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پیش بینی تولید 4 هزار و 500 تن 
قارچ در چهارمحال و بختیاری

هدف گذاری صادرات 4 میلیون 
تنی فوالد در سال جاری

قایقران اصفهانی به تیم ملی 
کانوپولو دعوت شد
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مودیان محترم  مالیاتی:

 مهلت ارسال صورت معامالت فصل بهار
  سال جاری از طریق سامانه

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

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 
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ساخت رادار کوانتومی برای 
شناسایی اجسام رادارگریز

 تیمی بین المللی از دانشمندان به رهبری دانشگاه یورک 
و با همکاری »ش��بیر برزنجه«، دانش آموخته دانش��گاه 

اصفهان، نمونه اولیه رادار کوانتومی را ارائه...

نظام بودجه بانکی ما
 غلط است

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان آنکه 
مشکل بخش تولید فقط با تدوین قانون و تکرار آن از 
منابع مختلف حل نمی شود، گفت: قانون یکی از پازل 

هاست و برای حل مشکل این بخش باید...

چوقا
  ثبت ملی شد

مدی��رکل اداره می��راث فرهنگي، صنایع دس��تي و 
گردش��گري چهارمحال و بختی��اری از ثبت مهارت 
بافت چوقا، در فهرست آثار ملي کشور خبرداد. بهمن 

عسگري سوادجاني، با اشاره به...

جزییات کامل دستگیری
 گروهک جیش  العدل

سردار سعید منتظر المهدی،  معاون اجتماعی ناجا در 
دومین نشست خبری سخنگوی ناجا به تالش مضاعف 
پلیس برای نظم و امنیت بخشی در ماه مبارک رمضان 

و به خصوص لیالی قدر پرداخت و اظهار...

شهردار سابق، به مراسم 
 معارفه دعوت شده بود

سخنگوی شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: شهردار 
سابق به صورت شفاهی و مکتوب به مراسم معارفه شهردار 
جدید اصفهان دعوت شده بود. ندا واشیانی پور، در نشست 
خبری با خبرنگاران ضمن قدردانی از حضور مردم اصفهان 
در راهپیمای��ی روز جهانی ق��دس اظهار داش��ت: مردم با 
حضور خود اوج بصیرت و آگاهی را به نمایش گذاشتند و با 

حضورشان حماسه ای زیبا خلق کردند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به 
بررس��ی پنج الیحه در نود و پنجمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان بیان داشت: تمام این لوایح مربوط به 
آزاد س��ازی ملک، زمین و مغازه های موجود در مسیر آزاد 

سازی برای پروژه های عمرانی در مناطق ۱، 
۱۲، ۱۳ و ۵  بود که مصوبه شورای 

اسالمی شهر اصفهان را دریافت 
کرد. وی همچنین با اش��اره به 
برگزاری آئین معارفه ش��هردار 

اصفه��ان پس از جلس��ه 
علنی شورای اسالمی 

شهر اصفهان...

 ایران تخفیف گازی نمی دهد
مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی گاز با رد توافق با بوتاش 
ترکیه برای فروش ارزان گازگفت: قیمت گاز ایران منطقی 
بوده و تخفیفی در قیم��ت گاز صادراتی ب��ه ترکیه در نظر 

گرفته نشده است.
به گزارش مهر، پس از پی��روزی ایران بر ترکی��ه در اولین 
پرونده مشترک گازی در داوری بین المللی، کش و قوس دو 

کشور به منظور تعیین یک قیمت منطقی...

ترمز دالالن  خودرو  کشیده   شد
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رییس شورای رقابت، ناظر تعیین نرخ خودروهاست

قلیان ها چاق شد ؛ 

نفس های میدان  به شماره  ا فتاد



 در ادامه تغییر و تحوالت دانش��گاه آزاد، حمی��د میرزاده، رییس 
دانشگاه آزاد مسوولیت حوزه معاونت دانشجویی این دانشگاه را 
به معاون فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه واگذار کرد.به گزارش 
تسنیم، مسوولیت معاونت دانش��جویی دانشگاه آزاد پیش از این 
 برعهده کاردار و مسوولیت معاونت فرهنگی بر عهده طه هاشمی

 بود.می��رزاده در ابالغ��ی خطاب به س��یدطه هاش��می معاون 
فرهنگ��ی و اجتماعی دانش��گاه آزاد آورده اس��ت: ب��ا عنایت به 
مصوبه هی��ات امنای مرک��زی م��ورخ 6/3/94 مبنی ب��ر ادغام 
معاونت ه��ای فرهنگ��ی و دانش��جویی دانش��گاه، بدین وس��یله 
مس��وولیت حوزه معاونت دانش��جویی نیز به جنابعال��ی واگذار 

می ش��ود. امید اس��ت با توکل به خداون��د متعال و ب��ا صداقت 
 کاری، امان��ت داری و قانون من��دی در انجام ام��ور محوله موفق

 باش��ید.رییس دانش��گاه آزاد اس��المی در این اب��الغ خطاب به 
هاش��می ی��ادآور ش��ده اس��ت: ت��ا تعیی��ن قائم مق��ام ح��وزه 
دانش��جویی معاون��ت دانش��جویی و فرهنگی دانش��گاه، معاون 
س��ابق دانش��جویی کماکان نس��بت به اج��رای ام��ور مربوطه 
اقدام خواهد ک��رد. همچنین ضروری اس��ت در م��ورد انتصاب 
معاونان دانش��جویی و فرهنگ��ی واحدهای دانش��گاهی مطابق 
 با مف��اد بخش��نامه ش��ماره 23022/10 م��ورخ 9/4/94 اقدام 

شود.

وام دهن��دگان اروپای��ی ب��رای حف��ظ اتح��اد کش��ورهای 
 ح��وزه ی��ورو ب��ا تمدی��د کم��ک مال��ی ب��ه یون��ان موافقت

 کردند.
به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس، »دونالد تاسک« رییس 
شورای اروپا، با انتش��ار پیامی در صفحه تویتری خود از توافق 
رهبران کشورهای واقع در حوزه مالی یورو برای اعطای بسته 

جدیدی از تسهیالت مالی به یونان خبر داد.
به گفته وی، این کمک مالی راه را ب��رای ادامه حضور یونان در 
منطقه یورو هموارتر خواهد کرد. تاسک درباره جزییات توافق 
صورت گرفته بین » الکس��یس س��یپراس« نخست وزیر چپ 

گرای یونان و وام دهندگان اروپایی اش توضیحی نداد.
یک شنبه،  وزرای اقتصادی حوزه یورو پیشنهاد داده بودند که 
در صورت عدم حصول توافق با یونان، این کش��ور می تواند به 

طور موقت برای ۵ سال از عضویت این حوزه مالی خارج شود.
هفته گذش��ته، دولت آتن از اروپا خواس��ت تا بسته تسهیالتی 
ش��امل ۵3/۵ میلیارد یورو )معادل ۵9.۵ میلی��ارد دالر( را در 

اختیار این کشور بگذارد.
 این در حالی اس��ت که وام دهندگان اروپایی معتقدند که آتن 
 به ده ه��ا برابر این مقدار ب��رای رهایی از بح��ران بدهی ها نیاز 

دارد.

مدیر امور بین الملل ش��رکت مل��ی گاز با رد تواف��ق با بوتاش 
ترکیه برای ف��روش ارزان گازگفت: قیم��ت گاز ایران منطقی 
بوده و تخفیفی در قیمت گاز صادراتی به ترکیه در نظر گرفته 

نشده است.
به گزارش مهر، پس از پیروزی ایران بر ترکیه در اولین پرونده 
مش��ترک گازی در داوری بین المللی، کش و قوس دو کشور 
به منظور تعیین ی��ک قیمت منطقی در ف��روش گاز طبیعی 

ادامه دارد.
بر ای��ن اس��اس ای��ران پ��س از پی��روزی در گام اول داوری 
مش��ترک گازی با ترک ها، تاکید می کند: ترکیه حتی با اعالم 
 نتیج��ه داوری دوم ب��ه نتیجه و ه��دف نهایی خ��ود نخواهد

 رسید.
همزمان با این اظهار نظرها، مس��ووالن شرکت ملی گاز ایران 
نس��بت به توافق با ش��رکت بوتاش ترکیه و کاهش قیمت گاز 

صادراتی به این کشور همسایه واکنش نشان داده اند.
عزیز اهلل رمضانی،  مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی گاز ایران 
امروز با رد هرگونه توافق با بوت��اش ترکیه و کاهش قیمت گاز 
صادراتی به ترک ها گفت: تاکنون هیچگونه توافقی با بوتاش در 

این زمینه نداشته ایم.

این مقام مسوول با اعالم اینکه سال گذشته گفت وگوهایی با 
شرکت بوتاش برای افزایش حجم گازی در قالب یک قرار داد 
جدید به عمل آمد، تصریح کرد: با این وجود تاکنون هیچگونه 
پیشنهادی مبنی بر کاهش قیمت گاز در قالب قراردادکنونی با 

بوتاش ارائه نشده است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با اشاره به این که قیمت 
گازی که هم اکنون به شرکت بوتاش فروخته می شود قیمتی 
منصفانه و متعارف است خاطرنشان کرد: بر این اساس نیازی 
به بازنگری در قیمت یاد شده به منظور کاهش آن وجود ندارد.

سابقه و تاریخچه داوری گاز بین ایران-ترکیه
 دول��ت آن��کارا ، پایی��ز دو س��ال گذش��ته ب��ا ادع��ای گران 
فروش��ی و کم فروش��ی گاز طبیعی توس��ط ایران ب��ه ترکیه، 
 ای��ن ادع��ا را در قال��ب پرون��ده ای ب��ه دادگاه اله��ه ارائ��ه

 کرد.
مسووالن شرکت ملی گاز ایران در تشریح دالیل شکایت گازی 
ترک ها از گاز ایران به دادگاه الهه گفته بودند: مطمئن نبودن 
در روند عرضه گاز ب��ه ترک ها و باال بودن به��ای گاز صادراتی 
 ایران دو ادع��ای ترکیه ب��رای ش��کایت گازی از ای��ران بوده

 است.

گزارش رسانه های ترکیه نشان می دهد ادعای کم فروشی و به 
اصطالح عرضه ناقص گاز از سوی ایران به ترکیه توسط داوری 

بین المللی الهه رد شده است.
به نوشته روزنامه زمان، بخش اول رسیدگی به شکایت ترکیه 
مربوط به تحویل ناقص گاز بودکه آنکارا  این دعوا را باخته است. 
این در حالی است که سال گذشته شرکت دولتی بوتاش ترکیه 
با طرح شکایت گرانی گاز صادراتی ایران و تحویل ناقص گاز در 
فصل زمستان نزد دیوان داوری بین المللی، خواهان تعدیل نرخ 

گاز ایران به میزان 32 و نیم درصد شده بود.
در این بین بیژن زنگنه،  وزیر نفت درباره کشیدن پای گاز ایران 
به داوری بین المللی توس��ط ترکیه گفته اس��ت: » دبه« جزو 
الینفک در قرارداد صادرات گاز با خط لوله است؛  از این رو نباید 

از » دبه« در قرارداد صادرات گاز عصبانی شد.
همزمان ب��ا این اظهارنظره��ا، حمید رضا عراق��ی مدیر عامل 
شرکت ملی گاز ایران در این باره اعالم کرده است: تاکنون در 
چندین نوبت دفاعیه های محکم و مس��تندی توسط ایران در 

داوری بین المللی انجام گرفته است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه تا پایان مهر ماه سال جاری نتیجه 
داوری بین المللی ICC درباره ش��کایت گازی ترکیه از ایران 
اعالم می شود تصریح کرده است: قطعا شکایت گازی ترکیه از 
ایران تاثیری در روند و حجم صادرات گاز طبیعی به این کشور 

همسایه ندارد.
در قرارداد ص��ادرات گاز طبیعی ایران به ترکی��ه، بندی به نام 
Take or pay )بگیر یا بپرداز( وجود دارد که براس��اس این 
بند، اگر ترکیه به دلیل مسائل فنی و عملیاتی و یا تکمیل بودن 
مخازن ذخیره سازی، نتواند ساالنه تا س��قف 10 میلیارد متر 
مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پ��ول گاز را به طور کامل 

پرداخت کند.
به عبارت دیگر، براس��اس قرارداد 2۵ ساله گازی بین تهران و 
آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید ساالنه 10 میلیارد مترمکعب 
گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. در صورتی که هریک 
از دو طرف به دلیلی در تحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، 

موظف به پرداخت غرامت می شوند.
براس��اس این بند قراردادی در س��ال 13۸۸ ش��رکت بوتاش 
ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران )ترکیه به جای 
10 میلیارد حدود6/۸ میلیارد مترمکعب گاز برداش��ت کرد( 

مشمول جریمه 600 میلیون دالری شد.
از این رو مقام��ات بوتاش ترکی��ه در طول مذاک��رات خود با 
مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران ب��ودن بهای گاز صادراتی 
ایران تاکید داشته باشند، محور اصلی گفتگوها را بر سر حذف 
بن��د Take or pay ق��رار داده بودند که مس��ئوالن وزارت 
 نفت زیر بار حذف این بن��د از قرارداد ص��ادرات گاز به ترکیه

 نرفتند.

توافق گازی تهران- آنکارا رد شد؛

ایرانتخفیفگازینمیدهد
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محمدرضا ع��ارف،  رییس بنی��اد امید ایرانی��ان گفت: 
بعد از اینکه راهبردها مش��خص و اعالم شد، اگر وظیفه 
باش��د و احس��اس کنم که باید به صحنه بیای��م، افتخار 
 مي کنم که خودم را به عن��وان کاندیداي مجلس مطرح 
کنم. رییس بنیاد امید ایرانیان،  حل شدن تمام مشکالت 
داخلي کش��ور را در گ��روي نتیجه مذاکرات هس��ته اي 
ندانس��ت و گفت: بخش��ي از مش��کالت ما در ارتباط با 
تحریم ها است که انشاء اهلل با حل آنها فضا مقداري آرام تر 
مي شود؛  اما آنچه که مهم اس��ت این است که براي حل 
 مشکالت داخلي نیازمند انسجام داخلي و همبستگي ملي

 هستیم.

سخنگوی فارس��ی زبان وزارت خارجه آمریکا در خصوص 
ادامه روند مذاکرات گفت: بهتری��ن ضمانت برای موفقیت 
توافق،اگر بتوانیم به آن برسیم، کیفیت آن است. همانطور 
که جان کری گفتند ما شتاب زده عمل نمی کنیم و سعی 
می کنیم توافق خوبی به دست آوریم؛ در این صورت اقناع 
 منتقدان و مخالف��ان ما در کنگره آس��ان ت��ر خواهد بود.

آلن ایر همچنین در واکنش به اظهارات محمدجواد ظریف 
که گفته بود»نمی شود در میانه مسیر اسب ها را عوض کرد« 
مدعی شد: ما فقط یک اسب داریم و اسم آن هم پارامترهای 
لوزان است که عوض نشده؛  اما فراموش نکنیم هیچ توافقی 

نمی شود مگر بر سر تمام مسائل توافق شود.

مصطفی کواکبیان،  ش��نبه ش��ب در همای��ش حمایت از 
فرزندان شجاع ملت تا رسیدن به توافق خوب در باغ ابریشم 
اظهار کرد: فرهنگ اصالح طلبی متعلق به 100 سال اخیر 
نبوده و ریشه  عمیق قرآنی دارد. دبیرکل حزب مردم ساالری 
با تاکید بر ضرورت مدیریت پس از توافق هسته ای ادامه داد: 
برخی گمان می کنند پس از توافق تمام مشکالت کشور حل 
می شود؛  اما باید بدانند لغو تحریم ها تنها 30 تا 40 درصد 
تاثیر مثبت خواهد داشت و دیگر شرایط باید توسط مدیران 
کشور مدیریت شود. وی تنها راه پیش��برد کشور به سوی 
اصالحات را تغییر و خانه تکانی در مجلس شورای اسالمی 
دانس��ت و گفت: اصولگرایان بعد از 12 سال باید مجلس را 

ترک کنند و جای خود را به اصالح طلبان بدهند.

با ورق زدن صفحات آگهی روزنامه های کثیراالنتش��ار بر 
خالف قوانین بین المللی و داخلی، وکال همچنان در حال 

تبلیغ هستند. 
این تبلیغات در حالی است که بهمن کشاورز رییس اتحادیه 
سراسری وکالی دادگستری ایران در گفتگو با مهر در مورد 
تبلیغات وکالگف��ت: این افراد کالهب��رداران وکیل نمایی 
هستند که در روزنامه ها آگهی منتشر می کنند که فعالیت 
آنها مصداق ب��ارز تظاهر به وکالت و کالهبرداری اس��ت و 
این افراد به علت کالهبرداری م��ورد تعقیب انتظامی قرار 

می گیرند.
اما تبلیغات وکال در این س��ال ها فراتر رفته و به س��مت و 
س��وی ترویج و تبلیغ ط��الق هم پیش م��ی رود.به عنوان 
نمونه اگر زوج��ی به دلیل اختالف��ات خانوادگی ، حتی به 
ش��وخی ،  و اینکه از ته دل قصد طالق نداشته باشند تنها 
با س��ر زدن به آگهی روزنامه ها، کوچ��ه و خیابان تحریک 
می ش��وند که برای یک بار هم شده به شماره وکیل تماس 
بگیرند. در این تبلیغات نوش��ته ش��ده طالق بدون حضور 
زوجین؛ طالق توافق��ی در کوتاه ترین زمان تا 10 ش��ب! 
طالق بدهیدحق الوکاله را اقساط پرداخت کنید و...پس از 
 تماس با برخی از این آگهی ها نکات قابل تاملی به دس��ت

 آوردیم. 
یک��ی از وکالی دفاتر وکال��ت در گفتگو با مه��ر گفت:  دو  
میلیون توم��ان می گیریم و در مدت10 ت��ا 1۵ روز طالق 

انجام می شود! 
دیگری عنوان کرد: من از هم��ه جا ارزان تر می گیرم و می 
توانم با یک میلیون تومان این کار را انجام دهم! یکی دیگر 
از ش��ماره های تبلیغاتی دفتر وکالت هم گفت: حتما باید 
حضوری تش��ریف بیاورید و در مورد قیم��ت به توافق می 

رسیم!

نادر فریدونی،  عض��و مجمع نمایندگان اس��تان فارس در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به اس��تعفای نمایندگان شیراز 
در پی انتصاب اس��تاندار جدید این اس��تان اظهارداشت: 
بعد از اس��تعفای اس��تاندار فارس، بحث اس��تاندار جدید 
فارس مطرح ب��وده که نظر مجمع نمایندگان این اس��تان 
به اتفاق نماین��دگان ولی فقیه در جلس��ه توافقی ۵ گزینه 
پیش��نهاد بود؛  ولی متأس��فانه وزارت کش��ور بدون توجه 
به نظر مجمع نمایندگان گزینه های دیگری را پیش��نهاد 
داد و در این راس��تا تصمیم گیری می کن��د که در وجاهت 
استان پهناور و بزرگ فارس نیس��ت. وی در خاتمه برخی 
 س��وابق حزبی گزینه اس��تاندار جدید ف��ارس را بی تأثیر

 ندانست.

شرط عارف براي کاندیداتوري
 در انتخابات مجلس دهم

پاسخ آلن ایر به توئیت ظریف

 اصولگریان باید مجلس
 را ترک کنند

با  دو میلیون، ۱۰ روزه جدا شوید

علت اصلی اعتراض
 نمایندگان فارس

شنیده ها 

در ادامه تغییر و تحوالت دانشگاه آزاد؛ 

طه هاشمی،  معاون دانشجویی دانشگاه آزاد هم شد
رییس شورای اروپا، 

رهبران حوزه یورو با اعطای تسهیالت مالی به یونان موافقت کردند

رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین گفت: در مذاکرات هس��ته ای عده ای 
 می گوین��د، ایرانی ها ی��ک خطر ب��رای رژیم  صهیونیس��تی هس��تند و این
  رفت و آمدها برای این اس��ت که بمب اتمی نس��ازند که این یک دروغ بزرگ

 است.
به گزارش مهر،  س��ردار س��رتیپ بس��یجی محمدرضا نقدی در پانزدهمین 
همایش تجلیل از ورزشکاران جوانمرد که با حضور جمعی از مسووالن کشوری، 
لشگری، ورزشکاران، روسای فدراسیون ها، مربیان و قهرمانان در النه جاسوسی 
برگزار شدگفت: امروز به رسم سنوات گذشته اینجا جمع شدیم بر خالف همه 
برنامه هایی که آرزو می کنیم،  دهه ها ادامه پیدا کند، انشااهلل با نابودی رژیم 

غاصب صهیونیستی این برنامه زودتر به پایان برسد.  
وی با تأکید بر اینک��ه در این برنامه از ش��جاع ترین و دلیرترین ورزش��کاران 
 کش��ورمان تقدیر م��ی کنی��م ادام��ه داد: این لقب ریش��ه در بی��ان حضرت

  علی )ع( دارد: اشجع الناس من غلب هواه ،  شجاع ترین مردم کسی است که بر 
خواهش های نفسانی خود پیروز شود. )سفینه البحار- جلد 2(.

 اینها ورزشکارانی هستند که سال ها برای کسب مدال های بین المللی زحمت 
 کش��یدند و آن روز که روز رس��یدن به همه آرزوهای ورزش��ی اوست تصمیم

 می گیرد از آرزوهایش چشم بپوشاند و برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین در 
میدان حاضر نشود. این تصمیم، نش��ان دهنده عزم و اراده و بیانی از شجاعت 
جوان ورزشکاری است که این طور فداکاری می کند؛ ورزشکار ما یقین بداند 

ماندگارترین مدالش در طول تاریخ همین خواهد بود.
نقدی با اشاره به اینکه ورزش��کارانی در دنیا مدال گرفته اند که امروز نامی از 
آنها برده نمی شود، افزود: این تکریمی که امروز انجام می شود از حرکتی است 
که در تاریخ ماندگار است. امروز نام ماندگار اگر هست از »پوریای ولی« است. 

او که پذیرفت برای خوشی دل یک مادر میدان را به حریف خود واگذار کند.
 جانش��ین فرمانده کل س��پاه در امر بس��یج خاطر نشان کرد: ورزش��کار ما با 
الگو گی��ری از آن منش پهلوانی، برای دلخوش��ی مادر مظلوم فلس��طینی که 
کودکش را از دست داده، از مدال صرف نظر می کند؛ شاید برای بعضی ها این 
حرکت قابل تفسیر نیست؛  ولی کسانی که در مکتب علی )ع( پرورش یافته اند 

غیر از این حرکت برایشان قابل تفسیر نیست.  
وی ادامه داد: این خواسته قرآن است؛ جنگیدن، فداکاری و جان دادن در این 
راه، منطق قرآنی دارد. آن کسی که در مکتب امیر مومنان بزرگ شده، وصیت 
ماندگار آن حضرت را شنیده است که همیش��ه یار ستمدیده و خصم ستمگر 

باشید.
 کس��ی که خودش را یک ایرانی ش��رافتمند می داند باید به ی��ک ملتی که از 
میان همه رهبران علی )ع( را انتخاب کرد، تأسی کند و این ورزشکاران شجاع 
اس��المیت، پیروی از امیر مومنان )ع(، ایرانیت و جوهر انس��انی خود را نشان 

دادند.
نقدی در پاسخ به برخی افراد که می گویند فایده شعار مرگ بر اسراییل و مرگ 
برآمریکا که این ملت با زبان روزه و در گرمای شدید در خیابان ها سر می دهند، 
 چه بودگفت: امروز این ش��عار دنیا را فراگرفته است. دش��من این طور تفسیر
 

می کندکه اگر ما شعار محو اسراییل را می دهیم، می خواهیم مثل آنها با بمب 
هسته ای او را نابود کنیم.  

وی ادامه داد: عده ای در مذاکرات می گوین��د، ایرانی ها یک خطر برای رژیم 
صهیونیستی هستند و این رفت و آمدها برای این است که بمب اتمی نسازند 

که این یک دروغ بزرگ است.
رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین با بیان اینکه چندین روز است که وزیر 
خارجه آمریکا در وین با  دریوزگی برای رسیدن به توافق تالش می کند تشریح 

کرد: روشن است این همه تالش صرفا بر سر مساله هسته ای ایران نیست.  
وی اف��زود: همه م��ی دانی��م جمهوری اس��المی، ب��رای تحقق ش��عار محو 
 اس��راییل همان جوری عمل می کند که ش��اه را محو کرد و تهران را از دست

 آمریکایی ها و شاه دست نشانده آنها درآورد و ملت های آزادیخواه و پیرو اسالم 
ناب با الگوگیری از انقالب اسالمی بغداد را از لوث صدام پاک کردند و همانطور 
بدون سالح اتمی، لبنان را که تحت اشغال آمریکا و اسرائیل بود، آزاد کردند و 
همین ها بودند که بدون سالح اتمی غزه شریف را از چنگ صهیونیست ها در 
آوردند و سه بار پوزه این جنایتکار کودک کش و حامیانش را به خاک مالیدند.

نقدی سرمایه واقعی را ایمان و توکل به خدا دانسته و افزود: پیروان اسالم ناب 
و امام )ره( همان طور که صنع��ا و عدن و مأرب را آزاد کردن��د، تل آویو و بیت 

المقدس را آزاد خواهند کرد.  
جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج تصریح کرد: در این راه سرمایه ما بمب 
اتم نیست، بلکه وجدان های بیدار و سالحمان اهلل اکبر، ایمان و توکل به خدا 
است.  وی فشارها و تهدید ها و تحریم های دشمن را برای گرفتن سالح اخالص 
و ایمان ملت ایران دانست و اظهار داشت: هدف اصلی دشمن از این مذاکرات، 
فشارها، تهدیدها و تحریم ها، ممنوعیت ساخت تسلیحات اتمی نیست، بلکه 
تالش برای گرفتن س��الح ایمان و تالش برای خاموش ک��ردن فریاد مرگ بر 

امریکا و مرگ بر اسراییل از زبان ملت ایران است.  
رییس سازمان بسیج مس��تضعفین در پایان مبارزه با استکبار و ظلم ستیزی 
را هویت ملت ایران معرفی و خاطر نش��ان کرد: ملت م��ی داند همان طور که 
رهبر بزرگوارمان فرمودند اسالمیت نظام و انسانیت ما به ایستادگی در مقابل 

استکبار و ظلم است.
یادآور می شود در این مراسم از 40 نفر از ورزشکاران، مربیان و مدیران که در 
رقابت های مختلف از رویارویی با نمایندگان رژیم غاصب صهیونیستی امتناع 

کردند تجلیل به عمل آمد.

سردار نقدی:
نیازی به بمب اتم نداریم
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س��ردار س��عید منتظر المهدی،  معاون اجتماعی ناجا در 
دومین نشست خبری س��خنگوی ناجا به تالش مضاعف 
پلیس برای نظم و امنیت بخش��ی در م��اه مبارک رمضان 
و به خصوص لیالی قدر پرداخت و اظهار داش��ت: با تالش 
مضاعف همکاران من مراس��م لیالی ق��در بدون هیچ گونه 

مشکلی انجام شد.
 س��خنگوی ناجا تصریح ک��رد: در ماه مب��ارک رمضان با 
کاهش۸ درص��دی تصادفات و تلفات جاده ای نس��بت به 

مدت مشابه در سال قبل مواجه بوده ایم.
وی به طرح س��الم س��ازی دریا که از اواخر خرداد شروع 
ش��د پرداخت وگفت: در این طرح 1۵4 نفر از کسانی که 
 در دریا گرفتار ش��ده بودند توس��ط دریابانان نجات پیدا 

کردند.
معاون��ت اجتماعی ناج��ا به عی��دی فرمانده ناج��ا برای 
ش��هروندان اش��اره و اظهار داشت: با دس��تور فرماندهی 
نیروی انتظامی کلیه خودروها و موتورس��یکلت هایی که 
با دس��تور پلیس توقیف ش��ده اند،  منوط به نداشتن منع 

قضایی به مناسبت عید سعید فطر ترخیص می شوند.
وی گفت: امروز ابالغیه صادر می شود و از روز سه شنبه این 

دستور قابل اجراست.
این مقام ارش��د انتظامی کش��ور درمورد عملیات بسیار 
 خوبی ک��ه در منطق��ه میرجاوه ب��ه وقوع پیوس��ت بیان 
داشت: عملیات سحرگاه دیروز با اشراف کامل اطالعاتی و 
آمادگی کامل مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه انجام ش��د و 
مرزبانان که از نفوذ گروه مخربی از جیش العدل که توسط 
چند گروه دیگر حمایت می ش��د،  جلوگیری کرده و تمام 
اعضای این گروه را دستگیر کردند؛ در اثنای این عملیات 
یکی از فرمانده هان هنگ م��رزی میرجاوه به درجه رفیع 
ش��هادت رس��ید که در انجام این عملی��ات نقش مؤثری 

داشت.
س��ردار منتظر المهدی به اعترافات بس��یار تکان دهنده 
اعضای دستگیرش��ده ای��ن گروهک پرداخ��ت و تصریح 
کرد: ای��ن گروهک قصد خرابکاری و انج��ام عملیات های 
متعدد در چند ش��هر ایران را داش��تند و می خواستند با 
اس��تفاده ای ابزار های نوین و تس��لیحاتی که نس��بت به  
 صوت، ح��رارت و نور حساس��یت دارن��د انفجاراتی انجام 

دهند.
س��خنگوی ناجا به برگزاری اختتامیه جش��نواره رسانه، 
نظم و امنیت عموم��ی پرداخت و خاطرنش��ان کرد: این 
جش��نواره در روز خبرن��گار مصادف با 17 مرداد در س��ه 
محور خبر، گفت وگ��و و گزارش ویژه برگزار خواهد ش��د 
 و فرمان��ده ناجا ب��ه برترین ه��ا هدایایی تقدی��م خواهد

 کرد.

جزییات کامل دستگیری 
گروهک جیش  العدل



خبر خبر 

 تیمی بین المللی از دانشمندان به رهبری دانشگاه یورک و با همکاری »شبیر 
برزنجه«، دانش آموخته دانشگاه اصفهان، نمونه اولیه رادار کوانتومی را ارائه 
داده اند که پتانسیل شناسایی اشیای نامرئی برای رادارهای معمولی را دارد. 
رادار جدید، در واقع سیس��تمی هیبریدی است که از همبستگی کوانتومی 
بین ریزموج و پرتوهای نوری برای شناس��ایی اشیای دارای انعکاس پذیری 
پایین بهره می برد. از جمله این اش��یا می توان به س��لول های س��رطانی یا 
هواپیماهای جاسوس��ی اش��اره کرد. چون این رادار کوانتومی در مقایسه با 
سیستم های معمولی، با انرژی  بسیار پایین تری عمل می کند، پتانسیل زیادی 
برای کاربردهای مختلف از جمله زیست پزشکی و اسکن های غیرتهاجمی 
NMR دارد.تیم تحقیقاتی به رهبری » دکتر استفانو پیراندوال« از دپارتمان 
علوم رایانه  دانشگاه یورک، دریافت نوعی مولد ویژه ) ابزاری با دو حفره( که 
با استفاده از یک نوس��انگر نانومکانیکی، پرتو ریزموج را با پرتو نوری جفت 
می کند، ویژگی کلیدی ای��ن رادار کوانتومی اس��ت. آنتن ه��ای یک رادار 
 معمولی برای اس��کن کردن ناحیه ای فضایی، ریزموجی را ساطع می کنند؛ 
در ای��ن ج��ا، هر ن��وع ش��ی مورده��دف، س��یگنال را ب��ه منب��ع راداری 
منعکس می کند، اما شناس��ایی اش��یای دارای انعکاس پذی��ری پایین که 
در نواحی با نوی��ز پس زمینه باال ق��رار دارند، با اس��تفاده از سیس��تم های 
راداری معمول��ی دش��وار اس��ت. ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه راداره��ای 
کوانتومی بس��یار کارآمدتر عمل می کنن��د و از در هم تنیدگ��ی کوانتومی 
 ب��رای افزای��ش حساسیت ش��ان و شناس��ایی انعکاس های نواحی بس��یار 
پر سر و صدا و دارای سیگنال کوچک، استفاده می کند. رادار کوانتومی شبیر 
برزنجه و همکارانش، در نواحی با فوتون پایین، دارای عملکرد بسیار بهتری 
در مقایس��ه با رادارهای معمولی اس��ت و چنین ویژگی غیرتهاجمی برای 
کارکردهای زیست پزش��کی دارای طی��ف کوتاه مهم اس��ت. در درازمدت، 
می توان از این رادار برای شناسایی حضور نارسایی ها در نمونه های زیستی یا 

بافت های انسانی به شیوه ای کامال غیرتهاجمی بهره برد.
 NMR می توان از ش��یوه جدید ب��رای ارائ��ه طیف س��نجی غیرتهاجمی
پروتئین های ش��کننده و اس��یدهای نوکلئیک اس��تفاده کرد. در پزشکی، 
این تکنیک ها را می ت��وان به جای ام آرآی، با هدف کاهش میزان تشعش��ع 

جذب شده توسط بیماران، به کار برد.

سخنگوی شورای اس��المی شهر اصفهان گفت: ش��هردار سابق به صورت 
شفاهی و مکتوب به مراسم معارفه شهردار جدید اصفهان دعوت شده بود. 
ندا واشیانی پور، در نشس��ت خبری با خبرنگاران ضمن قدردانی از حضور 
مردم اصفهان در راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار داشت: مردم با حضور 
خود اوج بصیرت و آگاهی را به نمایش گذاشتند و با حضورشان حماسه ای 

زیبا خلق کردند.
سخنگوی شورای اسالمی ش��هر اصفهان در ادامه با اشاره به بررسی پنج 
الیحه در نود و پنجمین جلسه علنی شورای اس��المی شهر اصفهان بیان 
داشت: تمام این لوایح مربوط به آزاد سازی ملک، زمین و مغازه های موجود 
در مسیر آزاد سازی برای پروژه های عمرانی در مناطق ۱، ۱۲، ۱۳ و ۵  بود 
که مصوبه شورای اسالمی ش��هر اصفهان را دریافت کرد. وی همچنین با 
اشاره به برگزاری آئین معارفه شهردار اصفهان پس از جلسه علنی شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان گفت: در این جلسه رییس ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان توجه به مولفه های اس��المی، برنامه ریزی دقیق ت��وام با توازن و 
عدالت، توجه به فرهنگ دینی، افزایش نشاط اجتماعی و تالش جدی در 
راستای همگرایی و هم افزایی با دیگر نهادهای شهر اصفهان را از مهم ترین 

درخواست های شورای شهر از شهردار اصفهان اعالم کرد.
واش��یانی پور توجه به مس��ائل زیس��ت محیطی، تالش برای از بین بردن 
روحیه اصفهان ستیزی و اصفهان گریزی، توجه به ایجاد شفافیت در موارد 
مختلف در شهرداری برای تسهیل و تسریع در کار مردم و تالش برای جلب 
مشارکت بخش خصوصی بیش از گذشته را از دیگر درخواست های شورای 
شهر از شهردار عنوان کرد. وی در ادامه در مورد برخی انتقادات وارد شده 
برای عدم دعوت از شهردار س��ابق اصفهان برای حضور در مراسم معارفه 
شهردار اصفهان نیز گفت: باید یادآور شوم که رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان و شهردار اصفهان طی تماس تلفنی و به صورت شفاهی از وی برای 
حضور در این مراسم دعوت کردند و عالوه بر این نیز دعوتنامه مکتوب برای 
وی ارسال شد که با پاسخ منفی ش��هردار سابق برای حضور در این مراسم 

مواجه شدند.

ساخت رادار کوانتومی برای شناسایی 
اجسام رادارگریز 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

شهردار سابق به مراسم معارفه 
دعوت شده بود

ش��ب بیس��ت و هفتم ماه رمضان ب��رای تازه عروس و 
دامادهای اصفهان مفهومی دیگر دارد. س��ال اولی ها 
راهی خانه عروس می شوند و سال دومی ها راهی خانه 
داماد تا هدای��ای خود را که در طبق ه��ای بزرگ قرار 

داده اند به آن ها پیشکش کنند.
یکی از رسومی که سال ها در ایام ماه مبارک رمضان در 
میان خانواده های اصفهانی مرسوم است، هدیه بردن 
در ش��ب بیس��ت و هفتم ماه مبارک رمضان برای تازه  
داماد و عروس هاست. بیس��ت و ششم رمضان در خانه 
تازه دامادهایی که اولین رمضان ازدواج خود را تجربه 
می کنند همه  مشغول تدارک دیدن برای رفتن به خانه 
عروس می شوند، خانم میان سالی که امسال پسرش را 
داماد کرده و خود را برای ش��ب بیست و هفتمی بردن 
آماده می کند، گفت: دیگر هدیه بردن ها مثل گذشته 
نیست و آن گونه که درگذش��ته خانواده ها در اصفهان 
این امر را واجب می دانس��تند، واجب نیست؛ و به آن 

گستردگی ها برگزار نمی شود.
او ادامه داد: درگذش��ته طبق های بزرگ آجیل و میوه، 
شیرینی های ماه رمضان از زولبیا، بامیه، پشمک، قطاب 
و لباس و طال و غیره برای عروس ها برده می ش��د؛ ولی 
امروز دیگر با این گرانی و هزینه ها نمی شود آن قدر این 

هدایا را به این شکل برد.
خانم مسن با شنیدن نام شب بیست و هفتمی لبخندی 
روی لب های��ش نشس��ت و گفت: دیگر مثل گذش��ته 
نیس��ت، قدیم ها طبق طبق هدیه می آورند، ش��بی که 
برایم ش��ب بیس��ت وهفتمی  آوردند را یادم هس��ت، 
زمس��تان بود و خانواده داماد شب بیست و هفتم برایم 
لحاف کرسی دس��ت دوز زیبایی که در یک طبق بزرگ 
 گذاش��ته بودند آوردن��د، آن روزها ع��روس و دامادها 
دست ش��ان آن قدر باز نبود و در همین مراسم ها مثال 
همین ش��ب بیس��ت و هفتمی هدایایی می آوردند که 
به درد زندگی ش��ان بخورد، البته فق��ط همین لحاف 
نبود هدایای دیگ��ری هم بود و در آخ��ر خانواده ما به 
این هایی که طبق ها را آورده بودن��د که به آن ها طبق 
کش می گفتند؛ انع��ام یا هدیه می دانن��د. امروز هنوز 

اصفهانی های اصیل خود را پایبند این رسم می دانند.
او اضافه کرد: سال اول خانواده داماد برای عروس هدیه 
می آورند و اما رمض��ان دوم این وظیفه خانواده عروس 
اس��ت که برای خانواده داماد هدیه ببرن��د که معموال 
سال دوم دیگر عروس داماد سرزندگی خود رفته اند و 

خانواده عروس هدیه به خانه عروس و داماد می آورند.
در مورد دلیل برگزاری این مراسم صحبت های فراوانی 
ش��ده اس��ت برخی می گویند، بیس��ت و هفتم ش��ب 
مبارکی در ماه رمضان اس��ت؛ برخی می گویند ش��بی 

 است که ابن ملجم قاتل حضرت علی )ع(  قصاص شده 
است.

یک اصفهان شناس در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه 
اصفهان، در مورد برگزاری این رسم در اصفهان گفت: 
مواردی هست که به سنت های مذهبی برمی گردد که 
شاید یک نوع شکر گزاری و تهنیت است برای  کسانی 
که زندگی خود را تازه ش��روع کرده اند تا در پرتو آداب 

معنوی بتوانند به نتایج ارزشمندی دست پیدا کنند.
 وی ادامه داد: اصفهان در طول تاریخ فراز و نشیب های 
فراوانی ازنظر اعتقادی داشته اس��ت و ۲7 ماه رمضان 
ش��اید در مناطق اطراف هم وجود داش��ته باشد، ولی 

ماهیت دقیق آن را نمی توان اظهارنظر کرد.
بهمن زینلی عض��و هیات علمی گروه تاریخ دانش��گاه 
اصفهان، نی��ز درب��اره دلی��ل تاریخی برگ��زاری این 
رس��م  که برخی آن را منتس��ب به قص��اص ابن ملجم 
می دانن��د، گف��ت: در روای��ات تاریخ��ی ای��ن مطلب 
 اصال اش��اره نشده اس��ت که در ش��ب ۲7 ماه رمضان 
ابن ملجم را قصاص کرده باشند و این موضوع سندیت 

رسمی و تاریخی ندارد.
منصور قاسمی پژوهشگر حوزه مردم شناسی  در مورد 
تاریخچه  و دلیل برگزاری این رسم در اصفهان می گوید: 
یک موضوع را شما باید در نظر بگیرید که در سنت ها با 
جشن و سرور به استقبال ماه مبارک رمضان می رفتند 
و مردم در آن زمان دوس��ت داشتند که این ماه را نیز با 
جشن به پایان برسانند؛ این طبیعی است بعد از شهادت 
حضرت علی)ع( ابن ملجم باید قصاص می شد؛ اما دقیق 
نمی توان گفت فاصله قصاص از روز ش��هادت چند روز 

است اما مردم به صورت سمبلیک شب ۲7 ماه رمضان 
را شب قصاص می دانند.

 وی با اش��اره به این موضوع که جش��ن های شب ۲7 
رمضان در ایران از زمان صفویه آغازشده است، گفت: 
تصوف و صوفی گری از زمان حضرت علی)ع( ش��روع  
شده است و بعد از اتفاقی که شب ۱9 رمضان افتاد که 
منجر به  شهادت حضرت علی)ع( در ۲۳ رمضان شد، 
قصاص قاتل حضرت علی )ع( باعث نقطه ش��روع این 

جشن ها شد.
این پژوهشگر و مدرس دانشگاه ادامه داد: این جشن در 
استان های مختلف بارنگ و بوی مختلف برگزار می شود 
اما درجایی که صوفیان هستند، به صورت باشکوه تری 
برگزار می شود، مثل استان کرمان به خصوص  ماهان ، 
کناباد ،انار، مشهد در این مناطق همه منتظر این مراسم 
هستند که همه می خواهند بعد از چهار روز سوگواری 
یک جش��ن را برگزار کنند؛ اما آنچه در اصفهان برگزار 
می شود نمی توان به صورت یک مراسم به آن نگاه کرد 
و بیش��تر به صورت یک مهمانی و بردن خلعتی برگزار 

می شود.
قاس��می افزود: درهرصورت ماه رمضان با جشن آغاز 
می ش��ود و همه می خواهند روزه��ای پایانی آن هم با 
جشن باشد؛ در شهرهای مختلف به این صورت است که 
برای کسانی که تازه عروس هستند هدیه ببرند و درواقع 
 می خواهن��د آن ها را از ع��زا خارج کنند؛ این مراس��م 
با توجه به تقارنی  که گاهی با اعیاد و جشن های دیگر 
پیدا می کند به ش��کل و ش��مایل آن جش��ن ها برگزار 

می شود.

طبق کشی های شب بیست و هفتم
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شماره 94-2-134
آگهی فراخوان جهت ارزیابی سرمایه گذاران 

  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه م�دول اول تصفیه خانه فاضالب و اجرای باقیمانده خطوط اصلی و انتقال فاضالب ش�هرهای گلپایگان و گوگد در قالب 

B.O.T قراردادی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه مدول اول تصفیه خانه فاضالب واجرای  باقیمانده خطوط اصلی و انتقال فاضالب 

شهرهای گلپایگان و گوگد را به روش B.O.T و در قالب خرید تضمینی پساب براساس بند »الف« ماده )142( قانون برنامه پنجم توسعه از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات 

و آیین نامه های اجرایی مربوطه و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف-شرح مختصری از پروژه

-برآورد هزینه سرمایه گذاری اولیه طرح: 615 میلیارد ریال 

- دوره احداث: 2 سال شمسی     - دوره بهره برداری تجاری: 20 سال شمسی    - خریدار: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان   - ظرفیت تولید: 2/33 میلیون مترمکعب در سال 

- شرح عملیات: احداث یک مدول از تصفیه خانه فاضالب به ظرفیت 38500 نفر )برای یک مدول( )به روش لجن فعال با هوادهی گسترده و با حذف ازت و فسفر( و اجرای باقیمانده خطوط 

اصلی و انتقال فاضالب به طول حدود 40 کیلومتر با اقطار 900،700،500،450،400،350،300 و1000 میلیمتر 

ب- شرایط سرمایه گذار: امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهره برداری پروژه مشابه 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 94/05/03

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 94/05/04

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporeg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 03136680030                                                داخلی 338-335    

نوبت   دوم 

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
) سهامی خاص (  

آگهی تجدید مناقصه عمومی – یک مرحله ای

شماره آگهی: 87340017  شماره مجوز:1825-1394  شماره تقاضا: 9343758
دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران – منطقه دو عملیات انتقال گاز   موضوع مناقصه: خرید 10 عدد mating ring ، scal ring طبق مشخصات ذیل از سازندگان داخلی

-محل اخذ اسناد مناقصه: اصفهان – کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد – منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران –  امور تدارکات کاال
                                                                                                                             تلفن 36281407-34042192-36278205-031 / نمابر 021-81314571

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 78/125/000 ریال )هفتاد و هشت میلیون و صد و بیس�ت و پنج هزار ریال(- مهلت ارائه مدارک و اعالم آمادگی: حداکثر 14 روز پس از تاریخ انتشار 
آگهی - محل تحویل پاکات های مناقصه: دبیرخانه محرمانه منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران به نشانی فوق - پاکت های مناقصه شامل پاکت های الف – ب – ج و در یک پاکت سربسته و 

ممهور شده قابل قبول می باشد.- ارائه اساسنامه با آخرین تغییرات انجام شده )روزنامه رسمی( برای اشخاص حقوقی و کد اقتصادی و شناسه ملی برای اشخاص حقیقی الزامی است.
- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بایستی ضمانتنامه معادل 10% کل مبلغ قرارداد را به عنوان اجرای تعهدات در وجه شرکت انتقال گاز ایران منطقه دو عملیات انتقال گاز با مدت زمان 
حداقل یک سال ارائه نماید.- متن قرارداد تیپ شامل 11 صفحه در سایت           . WWW.NIGC-DIST2 موجود می باشد.- اطالعات فوق به انضمام سایر اسناد مناقصه در سایت های 

ذیل موجود می باشد.
                             WWW.SHANA.IR                                 WWW.NIGC-DIST2.            

 روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران

شرکت انتقال گاز ایران منطقه 
دو عملیات انتقال گاز  

شماره قلمشرح کاالتعداد

10عدد

P/FOR DRY GAS SEAL “FLOWSERVE“
TYPE GAS PAC BAUART  984
DRWG.NO.49379 90 01 , PART LIST:493799011
SEAL RING 103 P/N:0221464  44140

1

10عدد
MATING RING  Q76
SILICON CARBIDE
P/N:0221564  4810

2

IRhttp://iets.mporg.ir  WWW.NIGC-NIGTC.IR

IR

معاون خدمات مشترکان و درآمد :

در سال گذشته برخالف افزایش انشعابات آب، مصرف افزایش نیافت

مع��اون خدم��ات مش��ترکان و درآم��د 
ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان گفت : همه 
س��اله بین ۳ تا 4 درصد افزایش انش��عاب 
آب داری��م؛ یعنی حدود ۳0 هزار انش��عاب 
به مش��ترکان افزوده می ش��ود که برآورد 
 گردی��د ای��ن افزای��ش انش��عاب ح��دود 
۵ الی 6 درصد افزایش مص��رف را به دنبال 
داشته باشد که خوشبختانه در سال گذشته 
با اعمال مدیریت مصرف به رغم افزایش 4 
درصدی انش��عابات هیچ گون��ه افزایش در 

مص��رف آب ب��ه وج��ود نیام��د .
رض��ا رضایی، اعم��ال مدیری��ت مصرف را 
یکی از علل تامین آب ش��رب مشترکان در 
سال گذشته دانس��ت و اعالم کرد : در سال 
گذش��ته با وجود بحران کم آبی در استان 
اصفهان آب شرب مش��ترکان پایدار تامین 
ش��د که این مهم با انجام تدابیری همچون 
 کش��ف انش��عابات غیرمجاز صورت گرفت 
گذش��ته  س��ال  در  ک��ه  ط��وری  ب��ه 

غیرمج��از  انش��عاب  ر  ه��زا ح��دود 
کش��ف ش��د؛ همچنی��ن ب��ه 6۳0 ه��زار 
 مش��ترک پرمص��رف اخطاری��ه ارس��ال 
شد .وی به ارسال اخطار ویژه به مشترکان 
اش��اره و اعالم کرد : در س��ال گذش��ته با 
همکاری گروه مروجی��ن و پایش هایی که 
صورت گرفت به مش��ترکینی ک��ه اقدام به 
شستش��وی درب مغازه و منازل می کردند 
اخط��ار داده می ش��د؛ همچنی��ن از ۵98 
انشعاب فضای سبز اس��تان  ۲44 انشعاب 
که از آب شرب استفاده می شد به همراه ۲0 
 انشعاب غیرمجاز فضای س��بز جمع آوری

 ش��د .معاون خدمات مش��ترکان و درآمد 
به پایش باغ��ات و اس��تخرها اش��اره کرد 
و خاطرنش��ان س��اخت : در س��ال گذشته 
۵0 اس��تخر پایش ش��دند که ۱8 اس��تخر 
پرمص��رف بودن��د و ۳ هزار باغ پایش ش��د 
به ط��وری ک��ه در ش��هرهای نج��ف آباد ، 
خمینی شهر ، شهرضا و منطقه ۳ انشعابات 

غیرمج��از باغ��ات در ای��ن مناط��ق وجود 
 داشت . همچنین در سال گذشته هتل ها ، 
ترمین��ال ه��ا و بیمارس��تان ه��ا م��ورد 
 پای��ش ق��رار گرفتن��د ک��ه در ای��ن میان 
بیمارس��تان ها هم��کاری قاب��ل توجهی با 

مش��ارکت آبفا داش��تند .
وی اعالم ک��رد : در س��ال گذش��ته بیش 
از 66 درص��د مش��ترکین بی��ن صف��ر 
ت��ا ۲0 مترمکع��ب و مطاب��ق ب��ا الگ��وی 
آب مص��رف کردن��د ک��ه بی��ش از 8۳ 
 درصد آمار مش��ترکان اس��تان را ش��امل 
م��ی ش��ود و ۳0/۵ درص��د بی��ن ۲0 ت��ا 
40 مترمکع��ب و تنه��ا ۳/۳ درص��د باالی 
40 مترمکع��ب آب مص��رف کردن��د ک��ه 
ج��زء مش��ترکان پرمص��رف بودن��د و در 
س��ال ج��اری مقرر ش��د پ��س از ارس��ال 
اخطاری��ه تدابی��ری جه��ت مقابل��ه ب��ا 
 مش��ترکان پرمصرف در دس��تور کار قرار 

گی��رد .

متخصص زنان و زایمان تاکید کرد؛ 

ضرورت انجام 4 سونوگرافی در طول بارداری
ی��ک متخص��ص زن��ان و زایم��ان گفت: 
برای خانم هایی که دوران ب��ارداری بدون 
مش��کلی را س��پری می کنند الزم است تا 
 پایان ای��ن دوره چهار س��ونوگرافی انجام 

دهند.
ندا مقتدری اصفهانی اظه��ار کرد: معموال 
تص��ور رایج این اس��ت ک��ه س��ونوگرافی 
وقت��ی الزم می ش��ود ک��ه مش��کلی ب��ه 
وجود آی��د یا ب��ارداری رخ ده��د، اما برای 
اینک��ه بتوان ب��ارداری بی خطر و س��المی 
را س��پری ک��رد، س��ونوگرافی های پیش 
 و در ط��ول دوران ب��ارداری پیش��نهاد 

می شود.
وی به لزوم انجام سونوگرافی پیش از اقدام 
به بارداری برای زنان اش��اره و تصریح کرد: 
سونوگرافی پیش از بارداری به سالم بودن 
رحم )از نظر ناهنجاری ها(، وجود فیبروم ها 
یا پولیپ، کیست های تخمدانی و بسیاری از 
مشکالت رحمی کمک می کند، همچنین با 
این عمل می توان زمان تخمک گذاری را هم 

مشخص کرد.
متخصص زن��ان و زایم��ان ادام��ه داد: در 

س��ونوگرافی اول حتما بای��د قلب جنین را 
رویت کنیم که توصیه می شود همه مادران 
باردار در هفته پنجم بارداری )بعد از اولین 
روز آخرین قاعدگی( س��ونوگرافی داش��ته 
باش��ند.وی به س��ونوی مرحله دوم اشاره 
کرد و افزود: برای س��ونوگرافی دوم )هفته 
۱۱ ت��ا ۱4 ب��ارداری( که اصطالح��ا به آن 
س��ونوگرافی ان.تی می گویی��م معیارها و 
استانداردهایی وجود دارد که بر اساس آن 
می توان حدس زد که اختالل کروموزومی 
مانند نش��انگان داون وج��ود دارد یا خیر.

مقت��دری اصفهانی با اش��اره ب��ه اینکه در 
هفته های ۱8 ت��ا ۲۲ بارداری جنس��یت، 
دست و پا، تعداد انگش��تان، صورت، وضع 
لب ها، گ��وش، چش��م، دیافراگم، س��تون 
فقرات، کلیه ها، مثانه و مع��ده پر از مایع و 
چهار حف��ره ای بودن قلب جنین بررس��ی 
می ش��ود، تصریح کرد: زنان بارداری که به 
س��ونوگرافی دسترس��ی دارند، بهتر است 
بعد از هفته شانزدهم بارداری، سونوگرافی 
برای تشخیص ناهنجاری های جنین انجام 
دهند؛ زیرا روی��ت اندام های کوچک جنین 

در این زمان بهتر میسر است.وی با تاکید بر 
اهمیت وزن گیری جنین در نیمه دوم سه 
ماهه س��وم بارداری گفت: سونوگرافی ۲8 
هفتگی، برای تعیین وزن جنین اس��ت که 
از روی منحنی های استاندارد وزن ایده آل 
)با توجه ب��ه هفته( اندازه گیری می ش��ود، 
همچنین دور س��ر، طول اس��تخوان ران و 
دور ش��کم اندازه گرفته شده روی منحنی 
 قرار می گی��رد و وزن جنی��ن تخمین زده

 می ش��ود.وی با تاکید بر اینکه سونوگرافی 
سه بعدی و چهار بعدی برای جنین ضرری 
ندارد، عنوان ک��رد: در س��ونوگرافی چهار 
بعدی ح��رکات جنی��ن مثل باز و بس��ته 
ک��ردن دهان و حرک��ت دادن دس��ت                 ها و 
پاه��ا کامال دی��ده می ش��ود ک��ه معموال 
ب��رای دیدن بافت نرم اس��تفاده می ش��ود 
تا س��طح بدن و ش��کل بدن جنی��ن دیده 
ش��ود، این کار ب��رای خانواده ه��ا جذابیت 
دارد و بیش��تر خود مراجعان درخواس��ت 
 چنین س��ونوگرافی را می دهند و بیمه هم 
پرداخ��ت آن  باب��ت  ای��ی   هزین��ه 

 نمی کند.



خبر خبر 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان آنکه مشکل بخش 
تولید فقط با تدوین قانون و تکرار آن از منابع مختلف حل نمی شود، 
گفت: قانون یکی از پازل هاس��ت و برای حل مشکل این بخش باید 
فاکتورهای دیگر نظیر نظارت بر اجرا، اجرای قانون، بحث تسهیالت 
بانکی، روابط پولی بانک ها، فساد اداری، قاچاق، فرهنگ استفاده از 
کاالی خارجی، تولید بی کیفیت و خارج از اس��تاندارد و به طورکلی 

پکیج مشکالت این بخش با هم دیده شود.
 س��یدهادی حس��ینی با بیان آنکه قانون یک بخش قضیه اس��ت و 
نمی توان ادعا کرد با قانونگذاری مشکل جامعه انسانی حل می شود، 
افزود: نباید وقتی قانون حمایت از تولید را نوشتیم و سود تسهیالت 
را تا حدودی کاهش دادیم، مطمئن ش��ویم که مش��کل واحدهای 

تولیدی حل می شود.
وی ادام��ه داد: ای��ن در حالی اس��ت ک��ه نظ��ام پول��ی و بانکی ما 
غل��ط اس��ت؛ هن��گام ارای��ه تس��هیالت ط��رح را بررس��ی و زمان 
برگش��ت س��رمایه را محاس��به نمی کند. در زیان واح��د تولیدی 
مش��ارکت نمی کند و تنها ب��ه س��ود و جریمه دیرک��رد خود فکر 
 م��ی کن��د و آی��ا ب��ا ای��ن ش��رایط م��ی ت��وان از تولی��د حمایت 

کرد؟
عضو کمیس��یون تلفیق بودج��ه مجلس اظه��ار داش��ت: بانک ها 
تمای��ل دارن��د مانند ه��ر بن��گاه اقتصادی س��ود خ��ود را افزایش 
دهند و ب��ا افزای��ش هزین��ه خدم��ات بانک��ی به بخ��ش صنعت، 
درآمد خ��ود را بیش��تر کنن��د و ه��ر چق��در هزینه ای��ن خدمات 
و ن��رخ بهره بیش��تر باش��د، س��ود بانک ه��ا نی��ز بیش��تر خواهد 
 ش��د؛  اما در مقاب��ل بخش صنع��ت با کاه��ش س��ودآوری مواجه 

می شود.
وی اف��زود: ب��ا اینک��ه مش��کل عم��ده تولیدکنن��دگان در ای��ران 
ع��دم دسترس��ی ب��ه مناب��ع بانک��ی اس��ت ام��ا انحص��ار مناب��ع 
ب��زرگ مال��ی در دس��ت ع��ده ای خ��اص ق��رار دارد ک��ه ای��ن 
 امر موجب می ش��ود بنگاه ه��ای تولی��دی از رقابت س��الم فاصله

 بگیرند.
وی با بیان اینکه ایران در دو ش��اخص کارآی��ی و محدودیت ورود و 
خروج سرمایه های بین المللی نیز در بین 20 کشور منطقه، جایگاه 
نوزدهم را دارد، افزود: ایران در شاخص دسترسی به خدمات مالی در 
میان 139 کشور، جایگاه 133 و در شاخص هزینه استفاده از خدمات 

و تسهیالت مالی بین 139 کشور، شاخص 129 را دارد.
حسینی افزود: البته مش��کالت نظام بانکی مانند کمبود منابع مالی 
و باالبودن نرخ تس��هیالت بانکی ریش��ه در عامل تورم داشته که از 
اختیارات نظام بانکی خارج بوده و باعث افزایش نرخ تسهیالت بانکی 

می شود.

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر با بیان اینکه ارکان تعیین 
قیمت صنعت قند و ش��کر دست دولت اس��ت، گفت: در عین حال 
تقاضای افزایش ۶ درصدی قیمت قند و شکر به کارگروه تنظیم بازار 

ارایه شده است.
بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر گفت: ارکان 
تعیین قیمت صنعت قند و شکر دست دولت است و ما نقشی در آن 
نداریم، طوری که نرخ خری��د چغندر قند به عنوان م��اده اولیه این 

صنعت تضمینی و توسط دولت تعیین می شود.
وی افزود: همچنین افزایش دستمزد ساالنه کارگر که صنایع ملزم به 
اجرای آن هستند، توسط دولت معین می باشد، بنابراین خود دولت 

باعث افزایش هزینه  تولید و قیمت ها می  شود.
دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر با بیان اینکه ما از دولت 
خواستاریم تا اجازه افزایش قیمت  را متناسب با افزایش هزینه  بدهد، 
تصریح کرد: شورای اقتصاد سال گذشته قیمت تضمینی چغندر قند 
را 45 درصد افزایش داد و از طرفی دستمزد کارگران هم 20 درصد 
اضافه ش��د، بنابراین به طور میانگین حدود 35 درصد هزینه  تولید 

کارخانه های قند و شکر افزایش یافت.
وی افزود: با وجود افزایش 35 درصدی هزینه تولید در سال گذشته  
دولت در نهایت مجوز افزایش 20 درصدی قیمت  را به کارخانه های 
قند و شکر داد و به این ترتیب زیان افزایش هزینه این صنعت جبران 

نشد.
دانایی ب��ا بیان اینکه ت��ا 2 ماه دیگ��ر بهره برداری از م��زارع چغندر 
قند آغاز می ش��ود، بیان داش��ت: قیم��ت تضمینی خری��د چغندر 
 در سال 94 نس��بت به س��ال گذش��ته 5/12 درصد رش��د کرده و 
دستمزد هم 20 درصد افزایش یافت، بنابراین به طور میانگین حدود 
1۶ درصد هزینه  تولید کارخانه های قند و شکر را خود دولت افزایش 

داده است.
 دبی��ر انجم��ن صنف��ی کارخانه های قن��د و ش��کر تصری��ح کرد: 
حدود 70 درصد قیمت تمام ش��ده ش��کر را چغندر قند تش��کیل 

می دهد.
دانایی در مورد میزان افزایش قند و ش��کر گفت: هنوز ابالغیه ای در 
مورد افزایش قیمت به دست ما نرسیده، ولی مطابق آن بخشنامه ای 
که رس��انه ها در مورد افزایش قیمت کاالهای اساسی و مواد غذایی 
که قند و شکر هم جزء آن می شود، منتشر کرده اند، می توان نتیجه 
گرفت که با توافق تشکل مربوط و سازمان حمایت افزایش قیمت تا 
 س��قف ۶ درصد مجاز و بیش از آن باید به تایید کارگروه کنترل بازار

 برسد.
دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر بیان داشت: درخواست 
ما افزایش قیمت بیش از ۶ درصد است، بنابراین مطابق بخشنامه این 

موضوع باید در کارگروه کنترل بازار مصوب شود.

نماینده مجلس:

 نظام بودجه بانکی ما 
غلط است

تقاضای  افزایش ۶  درصدی 
قیمت  قند  و شکر

ریی��س ش��ورای رقاب��ت تولید 
خودورهای کوچک و متوس��ط 
توس��ط دو ش��رکت مطرح را که 75 درص��د تولید و 
مصرف داخل را تأمین می کنند انحصاری دانست و 
عنوان کرد: این کاال مطابق قانون باید توسط شورای 
رقابت نرخ گذاری ش��ودکه ورود شورا موجب حذف 
واس��طه ها، منصفانه کردن قراردادها و شفاف شدن 
ن��رخ گ��ذاری و ف��روش از کارخانه تا مصرف ش��ده 
 اس��ت به نحوی که تورم خوردو در سال گذشته تنها

 3 درصد بود.
به گزارش زاینده رود، رضا شیوا رییس شورای رقابت 
در نشس��ت خبری که  به صورت مج��ازی با حضور 
نمایندگان رس��انه ها برگزار شد، در خصوص قیمت 
گذاری خودروها و کیفیت آنها در سال جدید گفت: 
اقداماتی که انجام شده به نتیجه ای رسید که قیمت 
خودروه��ا در س��ایت کارخانه ها به صورت ش��فاف 
مش��خص اس��ت و قیمت تحویل به مص��رف کننده 
مشخص است و دیگر مشتریان س��رگردان نیستند 
 و مبلغی مازاد بر آن توس��ط مصرف کننده پرداخت

 نمی شود و آرامش به بازار خودرو بازگشته ضمن آنکه 
در شرایطی که تورم بازار مصرف در انواع کاالها تا 40 
درصد می رسید نرخ تورم خودرو ابتدا پنج و هم اکنون 
حدود 3 درصد است و در سال گذش��ته بیش از این 
افزایش پیدا نکرد و من به شخصه ورود شورای رقابت 
برای نرخ گذاری این نوع از خودورها را مثبت می دانم.

 ش��یوا  اظهار داش��ت:  برای تعیین قیمت در س��ال 
جدی��د هنوز به جم��ع بندی نرس��یده ای��م  و دلیل 
آن هم این  اس��ت که ما به پایان دوره ش��ش س��اله 
ش��ورا رقابت رس��یده ایم ، و حکم اجرای��ی ندارند و 
تصمیمات نهایی  در این خصوص موکول می ش��ود 
 به اولین جلسات شوراء رقابت در مرداد ماه تا وضعیت

 قیمت ها را مشخص کنیم. از  نظر کیفیت هم تاکید 
بسیار داریم و درصدد هستیم که خودرو سازها کیفیت 
رو باال ببرند و تولید کنندگان هم قول هایی داده اند و 

در همین مسیر در حال حرکت هستند.
شیوا درپاس��خ به این احتمال که آیا شورای رقابت از 
سوی فعاالن بازار تحدید شده است، با رد این فرضیه 
گفت: خیر اینگونه نب��وده و قانون مصوب مجلس در 
اسفندماه سال گذشته به صراحت در ماده 22 طرح 
مطلب نکرده بود از این جهت استفسار قانون صورت 

گرفت.

 

وی ادامه داد: م��ن از موضوع بانک مرکزی و فش��ار 
فعاالن بازار اطالعی ندارم  و تالش می کنیم تا وظیفه 

خود را انجام دهیم.
  ریی��س ش��ورای رقاب��ت در رابط��ه ب��ا مغای��رت 
محدودی��ت هایی که بانک مرکزی برای موسس��ات 
اعتباری وضع می کنن��د با اصل رقاب��ت پذیری در 
اقتصاد عنوان کرد: بانک مرکزی ح��دوداً نقش یک 
رگوالتور را ایفاء م��ی کند. در تمام دنی��ا بانک های 
مرکزی نظارتی عالی بر بانک ها و موسسات اعتباری 
دارند و بانک مرکزی و ش��ورای پ��ول واعتبار وظیفه 
دارند شرایط تأسیس بانک، موسسه اعتباری و یا هر 
نوع فعالی��ت پولی و مالی را تدوی��ن کنند و به اطالع 
عموم برساند. شیوا خاطر نش��ان کرد: اگر موسساتی 
بدون مج��وز فعالیت کنند بی ش��ک بانک مرکزی و 
مسووالن قضایی مسوولیت دارند که جلوی فعالیت 
این موسسات غیر مجاز را بگیرند؛  زیرا با سرمایه مردم 
سر و کار دارند و می توانند مشکالت عدیده ای را برای 

آنها ایجاد کنند.
 وی همچنین در رابطه با پرداخت نرخ س��ود بیشتر 
توسط موسسات مالی و اعتباری و موضوع بازار رقابتی 
اظهار کرد: ما از بانک مرکزی خواسته بودیم تا برای 
رقابتی تر ش��دن نظام پولی و بانکی که تعداد آنها نیز 
مکفی اس��ت، س��قف و حداالقل در نظر بگیرند که 
خوش��بختانه ش��ورای پول و اعتبار این کار را انجام 
داده و بانک ه��ا باید این موض��وع را رعایت کنند که 
اگر بانک ها رعایت نکنند در درجه اول بانک مرکزی 

 و ش��ورای پ��ول و اعتبار به آنه��ا تذک��ر الزم را ابالغ 
می کند.

 رییس شورای رقابت یادآور ش��د: هم اکنون شورای 
پول و اعتب��ار و بانک مرکزی به عن��وان رگواتور می 
توانند بر سیستم پولی و بانکی نظارت کنند و نیازی به 
دخالت شورای رقابت در این مقطع نیست مگر آنکه 
مسأله ای بر ضد اقتصادی مبتنی بر رقابت شکل بگیرد 
و یا انحصاری در حال ش��کل گیری باشد و مجوزی 
خارج از قاعده صادر ش��ود که در این صورت شورای 

رقابت وارد عمل می شود.
  ش��یوا در پاس��خ به پرسش��ی مبن��ی ب��ر مخالفت 
خودرو س��ازان با تعیین ن��رخ خوردو در این ش��ورا 
گفت: تم��ام خوددوه��ا را نرخ گذاری نم��ی کنیم و 
خودروهایی با توان کمتر از 2 هزار و 500  س��ی سی 
خودورهایی هس��تند که کوچک و متوسط هستند 
و این خودروها در کش��ور رقیب ندارند و توس��ط دو 
ش��رکت خودور س��ازی به صورت انحص��اری تولید 
می ش��وند. وی افزود: اگ��ر بخواهیم تقس��یم کنیم 
می توان گفت خودروهای کوچ��ک در یک کارخانه 
و خودورهای متوس��ط در ی��ک کارخان��ه دیگر و از 
آنجایی که این تولیدات بی��ش از 75 درصد مصرف 
و تولید خودروی داخل کش��ور را پوش��ش می دهد؛ 
 بنابراین شورا تشخیص داده که بازار خودروهای زیر
  2 ه��زار و 500 س��ی س��ی انحص��اری اس��ت و

 قیمت گذاری در این ش��رایط طبق قان��ون بر عهده 
شورا است.

رییس شورای رقابت، ناظر تعیین نرخ خودروهاست

ترمز دالالن خودرو کشیده شد

توافق هسته ای احتمالی بین ایران و گروه 1+5 به معنای گشوده شدن 
پنجره ای از قیمت های پایین برای نفت است. اما فزونی عرضه نفت مدتی 
است موجب کاهش عملیات اکتشافی و هزینه های تولید شده و در نهایت 
منجر به افزایش قیمت انرژی خواهد ش��د. قبل از اینک��ه چنین اتفاقی 

بیفتد، هند باید از این فرصت برای خرید میادین نفتی استفاده کند.
قیمت نفت وارداتی هند )سبد نفت خام هند( از 10۶/9 دالر در هر بشکه 
در ژوئن 2014 به ۶1/8 دالر در ژوئن 2015 رس��یده است. هند روزانه 
نزدیک به 3 میلیون بشکه نفت وارد می کند و این کاهش قیمت موجب 
پایین آمدن 48 درص��دی هزینه های پرداختی این کش��ور برای یارانه 

انرژی و رسیدن آن به 9/1 میلیارد دالر شده است. 
شرکت های بازاریابی نفت در بخش دولتی هند، یعنی شرکت های بهارات 
پترولیوم، هندوستان پترولیوم و ایندین اویل، که از قبل با متحمل شدن 
زیان سوخت دیزل و بنزین می فروختند، اکنون از فروش این سوخت ها 

سود هم می کنند و دیگر به دریافت یارانه از دولت نیاز ندارند.
کاهش قیمت نفت همچنین منجر به افت 13 تا 15 درصدی قیمت خرده 
فروشی سوخت دیزل و بنزین در هند در 12 ماه گذشته شده و به پایین 

ماندن نرخ تورم کمک کرده است.
اگر تحریم ها علیه ایران برداش��ته ش��ود، به دلیل کاهش فعالیت های 
اکتش��اف و تولید نفت در تولید کنندگان با هزینه باال، قیمت ها به نحو 

اجتناب ناپذیری در آین��ده افزایش خواهد یافت. ای��ران در کوتاه مدت 
خواهد توانست روزانه 700 هزار بشکه نفت بیشتر به بازار تزریق کند.

این کاهش قیمت، فرصتی را برای هند به وجود می آورد. موسسه گیتوی 
هاوس، در گذشته پیشنهاد کرده بود که هند از این فرصت استفاده کند 
و اقدام به خرید میادین نفت و گاز با قیمتی پایین نماید. بازگش��ت نفت 
 ایران به بازار بدان معناست که پنجره قیمت های پایین نفت برای مدت 

طوالنی تری باز خواهد بود و هند باید از این فرصت استفاده کند.

رییس هیات عامل ایمی��درو گفت: با توج��ه به ش��رایط جهانی فوالد، 
شرکت های فوالد س��از برای صادرات 4 میلیون تن فوالد در سال جاری 

هدف گذاری کرده اند.
مهدی کرباسیان،  با اشاره به کاهش تقاضای بازار جهانی و داخلی فوالد 
به دالیل��ی نظیر پرداخت یارانه ب��ه صادرات با چین اظه��ار کرد: وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت و ایمیدرو با درک ش��رایط ب��رای تاثیر پذیری 
کمتر تولیدکنندگان فوالد از این وضعیت، ش��رایط صادرات محصوالت 
فوالدی را از س��ال گذشته فراهم کرده اس��ت؛  به طوری که در سال 93 
بیش از دو  میلیون تن محصوالت فوالدی صادر شد. وی با اشاره به شرایط 
کنونی تصریح کرد: تعرفه اعمال شده برای واردات فوالد کارساز نیست و 
نیازمند تصمیمات فوری نظیر افزایش تعرفه واردات فوالد و رقابتی کردن 
قیمت ها، ارائه تسهیالت با نرخ مناس��ب تر به تولیدکنندگان و برقراری 

جایزه صادراتی در این زمینه است.
رییس هی��ات عامل ایمی��درو عنوان کرد: ب��ا توجه ب��ه موقعیت خاص 
جغرافیایی ایران و واقع ش��دن در میان چندین کش��ور فاقد دسترسی 
 ب��ه آب ه��ای آزاد و در عی��ن برخ��ورداری از ظرفیت های توس��عه ای

)نظیر افغانستان(، بازار مناسبی برای محصوالت فوالدی وجود دارد، به 
همین دلیل تولیدکنندگان کشور نباید نگران تداوم رکود بازارها باشند.

وی به مصوبه مجلس برای توس��عه صنایع باالدستی صنعت فوالد اشاره 

کرد و گفت: بر اس��اس این مصوبه، ش��رکت هایی که طرح های گندله و 
کنسانتره اجرا می کنند،  از جمله چادرملو و گل گهر، بهره مالکانه کمتری 
پرداخت می کنند.کرباسیان ادامه داد: امسال با کمک دیوان محاسبات و 
با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت و سازمان مالیاتی، تصمیمی گرفته 
ش��د که بدهی مالیاتی ش��رکت های چادرملو و گل گهر به دلیل ناتوانی 
شرکت های فوالدی در پرداخت بدهی های خود به این شرکت ها )ناشی 
از رکود بازار و کمبود نقدینگی(، برای سال 92 و 93 تا سال 95 به تعویق 

بیفتد.

فرصتی طالیی که رفع تحریم،  نصیب هند می کند

ورود مصالح ساختمانی غیراستاندارد به بازارشناسایی کارگران  بدون شناسنامه ممنوع شدن داروهای دامپزشکی درکشورنظارت راه آهن بر فرآیند تولید ریل ملی

هدف گذاری صادرات 4 میلیون تنی فوالد در سال جاری

معاون فنی و زیربنایی راه آهن با بیان این که از پاییز امسال خط تولید ریل 
ملی در کارخانه ذوب آهن راه اندازی می شود، گفت: راه آهن بر فرآیند تولید 

ریل ملی نظارت خواهد کرد.
سعید محمدزاده با بیان این که از پاییز امسال خط تولید ریل ملی در کارخانه 
ذوب آهن راه اندازی می شود، اظهار کرد:  در رابطه با خرید ریل ملی مذاکراتی 
انجام شده است که به محض تولید ریل مورد نیاز راه آهن از طریق کارخانه 

ذوب آهن تامین می شود.
وی با تاکید بر این که سیستم خرید ریل مجموعه استانداردها و روش های 
بازرسی مشخص دارد، افزود: ریل را از هر کجا مانند چین، هند، کشورهای 
اروپایی، روس��یه و... خریداری شود، فرآیند اس��تانداردها و بازرسی ها باید 

طی شود.
وی با بیان این که این فرآیند برای ریل ایرانی هم اجرا می شود، یادآور شد: 
اشکال تولید ریل در سال 87 توس��ط ذوب آهن این بود که خط تولید ریل 
استاندارد نبود، اما هم اکنون ذوب آهن اصفهان یک خط تولید ریل اروپایی 

را به ایران وارد کرده اند.
وی با اشاره به حمایت وزارت راه و شهرس��ازی از تولید ریل ساخت داخل، 
تصریح کرد:  نکته دیگر در تولید آزمایش��ی ریل در س��ال 87 این بود که بر 
فرآیند تولید نظارت ها مطابق مقررات و استانداردها صورت نگرفت و به طور 
طبیعی محصول دچار مشکالتی ش��ده بود. معاون فنی و زیربنایی راه آهن 
تاکید کرد: با توجه به این که خریدار ریل تولید داخل هستیم بر روند تولید 

نظارت خواهیم کرد.

یک مقام مس��وول گفت: هم اکنون در بسیاری از کش��ورهای دنیا مصرف 
بسیاری از آنتی بیوتیک ها و داروها در دامپزش��کی به طور عام ممنوع شده 
است اما برخی از آنها هنوز در ایران مورد استفاده قرار می گیرد.مدیرعامل 
اتحادیه شرکت های تعاونی آبزیان ، »ماالشیت گرین« را دارویی عنوان کرد 
که در گذش��ته برای جلوگیری از بروز بیماری های باکتریایی و قارچی در 

مزارع پرورش ماهی قزل آال مورد استفاده قرار می گرفته است.
ارسالن قاسمی افزود: حدود 4 سال قبل و زمانی که مشخص شد، ماالشیت 
گرین دارویی مضر است، س��ازمان های دامپزشکی، ش��یالت و اتحادیه به 
تولیدکنندگان اعالم کردند که از آن اس��تفاده نکنن��د.وی با بیان اینکه در 
طی این مدت اکثر تولیدکنندگان و پرورش دهندگان این موضوع را رعایت 
کرده اند، اظهارداشت: سال قبل با شیوع بیماری در مزارع پرورش قزل آال و 
نبود امکانات کافی تعداد بسیار محدودی از تولیدکنندگان اقدام به استفاده 
از این دارو کردند.قاس��می با اش��اره به اینکه اس��تفاده از این دارو به خاطر 
سودجویی بوده است، افزود: ما به محض اینکه مطلع شویم کسی از ماالشیت 
گرین در مزارع پرورش خود اس��تفاده می کند ضمن تذکر به این شخص، 
موضوع را به مراجع نظارتی نیز اعالم می کنیم، ضمن اینکه س��ازمان های 
دامپزشکی و شیالت متولی برخورد با متخلفان هستند و در حال حاضر نیز با 
آنان برخورد می کنند.وی، استفاده از ماالشیت گرین در مزارع پرورش ماهی 
قزل آال را نگران کننده و گسترده ندانست و اضافه کرد: می توان با قاطعیت 
گفت بیش از 95 درصد تولیدکنندگان کشور تمامی ضوابط بهداشتی تولید 

را رعایت می کنند تا غذای سالم به دست مردم برسانند.

شناس��ایی کارگران فاقد هویت باالخره پس از گذشت 1 سال کلید خورد و 
کارگران از هفته بعد از ماه مب��ارک می توانند برای ثبت نام و دریافت کارت 

هوشمند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
کارگران غیر رس��می همواره یک��ی از معضالت بازار کار ب��وده اند. همواره 
دولت ها در شناس��ایی کارگران زیرزمینی دچار ضعف بوده اند و این ضعف 
موجود در سیستم اطالعاتی دولت، این قشر از جامعه که پشتیبانی قانون را 
هم دریافت نمی کنند بیش از سایر اقشار جامعه کارگری متحمل فشارهای 
اقتصادی کرده است.سال گذشته بود که مقرر شد طرحی در وزارت کار برای 
شناسایی بیش از ۶میلیون کارگر بی شناسنامه رقم بخورد که تشکل های 

کارگری گالیه از عدم همکاری دولت می کردند.
هادی ابوی،دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از ایجاد بانک 
اطالعاتی از کارگران گفت: این طرح از هفته اول پس از ماه مبارک رمضان 
به صورت پایلوت در خراسان رضوی و شهر مشهد آغاز می شود و پس از آن 
در یک دوره زمانی یکساله در کل کشور اجرایی خواهد شد. وی به پیگیری 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اشاره کرد و گفت: پیش از این 
هم گفته بودیم که به دنبال راه اندازی س��امانه ای برای ساماندهی کارگران 
هس��تیم تا از این طریق بتوانیم همه فعاالن کارگری کش��ور را شناسایی و 
برای آنها بانک اطالعاتی تشکیل دهیم.ابوی بیان کرد: متاسفانه گروه هایی 
از کارگران را داریم که حتی حقوق های کمت��ر از 712هزار تومان دریافت 
می  کنند و از هیچگونه مزایای بیمه ای برخوردار نیس��تند. برآوردها نشان 

می دهد که ۶ میلیون نفر کارگر فاقد شناسنامه در کشور وجود دارد.

ریی��س اداره نظام مهندس��ی س��اختمان با اش��اره ب��ه ورود مصالح س��اختمانی 
غیراس��تاندارد توسط س��ودجویان به بازار مصرف گفت: در راس��تای جلوگیری از 
به کارگیری مصالح غیراس��تاندارد در ساخت و س��ازها، امروز با سازمان استاندارد 
تهران تفاهمنامه ای امضا ش��د. س��عید غفرانی،  در مراس��م امض��ای تفاهمنامه 
سازمان نظام مهندسی اس��تان تهران و اس��تاندارد تهران با هدف جلوگیری از به 
کارگیری مصالح س��اختمانی غیراستاندارد در ساخت و س��ازها اظهار کرد: موضع 
ساخت و ساز چند وجه دارد و نیازمند فرآیندی اس��ت که اگر کامل طی شود می 
توان ادعا کرد س��اختمان کمال و تمام ساخته شده اس��ت. در صورت خالء در این 
فرآیند کیفیت س��اخت و س��ازها کاهش خواهد یافت.وی با بیان ای��ن که فرآیند 
ساخت و ساز از طراحی آغاز می ش��ود، تصریح کرد: بخش دوم ساخت ساختمان 
 توسط افراد دارای صالحیت انجام می شود، در این بخش معتقدیم باید شرکت ها 
ساختمان ها را بسازند. بخش س��وم نظارت مهندسی اس��ت که در این حوزه باید 
حداقل 4 مهندس ناظر برای ساخت یک ساختمان داشته باشیم.وی بیان کرد: این 
در حالی است که اگر مصالح ساختمانی مورد استفاده استاندارد نباشد تمام بخش 
های فوق دچار اختالل جدی می ش��ود. از گام اول اجرای س��اختمان همه مصالح 
ساختمانی از جمله آهن، س��یمان، بتن، میلگرد باید استاندارد باشد و این موضوع 
در ساخت و س��از بسیار بس��یار مهم اس��ت.رییس اداره نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان تهران با اش��اره به خالء اس��تفاده از مصالح اس��تاندارد، تاکید کرد: برخی 
سودجویان مصالح غیراستاندارد را وارد بازار می کنند و مصرف کنندگان نیز متوجه 
این مساله نمی شوند، در راس��تای جلوگیری از به کارگیری مصالح غیراستاندارد 
 در س��اخت و س��ازها با س��ازمان اس��تاندارد اس��تان تهران تفاهمنام��ه ای امضا 

شد.

Society,Cultural  Newspaper No.1629 |  july14 ،2015 |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

آتنا 
قلی پور

یادداشت

گشتی در اخبار
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یادداشت یادداشت

بسته خبر

کارگاه آموزشی » بهتر بخوانیم« به همت فرهنگسرای استاد همایی ویژه 
کودکان مقطع دبستان برگزار می شود.

مسوول امور فرهنگی این فرهنگس��را ضمن اعالم این خبر گفت: مهارت 
خواندن صحیح و باس��رعت از جمله مهارت هایی است که باید در سنین 
ابتدایی در انس��ان ایجاد ش��ود. قطبی افزود: برخی از کودکان برخالف 
برخورداری از دقت وتمرکز کافی قادر به خواندن صحیح و سریع نیستند 
و باید این مهارت در آنها پرورش داده ش��ود. وی ادامه داد: در این کارگاه 
نیز که ویژه کودکان مقطع اول و دوم دبستان برگزار می شود، با استفاده 
از اشکال تصویری و جایگزین کردن کلمه به جای تصویر قدرت خواندن 

در کودکان تقویت می شود.
وی خاطرنشان کرد: مس��وولیت اداره این کارگاه را » معمار«، از مربیان 
متخصص در حوزه کار با کودک بر عهده دارد. این مسوول همچنین یادآور 
ش��د: زمان برگزاری این کارگاه از ابتدای مرداد ماه اس��ت و عالقمندان 
می توانند جهت ثبت نام تا پایان تیرماه به فرهنگسرای استاد همائی واقع 

در پل سرهنگ، خیابان معراج، کوچه امامزاده مراجعه کنند.

 بیست و چهارمین دوره 
اصفهان شناسی برگزار می شود

بیست و چهارمین دوره اصفهان شناسی ویژه عموم شهروندان در محل 
کتابخانه تخصصی هنر و  اصفهان شناسی » شیخ بهایی« برگزار می شود. 

علیرضا مساح، با بیان این مطلب گفت: این دوره به مدت   60 ساعت شامل 
20 ساعت بازدید از بناهای تاریخی اصفهان و 40 ساعت آموزش تئوری 

درخصوص اصفهان شناسی  برنامه ریزی شده است. 
معاون مرکز اصفهان شناسی بیان کرد: آموزش و آشنایی با سرفصل های 
متنوعی در زمینه اصفهان شناسی شامل هنر و  معماری، محالت، تاریخ و 
فرهنگ، باستان شناسی، رجال و مشاهیر در اصفهان با حضور اساتیدی 
 همچون دکتر علی اکبر  جعفری، دکتر حس��ین مسجدی، دکتر احمدی 
و ... از جمله برنامه های این دوره اس��ت.  وی افزود: ب��ا توجه به ظرفیت 
محدود ش��رکت در این دوره، عالقه مندان برای ثبت ن��ام در این دوره تا 
25 تیرماه فرصت دارند به  صورت حضوری به محل مرکز اصفهان شناسی 

و خانه ملل واقع در میدان امام علی)ع(، خیابان هارونیه مراجعه کنند. 
مساح تصریح کرد: این دوره از اوایل مردادماه سال جاری تا 11 شهریورماه 
در محل کتابخانه ش��یخ بهایی واقع در خیابان  استانداری، روبروی موزه 
هنرهای تزئینی، جنب کالنتری 11 برگزار می شود.  وی خاطرنشان کرد: 
عالقه مندان به شرکت در این دوره می توانند به منظور کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 32208180 تماس حاصل کنند. گفتنی است؛ مرکز 
اصفهان شناسی و خانه ملل از س��ال 1384 تاکنون به مدیریت » احمد 
زمانی« در میدان امام علی)ع( پیرامون  مباحث و مسائل اصفهان شناسی 

در حال فعالیت  است.

دس��تورالعمل 40 درص��دی تخفیف ش��رکت پس��ت به ناش��ران و 
کتاب فروش��ان از اول مرداد م��اه وارد فاز اجرایی می ش��ود.» نیکنام 
حس��ین پور«، مش��اور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
 اس��المی از برگزاری چهار نشست مش��ترک میان کارگروه معاونت 
امور فرهنگی با نمایندگان شرکت پست جمهوری اسالمی ایران خبر 
داد و گفت: در این جلسات تدوین دستورالعمل 40 درصدی تخفیف 
شرکت پست به ناشران و کتاب فروشان انجام شد و این دستورالعمل 
از اول مرداد ماه وارد فاز اجرایی می شود. او از اجرایی شدن تفاهم نامه 
معاونت امور فرهنگی با شرکت پست برای ارسال محموله کتاب ها با 
تخفیف 40 درصدی خبر داد و گفت: پ��س از امضاء تفاهم نامه میان 
معاونت امور فرهنگی و ش��رکت پس��ت در نمایش��گاه  کتاب تهران، 
کارگروهی متش��کل از معاونت ام��ور فرهنگی و موسس��ات تابعه با 
نمایندگان شرکت پست تشکیل شد. او افزود: چهار نشست مشترک 
این کارگروه در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزار و در پایان مصوب ش��د در فاز اول اجرایی شدن این تفاهم نامه 
تعدادی از دفاتر خاص پس��تی در تهران و باجه های مرکزی پست در 
مراکز استان ها به ارایه این گونه خدمات بپردازند و 40 درصد تخفیف 
را به ناشران و کتاب فروش��ان ارایه کنند. همچنین در صورتی که در 
سایر شهرستان ها این ظرفیت وجود داشته باشد، شرکت پست نسبت 
به ایجاد این باجه مخصوص اقدام خواهد کرد. حس��ین پور با اش��اره 
 به قابلیت پرداخت هزینه های پس��ت به صورت غیر نقدی از س��وی 
کتاب فروشان و ناشران گفت: همچنین مصوب شد تا در صورت تمایل 
ناشران و کتاب فروشان هزینه های پستی آن ها پس از انعقاد قرارداد با 
شرکت پست، به صورت غیرنقدی محاسبه و به صورت ماهانه تسویه 
شود. مشاور معاونت امور فرهنگی با اشاره بیمه کتاب ها در زمان پست 
عنوان ک��رد: با توجه به دغدغه ناش��ران مبنی بر بیم��ه محموله های 
ارسالی، مصوب ش��د تا مبلغی بین 300 تا 500 تومان برای هر بسته 
پستی به عنوان بیمه دریافت ش��ود و هر یک از بسته ها تا سقف 500 
هزار تومان بیم��ه شوند.حس��ین پور در پایان خاطرنش��ان کرد: این 
 تفاهم نامه صرفا ب��رای انتقال محموله های کتاب به امضاء رس��یده و 
در صورتی که تخلفی صورت گیرد، با ناشر یا کتاب فروش متخلف به 

طور قانونی برخورد خواهد شد.

هوا که خنک می شود، حضور آدم ها هم چشمگیرتر 
اس��ت. تعداد کس��انی که انگار این می��دان جایی در 
 وجودش��ان ریشه دوانده، بخش��ی از خودشان شده و

سال هاست قرارگاه خاطره بازی و مامن آرامش شان 
است. نقش جهان نه تنها برای توریست ها و مسافران، 
بلکه برای خود اصفهانی ه��ا و حتی محلی ها اعجاز و 
رمز و رازی دارد که لذت هر بار حضور در هر ساعت از 

شبانه روز را برای شان حفظ کرده است.
 انگار نقش جهان میدان مردم شده است. بازار، مساجد 
و حوض میانی اش س��ند خورده به نام شان تا عادت 
شیرین گشت و گذار میان بوی ادویه ها و زرق و برق 
لباس های سنتی، نماز خواندن و خیرگی به گنبدها 
و درست یا غلط ش��نا کردن های تابس��تانه و به آب 
زدن های کودکانه در حوض آبی اش نس��ل به نس��ل 

بگردد و ادامه پیدا کند ...
چهره این میدان محبوب، ام��ا گاهی به هوای همین 
دیدار و همنش��ینی ها، خواس��ته یا ناخواس��ته دچار 
 خدش��ه می ش��ود و آثار نگ��ران کنن��ده ای برخود 

می بیند.
شب های تابستان شلوغ ترین شب های میدان است. 
 ش��ب هایی با طعم شیرین و خنک بس��تنی سنتی و

گپ و گفت های طوالنی در سبزی چمن ها.
 این ش��ب ها اما ج��وان ترها، آنه��ا که هن��وز رمق و 
حوصله ای برای دوی��دن و بازی کردن دارند به عادت 
پارک رفتن های دیرین توپ شان را با خود می آورند تا 

لذت تحرک و یک بازی گروهی را تجربه کنند. 
اغلب محوطه جلوی مسجد ش��یخ لطف اله می شود 
زمین والیبال. سه نفر مثلث می ش��وند و گاهی توپ 
چنان شالل می شود به تن کاشی های دیواره مسجد 
که انگار کشیده های پی در پی زیر گوشش خوابانده 

می شود.
این بازی هر شب اس��ت. بعد از آن هم نوبت می رسد 
به روش��ن ش��دن پیک نیک و منق��ل و راه انداختن 
 بس��اط آتش میان چمن ها برای آماده کردن ش��ام و 

چاق کردن قلیان!
گاهی چن��ان دود و دم از بس��اط ای��ن جمعیت انبوه 
و نزدیک به هم بلند می ش��ود که س��بزي درختان و 

خنکاي نسیم شبانه هم قدرت مقابله با آن را ندارد. 
حساب یادگاری نوشتن روی در و دیوار و متعلقاتش 

هم که جداست. 
انگار دوستی شان می شود دوستی خاله خرسه و حجم 
حضور و محبت مداوم ش��ان حلقه تنگ��ی که گلوگاه 

میدان را می فشارد و راه نفس کشیدنش را می بندد. 
یعنی جریانی از حضور و زندگی که صرفا برخاسته از 

عشق و عالقه است می شود همجه آسیب زننده!
 و چه ساده تیشه ای ساخته می شود از عدم آگاهی و 
به عبارت بهتر ع��دم آگاهي و نظارت کاف��ي و هر بار 

ضربه ای می زند بر تنش.  
مدیر پایگاه نقش جهان در رابطه ب��ا نیاز به نظارت و 
پیگیري در میدان نقش جهان م��ی گوید: ما با یگان 
ویژه صحبت کردیم که به این افراد تذکر داده ش��ده 
و در صورت نیاز با متخلفان برخورد ش��ود. اما مساله 
این است که اصالح چنین مواردی به زمان نیاز دارد و 
باید با صبر و حوصله  آن را سر و سامان داد؛ زیرا مردم 
این میدان را خیلی دوس��ت دارن��د و چنین اتفاقاتي 
فقط به خاطر عدم آگاهی و بیشتر هم نداشتن آگاهی 
 جامعه محلی رخ مي دهد؛ چون هنوز برخی از مردم 
نمی دانند که میدان ثبت جهانی شده است و اهمیتش 

چقدر است.
فریبا خطابخش ادامه می دهد: ماجرا  به همین جا هم 
ختم نمي شود و حتي مواردي مثل بلند شدن درختان 
هم منظره تاریخ��ي، فرهنگي می��دان را تحت تاثیر 
قرارداده و این فضای تاریخی را به  محوطه طبیعی و 

پارک شبیه کرده است.
وي اضافه می کند:با مشخص شدن هیات امنا مجموعه 

نقش جهان که شامل شهرداری، استانداری و ... است ، 
کم کم شاهد چنین مواردی نخواهیم بود.

خطابخ��ش معتقد اس��ت: وقت��ی قان��ون هایی مثل 
ممنوعیت چ��ادر زدن در پ��ارک آرام آرام بین مردم 
پذیرفته ش��د ، این موض��وع هم در میدان��ی که ثبت 

جهانی شده باید کم کم بین شان نهادینه شود.
خطابخش درست می گوید باید کم کم شاهد بعضی 
تغییرات بود و نمی شود یک ش��به ره صد ساله رفت 
ولی عجیب اینجاس��ت که متاس��فانه هنوز خیلی ها 
اهمی��ت و آداب حض��ور میدانی 500 س��اله را نمی 
دانیم یا آنقدر که باید و ش��اید به ما آموزش نداده اند 
و از س��ر نادانی به اثری تا این حد شناخته شده ضربه 
می زنیم! به میدان��ی که بارها در فهرس��ت برترین و 
مهم ترین میدان هاي جهان  قرار گرفته اس��ت؛  مثل 
 همین اواخر که سایت landarchs مطلبي به نقل از 
 Sonia Jackett  نویس��نده اي انگلیس��ي  به ن��ام
منتش��ر ک��رده ک��ه در آن ده می��دان برت��ر دنی��ا 
معرف��ی گش��ته ان��د و در ای��ن بی��ن می��دان نقش 
جه��ان اصفه��ان ب��ه عن��وان برتری��ن می��دان در 
 رده ی اول و قب��ل از می��دان های��ي مث��ل می��دان 
دل کامپو - س��یه نا – ایتالیا،  میدان سرخ- مسکو – 
روسیه و ... معرفی شده است.  گاهی چه بیرحمانه دم 

دست بودن چیزی، زمینه ساز نابودی اش می شود!

قلیان ها چاق شد ؛ 

نفس های میدان  به شماره ا فتاد

قفسه
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در فرهنگسرای همایی

کودکان » بهتر خواندن « را می آموزند
   تخفیف 40 درصدی پُست 

به ناشران و کتاب فروشان

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

حصر وراثت
شرح  به   117 شماره  شناسنامه  دارای  چرمهینی  قاسمی  سیاوش  آقای   4/383
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  از  به کالسۀ 90/94  دادخواست 
بشناسنامه 6200018707  قاسمی چرمهینی  مجتبی  که شادروان  داده  توضیح  چنین 
در تاریخ 94/3/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
محترم   -2 متوفی(  )پدر   117 ش.ش  چرمهینی  قاسمی  سیاوش  به:1-  است  منحصر 
قادری چرمهینی ش.ش 90 )مادر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:465 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
فقدان سند مالکیت 

4/384 محمدتقی فتاحی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
از  مالکیت ششدانگ پالک شماره 193 فرعی  رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند 
96 اصلی برزاوند اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 205 دفتر 287 امالک 
ذیل ثبت 23526 به نام محمدتقی فتاحی ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود 
نموده  المثنی  مالکیت  نشده چون درخواست صدور سند  انجام  ای  معامله  و  گردیده 
طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک 
مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول 
المثنی طبق  یا سند معامله در صدور سند مالکیت  ارائه سند مالکیت  واخواهی بدون 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف:644 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

فقدان سند مالکیت 
و  هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  یک  استناد  به  سره  بام  رمضانپور  بهجت   4/385
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت نیم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ مزرعه وامساره پالک شماره 126 اصلی علیا اردستان بخش 17 ثبت 
اصفهان در صفحه 167 دفتر 29 امالک ذیل ثبت 2465 به نام بهجت رمضانپور بام 
سره ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامله ای انجام نشده 
چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا 
اقدام خواهد شد. م الف:640  المثنی طبق مقررات  سند معامله در صدور سند مالکیت 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

امضاء  و  که هویت  استشهاد محلی  برگ  یک  استناد  به  فرخنده عزیزی  4/386 ورثه 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت یک حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ مزرعه شیده پالک شماره 129 اصلی علیا اردستان بخش 17 ثبت اصفهان 
در صفحه 10 دفتر اول متمم امالک ذیل ثبت 2600 به نام فرخنده عزیزی ثبت و صادر 
درخواست  نشده چون  انجام  ای  معامله  و  گردیده  مفقود  جابجایی  اثر  بر  و  گردیده 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
سند  وجود  یا  مزبور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  که  می شود  آگهی 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور 
و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:642 عصاری رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
ابالغ اجراییه 

 9209983640201327 پرونده:  شماره   9410113640200741 نامه:  شماره   4/407
شماره بایگانی شعبه: 921389 سرکار خانم بهناز جمیلی فرزند عبدالمهدی و جناب آقای 
یونس نکوئی فرزند اسدا... نظر به مجهول المکان بودن شما و باستناد ماده 73 ق.آ.د.م 
 9309973640201524 شماره  دادنامه  موجب  به  می گردد  ابالغ  شما  به  بدینوسیله 

صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی زرین شهر محکوم به انتقال سند رسمی خودرو 
پراید به شماره شهربانی 715د79-ایران14 به نام محکوم له آقای ساسان سلحشوری 
ریال  میلیون  یک  مبلغ  پرداخت  و  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور  با  حیاتقلی  فرزند 
اجرایی در حق صندوق  نیم عشر  پرداخت  و  له  دادرسی در حق محکوم  و خسارت 
جهت  آگهی  چاپ  از  روز  ده  مهلت  ظرف  باشید  می  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
اقدام می گردد.م الف:470  مقررات  واال وفق  این مرجع حاضر  در  اجرایی  مفاد   اجرای 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان)زرین شهر( 
ابالغ رای 

4/410 کالسه پرونده: 11/94 شماره دادنامه: 412-94/3/30 مرجع رسیدگی: شعبه 11 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان خواهان: پژمان ابراهیم زاده نشانی اصفهان 
– خ.کاوه – خ.ابوریحان – مجتمع ابوریحان – واحد13 خوانده: غالم جمالپور نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده و 
از  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن  اخذ 
در  شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند 
خصوص دعوای پژمان ابراهیم زاده به طرفیت غالم جمالپور به خواسته مطالبه مبلغ 
با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به   93/8/5 مورخه  فاکتور  طبق  ریال   9/870/000
ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  اظهارات خواهان در شعبه  پرونده  به محتویات  عنایت 
قانونی به نحو نشر آگهی در روزنامه اصفهان زیبا در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه یا دفاعیه ای نیز ابراز و ارائه ننموده لذا شورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
9/870/000 ریال بابت اصل خواسته و 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  آگهی  نشر 
از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  تاریخ وصول  لغایت   93/12/27 دادخواست 
می باشد  احکام  محترم  اجرای  عهده  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف 20 روز پس از اتمام مهلت واخواهی 
می باشد.م الف:10318  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر   قابل 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/411 شماره دادنامه: 9309970352801616 شماره پرونده: 9209980362001052 
اسماعیل  آقای   -2 سهرابی  حسین  آقای   -1 شکات:   930939 شعبه:  بایگانی  شماره 
منصوری حسن آبادی 3- آقای اصغر شاهی سینی هر سه نفر با وکالت خانمها الهام 
بن.بست3- منزل3  کوی مهدیه- ک1-   – خ.رباط1   – به نشانی اصفهان  فراز  احمدی 
رادان  ساختمان   – آباد  خ.سعادت   – اصفهان  نشانی  به  چرمهینی  صادقی  طاهره  و 
توکلی  محمدسعید  آقای   -2 شفاعت  امیرحسین  آقای   -1 متهمین:  واحد1  طبقه1-   –
با  پیام شمس  آقای   -4 مجهول المکان  نشانی  به  همگی  نیا  علیرضا شریفی  آقای   -3
 – شمالی  صدوق  شیخ  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  محمدیان  حسین  آقای  وکالت 
طریق  از  مال  تحصیل  اتهام:  واحد1  طبقه1-   – عقیق  ساختمان   – مفید  شیخ  خیابان 
نامشروع گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان علیرضا 
شریفی نیا و محمد سعید توکلی دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و اتهام آقایان 
معاونت  بر  دائر  محمدیان(  آقای حسین  وکالت  )با  پیام شمس  و  امیرحسین شفاعت 
در بزه مذکور موضوع شکایت آقایان اصغر شاهی حسین علی سهرابی و اسماعیل 
منصوری هر سه با وکالت خانم طاهره صادقی با عنایت به اظهارات صریح شاکی ها 
شاهی و منصوری در دادگاه مبنی بر اینکه به درخواست شرکت اسناد مالکیت خود 
اختیار شرکت گذاشتیم و قرار شد شرکت وام را برای خود  را جهت گرفتن وام در 
گرفته و در ازای آن خدماتی برای ما انجام دهد و با عنایت به مفاد نظریه کارشناسی 
انجام شده که حاکیست وام به حساب شرکت رفته و توسط متهمین شریفی نیا و توکل 
برداشت شده است و با عنایت به اظهارات شاکی اصغر شاهی منعکس در صفحه 143 
پرونده مبنی بر اینکه شرکت وام را برای خود گرفته و بنا بوده بخشی از آن را به من 
بدهد و اینکه شکات علیرغم ادعای اولیه مبنی بر اینکه قرار بوده شرکت وام را برای 
ایشان بگیرد پس از 4 سال اقدام به طرح شکایت علیه شرکت کرده اند در حالی که علی 

القاعده بایست به محض عدم اعطای وام گرفته شده به شکات نامبردگان عکس العمل 
نشان داده و اقدام به شکایت کیفری می کردند و اینکه اظهارات وکیل شکات در دادگاه 
مبنی بر اینکه قرار بوده شرکت وام را برای شکات بگیرد ولی با تقلب وام را برای خود 
گرفته و اعضای شرکت )متهمین( متواری شده اند با صریح اظهارات دو تن از شکات 
به شرح فوق در دادگاه متعارض است و با عنایت به اینکه شاکی مقصودی در اظهارات 
خود منعکس در صفحه 145 پرونده هدف خود را از طرح شکایت را اینگونه اعالم کرده 
است که شرکت وامی را که گرفته تسویه نماید لذا به نظر این دادگاه اقدام متهمین به 
عنوان اعضای شرکت فرا تجاری سپاهان با فرض وقوع فاقد وصف کیفری است و از 
عداد جرائم علیه اموال و مالکیت خارج و نوعی عدم انجام تعهد است لذا به استناد ماده 
177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهمین صادر و اعالم می نماید این رای 
ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. از  ظرف بیست روز 

م الف:10322 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)102جزایی سابق(
ابالغ رای 

4/412 شماره دادنامه: 9409970352900412 شماره پرونده: 9309980365701781 
شماره بایگانی شعبه: 940139 شاکی: آقای احمد کیمیاگری فرزند مرتضی به نشانی 
ک.حسینی متهم: آقای محمود   – اول  چهارراه عاشق   – زینبیه   – شهرستان اصفهان 
محمدی نشانی ندارد اتهام ها: 1- تحصیل مال از طریق نامشروع 2- نرساندن کاال به 
صورت عمدی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
محمود محمدی مبنی بر خودداری از تحویل بار تحویلی به مقصد »عدم تحویل 2800 
متر ایزوگام تحویل شده در شهر لردگان« موضوع شکایت آقای احمد کیمیاگری فرزند 
مرتضی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و عدم حضور 
متهم در دادگاه جهت دفاع از اتهام وارده علی رغم احضار وفق مقررات قانون ضمن 
امر  در  متخلف  عاملین  مجازات  قانون  یک  ماده  به  مستندا  نامبرده  بزهکاری  احراز 
حمل و نقل کاال مصوب 1367/1/23 و ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
و  تعزیری صادر  تحمل چهار سال حبس  به  نامبرده  بر محکومیت  سال 1392 حکم 
قابل  ابالغ  از  بیست روز پس  بوده و ظرف مهلت  غیابی  اعالم می گردد رای صادره 
واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از مضی مدت فوق قابل اعتراض 
در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.م الف:10324 شعبه 3 دادگاه کیفری 2 شهرستان 

اصفهان)103 جزایی سابق(
اجراییه 

4/413 شماره اجراییه: 9410420350100145 شماره پرونده: 9309980350100181 
شماره بایگانی شعبه: 930215 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه غیابی مربوطه 9309970350101657 محکوم علیهم 1- احسان فرهادی 
به نشانی شاهین شهر – خانه کارگر – خ.صغیر اصفهانی – پ97، 2- محمد شاهینیان 
به نشانی شاهین شهر – خ.خاقانی – فرعی3شرقی- مجتمع میالد – واحد1- پ8، 3- 
یونس و حامد فرهادی هر دو به نشانی اصفهان – خ.امام خمینی – خ.رسالت1- مجتمع 
الزهرا – صدف8- واحد1 به نحو تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ 206/000/000 
لغایت  تاریخ 92/12/17  از  تادیه  تاخیر  به انضمام خسارت  بابت اصل خواسته  ریال 
وصول که در اجرای احکام براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه و پرداخت 
مبلغ  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   6/960/000 مبلغ  از  اعم  دادرسی  خسارات  مبلغ 
6/144/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له تعاونی اعتباری ثامن االئمه 
به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی به نشانی اصفهان – 
خ.جی – مقابل خ.تاالر – سرپرستی تعاونی اعتباری ثامن االئمه و مبلغ 10/300/000 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است. محکوم  بابت  ریال 
مفاد  روز  ده  ظرف  اجرائیه  ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه 
آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
قادر  را  باشد و در صورتی که خود  از آن میسر  به  استیفا محکوم  اجرا حکم و  که 
را  دارایی خود  ده روز صورت جمیع  مهلت  باید ظرف  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 
به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 

به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:10326 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/414 شماره دادنامه: 9409970350200037 شماره پرونده: 9309980350200640 
شماره بایگانی شعبه: 930732 خواهان: بانک ملت با وکالت آقای روح ا... مهری امام 
قیسی فرزند فریبرز به نشانی اصفهان – چهارباغ عباسی – بین آمادگاه و سید علیخان 
پالک277 خواندگان: 1- آقای   – بانک رفاه دفتر آقای اصغر صادقی  طبقه فوقانی   –
کامران سعادتمند فرزند علی اکبر به نشانی شهرستان اصفهان – ورودی خانه اصفهان 
– جنب آموزشگاه کیها – پ22- منزل شخصی 2- آقای سید مهدی مظفری فرزند سید 
علی 3- خانم اعظم عباس نیسیانی فرزند محمدحسین 4- آقای امیر دانش فر فرزند 
خواسته  تامین   -2 طلب  مطالبه   -1 خواسته ها:  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  کریم 
پرونده  به محتویات  با توجه  دادگاه  تاخیر  تادیه و جریمه  تاخیر  3- مطالبه خسارت 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی بانک ملت اصفهان با وکالت آقای روح ا... مهری به طرفیت خواندگان 
1- اعظم عباس نیسیانی و 2- امیر دانش فر و 3- کامران سعادتمند و 4- سید مهدی 
مظفری به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اخذ 
تاریخ 93/6/10 و روزانه بیست و شش  تا  تادیه  تاخیر  تسهیالت و سود و خسارت 
و  تضامنی  نحو  به  حکم  اجرای  صدور  لغایت   93/6/10 از  تاخیر  جریمه  ریال  هزار 
به انضمام هزینه های  دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و با 
توجه به تصویر مصدق قرارداد اخذ تسهیالت بانکی و تعهدنامه ضامنین و با توجه به 
اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه تاکنون خواندگان نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدامی ننموده اند و با توجه به تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن و عدم حضور خواندگان 
در جلسه دادرسی و عدم ارائه الیحه دفاعیه و بالتعرض گذاشتن ادعای خواهان دادگاه 
بنا بر اصل استصحاب دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به ماده 
و  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  را متضامنا  دادرسی مدنی خواندگان  آیین  198و515و519 
چهار میلیون و چهارصد هزار ریال بابت تسهیالت اعطایی و سود و خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 93/6/10 و برحسب قرارداد بانکی از مورخه 93/6/10 روزانه از قرار 
بیست و شش هزار ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و همچنین 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  دو  و  هفتاد  و  نهصد  و  میلیون  یک  مبلغ  پرداخت  به 
رای  می نماید  محکوم  خواهان  حق  در  بدوی  مرحله  در  حق الوکاله  درصد  شصت  و 
در  واخواهی  قابل  دادنامه  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 مدت  و ظرف  بوده  غیابی  صادره 
محکمه صادرکننده رای بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد ضمنا قرار رد درخواست تامین خواسته وی 

صادر می گردد.م الف:10330 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/415 شماره دادنامه: 9409970350500404 شماره پرونده: 9309980350501176 
شماره بایگانی شعبه: 931266 خواهان: آقای غالمحسین نادرطهرانی فرزند فضل ا... 
 – مریم  مجتمع   – مریم  کوچه   – پطرس  خواجه   – خ.نظرغربی   – اصفهان  نشانی  به 
طبقه4 خوانده: آقای رامین اردشیری فرزند حیدر به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 
1- توقیف پالک جهت اداره راهنمایی و رانندگی 2- الزام به فک پالک خودرو گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقای غالمحسین نادر طهرانی فرزند فضل ا... به طرفیت آقای 
13ایران228ل84  پالک خودرو شماره  فک  خواسته  به  حیدر  فرزند  اردشیری  رامین 
به عقد  را  اینکه خودرو موضوع دعوی  به  نظر  پرونده  به محتویات  عنایت  با  دادگاه 
بیع به خوانده واگذار گردیده و علیرغم تفویض وکالت نامه مبنی بر فک پالک از فک 
مالکیت  رانندگی  و  راهنمایی  از  آمده  عمل  به  استعالم  و حسب  نموده  خودداری  آن 
پالک های خودرو فوق الذکر همچنان به نام خواهان است لذا دادگاه دعوی خواهان 
به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به  را محمول بر صحت تلقی و مستنداً 
الزام خوانده به فک پالک خودرو فوق الذکر صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است.م الف:10340 شعبه پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



یادداشت

قایقران اصفهانی به 
تیم ملی کانوپولو

 دعوت شد

 نواک جوکوویچ ، 
 قهرمان  ویمبلدن 

2015 شد

سرمربی تیم ملی کانوپولو مردان کشورمان یک قایقران اصفهانی را برای حضور در 
اردوی آمادگی تیم ملی به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا، دعوت کرد.

 دومین مرحله از اردوی تیم ملی کانوپولو، از امروزدر دریاچه آزادی آغاز می شود و 
 کادر فنی تیم ملی کشورمان، اسامی ملی پوشان شرکت کننده در این اردو را اعالم 

کرد.
نیم��ا حجت��ی، تنه��ا قایق��ران اصفهان��ی دعوت ش��ده ب��ه اردوی تی��م ملی 
 کانوپولو اس��ت ک��ه خود را ب��رای حض��ور در مس��ابقات قهرمانی آس��یا آماده

 می کند.
قاضی عسگر سال گذش��ته نیز هدایت تیم ملی بزرگساالن کشورمان را بر عهده 

داشت،که با این تیم در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرد.
وی امسال نیز با تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا خواهد کرد که به 

گفته وی به عنوان مدعی قهرمانی به مصاف حریفان آسیایی می رود.
مرحله نخس��ت اردوی آمادگی تیم ملی کانوپولو مردان کش��ورمان به میزبانی 

اصفهان برگزار شد.

نواک جوکوویچ موفق ش��د با برتری 3-1 ، بر راجر ف��درر، برای دومین 
سال پیاپی، فدرر و هوادارانش را در راه کسب هشتمین عنوان قهرمانی 

ویمبلدون ناکام بگذارد.
جوکوویچ، س��ت اول این دیدار را در تایبرک به سود خود خاتمه داد. در 
ست دوم گرچه بارها فرصت پیروزی داشت، با نمایش فوق بشری فدرر رو 

به رشد  د و ست را در تایبرک واگذار کرد.
  با این ح��ال جوکوویچ در 2 س��ت بعد با نمایش��ی کنترلی، ب��ا ثبات و
  بی نقص راجر فدرر را اسیر ضربات خود کرد و در هر 2 ست با برک کردن

 سرو های فدرر موفق به کسب پیروزی ش��د تا برای دومین سال پیاپی 
قهرمان ویمبلدون شود.

نواک جوکووی��چ به فینال هر 3 گرنداس��لم س��ال در س��ال 2015 راه 
 پیدا ک��رده و تنها در دومین گرند اس��لم س��ال، فینال را واگ��ذار کرده 

است.

ستاره هایی در قلب کودکان  سرطا نی

سید جالل حسینی، نفتی شد
مداف��ع تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران گف��ت: از حض��ورم در 
 نف��ت ی��ک نف��ر ناراح��ت می ش��ود ک��ه امی��دوارم م��ن را

 ببخشد.
 س��ید جالل حس��ینی پس از حضور در تمرین��ات نفت تهران 
 در مورد اینکه شاید هواداران پرس��پولیس از حضور او در تیمی 
به جز پرسپولیس ناراحت شوند گفت: برای هواداران پرسپولیس 
آرزوی موفقیت می کنم آن ها تیم خود را حمایت کنند و امیدوارم 

به موفقیت برسند.
او در مورد اینکه آیا برای حضور در نفت با کس��ی مشورت کرده 
است ،گفت: در این تصمیم گیری ش��اید یک نفر از من ناراحت 

شود که امیدوارم او من را ببخشد!
مدافع تیم ملی فوتبال ای��ران در مورد اینکه آی��ا برای مذاکره 
در خانه مهدی رحمتی حاضر شده اس��ت گفت: رحمتی یکی 
از بهترین دوس��تانم اس��ت با او همیش��ه صحبت می کنم ولی 
او اکنون در اردوی اس��تقالل به س��ر می برد. امیدوارم تصمیم 
 خوبی گرفته باش��م و صحب��ت نهای��ی را با منصوری��ان انجام

 می دهم.
حس��ینی در رابطه ب��ا اینکه آیا ممکن اس��ت به پرس��پولیس 
باز گردد، گف��ت: مرب��ی آن تیم تصمیم��ش را گرفت��ه و بهتر 
 اس��ت نظرش را عوض نکند و هر کس��ی کار خ��ودش را انجام

 دهند.
حسینی در پایان گفت: شرایط بسیار سخت است واقعا نمی دانیم 
سال آینده چه خواهد شد و امیدوارم سال خوبی در پیش داشته 

باشیم.

 پرسپولیس، به دنبال بازیکن 
مشکل دار!

یکی از بازیکنانی که پرسپولیس به دنبال جذب اوست مشمول 
خدمت سربازی است!

باشگاه پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت تالش زیادی کرد تا 
با جذب برخی بازیکنان نقاط ضعفش را پوشش دهد و در این راه 
با بازیکنان زیادی هم مذاکره ش��د که برخی به توافق انجامید و 

برخی هم توافقی در پی نداشت.
در این راه مسووالن باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب بازیکنی 
رفته اند که شواهد و قرائن نشان می دهد این بازیکن سرباز است 
و در صورتی که به پرسپولیس بپیوندد احتمال دارد عواقب بدی 

گریبان پرسپولیسی ها را بگیرد.
»ح« بازیکنی است که پرسپولیس��ی ها در روزهای آخر نقل و 
انتقاالت با او مذاکره کرده اند؛ اما طبق ش��نیده ها این بازیکن 
مشمول خدمت سربازی است و در صورت تایید این موضوع این 

بازیکن نمی تواند به پرسپولیس بیاید.
این بازیکن اگر با این ش��رایط سرخ پوش ش��ود، اتفاقات تلخی 

گریبان پرسپولیس را خواهد گرفت.
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 ج��واد نکون��ام، عل��ی کریم��ی و عل��ی دایی با 
 حمای��ت از کودکان س��رطانی ، بی سرپرس��ت و

 مدرسه س��ازی، س��تاره هایی به مراتب بزرگ تر 
و پرنورتر از فانوس هایی هس��تند که خال کوبی 

می کنند و دنبال مارک و برند و اتومبیل هستند.
پشت سر ستاره ها همیشه حرف و حدیث بسیار 
است، مردمان شایعه می سازند، برای شان حرف 
در می آورند، برخی از س��تاره ها هم چنان جوگیر 
می ش��وند که زندگی واقعی و معنویت کوتاه این 
زندگی پرطمطراق را از یاد می برند و آن می کنند 

که برخی چون خودشان خوش شان می آید.
درش��تی می کنند، دروغ می گویند، س��رتا پای 
خ��ود را خ��ال می کوبند، ث��روت خ��ود را برای 
مارک ه��ای هفتگ��ی مد خ��رج می کنن��د،  آنها 
ط��وری زندگ��ی می کنند ک��ه ان��گار هیچ کس 
دیگری در دنیا نیس��ت، انگار نه انگار که بسیاری 
از طرفداران آنها پابرهنه هایی هستند که در فقر 
می س��وزند؛ اما می دوند به عش��ق این ستاره ها.

نه در ایران ک��ه در تمام جهان هم چنین اس��ت، 
از آن عک��س ک��ودک آفریقایی که ش��ماره ۹ را 
روی کمرش با خ��ودکار به عش��ق رونالدو حک 
 می کند بگیرید تا آن کودکی که با یک تلویزیون

 س��یاه و س��فید روی نم��دی پ��اره در گرم��ای 
گرمسیری صحرا، دو دس��ت را زیر چانه زده و با 
دیدن س��تاره های فوتبالی خ��ود، لبخند از روی 
لبش محو نمی ش��ود و البته که با پیروزی آنها با 
سر می دود و جیغ بنفش می کشد. با این توضیح 
اس��ت که دو نوع س��تاره داریم، س��تاره هایی که 
سوس��و می زنند و به قدر فانوس هم برای کشور 
خود و مردمان خود و هواداران خود گرما ندارند، و 
البته ستاره هایی که می توانند برای لحظاتی چون 

خورشید بدرخشند و پیرامون خود را گرم کنند.

آنها که خدا را بیش��تر باور دارن��د و آنها که ایمان 
قوی تری دارند همیشه زندگی بهتری دارند.

 نکونام یکی از این ستاره هاس��ت، کاپیتان سابق 
تیم مل��ی ایران ک��م ح��رف و حدیث پش��تش 
نیس��ت، برخی مواقع می گویند با آندو بد است، 
گاه می گویند ش��رط گذاش��ته که فالنی باش��د 
من نیس��تم، گاهی می گویند پول پرس��ت است 

 اما او همیش��ه س��ر به الک خود داش��ته اس��ت، 
در مورد او حتی می گفتند میلیون ها دالر گرفته 
و از اسپانیا به اس��تقالل آمده؛ اما گزارش واقعیت 
آن لیس��تی اس��ت ک��ه وزارت ورزش اعالم کرد 
و به قول��ی فاش کرد ک��ه نکونام ی��ک میلیارد و 
دویس��ت میلیون تومان گرفته بود ک��ه در میان 
ستاره های استقالل هفتمین نفر بود، او بازکننده 

دروازه کاس��یاس، با هفت سال س��ابقه در اللیگا 
و بازی کنار و مقابل مس��ی و رونالدو به استقالل 
 آم��د و کاری ه��م به ش��ایعه ها نداش��ت، او پول 
رضایت نامه اش را برخالف همه شایعه ها خودش 
داد چون اوساس��ونا درگیر مش��کالت اقتصادی 
اسپانیا ش��ده بود و نمی توانس��ت پول کاپیتان را 
بدهد در نتیجه مبل��غ رضایت نام��ه را از طلبش 

کاست.
در مورد درگیری با امی��ر قلعه نویی، کاپیتان تیم 
ملی ایران به خاطر ایمان موسوی و فرزاد حاتمی 
بود که درگیر شد نه خودش و نه امیر قلعه نویی، 

او می توانست بماند و هنوز هم در استقالل باشد.
کاپیتان، ب��دون توجه به ش��ایعه ها ام��ا خانه ای 
س��اخته میان خودش و البته کودکان س��رطانی 
محک، جواد، به جای دعوا برای پول، خودنمایی 
با اینس��تاگرام و م��ارک لباس��ش، با ک��ودکان 
س��رطانی نامه ن��گاری می کند، او پس��ت هایش 
را آنج��ا می گ��ذارد، نکون��ام، به ج��ای خواندن 
 پیام های هوادارانش، نامه سرطانی ها را با خود به 

جام جهانی می برد.
نکونام، ب��ه جای مصاحبه های آن چنانی دس��ت 
بازیکن��ان دیگر را می گیرد و ب��ه محک می برد تا 
صدای قهقهه بچه ها را با فوتبال دس��تی بشنود، 
کس��ی چه می داند، او به محک که می رود شاید 
بخشی از هزینه ها را هم پرداخت می کند، شاید از 
بازیکنان دیگر هم در این راه کمک می گیرد، مگر 
دایی چنین نمی کند؟ مگر کس��ی می دانست که 
علی کریمی در ورامین، کودکان بی سرپرست را 

نگهداری می کند؟ مگر کسی می داند؟
س��تاره دقیقا یعنی چه؟ یعن��ی قیافه ای عجیب 
داشتن یا بغل کردن و بوسیدن کودک ِکار و یتیم و 
سرطانی؟ علی کریمی دو ساعت تمام با بچه هایش 
در آن یتیم خانه، فوتبال بازی کرد و عرق ریخت، 
دایی مدرسه ساخته است و بچه ها آنجا تحصیل 
می کنند. خیلی از ستاره های دیروز و امروز دیگر 

فوتبال هم همین هستند.
نماد س��تاره، خالکوبی های بیش��تر نیست، باید 
ببینی چقدر دلی را ش��اد کرده ای،  هر که بیشتر 

چنین کرد، ستاره بختش بلند تر است.

سرخابی ها



یادداشت

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 رونق اقتصادی و اشتغال
 اولویت دولت در سال جاری

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، 
به عنوان مهم ترین اولویت های مسووالن این استان در سال جاری 

به شمار می رود.
قاسم سلیمانی دشتکی در ش��ورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر 
چهارمح��ال و بختیاری اظهار ک��رد: با ایجاد اش��تغال، کاهش نرخ 
بیکاری، افزایش درآمد خانوارها و رش��د ش��اخص های توسعه ای، 

کاهش گرایش به مواد مخدر ایجاد می شود.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: هماهنگی و انسجام ایجاد شده بین 
مس��ووالن و مدیران چهارمحال و بختیاری، از اهمیت بس��زایی در 

راستای رسیدن به این اهداف برخوردار است.
این مسوول ادامه داد: در حال حاضر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از 
مهم ترین برنامه های سال جاری دولت است که باید زمینه را بیشتر 

از گذشته برای رسیدن به این مهم فراهم کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری 
نیز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: به منظور 
پیش��گیری از گرفتاری افراد در دام اعتیاد، سازمان های مردم نهاد، 

تقویت می شوند.
خدابخش مرادی تاکید کرد: به همین منظ��ور، از توان باالی 174 
تش��کل مردم نهاد زیرمجموعه بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری، 
استفاده می شود. وی افزود: طرح توانمندسازی تشکل های مردم نهاد 
چهارمحال و بختیاری، بعد از ماه مبارک رمضان، اجرایی می شود تا 
زمینه برای دس��ت یابی به اهداف از پیش تعیین ش��ده را بیشتر از 

گذشته فراهم کنیم.

پذیرش طرح ها و ایده های خالقانه 
در صنعت گردشگری

طرح ها و ایده های خالقانه در صنعت گردشگری استان چهارمحال 
و بختی��اری پذیرش می ش��وند. مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری اس��تان چهارمحال و بختی��اری از برگزاری 
دوازدهمین دوره مراسم مهر اصالت و خالقیت در صنعت گردشگری 
در جشنواره فیتور اسپانیا توسط س��ازمان جهانی گردشگری ملل 
متحد خبر داد و گفت: فعاالن بخ��ش خصوصی و دولتی در صنعت 
گردش��گری این اس��تان هم می توانند ایده ها و طرح های خالقانه 
 خود را برای حضور در جش��نواره به دبیرخانه این اداره کل ارس��ال

 کنند.
بهمن عسکری، با بیان اینکه ایده ها و ابتکار عمل های مورد نظر در 
زمینه گردشگری در چهار گروه ابداعات در سیاست های عمومی و 
دولتی، ابداعات در بنگاه های اقتصادی، ابداعات در س��ازمان های 
غیر دولتی و ابداعات در تحقیقات و فناوری می باش��د، افزود: س��ه 
طرح موثر و برتر برای کمک به توسعه گردشگری استان به جشنواره 

مذکور ارسال می شود. 

معاون فرماندار شهرکرد مطرح کرد؛    

 ۳۰۰ صندوق جمع آوری 
زکات فطریه

معاون سیاس��ی و اجتماع��ی فرماندار ش��هرکرد گفت: برای 
جمع آوری زکات فطریه ۳۰۰ صندوق در شهرکرد پیش بینی 

شده است.
نوذر حی��دری، اظهارداش��ت: نحوه چیدم��ان صندوق های 
جمع آوری زکات فطره یکی از مهم ترین روش های جمع آوری 

حداکثری زکات فطریه ماه مبارک رمضان است.
وی افزود: مسووالن جمع آوری زکات فطریه باید دارای کارت 
 شناس��ایی معتبر بوده و نام و مش��خصات موسسات مربوطه 
بر روی صندوق ه��ای جمع آوری درج ش��ده باش��د. معاون 
سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرکرد بیان کرد: زکات فطره 
 یک نوع صدقه واجب اس��ت که آثار صدقه را دارد و شخص را 

تا ماه رمضان آینده بیمه می کند.
حیدری، خاطرنش��ان کرد: ماه مبارک رمض��ان بزرگ ترین 
کالس تربیتی اس��الم اس��ت و خداوند نیز به پاداش این ماه 
به روزه داران ظرفی��ت و آمادگی عطا می کند. وی با اش��اره 
به پرداخت زکات فط��ره در روز عید، گفت: زکات فطره بر هر 
مسلمان واجب است و هدیه انسان روزه دار به فقرا به شکرانه 

اجابت و دعوت پروردگار محسوب می شود.
 معاون سیاس��ی و اجتماعی فرماندار ش��هرکرد تصریح کرد: 
با پرداخت زکات فطره به بخشی از دعاهایی که در ماه رمضان 

زمزمه کردیم جامعه عمل می پوشانیم.

چوقا،  ثبت ملی شد
مدیرکل اداره میراث فرهنگي، صنایع دس��تي و گردشگري 
چهارمحال و بختیاری از ثبت مهارت بافت چوقا، در فهرست 

آثار ملي کشور خبرداد.
 بهمن عسگري سوادجاني، با اش��اره به ثبت میراث فرهنگي 
ناملموس با عنوان مهارت بافت چوق��ا، اظهارکرد: در اجراي 
ماده 1 از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگي و گردشگري 
مصوب س��ال 1۳84 و م��اده 12 از قانون الح��اق جمهوري 
اسالمي ایران به کنوانسیون بین المللي حفظ میراث فرهنگي 
ناملموس مصوب سال 1۳84 و مواد 2 و ۳ آئین نامه اجرایي 
قانون مذکور مصوب 16بهم��ن 1۳87 هیات محترم وزیران 
و با رعایت مقررات آئی��ن نامه اجرایي مذک��ور مهارت بافت 
چوقا به شماره ی 1۰8۰ در فهرس��ت آثار ملي کشور به ثبت 

رسیده است.
 وی با بیان اینکه چوقا دس��ت بافته ای است که نزد عشایر از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و به عنوان یک عبای دهقانی 
استفاده می شود، افزود: هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیاء 

این میراث شود مورد تاکید است.

یادداشت

رییس جهاد دانشگاهي واحد اس��تان چهارمحال و بختیاري 
تغییر نگرش را نخستین گام توس��عه و تحقق آن را مستلزم 

خواستن دانست.

وحید خلیلي اردلی در ضیاف��ت افطاري خانواده هاي اعضاي 
جهاددانشگاهي اس��تان با اش��اره به اهمیت کانون خانواده، 
اظهار کرد: روح حاکم ب��ر خانواده هاي ایراني در دنیا بي نظیر 
است و جمع ش��دن خانواده جهاددانش��گاهي مایه برکت و 

حرکت براي جهادگران خواهد بود.
وي با بیان اینکه فعالیت های جهاددانش��گاهي بر چهار پایه 
تقوا، قانون، روحیه همدلي و کار نوآورانه استوار است، اظهار 
امیدواری کرد این گردهمایي موجب احیای دوباره این چهار 

اصل باشد.
خلیلي تغییر نگرش را نخستین گام توسعه دانست و با اشاره 
به شکل نگرفتن فعالیت هاي پ ژوهش بنیان در استان، تصریح 
کرد: راه براي تغییر نگرش در زمینه هاي آموزشي و پژوهشي 

باز است بنابراین باید بخواهیم و به آن جامه عمل بپوشانیم.
رییس جهاد دانشگاهي اس��تان برافراشته شدن پرچم رویان 
در اس��تان را از اقدامات عملي این نهاد علم��ی در راه تغییر 

نگرش ها دانس��ت و افزود: همچنین در همین راس��تا مرکز 
تخصصي افکارس��نجي در حوزه فرهنگي راه اندازی شد و دو 
مرکز تخصصي دیگر در حوزه پژوهش��ي نیز در آینده نزدیک 

توسط جهاددانشگاهی راه اندازي می شود.
وي در ادامه دوام و بقاي جهاددانشگاهي را بر پایه درآمدش 
عنوان کرد و گفت: تا رس��یدن ب��ه جهاددانش��گاهي موفق 
فاصله بس��یاري داریم.خلیلي دانش��گاه علم��ي- کاربردي 
جهاددانش��گاهي را نیز نقطه امید این نهاد دانس��ت و گفت: 
امیدواریم به جایي برس��یم که این دانش��گاه ح��رف اول را 
به میان بی��اورد.وي در پای��ان ضمن تغییر نگ��رش اعضای 
جهاددانشگاهی در راس��تای رس��یدن به جایگاه مطلوب را 
خواستار ش��د و خاطرنش��ان کرد: امید اس��ت با کمک شما 
جهادگران، آینده ای مطلوب براي جهاددانش��گاهي اس��تان 
ورق بخورد.به گزارش ایسنا، در این آیین از جهادگران نمونه و 
فرزندان موفق جهادگران در زمینه های تحصیلی تجلیل شد.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
توسعه فیزیکی کتابخانه های استان نیازمند 

جلب و مشارکت خیران است.
خدابخ��ش م��رادی در جلس��ه انجم��ن 
خیران کتابخانه س��از اس��تان اظهار داشت: 
بهره گی��ری از اف��راد مش��تاق و عالقه من��د 
ب��ه کت��اب و کتاب خوان��ی در انجم��ن، 
س��بب توس��عه فعالی��ت انجم��ن خی��ران 
 کتابخانه ساز در اس��تان می شود.وی با اشاره 
ب��ه اینک��ه انجمن خی��ران مدرسه س��از در 
اس��تان معرفی و شناس��ایی نش��ده است، 
افزود: نخس��تین گام در توسعه فعالیت های 
انجمن معرفی آن ب��ه صاحبان مکنت و فکر 
و اندیش��ه اس��ت. معاون سیاس��ی، امنیتی 
استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: انجمن با بهره گیری از تبلیغات از طریق 
صدا و سیما، نش��ریات محلی و چاپ کارت 
ویزیت، مشارکت خیران را در زمینه توسعه 
فیزیک��ی کتابخانه های اس��تان جلب کند. 
مرادی با اش��اره به اینکه طرح اهدای کتاب 
از طرح های شاخص اجرا شده در کتابخانه ها 

اس��ت، بیان کرد: ترویج ط��رح اهدای کتاب 
در اس��تان س��بب کاهش هزینه ها در سبد 
خان��وار می ش��ود. مدی��رکل کتابخانه های 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه طرح 
کتابخانه های سیار سبب سهولت در دسترسی 
 به کتاب در استان می شود، افزود: اجرای این

 ط��رح در اس��تان نیازمند جلب مش��ارکت 
مسووالن استان اس��ت. فرهاد خلیل مقدم 
گفت: شهرستان شهرکرد با توجه به امکانات 
ناوگان حم��ل و نقل عمومی و شهرس��تان 
کوهرنگ با توجه به جمعیت عش��ایر کوچ رو 
دارای قابلیت اج��رای این طرح در اس��تان 

هستند.

گیاه��ی  تولی��دات  بهب��ود  مع��اون 
و  چهارمح��ال  کش��اورزی  جه��اد 
تولی��د  پیش بین��ی  از  بختی��اری 
 45۰۰ ت��ن ق��ارچ در س��ال ج��اری خبر 

داد.
حمیدرضا دانش، اظهار ک��رد: پیش بینی 
می ش��ود امس��ال تا پای��ان س��ال 45۰۰ 
ت��ن ق��ارچ در اس��تان تولی��د ش��ود ک��ه 
از ابت��دای س��ال تاکن��ون 15۰۰ ت��ن 
 قارچ در اس��تان تولی��د و روانه بازار ش��ده 
اس��ت.دانش، با اش��اره به وجود 22 واحد 
فعال صنعتی تولید قارچ در اس��تان گفت: 
9 واحد تولید ق��ارچ در فارس��ان، 6 واحد 
در بروجن، ۳ واحد شهرکرد، 2 واحد بن و 
یک واحد در سامان فعال هستند که طبق 
برنامه ریزی های انجام ش��ده تا پایان سال 
دو واحد دیگر به واحده��ای تولیدی قارچ 
اضافه می شود.وی با بیان این که تولید قارچ 
در استان چهارمحال و بختیاری از کیفیت 
باالیی برخوردار اس��ت، اف��زود: موقعیت 
جغرافیای��ی و ش��رایط توپوگرافی و هوای 

خنک اس��تان موجب کیفی��ت عالی قارچ 
استان شده است؛ که طبق آزمایش های به 
عمل آمده قارچ خوراکی استان چهارمحال 
و بختیاری عاری از هر گونه بیماری است و 
مصرف آن برای افرادی که دارای فشارخون 

هستند مفید است.
دانش ب��ا اش��اره ب��ه این ک��ه چهارمحال 
و بختیاری از نظ��ر تولید قارچ در کش��ور 
رتب��ه  پنج��م دارد، تصری��ح ک��رد: قارچ 
تولی��د ش��ده در اس��تان عالوه  ب��ر تامین 
نیاز اس��تان به استان های ش��یراز، تهران، 
 خوزس��تان، اصفه��ان و کرم��ان ص��ادر 

می شود.

رییس جهاددانشگاهي چهارمحال و بختیاري:

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

توسعه کتابخانه ها، نیازمند مشارکت خیران است
پیش بینی تولید 4 هزار و 5۰۰ تن قارچ 

در چهارمحال و بختیاری

تغییر نگرش نخستین گام توسعه است

یادداشت یادداشت
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اخطار اجرایی
7 شورای  93/4/25 شعبه  تاریخ   699 رای شماره  به موجب  4/416 شماره:131/93 
تاریخ  رای شماره 9309970351201420  اصفهان)به موجب  اختالف شهرستان  حل 
محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان(  حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه   93/10/10
علیه فرهاد یزدان پناه خوزانی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
هزینه  بابت  ریال   125/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 90/1/30 
محمدرضا  فرزند  مرتضوی  امیرحسین  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  لغایت 
آهنگری  تعمیرگاه فردوسی نو –  خیابان امیرکبیر –  به نشانی خیابان امام خمینی – 
مرتضوی و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10345 شعبه هفتم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ 

4/417 شماره ابالغیه: 9410100350703739 شماره پرونده: 9209980350700536 
به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو   920606 شعبه:  بایگانی  شماره 
مجهول المکان  که  احمد  سید  فرزند  میرنصیری  مجتبی  سید  آقای  علیه  محکوم 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  چون  می گردد  ابالغ  می باشد 
محکوم   9309970350700754 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410090350700793
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
لغایت اجرای حکم  تاریخ دادخواست )92/5/13(  از  تادیه  تاخیر  قانونی وفق تعرفه و 
براساس شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد همچنین 
پرداخت نیم عشر دولتی به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت با رعایت تبصره 
2 ماده 306 الزامی است در خصوص سید مهدی میرنصیری شده اید ظرف ده روز 
غیر  در  نمایید  اقدام  اجراییه  مفاد  اجرای  به  نسبت  دارید  مهلت  آگهی  این  انتشار  از 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.م الف:10347 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ نظریه کارشناسی 

اختالف  حل  شورای  حقوقی  احکام  اجرای  دوم  شعبه  محترم  ریاست   4/418
اجرایی  پرونده  موضوع   93/12/21 مورخه  دعوتنامه  به  عطف  احترامًا  اصفهان 
2492/93ش.ج.دوم موضوع: ارزیابی اموال توقیفی خواهان: خانم مونا فاضلی خوانده: 
آقای وحید صمیمی اینجانب طبق دستور در وقت مقرر ضمن مراجعه به دفتر آن اجراء 
و مطالعه پرونده فوق الذکر سپس طبق قراری که با خواهان گذاشته شده به آدرس 
بلوار  میدان توحید –  چهارراه شاهد –  محل نگهداری اموال واقع در سپاهان شهر – 
از  و  نموده  مراجعه  خواهان  منزل   – دوم  طبقه   – فاضلی  آپارتمان   – غربی  توحید 
اجناس توقیفی طبق صورت جلسه ای که توسط مامور محترم کالنتری صورت گرفته 
بود بازدید به عمل آورده شده و با توجه به مشخصات اجناس توقیفی که مستعمل 
بوده و با عنایت به محتویات پرونده، موضوع قرار کارشناسی را مورد لحاظ قرار داده 
و با توجه به نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان و جمیع جهات و عوامل موثر در 
قضیه و دخیل در تعیین قیمت پایه در شرایط روز به شرح ذیل برآورد و اعالم نظر 
اجناس:  لیست  داریم. شرح  تقدیم می  را جهت صدور دستور الزم  مراتب  می گردد. 
14/000/000ریال.  مبلغ  دستگاه،  یک  )مستعمل(،  اینچ   46 LCD سونی  تلویزیون   -1
2- تابلو فرش دست بافت و ان یکاد )مستعمل(، یک عدد، مبلغ 1/000/000 ریال. 3- میز 
کل  ریال. جمع   1/500/000 مبلغ  عدد،  یک  رنگ)مستعمل(،  ای  قهوه   MDF تلویزیون 
مهلت  دارید ظرف  اعتراض  کارشناسی  نظریه  به  چنانچه  ریال 16/500/000ریال.  به 
سه روز به اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی، چهارراه وکال مراجعه 

نمایید.م الف:10348 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
4/419 شماره دادنامه: 9209970351001730 شماره پرونده: 9109980351001535 
شماره بایگانی شعبه: 911548 خواهان: آقای عباسعلی خوش اخالق با وکالت آقای 
مجتمع   – پالک6جنوبی   – بلوار شریعتی   – حمید پارسی پور به نشانی شاهین شهر 
واحد2- کدپستی 8313633139 خوانده: آقای منصور حاجی باقری به نشانی  راد – 
دادگاه  گردشکار:  چک  وجه  مطالبه   -2 خواسته  تامین   -1 خواسته ها:  مجهول المکان 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس 
از  به وکالت  فرزند سهراب  پور  پارسی  آقای حمید  دادخواست  دادگاه: در خصوص 
باقری  حاجی  منصور  آقای  طرفیت  به  رجبعلی  فرزند  اخالق  خوش  عباسعلی  آقای 
به میزان 197/500/000  تامین خواسته  فرزند محمدعلی به خواسته 1- صدور قرار 
ریال2- مطالبه مبلغ صد و نود و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت چکهای شماره 
های حواله  و   980307-1387/3/20و980308-1387/2/20و1387/1/25-980309 
226693-87/2/1و226694-86/12/20و های  شماره  به  الحسنه   قرض 
 226695-87/1/15 و چکهای شماره 627439-87/2/20و309/555875-86/12/25 و
198200          و 537385          و 537386          به انضمام خسارات دادرسی 
به بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار  و تاخیر تادیه دادگاه اوال مستنداً 
تامین خواسته خواهان به میزان یکصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال از 
اموال خوانده بابت وجه چکها را صادر و اعالم می نماید و نسبت به مابقی خواسته به 
لحاظ عدم تودیع خسارت احتمالی قرار رد درخواست تامین خواسته صادر و اعالم 
می نماید ثانیًا با عنایت به تصویر مصدق چکها و حواله فوق الذکر عدم حضور خوانده 
در جلسه دادرسی علی رغم انتشار آگهی و بنا بر وصف تجریدی چک و اینکه به موجب 
ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کارسازی شود دعوی خواهان را وارد می 
داند و مستنداً به مواد 198و502و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و نود 
و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته مبلغ چهارمیلیون و هشتاد و 
نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و اوراق آن مبلغ پنج میلیون و نهصد و چهل هزار 
تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادرسی  نخستین  مرحله  در  وکیل  حق الوکاله  بابت  ریال 
تادیه از تاریخ چکها و حواله ها لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای 
صادره شده غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در 
دادگاه عمومی حقوقی  استان اصفهان است.م الف:10349 شعبه 10  دادگاه تجدیدنظر 

شهرستان اصفهان
اجراییه 

4/420 شماره اجراییه: 9410420351500154 شماره پرونده: 9309980351500553 
شماره بایگانی شعبه: 930567 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
عبدالرسول خوش   -1 علیهم  محکوم   9309970351501726 مربوطه  دادنامه  شماره 
نشانی  به  عبدالرضا  فرزند  نظر  خوش  کیانوش   -2 مجهول المکان،  نشانی  به  نظر 
شهرستان اصفهان – خ.جی – خ.شهید رجایی – شهرک فرهنگیان – گلستان9- پ3، 3- 
مریم قاسمی به نشانی مجهول المکان محکوم اند به 1- متضامنا به پرداخت نود میلیون 
ریال بابت اصل خواسته – خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )20/000/000 ریال 
5/93 مابقی 1/92( تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی 
محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی – سه میلیون 
و دویست و چهل هزار ریال حق الوکاله و سه میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق محکوم له بانک انصار از جانب موسسه پس انداز و قرض الحسنه 
انصارالمجاهدین به نشانی اصفهان – خ.شمس آبادی – نبش کوچه جنت – سرپرستی 
شعب بانک استان اصفهان با وکالت آقای محمد جواد عبداللهی فرزند امین به نشانی 
 -2 واحد22،  طبقه5-  ماکان3-  مجتمع   – پلیس  چهارراه   – توحید  خیابان   – اصفهان 
ازتاریخ  پرداخت نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است 
ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 

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

نمائید.م الف:10359 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

4/421 شماره اجراییه: 9410420351500145 شماره پرونده: 9309980351500932 
شماره بایگانی شعبه: 930982 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9309970351501766 محکوم علیه احمد مدنی فرزند نوری 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت 
تا زمان وصول که  تاریخ سررسید )92/4(  از  تادیه  خسارت تاخیر   – اصل خواسته 
بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات 
بابت  ریال  هزار  نود  و  پانصد  و  چهارمیلیون   – آگهی  نشر  هزینه  جمله  از  دادرسی 
هزینه دادرسی و چهارمیلیون و هشتصد هزار ریال بابت حق الوکاله در حق محکوم 
له بتول نیلوفری فرزند رضا به نشانی شهرستان اصفهان – علویجه با وکالت خانمها 
ثمین سالم فرزند مسعود و الهه صانعی فرزند علی هر دو به نشانی اصفهان – سه راه 
سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش – طبقه چهارم – واحد402، 2- پرداخت نیم 
عشر دولتی. رای صادره غیابی است.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-

عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:10360 شعبه 15 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/422 در خصوص پرونده کالسه 11/94 خواهان حسین شیرانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت سعید هاشم میرزایی فرزند عزت ا... تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/5/31 ساعت 5عصر تعیین گردیده است با توجه 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل – جنب بانک مسکن – پ72 شورای حل اختالف 
عدم حضور  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:10988 شعبه 47 

حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/423 در خصوص پرونده کالسه 12/94 خواهان حسین شیرانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت خانم نرگس عباسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5/30بعدازظهر  ساعت   94/5/31 مورخ  شنبه  روز 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
اصفهان خیابان کمال اسماعیل – جنب بانک مسکن – پ72 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:10989 شعبه 47 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/424 در خصوص پرونده کالسه 592/94 خواهان آقای محسن کریمی دادخواستی 
کفرودی  علیرضا حسینی   -1 آقایان  طرفیت  به  سفته  فقره  یک  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
2- حسین زین الدین 3- سید علی محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 94/5/27 ساعت 8صبح 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:11029 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/425 در خصوص پرونده کالسه 617/94 خواهان اصغر شرافت مقدم دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین رئیسی سفیددشتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت   94/6/8 مورخه  برای 
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– 
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 
 13 شعبه  م الف:11006  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

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

4/426 در خصوص پرونده کالسه 916/93 خواهان مهدیه معینی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه نفقه به طرفیت مرتضی معینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای ظرف یک 
هفته از تاریخ نشر آگهی مراجعه به شعبه جهت مطالعه نظر کارشناسی و در صورت 
اعتراض اقدام به اعتراض ظرف یک هفته 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:11007 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/427 در خصوص پرونده کالسه 599/94 خواهان عباس حبیبیان دادخواستی مبنی 
وقت  است  نموده  تقدیم  محمد حجتی  به طرفیت  دائمی  کارت  انتقال سیم  به  الزام  بر 
با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت   94/6/3 مورخ  شنبه  سه  روز  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:11008 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ تبادل لوایح 

تجدیدنظر  طرفیت  به  حیدری  مسعود  تجدیدنظرخواهی  پرونده  خصوص  در   4/428
خوانده مجتبی بینا نژاد به دادنامه شماره 130 مورخه 94/2/29 مطروحه در پرونده 
اول  کالسه 897/93 شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان سجاد – 
ارباب خطاب به تجدیدنظرخوانده مجتبی بینانژاد جهت تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه 
ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی اقدام فرمایید. عدم حضور وفق مقررات اقدام 

می گردد.م الف:11017 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ 

4/429 نظر به اینکه در پرونده کالسه 2046/93 بنا به درخواست آقای محمد قاسمیان 
با وکالت آقای امیر قاسمیان به طرفیت آقای پژمان کوشافرد با موضوع مطالبه وجه با 
توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی لذا بدینوسیله به خوانده 
فوق الذکر که مجهول المکان می باشد اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه 
 – آتشگاه  خیابان   – نمایید: اصفهان  ذیل مراجعه  به آدرس  نظر  اعالم  و  کارشناسی 
مجتمع شماره2 شوراهای حل اختالف اصفهان.م الف:11028 شعبه نهم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
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عالئم خماری در کودکان تبلت باز

روزی بهلول از مجلس درس استادی گذر مى کرد. او را مشغول تدریس دید 
و شنید که استاد مىگفت: »حضرت صادق علیه السالم مطالبى مى گوید 
که من آنها را نمى پس��ندم. اول آنکه شیطان در آتش جهنم معذب خواهد 
شد؛  در صورتى که شیطان از آتش خلق شده و چگونه ممکن است به واسطه 
آتش عذاب شود. دوم آنکه خدا را نمى توان دید و حال اینکه خداوند موجود 
است و چیزی که هستى و وجود داشت چگونه ممکن است دیده نشود. سوم 
آنکه فاعل و به جا آورنده اعمال خود بنى آدم اند؛  در صورتیکه اعمال بندگان 

به موجب شواهد از جانب خداست نه از ناحیه بندگان.«
بهلول همین که این کلمات را شنید کلوخى برداشت و به سوی استاد پرت 
کرده و گریخت. اتفاقا کلوخ بر پیش��انى استاد رس��ید و پیشانیش را کوفته 
و آزرده کرد. اس��تاد و ش��اگردانش از عقب بهلول رفتند و او را گرفته پیش 

خلیفه بردند.
بهلول پرسید: » از طرف من به شما چه ستمى شده است؟«

استاد گفت: »کلوخى که پرت کردی سرم را آزرده است.«
بهلول پرسید: »آیا مى توانى آن درد را نشان بدهى؟«

استاد جواب داد: »مگر درد را مى توان نشان داد؟«
بهلول گف��ت: »اگر ب��ه حقیقت دردی در س��ر ت��و موجود اس��ت،  چرا از 
نش��ان دادن آن عاج��زی و آیا تو خ��ود نمى گفت��ى هر چه هس��تى دارد 
قابل دی��دن اس��ت و از نظر دیگ��ر مگر ت��و از خ��اک آفریده نش��ده ای و 
 عقیده نداری که هی��چ چیز به هم جن��س خود عذاب نمى ش��ود و آزرده

 نمى گ��ردد؟ آن کلوخ ه��م از خاک ب��ود پس بنا ب��ه عقیده تو م��ن تو را 
نیازرده ام! از اینها گذشته مگر تو در مس��جد نمى گفتى هر چه از بندگان 
صادر ش��ود در حقیقت فاع��ل خداوند اس��ت و بن��ده را تقصیر نیس��ت؛  
 پس این کلوخ ه��م از طرف خداوند بر س��ر تو وارد ش��ده و م��را تقصیری

 نیست.« استاد فهمید که بهلول با یک کلوخ سه غلط و اشتباه او را فاش کرد. 
   در این هنگام هارون الرشید خندید و او را مرخص کرد.

درد را نشان بده

حکایت

 نشانى : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031

محققان موسس��ه مل��ى پلى تکنی��ک مکزیک دس��ت کش 
هوشمندی تولید کرده اند که متون و زبان اشاره را برای تسهیل 
مکالمه بین افراد ناشنوا و الل و کسانى که با زبان اشاره آشنایى 

ندارند، ترجمه مى کند.
نمونه پیش ساخت این دست کش که توسط میگوئل فلیکس 
ماتا و هلنا لونا گارسیا ساخته شده، حرکات دست کاربر را حس 
کرده و آن ها را با ۲۶ حرف الفبای بین المللى شناسایى مى کند.

سپس واژه ها و عبارت ها توس��ط بلوتوث به تلفن همراهى که 
دارای برنام��ه برای نمایش و خوانش عالیم اس��ت، فرس��تاده 

مى شود.
زمانى که پیام به دس��تگاه رس��ید، یک صدا پخش مى ش��ود 
 ت��ا کارب��ر بتواند منظ��ور زب��ان اش��اره همراه��ش را متوجه 

شود.
در حال حاضر این دس��ت کش تنها مى تواند ح��روف الفبای 
بین المللى را بخواند، اما بزودی قادر خواهد بود زبان مکزیکى 

را نیز بخواند.
پایه دس��ت کش با پلى اس��تر و نایلون دوخته ش��ده و شامل 
 فنرها و حس��گرهایى ب��رای قدرت و حفظ س��اختار دس��ت

 است.

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد که پیاده روی در طبیعت 
و فضای سبز، ذهن را از افکار منفى پاک مى کند.

متخصص��ان دریافت��ه ان��د اف��رادی ک��ه م��دت 90 دقیق��ه 
در طبیع��ت پی��اده روی مى کنن��د،  نس��بت ب��ه اف��رادی که 
همی��ن م��دت زم��ان را در فضاه��ای ش��هری پی��اده روی 
آزاردهن��ده و  منف��ى  اف��کار  دچ��ار   مى کنندکمت��ر 

 مى شوند.
»گرگوری براتمن«، نویس��نده ارش��د این مطالعه از دانش��گاه 
اس��تفورد گفت: تاثی��ر مثب��ت پی��اده روی 90 دقیق��ه ای در 
 فضای س��بز ب��ر ش��رایط روحى اف��راد کام��ال حائ��ز اهمیت

 است.
در این بررسى متخصصان قبل و بعد از پیاده روی، پرسش هایى 
را از شرکت کنندگان پرسیده و مغز آنان را اسکن کردند. نتایج 
به دست آمده حاکى از آن اس��ت که پیاده روی در فضای سبز و 
طبیعى فعالیت بخش��ى از مغز را که با خطر بیماری های روانى 

ارتباط داردکاهش مى دهد.
متخصصان در مطالعات پیشین نش��ان داده بودند که انسان ها 
هنگام قرار گرفتن در فضاهای سبز از نظر روانى وضعیت بهتری 

دارند.

براس��اس نتای��ج ب��ه دس��ت آم��ده از ای��ن تحقیق آس��یب 
رس��یدن ب��ه فولیک��ول ه��ای م��و ، م��ى توان��د باع��ث به 
 وج��ود آم��دن موه��ای بیش��تر در محی��ط اط��راف آن

 شود.
طبق ی��ک مطالع��ه جدید، م��ى توان ب��ا کندن باق��ى مانده 
 موهای س��ر ب��ه درم��ان طاس��ى به ص��ورت جالب��ى کمک 

کرد.
این مطالعه که به سرپرستى پروفسور »چنگ مینگ چونگ« 
از دانشگاه کالیفرنیای جنوبى به انجام رسیده، نشان مى دهد 
که کندن ۲00 مو از پشت موش باعث تولید دوباره نزدیک به 

1/300 مو در آن محل شده است.
طاس��ى با الگوی مردانه، دلیل 9۵ درصد طاس��ى های مردان 

است. 
طاس��ى مردانه که ریزش مو تیپ مردانه است را نمى توان یک 

بیماری محسوب کرد.
 این وضعی��ت به طور معم��ول در مردانى ک��ه از نظر ژنتیکى 
مس��تعد این وضعیت هس��تند اتفاق مى افتد و در واقع نوعى 
پاس��خ فیزیولوژیک بدن به آندروژن ها یا همان هورمون های 

مردانه مى باشد.

این روزها اگر ش��نیدید مى ت��وان تلفن همراه را ب��ا هر چیزی 
ش��ارژ کرد تعجب نکنید؛ آنقدر فناوری با س��رعت پیش��رفت 
 مى کندک��ه دیگ��ر جای��ى ب��رای ش��گفتى و تعج��ب باق��ى

 نمى ماند.
اما به تازگى محقق��ان، میکروفنى به اندازه یک تمبر پس��تى 
ساخته اند که مى  تواند از انرژی صوتى برای شارژ تلفن استفاده 

کند.
این میکروفن از یک ورقه کاغذ نازک چند سانتى متری ساخته 

شده است. 
در مرحله اول از لی��زر برای حذف حفره  های میکروس��کوپى 
موجود روی کاغذ استفاده مى ش��ود. در مرحله بعد یک طرف 
کاغذ با مس روکش  گذاری مى  ش��ود، س��پس قسمت فوقانى 
کاغذ با یک ورقه نازک تفلون پوش��انده خواهد شد و از بخش 

لبه، دو کاغذ به یکدیگر متصل مى شود. 
ب��ا ایج��اد ام��واج صوت��ى، دو صفحه کاغ��ذ در جه��ت  های 
مختل��ف دچ��ار ارتع��اش مى ش��ود و ب��ا ه��ر ب��ار ارتع��اش 
ب��ا یکدیگ��ر برخ��ورد م��ى  کن��د. درنتیج��ه از طری��ق این 
 تم��اس ب��ار الکتریکى ایج��اد خواهد ش��د که تلفن را ش��ارژ 

مى کند.

دست کشی که می تواند ترجمه کند!راه حل جدید درمان طاسی در مردان شارژ تلفن  همراه با میکروفن کاغذییک میانبُر برای رهایی از افکار منفی

دسر ژله بستنی و تخم شربتیراز شوهر
در قلب داستان راز ش��وهر، نامه ای وجود دارد که قرار 
نبوده خوانده شود: »سیس��یلیای عزیزم اگر این نامه 
را باز کرده ای پس قطعا م��ن از این دنیا رفته ام« تصور 
کنید همسرتان برای ش��ما نامه ای نوش��ته است که 
پس از مرگش بخوانید. نامه ای که حاوی بزرگ ترین و 
تاریک ترین راز زندگیش است. رازی که نه تنها زندگى 
مشترک شما، بلکه زندگى دیگران را نیز ویران خواهد 
کرد. حاال تصور کنید نامه  را زمانى که همسرتان در قید 
حیات است بیابید. راز شوهر ، داستان انسان هایى است 
که دروغى ویرانگر را با خود حمل مى کنند و در مسیر 

زندگى یاد این دروغ ها، رهای شان نمى کند. در عین حال، روایت گر زندگى افرادی 
است که حاضرند برای حفظ آرامش عزیزان  ش��ان همه زندگى خود را فدا کنند. 
وقتى سیس��یلیا نامه ای خاک خورده را در اتاقک شیروانى خانه اش یافت. اصال به 

این فکر نمى کرد که این نامه زندگیش را دگرگون 
کند. این نامه نه تنها سبب شد وی شناخت بهتری 
نسبت به شوهرش پیدا کند بلکه خود واقعى وی 
را نیز آش��کار کرد.امیلى گریفین،  نویس��ده آثار 
پرفروش نیویرک تایمز درباره راز شوهر مى گوید: 
ش��وکه کننده، پیچیده و تامل برانگیز. این کتاب 
ش��ما را تا مدت ها به فکر فرو مى برد .آن الموت 
نویسنده کتاب پرفروش پرندگان ناقص درباره این 
کتاب مى گوید: کتاب چنان سرگرم کننده و جالب 
است که خواننده نمى تواند کتاب را زمین بگذارد. 
چه نویسنده خوبى: بسیار باهوش و عاقل با داستانى، سرگرم کننده. رمان راز شوهر 
نوشته لیان موریارتى و ترجمه ی سحر حسابى در 400 صفحه و به قیمت ۲1000 

تومان توسط نشر آموت منتشر شده است.

  م�واد الزم برای تهیه دس�ر ژله بس�تنی و 
تخم شربتی: 

تخم ش��ربتى  دو  قاش��ق غذاخوری  .  پودر ژله 
یک بس��ته  .  بس��تنى دو لیوان  .  فالوده و پسته 

مقدار الزم
 طرز تهیه  دسر ژله بستنی و تخم شربتی:

تخ��م ش��ربتى را داخ��ل کاس��ه ای بریزی��د و 
 ب��ه آن آب اضاف��ه کنی��د ؛ پ��س از 10 دقیق��ه
لع��اب دار ن��ه ه��ا خی��س خ��ورده و    دا

 مى ش��وند ، در این مرحله باید تخم شربتى ها را 
از آب جدا کنید ) این روش برای تمیز ش��دن تخم شربتى است تا شن های 
 ریز و خاشاک از تخم ش��ربتى جدا ش��وند ، این مرحله را دو بار دیگر تکرار

 کنید (. پ��ودر ژله را داخل کاس��ه ای بریزید و به آن ی��ک لیوان آب جوش 

اضافه کنی��د ، مخلوط کنید تا ش��فاف ش��ود،  
 س��پس ی��ک لی��وان آب س��رد ب��ه آن اضافه

 کنید ؛ نصف ژل��ه را داخل کاس��ه ای بریزید و 
 نصف دیگر را داخ��ل لیوان های س��رو بریزید

 ) حدود 4/1 هر لیوان ( سپس ظرف ها را داخل 
یخچال قرار دهید تا ژله ها بسته شوند.

 پس از اینکه ژله ها بس��ته شد لیوان های سرو 
را از یخچال خارج کنید ، ژله داخل کاس��ه را با 
قاشق خرد کنید. یک لیوان بستنى را با ژله خرد 
ش��ده و مقداری فالوده مخل��وط کنید و داخل 
لیوان بریزید ، 1 لیوان بستنى دیگر را با تخم ش��ربتى مخلوط کنید و روی 
 ژله بستنى بریزید ، در انتهای کار روی دس��ر را با خالل پسته تزیین و سرو

 کنید.

آشپزیمعرفی کتاب

تبلت مى توان��د برای فرزند ما ابزار مفیدی باش��د و ب��ه او در یاد 
 گرفتن خیلى چیزها کمک کند؛  اگرچه از طرف دیگر ممکن است

 آسیب هایى هم داشته باشد.
برای همه ما سخت است که بپذیریم فرزندمان به چیزی وابسته 
اس��ت؛ آن هم چیزی مثل تبلت که نه تنها بى خطر، بلکه خیلى 
اوقات مفید هم به نظر مى رس��د. به خصوص ک��ه تبلت ممکن 
است گاهى برای فرزند ما سرگرمى خوبى به حساب بیاید و زمان 

بیشتری به ما بدهد تا به کارهای دیگرمان رسیدگى کنیم.
در این یادداشت از نشانه هایى سخن به میان مي آید که مى گوید 

فرزند شما به تبلت وابسته است یا خیر.
این روزها بازار گوشى های هوش��مند و تبلت خیلى داغ است و 
ممکن است بسیاری از ما فکر کنیم که حیف است فرزند ما، کمتر 
از بچه های دیگر امکانات داشته باشد. تبلت مى تواند برای فرزند 
ما ابزار مفیدی باشد و به او در یاد گرفتن خیلى چیزها کمک کند، 
اگرچه از طرف دیگر ممکن است که با مشغول کردن او به خودش، 
فرزندمان را از کار و زندگى هم بیندازد. به هر حال بیشتر ما بودنش 
را به نبودنش ترجیح مى دهیم؛  اما خیلى هم دل خوشى از اینکه 

فرزندمان مدام با آن مشغول باشد نداریم.
پژوهش های علمى نشان مى دهد که انواع وابستگى )وابستگى 
به مواد، خری��د کردن، خ��وردن غذاهای ناس��الم، اینترنت و ...( 
همه از قوانین مش��ابهى تبعیت مى کنند. در تمام این مشکالت 
نواحى یکسانى در مغز درگیر هس��تندکه ما را به سمت تکرار آن 
رفتار خاص س��وق مى دهند؛ تا جایى که دیگر برای مان مشکل 

ساز شوند.
هفت  نشانه وابستگی به تبلت

در این یادداش��ت مثال هایى از تشابه میان وابس��تگى به مواد و 
استفاده از تبلت آمده  تا مطلب روشن تر شود. با این وجود عمدا 
نام��ى از واژه اعتیاد نبرده ام ؛ زی��را اعتقاد دارم ک��ه به کار بردن 
برچسب اعتیاد، به غیر از اینکه موضوع را پیچیده و ترسناک نشان 
بدهد، سودی برای ما ندارد. از آنجایى که وابستگى ها همیشه به 
مرور زمان پیشرفت مى کنند و  شدیدتر مى شوند، دانستن عالیم 
وابستگى به ما کمک مى کند که موضوع را بهتر بشناسیم و هر چه 

زودتر از وخیم شدن ماجرا پیشگیری کنیم.
بیشتر ما استفاده طوالنى مدت از تبلت را نشانه وابستگى به آن 
مى دانیم؛  اما موضوع پیچیده تر از این حرف هاست. برای مثال 
روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که کودکان سالم، به خصوص 
کودکان کم سن و س��ال تر، به هر فعالیت جدیدی اشتیاق نشان 

مى دهند و مدت زیادی به آن مى پردازند.
وقتى که کودکى سعى مى کند چیز جدیدی یاد بگیرد، اشکالى 
ندارد که زمان زی��ادی را صرف آن کن��د. در نتیجه صرف اینکه 
کودک ش��ما وقت زیادی را صرف بازی با تبلتش مى کند، نشانه 

بدی نیست؛ بنابراین زود نتیجه گیری نکنید.
از طرف دیگر ممکن اس��ت بچه ها برای اهداف مختلفى از تبلت 
 اس��تفاده کنند. ب��رای مثال بی��ن کودکى که ب��ا تبلتش کتاب

 مى خواند یا با یک نرم افزار آموزشى سروکله مى زند و کودکى که 
حدود یک ساعت به یک بازی خاص ادامه مى دهد، تفاوت مهمى 
وجود دارد. به جز بازی طوالنى با تبلت نشانه های دیگر هم هست 
که نشان مى دهند فرزند شما به تبلتش بیش از حد وابسته شده 
است. بررسى این نشانه ها کمک مى کند که گوش به زنگ باشید 

و اگر فرزندتان به تبلتش وابسته شده، فکری به حالش بکنید:
۱- عالیم خماری

ترک مواد مخدر، عالیم جسمانى مش��خصى مانند سردرد و لرز 
 و ... دارد. در روانشناس��ى اعتیاد، به این عالی��م، عالیم خماری

 مى گویند. ش��اید برای تان عجیب باش��د اگ��ر بگوییم که کنار 
گذاشتن تبلت و گوش��ى موبایل هم مى تواند عالیمى شبیه این 
داشته باشد. در پژوهشى که در س��ال ۲011 انجام شد، از هزار 
دانشجو در سراسر دنیا خواس��تند که ۲4 ساعت را بدون گوشى 
تلفن همراه موبایل و اینترنت بگذرانند. بسیاری از این دانشجوها 
عالیمى شبیه اضطراب و افسردگى را گزارش کردند؛ بنابراین اگر 
دیدید که بعد از گرفتن تبلت، کودک تان آش��فته، مضطرب یا 

غمگین است، مى توانید به این موضوع شک کنید که شاید به 
تبلتش بیش از حد وابسته شده است.

۲- بیشتر و بیشتر خواستن
همان طور که مصرف کننده ه��ای مواد بعد از 

مدتى به مقدار بیش��تری از م��واد احتیاج پ 
دارند تا حال خوبى پیدا کنند، کس��انى که 
از تبلت استفاده مى کنند هم ممکن است 

چنین حالتى داشته باشند.
بچه هایى که تا ح��اال از 10 دقیقه بازی هم 
لذت مى بردند، حاال به چند س��اعت بازی 
احتیاج دارند. اینکه بیس��ت دقیقه بازی با 
تبلت دیگر کودک شما را راضى نمى کند، 
نش��ان مى دهد که بهتر است کمى بیشتر 

مراقب باشید.
۳- کلک زدن

آیا کودک تان را در گوش��ه خان��ه در حالى 
که دارد با تبل��ت بازی مى کند، دس��تگیر 
کرده اید؟ این هم یکى دیگر از نشانه هایى 
است که باید نس��بت به آن حساس باشید.

اینکه کودک تان درباره مقدار استفاده از تبلت دروغ بگوید، آن را 
یواشکى به اتاق خوابش یا جای دیگری ببرد یا برای بازی بیشتر 

به شما کلک بزند، همه نشانه هایى است که باید جدی بگیرید.
۴- از دست دادن عالقه به سرگرمی های دیگر

اگر کودک شما که قبال برای دویدن، بازی کردن و سر و کله زدن 
با دوستانش اشتیاق نشان مى داد، حاال بازی با تبلت را ترجیح مى 
دهد، حق دارید که کمى نگرانش باش��ید. استفاده از تبلت برای 
کودک لذت آن��ى و زیادی به همراه دارد؛  ام��ا به هیچ وجه نباید 
جایگزین فعالیت های طبیعى کودک مثل بازی کردن و ... شود. 
البته باید بگوییم که ترجیح دادن تبلت نسبت به کارهای دیگر، 
اگر گهگاه اتفاق مى افتد و به خصوص اگر تبلت هنوز برایش تازه 

است، نگران کننده نیست.
۵- از دست دادن کنترل

اگرچه ما خیلى از کودکان کم سن و سال انتظار این را نداریم که 
رفتارهای شان را تحت کنترل داشته باشند،اما  اگر گرفتن تبلت از 
کودک شما بدون یک قشقرق حسابى کار مشکلى است و کنترل 
او سخت اس��ت، بدانید که او احتماال به تبلتش 
وابسته شده اس��ت. البته والدین هم باید 
بتوانند حد و حدود مش��خصى تعیین 
کنند و قش��قرق به پا کردن کودک، 

لزوما نشانه وابستگى او نیست.

۶- از دست دادن فرصت های زندگی
از دست دادن رابطه های مهم، افت تحصیلى یا عملکرد ضعیف 
در محل کار همه نش��انه های خیلى مهمى از وابستگى هستند؛ 
بنابراین اگر فرزند ش��ما به خاطر بازی با تبلت، دوس��تانش را از 
دست داده و دیگر تمایل زیادی برای وقت گذراندن با آنها نشان 
نمى دهد، اگر نمره هایش افت کرده است و به جای درس خواندن 
ترجیح مى دهد مدت طوالنى با تبلتش بازی کند، بایستى نگران 

وابستگى بیش از حدش به تبلت باشید.
۷- استفاده به عنوان مسکن

کس��انى که مواد مصرف مى کنن��د، خیلى از اوقات ای��ن کار را 
برای تس��کین احس��اس بدی که دارند انجام م��ى دهند. لذت 
کوتاه م��دت اس��تفاده از تبلت هم مى تواند روش��ى باش��د که 
 کودک ش��ما ب��رای کنار آم��دن با مش��کالتش از آن اس��تفاده

 مى کند.
 بچه هایى که با تبلت از غم، اس��ترس و عواطف منفى شان فرار 
مى کنند، ممکن اس��ت دچار مش��کل باش��ند. برای مثال اگر 
 کودک ش��ما بعد از دعوا با ش��ما، خواهر یا برادرش تبلتش را بر

مى دارد و به گوش��ه ای مى رود تا بازی کند، در تالش است که 
حال بدش را با لذت بازی با تبلت 
آرام کن��د و این عالمت خوبى 

نیست.
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