 13069 در تاریخ 94/1/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
عبدالعلی نوربخش ش.ش 335 )فرزند( 2- اقدس نوربخش ش.ش 12578 )فرزند( 3- 
پری دخت نوربخش ش.ش 46 )فرزند( 4- شهال نوربخش ش.ش 284 )فرزند( والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8199 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/136 آقای رضا شریفی دارای شناسنامه شماره 682 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1579/94ح10 
داده که شادروان خدایار شریفی بشناسنامه 1661 در تاریخ 94/2/10 قامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رضا شریفی 
ش.ش 682 )فرزند( 2- حسین شریفی ش.ش 1272728420 )فرزند( 3- اکرم شریفی 
فاطمه شریفی   -5 )پدر(   20 ابراهیم شریفی ش.ش   -4 )فرزند(  ش.ش 1270851251 
بلمیری ش.ش 773 )مادر( 6- صنمبر شریفی ش.ش 2 )همسر( والغیر. اینک با انجام 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8200 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
به شرح   1270301179 دارای شناسنامه شماره  قهساره  رفیعی  آقای حسین   4/137
دادخواست به کالسۀ 1545/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی رفیعی قهساره بشناسنامه 24 در تاریخ 
93/4/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
 است به:1- فاطمه رفیعی ش.ش 3 )زوجه( 2- فاطمه بیگم حسینی مبارکه ش.ش 5 )زوجه(

قهساره  رفیعی  4- حسین  )فرزند(   1271809974 قهساره ش.ش  رفیعی  علیرضا   -3
ش.ش 1270301179 )فرزند( 5- حسن رفیعی قهساره ش.ش 1271028395 )فرزند( 
ش.ش  قهساره  رفیعی  مریم   -7 )فرزند(   8316 ش.ش  قهساره  رفیعی  معصومه   -6
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  با  اینک  1271028387 )فرزند(. 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:8201 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   432 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی  مقتدری  علیرضا  آقای   4/138
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1590/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا مقتدری اصفهانی بشناسنامه 643 در 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   94/1/31 تاریخ 
منحصر است به:1- علیرضا مقتدری اصفهانی ش.ش 432 )فرزند( 2- اعظم مقتدری 
اصفهانی ش.ش 55277 )فرزند( 3- نرگس مقتدری اصفهانی ش.ش 689 )فرزند(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8202 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/139 خانم شهین صفائی دارای شناسنامه شماره 528 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1549/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود مقدم نژاد بشناسنامه 1053 در تاریخ 93/8/10 اقامتگاه دائمی خود 
نژاد  به:1- محمد مقدم  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
ش.ش 11389 )فرزند( 2- شهرزاد مقدم نژاد ش.ش 3466 )فرزند( 3- شهین صفائی 
ش.ش 528 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:8203 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/140 آقای احمد اوژن نیا دارای شناسنامه شماره 1129 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1585/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدعلی اوژن نیا بشناسنامه 15497 در تاریخ 64/4/27 اقامتگاه دائمی 
به:1- احمد اوژن  خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
نیا ش.ش 1129 )فرزند( 2- بتول اوژن نیا ش.ش 53732 )فرزند( 3- زهره اوژن نیا 
ش.ش اول )فرزند( 4- الهه اوژن نیا ش.ش 453 )فرزند( 5- عزت خانم تحویلیان ش.ش 
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )همسر( 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8204 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/141 آقای فرخ میرزائی دارای شناسنامه شماره 31 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1523/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد محمد بیگی خوندابی بشناسنامه 9 در تاریخ 93/2/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فرخ میرزائی 
 -3 )فرزند(   1175 بیگی خوندابی ش.ش  محمد  زهرا   -2 )زوجه(   31 خوندابی ش.ش 
نفیسه محمد بیگی خوندابی ش.ش 2664 )فرزند( 4- اعظم محمدبیگی خوندابی ش.ش 
والغیر.  )فرزند(   40785 ش.ش  خوندابی  محمدبیگی  محمدرضا   -5 )فرزند(   377734
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8205 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
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 جدایی راه
اکبر  ایمانی از اصفهان

از ذوب آهن، به تيم ملي 
دعوت مي شوم

 کشف امير قلعه نویي در س��پاهان رضایت نامه خود را از ذوب آهن دریافت کرد، 
تا راهش پس از چهار سال از فوتبال اصفهان جدا شود.

اکبر ایمان��ی، اولين ب��ازی خود در س��طح اول فوتبال ای��ران را در لي��گ نهم با 
 پيراهن س��پاهان انجام داد. امير قلعه نویي این بازیكن را در ليست خود قرار داد، 
اما در دوران حضور ل��وکا بوناچيچ بود که ب��ه این بازیكن اردبيل��ی که آن زمان 
هنوز نوجوان بود، س��ه چهار بازي نصفه و نيمه رس��يد. لوکا در ليگ س��يزدهم 
 ام��ا اعتقاد وی��ژه اي به او پي��دا کرد و بعده��ا او را هم��راه با خود ب��ه ذوب آهن

 آورد.
برخ��اف س��پاهان او در ذوب آهن فرصت بيش��تری برای بازی پي��دا کرد. این 
بازیكن 23 س��اله به تدریج در حال تثبي��ت جایگاه خ��ود در ذوب آهن بود که 
خبر رس��يد باش��گاه به همكاری خود ب��ا او پایان داده اس��ت؛ ت��ا در فصلی که 
ذوب آهن سياست خود را بر حفظ اس��كلت تيمی فصل قبل گذاشته، ایمانی از 
 معدود بازیكنانی باش��د که جایی در برنامه های فصل بع��د یحيی گل محمدی

 نداشته باشد.

محمد نژاد مهدي، مدافع مياني پدیده به تيم فوتبال ذوب آهن پيوست. نژاد مهدي 
اميدوار است با درخش��ش در ذوب آهن بار دیگر اعتماد کي روش را جلب کند و به 
تيم ملي دعوت شود. او در مورد حضورش در ذوب آهن مي گوید: خيلي وقت بود که 
به دنبال کارهایم بودم تا به ذوب آهن بروم، و خدا را شكر که این امر محقق و رسما 
حضورم در تيم ذوب آهن قطعي شد. وي ادامه مي دهد: ذوب آهن بدون تعارف یكي 
از بهترین تيم هاي فعلي فوتبال ایران است و فوتبال خوبي ارائه مي دهد به همين 

دليل به این تيم پيوستم تا بازي ام بيشتر به چشم بياید.
نژاد مهدي افزود:  تمام تاش��م را مي کنم که جواب اعتماد گل محمدي را بدهم و 

بهترین بازي ها را براي تيم ذوب آهن در ليگ و آسيا به نمایش بگذارم.
مدافع جدید ذوب آهن، در مورد تيم ملي مي گوی��د: براي اردوي آفریقاي جنوبي 
 دعوت شدم، اما آس��يب دیدگي ام باعث ش��د نتوانم در خدمت تيم ملي باشم. اما

  به امي��د خدا با حض��ور در ذوب آهن و جدیت و س��خت کوش��ي، از ذوب آهن به 
تيم ملي دعوت مي شوم.

گزارشی از حواشی اخير تيم ملی کاراته ؛

در کاراته چه می گذرد؟

پسر بي ادعاي پرسپوليس رفت
جدایي حميد علي عس��گر از پرسپوليس رس��ما از طریق سایت این 

باشگاه اعام شد.
شاید تعداد هواداراني که از جدایي علي عس��گر ناراحت شده باشند 
زیاد نباش��د، اما در نقد این بازیكن با اخاق باید کمي جانب انصاف 

را نگه داشت.
علي عس��گر که حدود 8 س��ال در پرس��پوليس حضور داشت، طي 
سال هاي اخير به دليل ضعف مدیران پرسپوليس در یارگيري اغلب 
مجبور شد در پست غيرتخصصي به ميدان برود و البته هيچ گاه نسبت 
به این موضوع اعتراضي نكرد. شاید یادآوري درگيري بازیكناني چون 
نورمحمدي و ميثم حسيني با کيفيتي شاید پایين تر، در تحسين این 
رفتار و منش تاثير بيش��تري بگذارد. فراموش نكنيم در روزگاري که 
اولين مصاحبه و اولين عكس روي جلد مطبوعات انسان هاي متوهم 
جدیدي را به این مملكت تحویل مي دهد، حضور بازیكنان بي ادعایي 
مثل علي عسگر که تاش مي کنند حق ش��ان را داخل زمين فوتبال 

بگيرند نه روي جلد روزنامه ها، قطعا قابل احترام است.

من، استقاللی هستم
مدافع جدید اس��تقال به ش��دت ش��ایعه پرسپوليس��ی بودنش را 
 تكذی��ب می  کن��د و حس��ابی از حرف و حدی��ث هایی ک��ه برایش 

به وجود آمده ناراحت است.
امين حاج محمدی، در این باره  گفت که اگ��ر کار به جاهای باریک 
بكش��د عكس های کودکی اش را که ثابت می  کند اس��تقالی بوده 

منتشر می  کند.
وی افزود: چند سالی است که مد ش��ده که هر کسی که با استقال 
قرارداد می  بندد می  گوید از کودکی استقالی بوده ام، یا کسی که با 
پرسپوليس قرارداد امضا می  کند می  گوید که از کودکی پرسپوليسی 
بوده است؛ ولی من با این حرف ها کاری ندارم و قویا می  گویم که من 
از کودکی طرفدار دو آتشه استقال بوده ام. برای حرف هایی که می  

زنم دليل دارم.
برای اثبات اس��تقالی بودن��م فقط همي��ن جمله کافی اس��ت که 
بگویم فصل قب��ل و زمانی ک��ه در نفت ته��ران بازی م��ی  کردم در 
تمام ب��ازی ها مچ بند آبی به دس��ت م��ی  کردم. فكر م��ی  کنم این 
دليل قانع کننده ای باش��د؛ من فقط در بازی ه��ای ليگ قهرمانان 
 آس��يا مچ بندم زرد بود آن هم دليلش این اس��ت ک��ه قوانين اجازه 

نمی  داد رنگ دیگری را انتخاب کنم.
حاج محمدی ادام��ه داد: خيل��ی ها م��ی  گویند من فص��ل قبل با 
پرسپوليس مذاکره کرده ام و به همين دليل طرفدار این تيم هستم، 
اما من می  گویم که فقط به احترام علی دایی به باش��گاه پرسپوليس 
رفتم و آخرش هم دیدید که قراردادی منعقد نشد. با اطمينان به شما 
می  گویم که اس��تقالی هس��تم و این موضوع را ثابت می  کنم. اصا 
بگذارید یک مثال برای ش��ما بزنم دو فصل پيش ما با پرسپوليس در 
ورزشگاه تختی بازی داشتيم و من با نوار آبی ای که روی مچ و انگشت 

شصتم بود با علی دایی دست دادم.
اگر قرار باش��د کار به جاهای باریک بكش��د، من حتما عكس دوران 
کودکی ام را رو می  کنم تا همه متوجه شوند که من استقالی هستم یا 
نه. می  توانيد از خانواده من بپرسيد که از کودکی چقدر استقالی بوده 
ام و برای این تيم چه کارهایی که نمی  کردم.مدافع جدید اس��تقال 
اظهار کرد: می  توانيد از کسانی که در باشگاه با من مذاکره کرده اند 
سوال کنيد تا ببينيد که مذاکرات من با استقال چقدر طول کشيد. 
هيچ شرط و شروطی برای استقال نگذاشتم چون دوست داشتم با 
این تيم قرارداد امضا کنم. با تراکتورسازی 10 روز مذاکره کردم و همه 
دیدند که به پيشنهاد آنها جواب مثبت ندادم، چون منتظر استقالی 
ها بودم.از آقای رحيمی و دایی سوال کنيد که پارسال که برای مذاکره 
به این باش��گاه رفتم چقدر برای آنها شرط و ش��روط گذاشتم، اما به 
استقالی ها گفتم که فقط شرایط آرامش من را فراهم کنيد تا بتوانم 

به این تيم بيایم. حاال هم کاما از انتخابم راضی هستم.

جدایی پدیده پرسپوليس قطعی شد
بعد از به توافق نرسيدن مهدی طارمی با مسووالن باشگاه پرسپوليس، 

جدایی این بازیكن از جمع قرمزپوشان قطعی شد.
مهدی طارمی هفته گذشته مذاکراتی با باشگاه به همراه مدیربرنامه 
هایش داشت و طاهری اعام کرد، او از شنبه در تمرینات حاضر می 
شود. اما این بازیكن هم چنان در تمرینات غایب است چون برخاف 
گفته مسووالن باشگاه به توافق نرسيده اس��ت. طارمی از مسووالن 
باش��گاه س��قف قرارداد را خواس��ته بود و برایش مهم نبود که سقف 
باشگاه 100ميليون اس��ت یا یک ميليارد، و به همين دليل از لحاظ 
مالی به توافق نرس��يد. از س��وی دیگر مهدی طارمی نگران بی پولی 
باشگاه اس��ت و اینكه ماجراهای فصل قبل دوباره تكرار شود؛ چراکه 
 باشگاه هنوز اسپانسر جذب نكرده و او هم می خواهد به فكر آینده اش 

باشد.
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تيم ملی واليبال ای��ران در بازی دهم خ��ود در ليگ 
جهانی واليب��ال 2015 ب��ا نتيجه 3 بر ی��ک مغلوب 

ميهمان خود تيم ملی لهستان شد.
سعيد معروف، شهرام محمدی، مجتبی ميرزاجان پور، 
مياد عبادی پور،  ع��ادل غامی، محمد موس��وی و 
مهدی مرندی )ليبرو( بازیكنان شروع کننده تيم ایران 
در بازی مقابل لهس��تان بودند؛ و ترکيب تيم حریف 
نيز با ادامه مصدوميت بارتوژ کورک، س��تاره این تيم 
نسبت به بازی نخس��ت که به برتری 3 بر 2 شاگردان 
کواچ انجاميد، دس��ت نخورده بود. بازی با اشتباهات 
تيم ایران، پایایای شروع شد و دو تيم به امتياز هفت 
رسيدند. داور بحرینی که در دیدار قبلی نيز به عنوان 
داور اول، قضاوت نه چندان خوب��ی ارائه کرده بود در 
این بازی نشان داد که در پست داور دوم هم عملكرد 
بهتری ندارد. او در دیدن صحنه های ویدئو چک آنقدر 
کند عمل می کرد که سعيد معروف حتی حاضر شد در 
یک صحنه قيد امتياز احتمالی برای ایران را بزند. ست 
نخست با دفاع و حمات بهتر بازیكنان ایران با نتيجه 

25 بر 23 به سود شاگردان کواچ تمام شد.
اس��تفان آنتيگا در س��ت دوم از فابين ژزگا، پاس��ور 
اول تيمش استفاده کرد. اش��تباهات بازیكنان ایران، 
استفاده بسيار خوب بازیكنان لهس��تان از توپ های 
برگشتی و دریافت هایی که به خوبی به دست پاسور 
نمی رس��يد، باعث ش��د تا لهس��تانی ها از همان ابتدا 
اختاف امتياز خ��ود را با ایران زی��اد کنند. بازیكنان 
ایران در پایان این ست 28 امتياز از حمله، پنج امتياز 
از دفاع، یک امتياز سرویس و 11 امتياز از اشتباهات 
حریف به دست آوردند و در مقابل بازیكنان لهستان 
25 امتياز از حمله، س��ه امتي��از از دف��اع، دو امتياز 

س��رویس و 18 امتياز از اش��تباهات بازیكنان ایران 
کس��ب کردند. این ست با حس��اب 20 بر 25 به سود 

قرمزپوشان لهستان تمام شد.
در ست سوم، محمود گودرزی، وزیر ورزش جوانان به 
جمع حاضران در جایگاه ویژه اضافه شد، اما اشتباهات 
بازیكنان ای��ران که در پایان این س��ت به بيش از 25 
امتياز  رسيد مانع از این می شد که اختاف امتيازات 
کم شود. کواچ در این ست از همه بازیكنان برای رفع 
مش��كل توپ گيری و حمله تيم حت��ی حمزه زرینی 
استفاده کرد اما نتيجه این ست نيز 25 بر 20 به سود 
لهستان شد تا اتفاقا بازی نخست دو تيم در این بازی 

هم تكرار شود.
س��ت چهارم نيز با برتری مطلق لهس��تان شروع شد 
و این تيم 4 بر یک از ایران پي��ش افتاد. چند دریافت 
بدون نقص و حمات عالی از بازیكنان ایران، نتيجه را 
5 بر 4 به سود شاگردان کواچ عوض کرد تا جو نسبتا 
نااميد س��الن آزادی دوباره جان بگيرد. تفاوت عمده 
بازی دو تيم از ابتدای بازی در ای��ن بود که بازیكنان 
لهس��تان برای تو پ ه��ای برگش��تی و توپ هایی که 
توس��ط دفاع زخمی ش��ده بود برنامه داشتند و دفاع 
داخل زمين این تيم به طرز عجيبی این توپ ها را به 
دست پاسور می رس��اند تا تبدیل به امتياز شود. ست 
چهارم با نتيجه 25 بر 21 به س��ود لهستان تمام شد 
تا ش��اگردان کواچ برای نخس��تين بار طعم شكست 

خانگی را بچشند.
تيم ملی واليبال ایران در هفته هش��تم ليگ جهانی 
واليبال، روزهای جمعه و شنبه آینده در تهران ميزبان 
تيم بدون پيروزی روسيه است و آمریكا نيز در لهستان 

به مصاف این تيم می رود.

شاگردان کواچ، چقدر شانس صعود دارند؟
تيم ملی واليبال ایران پس از شكس��ت مقابل لهستان 
 کارش برای صعود به مرحله بعدی مس��ابقات دش��وار 

شد.
با توجه به شكست ایران و پيروزی آمریكا مقابل روسيه 
صعود مدافع عن��وان قهرمانی یعنی آمری��كا به مرحله 
بعدی مسابقات مسجل شده اس��ت، چرا که این تيم با 
8 برد و 23 امتياز در صدر جدول گ��روه دوم قرار دارد 
و در 2 بازی پایان��ی مرحله گروهی ميهمان لهس��تان 
خواهد بود ک��ه در صورت شكس��ت در ه��ر دو دیدار 
 مقابل این تيم ب��از هم به مرحله بع��دی صعود خواهد 

کرد.
اما ش��اگردان کواچ کار دش��واری پيش رو دارند، چرا 
که عاوه بر کس��ب پيروزی در 2 دیدار مقابل روس��يه 
باید نيم نگاهی هم به لهس��تان داش��ته باش��ند، تا این 
تي��م در 2 دیدار مقاب��ل آمری��كا نتواند پيروز ش��ود و 
امتيازی کسب نكند، البته در صورت کسب یک امتياز 
لهس��تانی ها و پيروزی ای��ران در هر 2 دیدار )کس��ب 
6 امتياز( مقابل روس��يه، 2 تيم در تعداد ب��رد و امتياز 
 برابر می ش��وند که پ��س از آن کار به س��ت ش��ماری

 می رسد. 
در صورتی که لهس��تان نتواند از آمریكا امتياز بگيرد و 
ایران هم مقابل روسيه هر 6 امتياز را از آن خود کند این 
ملی پوشان کشورمان هستند که به مرحله بعدی صعود 
خواهند کرد و اگر لهس��تان دو بازی را ب��ا نتيجه 2-3 
 واگذار کند و 2 امتياز بگيرد، صع��ودش قطعی خواهد 

بود.
 ج�دول رده بن�دی مس�ابقات ب�ه ش�رح زی�ر

 است:
1- آمریكا 23 امتياز_ 8 برد

2- لهستان 20 امتياز_ 7 برد
3- ایران 15 امتياز_ 5 برد

4- روسيه 2 امتياز_ بدون برد

اولين شکست خانگی شاگردان کواچ؛

مغرور شدیم،  باختیم

این روزها حواش��ی کاراته گویا تمامی ندارد، هر 
روز یک موضوع جدید س��وژه رسانه ها می شود و 
بازتاب آن این رشته را به چالش می کشد. این که 
چرا متوليان این رشته هميشه به دنبال خودزنی 

هستند، برای همه جای سوال دارد.
تيم ملی کاراته این روزها در حالی تمرینات خود 
را در خانه کاراته اس��تان قم پيگيری می کند که 
کمتر از 66 روز دیگر قرار است مسابقات قهرمانی 
آسيا آغاز ش��ود، اما با حاش��يه  های خود ساخته 
دست به گریبان اس��ت. یک روز بحث استعفای 
دس��ته جمعی کادرفنی، این رشته را وارد چالش 
بزرگ می کند و ف��ردای آن ترک اردوی تيم ملی 
توسط  کاراته کاها ) به دليل معترض بودن به نحوه 
برگ��زاری انتخابی ها( و روز دیگر خبر بازگش��ت 

معترضان به تيم ملی خبر ساز می شود!
س��وال این جاس��ت که در کاراته چه می گذرد؟ 
چه چيزی باعث می ش��ود که این رشته پر مدال 
و افتخار آفرین هميش��ه در آتش خود س��اخته، 
می س��وزد؟ چرا کاراته با این همه افتخار آفرینی 

یک سالن اختصاصی برای خود ندارد؟ پاسخ تمام 
این سوال  ها به نبود وفاق و همدلی در بين جامعه 

کاراته باز می گردد.
یكی دیگ��ر از مباحثی ک��ه هميش��ه کاراته را به 
چالش می کش��د، حضور مدعيان فراوان در این 
رشته است که برای بدست گرفتن سكان هدایت 
تيم های ملی مدام انتقاد می کنند. کاراته رش��ته 
قهرمان پرور اس��ت و تا دلم��ان بخواهد قهرمان 
م��دال آور دارد و ه��ر ک��دام برای خ��ود مدعی 
س��رمربيگری در تيم ملی هستند؛ کاراته کاهایی 
که در مقطعی به عنوان قهرمان در تيم های ملی 
فعاليت می کردند و حاال اگ��ر از توانایی آن ها به 
عن��وان مربی در تيم ملی اس��تفاده نش��ود زمان 
و زمي��ن را به هم می دوزند، ام��ا وای به روزی که 
از آن ها در راس تيم های ملی اس��تفاده شود، آن 
گاه از دیوارهای فدراس��يون هم تعریف و تمجيد 

می کنند.
یكی دیگر از معضاتی که طی این چند سال اخير 
 گریبان کارات��ه را گرفته این اس��ت که کادرفنی 

تيم ملی پس از انتصاب و شروع به کار، در اختيار 
تيم ملی نيستند و این تيم ملی است که در اختيار 
کادرفنی است. به عنوان مثال زمانی که سرمربی 
تيم ملی از ش��مال کش��ور انتخاب می شود باید 
اردوهای تيم ملی در ش��مال کش��ور برگزار شود 
و اصا مهم نيس��ت که تيم ملی قرار است در چه 

شرایط آب و هوایی وارد یک رویداد مهم شود.
 حاال حس��اب کنيد تيم مل��ی کاراته قرار اس��ت 
12 ش��هریورماه در یوکوهامای ژاپن، وارد تاتامی 
شود و از عنوان قهرمانی دوره قبل خود دفاع کند 
و اگر بخواهيم حتی چشم بسته شرایط جغرافيایی 
ژاپن را بررس��ی کنيم، متوجه می شویم که محل 
برگزاری اردوی تيم ملی)قم( هيچ گونه شباهتی 
با محل برگزاری مس��ابقات قهرمانی آسيا ندارد؛ 
چرا که یوکوهاما، یكی از بزرگ ترین ش��هرهای 
بندری ژاپن اس��ت ک��ه کاما آب و ه��وای نيمه 
گرمس��ير و مرطوب دارد؛ به خص��وص در فصل 
تابستان که این شرایط آب و هوایی در شهرهای 
بندری تشدید پيدا می کند، اما تمرینات تيم ملی 

به خاطر اینكه کادرفنی آن از اس��تان قم انتخاب 
شده  است، در این استان پيگيری می شود و محل 
برگ��زاری اردوها از لحاظ آب و ه��وای هيچ گونه 
ش��باهتی به محل برگزاری مس��ابقات قهرمانی 
 آس��يا ندارد. در رده های پایه نيز ب��ه دليل اینكه 
فرید خمامی، در اس��تان گيان زندگی می کند 
اردوهای تي��م ملی نيز در آنجا برگزار می ش��ود و 
این یعنی تيم ملی در اختيار کادر فنی اس��ت نه 

کادرفنی در اختيار تيم ملی!
با تمام مش��كات حاک��م و حواش��ی مختلف در 
کاراته، عادالنه نيس��ت که بخواهيم ب��ا زدن تير 
خاص بر شقيقه ریيس فدراسيون همه معضات 
را برگردن او بيندازیم، اما ناگفته نماند که سمندر 
هم سهم کمی در حواشی به وجود آمده در کاراته 
ندارد،  چرا که س��كان هدایت این مجموعه فعا 
برعهده او اس��ت و در برخی مواقع شاهد بوده ایم 
که با دلس��وزی های بيش از اندازه به ملی پوشان 
و کادرفنی، ضرب��ه محلكی به پيكره این رش��ته 
وارد کرده اس��ت، به اعتقاد خيلی از اعضا خانواده 
کاراته اگر آقای ریيس تنها ب��رای یک بار هم که 
 شده در مقابل معترضان س��ينه سپر کند پرونده 
اعتراض ها برای گرفتن امتياز برای هميشه بسته 

می شود. 
چشم پوش��ی کردن ریيس فدراس��يون در مورد 
برخی از حاشيه  سازان در مقاطعی کار دست تيم 
ملی داده است. به هيچ عنوان تصميم به واکاوی 
اتفاقات و حواش��ی گذش��ته نداریم، اما به عنوان 
مثال به اتفاقات سال گذش��ته و شرایط اسفناک 
تيم ملی قبل از اعزام به مس��ابقات جهانی اشاره 
می کنيم تا در آس��تانه اعزام تيم مل��ی به رویداد 
آسيایی به خودش��ان بيایيند و مقتدرانه تصميم 
بگيرند؛ اواخر س��ال گذش��ته در آخرین مراحل 
آماده س��ازی تيم مل��ی برای اعزام به مس��ابقات 
جهانی) آلم��ان(، کاراته دوباره مثل هميش��ه در 
دقيقه نود وارد یک حاش��يه بزرگ خود س��اخته 
ش��د. حتی با حواش��ی رخ داده تيم در آس��تانه 
عدم اعزام به یک رویداد ب��زرگ قرار گرفت که با 
رایزنی مسووالن وزارت امور خارجه و ... مشكات 
اعزام ملی پوش��ان ح��ل و تيم در دقيق��ه نود به 
محل برگزاری مسابقات رس��يد. در آن مقطع به 
دليل اختاف��ات درون��ی بين کادرفن��ی به غير 
از مربی بدنساز)حس��ينی( مربي��ان در حرکتی 
 خود جوش دس��ت به اس��تعفای دس��ته جمعی 

زدند.
در آن مقطع مسعود رهنما نيز به عنوان سرمربی 

تيم ملی از سوی ریيس فدراسيون منصوب شده 
بود؛ اما وی نيز به بهانه مش��غله کاری اعام کرد 
که به هيچ عنوان مسووليتی در تيم ملی ندارد و 
در قبال نتایجی که قرار اس��ت تيم ملی در آلمان 
 کس��ب کند هيچ مس��ووليتی نخواهد داش��ت،

اما واکن��ش ریي��س فدراس��يون در آن مقطع با 
افرادی ک��ه به تعه��دات خود عم��ل نكردند چه 
بود؟ کاما روشن است که کوتاه آمدن در چنين 
مواقع��ی باعث می ش��ود که اعت��راض در جامعه 
کاراته اپيدمی ش��ود و اف��راد با اعت��راض و چند 
مصاحبه عليه مسووالن فدراسيون به اهداف خود 
برسند. به هر حال تاریخ نشان داده که هر کسی در 
خانواده کاراته خواسته ای داشته باشد می تواند با 

جار و جنجال به خواسته خود برسد.
حاال امروز پس از گذش��ت چندماه از آن سونامی 
حاشيه ها قبل از اعزام به مسابقات جهانی،  دوباره 
اتفاقات جدیدی در آستانه آماده سازی تيم ملی 
جهت حضور در یک رویداد آسيایی رخ داده که با 
عقب نشينی مسووالن فدراسيون دوباره آرام آرام 
فضای کاراته درگير حاشيه شده است، اما این بار 
به نوعی دیگر، این بار سه نفر از ملی پوشان شب 
قبل از برگزاری انتخابی، اردوی تيم ملی )به نشانه 
اعتراض به منصفانه نب��ودن برگزاری انتخابی( را 
ترک کرد ند و پس از وارد کردن فشارهای فراوان،  
مسووالن فدراس��يون تصميم گرفتند که دوباره 
گنج زاده، باب��ان و فرخی را ب��ه اردوی تيم ملی 

دعوت کنند.
مهم ترین سوالی که ذهن افكار عمومی را درگير 
کرده، این اس��ت که آیا حق با آن س��ه نفری که 
اردوی تيم ملی را ترک کرد ه اند بوده اس��ت؟ اگر 
حق با آن هاست پس چرا س��رمربی تيم ملی آن 
ها را در ش��رایطی قرار داده بود که دست به ترک 
اردو بزنند؟ اما اگر واقعا حق با کادرفنی تيم ملی 
بوده پس چرا دوباره آن س��ه کارات��ه کا به اردوی 
تيم ملی دعوت ش��دند، و حاال قرار اس��ت دوباره 
 انتخابی تيم ملی به خاطر س��ه کارات��ه کا تكرار 

شود؟
با یک جمع بندی کوتاه از حواش��ی که هميش��ه 
در کاراته رخ می ده��د به این نتيجه می رس��يم 
که جامعه کاراته ای��ران با جمل��ه » هاراگيری« 
عجين شده  و طی این سال ها فقط خودزنی کرده  
اس��ت. به قول معروف خود کرده را تدبير نيست 
و تا زمانی که مس��ووالن فدراس��يون عزم خود را 
ج��زم نكنند، حكای��ت کاراته همين ط��ور ادامه 

خواهد داشت.

سرخابی ها

پيراهن صادقيان به کمال رسيد!
کمال کاميابی نيا، در ليگ پانزدهم پيراهن شماره 11 پرسپوليس را به 
تن خواهد کرد. این بازیكن درخواست پيراهن شماره 11 سرخ پوشان 
را کرده بود که فصل گذشته در اختيار پيام صادقيان بود. حاال با جدایی 
صادقيان از جمع قرمزها، کمال به خواس��ته خود رسيد. او در توضيح 

پست زیر نوشت: » خدایا شكرت«.

از لنز دوربين



یادداشت

مدیرعامل ستاد دیه چهارمحال و بختیاری:

227 زندانی جرایم غیرعمد استان 
چشم انتظار کمک خیران

مدیرعامل ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری گفت: 227 
زندانی جرایم غیرعمد در استان وجود دارد.

س��یدمحمد زمانیان در نشست هماهنگی جش��ن گلریزان 
شهرس��تان س��امان، ضمن تش��ریح عملکرد س��ال گذشته 
ستاد دیه اس��تان، گفت: همانند س��ال های گذشته برآنیم تا 
جش��ن های گلریزان در راس��تای کمک ب��ه آزادی زندانیان 
جرایم غیر عمد همزمان با ماه مبارک رمضان در سطح استان 

برگزار شود.
 وی با بیان اینکه جشن گلریزان تنها برای آزادسازی زندانیان 
جرایم غیرعمد از جمله تصادفات، بدهی و مش��کالت مالی، 
مهریه و نفقه برگزار می شود، افزود: در زندان ماندن افرادی که 
دچار جرایم غیرعمد هستند آس��یب های جبران ناپذیری به 
جامعه وارد خواهد کرد که خود زنگ خطر جدی برای جامعه 

و فروپاشی کانون گرم خانواده است.
 زمانیان با اشاره به اینکه در استان چهارمحال و بختیاری 227 
نفر زندانی جرایم غیرعمد وجود دارد، افزود: از این تعداد 10 
نفر با بدهی 187 میلیون توم��ان از زندانیان جرایم غیر عمد 

شهرستان سامان هستند.
 وی خاطرنشان کرد: سال گذش��ته 10 نفر از زندانیان جرایم 
غیرعمد شهرس��تان س��امان با برگ��زاری جش��ن گلریزان 

شهرستان سامان آزاد شدند.
در ادامه این جلسه سعید صالحی، فرماندار شهرستان سامان 
نیز اظهار کرد: در جشن گلریزان  کمک های مالی مردم خیر 
و نوع دوس��ت برای کمک به زندانیان محکوم مالی و جرایم 

غیرعمد جمع آوری می شود.
 وی هدف از برگزاری این نشس��ت را هم اندیشی و همفکری 
بین دس��تگاه های اجرایی، برای مش��ارکت بیش تر خیرین و 
شهروندان دانست و افزود: باید با برنامه ریزی مناسب زمینه 
حضور گس��ترده مردم و خیران نیکوکار، ش��ورای اسالمی، 
پزش��کان، فرهنگیان، اصناف، وکال و روحانیون و سایر افراد 

جامعه را در این جشن فراهم کنیم.
 صالحی خاطرنشان کرد: جشن گلریزان شهرستان سامان 24 

تیرماه در دبیرستان نجمه برگزار خواهد شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی خبر داد:    

خسارت ۳۰۰ میلیارد تومانی
 به بخش کشاورزی 

رس��تم غیبی، اظهار داش��ت: کاهش دما در اردیبهش��ت  ماه 
سبب از بین رفتن 90 درصد از محصوالت باغی استان شده 

است.
وی با اش��اره به اینکه کاهش بارش در فصول س��رد سال سبب 
افزایش روند خشکس��الی در اس��تان شده اس��ت افزود: میزان 
برداشت محصوالت کشاورزی در سال گذش��ته 459 هزار تن  

بوده که کم ترین میزان نسبت به سال های گذشته است.
مدیرکل جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
هجوم آفات از جمله هجوم سن و جوندگان و خشکسالی سبب 

افزایش خسارت در بخش کشاورزی شده است.
غیبی با اشاره به اینکه میزان بارش در فصل بهار نسبت به سال 
گذش��ته افزایش یافته است، گفت: وضعیت س��بزینگی استان 

نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
وی با اشاره به اینکه امسال 38 هزار هکتار گندم دیم و 25 هزار 
هکتار گندم آبی در استان کشت ش��ده است، بیان کرد: کشت 
گندم آبی نسبت به سال گذشته به علت بروز خشکسالی بیش 

از هزار هکتار کاهش یافته است.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
امسال 20 هزار تن جو دیم و آبی کشت شده است، خاطرنشان 

کرد: کشت جو نسبت به سال گذشته کاهش نیافته است.
رییس صنعت، معدن و تجارت:

پروانه بهره برداری ۱۱۳ واحد تولیدی و 
صنعتی باطل می شود

نعیم امامی در مراس��م تجلیل از فعاالن بخش صنعت و معدن 
اس��تان اظهار داش��ت: این واحدها از زمان اخ��ذ مجوز تاکنون 
هیچگونه اقدامی در راستای ایجاد اشتغال انجام نداده اند و تنها 

مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری دریافت کرده اند.
وی با اش��اره به اینکه در شهرک صنعتی ش��هرکرد 276 واحد 
تولیدی و صنعتی فعالی��ت می کند اف��زود: 120 واحد در این 

شهرک تعطیل و فاقد هرگونه فعالیتی است.
رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه این واحدها دارای فعالیت بین40 تا 100 درصد هستند، 
تصریح کرد: این واحدها زمینه اش��تغال بیش از 3 هزار و 600 

نفر را فراهم کرده اند.
امامی با اش��اره ب��ه اینک��ه اول تا ده��م تیرماه با عن��وان دهه 
اقتص��اد و صنع��ت نامگذاری ش��ده اس��ت، بیان ک��رد: انجام 
فعالیت های��ی در بخ��ش صنعت و معدن اس��تان س��بب رونق 
اقتصادی در این بخش اس��ت. وی افزود: نزدیک به هزار و 200 
 واحد تولی��دی و صنعت��ی در چهارمحال و بختی��اری فعالیت

 می کنند.

یادداشت

 

اضافه شدن روزانه 70 نفر معتاد جدید به آمار کشور، تولید 
 بخش چش��مگیری از مواد مخ��در صنعتی در داخ��ل و...

 مهم ترین مطالب مطرح شده در نشست خبری هفته مبارزه 
با مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری بود.

به گ��زارش مه��ر، مرتض��ی هاش��م زاده رییس دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد در نشس��ت خبری به مناس��بت 
هفته مبارزه با مواد مخدر اظهار داش��ت: متاس��فانه یکی از 
مشکالت کش��ور مواد مخدر است که بر اس��اس اطالعات 
موجود، وجود بی��ش از یک میلیون و 300 ه��زار نفر معتاد 
 و بی��ش از500 تن م��واد مخدر در کش��ور گزارش ش��ده

 است.
وی گف��ت: اگرچ��ه آم��ار ه��ا در خص��وص م��واد مخدر 
 و ی��ا اعتی��اد آم��ار دقیقی ش��اید نباش��د، اما همی��ن آمار

  تکان دهنده و نگران کننده اس��ت و باید به این مهم توجه 
کرد.

وی بیان کرد: کش��ور ایران در منطقه متاس��فانه نسبت به 
بس��یاری از کش��ور ها وضعیت نامناس��ب تری دارد و این 
روند ادامه دارد و روزانه 70 معتاد جدید در س��طح کشور به 
 آمار اعتیاد اضافه می ش��ود و روزانه هشت نفر در پی اعتیاد

 می میرند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: بیش از 60 

درصد جرائم به نحوی مرتبط با مواد مخدر است.
قس�مت چش�مگیری از مواد صنعتی در داخل 

تولید می شود

وی با بیان اینکه در حال حاضر س��ه نکته در خصوص مواد 
مخدر قابل اهمیت است که باید به آن توجه کرد، تاکید کرد: 
الگوی مصرف مواد مخدر تغییر کرده و مواد صنعتی پر خطر 
 مانند شیشه که قسمت چش��مگیری از آن در داخل تولید 

می شود در حال جایگزینی با مواد مخدر صنعتی است.
هاش��م زاده بیان کرد: در حال حاضر بیشترین مصرف مواد 
 مخدر در کشور به ترتیب تریاک، شیش��ه، کراک، هرویین

 و... بوده و این امر وضعیت نامطلوبی است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: در سال های 
قبل شیش��ه در جایگاه پایین تری بوده است که هم اکنون 
در حال تبدیل به یکی از پر مصرف ترین مواد مخدر اس��ت. 
 وی یادآور شد: مصرف باالی شیش��ه در سطح کشور بسیار

 نگران کننده شده است.
وابس�تگی  درمان�ی س�رپایی  مرک�ز    ۵۳

به مواد مخدر وجود دارد
دبیر ش��ورای هماهنگی ب��ا مواد مخدر اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری نی��ز در این نشس��ت گف��ت: در این اس��تان 
ح��دود 53 مرک��ز درمان��ی س��رپایی وابس��تگی ب��ه 
م��واد داری��م. داری��وش رضای��ی عن��وان کرد: در س��طح 
 اس��تان س��ه مرکز مش��اوره بیم��اری ه��ا رفت��اری وجود 

دارد.
وی گفت: بحث مواد مخدر صنعتی بسیار باید مورد توجه قرار 
گیرد و یکی از اقدامات انجام شده در این حوزه بحث درمان 

روانگردان ها است.

دبیر ش��ورای هماهنگی ب��ا مواد مخدر اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری عن��وان ک��رد: در بح��ث درمانی م��واد مخدر 
صنعت��ی ک��ه در ح��وزه روانگ��ردان هس��ت نیاز ب��ه صبر 
و حوصل��ه و کادر تخصص��ی اس��ت ک��ه در ای��ن ح��وزه 
 در س��طح اس��تان کاره��ای قاب��ل توجه��ی انجام ش��ده

 است.
ح�ل فاصل�ه طبقاتی در س�طح کش�ور یکی از

 راهکار های مبارزه با اعتیاد است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری 
نیز در این نشست با اشاره به راه حل های پیشگیرانه مصرف 
مواد مخدر در س��طح جامعه، اظهار داشت: یک سری کارها 
در سطح جامعه طوالنی مدت و بسیار سخت است که در این 
حوزه می توان مبارزه با فق��ر و از بین بردن فاصله طبقاتی را 

اشاره کرد.
عبدالمجید فدای��ی بیان کرد: در واقع بای��د برنامه ریزی در 
راس��تای مبارزه با اعتیاد صورت گرفته و عزم جدی در این 

مسیر داشته باشیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اینکه 
اعتیاد مشکالت بسیاری را در سطح جامعه ایجاد می کند، 
بیان کرد: مشکالت خانوادگی و آسیب اجتماعی از مهم ترین 
مواردی هس��تند که در پی اعتیاد به م��واد مخدر در جامعه 

ایجاد می شود.
کمپ های ترک اعتی�اد از مهم تری�ن مراکز در 

بهبود معتادان است
مدیر کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری نیز با بیان 
اینکه کمپ های ترک اعتیاد،  یکی از مه��م ترین مراکز در 
بهبود معتادان است، اظهار داشت: معتادان در این کمپ ها 
 با استفاده از تجربیات و استفاده از روش های مختلف بهبود

 یافته اند.
محمد میرزایی بیان داش��ت: مراکز ترک اعتی��اد با دارو نیز 
از مهم ترین مراک��ز درمانی معتادان تحت نظر بهزیس��تی 
 اس��تان هس��تند که نق��ش مهم��ی در بهب��ود معت��ادان

 دارند.
وی گف��ت: بای��د در راس��تای حل معض��الت اعتی��اد در 
جامع��ه اط��الع رس��انی ش��ود و رس��انه ها نق��ش مهمی 
 در ای��ن ح��وزه دارند و بای��د در این مس��یر تالش بیش��تر

 بکنند.
 مدی��ر کل بهزیس��تی چهارمح��ال و بختیاری بی��ان کرد:

 رسانه ها با اطالع رس��انی در حوزه ضرر و زیان مصرف مواد 
مخدر،  نقش بازدارنده ای از گرایش جوانان به س��مت مواد 

مخدر دارند.

در یک نشست خبری عنوان شد؛

روزانه ۷۰ نفر به معتادان کشور اضافه می شود

یادداشت یادداشت
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مفاد آرا
قانون وماده 13 آیین  4/34 شماره:103/94/202/58-94/4/1 آگهی موضوع ماده 3 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  اکبر  علی  فرزند  آبادی  نوش  کاروان  حسین  آقای  هیأت:  شماره774  1(رأی 
شناسنامه58، ششدانگ یکبابخانه به مساحت160.5 مترمربع شماره پالک 489 فرعی 
بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  آباد  غیاث  در  واقع  اصلی  پالک43  از 

ابتیاعی از مالک عادی
شماره  فرزندامراله  آبادی  نوش  کاشی  تقی  محمد  آقای  هیأت:   8761 شماره  2(رأی 
شناسنامه 35، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263.5مترمربع شماره پالک797 فرعی 
مجزا از شماره 106فرعی از پالک 41 اصلی واقع درنور آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  محمد  فرزند  قمصری  بیدی  گل  حسن  آقای  هیأت:  شماره733  3(رأی 
)بالمناصفه(،  فاطمه نوحیان فرزندحسین  شماره شناسنامه 38  شناسنامه47 و خانم 
از  مجزا  278فرعی  پالک  شماره  مترمربع  مساحت115.31  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره242 فرعی از پالک 1965اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
4(رأی شماره 701 هیأت: آقای قاسم فردی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه199، 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت38.6 مترمربع شماره پالک 1050 فرعی مجزا از 
شماره887 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی 
فرزند حسین شماره شناسنامه  آرانی  آقای سعید صدفی  هیأت:   737 5(رأی شماره 
فرزند حسین شماره شناسنامه 1250293979  و خانم زهره الیدزاده   1250086043
فرعی  پالک1564  شماره  مترمربع  مساحت88.2  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره462 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شناسنامه  شماره  اله  رحمت  فرزند  اکبریان  غالمرضا  آقای  شماره524هیأت:  6(رأی 
)بالمناصفه(،  556 و خانم فاطمه نمکیان بیدگلی فرزند جعفر شماره شناسنامه 6998 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت81.5 مترمربع شماره پالک 20 فرعی مجزا از شماره 
8و9و10و11فرعی از پالک 485 اصلی واقع اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
7(رأی شماره 719هیأت: آقای فرهاد کمال آرانی  فرزند یوسف  شماره شناسنامه 8036 
اکبر شماره شناسنامه294   علی  فرزند  پروین عظیمی  و خانم  4دانگ مشاع  به  نسبت 
نسبت به 2دانگ مشاع، ششدانگ یکباب انبار نمک  به مساحت 596.3مترمربع شماره 
پالک 1052 فرعی مجزا از شماره4و322 فرعی از پالک های 2643و2645 اصلی واقع 
عباسعلی   ورثه  از  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  وشاد  و  آباد  درصالح 

صالح
شناسنامه3390،  شماره  کمال  فرزند  صباغیان  احمد  آقای  هیأت:  شماره749  8(رأی 
شماره  از  مجزا  فرعی   4 پالک  شماره  مترمربع  مساحت106  به  یکبابخانه  ششدانگ 
1فرعی از پالک 882 و باقیمانده 882 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از عباس خارکن 
شماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  عارضی  عباس  آقای  756هیأت:  شماره  9(رأی 
شناسنامه299   محمد حسین شماره  فرزند  بیدگلی  آمنه  هاجر  خانم  117و  شناسنامه 
10فرعی  پالک  شماره  مترمربع  مساحت197.77  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره1و2و3ومشاعات فرعی از پالک197 اصلی واقع در اماکن بخش3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سلطان عارضی بیدگلی
شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  حقیقیان  حمیدرضا  آقای  هیأت:   12206 شماره  10(رأی 
 174 پالک  مترمربع شماره   63.72 مساحت  به  یکبابخانه  9758، ششدانگ  شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 56فرعی از پالک112 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.  ابتیاعی از اعظم سادات مطلبی بیدگلی 

شناسنامه  شماره  اله  قدرت  فرزند  جمالی  حسین  آقای  هیأت:  شماره  11(رأی 
)بالمناصفه(،   8409 شناسنامه  شماره  اله  رحمت  فرزند  سعیدی  زهرا  خانم  و   7159
از  مجزا  فرعی  پالک10  شماره  مترمربع   205.84 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره3و6و7و9ومشاعات فرعی از پالک 460 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از ابراهیم شاطریان
12(رأی شماره 787هیأت: آقای محمد جندقیان  فرزند حسین جان شماره شناسنامه 
مجزا  فرعی   11 پالک  110.55مترمربع شماره  به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   238
از شماره 5و6و7وقسمتی از مشاعات  فرعی از پالک14 اصلی واقع در اماکن بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از زهراجمالی
13(رأی شماره 789هیأت: آقای ناصر بصره آرانی  فرزند حبیب اله  شماره شناسنامه 
142 ، ششدانگ  یکباب ساخنمان به مساحت34.2 مترمربع شماره پالک 11فرعی مجزا 
از شماره 9 فرعی از پالک 1142اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی 
14(رأی شماره 768 هیأت:خانم مهین مسی بیدگلی فرزند آقا ماشااله  شماره شناسنامه 
از  مجزا  فرعی  پالک805  شماره  226.5مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،14
آران و  ثبتی  آباد بخش 3حوزه  از پالک 6 اصلی واقع در حسین  شماره 106 فرعی 

بیدگل. ابتیاعی از مالکین عادی
فرزند حسن شماره  بیدگلی  زاده  رمضان  اکبر  علی  آقای  هیأت:  15(رأی شماره713 
 143 شناسنامه  شماره  مرتضی  فرزند  بیدگلی  یزالنی  زهرا  خانم  6555و  شناسنامه 
فرعی  مترمربع شماره پالک806  به مساحت 302.7  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی
16(رأی شماره 717هیأت: آقای نعمت اله هاشمی  فرزندحسین  شماره شناسنامه 301 
و خانم معصومه بصره آرانی فرزند حسن  شماره شناسنامه 16 به ترتیب نسبت به 
4 و2 دانگ مشاع، ششدانگ یکبابخانه به مساحت535.48 مترمربع شماره پالک5172 
فرعی مجزا از شماره 266فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
شماره  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  پرست  حق  عباس  آقای  هیأت:  شماره780  17(رأی 
پالک5195  شماره  مترمربع  مساحت221.1  به  یکبابخانه  ششدانگ  شناسنامه6814، 
فرعی مجزا از شماره37 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم ام البنین توکلی 
18(رأی شماره784 هیأت: آقای اسماعیل در خشنده فر  فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 
2174، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132.7 مترمربع شماره پالک5193 فرعی مجزا از 
شماره 1233 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از ابراهیم درخشنده  فر
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  نعمتی  محمد  علی  آقای   : هیأت  شماره8483  19(رأی 
شناسنامه 203و خانم زهره آهوز فرزند غالمرضا شماره شناسنامه9541  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت71.22 مترمربع شماره پالک 2188 فرعی مجزا از شماره 
و  آباد  معین  در  واقعات  اصلی   2840 پالک  از  فرعی  و2593  3اصلی  از  فرعی   628

ریگستان دیمکار بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعیب از ابوالفضل کجائی
نامجو فرزندعلی شماره شناسنامه 93و خانم   20(رأی شماره 691هیأت: آقای محمد 
ششدانگ   )بالمناصفه(،   203 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  بیدگلی  البنین  ام 
 559 شماره  از  مجزا  فرعی  پالک5197  شماره  مترمربع  مساحت155.5  به  یکبابخانه 
فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
21(رأی شماره 693 هیأت: آقای مجید کله ئی بیدگلی  فرزند عباس شماره شناسنامه 
  6190015832 شناسنامه  شماره  رحمان  فرزند  فرمانی  سمانه  خانم  و   1949
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 117.75 مترمربع شماره پالک 5194فرعی 
مجزا از شماره 437 فرعی از پالک 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم جوادی 
22(رأی شماره688 هیأت: آقای علی استاد میرزائی آرانی فرزند اصغر شماره شناسنامه 
 6190026265 شناسنامه  شماره  سعید  فرزند  آرانی  رحمتی  فاطمه  خانم  و   2741
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198.5مترمربع شماره پالک5196 فرعی 
مجزا از شماره 213 فرعی از پالک2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از نعمت اله اکبرزاده 

شماره  میرزا  سید  فرزند  بیدگلی  فعولی  سیدمهدی  آقای  957هیأت:  شماره  23(رأی 
شناسنامه 1250029740 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت62.75 مترمربع شماره پالک 
5200فرعی مجزا از شماره 423فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی 
24(رأی شماره929  هیأت: آقای حمیدرضا دادخواه بیدگلی فرزند آقا حسین شماره 
شناسنامه45 و خانم  زهرا قربانعلی زاده بیدگلی فرزندحسن علی  شماره شناسنامه435  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113.8 مترمربع شماره پالک 5199فرعی 
مجزا از شماره422 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
25(رأی شماره 939هیأت: آقای امید افراشفرزندحسین شماره شناسنامه 56 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت120 مترمربع شماره پالک 5198 فرعی مجزا از شماره 213 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از نعمت اله اکبرزاده
نافع شماره شناسنامه 3106،  فرزند  پور  احمد یحی  آقای  26(رأی شماره 418هیأت: 
از  مجزا  فرعی  پالک2779  شماره  مترمربع   61.28 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  
شماره763 فرعی از پالک 3 اصلی واقع درمعین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از فاطمه ایمانیان
شماره  اسداله  فرزند  بیدگلی  نوری  حسین  محمد  آقای  هیأت:  شماره710  27(رأی 
شماره  سیدعباس  فرزند  بیدگلی  حسینی  سادات  صدیقه  خانم  و   322 شناسنامه 
شناسنامه2170 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101.15مترمربع شماره 
پالک 2801 فرعی مجزا از شماره352 فرعی از پالک 3 اصلی واقع درمعین آباد بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
28(رأی شماره777هیأت: آقای حسن هوشمند نوش آبادی  فرزندعلی شماره شناسنامه 
61 و خانم عزت قرانی نوش آبادی فرزند شکراله  شماره شناسنامه 124  بترتیب نسبت 
به 4و2 دانگ مشاع، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت254.25 مترمربع شماره پالک351 
فرعی مجزا از شماره318 فرعی از پالک 8اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 

2حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از تقی هوشمند نوش آبادی  
29(رأی شماره 776 هیأت:  خانم زهرا ارباب نوش آبادی فرزند قاسم  شماره شناسنامه 
164، ششدانگ یکبابخانه به مساحت169.25 مترمربع شماره پالک 352فرعی مجزا از 
شماره318 فرعی از پالک 8اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالک عادی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/04/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/04/25

م الف:عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
اجراییه

4/126 شماره ابالغیه: 9410103730402293 شماره پرونده: 9209983730400088 
شماره بایگانی شعبه: 920091 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم 
علیه آقای احمد تان که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
شماره  پرونده  در  نجف آباد  حقوقی  چهارم  شعبه  از  صادره   9309973730400110
920091 محکوم به پرداخت پنجاه و یک میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و یک 
تعرفه و خسارت  دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق  میلیون و هفتاد هزار ریال هزینه 
تاخیر از 91/11/2 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له آقای فخرالدین آدم زاد چوبر 
پنجاه هزار ریال در حق صندوق  پانصد و  )به مبلغ دو میلیون و  نیم عشر دولتی  و 
به اجرای مفاد  این آگهی مهلت دارید نسبت  انتشار  از  اید ظرف ده روز  دولت( شده 
اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 
عمومی  دادگاه  نمود.م الف:1454 شعبه چهارم  اقدام خواهد  اجرایی  هزینه  با  مطالبات 

حقوقی شهرستان نجف آباد  
فقدان سند مالکیت 

4/101 شماره: 1394/04/58602-1394/4/4 آقای سید حسین میرمحمدی تکیه فرزند 
سید عباس به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی 
شده است مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مشجر 
و بائره مشهور سه قفیزی به شماره 117 فرعی از 5- اصلی واقع در تکیه جزء بخش 
10 حوزه ثبتی نطنز که ذیل ثبت 2720 صفحه 118 دفتر 14 به نام وی به شماره چاپی 

141688 صادر و تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده 
یک  تبصره  نموده طبق  را  نامبرده  مالکیت  المثنی سند  است چون درخواست صدور 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.م الف:77 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ رای 

4/127 شماره دادنامه: 9409970361700370 شماره پرونده: 9409980361700049 
با وکالت  آقای محسن زاهدی فرزند حسین  بایگانی شعبه: 940053 خواهان:  شماره 
 – خانه  آیین  بلوار   – اصفهان  نشانی  به  حسن  فرزند  پور  مریخی  محمدباقر  آقای 
دفتر وکالت آقای هوشنگ جعفری قوام  پ60 –  ساختمان آینه –  جنب مسجدالنبی – 
ماه  خانم   -3 کمترین  علی  آقای   -2 چیان  گیوه  شهریار  آقای   -1 خواندگان:  آبادی 
منیر فرحناکیان 4- آقای رضا گیوه چیان همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 
تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   -3 دادرسی  خسارت  مطالبه   -2 چک  وجه  مطالبه   -1
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
به  صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمدباقر مریخی پور 
وکالت از آقای محسن زاهد فرزند حسین به طرفیت خانم ماه منیر فرحناکیان – آقای 
آقای رضا گیوه چیان و آقای شهریار گیوه چیان به خواسته مطالبه   – علی کمترین 
با سررسید  به شماره 075238  فقره چک  یک  استناد  به  ریال  مبلغ 4/160/000/000 
93/12/5 و گواهی نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات 
ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً 
به مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و مواد 249و310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 4/160/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و همچنین مبلغ 207/835/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی شامل 
هزینه های دادرسی و نشر آگهی و دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله 
بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:8306 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
قرار تامین خواسته

4/128 شماره دادنامه: 9409970361700376 شماره پرونده: 9409980361700199 
شماره بایگانی شعبه: 940224 خواهان: آقای محمد رحیمی بلداجی فرزند علی به نشانی 
اصفهان – شاهپور جدید – شهرک نمایشگاههای کامیون – نمایشگاه نقش جهان – فاقد 
پالک- کدپستی 8195165411 خواندگان: 1- آقای حاتم غریبی مطلق فرزند درویش 
نشانی مجهول المکان  به  همگی  مهرعلی  فرزند  ممسنی  گنجی  آقای صحنعلی   -2 علی 
خواسته: تامین خواسته گردشکار: خواهان به شرح فوق و به طرفیت خوانده درخواست 
صدور قرار تامین خواسته را به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس 
از قبول درخواست و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل است و با 
بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار مینماید. قرار تامین خواسته: 
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است 
و ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 ق.آ.د.مدنی 
قرار تامین خواسته معادل مبلغ 150/000/000 ریال از اموال خواندگان )متضامنًا( بابت 
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قال الصادق عليه  السالم :
مؤمن هم��واره خانواده خ��ود را از دانش و ادب 
شايسته بهره مند مى س��ازد تا همه آنان را وارد 

بهشت كند.

زیان های شيشه شير
 برای نوزادان

واسه چند نفر بفرست تا حاجت بگيری!
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    از صدا و لرزش گوشی از خواب بیدار می شویم.
اگر می خواهی خبر خوشی برایت برسد این پیغام را به 

10 نفر ارسال کن ،کوتاهی نکن!
این روزها دریافت و ارسال پیامک هایی در شبکه های 
اجتماعی اعم از واتس آپ ، وایبر ، الین ، تانگو  و... حاوی 
متن های مذهبی که در آن به دریافت کننده می گویند 
اگر این پیام را برای هر کسی که می شناسی نفرستی به 
فالن بال دچار می شوی و عاقبت خوبی نخواهی داشت، 
یا در متن پیامک ادعا می کنند اگر این پیامک برای چند 
نفر دیگر فرس��تاده شود،  فرس��تنده هر حاجتی داشته 
باشد حاجت روا می شود. باب شده است که البته در این 
ماه مبارک به دلیل اینکه مردم در ح��ال و هوای دعا و 
درخواست حاجت و نیاز هستند، بیشتر دیده می شود .

آیا متن  های این گونه پیامک  ها توجیه دینی و مذهبی 
دارند؟

به نظر بی اس��اس بودن این پیامک ها در حدی هستند 
که ارزش فکر کردن هم ندارند؛  چه رسد به عمل کردن 

به آن ها.
این پیامک ها شکل مدرنی است از یک فکر خرافی که 
در گذشته به ش��کل و متد قدیمی تری به خورد مردم 
داده می ش��د ، که البته گاهاً باز ه��م در اماکن مذهبی 
چون مساجد ، امام زاده های مختلف و یا حتی متأسفانه 
در حرم معصومین علیهم الس��الم چون حرم امام رضا 
علیه السالم مخصوصاً در بین خانم ها هوز هم رواج دارد .

بسته هایی حاوی ش��کالت، نبات، نقل، چای، نمک و... 
و تکه ای کاغذ در آن که روی آن نوش��ته : اگر شکالت 
داخل بسته را بخورید حاجت تان برآورده می شود و اگر 
برآورده شد تا آنقدر سال یا ماه یا روز از سال از این بسته 

به همین تعداد درست کنید و بین مردم پخش کنید.
یا حتی دیده شده پشت مفاتیح و ادعیه دعا سخنانی را 
می نویسند که اگر این جمله را چند بار بنویسید حاجت 

روا می شوید و ... .
متأسفانه مش��ابه این کارها امروزه کم نیستند ؛ چه به 

شکل  روش قدیمی و چه شکل مدرن و امروزی اش!
به نظر می رس��د همه ی این ها روش ها،  شکیل شده 

و کادو پیچ شده ای اس��ت از کارها و افکار شیطانی که 
آدم��ی را از آن باور ها و اعتقادات اصیل و درس��ت خود 

جدا کند.
عده ای فک��ر می کنند ک��ه دزدی ک��ردن یعنی اینکه 
یواشکی چیزی از کس��ی بر داریم ، یا از خانه طرف باال 

رویم.
به واقع این نوع کارها هم به نوعی دزدی اس��ت . دزدی 

کردن از ایمان و اعتقادات مردم .
تفاوتش در این اس��ت که این دزدی ها از فقدان علم و 
آگاهی و جهل مردم ناش��ی می ش��ود و معنویت و روح 
مردم را به غارت می برد. بر خالف دزدی های دیگر که از 

دارایی های مادی است.
ْیَطاُن  َُّکُم الشَّ ن و چه زیبا قرآن کریم می فرماید : َواَل یَُصدَّ

َُّه لَُکْم َعُدوٌّ مُِّبیٌن )62 ، زخرف( إِن
مبادا که شیطان ش��ما را از راه خدا و گام سپردن جّدی 

در راه عدال��ت و تقوا و 
ایمان و اخالق انس��انی 
 باز دارد و با وسوسه  ها  و
 دمدمه  هایش ش��ما 
را از دی��ن ب��اوری و 

دینداری درس��ت دور 
سازد.

بدانی��د ک��ه ش��یطان 
دشمن آشکار شماست 
و ب��ه خاط��ر کین��ه و 
دشمنی بی حد و مرزی 

که با شما دارد شما را به سوی 
 زش��ت کاری  ها و بیداد گری  ها وسوس��ه م��ی  کند و

 می  کوشد تا شما را به هالکت و تباهی سوق دهد.
به واقع شیطان کارش را خوب بلد است ؛ در هر دوره 
ای از روش ها و ابزار همان دوره اس��تفاده می کند. 

باید خیلی مراقب باشیم که فریب مان ندهد.
متأس��فانه عده ای از ما مردم هم به ج��ای آنکه جهل و 
ْکِر إِْن  نادانی خود را با اهلش غنی کنیم ؛ َفْسَئُلوا أَْهَل الذِّ

ُکْنُتْم التَْعلَُموَن )43، نحل(

به جای اینکه دین و مس��ائل زندگی خ��ود و باور های 
خود را با حجت های خدا ، انبیاء و ائمه علیهم الس��الم 
، کتاب خداوند و قرآن غنی کنی��م ، دین مان را از زبان 
مردم جاهل دریافت می کنیم و گاهاً هم به آنها اعتقاد 
 پیدا می کنیم و باعث می شود این گونه حرف  ها پخش

 شود.
وقتی به این اعتقادات خرافی و کذایی عمل می کنیم و 
به نتیجه نمی رسیم،  از پایه و ریشه اعتقادات مان ریزش 
می کند و اصل دین و اس��الم را زیر سوال می بریم و آن 

را انکار می کنیم.
متأسفانه خرافات در حال حاضر در جامعه کم نیست و از 

این موضوع ضربه  های بسیاری خورده ایم.
خیلی حرف  ه��ا و عقاید پخش ش��ده اند ک��ه در دین 
نیس��تند ؛ اما آنها را به پای دین می نویس��ند ، مراقب 

باشیم که فریب نخوریم.
حتماً ش��ما هم با این گونه خرافات برخورد داشته اید و 
از این گونه پیامک ها دریافت ک��رده اید؛ با آنها چگونه 

برخورد کرده اید؟

در این دوران م��ادران جوان، فرزندان ش��ان را به 
دالیل مختلف از ش��یر مادر محروم م��ی کنند اما 
اگر بدانند که شیشه شیر چه لطماتی را به کودک 
دلبندشان می زند در این امر مهم کوتاهی نخواهند 

کرد.
 در اینجا زیان های شیش��ه ش��یر را به اطالع تان 

می رسانیم؛ شاید تجدید نظر کردید.
1-کاهش رابطه ی عاطفی

هنگام تغذیه ی طفل با پس��تان، بین مادر و طفل 
رابطه ی عاطفی به وجود می آید؛  ولی در تغذیه با 

شیشه شیر این رابطه وجود ندارد.
ای��ن رابطه ی عاطف��ی ک��ه در نتیجه ن��گاه های 
مس��تقیم مادر به چش��مان طفل، تماس و گرمی 
بدن و لبخند و تبس��م وی به وجود می آید، اثرات 
مهمی در سالمت روحی و روانی و رشد احساسات 

و عواطف کودک دارد.
2– نامناسب بودن اغلب س��ر شیشه شیر ها باعث 
ایجاد تغییراتی در دهان و دندان و عمل بلع کودک 

می شود.
اگر به کودکی که از سینه های مادر شیر می خورد 
توجه کنید،  می بین��د که چگونه ف��ک وی دائما 
به طرف ب��اال و پایی��ن و عقب و جل��و حرکت می 
کند. هن��گام تغذیه ی کودک با شیش��ه مخصوصاً 
در مورادی ک��ه مادر برای س��هولت خروج ش��یر 
اقدام به گشاد کردن سوراخ ش��یر،  اقدام به گشاد 
کردن سوراخ س��ر شیش��ه و  اقدام به گشاد کردن 
سوراخ س��ر شیش��ه می کند.  این حرکات صورت 
 نگرفته یا بسیار کمتر صورت می گیرد و این مساله

 می تواند در آینده مش��کالتی برای کودک ایجاد 
کند.

3- هنگام تغذیه با شیشه شیر کودک مقداری هوا 
بلع خواهد کرد که باعث دل درد او می شود.

4- طبق تحقیقاتی که به عمل آمده است کودکانی 
که با شیش��ه ش��یر تغذیه می ش��وند، بیش��تر از 
کودکانی که با پس��تان مادر تغذیه می شوند دچار 

انگشت مکیدن می شوند. 
استفاده از ش��یر مادر بهترین روش تغذیه نوزادی 
اس��ت که تازه متولد ش��ده اس��ت؛  زیرا نیازهای 
طبیعی کودک در حال رش��د را ب��رآورده می کند 
و نیز منبع با ارزش��ی از آنتی بادی ها می باش��د و 
در مقابل انواع حساس��یت های خطرناک، کودک 
را محافظت می کند. محل آرام و س��اکتی را برای 
شیردادن به کودک در نظر بگیرید. اما اگر مجبورید 
با شیشه شیر تغذیه نوزاد را ادامه دهید به نکات زیر 

توجه کنید :
-  قبل از دس��ت زدن به وس��ایل تغذی��ه کودک، 
دستان خود را بش��ویید. تمام وسایل را در آب داغ 
محتوی صابون بش��ویید و سپس اس��تریل کنید. 
قبل از دست زدن به وسایلی که استریل کرده اید، 
دستان خود را بشویید. وس��ایل استریل شده را تا 
زمانی که به آنها نیاز داری��د، در یخچال نگهداری 

کنید.
- قبل از اولین اس��تفاده از یک شیشه شیر جدید، 
باید شیشه، سر شیشه و حلقه سر شیشه را به مدت 
۵ دقیقه در آب در حال جوش قرار داده و استرلیزه 
کرد. سپس شیشه را روی پارچه تمیزی بگذارید تا 
خشک شود. پس از آن شستش��و با آب گرم و مایع 
ظرفشویی یا در ماشین ظرفشویی کفایت می کند.

- س��عی کنید زمانی که کودک تان آرام است به او 
شیر دهید. اگر ناراحت و گریان است، تالش کنید 

قبل از آنکه شیشه را به او بدهید، آرامش کنید.
- محل آرام و ساکتی را برای شیردادن به کودک در 
نظر بگیرید. عواملی همچون سر و صدا و رفت و آمد 

مانع تغذیه کافی او می شود.
- شیر را پشت دست خود بریزید تا مطئمن شوید 

زیاد گرم نیست.
- شیش��ه ش��یر را به آرامی به چانه کودک نزدیک 
 کنید. در ای��ن هنگام او س��رش را به طرف ش��ما

 برمی گرداند. وقتی پس��تانک لب هایش را لمس 
کرد، او دهانش را باز می کند و شیشه را می گیرد.

- شیشه را کج نگه دارید تا ش��یر در تمام پستانک 
جمع شود و هوا وارد دهان کودک نشود.

- اگر کودک از مک زدن امتناع کرد، بلندش کنید 
تا آروغ بزند.

- وقتی به اندازه کافی ش��یر خورد، او را روی شانه 
خود و یا برعک��س روی پای خ��ود بگذارید و آرام 
پشتش را بمالید. اگر پس از چند دقیقه آروغ نزد، 

احتماالً نمی خواهد آروغ بزند.
روش گرم کردن شير درون شيشه شير 
- می توانید شیشه ش��یر را در آب گرم )نه جوش( 
قرار دهید یا زیر ش��یر آب گرم بگیری��د. البته باید 
گفت که از نظر سالمتی گرم کردن شیر هیچ مزیت 
خاصی ندارد)هر چند کودک ممکن است شیر گرم 
را ترجیح دهد(.- در واقع اگر بتوانید کودک تان را 
به خوردن شیر با دمای معمولی یا حتی کمی سرد 

عادت دهید کارتان خیلی راحت می شود.
- هیچ��گاه از مایکروویو برای گرم کردن شیش��ه 
شیر استفاده نکنید؛  زیرا مایکروویو مواد را بصورت 
نامتناسب گرم می کند و ممکن است قسمت هایی 
 از مایع گرم ش��ود و قس��مت هایی از آن داغ و این 

م��ی تواند س��بب 
سوختگی شود.
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 کودک تان را با این روش ها 
نخبه کنيد 

 اگر مشتاق به داشتن کودک باهوش هستید و آرزوی تان نخبه 
شدن وی و رس��یدن وی به مدارج باالی علمی است،  پس این 

روش ها را درپیش بگیرید
آیا هوش تنها به وس��یله ژنتیک تعیین می شود؟با مطالعه این 
مقاله ضمن آشنایی با عوامل موثر بر هوش می آموزید که چگونه 

هوش فرزندتان را تیز کنید!
مس��وولیت های مادری یا پدری تمامی ندارن��د. وقتی بچه دار 
ش��وید، ناخودآگاه وظایف زیادی پیدا خواهید کرد.ش��ما باید 
عالوه بر غذا دادن،شس��تن لباس ها، رس��یدگی مرتب، تحمل 
گریه و بی قراری های کودک در 24 س��اعت و خواندن هزار باره 
داستان هایی که فرزندتان دوست دارد، به فکر درآوردن پول و 
درآمد کافی برای زندگی، تهیه غذا،لباس های قش��نگ و سایر 
هزینه های الزم و غیرالزم که کودک تان را خوشحال می کند، 

باشید.
هدف ش��ما از انج��ام تم��ام این س��رمایه گذاری ها رس��یدن 
به یک س��ود بزرگ اس��ت و آن چیزی نیس��ت ج��ز یک بچه 
دوست داش��تنی، صالح و س��الم که شما را دوس��ت داشته و 
قدردان محبت های تان باش��د. البته بهتر می ش��ود اگر فرزند 
دوست داشتنی، پرمحبت و سالم شما، یک فرد باهوش یا حتی 

نابغه نیز باشد.
هر چند در گذشته تصور می ش��د هوش، عاملی است که تنها 
به وسیله ژنتیک تعیین می شود؛  ولی امروزه دانشمندان عقیده 
دارند محیطی که فرزند شما در آن رش��د می کند و نیز فردی 
که کودک را بزرگ می کند نقش بسیار مهمی در تعیین میزان 
هوش کودک دارند.درواقع  والدین می توانند کمک بسیار زیادی 

به باهوش تر شدن فرزندشان بکنند.
۳۰ امتياز IQ تا ۳ سالگی

دکتر دیوید پرلماتر،یکی از متخصصان برجس��ته اعصاب که 
کتاب های زیادی در زمین��ه افزایش هوش کودکان نوش��ته، 
عقیده دارد کودک از تولد تا 3 س��الگی شانس به  دست آوردن 

30 امتیاز IQ را دارد.
وظیفه ش��ما به عنوان یک والد،  این اس��ت که مطمئن شوید 
فرزندتان آن امتیازها را کامال به  دست آورده است. برای گرفتن 
کامل این امتیازها، باید تنها چند توصیه س��اده را انجام دهید 
مانند تغذیه با شیر مادر به مدت حداقل یک سال، جلوگیری از 
مواجه زودرس شیرخوار با تلویزیون و سعی در آموزش استفاده 
از ابزارآالت ساده موس��یقی به بچه ها. البته با وجود آنکه موارد 
فوق همگی منطقی و ثابت شده هستند، ولی برخی از پزشکان 
آنها را توصیه نمی کنند؛ چراکه معتقدند وظایف والدین به اندازه 
کافی سخت و پیچیده است و نباید بار اضافی دیگری بردوش 

پدر و مادر قرار داد.
به عقیده دکتر کیتلین استاد اطفال و ژنتیک دانشگاه پزشکی 
واشنگتن، بهتر است والدین ذهنیت خود را تنها به پرورش یک 
سری خصوصیات خاص در فرزندان شان متمرکز نکنند. توجه 
بیش از اندازه به پرورش یکس��ری خصوصیات خاص، ممکن 
است موجب دست کم گرفته شدن دو مساله اصلی یعنی تغذیه 

مناسب و عشق و محبت شود.
یک خبرخوب

اگر شما جزو والدین رقابت جو هستید و دوست دارید همیشه از 
بقیه جلوتر باشید، البد خوشحال خواهید شد اگر بدانید تغذیه 
مناسب نه تنها به سالم تر بودن فرزند شما کمک می کند، بلکه 
مغز وی را نی��ز قوی می کند. نکته ای که هرگ��ز نباید فراموش 
کنید،  آن است که تغذیه فرزند شما  از دوران بارداری و از داخل 
رحم مادر ش��روع می ش��ود. پس از به دنیا آمدن، نوبت دوران 

شیرخوارگی و تغذیه با شیر مادر می رسد.
به باور بس��یاری از محققان، ش��یرمادر یک غذا و وسیله بسیار 
مهمي برای رساندن مواد مغذی و ضروری به نوزاد است. اگرچه 
نوزاد می تواند همین مواد را با استفاده از شیر خشک های کامل 
نیز دریافت کند، نبای��د فراموش کرد تغذیه با ش��یر مادر یک 

ارتباط عاطفی  قوی میان مادر و فرزندش ایجاد می کند.
والدی��ن می توانند کمک بس��یار زی��ادی به باهوش تر ش��دن 
فرزندشان بکنند. به عقیده بسیاری از دانشمندان، والدین باید در 
نظر داشته باشند ، هوش اجتماعی یعنی واکنش هایی که شخص 
در وضعیت ها و موقعیت های اجتماعی مختلف نشان می دهد و  

به همان اندازه IQ مهم است.
حتما تاکنون اش��خاص زیادی را دیده اید که علیرغم داش��تن 
سطح IQ باال، در پست های پایین مشغول به کار هستند و به 
حق خود نمی رسند. آنها مهارت های اجتماعی الزم برای آنکه 
خودشان را نشان داده و بر مشکالت موجود غلبه کنند ندارند. 
ش��ما نمی توانید بچه های تان را فقط مجبور به درس خواندن 
و ش��اگرد اول ش��دن کنید و انتظار داشته باش��ید که هوش و 

مهارت های اجتماعی خودبه خود در آنها ایجاد شوند.
در این مورد، دکت��ر کتی پازک خاطرنش��ان می کند که بازی 
کردن و انجام فعالیت های معمول روزانه نظیر ساختن یک خانه 
با استفاده از اسباب بازی ها یا رفتن به سوپرمارکت، به یادگیری و 
افزایش هوش اجتماعی کمک می کند. زیرا فعالیت هایی سازنده، 

اجتماعی و معنی دار هستند.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

تست هوش

جواب معمای شماره 1616

دو شکل زیر را با دقت با هم مقایسه کنید. 15 تفاوت بین این دو تصویر وجود دارد. 
آیا می توانید آنها را بیابید؟ حداقل سعی کنید 10 مورد را بیابید. به چقدر زمان 

نیاز خواهید داشت؟!

 ج��ری یان��گ و دیوی��د فیل��و
زمانی که دانش��جوی دانشگاه   

استنفورد بودند،  ایده راه اندازی 
راهنم��ای وب س��ایت ها را در 
س��ر داش��تند. آنها » راهنمای 
جری و یانگ برای اینترنت« را 
راه اندازی کردند. یک سال پس 
از راه اندازی این سایت به یکی از 
محبوب ترین سایت ها در جهان 

تبدیل شد.
آنها س��پس نام این سایت را به 
یاهو تغییر دادند که تا به امروز 
یکی از ب��زرگ ترین پورتال ه��ای اینترنتی در جه��ان بوده اس��ت.دارایی یاهو هم 
اکنون 3۸ میلیارد دالر اس��ت. یانگ در حال حاضر نقش��ی در یاهو ندارد و شرکت 

سرمایه گذاری خود را اداره می کند. 
دارایی خالص وی دو میلیارد دالر برآورد می شود. اما فیلو هنوز در هیات مدیره یاهو 

حضور دارد و ثروتش حدود سه میلیارد دالر است.

 مای��کل دل،  زمان��ی که دانش��جوی 
دانش��گاه تگ��زاس بود ب��رای فروش 
مس��تقیم رایان��ه ب��ه مش��تریان ب��ا 
 دور زدن فروش��ندگان راه��ی پی��دا 

کرد.
وی ش��رکتی به ن��ام دل،  تاس��یس 
ک��رد ک��ه کار آن مونت��اژ قطع��ات 
 رایانه و فروش آن ب��ا قیمت پایین تر

 بود.
شرکت دل در اولین سال فعالیت خود 

شش میلیون دالر فروش کرد.
ای��ن  ف��روش  بع��د  کم��ی   

 ش��رکت باال رفت و تا س��ال 2001 به بزرگ ترین س��ازنده رایان��ه در جهان تبدیل 
شد.

دل در س��ال 2013 با پرداخ��ت 24 میلی��ارد و ۹00 میلیون دالر به یک ش��رکت 
 س��هامی خاص تبدیل ش��د و ارزش آن هم اکنون ح��دود 1۸ میلی��ارد دالر برآورد 

می شود.

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

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