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رشوه یک میلیون دالری عربستان 
برای گزارش علیه  ایران

به گزارش الوعی نیوز؛ یکی از اس��ناد محرمانه فاش شده 
توسط ویکی لیکس، نش��ان می دهد که سعودی ها یک 

میلیون دالر رشوه به احمد شهید گزارشگر ویژه...

توافق با ایران بهتر
 از جایگزین های دیگر است

وزیر خارجه سابق آمریکا در کمپین انتخاباتی خود در ایالت 
»آیووا« ضمن حمایت از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ اعالم 

کرد که این توافق بهتر از جایگزین های آن می باشد.
به گزارش نامه نیوز،  » هیالری...

 بادام سامان، در اندیشه 
تصرف بازارهای جهانی

کیفیت منحصر به فرد بادام تولید ش��ده در باغ های 
شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری سبب 
جلب مشتریان در کش��ورهای حاشیه خلیج فارس و 

هندوستان شده است...

اقتصاد اصفهان نی�از به افکار 
خالق دارد

 رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: برای نجات 
اقتصاد اصفه��ان از چالش های موجود نی��از به افکار 

خالق داریم که با برگزاری رویداد کارآفرینی...

مهدی جمالی نژاد؛ 

اصفهان، غرق در چالش 
خشکسالی است
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به شهدا، دین داریم
 کاپیت��ان تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران جای��زه خ��ود ب��ه عن��وان بهتری��ن هافبک لی��گ برت��ر را ب��ه ش��هدای ش��هر تبریز

 تقدیم کرد.
آندرانیک تیموریان، درباره غیبتش در مراسم برترین های فوتبال ایران اظهار کرد: اگر زودتر به من اطالع می دادند شاید می توانستم 

در مراسم شرکت کنم؛ اما مسووالن سازمان لیگ روز چهارشنبه هفته پیش در حالی که فقط 3 روز به برگزاری مراسم مانده بود با من 
تماس گرفتند که من هم هرچه تالش کردم نتوانستم گذرنامه ام را ازمسووالن باشگاه ام الصالل قطر دریافت کنم.

وی افزود: تیم جدیدم برای برگزاری اردوی تدارکاتی هفته آینده عازم هلند است و گذرنامه من را باشگاه برای ارجاع به سفارت هلند در 
قطر تحویل گرفته و امکان بازگرداندن گذرنامه و اقدام برای سفر به ایران در زمان کوتاه وجود نداشت. از طرفی چون گذرنامه ام را تازه 
عوض کرده بودم باید برای گرفتن ویزای قطر هم دراین فرصت کم اقدام می کردم تا برای بازگشت دوباره به این کشور دچار مشکل نشوم؛ 

اما متاسفانه در این زمان اندک که در ایام تعطیلی هم بود فرصتی وجود نداشت تا اقدام....
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سخنگوی ش��ورای نگهبان ضمن تکذیب ادعای یک 
نماینده مجلس تاکید ک��رد: هیچ پیش گویی در مورد 

بررسی صالحیت ها  قابل قبول نیست.
نج��ات اهلل ابراهیمی��ان در گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا، در 
واکنش به اظهارات کریمی قدوس��ی مبن��ی بر اینکه 
احزاب و چهره ه��ای اصالح طلب خط قرمز ش��ورای 
نگهبان هس��تند خاطرنش��ان کرد: ش��ورای نگهبان 
 اساس��ا تاب��ع اینگون��ه تقس��یم بندی ها و داوری ه��ا 
نیس��ت. وی ضمن تکذی��ب ادعای دیگ��ران در مورد 
خطوط قرمز شورای نگهبان تاکید کرد:  ما در بررسی 
صالحیت ها پرونده هر شخص را به صورت مستقل مورد 
رسیدگی قرار می دهیم.س��خنگوی شورای نگهبان با 
تاکید بر اینکه ما از حاال چنی��ن پیش بینی هایی را به 
رسمیت نمی شناس��یم، عنوان کرد: هیچ پیش گویی 
در مورد بررس��ی صالحیت ه��ا  از هم اکنون از س��وی 
هیچ فردی قابل قبول نیس��ت.ابراهیمیان در پاسخ به 
این سوال که چرا برخی تالش می کنند شورای نگهبان 
را تنها در دایره جناح خود تعری��ف کنند، عنوان کرد: 

اعضای شورای نگهبان خودشان خطوط...

هدف اصلی رس��انه ها تغییر رفتار مخاطبان و کنترل 
آنهاست و این ربطی به نوع رسانه، خودی و غیر خودی 

ندارد و جزء ذات رسانه است.
دکتر بنی هاشمی با اشاره به اینکه اگر ما متوجه شویم 
غذاهای یک رستوران روز گذشته چند نفر را مسموم 
 کرده است قطعا از آن رس��توران غذا تهیه نمی کنیم، 
به مصرف رسانه ای در کش��ورمان اشاره کرد و با طرح 
این سوال که ما در شکم مغز خود چه چیزی می ریزیم؟ 
بحث خود را راجع به نقش رسانه ها در دگرگونی هویت 

فرهنگی آغاز کرد.
مباحث اساسی در حوزه فرهنگ و ارتباطات

 بنی هاش��می گفت: ام��روزه چیدمان اکث��ر خانه ها 
ب��ه گون��ه ای تنظی��م ش��ده اس��ت ک��ه کان��ون 
توج��ه تلویزی��ون اس��ت و مبلم��ان خان��ه ه��ا ب��ه 
س��مت ای��ن جعب��ه جادوی��ی اس��ت و محوری��ت 
آن ن��ه فق��ط در چیدم��ان ک��ه در گفتگوه��ای 
 دوس��تانه و خانوادگ��ی ه��م بس��یار پر رنگ اس��ت؛

به گونه ای که ما بخش زیادی از تعامالت و گفتگوهای 
خانوادگی مان درباره تعریف از سریال های...

بای�د اختالس  گ�ران ردصالحی�ت 
شوند،  نه اصالح طلبان

 ه�دف اصل�ی رس�انه ه�ا، کنترل 
و تغییر رفتار

مرگ  و میر های  ساختمانی 
62  درصد حوادث کار اصفهان ، در بخش ساختمانی است



سخنگوی شورای نگهبان ضمن تکذیب ادعای یک نماینده 
مجل��س تاکید ک��رد: هی��چ پیش گوی��ی در مورد بررس��ی 

صالحیت ها  قابل قبول نیست.
نجات اهلل ابراهیمی��ان در گفت وگو ب��ا ایلن��ا، در واکنش به 
اظهارات کریمی قدوس��ی مبنی بر اینکه احزاب و چهره های 
اصالح طلب خط قرمز شورای نگهبان هستند خاطرنشان کرد: 
 شورای نگهبان اساسا تابع اینگونه تقسیم بندی ها و داوری ها 

نیست. 
وی ضمن تکذیب ادعای دیگران در مورد خطوط قرمز شورای 
نگهبان تاکید کرد:  ما در بررسی صالحیت ها پرونده هر شخص 

را به صورت مستقل مورد رسیدگی قرار می دهیم.
سخنگوی ش��ورای نگهبان با تاکید بر اینکه ما از حاال چنین 
پیش بینی هایی را به رسمیت نمی شناسیم، عنوان کرد: هیچ 
پیش گویی در مورد بررسی صالحیت ها  از هم اکنون از سوی 

هیچ فردی قابل قبول نیست.
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که چرا برخی تالش می کنند 
شورای نگهبان را تنها در دایره جناح خود تعریف کنند، عنوان 
کرد: اعضای شورای نگهبان خودش��ان خطوط قرمزشان را 

تعیین می کنند نه افراد دیگری.
رییس کمیته انتخابات ش��ورای هماهنگی جبهه  اصالحات 
تصریح کرد: اختالس کننده ها و قاچاقچیان باید رد صالحیت 

شوند نه اصالح طلبان.
حجت االسالم محس��ن رهامی در واکنش به صحبت یکی از 
نمایندگان رادیکال مجلس گفت: این افراد که از پیروزی در 
انتخابات آینده نا امید هستند،  آرزوهای خود را به عنوان خبر 

منتشر می کنند. 
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان سازوکار مشخص و سخنگو 
دارد و بنا نیست بر اساس گفته های دیگران عمل کندگفت: 
اینکه فردی بگوید اصالح طلبان خط قرمز ش��ورای نگهبان 
هستند به هیچ عنوان پذیرفته نیست. رهامی گفت: افراطیون و 
تندروهای نزدیک به احمدی نژاد امروز دیگر محبوبیتی ندارند 
و به خصوص بعد از توافق هس��ته ای جایگاه خ��ود را متزلزل 
می بینند و سعی دارند با این رفتارها افکار عمومی را مشوش 
کنند و در حالی که هیچ مسوولیتی در شورای نگهبان ندارند 

از طرف این نهاد نظارتی سخن می گویند.
این حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مبنای رد و تایید 
صالحیت در شورای نگهبان قانون است گفت: شورای نگهبان 
قانون و چارچوب دارد و بر اساس استعالم از منابع چهارگانه 
نتایج تایید صالحیت خود را منتش��ر می کند و بنا براین این 
اس��ت که با توجه به این اس��تعالم ها اگر فردی در فسادهای 
اقتصادی، پرونده های مربوط به مواد مخدر، پرونده های فساد 

و قاچاق درگیر باشد، باید رد صالحیت شود.

رییس کمیته انتخابات ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات 
افزود: در قانونی که شورای نگهبان نیز ملزم به اجرای آن است 
هیچ اسمی از اصالح طلب و اصولگرا نیامده است و همانطور که 
مقام معظم رهبری اشاره کردند،  مالک رفتار باید فقط قانون 
باشد. رهامی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای شورای نگهبان 
نیز نباید با گفتار و رفتار خود به ش��کلی رفتار کنند که حق 
کسی پایمال شود؛  انتظار می رود اگر کسی که به این مساله 

توجه نکرد طبق قانون با وی برخورد شود.
تالشاصولگرایانبرایردصالحیتاصالحطلبان

دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، با اشاره 
به انتخابات آینده مجلس،  از احتمال تالش اصولگرایان برای 

رد صالحیت اصالح طلبان خبر داد.
آیت اهلل سیدحسین موس��وی تبریزی، با اشاره به اظهار نظر 
برخی از افراد اصولگرا برای فشار به شورای نگهبان در انتخابات 
آینده مجلس مبنی بر این که اصالح طلبان خط قرمز شورای 
نگهبان هس��تندگفت: معتقدم این آقایانی که این مطالب را 

مطرح می کنند، همه  اصولگرایان نیستند.
 وی افزود: اف��رادی که چنین اظهارات��ی را مطرح می کنند، 
کسانی هس��تند که در میدان آزاد انتخابات که همه چهره ها 
از تمام گروه های مورد قبول نظام جمهوری اس��المی در آن 

باشند، از همین االن مأیوس و نا امید هستند. 
 وی اضافه کرد: این افراد، برگزیده ش��دن خودش��ان را تنها 
در میدانی می بینند که فقط خودشان در آن میدان بازی کنند 

و بازیگر دیگری در آن نباشد.
آیت اهلل موس��وی تبریزی،  ب��ا ادعای اینکه احتم��ال رایزنی 
اصولگرایان در پش��ت پرده برای رد صالحیت اصالح طلبان 
دور از ذهن نیس��ت تصریح کرد: افرادی که این اظهارنظرها 
را می کنند، پشت پرده هم، ممکن است با برخی بتوانند البی 
کنند، بروند و صحبت کنند و سعی کنند آنها را تحریک کنند؛ 
حاال برخی از اعضای ش��ورای نگهبان هم ممکن اس��ت هم 
عقیده اینها باشند یا نباش��ند، ما به اینها کار نداریم؛ اما آنچه 
مسلم است این است که آنها، تنها هراس شان این است که با 
وجود یک میدان رقابت سالم بین گروه های مختلف، برنده آن 

میدان نباشند که نیستند.
وی خاطرنش��ان کرد: این افراد از این جهت تالش می کنند 
که از راه غیرقانونی و غیرصحیح، خ��ود را در انتخابات آینده 
و در جامع��ه تحمیل کنن��د؛  وگرنه مجتهدان ع��ادل ، هیچ 
وقت نمی گویند اصالح طلبان خط قرمز ما هس��تند و عادل 
 بودن خود را فدای مس��ائل سیاس��ی و جناح��ی کنند؛ مگر

 به ۱۴ میلیون نفری که الاقل خود شورای نگهبان اعالم کرده 
که به نخست وزیر دوران جنگ رأی داده اند؛  می توانند بگویند 

اینها هیچ کدام حق کاندیدا شدن ندارند؟

سخنگویشوراینگهبان؛

آیا  اردن به محور مقاومت تمایل پیدا کرده است؟

باید اختالس  گران ردصالحیت شوند،  نه اصالح طلبان

یادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1639 |سه شنبه 6 مرداد 1394 | 11 شوال  1436

 منابع عراقی از ف��رار گروهی عناصر داعش ب��ا لباس زنانه
 به س��وی منطقه»هیت«در اس��تان االنبار خبر دادند.تیم 
رس��انه جنگی در عراق در بیانی��ه ای اعالم ک��رد،  پس از 
دستاوردها و نتایج محقق شده در استان االنبار منابع عراقی 
از فرار گروهی عناصر داعش با لباس زنانه به سوی منطقه 
هیت خبر داده و تأکید کردند ک��ه عناصر داعش از طریق 

جزیره بوعساف به سوی بونمر در حال فرار هستند.
سومریه نیوز به نقل از بیانیه تیم رسانه جنگی خاطرنشان 
کرد، پ��س از ضربه های مؤثر نیروه��ای عراقی به داعش و 
ورود نیروها به دانشگاه االنبار، سران این گروه تروریستی 
کنترل امور را از دست داده اند.اداره مبارزه با تروریسم صبح 
یکشنبه از آزاد سازی دانشگاه االنبار خبر داد و تأکید کرد 
که پرچم عراق بر فراز ساختمان این دانشگاه برافراشته شد.

جانشین اداره کل حفظ و نش��ر ارزش های دفاع مقدس 
مازندران از شناسایی هویت هشت شهید غواص مازندران 
در بین شهدای غواص خبر داد. سرهنگ علیرضا یداهلل پور 
در گفت وگو با فارس در ساری با اشاره به اینکه 30 شهید 
دفاع مقدس قرار است در روز شهادت امام جعفر صادق)ع( 
در ۱3 شهر مازندران تش��ییع و تدفین شوند اظهار کرد: 
از تعداد 30 ش��هید، 22 ش��هیدگمنام و هش��ت شهید 
شناس��ایی ش��دند که هویت آنها به زودی اطالع رسانی 
می شود. وی اضافه کرد: مراسم تشییع شهدا از ساعت 9 
صبح روز سه ش��نبه 20 مرداد از میدان شهدا تا حسینیه 
عاشقان کربالی س��اری برگزار می ش��ود. جانشین اداره 
کل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران افزود: 
دو شهید گمنام غواص و خط ش��کن در روز شهادت امام 
جعفر صادق)ع( در حس��ینیه عاش��قان کربالی ساری 

خاک سپاری می شوند.  

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی دولت اصالحات در بخشی 
از س��خنان خود درباره اهمیت فرهنگ و هنر پس از انقالب 
گفت: امام از جنس فکر و اندیش��ه و حکمت و فقه و به طور 
کلی عل��م و فرهنگ ب��ود و طبیعی بودکه با حضور ایش��ان 

تحولی در این حوزه ها ایجاد شود.
وی یادآوری کرد: مرحوم امام به ابزارهای فرهنگی و هنری 
نیز توجه داش��تند، چون متدینین آن زم��ان وجوه چندان 
مثبتی برای آنها قائل نبودند و س��ینما و هر نوع موس��یقی 
را مهلک می دانستند.مس��جد جامعی درب��اره تفاوت امام با 
دیگران تصریح کرد: شجاعت امام در دفاع از هنر و هنرمندان 
و احترامی که برای ذات هنر قائل بودند، زمینه س��از رش��د 
فرهنگ و هنر ش��د. همان س��ال های ابتدای انقالب فیلمی 
تهیه کردندکه برخی از بدترین صحنه های فیلم های فارسی 
قبل از انقالب را بریده و کنار هم چسبانیده و بین همه پخش 

کرده بودند که بگویند سینما یعنی چه و چه؟! 
امام در آن شرایط درباره س��ینما اظهار نظر مثبت کردند و 
نمونه ای هم ارائ��ه دادند؛ بعدها درباره س��ریال پاییز صحرا 

گفتند » آموزنده است و پخش آن اشکالی ندارد.«

در آستانه پنجاه سالگی، محسن رنانی اقتصاددان و استاد دانشگاه 
اصفهان در نوشتاری در وب سایت شخصی اش آورده است: امسال 
دریافتم که » سخنرانی کردن« هم، از یک سو برای من کسوتی و 
شغلی و شأنی شده است که آثار وجودی مخرب برای خودم دارد، 
و از سوی دیگر عاملی شده است که زندگی فکری و خانوادگی ام 
را بر آشفته است. یک سخنرانی از زمان شروع هماهنگی هایش تا 
به سفر رفتن و اجرای آن و سپس احتماالً انتشار اخبار یا متن آن، 
چند روز ذهن و وقت تو را می گیرد ؛ تازه اگر وقتی منتشر می شود 
آغاز درگیری ها و اشتغاالت ذهنی نشود. هنوز ارزیابی روشنی از 
این که سخنرانی های من چقدر به ارتقاء درک عمومی در مورد 
اقتصاد و توسعه کشور کمک کرده است ندارم. من البته ماموریت  
خودم را حضور و تالش در قلمرو سوم علم تعریف کرده ام؛یعنی نه 
برای خط شکنی در قلمرو سرحدی علم )قلمرو تولید( وظیفه ای 
برای خود قائلم و نه برای بسط و انتقال نظریه های تولید شده در 
قلمرو سرحدی به قلمرو پیرامون )قلمرو بسط و بازتولید(؛ بلکه 
سال هاس��ت ماموریت خود را به قلمرو سوم علم اقتصاد )قلمرو 
مصرف( یعنی کاربردی و ملموس کردن نظریه های علم اقتصاد در 
جامعه  ایران تعریف کرده ام به گونه ای که توسط بازیگران معمولی 
اقتصادی و اجتماعی، از جمله سیاس��تمداران و تکنوکرات ها، و 
حتی عامه مردم قابل فهم و استفاده باش��د. در واقع سطح سوم 
علم، کارکرد »بصیرت افزایی« عمومی دارد و من مشکل اصلی 
مدیریت کشورمان را فقدان این سطح از علم هم در جامعه و هم 
در میان مدیران می بینم، وگرنه دانشگاه های ما پر است از آخرین 
نظریاتی که توس��ط نوبلیس��ت ها یا دیگر عالمان برجسته علوم 
تولید شده است. بنابراین می دانم سخنرانی هایم بی تاثیر نبوده 
است اما در مقایسه با »نوشتن«، نمی دانم کدام مفیدتر است. در 
هر صورت، به دالیلی که ذکر شد تصمیم گرفتم از اول ماه رمضان 
تا پایان سال ۱39۴ هیچ س��خنرانی عمومی نداشته باشم. البته 
در نشست های علمی دانشگاهی که جزیی از وظایف حرفه ای و 
دانشگاهی من باشد حضور می یابم و اگر الزم باشد سخن می گویم 
اما در مجامع و نشست های عمومی که مخاطب عام دارد و معموال 
هم خبرش در رسانه ها منعکس می ش��ود، شرکت نخواهم کرد 
تا اندکی از هیاهوهای جاری جامعه مان فاصله بگیرم و فرصتی 
باشد برای ارزیابی خویش و ارزیابی مسیر دهساله گذشته خویش 
و انتخاب مسیری که در نیم فصل آینده زندگی ام باید طی کنم. 
پس فعال تا پایان سال ۱39۴، خداحافظ سخنرانی. بعدش؟ تا بعد.

فرارداعشیهابالباسزنانه

8شهیدغواصمازندران
شناساییشدند

ازشجاعتامامدرحمایت
ازهنرمندانیادبگیریم

تصمیمیکاقتصاددانبهسکوت
تاپایانسال

شنیدهها
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به گزارش الوعی نیوز؛ یکی از اسناد محرمانه فاش شده 
توسط ویکی لیکس، نشان می دهد که سعودی ها یک 
میلیون دالر رشوه به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان 

ملل متحد دادند تا گزارشاتی را علیه ایران ارائه کند.
براساس این گزارش، در این نامه ی خیلی محرمانه که 
از سوی سفارت عربستان در کویت به وزارت خارجه این 
کشور نوشته شده است، آمده است که این سفارت مبلغ 
یک میلیون دالر به احمد شهید گزارشگر سازمان ملل 
متحد در امور حقوق بشر ایران داده است و او نیز ضمن 
تشکر از وزیر خارجه عربس��تان قول داده است که تمام 
توان خود را برای افزایش فشار بر ایران از طریق پرونده 

حقوق بشر به کار بگیرد.
گفتنی است سایت ویکی لیکس به تازگی نیم میلیون 
س��ند و نامه محرمانه وزارت خارجه عربس��تان را فاش 
ساخته است که بخش��ی مهمی از اسرار و سیاست های 
عربس��تان را در قبال کش��ورهای منطق��ه و دنیا برمال 

ساخته است.

توافقباایرانبهتراز
جایگزینهایدیگراست

وزیر خارجه سابق آمریکا در کمپین انتخاباتی خود در 
ایالت »آیووا« ضمن حمایت از توافق هس��ته ای ایران و 
۱+۵ اعالم کرد که این تواف��ق بهتر از جایگزین های آن 

می باشد.
به گزارش نامه نیوز،  » هیالری کلینتون« وزیر خارجه 
سابق آمریکا در کمپین انتخاباتی خود در ایالت »آیووا«،  
 ضمن اعالم حمایت از توافق هس��ته ای ای��ران و ۵+۱ 
)آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به عالوه آلمان( 
گفت: من به ای��ران اعتماد ن��دارم؛  اما تواف��ق بهتر از 

جایگزین هایش است.«
بنا به گزارش یاهونیوز، کلینتون در خصوص جمع بندی 
مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ این گونه گفت: این یک 
گام مهم در تالش برای متوقف کردن برنامه تسلیحات 

هسته ای ایران است.
 آیا ای��ن یک تواف��ق کام��ل اس��ت؟ خیر. زی��را خود 
بش��ر درباره ای��ن تواف��ق مذاک��ره ک��رده اس��ت. آیا 
 این تواف��ق بهت��ر از جایگزین اس��ت؟ بل��ه همینطور

 است.
هی��الری کلینتون برای س��ومین ب��ار در م��اه جاری 
می��الدی ب��ه آی��ووا رفته اس��ت و قرار اس��ت در س��ه 
 روز آین��ده نی��ز در هفت جلس��ه و کمپی��ن انتخاباتی 

حضور یابد.

آمریکا در پی انقالب های مردمی کشورهای منطقه، موسوم به بهار عربی، دست  
از حمایت نظام های سیاسی هم پیمان خود برداش��ت و هیچ کاری برای حفظ و 

پابرجا ماندن آنها نکرد.
مشارکت برخی از چهره های برجسته اردنی که به وفاداری دربار پادشاهی اردن 
مش��هورند در راهپیمایی روزجهانی قدس س��واالت بس��یاری را درمیان ناظران 
سیاسی برانگیخت و در این میان حضور رسمی سفیر ایران در این مراسم در اردن 

بر شگفتی این موضوع افزود.
مناسبات سیاس��ی اردن و ایران پس از پیروزی انقالب اس��المی تاکنون بیش از 
سه دهه است که شاهد فروپاشی بوده اس��ت؛  به ویژه اینکه جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران و نیز برخی پیمان های منطقه ای و بین المللی بر تیرگی این مناسبات 
افزود؛ امری که سبب شد تا این دو کشور در مراس��م های رسمی یکدیگر آنگونه 
که بین کشورهای دوس��ت رایج است مش��ارکت نکنند؛ که نمونه آن مراسم روز 

جهانی قدس است.
اما تحوالت اخی��ر منطقه، حکایت از این دارد که مناس��بات می��ان تهران- امان  
دستخوش تغییرات زیادی شده است، که از جمله آن می توان به بازگشت سفیر 
اردن به تهران، یا سفر وزیرخارجه اردن به ایران اش��اره کرد که همگی داللت بر 

تمایل طرفین به ایجاد روابط میان دو کشور دارد.
برخی از مراقبان سیاس��ی بر این باورند که ایران در تالش اس��ت تا از اردن برای 
کمک به فلسطینی های کرانه باختری استفاده کند؛ چرا که این کشور با این منطقه 
مرز جغرافیایی مس��تقیم دارد؛ به ویژه اینکه تهران بر این باور اس��ت که اردن در 
جستجوی راه حلی برای برون رفت از مساله آوارگان فلسطینی و بازگرداندن آنان 
به سرزمین اصلی خودشان یعنی فلسطین اس��ت تا بدین ترتیب بتواند از تراکم 
جمعیتی خود بکاهد و از کابوس وطن جایگزین برای فلسطینی ها برای همیشه 

رهایی یابد.
با توجه به آنچه ذکر شد برخی از جریان های سیاسی داخلی اردن و ایران بر این 
باورند که ایران تنها کشوری است که می تواند به فلسطینی ها کمک های الزم را 
بکند و اردن را اطمینان ببخش��د ونگرانی هایش را درباره وطن جایگزین به کلی 

از بین ببرد.
ای��ران به خوبی جای��گاه و نق��ش اردن را در منطقه  می شناس��د و م��ی داند که 
اردن از سوی آمریکا به ش��دت تحت فشار است تا امنیت اس��راییل را حفظ کند 
و سپری باش��د تا گزندی اس��راییل را تهدید نکند. از س��وی دیگر اوضاع منطقه 
و س��یل آوارگان عراقی و س��وری به اردن بر ش��دت بحران اوض��اع اردن افزوده 
 است به گونه ای که این امر سبب ش��ده اس��ت تا نگرانی های امان افزایش یابد؛ 
  چرا که مطرح شدن دیگرباره مساله وطن جایگزین از سوی اسراییل قوت گرفته

 است. 
کارشناسان بر این باورند که این مسایل از دیدگاه تهران عواملی به شمار می روند 
که اردن را به بازنگری در رویکردهای سیاسی اش ترغیب می کند تا به این ترتیب 
اردن بتواند تمامیت ارضی وملی اش را حفظ کند؛  چرا که نزدیک شدن به کشور 

قدرتمندی مانند ایران می تواند محقق شدن خواسته های اردن را تضمین کند.
 اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این اس��ت که آیا آمریکا و عربستان و دیگر

 ه��م پیمان��ان آنه��ا در منطق��ه اج��ازه ای��ن نزدیک��ی را خواهن��د داد؟ 
 و مناس��بات اردن و ای��ران ت��ا چ��ه ح��د ممک��ن اس��ت ع��ادی س��ازی

 شود؟
برخی تحلیلگران بر این باورند که تحوالت سیاس��ی منطقه س��بب ش��ده است 
تا اردن از ای��ن اوضاع درس الزم را بگیرد و امان فهمیده اس��ت ک��ه نمی تواند به 
آمریکا اعتماد کند به وی��ژه اینکه آمریکا در پی انقالب های مردمی کش��ورهای 

منطقه، موسوم به بهار عربی، دس��ت از حمایت نظام های سیاسی همپیمان خود 
برداش��ت و هیچ کاری برای حفظ و پابرجا ماندن آنها نکرد. از سوی دیگر مواضع 
سیاسی آمریکا در قبال مسایل وتحوالت مهم منطقه اعم از آنچه در سوریه، عراق، 
یمن و لیبی می گذرد نش��ان داد که آمریکا هیچ برنامه ای ب��رای حل آنها ندارد، 
 همانگونه که در مذاکرات صلح خاورمیانه نیز هیچ کمکی  به حل مساله فلسطین 
نک��رد؛ بنابراین تمام این عوامل، ایران را نس��بت به تغییر رویکرد سیاس��ی اردن 
وبازنگری در اس��تراتژی های منطق��ه ای اش امیدوارتر می کند، تا ش��اید امان 
 با درس گرفتن از آنه��ا بتواند از دایره همگرایی با نظام س��لطه ب��ه ویژه آمریکا و
  هم پیمانانش در منطقه خارج ش��ود و بار خود را برای پیوستن به محور مقاومت

 ببندد.

رشوهیکمیلیوندالریعربستان
برایگزارشعلیهایران

عراقچی:

تدویننقشهراهجدیدبینآمانووصالحی،برایپارچین
بهدلیلنجاتجان25سرباز؛

زنشجاععراقینشانملیگرفت
دفتر اطالع رسانی نخس��ت وزیر عراق اعالم کرد که به یک زن 
عراقی که تعدادی از نجات یافتگان جنایت اسپایکر را در خانه 

خود پناه داده بود نشان ملی اعطا می کند.
  دفت��ر حی��در العب��ادی در بیانی��ه ای اع��الم ک��رد ک��ه 
نخس��ت وزیر عراق روز گذش��ته با خانم » ام قص��ی« از اهالی 
منطقه العلم در اس��تان صالح الدین در دفتر خود دیدار کرده 
است. این زن عراقی تعدادی از نجات یافتگان اسپایکر را تا زمان 
برطرف شدن خطر در منزل خود پذیرایی کرده بود. این بیانیه 
افزود: العبادی به این مادر قهرمان نشان ملی و یک تقدیرنامه 
اعطا کرد و در س��ال جاری به هزینه دولت وی را به س��فر حج 

می فرستد.
العبادی،  در این بیانیه خاطرنش��ان کرده است کاری که امثال 
این مادر عراقی شجاع انجام می دهند،  ناشی از اصالت، اخالق، 

انسانیت و افتخار به کشورمان است.
وی افزود: اس��تقامت ش��ما باعث پیروزی در تکریت شد و این 
معانی بلند فداکاری به معنای پیروزی ماس��ت؛ زیرا دشمنان 
می خواهند در میان ما تفرقه بیندازند؛  اما عراقی ها با وحدت 

خود دس��تاوردهای بزرگی در مناطق مختلف داشتند و اکنون 
نیز آزادسازی رمادی نزدیک اس��ت. بعد از آن که رییس هیات 
حج و عمره،  نام ام قصی را در زمره زائران حج امسال ثبت کرد 
مرکز توس��عه س��رمایه گذاری و عمران عراق هزینه سفر او را 

متقبل شد.
ام قصی 2۵ سرباز نجات یافته از کشتار اسپایکر را در خانه خود 
پناه داد و ترتیبی داد تا آنها از مناطق تحت سیطره داعش خارج 
شده و به سالمت به خانواده های خود بپیوندند. در واقعه یورش 
تروریست های داعش به پایگاه هوایی اسپایکر در تکریت عراق 
در فاصله ی میان یازدهم تا پانزدهم ژوئن 20۱۴ میالدی هزار 
و 700 دانشجوی شیعه غیرمسلح به طور جمعی قتل عام شدند.

در فوری��ه 20۱۵ پ��س از آزادی س��ازی ای��ن منطق��ه 
 از دس��ت نیروهای داع��ش، ماج��د االعرجی ریی��س دادگاه

 پژوهش های مرکزی ویژه پرونده های تروریسم و جنایت های 
سازمان یافته مستقردر بغداد اعالم کرد که 30 نفر از متهمان 
کشتار »پایگاه هوایی اس��پایکر« در تکریت دستگیر شدند که 

۱۶ متهم به ارتکاب جنایت اعتراف کردند.

معاون امور حقوق��ی و بین الملل��ی وزارت امور خارجه 
گفت: در توافق وین پیش بینی شده که ایران به صورت 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را اج��را خواهد کرد تا زمانی 
که تحریم های کنگره لغو ش��وند و در آن زمان هم اگر 
مجلس شورای اسالمی اگر تمایل داشته باشد می تواند 

آن را بررسی و در صورت صالحدید تصویب کند.
 علی عراقچی،  درباره اجرای پروتکل الحاقی و نگاه توافق 
وین به اجرای این موضوع از جانب ایران گفت: پروتکل 
الحاقی یک استاندارد شناخته شده بین المللی است که 
بیش از ۱۴0 کشور به آن ملحق ش��دند.  در توافق وین 
هم پیش بینی شده که ایران به صورت داوطلبانه آن را 

اجرا خواهد کرد .
معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در 
ادامه این مطل��ب افزود: زمانی که تحری��م های کنگره 
لغو ش��وند،  در آن زمان هم اگر مجلس شورای اسالمی 
تمایل داشته باشد،  می تواند آن را بررسی و در صورت 

صالحدید تصویب کند.

عراقچی همچنین تصریح کرد: از نظر ما دسترس��ی ها 
 و مواردی که در پروتکل الحاقی اس��ت،  استانداردها و 
عرف های متعارف و شناخته ش��ده بین المللی است و 

بنابراین با اجرای آن ها مشکلی نخواهیم داشت.
وی در خصوص مباحث مطرح ش��ده در مورد بازدید از 
پارچین نیز گفت: بحث مس��ائل مربوط به گذش��ته که 
از نظر آژانس ب��ه غلط به عنوان ابع��اد احتمالی نظامی 
شناخته می شود،  بین ایران و آژانس بحث شده و نقشه 
 راه جدی��دی بین آق��ای آمانو و صالحی امضا ش��ده که 
ان شا اهلل بر اساس آن و ترتیباتی که هست حل و فصل 

خواهد شد.
معاون امور حقوق��ی و بین الملل��ی وزارت امور خارجه 
گفت:مسیر راه در راستای همان توافقات قبلی است؛ با 
یک نقشه راه جدید و با بعضی از ضمایم مربوط به آن که 
اس��ناد بین ایران و آژانس است. برای همین هم منتشر 
نشده ؛ کما اینکه هیچ کشوری اسناد بین خود و آژانس 

را منتشر نمی کند.



خبر حوادث

 مرد کینه ای، آبروی نامزد
 سابقش را بُرد 

 رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان از دستگیری 
فردی که ب��ا درج تصاویر خصوص��ی و خانوادگی در یکی از ش��بکه های 
اجتماعی موجبات هتک حیثیت و آبرو ریزی ش��اکی را فراهم کرده بود، 

خبر داد.
س��رهنگ س��یدمصطفی مرتضوی در این باره گفت: در پی شکایت یکی 
از ش��هروندان مبنی بر اینکه فرد ناشناس��ی با ایج��اد پروفایلی در یکی از 
شبکه های اجتماعی مجازی و درج تصاویر شخصی و خانوادگی وی موجب 
هتک حیثیت و آبروریزی او شده، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان 

این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: کارشناس��ان پلیس با انجام تحقیقات و جس��تجو در فضای 
سایبر و جمع آوری ادله جرم، عامل راه اندازی پروفایل مذکور را شناسایی 

و دستگیر کردند.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس فتا، رییس پلیس فضای تولید و 
تبادل اطالعات استان اصفهان با بیان اینکه متهم که نامزد سابق شاکی بوده 
و به دلیل اختالف بین آنها و برهم خوردن رابطه بین شان اقدام به انجام این 
عمل مجرمانه کرده بود، گفت: وی در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس 

صراحتا به بزه انتسابی اقرار و همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
مرتضوی اضافه کرد: توجه به هش��دارهای پلیس سایبری عامل مهمی در 
پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم است؛ زیرا مجرمان هتک حیثیت، اکثرا 
قربانیان خود را به دلیل عدم آگاهی، طعمه و قرار دادن تصاویر شخصی در 

این فضا به دام می اندازند.

جیب برهاي BRT در دام پلیس
اعضاي باند پن��ج نفره اي که به صورت��ي کامال حرف��ه اي و ماهرانه اقدام 
به جیب بري از مس��افران زن اتوبوس ه��اي BRT مي کردند در عملیات 

کارآگاهان پلیس آگاهي استان شناسایي و دستگیر شدند.
سرهنگ س��تار خس��روي، رییس پلیس آگاهي اس��تان اصفهان با اعالم 
این خبر اظهار ک��رد: دراین باره تحقیقات گس��ترده اي براي شناس��ایي 
س��ارق یا س��ارقان انجام گرفت و س��رانجام ب��ا اقدام��ات تخصصي ویژه 
پلیس��ي دو نفر از متهمان س��ابقه داري که در این گونه س��رقت  ها نقش 
 داش��تند مورد شناس��ایي مال باخت��گان قرار گرفتن��د. وي ادام��ه داد: 
با شناسایي سارقان، ماموران طي هماهنگي با مقام قضایي در یک عملیات، 
آن ها را در مخفیگاه ش��ان واقع در یکي از حاش��یه هاي شهر اصفهان پنج 
زن 26 و 27 س��اله که همگي آن ها غیر بومي و مهاجر هستند دستگیر و 
در بازرسي از محل مذکور 11 دس��تگاه گوشي تلفن همراه، 16 عدد فلش 
مموري، پنل ضبط، تعدادي شارژر گوشي کشف شد. رییس پلیس آگاهي 
استان اصفهان با بیان اینکه متهمان تاکنون مورد شناسایي 12 نفر از مال 
باختگان قرار گرفته اند، گفت: س��ارقان دستگیر شده در تحقیقات صورت 
گرفته به 10 ها فقره سرقت جیب بري در اتوبوس هاي BRT و مکان هاي 

شلوغ شهر اعتراف و سه نفر از مالخران را معرفي کرده اند.

اقتصاد اصفهان نیاز به افکار خالق دارد

ريیس پلیس آگاهي استان اصفهان خبر داد:

دستگیري وکیل قالبي با 
کالهبرداري 7 میلیارد ريالي

ریی��س پلیس آگاهي اس��تان اصفهان اعالم ک��رد:  فردي که با 
معرف��ي خود به عنوان ف��رد بانفوذ در دس��تگاه قضایي به بهانه 
آزادي زندانی��ان و حل و فصل پرونده ها در محاکم قضایي بیش 
از 7 میلی��ارد ری��ال کالهبرداري کرده و متواري ش��ده بود، در 
 عملی��ات کارآگاه��ان پلیس آگاهي اس��تان اصفهان دس��تگیر 

شد.
سرهنگ ستار خسروي اظهار کرد: در پي شکایت یکي از شهروندان 
مبني بر اینکه فردي با معرفي خود به عنوان فرد با نفوذ در دستگاه 
قضایي مبلغ 200 میلیون ریال از وي بابت آزادي برادرش از زندان و 
حل و فصل پرونده وي دریافت کرده و متواري شده است، موضوع به 

صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
وي افزود: با اظه��ارات ش��اکي بالفاصله پرون��ده اي در این زمینه 
تش��کیل و کارآگاه��ان در ی��ک تحقیق��ات علم��ي تخصص��ي و 
منس��جم، ردپای��ي از این مته��م حرف��ه اي در یک��ي از محله هاي 
ش��هر اصفه��ان ب��ه دس��ت آوردن��د و بالفاصل��ه ب��ا هماهنگ��ي 
مق��ام قضای��ي، وي را در حال��ي ک��ه نقش��ه کالهب��رداري 
 از ف��رد دیگ��ري را در س��ر داش��ت، شناس��ایي و دس��تگیر 

کردند.
رییس پلیس آگاهي اس��تان اصفه��ان تصریح ک��رد:  متهم که در 
ابتدا منکر هرگونه بزه اي ب��ود، در ادامه هن��گام مواجهه با مدارک 
و مستندات پلیس و ش��اکي پرونده با اعتراف به بزه انتسابي خود، 
 به کالهبرداري 500 میلی��ون ریالي دیگري با ش��یوه مذکور اقرار

 کرد.
س��رهنگ خس��روي با بیان اینکه س��وابق متعدد کیفري دیگري 
در زمین��ه اخاذي از م��ردم در پرونده این متهم وج��ود دارد گفت: 
ش��خص مذکور ب��ا ت��ردد در اط��راف دس��تگاه ها و س��ازمان ها و 
با جعل عناوی��ن مختلف،  اق��دام به اغف��ال اف��راد داراي پرونده و 
 مش��کل دار و کالهب��رداري و در برخي م��وارد نیز اخ��اذي از آنان 
 مي کرد.وي گفت: با اعتراف صریح متهم، پرونده وي با کالهبرداري

 7 میلیارد ریالي تشکیل و براي س��یر مراحل قانوني تحویل مراجع 
قضایي شد.

رییس پلیس آگاهي اس��تان اصفهان با هش��دار به ش��هروندان در 
خصوص این گونه کالهبرداري ها تاکید کرد: توصیه ما به کس��اني 
که در محاکم و مراجع انتظامي و قضایي داراي پرونده هستند این 
اس��ت که کار خود را از طریق مراحل قانوني انج��ام داده و از دفاتر 
معتبر وکالت پیگیري کنن��د و از اعتماد به افراد ش��یادي که خود 
را افراد صاحب نفوذ معرفي مي کنند خ��ودداري کرده و در صورت 
 مشاهده چنین افرادي موضوع را با پلیس یا مراجع انتظامي در میان

 بگذارند.

زاينده رود: رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: ش��فاف س��ازی مالی، تکریم ارباب رجوع و 
کاهش میزان عوارض دریافتی از ش��هروندان در 

دستور کار شهرداری قرار گیرد.
به گزارش خبرن��گار زاینده رود، آیی��ن تکریم و 
معارفه 20 نفر از مدیران حلقه ه��ای اجرایی اول 
و دوم ش��هرداری اصفهان مطابق با شعار شهردار 
جدید این شهر که به دور از هر گونه تشریفات و در 

شمالی ترین نقطه اصفهان برگزار شد.
رضا امینی، رییس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
که نخستین سخنران این آیین بود،  شفاف سازی 
مالی در شهرداری را از ملزومات فعالیت این نهاد 
دانست و اظهار داشت: شهروندان اصفهان در این 
زمینه نارضایتی های زیادی دارند که باید برطرف 
شود. وی استفاده از بخش خصوصی را نیز از دیگر 
موارد قابل توجه در شهرداری اصفهان عنوان کرد 
و افزود: باید بار درآمد هزینه های ش��هرداری را از 
روی دوش ش��هروندان برداش��ته، آن را بر دوش 

سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دهیم.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
مدیران برای انجام فعالیت های جهادی باید زمان 
کافی را در دس��تور کاری خود قرار دهند، افزود: 
همچنین در این راستا توجه به مدیریت هزینه ها 

با حداکثر بهره برداری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه تکری��م ارباب رجوع در ش��هرداری 
را ضروری خوان��د و گفت: همچنین ش��هروندان 
 خواس��تار کاهش عوارض ش��هرداری هس��تند؛ 

چرا که هر ساله این هزینه  ها افزایش می یابد.
امینی، توجه به بهره ب��رداری از پروژه های کالن 
شهر اصفهان را نیز از دیگر نیازهای شهر اصفهان 
دانست و ادامه داد: عالوه بر تسریع در راه اندازی 
این پروژه ه��ا باید دقت در زم��ان، کیفیت و نحوه 

صرف هزینه ها نیز مورد توجه باشد.
ش�هر برای تردد معل�والن و جانبازان 

آماده می شود
مهدی جمالی نژاد، ش��هردار اصفهان نیز در ادامه 
این آیین ترافیک، آلودگی هوا و خشکس��الی را از 
مهم ترین چالش های فعلی شهر اصفهان دانست و 
گفت: شهرداری اصفهان باید در کنار وظایف ذاتی 

خود به این سه معضل نیز توجه داشته باشد.
وی که در بیش��تر زم��ان س��خنرانی اش توجه به 
توسعه حمل و نقل عمومی را مورد توجه قرار داد، 
 افزود: از ای��ن رو راه اندازی کمپی��ن حمل و نقل 

غیر موتوری در دستور کار است و باید این طرح در 
آینده ای نزدیک اجرایی شود.

شهردار اصفهان مناسب سازی ش��هر برای تردد 
معل��والن و جانبازان به وی��ژه در اماکن عمومی و 
ادارات دولت��ی را از دیگر اولویت های ش��هرداری 
اصفهان در دوره جدید عنوان کرد. وی درخصوص 
برنامه های خ��ود در حوزه فرهنگ��ی و اجتماعی 
 بیان داش��ت: طرح ه��ای فرهنگی تح��ت عنوان

»سهم من از فرهنگ چیست« باید در تمام مباحث 
ش��هری مد نظر قرار بگیرد؛ چرا که اگر به مسائل 
فرهنگی توجه نشود به همه حوزه ها آسیب وارد 

می شود.
تعريف پیوست فرهنگی برای طرح های 

عمرانی ضروری است
جمالی ن��ژاد، تعری��ف پیوس��ت فرهنگ��ی برای 
طرح ه��ای عمرانی را نیز ض��روری خواند و گفت: 
برنامه های فرهنگی از مراسم های مذهبی تا شادی 
مشروع در دل محالت به اجرا در آید؛ به طوری که 

اوقات فراغت جوانان غنی شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه سیاس��ت های اصل��ی حوزه 
برنامه ری��زی و پژوهش ش��هرداری گفت: ارتباط 
موثر و کارآمد با دانشگاهیان و استفاده از پتانسیل 
اساتید و هدایت رساله ها به سمت مشکالت شهر و 
شهرداری از مهم ترین برنامه های این حوزه است 
چراکه این معاونت نقش نخ تس��بیح ش��هرداری 

را دارد.
ش��هردار اصفهان ادامه داد: با توجه به این که در 
شهرداری مدیریت هزینه و درآمد توامان صورت 
می گیرد،  باید این مهم شفاف سازی شود؛ در غیر 
این صورت تمام زحمات انجام شده بر باد می رود.
 وی ب��ا تاکی��د ب��ر جل��ب و ج��ذب مش��ارکت

 س��رمایه گذاران در ابر پروژه ها  اذعان داشت: در 

حوزه سرمایه گذاری نباید شعار داده شود و الزم 
است حضور جدی بخش خصوصی در این زمینه  
صورت گی��رد. جمالی نژاد اضافه ک��رد: احداث و 
توسعه زیرساخت های گردشگری می بایست در 
دستور کار قرار گیرد و هیچ خستی در این زمینه 
نباید به خرج دهیم؛ چرا که بهترین صنعت پاک، 

گردشگری محسوب می شود.
حق و حقوق شهرداری از دولت پیگیری 

می شود
شهردار اصفهان بر پیگیری و دریافت حق و حقوق 
شهرداری از دولت تاکید و عنوان کرد: الزم است 
مطالبات شهرداری اصفهان به طور جدی پیگیری 
و دنبال شود.وی با اشاره به سیاست های خود در 
حوزه حمل و نقل گفت: ش��هر اصفهان دارای سه 
مشکل اساسی ترافیک، آلودگی هوا و خشکسالی 
است و شهرداری عالوه بر وظایف ذاتی خود برای 
رفع این مش��کالت گام بردارد. جمالی نژاد با بیان 
این که بستر س��ازی برای حضور بانوان در حوزه 
فرهنگی باید ص��ورت گیرد اف��زود: توجه ویژه به 
هنرمندان و ادیب��ان اصفهان با توج��ه به این که 
این شهر دارای اصالت است بس��یار حائز اهمیت 
اس��ت. ش��هردار اصفهان از دغدغه ه��ای خود در 
حوزه خدمات شهری سخن به میان آورد و تصریح 
کرد: مباحث خدمات شهری دارای مباحث خیلی 
پیچیده ای است که با مباحث زیست محیطی در 

آمیخته می باشد.
وی اضافه کرد: ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و 
آالینده ، جلب مشارکت  بخش خصوصی و احداث 
ش��هرک های س��المت،توجه خاص به نظافت و 
خدمات ش��هری و جمع آوری زباله، زیباس��ازی 
شهری و استفاده از تجهیزات مدرن و نوین، برنامه 
جامع محیط زیست و کاهش آلودگی هوا،مدیریت 
دقیق منابع آبی فضای سبز و اس��تراتژی توسعه 
فضای سبز پایدار و تولید انرژی از پسماند از جمله 
 سیاست های شهرداری در حوزه خدمات شهری

 است.
جمالی نژاد با اشاره به برنامه های معاونت عمران 
 ش��هری افزود: الزم اس��ت در  پروژه ها سیس��تم

 روز ش��مار و ارائه زمان بندی جه��ت اتمام آن ها 
انجام شود.

 همچنی��ن ارتقای کیفی باف��ت محالت و نهضت 
آسفالت و شروع نهضت های جدید عمرانی دیگر 

انجام شود.

مهدی جمالی نژاد:

اصفهان، غرق در چالش خشکسالی است

يادداشت يادداشت
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شرکت گاز استان اصفهان 
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 رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: برای نجات اقتصاد اصفهان 
از چالش های موجود نیاز به افکار خالق داریم که با برگزاری رویداد 
کارآفرینی هم نت در اتاق، پذیرای ایده های نو از جوانان خالق هستیم.

سید عبد الوهاب سهل آبادی ، در رویداد کارآفرینی هم نت که در اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزاری برگزار شد اظهار داشت: اتاق بازرگانی موظف 

شده تمام تالش خود را خالصانه برای نجات اقتصاد ایران انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه نوآوری و خالقیت در تولید همواره عامل موفقیت 
یک بنگاه اقتصادی در فراز و فرود شرایط اقتصادی است ادامه داد: برای 
پرورش خالقیت و ایجاد نوآوری در تولید محصوالت بایستی فکرها و 
ایده های جدیددرشرایط مناسبی رشد و تعالی پیدا کنند و برگزاری این 

رویدادها می تواند به پرورش این ایده ها کمک کند.
بازرگانی وظیفه  اتاق  یادآور شد:  اصفهان  استان  بازرگانی  اتاق  رییس 
خود می داند که از رویداد هم نت و برنامه های مشابه آن حمایت کند 
و در راستای اجرایی کردن ایده ها و افکار شما از صرف هیچ هزینه و 

وقتی روی برگردان نیست.
تقصیر  اینکه  از  مستقل  خواست  رویداد  در  کنندگان  شرکت  از  وی 
شکل گیری این فضای ناگواِر صنعت، بر عهده کیست، به فکر رفع این 

مشکالت باشند.
استان  به عنوان صنعتی ترین  اصفهان  استان  اضافه کرد:  آبادی  سهل 
کشوردر شرایط کنونی با مشکالت و چالش های جدی روبه روست که 

نیازمند طرح ها و ایده های جدید برای برون رفت از این شرایط است.
وی یکی از دالیل مهم ورشکستگی بنگاه های اقتصادی را توجه نکردن 
برشمرد  روز  نوآوری  به  بی توجهی  و  آینده  به  ها  بنگاه  این  مدیران 
اصلی  چالش های  از  یکی  خالقیت  و  نوآوری  با  بودن  بیگانه  گفت:  و 

واحدهای تولیدی است.
پیوند جوانان دانش محور با مجريان متخصص در اصفهان شکل 

بگیرد
دبیر اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: تبدیل 
اصفهان به فضای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان مسیری است که 
اگر پیموده نشود، پایداری اصفهان را در پرده ای از ابهام قرار می دهد.

گوهریان با اشاره به اینکه امید است که رویداد هم نت سرآغازی برای 
توسعه کسب و کارهای مبتنی بر همدلی و رفاقت و شراکت باشد، ادامه 
داد: پیوند میان جوانان دانش محور و مجریان متخصص و دست پاک 

باید شکل بگیرد.
افزود: هنر کارآفرینان موفق تبدیل تهدید ها به فرصت ها است  وی 
و این ظرفیت های مثبت و منفی اگر با چاشنی کار عالمانه و عاشقانه 

فعال شود، رخدادی عظیم و مهم صورت خواهد پذیرفت.
دبیر اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه منابع آبی ارضی و سطحی 
بدترین سطح خود  به  تنفس  افزود: هوای  به شدت در مضیقه است، 
تاالب خشک  ریزگردهای  ورود  و خطر  رسیده  گذشته  های  سال  در 
روستایی  جمعیت  نامتجانس  توزیع  و  نامتوازن  رشد  گاوخونی،  شده 
و  عامه  فرهنگ  از  ناشی  توسعه  و  رشد  ساختاری  موانع  شهری،  و 
که  اجتماعی  اصیل  چارچوب های  خوردن  هم  به  انسانی  مناسبات 
بیش از هر چیز کاربرد نظم اجتماعی داشت، سخت گیری نامتناسب 
سازمان های حکومتی در اعمال قوانین نسبت به سایر مناطق کشور 
ظرفیت  و  نرفته  راه  هزاران  و  یکسو  از  دیگر  منفی  نقطه  صدها  و 
کرده  تبدیل  ممتنع  سهل  شهر  به  را  اصفهان  دیگر،  سوی  از   مثبت 

است.

ط��ی س��فریک روزه معاون��ان وزی��ر راه وشهرس��ازی ب��ه اس��تان 
 اصفه��ان، از راه ه��ای شهرس��تان ه��ای فالورج��ان ، لنج��ان و
 آران وبی��دگل بازدی��د و جه��ت رف��ع مش��کالت تصمیمات��ی اتخ��اذ

شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان ، علیرضا 
محفوظی معاون حقوقی، امورمجلس وهماهنگی استان ها،  وزارت راه و 
 شهرس��ازی و فیلی، مدیرکل راه و ابنیه س��ازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای به هم��راه حجت اله غالمی، مدیرکل راه وشهرس��ازی اس��تان 
اصفهان از راه های شهرس��تان ه��ای فالورجان ، لنج��ان وآران وبیدگل 

بازدید کردند .
در ای��ن بازدی��د که ب��ا حض��ور نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��المی  
وفرمانداران ومس��ووالن محل��ی این شهرس��تان ها در محل پ��روژه ها 
 انجام شد، تصمیماتی جهت رفع مش��کالت حوزه راه وشهرسازی اتخاذ

شد .
از جمله محورهای مورد بازدید در شهرستان فالورجان تکمیل عملیات 
راهسازی جاده فجر ، 35 متری زفره به بجگرد ، خوانسارک – پالرک –پل 
دارافشان بود،که با توجه به اینکه این مسیر روس��تاهای زیادی را به هم 
مرتبط می س��ازد و به علت پرحادثه ب��ودن وتردد باال بنا ش��د، در آینده 

نزدیک عملیات اجرایی تعریض آن در راستای ایمن سازی آغاز  شود .

درخصوص احداث میدان ش��هر س��هرفیروزان اظهار امیدواری ش��دتا با 
انعقاد تفاهم نامه ای بین راه وشهرسازی ، فرمانداری شهرستان و مجتمع 
فوالد مبارکه احداث این میدان در راس��تای رفع نقاط پرحادثه عملیاتی 
شود. همچنین درخصوص روشنایی مس��یر3/5 کیلومتری پیربکران به 
 گردنه آبنیل با توجه به تصادفات رخ به رخ و پرحادثه بودن محل بایستی

تفاهم نامه ای منعقد و با تامین اعتبار سازمان راهداری پروژه اجرا شود.

از دیگ��ر پروژه های م��ورد بازدی��د شهرس��تان فالورج��ان،  احداث پل 
 طاد ب��رروی کانال آب، کمربن��دی و تقاطع ورودی پیربک��ران و راه های

 روس��تایی عل��ی آب��اد ب��ه مه��رگان ب��ود ک��ه تصمیمات��ی در 
 خص��وص رف��ع مش��کالت واجرای��ی ش��دن ای��ن پ��روژه ه��ا گرفت��ه 

شد.
محفوظی معاون حقوق��ی ، امورمجلس وهماهنگی اس��تان های وزارت 
راه وشهرس��ازی در بازدید از راه های شهرس��تان لنجان نیز که با حضور 
مجید منصوری، نماینده مردم شهرس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی 
انجام ش��د، مس��ائل ومش��کالت راه های ای��ن شهرس��تان را از نزدیک 
بازدید و با توج��ه به قرارگی��ری شهرس��تان در راه ه��ای ارتباطی چند 
 اس��تان مجاور و نیاز ویژه پروژه ها به اعتبارات خ��اص تصمیماتی اتخاذ 

شد.
منصوری،  نماینده مردم شهرس��تان لنجان در مجلس ش��ورای اسالمی 
پروژه کنارگذرغرب و احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی تونل رخ و تکمیل 
دوبانده شدن محورزرین شهر – سفید دشت را از جمله پروژه هایی دانست 

که نیاز به توجه خاص دارد.
حجت ال��ه غالم��ی،  مدی��رکل راه وشهرس��ازی اس��تان اصفه��ان نیز 
 در حاش��یه بازدی��د از پروژه ه��ای این شهرس��تان با توجه ب��ه وضعیت

 اعتبارات ،خواس��تار اعتبارات مکفی جهت تکمیل پروژه ها شد و با اشاره 

به جلسات کاری متعددی که در شهرستان ها انجام می شود،  با تاکید بر 
اهمیت رضایت مردم گفت : تالش می شود تا مسائل ومشکالت حوزه راه 
 وشهرسازی بررس��ی و با تعیین زمان برای اجرای پروژه ها،  برنامه ریزی

 شود .
رودخان��ه ب��رروی  غدی��ر  پ��ل   : ک��رد  امی��دواری  ب��راز  ا  وی 

 زاینده رود در شهرس��تان لنجان و در مس��یر مهم زرین شهر - شهرکرد 
 با تالش مضاعف وتامین اعتبار الزم تا پایان س��ال جاری به بهره برداری

 برسد .
از دیگر شهرس��تان های م��ورد بازدید مع��اون وزیر راه وشهرس��ازی که 
به همراه عباس��علی منص��وری،  نماینده م��ردم کاش��ان وآران وبیدگل 
وس��ایر مقامات محلی انجام ش��د، شهرس��تان آران وبیدگل ب��ود که از 
روند عملیات اجرایی پروژه های احداث ج��اده ارتباطی آران وبیدگل به 
 گرمسار،کنارگذر و پروژه های راه بخش مرکزی شهرستان بازدید به عمل

 آمد.
 گفتنی اس��ت پ��روژه آران وبیدگل ب��ه گرمس��اربا کاهش ب��ار ترافیکی

 قم – تهران در اس��تان اصفهان تا شهر چم ش��هر،  به طول 110 کیلومتر 
اس��ت که 30 کیلومتر آن در حال آماده سازی وزیرسازی می باشد ومقرر 
 شد بخشی از  اعتبار آن برای تکمیل 30 کیلومتر را سازمان راهداری تامین

کند .

طی بازديد معاون وزير راه و شهرسازی عنوان شد؛

پل غدير بر روی رودخانه زاينده رود ، به بهره برداری می رسد



خبر 

نادر حسين زاده ، مدير ناحيه نورد سرد فوالد مبارکه گفت: با همکاري 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان و شرکت هاي توليدکننده مواد شوينده 
داخلي، ماده ش��وينده )دتر جنت( مصرفي خطوط اس��کين پاس و 
 تمپر ميل نورد سرد مورد اس��تفاده در کارخانجات فوالدسازي کشور 

بومي سازي شد.
علي اکبر باطني، کارش��ناس گروه فني ناحيه نوردسرد فوالد مبارکه 
نيز در اين رابطه افزود: به طور ميانگين س��االنه حدود 200 تن از اين 
مواد شوينده که قباًل از خارج از کشور وارد مي شد،  در خطوط اسکين 
 و تمپرميل ناحيه نورد سرد فوالد مبارکه مصرف مي شود،  که با  اين

 بومي سازي عالوه بر فوالد مبارکه، ساير فوالدسازي هاي کشور نيز مي 
توانند با استفاده از توانمندي شرکت هاي داخلي مواد مورد نياز خود را 

از اين پس بدون خروج ارز، از داخل کشور تأمين کند.
وي در همين رابطه با تأکيد بر اين مطلب که ماده ش��وينده از جمله 
اقالم استراتژيک ناحيه نوردسرد است، در خصوص عملکرد اين مواد در 
خطوط اسکين پاس و تمپرميل نورد سرد گفت:کالف هاي ورودي از 
واحد باکس آنلينگ که داراي ذرات و براده هاي آهن و روغن هستند،  
 وارد خطوط اس��کين پاس و تمپر مي ش��وند؛  چنانچ��ه ورق ورودي

 شس��ت وش��و نش��ود، اين ذرات به غلتک مي چس��بند و روي ورق 
فرورفتگي ايجاد مي  کند.

کارشناس گروه فني ناحيه نورد سرد فوالد مبارکه افزود: ماده شوينده، 
 از ابتداي راه اندازي خطوط اس��کين پ��اس و تمپرمي��ل تاکنون، از 
شرکت هاي خارجي تأمين مي شد، که اين مسأله حساسيت کيفي 

ماده فوق را در تطابق با نيازهاي خط توليد، نشان مي دهد.
باطني در خصوص فرآيند دست يابي به دانش فني و بومي سازي اين 
مواد شوينده تصريح کرد: با توجه به اينکه از سال هاي پيش ناحيه به 
دنبال داخلي سازي ماده فوق بوده اس��ت، با شروع تحريم ها سرعت 
بومي سازي آن، براي رفع انحصار ماده فوق و جايگزيني شرکت هاي 
داخلي افزايش پيدا کرد و با تهيه يک گردش��کار، ارزيابي س��اختار و 

مشخصات فني ماده شوينده مصرفي شناسايي شد. 
پس از آن از شرکت هاي توانمند داخلي براي همکاري دعوت به عمل 
آمد. در ادامه شرکت هاي س��ازنده پس از دريافت مشخصات فني و 
نمونه اصلي، ابتدا نمونه آزمايشگاهي را توليد و به فوالد مبارکه تحويل 
دادند. در نهايت نمونه بومي سازي ش��ده مورد ارزيابي و آزمايش قرار 
گرفت و پس از تأييد، توليد انبوه ماده شوينده مورد نظر براي استفاده 

در خطوط توليد سفارش داده شد.
وي در خاتمه از مديريت ناحيه نورد س��رد و واحدهاي اسکين پاس و 
تمپرميل، دفتر فني توليد، آزمايشگاه مرکزي، کنترل کيفي، ايمني 
و واحد خريد و کنترل مواد که در کسب اين موفقيت همکاري کردند، 
تشکرو قدرداني کرد و اظهار اميدواري کرد، با انجام اقدامات مشابه در 
فرآيند توليد، شاهد کاهش هرچه بيشتر هزينه ها و افزايش سودآوري 

در سطح شرکت باشيم.

تولید ماده شوینده غلتک های 
اسکین پاس و تمپر میل نورد سرد  رييس بازرس��ی اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 

اصفهان با اشاره به اينکه حدود 7/5 درصد حوادث کار منجر به 
فوت  می ش��ود گفت: موضوع تفکر بيمه مرکزی يکی از عوامل 
آمار باالی حوادث را در استان است؛  چرا که بيمه های حوادث 
به عنوان بنگاه های اقتصادی بدون برنامه ريزی برای صيانت از 
نيروی انس��انی در راس��تای عدم رعايت موارد ايمنی کارگاه ها 

حرکت می کنند.
 اميرمسعود حاجی رستم در گفت و گو با ايمنا با اشاره به اينکه 
طبق آمارهای رسمی 7/5درصد حوادث کار منجر به فوت کشور، 
متعلق به استان اصفهان است، اظهار داشت: در بررسی حوادث 
کار استان اصفهان، در سال 92 تعداد کل حوادث کار 2174 مورد 
اعالم شد که اين آمار در سال 93 به 2038 مورد کاهش يافت.

وی افزود: در بخش حوادث کار منجر به فوت در س��ال 92، آمار 
کشته شدگان 78 نفر اعالم شده بود که اين آمار در سال 93 به 

89  نفر افزايش يافت.
حوادث ساختمان بالی جان کارگران

رييس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
با تاکيد بر اينکه آمار حوادث کار تابع پارامترهای مختلفی از جمله 
رکود و يا شکوفايی بخش توليد و صنعت و يا ساختمان و يا حتی 
افزايش تعداد کارگران است تصريح کرد: بيشترين آمار حوادث 
کار مربوط به کارگران بخش ساختمان است. وی با بيان اينکه 
در سال 93، 62 درصد حوادث کار منجر به فوت استان اصفهان 
در بخش ساختمان بود افزود: می توان گفت به ازای هر 1800 
کارگر س��اختمانی،  يک مورد حادثه منجر به فوت و از هر 184 

کارگر ساختمانی يک مورد حادثه در استان اتفاق افتاده است.
حاجی رستم ادامه داد: در صنعت و ساير بخش ها نيز به ازای هر 
620 هزار و 500 کارگر يک مورد حادثه و به ازای هر 26 هزار و 
500 نفر يک مورد حادثه کار منجر به فوت در استان اصفهان رخ 
داده است. وی با اش��اره به اينکه در بررسی حوادث ناشی از کار 
استان اصفهان در سه ماه نخست سال جاری 407 مورد حادثه 

مشخص شد، بيان داشت: 21 مورد اين حوادث منجر به فوت و 
32 مورد منجر به قطع عضو شده؛  البته اين آمار مربوط به بررسی 

پرونده های سنوات سال های قبل است.
رييس بازرس��ی اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
اصفهان در خصوص تعدد حوادث ناشی از کار گفت: در کل کشور 
و استان اصفهان بايد يک س��ری برنامه ها برای کاهش حوادث 
کار منجر به فوت اجرايی می شد، که نيازمند سياست گذاری در 
بخش های کالن توسط دولت بود که متاسفانه اين اتفاق تاکنون 

رخ نداده است.
به اعتقاد حاجی رس��تم يکی 
از عواملی که در اس��تان آمار 
حوادث را باال می برد،  موضوع 
تفکر بيمه مرک��زی و هدايت 
بيمه های ح��وادث به عنوان 
بن��گاه های اقتص��ادی بدون 
برنامه ريزی جه��ت صيانت 
از ني��روی انس��انی و مناب��ع 
 مال��ی کش��ور و تبدي��ل آن

)بيم��ه مس��ووليت مدن��ی  
کارفرمايان در مقابل حوادث( 
به ابزار بازدارنده در راس��تای 
عدم رعايت موارد ايمنی است.

وی با انتقاد بر اينکه متاسفانه 
کارفرمايان کارگاه های خود 
را بيمه حوادث می کنند،  اما 
بعد از آن در راس��تای ايمنی 
کارگاه خود اقدام��ی را انجام 
نمی دهند افزود: متاس��فانه 
کارفرمايان در بخش های مختلف توليد و صنعت تصور می کنند 
که با بيمه کردن کارگاه خود، در صورت هر گونه حادثه ای، بيمه 

مرکزی مبلغ ديه را پرداخت می کنند و با اين تفکر موارد ايمنی 
کارگاه را از خود س��لب می کنندکه اين عامل بسيار مهمی در 

افزايش حوادث ناشی از کار شده است.
به گفته رييس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان درکش��ورهای ديگر در وهله نخست شرکت های بيمه 
کارگاه را بازرس��ی می کنند و بعد از اطمينان از ايمن بودن آن، 

نسبت به بيمه کردن آن بخش اقدام می کنند.
متولی حوادث کار در کشور نامشخص است

 وی با انتقاد بر اينکه متاسفانه در کشور متولی و محور پيگيری 
 حوادث کار نامشخص اس��ت گفت: در بخش پيگيری حوادث

 به ويژه حوادث ناش��ی از کار،  نقش کليدی به ترتيب به دولت، 
وزارت کشور و وزارت کار برمی گردد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بايد نقش وزارت راه و شهرسازی در 
کاهش حوادث بخش ساختمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در بخش حوادث صنعت، نقش وزارت آموزش عالی و آموزش و 
پرورش در فرهنگ سازی و پيش��گيری از حوادث و نقش صدا و 
سيما در آموزش باشد مشخص شود. وی تاکيد کرد: با توجه به 
اينکه برنامه فوق وجود ندارد،  به طور اتوماتيک وار اين نواقص در 
سطح استان ها بيشتر نمايان می شود و اين بخش ها در زمينه 
 مشارکت در پيش��گيری حوادث ناش��ی از کار کمتر مشارکت

 می کنند.
به گفته رييس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان در شرايط موجود استان اصفهان با داشتن 65  بازرس 
کار، هر هشت سال يک بار امکان بازرسی از کارگاه ها و واحدهای 
صنعتی وجود دارد البته اين مشکل تنها مختص اصفهان نيست.

طرح بازرسی درون کارگاهی نیازمند اهرم های قانونی
حاجی رس��تم در ادام��ه در خصوص ط��رح »بازرس��ی درون 
کارگاهی« که از سال گذشته از سوی وزارت کار مطرح شد، بيان 
داشت: طرح خودبازرسی درون س��ازمانی در استان ها نيازمند 
فراهم شدن مقدماتی است. البته در استان اصفهان اين مقدمات 
فراه��م و کارگاه هايی که کميت��ه حفاظت ندارن��د،  موظف به 
 تشکيل اين کميته هستند و بايد مسوول ايمنی خود را معرفی و

 آموزش های الزم را ببينند.
حاجی رس��تم بيان داشت: براين اس��اس کارفرمايان مجبورند 
ارزيابی شان از بازرس��ی محل کار خود را برای ما ارسال کنند؛  
 اما اج��رای اين طرح به زيرس��اخت هاي��ی ني��از دارد. در واقع

 اهرم های قانونی به شکل قوی و نظارتی بايد به گونه ای باشد که 
 اطالعات کارگاه ها دقيق به اداره بازرس��ی کار برسد. همچنين

 سياس��ت های بازدارنده بايد به ش��کل قوی بعد از دريافت اين 
اطالعات شکل گرفته باشد.

62 درصد حوادث کار اصفهان ، در بخش ساختمانی است

مرگ و میر های ساختمانی 

یادداشت
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سرپرست سازمان هواپيمايی از اجرای آزمايشی آيين نامه 
حقوق مس��افر تا مهر امس��ال خبر داد و گفت: نرخ بليط 
هواپيما ب��ا وجود افزايش هزينه ش��رکت های هواپيمايی 
و قانون آزادس��ازی نرخ خدمات حمل و نقل هوايی، فعاًل 
افزايش نمی يابد. محمد خداکرمی با بيان اينکه طبق قانون 
بايد آزادس��ازی نرخ خدمات حمل ونقل هوايی اجرا شود، 

بيان کرد: با وجود افزايش هزينه ش��رکت های هواپيمايی 
و درخواس��ت ايرالين ها برای واقعی تر شدن نرخ خدمات 
حمل و نقل هوايی،  فعاًل برنامه ای برای افزايش قيمت بليط   
هواپيما  نداريم. وی ادامه داد:  البته شرکت های هواپيمايی 
درباره هزينه های خود بررس��ی های اوليه ای داش��ته و به 
سازمان هواپيمايی کشوری هم منتقل کرده اند؛  اما در قالب 
مشورت با شرکت های هواپيمايی با وجود افزايش هزينه ها، 
فعاًل نرخ  ها ثابت خواهد ماند.   سرپرست سازمان هواپيمايی 
کش��وری به اجرای آيين نامه حقوق مس��افر و نواقص آن  
اش��اره کرد و گفت: تع��دادی از ش��رکت های هواپيمايی  
ايرادات موردی از برخی مفاد اين آيين نامه داش��تند؛  اما 

اين آيين نامه در همه فرودگاه های کش��ور و توسط همه 
شرکت های هواپيمايی اجرا می  شود.

خداکرمی تأکيد کرد: دستورالعمل حقوق مسافر توسط 
ش��رک�ت های هواپيمايی ب��ه طور دقيق اجرا می ش��ود و 
با وجود انتقاداتی که برخی از ش��رکت ها از آن داش��تند، 
مقبوليت کامل دارد. وی با تأکيد براينکه در حال حاضر اين 
آيين نامه به طور کامل و طبق قانون اجرا می شود، توضيح 
داد: به عن��وان مثال در يک بند اي��ن آيين نامه،   اگر تأخير 
پروازی بيش از  چهار ساعت  باشد، ايرالين موظف به ارائه 
بليط مشابه است که در دستورالعمل پيش بينی شده است.

سرپرست سازمان هواپيمايی کش��وری با اشاره به اجرای 

آزمايشی آيين نامه حقوق مس��افر در 6 ماه افزود:  اجرای 
اين  آيين نامه از ارديبهش��ت ماه آغاز شد و در قالب اجرای 
آزمايش��ی تا مهرماه ادامه دارد، تا مشکالت و کمبود  های 
آن استخراج ش��ود.خداکرمی اضافه کرد: پس از مشخص 
شدن مشکالت آيين نامه مذکور، اين دستورالعمل با حضور 
ايرالين ها ترميم و   بهسازی می شود؛  بنابراين قطعاً خروجی 
آن در نهايت  به نفع مسافر و ايرالين خواهد بود. به هر حال 
اين ابهامات  به اختالف نظر بين ايرالين ها و مس��افران در 
فرودگاه می انجامد،که اميدواريم سازمان هواپيمايی کشور 
هر چه سريع تر نس��بت به رفع ابهامات در راستای کاهش 

حواشی در فرودگاه و احقاق حقوق مسافر اقدام کند.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری:
بلیط هواپیما  فعال گران نمی شود

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

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي عبدالرضاعدالت فر فرزندعبدالحسين باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت وامضاءشهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت 154 سهم 
و57 يكصدم سهم مشاع از 1600 سهم ششدانگ پالك 930 واقع درموغان سه اصلي 
بخش يك شهرضاگرديده كه سندمالكيت 700 سهم مشاع ذيل ثبت 4939 درصفحه 
329 دفتر32 بنام نامبرده صادرشده كه بموجب سند 125333 – 1 / 2 / 76 دفتر3 
شهرضاتمامت 145 سهم مشاع رابه حسن دهقانزاد انتقال داده وتمامت 400 سهم و 
43 يكصدم سهم مشاع رانيزبصورت عادي به غيرانتقال داده است ) بموجب راي هيئت 
حل اختالف ( اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت المثني نسبت به 154 سهم 
و57 يكصدم سهم مشاع نموده است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي 
كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خودرابامدارك مثبت 
تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدويا اصل سند مالكيت ياسندمعامله 
تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم 
خواهد نمود .واگرسند مالكيت يا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند 

به ارائه دهنده مسترد خواهدشد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
ابالغ وقت رسيدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم

مبلغ  به  زمانی دادخواستی  عليرضا  با مديريت  اقتصاد زرين شهر  بانك مهر   5/115
18/000/000 ريال بطرفيت آقايان 1- حسين امينی 2- مسعود نوری كه اعالم شده 
مجهول المكان است تقديم و به كالسه 94-20 در شعبه يازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف لنجان ثبت گرديده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده برای 
دفتر شورا و بنا به تقاضای خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت می شود 
در روز يكشنبه مورخ 94/6/8 ساعت 4/30 عصر در جلسه شورا حاضر و در همين 
خالل بامراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نمايددر غير 
اين صورت وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و شورا غياباً رسيدگی و اتخاذ تصميم خواهد 

نمود. م الف475 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف لنجان
ابالغ وقت رسيدگی

پرونده:  شماره   9410103640800505 ابالغيه:  شماره   5/116
مهر  بانك  خواهان/شاكی   940156 شعبه:  بايگانی  شماره   9409983640800153
و  قنواتی  امير  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستی  زمانی  عليرضا  مديريت  با  اقتصاد 
مهدی صفری به خواسته مطالبه وجه چك تقديم دادگاههای عمومی شهرستان زرين 
شهر نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان لنجان 
ثبت  كالسه 9409983640800153  به  و  ارجاع  شهر  زرين  در  واقع  شهر(  )زرين 
به  تعيين شده است  گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/07/15 و ساعت 11:00 
علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان/شاكی و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف:477 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان )زرين شهر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونده:  شماره   9410103640800507 ابالغيه:  شماره   5/117
بانك  خواهان/شاكی   940154 شعبه:  بايگانی  شماره   9409983640800152
مراد  سيد  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستی  زمانی  عليرضا  مديريت  با  اقتصاد  مهر 
دادگاههای  تقديم  بابت چك  وجه  مطالبه  خواسته  به  ميرعالئی  و حسن  ميرعاليی 

دادگاه   5 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  شهر  زرين  شهرستان  عمومی 
عمومی)حقوقی( شهرستان لنجان )زرين شهر( واقع در زرين شهر ارجاع و به كالسه 
9409983640800152 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/07/15 و ساعت 
10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان/

شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  كامل خود  نشانی 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  گردد.م الف:476  حاضر  رسيدگی  جهت 

لنجان )زرين شهر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونده:  شماره   9410103640800508 ابالغيه:  شماره   5/118
بانك  خواهان/شاكی   940167 شعبه:  بايگانی  شماره   9409983640800164
بابايی  علی  به طرفيت خواندگان  دادخواستی  زمانی  عليرضا  مديريت  با  اقتصاد  مهر 
دادگاههای  تقديم  وجه چك  مطالبه  خواسته  به  زاده  ملك  عبدالخليل  و  چرمهينی 
دادگاه   5 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  شهر  زرين  شهرستان  عمومی 
عمومی)حقوقی( شهرستان لنجان )زرين شهر( واقع در زرين شهر ارجاع و به كالسه 
9409983640800164 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/07/15 و ساعت 
11:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان/
شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  كامل خود  نشانی 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه  گردد.م الف:512  حاضر  رسيدگی  جهت 

لنجان )زرين شهر(
ابالغ وقت رسيدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم

5/119 بانك مهر اقتصاد با مديريت عليرضا زمانی دادخواستی به مبلغ 44/000/000 
ريال بطرفيت آقايان 1- بهروز سيف 2- علی اصغر سيف كه اعالم شده مجهول المكان 
است تقديم و به كالسه 94-10 در شعبه يازدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
ثبت گرديده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده برای دفتر شورا و بنا 
به تقاضای خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در 
يكی از روزنامه های كثيراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت می شود در روز يكشنبه مورخ 
94/6/8 ساعت 5 عصر در جلسه شورا حاضر و در همين خالل بامراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نمايددر غير اين صورت وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و شورا غياباً رسيدگی و اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف514 شعبه 11 

حقوقی شورای حل اختالف لنجان
ابالغ وقت رسيدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم

مبلغ  به  زمانی دادخواستی  عليرضا  با مديريت  اقتصاد زرين شهر  بانك مهر   5/120
30/000/000 ريال بطرفيت 1- نسرين كرمی 2- پويا خانی سوركی كه اعالم شده 
مجهول المكان است تقديم و به كالسه 94-11 در شعبه يازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف لنجان ثبت گرديده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده برای 
دفتر شورا و بنا به تقاضای خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت می شود 
در روز يكشنبه مورخ 94/6/8 ساعت 4 عصر در جلسه شورا حاضر و در همين خالل 
بامراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نمايددر غير اين 
صورت وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و شورا غياباً رسيدگی و اتخاذ تصميم خواهد 

نمود. م الف513 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف لنجان

مزایده
پرونده:  شماره   139403902004000087 آگهی:  شماره   4/387
اجرای كالسه: 9200258 ششدانگ  پرونده  9204002004000108 آگهی مزايده 
و  و چهارصد  هزار  از چهار  فرعی  نه  و  )هفتاد  زمين پالك شماره 4482/79  قطعه 
هشتاد و دو اصلی( مجزی شده از پالك 31)سی و يك( فرعی از اصلی به مساحت 
روبروی  كشاورز،  بلوار  اصفهان  آدرس:  به  اصفهان   5 بخش  در  واقع  مربع  متر   230
قائميه )تقاطع غير همسطح( كوی پرديس- پرديس 9- پالك 150 كه سند مالكيت 
آن در صفحه 563 دفتر 663 امالك بنام آقای عبدالخالق محمد جعفری فرزند عباس 
و خانم بتول نجفيان شالل فرزند صفرعلی )بالسويه هر كدام سه دانگ( ثبت و صادر 
شده است و طبق نامه 103/4829/35-92/7/21 اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان 
حدود اربعه عبارتست از: شماالً بطول ده متر پی است به كوچه شرقا: بطول 23 متر 
پی در پی زمين 85 فرعی جنوبا: بطول ده متر پی است بكوچه جنب فضای سبز غربا: 
بطول 23 متر پی به پی زمين 76 فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد كه طبق نظر كارشناس 
رسمی پالك فوق دارای ساختمان دو طبقه و مساحت اعيانی 348 متر مربع، قدمت 
حدود 20 سال، با ديوار آجری باربر، نمای آجر- ديوارهای داخلی گچ و رنگ و روغنی، 
درب های داخلی چوبی، پنجره آلومينيوم، كابينت چوبی، كف سراميك، ديوار حياط 
آجر، كف حياط موزائيك، دارای انشعابات آب، برق و گاز و فاقد می باشد. طبق سند 
بابت بدهی شركت  رهنی شماره 120451-87/9/4 دفتر اسناد رسمی 19 اصفهان 
فرزام پترو جی در رهن پست بانك اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز 
سه شنبه مورخ 94/5/27 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت 
بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ به  مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه 
8/200/000/000 ريال )هشت ميليارد ودويست ميليون ريال( شروع و به هر كس 
خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذكر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و 
مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد 
از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه  برنده مزايده است ضمن آنكه پس  به عهده 
پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمناً 
و  اصفهان مورخ 94/5/6 درج  رود چاپ  زاينده  روزنامه  نوبت در  آگهی در يك  اين 
منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. توضيحاً 
فيش مخصوص  مزايده طی  پايه  از  درصد  ده  مبلغ  مزايده  جلسه  در  جهت شركت 
اداره اجرا به همراه تقاضای كتبی و ارائه كارت شناسايی معتبر الزاميست ضمناً برنده 
مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در 
اسناد  اجرای  اداره   11213 الف  م  نمايد.  سپرده  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  حساب 

رسمی اصفهان 
مفاد آراء

5/100 آگهی مفاد آراء)قانون تعيين تكليف وضعيت ثيبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی (هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك جوشقان

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  آراءقانون  مفاد  آگهی 
رسمی كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توسط هيئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشقان صادر گرديده ودر اجرای ماده 3قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15روز 
از طريق روزنامه های كثبر االنتشار و محلی آگهی ميشود تا شخص يا اشخاصی كه 
به آراءمذكور اعتراض دارند از تاريخ انتشار اولين آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالك جوشقان تسليم ورسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقديم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسليم نمايند 
در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است در صورتی كه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. 
1- رای شماره 13946030219000109مورخ 1394/04/18-خانم فرخنده رحمانی  
مزروعی    زمين  قطعه  يك  1260859959ششدانگ  ملی  شماره  به  اله  سيف  فرزند 
پالك شماره 91 فرعی  از پالك 67 اصلی  واقع دركامو به مساحت 487.78 متر مربع.
فرخنده  1394/04/18-خانم  شماره139460302119000110مورخ  رای   -2
اله   به شماره ملی  1260859959  ششدانگ  قطعه زمين  رحمانی  فرزندسيف 
مساحت  به  دركامو  واقع  اصلی    67 پالك  از  88فرعی   شماره  پالك  از  مزروعی 

1236/87متر مربع.       
3- رای شماره 139460302119000111مورخ 1394/04/18- خانم راحله عزيزان  
ازششدانگ يكباب  به شماره ملی  1260865649سه دانگ مشاع  فرزندمحمدرضا  

خانه  پالك 32 فرعی از 25 به مساحت370متر مربع.
حميد  آقای   -1394/04/18 139460302119000112مورخ  شماره  رای   -  4  
عارضی   فرزندحيدر به شماره ملی  1262662117سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب 

خانه  پالك 32 فرعی از 25 به مساحت370متر مربع.
5- رای شماره 139460302119000114مورخ 1394/04/21- آقای عبدالحسين 
چوپان  فرزندعباسعلی  به شماره ملی  5100098848 سه دانگ مشاع ازششدانگ 
به مساحت568.32متر  از 1  يك قطعه زمين مزروعی محصور  پالك 1283 فرعی 

مربع.
محمدرضا  1394/04/21-آاقای  139460302119000115مورخ  شماره  رای   -6
هاشميان  فرزند بمانعلی   به شماره ملی  1260754219 سه دانگ مشاع ازششدانگ 

يك قطعه زمين مزروعی محصور  پالك 1283 فرعی از 1 به مساحت568.32متر. 
تاريخ انتشار نوبت اول سه شنبه 6 / 05  /1394

تاريخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 21  /05 /1394 زهره زرگری :كفيل ثبت اسناد 
وامالك جوشقان       

ابالغ رای
پرونده:  شماره   9409970354700434 دادنامه:  5/101شماره 
مهدی  آقای   -1 شكات  شعبه:  931259  بايگانی  شماره   9309980358300437
مومنی دهقی فرزند قدرت اله به نشانی اصفهان، خ رباط اول كوچه صداقت مجتمع 
عترت واحد 8. 2- آقای حسن عابدينی محمدآبادی فرزند حسين به نشانی اصفهان، 
مجهول  منصور  فرزند  لطفی  علی  آقای  متهم:  فروش.  خواروبار  جرقويه،  محمدآباد 
المكان اتهام: كالهبردای گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی 
را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه در خصوص اتهام 
رايانه  طريق  از  كالهبرداری  بر  دائر  تامين  بدون  و  متواری  فعاًل  و  لطفی  علی  آقای 
موضوع شكايت آقای محمد مومنی و حسن عابدينی نظر به محتويات پرونده شكايت 
شكات، پرينت از حساب ايشان و با عنايت به متواری بودن متهم در كليه مراحل و 
به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحيه ايشان و با توجه به اينكه متهم در 4 مرحله مبلغ 
و   555/346/841 مبلغ  سپس  و  كسر  مومنی  آقای  حساب  از  ريال   29/911/735
444/195/842 و 17/718/734 ريال را از حساب آقای حسن عابدينی كسر نموده 
است و با عنايت به مفاد كيفرخواست صادره كه حاوی تقاضای مجازات برای ايشان 
است بنابراين دادگاه وقوع بزه از سوی متهم را محرز دانسته مستنداً به ماده 741 از 
قانون مجازات اسالمی به تحمل چهار مورد مجازات هر كدام 5 سال و 6 ماه حبس 
تعزيری و استرداد مبلغ 29/911/735 ريال در آقای محمد مومنی و پرداخت مبلغ 
17/718/734 ريال در حق آقای حسن عابدينی محكوم می نمايددر رابطه با دو مبلغ 
ديگری كه از حساب آقای حسن عابدينی برداشت شده است با توجه به استرداد اين 
مبلغ به ايشان دادگاه تكليفی جهت اظهارنظر ندارد. رای صادره غيابی و ظرف ده روز 
قابل واخواهی در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد 
نظر استان اصفهان است. م الف11055 دادرس شعبه 21 دادگاه كيفری دو اصفهان 

)121 جزايی سابق(



یادداشت یادداشت

کتاب

مدیر روابط عمومی موسس��ه خانه کتاب، از افزایش 16 درصدی 
تولید کتاب در س��ه ماه اول امس��ال در مقایس��ه با سال گذشته 
خبر داد.س��یدمحمد طباطبائی افزود: در س��ه ماهه اول امسال 
16 هزار و 377 عنوان کتاب تولید ش��ده که در مدت مشابه سال 
گذش��ته این رقم 14 ه��زار و 100 عنوان بوده اس��ت. وی اضافه 
 ک��رد: در بخش کلی��ات 301 عن��وان کتاب، فلس��فه 608، دین

دو هزار و 268، علوم اجتماعی یک هزار و 952، زبان 438، علوم 
طبیعی و ریاضیات 590، علوم علمی دو هزار و 666، هنر 558 و 

ادبیات دو هزار و 634 عنوان در این مدت منتشر شده است. 
طباطبائی همچنین گفت: تاری��خ و جغرافیا با 784 عنوان کتاب، 
کمک درس��ی یک هزار و 132و کودک با دو ه��زار و 446 عنوان 
کتاب از دیگر تولیدات در سه ماه امس��ال بوده است. مدیر روابط 
عمومی موسس��ه خانه کتاب با اش��اره به اینکه بیشترین افزایش 
کتاب در مقایس��ه با سال گذش��ته در رده کمک درسی به میزان 
153 درصد بوده است، ادامه داد: بیش��ترین کاهش تولید کتاب 
نیز در حوزه فلس��فه با هفت درصد اس��ت. طباطبائی اضافه کرد: 
در سه ماهه اول امس��ال بیشترین ش��مارگان کتاب با 6 میلیون 
و 481 هزار و 930 نس��خه مربوط به کودک و نوجوان و س��پس 
کتاب ه��ای دینی با چه��ار میلی��ون و 610 هزار و 132 نس��خه 
 اختصاص دارد. ب��ه گفته وی، کت��اب های تالیف��ی 21 درصد و 
کتاب های ترجمه ش��ده نیز س��ه درص��د در این م��دت افزایش 
داش��ته اس��ت. طباطبائی با بیان اینک��ه کتاب ه��ای چاپ اول 
نیز 27 درص��د افزایش دارد، اف��زود: در حوزه ک��ودک و نوجوان 
کتاب ه��ای تالیفی یک ه��زار و 435 عنوان بوده که حدود س��ه 
درصد در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته افزایش داشته 
اس��ت. وی اضافه کرد: کتاب های ترجمه ش��ده در حوزه کودک 
 و نوجوان نیز یک ه��زار و 11 عنوان بوده ک��ه 16 درصد افزایش 
دارد. مدیر روابط عمومی موسس��ه خانه کتاب گفت: 232 عنوان 
کتاب نیز در این مدت بیش از یک بار به چاپ رسیده اند.طباطبائی 
 با بیان اینکه 50 ناش��ر عمومی در س��ه م��اه اول امس��ال پر کار 
بوده اند، گفت: تعداد مولفان کتاب به تفکیک جنس��یتی، هشت 
هزار و 968 مرد و دو هزار و 481 زن بوده اند. وی اظهار کرد: تعداد 

مترجمان مرد نیز دو هزار و 61 نفر و زن 952 نفر است.

هدف اصلی رس��انه ها تغییر رفتار مخاطبان و کنترل 
آنهاست و این ربطی به نوع رسانه، خودی و غیر خودی 

ندارد و جزء ذات رسانه است.
دکتر بنی هاشمی با اشاره به اینکه اگر ما متوجه شویم 
غذاهای یک رس��توران روز گذشته چند نفر را مسموم 
 کرده است قطعا از آن رس��توران غذا تهیه نمی کنیم، 
به مصرف رسانه ای در کشورمان اش��اره کرد و با طرح 
این سوال که ما در شکم مغز خود چه چیزی می ریزیم؟ 
بحث خود را راجع به نقش رسانه ها در دگرگونی هویت 

فرهنگی آغاز کرد.
مباحث اساسی در حوزه فرهنگ و ارتباطات

 بنی هاش��می گف��ت: ام��روزه چیدمان اکث��ر خانه ها 
به گونه ای تنظیم شده است که کانون توجه تلویزیون 
است و مبلمان خانه ها به سمت این جعبه جادویی است 
و محوریت آن نه فقط در چیدمان ک��ه در گفتگوهای 
 دوس��تانه و خانوادگ��ی ه��م بس��یار پر رنگ اس��ت؛

به گونه ای که ما بخش زیادی از تعامالت و گفتگوهای 
خانوادگی مان درباره تعریف از سریال های شب گذشته 

تلویزیون می گذرد.
وی که مبنای مطالعه خود را مدل مش��ارکت همگانی 
برای ساختن فردایی بهتر انتخاب کرده بود به تغییرات 
هویتی در فرهنگ ایرانی ها اشاره کرد و افزود: واقعا باید 
از خودمان س��وال کنیم که چه اتفاقی افتاده است که 
اصفهانی ها دیگر عمارت هایی نظیر عالی قاپو و مسجد 
شیخ لطف اهلل نمی س��ازند و در این میان، فرهنگ که 
دارای زیر مجموعه های مختلف و متعددی اس��ت چه 
نقش��ی در نظام ارتباطات انس��انی دارند، که برای این 
 س��وال باید به نظام جدی��د ارتباط��ات و تغییراتی که 
رسانه ها در ارتباطات انسانی ایجاد کرده اند اشاره کرد.

این دکت��رای ارتباطات به س��ه عرص��ه اصلی موضوع 

مخاطب شناسی در رسانه اشاره کرد و افزود: شناخت 
مخاطبان رس��انه ها، فرآیند و کارکرد رسانه ها و تاثیر 
رسانه بر مخاطبان، سه موضوع اصلی موضوع مخاطب 
شناسی رسانه را ش��کل می دهد و در این میان تغییر 
طرز تلقی و هدایت فکر و کنترل رفتار مخاطبان اساس 
مطالع��ات روانش��ناختی در حیطه مخاطب شناس��ی 
را تش��کیل می دهد. در واق��ع هدف اصلی رس��انه ها 
تغییر رفتار مخاطبان و کنترل آنهاس��ت؛ و این ربطی 
به نوع رس��انه، خودی و غیر خودی ن��دارد و جزء ذات 

رس��انه اس��ت، حال چه کارکردی مثبت داشته باشد 
چه کارکردی منفی، بنابراین رسانه ها برای این تغییر 
رفتار، اهداف شان را بر اساس نیازهای مخاطبان شکل 
می دهند و می توانند با برنامه ریزی روی اساسی ترین 
نیازهای انسانی، نقش رهبری افکار عمومی را در دست 
بگیرند و در این میان انواع رسانه های مختلف از رادیو، 
تلویزیون، کتاب، سینما، مطبوعات، مجالت، اینترنت 
 و... را به س��وی مخاطبان خ��اص خود نش��انه گیری 
می کنند و بر اس��اس هم ذات پنداری که در مخاطب 
ایجاد می کنند قضاوت های کلی را در مورد یک موضوع 
ایجاد می کنند، بنابراین روبرو ش��دن هوشمند با انواع 
رسانه ها در دنیای امروز بسته به نوع آنها متفاوت است.

دکتر بنی هاش��می به دو وجه اصلی اهداف رس��انه ها 
اش��اره کرد و  افزود: رس��انه های امروز 2 وجه اصلی را 
دنبال می کنند: 1- هدایت و جه��ت دهی انگیزه ها و 
هیجان های مخاطبان 2- ساماندهی ماهیت و کیفیت 
یادگیری مخاطب��ان )تغییر یادگیری(؛ لذا بد نیس��ت 
از خود س��وال کنیم واقعا چرا ش��بکه های ماهواره ای 
فارس��ی زبان اینقدر مثل قارچ در حال رشد هستند؟ 
واقعا این شبکه ها از سر دلس��وزی برای اوقات فراغت 

ما این هم��ه هزینه می کنند؟ چرا با خ��رج میلیون ها 
 دالر اینقدر برای ما زحمت می کشند؟ آیا شبکه های 
ماه��واره ای فارس��ی زبان عاش��ق ما هس��تند؟ خیر؛ 
بی ش��ک پاس��خ چیزی نیس��ت ج��ز اینک��ه بگوییم 
این رس��انه ها به دنب��ال جهت دادن به رفت��ار و ذهن 
مخاطبان خود هس��تند و برای این منظ��ور بر خالف 
کش��ورهای عربی که نیاز ب��ه تغییر زبان ب��رای نفوذ 
در هوی��ت و فرهن��گ ش��ان نب��ود، در کش��ور م��ا 
و ب��ا تفاوت هویت��ی ایرانی ها ب��ا تولید س��الیانه یکی 
 دو ش��بکه فارس��ی زبان به س��مت ما حمل��ه کردند، 
 چ��را ک��ه زب��ان نق��ش اساس��ی در ارتباط��ات م��ا

 ایرانی ها ایفا می کند و بدون برداشتن این فاصله زبانی 
 نمی توانس��تند به این راحتی ها در فرهن��گ ما نفوذ 

کنند.
دکت��ر بن��ی هاش��می در ادام��ه ب��ه مان��دگاری و 
امت��داد تاریخ��ی کاره��ا اش��اره ک��رد و اف��زود: اگر 
کارک��رد نهادهای��ی همچ��ون دانش��گاه، خان��واده، 
مدرس��ه، نهاده��ای اقتص��ادی، سیاس��ی، قضای��ی، 
 فرهنگ��ی و... دچ��ار اخت��الل ش��وند جامع��ه ب��ا 

تاخر زمانی 15 تا 20 ساله در آینده، دچار بحران خواهد 
شد. اما عالجش چیست؟ امروزه همه ما از آسیب های 
فرهنگی و انحرافات اجتماعی صحبت می کنیم و این 
موضوع نقل محافل ماست و همه را سرزنش می کنیم 
به جز خودمان در صورتی که طبق دستورالعمل دینی، 
 عرفانی و ملی باید اول س��راغ اص��الح خودمان بریم؛ 
اما ما بر مبنای گریز از مس��وولیت همه خواستار تغییر 
هس��تیم، اما حرف از تغییر خودمان که می رسد لنگ 
می زنیم و همین باعث می شود هر روز جلوه های منفی 
آسیب ها زیاد تر و زیادتر شود؛ چرا که رویکرد گریز از 

مسوولیت در حیطه فرهنگی باعث 1- جادویی شدن 
مش��کالت 2- رکود عمل 3- آش��فتگی در جستجوی 
مش��کل 4-  راه حل های عجیب، غی��ر منطقی و من 
 درآوردی 5-پرخاش��گری  و 6- نوس��ان ارزش ه��ای 

می شود.
 IQ بنی هاش��می در ادامه صحبت های��ش به موضوع
EQ ، و CQ اش��اره ک��رد و افزود: ام��روزه در ادبیات 
علمی جهان ش��اخص س��وم یعنی CQ معیار هوش 
انس��انی اس��ت و CQ به معنای هوش ارتباطی است 
 اینک��ه ی��ک ف��رد در ارتباطات خ��ود چگون��ه رفتار 

می کند.
نقش رسانه ها در دگرگونی هویت فرهنگی 

این دکترای علوم ارتباطات نقش رسانه ها در دگرگونی 
هویت فرهنگی به حوزه هایی که رسانه ها به آن ورود 
پیدا می کنند اش��اره کرد و گفت: اخالق، خش��ونت، 
اذیت، انگیزه، هیج��ان، یادگیری، تفریح، س��رگرمی 
و... تمام میدان هایی است که رس��انه های امروز برای 
آن برنام��ه ریزی می کنن��د و بر خالف گذش��ته دوره 
زورگویی در انتقال اطالعات در رسانه ها گذشته است 
و تکنیک » اقناع« به جای » القاء« گل سرسبد تمامی 
شگردهای رسانه شده اس��ت؛ چرا که اقناع در مباحث 
روانشناختی دارای آزادی است رسانه ها با این تکنیک 
به دنبال کنترل رفتار مخاطبان خود هس��تند و رسانه 
های دنیای جدید با گزینش گری روایت ها، خوشان را 
از حقیقت و یا مجاز به مخاطبان خود عرضه می کنند 
و در اکثر م��وارد با ایجاد لذت های کاذب و س��اختگی 
به مخاطبان خود جهت می دهن��د.و در پایان »به بغل 
دس��تی خود نگاه نکنید« چرا که خود ش��ما ناخدای 
کشتی عرصه فرهنگ خودتان هستید و باید در مقابل 

تهاجم فرهنگی، دفاع فرهنگی کرد و الغیر.

هدف اصلی رسانه ها، کنترل و تغییر رفتار 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای
پرونده:  شماره   9409970351300480 دادنامه:  شماره   5/102
حسين  آقای  خواهان:   930982 شعبه:  بايگانی  شماره   9309980351300863
نشانی  به  غالمرضا  فرزند  صباغ  عبدالرحيم  آقای  وكالت  با  اكبر  فرزند  پورمحمدی 
اصفهان رهنان ميدان شاهد مجتمع صاد طبقه دوم. خواندگان: 1- آقای فخرالزمان 
فرزند  زاده  ساالريان  اصغر  آقای   -3 زاده  ساالريان  پريچهر  خانم   -2 زاده  ساالريان 
عبدالجواد 4- خانم مهرانگيز ساالريان زاده 5- خانم صديقه ساالريان زاده 6- آقای 
آقای محمد مهدی  المكان. 7-  نشانی مجهول  به  زاده همگی  علی محمد ساالريان 
 -9 ابوالقاسم  فرزند  زاده  ساالريان  محسن  آقای   -8 ابوالقاسم  فرزند  زاده  ساالريان 
زاده  ساالريان  فائزه  خانم   -10 ابوالقاسم  فرزند  زاده  ساالريان  حسين  محمد  آقای 
فرزند ابوالقاسم 11- خانم زهرا ساالريان زاده فرزند ابوالقاسم 12- خان مليحه الزمان 
از دولت، خ  باالتر  به نشانی تهران، خ شريعتی،  جناب اصفهانی فرزند احمد همگی 
دكتر  منزل  امانی، پ11،  قربانی، ك  حيدری، ك  شهيد  خ  سابق،  زرگنده  خاقانی، 
حسين ساالريان. خواسته: الزام به تنظيم سند رسمی ملك گردشكار: دادگاه با بررسی 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
به  صباغ  عبدالرحيم  وكالت  با  پورمحمدی  حسين  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای 
و  پريچهر  و  فخرالزمان  و  زاده  ساالريان  محمد  علی  و  زاده  ساالريان  اصغر  طرفيت 
و زهرا همگی  فائزه و محمدمهدی و محمد حسين  و  مهرانگيز و صديقه و محسن 
ساالريان زاده و مليحه الزمان جناب اصفهانی بخواسته الزام خواندگان به انتقال سند 
رسمی سه حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ يكباب خانه پالك ثبتی 961 بخش 3 
ثبت اصفهان به انضمام قدرالحصه از 4 دانگ مشاع از داالن اشتراكی پالك 962 و 
به انضمام مستراح از پالك 1/961 سمت غربی خانه به انضمام هزينه دادرسی و حق 
الوكاله وكيل با توجه به محتويات پرونده و مستندات ابرازی خواهان وكالتنامه رسمی 
شماره 120005 مورخ 84/12/11 دفتر اسناد رسمی شماره 261 تهران كه از سوی 
مرحوم ابوالقاسم ساالريان زاده و ساير خواندگان به خواهان اعطاء گرديده است و ورثه 
ابوالقاسم ساالريان نيز در مانحن فيه طرف دعوی قرار گرفته اند و با توجه به پاسخ 
استعالم ثبتی به شماره 13930600202300187 مورخ 93/12/25 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان كه اعالم داشته سه حبه مشاع از خانه پالك 961 و چهار 
دانگ مشاع از داالن اشتراكی يا خانه 962 به انضمام مستراح 1/961 سمت غربی در 
مالكيت مرحومه فاطمه صغری فانی تبريزی بوده كه به وراث وی انتقال قهری يافته 
نموده اند و خواندگان  تنظيم  با خواهان  را  نيز وكالتنامه رسمی مذكور  نامبردگان  و 
عليرغم ابالغ قانونی اخطاريه در دادگاه حاضر نشده اند و دفاعی كه موثر در دعوی باشد 
از خود به عمل نياورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخيص عليهذا دادگاه به 
استناد مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون 
مدنی حكم به محكوميت خواندگان به انتقال سند رسمی سه حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ پالك ثبتی 961 بخش 3 ثبت اصفهان به انضمام قدرالحصه از چهار دانگ 
از پالك 1/961 سمت  انضمام مستراح  به  و  با پالك 962  اشتراكی  از داالن  مشاع 
غربی خانه بنام خواهان در يكی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ يك ميليون و 
چهارصد و هفتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل در حق 
از ابالغ  خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس 
قابل واخواهی در همين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهی 
در دادگاه تجديد نظر استان اصفهان می باشد. م الف11623 رئيس شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9409976825300315 دادنامه:  شماره   5/103

9309986825300238 شماره بايگانی شعبه: 930250 خواهان: آقای سعيد ابراهيم 
نجف آبادی فرزند حسينعلی با وكالت آقای سيد حسين شريعتی نجف آبادی فرزند 
سيد عطاءاله به نشانی نجف آباد خيابان قدس مركزی جنب دفتر هواپيمايی ساختمان 
زبان كوشش واحد سوم كد پستی 8517616777 خوانده: آقای رسول باقری فرزند 
مجتمع  گلخانه  خ  بهارستان  خ  امام خمينی  خ  اصفهان  نشانی شهرستان  به  عباس 
شاهين 14 طبقه اول واحد 3. خواسته ها: 1- پرداخت حق الوكاله 2- مطالبه خسارت 
3- مطالبه وجه بابت.. گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی 
اعالم بشرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
سعيد ابراهيم فرزند حسينعلی با وكالت آقای سيد حسين شريعتی به طرفيت آقای 
رسول باقری فرزند عباس مبنی بر مطالبه مبلغ يكصد و پنجاه و يك ميليون ريال بابت 
خسارت ناشی از تاخير در اجرای تعهدات قراردادی موضوع قرارداد مورخ 92/4/5 با 
توجه به مفاد دادخواست خواهان و قرارداد فروش مستند دعوی كه حسب مفاد آن 
خوانده متعهد شده ظرف مدت يكصد روز از تاريخ امضای قرارداد نسبت به تحويل دو 
دست قالب دايكست قفل ولوالی مارك زيمنس اقدام نمايد و در صورت تاخير بيش 
از ده روز در انجام تعهد به ازای هر روز تاخير مبلغ پانصد هزار ريال به عنوان خسارت 
اينكه متعهد له قرارداد )آقای جواد عرب( موضوع  به طرف مقابل بپردازد و نظر به 
قرارداد و امتيازات آن را با موافقت خوانده به خواهان منتقل نموده و خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان ايراد يا دفاعی 
به عمل نياورده و دليلی بر اجرای تعهد و يا بی اعتباری قرارداد مستند دعوی ارائه 
ننموده لذا دعوی خواهان ثابت است دادگاه با استناد به ماده 230 قانون مدنی و مواد 
قانون آئين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت   198-519-515
مبلغ يكصد و پنجاه و يك ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق 
مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد اين رای غيابی و ظرف مهلت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن تا بيست روز قابل تجديد 
رئيس  الف 11104  م  است.  اصفهان  استان  نظر  تجديد  های  دادگاه  در  نظرخواهی 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9409970361700288 دادنامه:  شماره   5/104
فالح  ليال  خانم  خواهان:   931113 شعبه:  بايگانی  شماره   9309980361701086
دوست سراوانی فرزند حسن به نشانی اصفهان، سپاهان شهر بلوار غدير كوچه سبالن 
مجتمع نگين، نگين يك. خوانده: آقای اصغر موزرمنی فرزند يوسف به نشانی مجهول 
ختم  پرونده  محتويات  و  اوراق  به  نظر  خودرو  پالك  فك  به  الزام  خواسته:  المكان 
رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نمايد: رای 
به  فرزند حسن  فالح دوست سراوانی  ليال  خانم  در خصوص دعوی خواهان  دادگاه: 
طرفيت خوانده آقای اصغر موزرمنی فرزند يوسف به خواسته الزام خوانده به فك پالك 
خودرو به شماره انتظامی 989 م 73 ايران 13 دادگاه نظر به اقرار خواهان به فروش 
خودرو و مالكيت رسمی ايشان و اينكه فك پالك و صدور پالك جديد بنام خريدار از 
الزامات ضمنی قرارداد است و خوانده علی رغم ابالغ در جلسه رسيدگی حاضر نشده و 
ايراد و دفاعی به عمل نياورده است فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستند 
به مواد 220 قانون مدنی و 198 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به الزام خوانده به 
فك پالك خودرو موضوع خواسته صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان اصفهان می باشد. م الف11091 رئيس شعبه 

بيست و هشتم دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رای
پرونده:  شماره   9409970351200280 دادنامه:  شماره   5/105
9209980351200804 شماره بايگانی شعبه: 920822 خواهان: آقای سيد سعيد 
بانك ملت.  بلوار طالقانی جنب  آباد برخوار خ  آبادی به نشانی دولت  حسينی دولت 
خوانده: آقای رامين فاضلی فارسانی فرزند عجم به نشانی اصفهان خ كاخ سعادت آباد 
شرقی كوی سعدی پ 94653 خواسته: الزام به فك پالك خودرو . دادگاه با بررسی 
محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: 
رامين  به طرفيت  آبادی  دولت  در خصوص دعوی سيد سعيد حسينی  دادگاه:  رای 
فاضلی فارسانی فرزند عجم به خواسته الزام به تعويض پالك يك دستگاه خودرو پژو 
206 به شماره انتظامی 119 د13 ايران 43، نظر به احراز انتقال مالكيت خودرو از 
سوی خواهان به خوانده در قالب عقد بيع به موجب سند رسمی 46170، 84/5/29 
دفتر خانه 96 اصفهان و تعهد خوانده به حضور جهت تعويض پالك خودرو موصوف و 
با توجه به ضرورت قانونی تعلق پالك به مالك مذكور به استناد مواد 10، 219 و 225 
قانون مدنی، حكم بر اجابت خواسته به شرح فوق صادر و اعالم می نمايد. رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف 
مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود. م الف11079 رئيس 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9309970351201827 دادنامه:  شماره   5/106
محمود  آقای  خواهان:   930724 شعبه:  بايگانی  9309980351200704شماره 
ميرزايی فرزند امان اله به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت شرقی ك 24 
فرعی 3 پ42 . خواندگان: آقای سيد ميثم موسوی فرزند سيد اسماعيل 2- آقای سيد 
حسن موسوی فرزند سيد اسماعيل همگی به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه 
وجه چك. دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی 
اله  امان  مبادرت به صدور رای می نمايد: رای دادگاه دعوی محمود ميرزايی فرزند 
بطرفيت سيد ميثم و سيد حسن هر دو موسوی بخواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 
انضمام  به  ايران  ملی  بانك  عهده   89/3/27 مورخ   36399 شماره  چك  وجه  ريال 
گواهی  و  خواهان  يد  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق 
عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خواندگان دليلی كه حكايت از 
پرداخت دين يا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت است لذا 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسی 
ريال  مبلغ 70/000/000  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محكوميت  بر  مدنی حكم 
چنين خسارت  هم  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  و 2/500/000  خواسته  اصل  بابت 
تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانك مركزی بر عهده اجرای احكام ميباشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نمايد. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و 
پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود. م الف 

11078رئيس شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9209970351200494 دادنامه:  شماره   5/107
8909980351201166 شماره بايگانی شعبه: 891175 خواهان ها: 1- آقای فيروز 
حاجی وندی 2- آقای حميد رضا جهانگرد همگی به نشانی اصفهان جرقويه نصرآباد 
اله  اكبر درخشان 2- آقای حجت  . خواندگان: 1- آقای علی  پشت شهرداری پ 2 
ترابی همگی به نشانی مجهول المكان. خواسته ها: 1- مطالبه طلب 2- تامين خواسته. 

شرح  به  و  اعالم  رسيدگی  ختم  پرونده  محتويات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشكار: 
ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه در خصوص دعوی آقايان حميدرضا 
جهانگرد نصر آبادی فرزند پرويز و فيروز حاجی وندی به طرفيت آقايان حجت اهلل 
ترابی فرزند كريم و علی اكبر درخشان به خواسته مطالبه مبلغ 145/991/330 ريال 
از  برابر استعالم صورت گرفته  اينكه  به  اوالً: نظر  قانونی-  انضمام مطلق خسارات  به 
موسسه مالی اعتباری قوامين خوانده اول گيرنده تسهيالت شماره 1104104 از آن 
موسسه بوده و خواهانها و خوانده دوم ضامنين وی بوده آن دعوای مطروحه توجهی 
قرار  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   89 و   84 مواد  استناد  به  لذا  ندارد  دوم  خوانده  به 
دريافتی  مبالغ  به  توجه  با  ثانياً:  گردد  می  اعالم  و  صادر  نامبرده  به  نسبت  دعوا  رد 
ازضامنين )خواهانها( توسط موسسه قوامين كه در پاسخ استعالم به آن اشاره شده 
است و از سوی خوانده اول هيچ گونه دفاعی كه اعالم برائت وی را اقتضاء نمايد به 
نيامده دادگاه دعوای مطروحه عليه خوانده اول را ثابت تشخيص و به استناد  عمل 
مواد 515 و 198و 522 و 519 قانون آيين دادرسی مدنی و 684 و 723 قانون مدنی 
حكم بر محكوميت خوانده اول به پرداخت 52/263/000 ريال بابت اصل خواسته در 
حق خواهان اول و 49/678/631 ريال در حق خواهان دوم و پرداخت 3/041/000 
ريال بابت مجموع خسارات دادرسی و همچنين خسارت تاخير در تاديه بر اساس نرخ 
بانك مركزی كه محاسبه آن بر عهده اجرای احكام خواهد بود در  از سوی  اعالمی 
حق خواهانها به نسبت طلب صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مدت 
20 روز قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در 
دادگاه تجديد نظر استان خواهد بود. م الف11076 رئيس شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9409970350300394 دادنامه:  شماره   5/108
محسن  آقای  خواهان:   940024 شعبه:  بايگانی  شماره   9409980350300021
طبقه   5 ماكان  مجتمع  نيكبخت  خيابان  اصفهان،  نشانی  به  شهريار  فرزند  نوروزی 
سوم واحد 37. خوانده: آقای غالم انصاری فرزند جهانگير به نشانی مجهول المكان. 
تاديه 2- مطالبه وجه چك. گردشكار: دادگاه  تاخير  خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
به بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای دادگاه. در خصوص دادخواست آقای محسن نوروزی فرزند شهريار به 
به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و هشتاد  فرزند جهانگير  انصاری  آقای غالم  طرفيت 
بانضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخير تاديه به شرح  و دو ميليون ريال 
دادخواست با توجه به محتويات پرونده و مدارك پيوست از جمله قبض شماره 63158 
به  نه مرتبه وجوهی  به موجب آن در  مورخ 92/5/23 و پرينت حساب خواهان كه 
حساب خوانده به شماره ی كارت 603799110875480 به ميزان خواسته صادرات 
كه شماره حساب 0329034446001 و 5480 به عنوان چهار رقم آخر شماره كارت 
توسط  پرداختی  احراز می گردد كه وجوه  است  نموده  ثبت  نام خوانده  به  را  بانكی 
خواهان به حساب خواهان بوده است و با توجه به اينكه از سوی خوانده دفاعی به 
عمل نيامده و دليلی بر مديون بودن خواهان ارائه نشده است دادگاه دعوی خواهان 
را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 265 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آئين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد و دو ميليون ريال 
باضافه خسارت تاخير تاديه از تاريخ 94/1/10 تا زمان پرداخت بابت اصل خواسته و 
مبلغ پنج ميليون و پانصد و چهل و پنج هزار ريال به عنوان هزينه دادرسی و تمبر در 
حق خواهان محكوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همين دادگاه و سپس قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان اصفهان 

می باشد. م الف11067 رئيس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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می خواهم آقای گل 
لیگ  برتر 

شوم

تالش قهرمان المپیک 
 برای بازگشت به 

اردوی کشتی

حمزه یون��س، مهاج��م تونس��ی تراکتورس��ازی که گفته می ش��ود ب��ا قیمت 
 باالیی با این باش��گاه عقد قرارداد کرده اس��ت تا جای خالی ادرلوس��یانو ادینهو 

را پر کند.
وی درخص��وص حض��ورش در این تیم گف��ت: » ه��م از نظر داش��تن بازیکنان 
حرفه ای و هم از نظر داش��تن هواداران فوق  العاده، تیم تراکتورس��ازی را بهترین 
 تیم ای��ران می دانم و به همین عل��ت بود که انتخ��اب اولم، حض��ور در تراکتور

 شد. البته اطالعاتي را هم از تراکتورسازي دارم و مي دانم که این تیم سال گذشته 
در آستانه قهرماني قرار داشت«.

 این بازیکن اضافه کرد: » من امس��ال به اینجا آمده ام تا ب��ه قهرماني تراکتور در 
لیگ  برتر کمك کنم و امیدوارم بتوانم در این تیم به عناوین و موفقیت هاي زیادي 
دست پیدا کنم. همچنین خیلي امیدوار هستم که بتوانم عنوان آقاي گلي را براي 
تراکتورسازي کسب کنم. اما مهم تر از کسب عنوان آقاي گلي براي من، قهرماني 
تراکتورسازي در رقابت هاي لیگ  برتر فوتبال باشگاه هاي ایران و سایر مسابقات 

است که در مرحله اول براي موفقیت تیمم تالش مي کنم« .

 امید نوروزی، مرد طالیی المپیك ۲۰۱۲ لن��دن همچنان دوران محرومیت خود 
 را با آموزش اجباری فرنگی کاران رده نونهال و نوجوان استان های مستعد سپری 
می کند.چندی پیش قهرمان طالیی کشتی فرنگی کشورمان بعد از ایجاد درگیری 
و حاش��یه در حین برگزاری رقابت ه��ای انتخابی تیم ملی ب��ا محکومیتی خاص 
روبرو ش��د که در حال حاضر مشغول س��پری کردم دوران محرومیت خود است.
 امید نوروزی به دلی��ل اقدامات دور از اخالق خود در حاش��یه رقابت های انتخابی

 می بایس��ت به م��دت ش��ش هفته در ی��ك مهلت ش��ش ماه��ه با حض��ور در 
اس��تان های مس��تعد کش��تی فرنگی در رده نونهاالن و نوجوان��ان، فعالیت های 
 آموزش��ی انجام دهد و در نهایت گواهی انجام اقدامات خود را به فدراس��یون ارائه 

دهد.
از سویی دیگر این قهرمان المپیك طی این مدت بارها با اظهار ندامت و پشیمانی 
اعالم کرد همچون یك سرباز آماده خدمت به کشتی است و می تواند با حضور در 

اردوهای تیم ملی، دوباره برای کشورمان افتخارآفرینی کند.

23  بازیکن جام جهانی 2016 کجا هستند ؟
 بازیکنی که با یک میلیون 

به استقالل رفت
مدیرعامل سابق استقالل یکی از جالب ترین خاطراتش را بازگو می کند.

علی فتح اهلل زاده می گوید علی موسوی مهاجم اسبق این تیم را با یك 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به استقالل برد. 

مدیرعامل سابق آبی ها یادی از قدیم ها می کند و می گوید: » آن موقع 
که پول نبود. ما یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دادیم علی موسوی را از 
پاس گرفتیم. البته نمی دانم این ش��ایعه از کجا در آمد که ما آن موقع 
۲۰ میلیون برای رضایتنامه اش دادیم. برای شما یك چیز جالب بگویم. 
ما یك میلیون و ۲۰۰ ، موسوی را خریدیم و او را به لورکوزن 9۰۰ هزار 

مارک فروختیم«. 
او ب��ا خن��ده درب��اره چگونگ��ی آوردن پ��ول ق��رارداد موس��وی ب��ه 
 ای��ران می گوی��د: » م��ن پ��ول ها را ب��ا چم��دان ب��ه ای��ران آوردم.

 نمی فهمیدیم که آن موقع، داغ بودیم. یك میلیون مارک در یك کیف 
سامسونت بود. در خیابان کیف را گرفتم دس��تم و می رفتم. کالموند، 
مدیر لورکوزن در بانك گفت:  ببین فتح اهلل زاده من پول را االن به شما 
می دهم و دیگر مس��وولیتی در قبال آن ندارم. من نمی فهمیدم که او 
دارد چه می گوید. پول را برداشتم و آوردم. یادم هست در فرودگاه که 
چمدان را گذاشتیم در گیت بازرسی منزوی گفت نگاه کن چشم پلیس 
دارد مثل فرفره می چرخد. در دستگاه دیده بود که در کیف کلی پول 

است، هول شده بود«.

 ادعای عجیب پرسپولیسی ها 
در نقل و انتقاالت

برخالف تالش های زیادی که برای پیوس��تن ضرغام اسماعیل مدافع 
تیم ملی عراق به پرسپولیس انجام شد، این اتفاق رخ نداد.

علی اکبر طاهری، سرپرست باشگاه پرس��پولیس می گوید جذب این 
بازیکن اصال در اولویت پرسپولیس نبوده است! طاهری می گوید: » ما این 

بازیکن را فصل پیش می خواستیم، اما او بازیکن تیم پلیس عراق است.
آن زمان هم به دلیل برخي مشکالت قانوني او را جذب نکردیم، چراکه 
در تیم عراقي به میدان رفته بود. امسال هم اقداماتي انجام دادیم. او در 
لیست برانکو بود و ما هم تالش مان را کردیم تا این بازیکن را جذب کنیم. 
البته ایشان در اولویت ما قرار نداش��ت، ولي او را هم در لیست مان قرار 
دادیم و نفر دیگري را در اولویت قرار داده بودیم و مذاکراتي را با او انجام 
دادیم ولي او ترجیح داد با باشگاه فصل گذشته اش ادامه همکاري دهد.

درباره ضرغام اسماعیل باید بگویم که خیلي ها خودشان را به عنوان مدیر 
برنامه هاي او معرفي کردند، ولي ما با مدیر بر نامه هاي اصلي او در تماس 
بودیم و صحبت کردیم. او به ما گفت این بازیکن، آزاد نیست و چهار سال 
دیگر با تیمش قرارداد دارد. بر همین اساس تنها راهي که باقي مي ماند 
این است که ما اسماعیل را به صورت قرضي جذب کنیم. ما هم اقدامات 
الزم را انجام دادیم، اما در پایان باشگاه پلیس عراق این مساله را قبول 

نکرد. ظاهرا آنها مي خواستند که این بازیکن را به اروپا بفرستند.
بر همین اساس این بازیکن از لیست ما خارج شد و ما به دنبال بازیکنان 
دیگري هس��تیم«.  البته این رفتار مدیر پرسپولیس، مسبوق به سابقه 
است. همین هفته پیش یك تیم شهرستاني حرف از انتخاب نیلسون 
 زد و چون او قرارداد بست، دوس��تان گفتند از اول او را نمي خواستیم! 

این حرکت را دیگران هم کرده اند، آن قدر که انگار مد روز است .

کادرفنی باعث جدایی ام از استقالل شد
دروازه بان فصل پیش تیم فوتبال اس��تقالل اعالم کرد کادرفنی باعث 

جدایی  اش از این تیم آبی پوش تهران شد.
محسن فروزان، در مورد دالیل جدایی اش از تیم فوتبال استقالل تهران، 
ضمن بیان مطلب فوق گفت: کادرفنی استقالل باعث جدایی ام از این تیم 

شد و بنابردالیلی باعث شدند که نتوانم در این تیم بمانم.
وی اضافه کرد: به خاطر هواداران استقالل حتی در چند جلسه تمرین 
گروهی تیم شرکت کردم، اما در نهایت نتوانستم به همکاری ام با این تیم 
ادامه دهم. امروز هم به هیات فوتبال استان تهران آمدم تا برگه خروج از 

تهران خود را دریافت کنم.
دروازه ب��ان فصل پیش تی��م فوتبال اس��تقالل ادامه داد: با اس��تقالل 
 قرارداد سه ساله داشتم و می خواستم حداقل ۵ سال در این تیم بمانم، 
اما نگذاشتند این اتفاق رخ دهد. امروز ۲۷ ساله هستم و می خواهم تا ۳۷ 

سالگی به دروازه بانی ادامه دهم.
وی با بیان اینکه خیلی حرف ها در دلش باقی مانده، تاکید کرد: به زودی 
 صحبت هایم را بیان می کنم تا هواداران بدانند چرا از اس��تقالل رفتم، 

اما فعال زمان مناسبی برای گفتن این مسائل نیست.
 فروزان در مورد مبلغ قراردادش با تیم س��یاه جامگان صحبت نکرد و 
در خصوص دیدار روز پنجشنبه تیم جدیدش با استقالل گفت: صحبتی 
در مورد این بازی هم ن��دارم، اما به زودی حرف های��م را با خبرنگاران 

مطرح می کنم.

 تلخ ترین خداحافظی صادقی 
با  استقاللی ها 

امیرحسین صادقی که پس از جدایی از استقالل به تیم صبای قم 
ملحق شده پیامی برای آبی پوشان منتشر کرد.

مدافع فصل پیش استقالل نوشت: » مي خواستم تشکر کنم از 
دوستانی که  این مدت زحمات بسیار زیادي را برای من کشیدن؛ 
از کاپیتان مجیدی ممنونم حمایت کردن برای موندنم. همچنین 
منصورخان پورحیدری عزیز، آقای نظری و بهرام امیری عزیز و 
همچنین تش��کر ویژه از تمام هواداران خون گرم اس��تقالل که 
حمایت کردین از این فرزند کوچك استقالل. به امید دیدار در 

آینده نزدیك«.
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دونده المپیکی اصفهان گفت: 6 ساعت بعد از رکوردشکنی من در ماده 
۱۰۰ متر جام کازانف، حسن تفتیان دوباره رکورد مرا شکست، ولی من 

باز هم رکورد او را خواهم زد.
 رضا قاسمی که در ماده ۱۰۰ متر جام کازانف قزاقستان، موفق به کسب 
سهمیه المپیك ۲۰۱6 ش��د در گفتگو با اظهار داشت: مسابقات دوی 
۱۰۰ متر، رقابت خوبی بود و من هم برای کس��ب س��همیه المپیك به 

قزاقستان آمده بودم.
وی افزود: با توجه به رکوردی که در مسابقات قهرمانی آسیا ثبت کرده 
بودم، هم مسووالن فدراسیون و هم خودم امید زیادی به کسب سهمیه 

المپیك داشتیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد.
وی در مورد رکوردی که در ماده ۱۰۰ مت��ر ثبت کرد گفت: در مرحله 
مقدماتی این ماده، زم��ان ۱۰ ثانیه و ۱4 صدم ثانی��ه را ثبت کردم که 
ضمن شکس��تن رکورد ملی که در دس��ت حس��ن تفتیان بود، موفق 
به کسب س��همیه المپیك ش��دم. در مرحله فینال هم با همین زمان 
نایب قهرمان ش��دم و حس��ن تفتیان با زمان ۱۰ ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه 

قهرمان شد و دوباره رکورد من را شکست.
قاسمی، در پاسخ به این سوال که رکورد ماده ۱۰۰ متر چقدر در دست 
او بود گفت: 6 ساعت بعد از رکوردشکنی من، تفتیان دوباره رکورد مرا 

شکست ولی من باز هم رکورد او را خواهم زد.
ملی پوش اصفهانی دوی س��رعت ایران در مورد مس��ابقه خود در ماده 
۲۰۰ متر افزود: در این ماده زمان ۲۰:68 را ثبت کردم و رکورد شخصی 
خودم و دومین رکورد ملی را شکستم. چون در این ماده تمرین زیادی 
نداشتم، زیاد به کسب سهمیه فکر نمی کردم؛ ولی در مسابقات آینده 

به کسب سهمیه در این ماده هم فکر می کنم.
وی در پایان گفت: در مدت اخیر تمرینات س��ختی داشتم و زمستان 
سال گذشته هم با هزینه شخصی خودم در جزیره کیش تمرین کردم 
و تالش زیادی برای کسب س��همیه المپیك انجام دادم. امیدوارم حاال 
که این موفقیت ها به دست آمده است، کمیته ملی المپیك تا زمان آغاز 

المپیك از ما حمایت کند.
قاسمی اضافه کرد: ملی پوشان برای موفقیت در المپیك نیاز به اردوهای 
خارجی دارند و پرداخت حقوق ماهیانه هم یکی از درخواس��ت های ما 

بوده است.

فقط برای سهمیه المپیک 
به قزاقستان  رفتم

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران جایزه خود به عنوان 
بهترین هافبك لیگ برتر را به شهدای شهر تبریز تقدیم 

کرد.
آندرانی��ك تیموری��ان، درب��اره غیبت��ش در مراس��م 
برترین ه��ای فوتبال ایران اظهار کرد: اگ��ر زودتر به من 
اطالع می دادند ش��اید می توانس��تم در مراسم شرکت 
کنم؛ اما مس��ووالن س��ازمان لیگ روز چهارشنبه هفته 
پیش در حالی که فقط ۳ روز به برگزاری مراس��م مانده 
بود با من تماس گرفتند که م��ن هم هرچه تالش کردم 
نتوانستم گذرنامه ام را ازمسووالن باشگاه ام الصالل قطر 

دریافت کنم.
وی افزود: تیم جدیدم برای برگ��زاری اردوی تدارکاتی 
هفته آینده عازم هلند اس��ت و گذرنامه من را باش��گاه 
ب��رای ارجاع به س��فارت هلند در قطر تحوی��ل گرفته و 
امکان بازگردان��دن گذرنامه و اقدام برای س��فر به ایران 
در زمان کوتاه وجود نداش��ت. از طرفی چون گذرنامه ام 

را تازه عوض ک��رده ب��ودم باید برای گرفت��ن ویزای 
قطر هم دراین فرصت کم اق��دام می کردم تا 

برای بازگش��ت دوباره به این کشور دچار 
مشکل نشوم؛ اما متاسفانه در این زمان 

اندک که در ای��ام تعطیلی هم بود 
فرصتی وجود نداشت تا اقدام 

کنم. با این حال از دعوت 
مس��ووالن تش��کر 

و  می کن��م 

برای ش��ان آرزوی موفقی��ت دارم و امی��دوارم این گونه 
مراسم هرسال با ابهت بیشتری برگزار شود. اعتقاد دارم 

کاره��ا ب��ه که این قبیل 
فوتب��ال 

ایران 
ش��خصیت 
می ده��د و باید 

ادامه پیدا کند.
ن  ی��ا ر تیمو
درباره اینکه با 
وجود انتخاب 
ب��ه  ش��دن 
عنوان برترین 
هافبك سال 
و قرار گرفتن 
در این پس��ت 
باالتر از قاس��م 
در  حدادی ف��ر 
اقدام��ی عجی��ب 
به عنوان مرد سال 
فوتبال ایران برگزیده 

نش��د، گفت: مهم تر از این مس��اله صحبت هایی بود که 
مسووالن در آن مراسم درباره شهدای جنگ تحمیلی به 
زبان آوردند. در جریان صحبت هایی که درباره شهدای 
عزیزمان انجام ش��د قرار گرفتم و بای��د از افرادی که نام 

شهدا را در این مراسم به زبان بردند تشکر ویژه کنم.
وی افزود: بدون شك اگر شهیدان آن رشادت ها را به خرج 
نمی دادند اکنون کشورمان در این آرامش و امنیت وجود 
نداشت. شنیدم که آقای قنبرزاده، مدیرعامل باشگاه نفت 
تهران در آن مراسم، نمادی که به عنوان برترین باشگاه 
به آنها اهدا شد را تقدیم شهدا کردند. من هم قصد دارم 
همین کار را انجام دهم؛ چون عمیقا نس��بت به شهدای 
عزیز کش��ورمان احس��اس دین می کنم. می خواس��تم 
نمادی که به عن��وان بهترین هافبك به من اهدا ش��د را 
 تقدیم شهیدان 8 س��ال دفاع مقدس ش��هر تبریز کنم. 
از آقای عباسی و آقای ذوالفقاری مدیرعامل و سرپرست 
باشگاه تراکتورس��ازی می خواهم که این نماد را تقدیم 
موزه شهدای شهر تبریز کنند تا ش��هیدان بدانند که ما 

ورزشکاران به یادشان هستیم.
تیموریان، به حضور علی کریمی در این مراسم اشاره ای 
داش��ت و از او بابت غیبتش عذرخواهی ک��رد و گفت:» 
علی کریمی دوست همیش��گی من هست و خواهد بود. 
برای علی احترام بسیاری قائلم و همیشه به شخصیت او 
احترام گذاشته ام. کریمی از آن دسته انسان هایی است 
که پاکی، صداقت و یك رنگی خاص��ی دارد و هیچ وقت 
در زندگی اش نقش بازی نکرده و دلیل محبوبیتش میان 
پرسپولیس��ی ها و همه مردم هم همین رفت��ار صادقانه 
است. برای علی و خانواده اش آرزوی موفقیت و کامیابی 
دارم و از او بابت اینکه در مراس��م نبودم ت��ا جایزه ام را از 

دستش بگیرم عذرخواهی می کنم«.
بازیکن جدید تیم ام صالل در پایان حرف هایش بار دیگر 
وقتی با این سوال مواجه شد که درباره استقالل و اینکه 
چه شد وسط فصل چهاردهم آن اتفاقات رخ داد که ازاین 
تیم جدا شود همچنان سکوت کرد و گفت: درآینده همه 
حقایق مشخص می شود. من ترجیح می دهم به احترام 
هواداران واقعی استقالل و البته برای آرامش تیم محبوبم 
استقالل، سکوت کنم و درباره برخی اتفاقات حرفی نزنم.

به شهدا، دین داریم
آندو جایزه اش را به شهدای تبریز تقدیم کرد؛                 

در حالی لیگ پانزدهم از روز پنجش��نبه استارت 
می خورد که هنوز تکلیف خیلی از بازیکنان بزرگ 
مشخص نیست و این نشان از فراز و نشیب باالی 

بازیکنان فوتبال ایران می دهد.
اما نکته جالب اینجاس��ت از بین بازیکنانی که در 
جام جهانی ۲۰۱4 در تیم ملی حضور داشتند، چند 
نفر از آنها در فاصله یك روز مانده تا پایان فصل نقل 
و انتقاالت، تیم های خود را انتخاب نکرده اند که 
این نمی  تواند اتفاق مثبتی باشد. اگر می  خواهید با 
شرایط بازیکنان تیم ملی در جام جهانی بیشتر آشنا 

شوید، ادامه گزارش را از دست ندهید.
علیرضا حقیقی

علیرضا حقیقی بی تردید یکی از ۳ ستاره تیم ملی 
در جام جهانی بود و بعد از این رقابت ها به پنافیل 
پرتغال پیوست و با اتمام قرارداد قرضی یك ساله ،  
حاال دروازه بان شماره یك تیم ملی باید به باشگاه 
روبین کازان برگردد، هر چند که خودش دوست 
ندارد فصل بعد پیراهن این تیم را برتن کند. باید 
دید آیا همچنان شرایط حضور حقیقی در فوتبال 

اروپا فراهم می ماند یا نه.
رحمان احمدی

رحمان احمدی در شروع فصل نقل و انتقاالت تا 
آستانه جدایی از سپاهان پیش رفت، اما در نهایت 
مدیران این تیم موفق ش��دند او را راضی به ماندن 

در اصفهان کنند.
دانیل داوری

دانیل داوری بعد از جام جهان��ی ۲۰۱4 با گراس 
هاپرز سوئیس قرارداد امضا کرد و یك فصل کابوس 
وار را در آنجا سپری کرد. این بازیکن در تعطیالت 
آخرفصل با آرمینیا بیلفد، قرارداد امضا کرد و حاال 
امیدوار است که بار دیگر به روزهای خوب خود در 

باشگاه آینتراخت برانشوواگ برگردد.
مهرداد بیت آشور

مهرداد بیت آشور بعد از جام جهانی دیگر هرگز به 
تیم ملی دعوت نشد، با این حال او اوضاع خوبی در 
تیم ونکوور وایتکپ��س دارد و همچنان به فعالیت 

خود در لی��گ ام ال اس ادامه می  ده��د. ونکوور 
وایتکپس یك تیم میان جدول��ی در لیگ آمریکا 
محسوب می  شود و بیت آشور امسال این شانس را 
دارد که روبه روی ستاره هایی مثل جرارد، لمپارد 

و پیرلو قرار بگیرد.
هاشم بیک زاده

بی��ك زاده در یك اتف��اق عجیب در فص��ل نقل و 
انتقاالت در لیس��ت مازاد اس��تقالل قرار گرفت و 
جالب است بدانید در فاصله یك روز مانده به پایان 
فصل نقل و انتقاالت هنوز تیم جدیدش را انتخاب 
نکرده اس��ت. این در حالی اس��ت که بیك زاده در 
بین نفرات دعوت ش��ده به تیم ملی همیشه یك 

پای ثابت است.
امیرحسین صادقی

صادقی هم مثل بیك زاده در لیس��ت مازاد پرویز 
مظلومی قرار گرفته است و باید به دنبال تیم جدید 
بگردد. س��تاره تیم ملی در بازی با آرژانتین آنقدر 
فصل گذش��ته عملکرد ناامیدکننده ای داش��ت 
 که هنوز نتوانس��ته تیم جدیدش را انتخاب کند. 
هر چند که گفته می  شود این بازیکن فصل آینده 

در صبا شاگرد علی دایی می  شود.
پژمان منتظری

پژمان منتظری فصل گذش��ته عملکرد خوبی در 
تیم ام صالل قطر داش��ت و همین موضوع باعث 
شد که مورد توجه زالتکو کرانچار، سرمربی االهلی 
قطر قرار گرفت و احتماال می  تواند در یك فضای 
آرام این فصل هم در لیگ س��تارگان قطر نمایش 

موفقیت آمیزی داشته باشد.
سیدجالل حسینی  

س��یدجالل حس��ینی که یکی از باثب��ات ترین 
مدافعان لیگ ایران به شمار می  آید، لیگ قطر را 
ترک کرد و به ایران آم��د . او  پیراهن نفت تهران را 

برتن خواهد کرد.

احمد آل نعمه  
از بعد از جام جهانی سیر نزولی آل نعمه در فوتبال 
ایران شروع شد؛ او فصل گذشته با تراکتورسازی 
قرارداد امضا کرد ک��ه موفق نبود و در نیم فصل به 
فوالد رفت که در آنجا هم نتوانس��ت نظر دراگان 
اسکوچیچ را جلب کند. او چند روز پیش با پیکان 
ق��رارداد امضا کرد، ام��ا با توجه ب��ه اینکه با حکم 
کمیته استیناف این تیم به لیگ یك سقوط کرد، 
آل نعمه باید ت��ا پس فردا به دنب��ال تیم جدیدی 

بگردد.
 مهرداد پوالدی

پوالدی بعد از جام جهانی به تیم الش��یحانیه قطر 
رفت و با این تیم به لیگ یك فوتبال قطر س��قوط 
کرد. با توجه به اینکه او به خاطر مش��کل سربازی 
نمی  تواند به ایران برگردد، مجبور است فصل بعد 

را در لیگ یك قطر به فعالیتش ادامه بدهد.
حسین ماهینی

حس��ین ماهینی بعد از حدود نیم فصل دوری از 
فوتبال به خاطر مش��کالت سربازی حاال به ملوان 
رفته تا خدمت س��ربازی اش را در این تیم نظامی 
 س��پری کند. در صورتی که ملوان نتیجه بگیرد، 

این نمی  تواند اتفاق بدی برای ماهینی باشد.
خسرو حیدری

خس��رو حیدری وضعیتش با قب��ل از جام جهانی 
چندان تغییر نکرده اس��ت. او مدت هاست که در 
اس��تقالل بازی می  کند و امس��ال هم جزو اولین 

بازیکنانی بود که قراردادش را تمدید کرد.
محمدرضا خانزاده  

نام محمدرض��ا خانزاده در لیس��ت تیم ملی برای 
جام جهانی ۲۰۱4 وجود داش��ت، ول��ی او هرگز 
فرصتی ب��رای بازی ک��ردن پیدا نک��رد. او بعد از 
 س��پری کردن یك فصل جنجالی در پرسپولیس 
با صالحدید برانک��و ایوانکوویچ در لیس��ت مازاد 

قرمزها قرار گرفت و خیلی زود به فوالد پیوست.
آندرانیک تیموریان

 آندرانی��ك تیموری��ان ک��ه ب��ی تردی��د یکی از 
س��تاره های تیم ملی در جام جهانی ب��ود، یکی از 
بازیکنانی اس��ت که خیلی زود تصمیمش را برای 
فصل جدید فوتب��ال گرفت و به لیگ س��تارگان 
قطر رفت. ای��ن بازیکن فصل بع��د را در ام صالل 

توپ خواهد زد.
جواد نکونام  

نکون��ام بع��د از جام ملت ه��ای آس��یا از تیم ملی 
خداحافظی کرد و جالب است که بدانید از باشگاه 
اوساسونا هم بیرون آمد تا با پیراهن سایپا از فوتبال 

خداحافظی کند.
قاسم حدادی فر  

 حدادی فر، س��ال هاس��ت که در ذوب آهن بازی
 می  کند و این فصل ه��م کاپیتان این تیم خواهد 
 ب��ود. او امیدوار اس��ت امس��ال بتواند ب��ا هدایت

 یحیی گل محمدی اولین جام خود را در لیگ برتر 
دشت کند.

رضا حقیقی   
رضا حقیقی بعد از جام جهانی فصل بسیار پرفراز و 
نشیبی را پشت سر گذاشت. او نیم فصل دوم فصل 
گذشته از پرسپولیس جدا ش��د و به پدیده رفت و 
 این فصل هم تصمیم گرفت از این تیم جدا شود. 

او حاال شاگرد علی دایی در صبا شده است.
بختیار رحمانی

بختیار رحمانی فصل گذشته شاید بدترین فصل 
 زندگی فوتبالی اش را س��پری کرده باش��د. او هم 
به خاطر مشکل س��ربازی و هم مصدومیت، یك 
فصل بیرون نشس��ت؛ اما حاال قرار اس��ت در تیم 
پرستاره تراکتورس��ازی دوباره به روزهای خوبش 

برگردد.
 احسان حاج صفی

احس��ان حاج صف��ی در کن��ار مح��رم نویدکیا از 
بازیکنان باوفای س��پاهان محسوب می  شود؛ او با 
یکی از باالترین قرارداده��ای تاریخ فوتبال ایران، 
 در س��پاهان ماندنی ش��ده و امیدوار است فصل

 موفقیت آمیزی را در این تیم سپری کند.
اشکان دژاگه

اش��کان دژاگه بعد از جام جهانی از باشگاهی مثل 
اورتون پیش��نهاد داش��ت، اما دالرهای لیگ قطر 
 را به ب��ازی در لیگ برتر انگلیس ترجی��ح داد و به 
تیم العربی قطر پیوس��ت. او حاال این فصل هم در 

این تیم به فوتبالش ادامه خواهد داد.
مسعود شجاعی

شجاعی بعد از س��ال ها حضور در اوساسونا بعد از 
جام جهانی راه لیگ قطر را در پیش گرفت و مثل 
پوالدی به الشیحانیه پیوس��ت. با توجه به سقوط 
الشیحانیه به لیگ یك قطر او از این تیم جدا خواهد 

شد؛ اما هنوز مقصد بعدی اش مشخص نیست.
رضا قوچان نژاد

رضا قوچان نژاد بعد از نیم فصل حضور در باشگاه 
الکویت به باشگاه الوکره در قطر پیوست؛ ولی برای 
شروع فصل باید به چارلتون انگلیس برگردد. گفته 
می  شود چارلتونی ها تمایلی به ادامه همکاری با 
این بازیکن ندارند و هم اکنون بهترین گلزن ایران 

در چند سال اخیر بی تیم مانده است.
علیرضا جهانبخش

جهانبخش در آستانه جدایی از باشگاه نایمخن قرار 
دارد؛ اما هنوز مقصد نهایی او مشخص نیست. هر 
چند که گفته می  شود این بازیکن در فوتبال هلند 
و احتم��اال در تیمی بهتر از نایمخ��ن به فوتبالش 

ادامه خواهد داد.
کریم انصاری  فرد

کریم انصاری فرد بعد از یك فصل  بد در اوساسونا 
از این باشگاه اسپانیایی جدا شده و در انتظار یك 
تیم دیگر اروپایی اس��ت. پرس��پولیس هنوز هم 
 کریم را م��ی خواهد اما او آینده خ��ود را در اروپا 

می جوید .

سرخابی ها
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یادداشت

معاون  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
 توسعه مراکز ترک اعتیاد
 در چهارمحال و بختیاری 

معاون  دانشگاه علوم پزشکی شهرکردگفت: مراکز ترک اعتیاد 
دخانیات استان توسعه می یابد.

عبدالمجی��د فدای��ی اظهار داش��ت: برنامه های آموزش��ی و 
بهداش��تی در راس��تای تش��ویق افراد برای ترک اس��تعمال 
دخانیات در محیط های آموزشی، مراکز بهزیستی، ادارات و 

اماکن ورزشی اجرا می شود.
وی با اش��اره به اینکه طراحی و اجرای برنامه های آموزش��ی 
و بهداش��تی نیازمند هم��کاری تمام بخش ه��ای اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و آموزش��ی اس��ت افزود: دسترسی افراد 
به امکانات درمانی و فرآورده های دارویی در راستای کاهش 

وابستگی به دخانیات تسهیل شود.
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان 
ک��رد: ع��دم حمای��ت مال��ی از دانش��گاه  علوم پزش��کی در 
 راس��تای مدیریت مراکز ترک اس��تعمال دخانی��ات، تأمین 
دارو، جاب��ه جایی کارشناس��ان و پزش��کان آم��وزش دیده، 
ضع��ف انگی��زه و ع��دم مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی در 
ارائ��ه خدم��ات مش��اوره ت��رک دخانی��ات از چالش ه��ای 
اس��تان  برنامه ه��ای کنت��رل مص��رف دخانی��ات در 

 است.
فدایی با اش��اره به اینکه مراکز ترک اعتیاد دخانیات در تمام 
شهرس��تان های اس��تان ایجاد می ش��ود، گفت: کارگاه های 
آموزش��ی متمرکز جه��ت کارشناس��ان بهداش��ت محیط و 
روان شناس��ان و پزش��کان در دانشگاه علوم پزش��کی برگزار 

می شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ب��ا توج��ه ب��ه اس��تقبال ک��م از 
مراک��ز ت��رک اعتی��اد بعض��ی از ای��ن مراک��ز در اس��تان 
غیر فع��ال هس��تند، بیان کرد: ط��رح تقوی��ت و ارتقاء کمی 
 و کیف��ی خدمات مراک��ز ترک دخانی��ات در اس��تان برگزار

 می شود.

یادداشت

کیفیت منحصر به فرد بادام تولید شده در باغ های شهرستان 
سامان، استان چهارمحال و بختیاری سبب جلب مشتریان 

در کشورهای حاشیه خلیج فارس و هندوستان شده است.
بادام س��امان به دلیل کیفیت ب��اال و مرغوبیت خاص خود 
توانس��ته به بازارهای جهانی ورود پیدا کند و به مرور زمان 
در حال پیدا ک��ردن جایگاه ویژه ای در س��طح منطقه ای و 

جهانی است.
به گزارش تسنیم، تولید محصوالت متعدد باغی از قبیل هلو، 
زردآلو، گیالس، آلبالو، انگور، گردو، به، سیب و انواع بادام در 
شهرستان سامان در سالیان گذشته موجب تبدیل شدن این 
منطقه به یک قطب تولید محصوالت باغی در سطح کشور 
شده و در این میان، بادام از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در حال حاض��ر بخش قاب��ل توجه��ی از بادام س��امان به 
هندوستان و کش��ورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات 
متحده عربی صادر و مقداری از آن نیز وارد بازارهای داخلی 

می شود.
شهرت بادام سامان در سطح کشور و منطقه سبب شده که 
عده ای از سودجویان، بادام س��ایر مناطق و حتی بادام های 
بی کیفیت چینی را به نام بادام سامان عرضه کنند، که این 
امر می تواند در صورت تداوم به نام و اعتبار قطب تولید بادام 

کشور خدشه وارد سازد.
بادام شهرستان سامان در ارقام مامایی، ربیع، سفید و انواع 
بادام سنگی تولید می شود که مغز درجه یک بادام مامایی 
سامان به عنوان گران ترین ارقام آجیلی کشور تا قیمت  یک 

میلیون ریال در هر کیلوگرم نیز به فروش می رسد.

بادام و بهبود وضعیت معیشتی مردم
توسعه باغ های بادام در شهرستان سامان در سالیان گذشته 
س��بب بهبود وضعیت معیشتی مردم ش��ده؛  به طوری که 
اوضاع رفاهی و درآمدی بیش��تر مردم در روس��تاهای این 
شهرستان به هیچ وجه با وضعیت قبلی آنها و به ویژه دوران 

قبل از پیروزی انقالب اسالمی قابل مقایسه نیست.
یک باغدار سامانی گفت: هر چند مسائلی نظیر سرمازدگی، 
خشکسالی و کم آبی در این سال ها خسارت های فراوانی به 
باغداران وارد کرده؛  اما روی هم رفته درآمد ناشی از کشت 
بادام و سایر محصوالت کش��اورزی نظیر هلو و گردو اوضاع 

زندگی مردم را بهتر از قبل کرده است.
حسین بهرامی افزود: کار کش��اورزی به طور کلی سخت و 
طاقت فرسا اس��ت؛  اما وقتی یک کش��اورز می توانده ثمره 
زحمات خود را در بادامی ببیند که در داخل و خارج کشور، 
بازارپسند اس��ت و موجب ارزآوری برای کشور می شود، از 

تالش شبانه روزی خود لذت می برد.
وی عدم حمایت جدی از کشاورزان در سال های سرمازدگی 
و خشکسالی را از مهم ترین مش��کالت باغداران شهرستان 
 دانس��ت و گف��ت: بعض��ی از باغ��داران در س��ال هایی که

 محصول ش��ان بر اثر آفات و بالی طبیع��ی از بین می رود، 
مجبور می شوند باغ هایشان را به افراد سودجو که سررشته ای 
از کار کشاورزی ندارند،  فروخته و این باغ ها هم به مرور به 

ویال تبدیل می شوند.
بهرامی میزان خس��ارت پرداختی باب��ت بیمه محصوالت 

کش��اورزی را در برابر 
صل  ا

خسارت بسیار ناچیز دانس��ته و خواستار حمایت جدی تر 
مسووالن از باغداران شد.

بادام و اشتغالزایی
افزایش سطح زیر کشت بادام در شهرس��تان سامان تأثیر 
فراوانی در امر اش��تغال جوانان داش��ته و باغداری در کنار 
صنعت گردشگری توانسته بخش��ی از مشکالت مربوط به 

اشتغال را در سامان مرتفع کند.
یکی دیگر از باغداران شهرس��تان در این باره گفت: بادام با 
خودش برکت آورده و عالوه بر نیرویی که صرف کش��ت و 
نگه داری و چیدن محصول الزم است، بخش های دیگری را 

نیز به فعالیت واداشته است.
علی درخش��ان افزود: در حال حاضر چندین نفر از جوانان 
در شهرستان س��امان در کار خرید و فروش و فرآوری این 
محصول بوده و در صورت تداوم این وضعیت، نیروی بیشتری 

نیز می تواند جذب این بازار پر رونق بشود.
وی با اش��اره به وجود یک کارخانه بس��ته بندی خشکبار 
 در س��امان گفت: این کارخانه در نوع خود می تواند خوب

 باشد؛  اما اگر ش��ما با بازارهای خارج از کش��ور در ارتباط 
باش��ید، متوجه می ش��ویدکه صنعت بس��ته بن��دی ما با 
آنها فاصله زیادی دارد و همین مس��اله س��بب شده که ما 
مرغوب ترین محصوالت مان را به صورت فله به هند و امارات 

صادر کنیم.
درخشان افزود: اگر ما بتوانیم به صورت تعاونی و با استفاده 
از تسهیالت دولتی صنایع بسته بندی مدرن را در شهرستان 
راه ان��دازی کنیم، عالوه بر آن که س��ود بیش��تری از تولید 
خشکبار خواهیم برد، اشتغالزایی را هم توسعه خواهیم داد.

این باغدار سامانی با گالیه از حضور برخی افراد سودجو در 
باغ های شهرستان و خرید باغ ها به قیمت ناچیز از باغداران 
کم توان و تبدیل آنها به تفرجگاه نی��ز ابراز نارضایتی کرده 
و گف��ت: نباید اج��ازه بدهیم بالیی که بر س��رجنگل های 
شمال کشور درآمده،  بر س��ر باغ های حاشیه زاینده رود و 
شهرستان سامان هم بیاید و به کار تولید محصوالت باغی 

لطمه وارد شود.
باغداری نوین

توس��عه باغ های بادام در شهرستان سامان به تبع خود 
سبب استفاده از شیوه های نوین در کاشت درختان بادام 

و نگهداری از آنها شده است.
 مدیر باغبانی جهاد کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری

 دراین باره گفت: شهرس��تان س��امان بیش��ترین بادام را 
در س��طح اس��تان تولید کرده و بخش عظیمی از باغ های 

چهارمحال و بختیاری در شهرستان سامان قرار دارد.
س��ید طاهر نوربخش گفت: اراضی بادام ما 15 هزار و848 

هکتار است که 11 هزار و583 هکتار آن بارور می باشند.
وی افزود: با توجه به استفاده از روش های نوین کشاورزی و 
باغبانی، تولید بادام در منطقه بیش از 21 هزار تن در سال 
اس��ت که به همین دلیل رتبه اول کش��ور را در تولید بادام 
داریم.نوربخش با اذعان به اینکه خشکس��الی و کم آبی در 
توسعه باغات بادام تاثیر داشته و این مهم را با کندی مواجه 
کرده گفت: یکی از زمینه های توسعه در حوزه باغ های بادام 
این است که راندمان را در واحد سطح باال ببریم و برای این 
کار باید با بهره گیری از اصول جدید باغداری زمینه تولید را 

در باغ ها افزایش بدهیم.
وی با اش��اره به نیاز جدی در امر توس��عه باغ ه��ای بادام به 
روش های نوین زراع��ی افزود: آموزش ه��ای علمی و نوین 
باید بیش از پیش برای باغداران مورد توجه قرار گیرد و آنها 
با شیوه های نوین در کاشت، نگهداری، کود دهی و آبیاری 
درختان بادام آشنا ش��وند تا بتوانیم سهم بیشتری از تولید 

این محصول مهم باغی را در بازارهای جهانی داشته باشیم.
تولید 14 درصد بادام کشور در سامان

بادام، محصولی منحصر به فرد اس��ت ک��ه عالوه بر مصرف 
خوراکی به عنوان یک ماده مغذی، از سایر قسمت های آن 
نظیر برگ درخت، پوست، شیره و روغن آن در طب سنتی 
ایرانی استفاده های فراوانی می ش��ده و هنوز هم بسیاری از 
کارشناسان دارویی و متخصصان طب سنتی بر روی آن در 

حال آزمایش و مطالعه هستند.
س��امان در تولید انواع مرغوب و صادراتی این محصول در 
سالیان گذش��ته پیش��رفت های زیادی داش��ته و به گفته 
فرماندار این شهرس��تان بیش از 14 درصد بادام کشور در 
سامان تولید می ش��ود.وی که در نشست با مسووالن جهاد 
کشاورزی ش��رکت کرده بودگفت: خوشبختانه شهرستان 
س��امان در تولید محصوالت کش��اورزی در سطح کشور از 
جایگاهی ویژه برخوردار اس��ت و به همی��ن خاطر ایجاد و 
توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری در شهرستان سامان امری 
الزم است.سعید صالحی افزود: در راستای حمایت از باغداران 
باید بر فروش محصوالتی نظیر بادام، نظارت های الزم انجام 
گیرد و دس��ت واس��طه ها قطع ش��ود و بخش خصوصی با 
حمایت فرمانداری در فروش به موقع محصوالت حاضر باشد.

به هر حال با توجه ب��ه اهمیت فراوانی ک��ه محصول بادام 
برای شهرس��تان س��امان،  به عنوان مهم ترین قطب تولید 
محصوالت باغی و در عین حال گردش��گری چهارمحال و 
بختیاری دارد، انتظار می رود مس��ووالن امر توجه بیشتری 
به باغداران سامانی داش��ته و زمینه انجام برنامه هایی نظیر 
 جشن بادام و س��ایر محصوالت باغی شهرستان را با حضور

 سرمایه گذاران و بازرگانان منطقه ای فراهم آورند.

جلب مشتری در کشورهای حاشیه خلیج فارس و هندوستان؛

 بادام سامان، در اندیشه تصرف بازارهای جهانی
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ابالغ رای
پرونده:  شماره   9410100350102070 ابالغنامه:  شماره   5/109
شونده  ابالغ  مشخصات   930799 شعبه:  بايگانی  شماره   9309980350100707
شماره  به  دادنامه  پيوست  به  المكان  مجهول  كريموند  ناصری  محمدنبی  حقيقی 
عباس  امير  آقای   : خواهان  گردد.  می  ارسال  ابالغ  9409970350100340 جهت 
جعفری تخت فوالدی فرزند احمد به نشانی شهرستان اصفهان خ مصلی كوی واله 
اصفهانی ك طالقانی بن بست مسجد سيد پالك 11. خوانده: آقای محمدنبی ناصری 
كريموند به نشانی مجهول المكان. خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی. 2- مطالبه 
خسارت تاخير تاديه. 3- مطالبه وجه بابت. دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و با 
انشاء رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی  اعالم ختم دادرسی بشرح ذيل 
كريموند  ناصری  محمدنبی  آقای  بطرفيت  فوالدی  تخت  جعفری  عباس  امير  آقای 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 80/000/000 ريال بابت وجه تعداد 3 فقره سفته 
واخواست نشده به شماره خزانه داری كل 365027 و 938274 و 213953 به انضمام 
خسارت هزينه دادرسی و تاخير تاديه به شرح دادخواست تقديمی دادگاه با عنايت به 
محتويات پرونده و مالحظه دادخواست تقديمی و رونوشت مصدق سفته های مدركيه و 
نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگرديده 
و دفاعی به عمل نياورده و دليلی كه حاكی از برائت ذمه خويش باشد ابراز ننموده و 
مستندات ابرازی خواهان مصون از ايراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد 
در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تشخيص مستندا به مواد 522، 519، 198، 194 آيين دادرسی مدنی و ماده 1301 
قانون مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته بانضمام خسارت تاخير تاديه و ارزش واقعی سفته بر مبنای نرخ تورم از تاريخ 
93/6/23 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانك مركزی جمهوری اسالمی كه 
پس از محاسبه از طريق اجرای احكام مدنی به حيطه وصول در خواهد آمد و پرداخت 
كليه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از 20 روز 
قابل تجديد نظرخواهی است. م الف11064 دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رای
پرونده:  شماره   9409970354600397 دادنامه:  شماره   5/110
زهرا  فاطمه  خانم  بايگانی شعبه: 940053 شاكی:  9309980362101498 شماره 
نشانی  به  منصور  فرزند  خسروی  مجيد  آقای  وكالت  با  خليل  فرزند  فارفانی  توكلی 
فرزند  قاسمی  محسن  آقای  متهم:  داروخانه.  جنب  شمالی  بسيج  خ  ابتدای  مباركه 
محمد حسين به نشانی مجهول المكان. اتهام: ترك انفاق. دادگاه با توجه به محتويات 
رای  می نمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  ذيل  بشرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده 
متواری  فعاًل  و  محمدحسين  فرزند  قاسمی  محسن  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه: 
به  نظر  توكلی،  زهرا  خانم  دائمه  زوجه  به  نسبت  انفاق  ترك  بر  دائر  تامين  بدون  و 
محتويات پرونده شكايت شاكيه، گواهی گواهان تعرفه شده از سوی شاكيه و با عنايت 
ايشان  ناحيه  از  ارائه دفاع موثر  به تبع عدم  به عدم حضور متهم در كليه مراحل و 
بنابراين  به مفاد كيفرخواست كه حاوی تقاضای مجازات برای ايشان است  و توجهاً 
دادگاه وقوع بزه از سوی متهم را محرز دانسته مستنداً به ماده 53 از قانون حمايت 
خانواده و ماده 19 از قانون مجازات اسالمی متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيری 
محكوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همين شعبه 

وسپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان اصفهان است. م 
الف11061 دادرس شعبه 20 دادگاه كيفری دو اصفهان )120 جزايی سابق( 

ابالغ رای
پرونده:  شماره   9409970353700452 دادنامه:  شماره   5/111
به  حسن  محمد  فرزند  القرآنی  خادم  عباس  آقای  شاكی:   9309980363000738
نشانی شهرستان اصفهان، بزرگمهر، مشتاق سوم، سه را پينارت، كوی بهار. متهم: آقای 
اصغر آقاجانی فرزند مرتضی به نشانی شهرستان اصفهان، خ جی، كردآباد، روبروی باغ 
پرونده ختم  به محتويات  توجه  با  دادگاه  امانت. گردشكار:  در  اتهام: خيانت  كاشفی 
در  دادگاه:  رای  نمايد.  می  رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی 
خصوص اتهام آقای اصغر آقا جانی فرزند مرتضی دائر بر خيانت در امانت نسبت به 
چهار فقره چك به شماره های 689327 الی 689330 موضوع شكايت آقای عباس 
خادم القرآنی فرزند محمد حسن با عنايت به كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
وانقالب اصفهان يك فقره رسيد عادی مورد استناد شاكی، اظهارات همسر متهم عدم 
حضور متهم در دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع و ساير قرائن و امارات موجوددر 
به ماده 674 قانون  پرونده دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً 
محكوم  تعزيری  حبس  يكسال  تحمل  به  را  موصوف  متهم   1375 مصوب  تعزيرات 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه 
و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر دادگاه محترم تجديد نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف11060 رئيس شعبه 11 دادگاه كيفری دو اصفهان )111 جزايی سابق(

ابالغ رای
پرونده:  شماره   9409970353500619 دادنامه:  5/113شماره 
9309980365600621 شماره بايگانی شعبه: 931060 شاكی: آقای حسين خالدان 
فرزند اسماعيل به نشانی خانه اصفهان، خ نوبهار مجموعه تهرانيان شماره 482 . متهم: 
آدرس.  استعالم  آدرس. 09133366305  فاقد  نشانی  به  علی عسگری  فرشاد  آقای 
اتهام: تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات. گردشكار: 
دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای فرشاد علی عسگری آزاد بلحاظ عدم دسترسی به وی و مجهول 
المكان بودن دائر بر تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ هشتاد ميليون ريال به 
و  دادسرای عمومی  از  به كيفرخواست صادره  عنايت  با  دادگاه  كار چاق كنی  شيوه 
انقالب شهرستان اصفهان و شكايت شاكی خصوصی آقای حسين خالدان و اظهارات 
گواهان و پاسخ استعالم واصله از بانك صادرات و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی 
عليرغم ابالغ قانونی و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به وی محرز 
و مسلم بوده و مستنداً به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختالس و 
كالهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام متهم را عالوه بر رد 
مبلغ مذكور به شاكی به تحمل يكسال حبس تعزيری محكوم می نمايد. رای صادره 
غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف 
مدت بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان 

می باشد. م الف11058 رئيس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
مزایده

آقای  بنا به درخواست  از شعبه چهارم حقوقی و  بنابه دستور فروش صادره   5/123
ضلع  امام  ميدان  آباد  نجف  در  واقع  مغازه  يكباب  ششدانگ  تمامت  فنائی  غالمرضا 
شمالی، غرب اداره مخابرات پالك 192 با زيربنای 33 متر مربع كف سراميك و دارای 
سرويس بهداشتی و انشعابات آب، برق و گاز دارای زير زمين با زيربنای 19 متر مربع و 

دارای سوابق ثبتی 2023/1 بخش 11 ثبتی اصفهان كه طبق برآورد كارشناس رسمی 
دادگستری آقای محمدعلی معين به ارزش 13/500/000/000 ريال تعيين گرديده 
است. كه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسی، 
اموال توقيف شده از طريق اجرای احكام حقوقی نجف آباد و به ميزان محكوم به و در 
تاريخ 94/5/18 ساعت 10 صبح و در اجرای احكام به فروش می رسد، برنده مزايده 
شخصی است كه از قيمت كارشناسی باالترين قيمت را انتخاب كه بايستی 10% آن را 
فی المجلس به حساب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واريز مابقی آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه بنفع صندوق دولت ضبط و 
مزايده مجدداً تكرار می گردد ضمناً خريدار ظرف پنج روز قبل از مزايده از اموال مورد 
نظر بازديد به عمل آورد. م الف 1930 مدير اجرای احكام حقوقی دادگستری نجف آباد

ابالغ رای
پرونده:  شماره  دادنامه:9409970353500601  شماره   5/114
مرتضی  آقای  بايگانی شعبه: 931469 شكات: 1-  9309980359301201 شماره 
نادری، پ14.  كهندژ، صمديه، ك  راه   3 نشانی  به  عبدالحسين  فرزند  نصراصفهانی 
شريعتی، پ19.  ، ك  آپادانا2  خ  نشانی  به  رجبعلی  فرزند  عليرضا شيخی  آقای   -2
3- آقای مصطفی عرفانی. 4- آقای علی مغزيان. 5- آقای روح اله صادقی. 6- آقای 
حسينعلی نادری فرزند تقی به نشانی خ كهندژ، خ مدرس نجفی، ب شماره 7. 7-آقای 
پيمان نيك پی فرزند سيف اله به نشانی خ مولوی، خ پوريای ولی، ك سياوش، ح 25. 
8- آقای اسماعيل قنبريان فرزند عبدالمجيد به نشانی خ صمديه، خ خرم، ك نادری، 
پ31. 9- آقای عليرضا زارعان فرزند اكبر به نشانی خ بزرگمهر، قصر گل، قاضی عسگر، 
پ22. 10- آقای مهدی صادقيان فرزند سهراب به نشانی بلوار كشاورز، خ مفتح، فرعی 
سوم اباذر، منزل سوم، جنب دبيرستان بعثت. 11- آقای حسين حسينی فرزند مهدی 
فرزند  قناعت  نشانی ملك شهر، خ مطهری، خ نقش جهان، پ27. 12- مجتبی  به 
حسن به نشانی خ پروين، ك ش رضايی، بعد از حكيم شفايی دوم، ك ارشاد، بن بينا، 
پ6. 13- آقای مصطفی عرفانی فرزند علی به نشانی اصفهان، خ بعثت، ك فردوسی، 
پ20. 14- رسول خالو اسماعيلی فرزند مرتضی به نشانی بلوار آئينه خانه، ك آئينه 
خانه، بن آذر، پ52. 15- آقای مهدی كاغذ چی فرزند مرتضی به نشانی خ ابن سينا، 
جنب قنادی كاظمين، پ22. متهمين: 1- آقای جمعه خان بختياری فرزند خداداد به 
نشانی 24 متری اول، ك خادمی، پيرجمال، پ14. 2- آقای جواد محمدی . 3- آقای 
سخی ملكی . 4- آقای رامين تيموری فرزند محمدولی به نشانی خ 24 متری اول، 
ك 14، پ 27. اتهام ها: 1-ورود و اقامت غير مجاز اتباع بيگانه. 2- سرقت. 3- سرقت 
مقرون به آزار يا مسلح بودن سارق. گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم 
رسيدگی را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص 
1- اتهام آقای جمعه خان بختياری فرزند خداداد 23 ساله اهل افغانستان دارای سابقه 
كيفری دائر بر سرقت مقرون به آزار اموال از كارگاه آقای سيد حسين حسينی در سال 
91 شامل خودروی نيسان آبی به شماره انتظامی 513 ط 65- ايران 13 و دو عدد لپ 
تاپ و يكدستگاه موبايل سونی اريكسون، كيس كامپيوتر و اقامت غير مجاز در خاك 
ايران و 2- اتهام آقای رامين تيموری فرزند محمدعلی 17 ساله اهل افغانستان ساكن 
اصفهان و 3- جواد محمدی 4- سخی ملكی )متهمين رديف سوم و چهارم متواری 
پيمان   -1 مالباختگان  مغازه  از   93 سال  در  اموال  شبانه  سرقت  بر  دائر  می باشند( 
نيك پی شامل يكصد هزار تومان وجه نقد يك عدد ربع سكه بهار آزادی، يك قطعه 
انگشتر طال و زنجير و پالك طال و يك سرويس طال 2- رسول خالو اسماعيلی شامل 
باند خودرو- و لوله و كابل و آبگرمكن و شيرآالت 3- علی قنبريان. شامل كامپيوتر 

و شيرآالت و ظروف و نقره جات 4- مصطفی عرفانی شامل شيرآالت و سماور ذغالی 
قديمی و آبگرمكن و اتوبرقی 5- روح و كفش و دو عدد DVD چهل اينچ و دوربين 
عكاسی و ICD ... صادقی شامل شيرآالت و آبگرمكن و لوله 6- عليرضا زارعان شامل 
خانگی  سينمای  ويكدستگاه  سامسونگ  همراه  تلفن  و  وايمكس  دستگاه  دو  و  كيف 
سامسونگ به همراه ساب و كنترل و يك عدد گوشی و يك عدد ساعت مچی مردانه 
يك دستگاه اينترنت ايران سل به همراه فالش 4 گيگ و دستبند 750K تلفن همراه 
سونی اريكسون طالی سفيد ايتاليايی به وزن 7/550 گرم- گوشواره سفيد ايتاليايی 
 LCD به وزن 2/150 گرم، گوشواره آويز 18 عيار انگشتر مدل گل ايتاليايی سونی
سفيد به وزن 7/040 گرم، پالك و زنجير قلبی هر مبلغ 14/000/000 ريال وجه نقد 
و 7- مجتبی قناعت شامل تلويزيون 46 اينچ و آبگرمكن 8- مهدی قادقيان شامل 
لپ تاپ سونی و 8000 دالر و دو عدد ربع سكه 9- اسماعيل قنبريان شامل پانصد 
ارزش پنج  به  برداری مقداری طالجات مجموعاً  فيلم  نقد، دوربين  تومان وجه  هزار 
ميليون تومان 10- مرتضی نصر اصفهانی شامل يكدستگاه موتورسيكلت و سيصد هزار 
تومان وجه نقد و دوربين فيلم برداری 11- مهدی كاغذچی شامل يك عدد دستگاه 
پكيچ11-عليرضا شيخی شامل شيرآالت و ظروف برنجی11-عبدالرسول نادری شامل 
شيرآالت وآلومينيوم و ديگ مسی و آهن آالت12-حسينعلی نادری شامل شير آالت 
و شير آب وآبگرمكن خرگوشی وبخاری گازی و مقداری ظروف مسی دادگاه با عنايت 
به كيفر خواست صادره از دادسرای عمومی انقالب شهرستان اصفهان و شكايت شكات 
خصوصی و گزارش وتحقيقات مرجع انتظامی و كشف لپ تاپ مسروقه متعلق به آقای 
در خصوص  وی  بالوجه  ودفاعيات  اول  رديف  متهم  منزل  در  سيد حسين حسينی 
سرقت و شناسايی محل سرقت ها توسط متهم رديف دوم ومحتوی دوربين مدار بسته 
كه با عكس متهم رديف دوم وسوم چهارم مطابقت دارد و نحوه اظهارات متهم رديف 
آنان در جلسه  دوم در طول تحقيقات و متواری بدون ساير متهمين و عدم حضور 
دادرسی و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به آنان محرز و مسلم 
بوده و مستنداً به مواد 652، 656 و 667 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 
بخش تعزيرات و مواد 11 و 15 قانون راجع به ورود به اقامت اتباع خارجه در خاك 
ايران و رعايت مواد 19 و 89 و 34 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 متهم 
رديف اول را از حيث سرقت مقرون به آزار به تحمل يكسال حبس تعزيری و رد عين 
اموال مسروقه و در صورت فقدان به رد مثل يا قيمت اموال در حق مالباخته آقای 
سيد حسين حسينی و از حيث اقامت در خاك ايران به پرداخت مبلغ سه ميليون 
ريال جزای نقدی درحق صندوق دولت محكوم ومتهم رديف دوم را از حيث 12 فقره 
سرقت به 12 فقره سيزده ماه نگهداری در كانون اصالح و تربيت )كه صرفاً يكی از 
مجازات ها در مقام مجازات اشد قابل اجرا می باشد( و هر يك از متهمين رديف سوم و 
چهارم را به تحمل دوازده فقره چهار سال حبس و 85 ضربه شالق تعزيری )كه صرفاً 
يكی از مجازات ها قابل اجرا می باشد( و همچنين متهمين رديف دوم و سوم و چهارم 
را به رد عين اموال مسروقه و در صورت فقدان به رد يا قيمت اموال مسروقه در حق 
مالباختگان رديف اول الی آخر محك رای صادره در خصوص متهم رديف اول حضور و 
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان 
اصفهان و در خصوص ساير متهمين غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. م الف11057 رئيس شعبه 109 
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

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

خوب زندگي كردن فقط يك رويا نيست و خيلي راحت مي تواند به 
بخشي از واقعيت تبديل شود. زندگي همراه با خوشبختي، رضايت 

و اعتماد به نفس آرزوي همه ماست.
اما زندگ��ي درس هاي��ي دارد كه اگ��ر آن را بلد باش��يم درك و 
نگرش مان به زندگي جوري تغيير مي كند كه ش��يريني زندگي 
خيلي راحت زير زبان مان حس مي ش��ود. بارب��ارا دي آنجليس 
درس��نامه اي در زمينه زندگي موثر دارد ك��ه اگر بخواهيد خوب 
زندگي كنيد، درست عاشق شويد، همسرتان را خوب بشناسيد، 
بايد اين درس��نامه را مرور كني��د. باربارا دي آنجلي��س يكي از 
تاثيرگذارترين روانشناسان در زمينه روابط و رشد شخصي است 
كه تاكنون كتاب هاي زيادي از او منتشر ش��ده است. باربارا دي 
آنجليس، درس��نامه اي براي زندگي خوب و توام با عشق دارد كه 
قصد داريم شما را با آن آش��نا كنيم. پايه اصلي كه اين نويسنده 
معروف بنا گذاشته، رازهايي است كه براي يك زندگي خوب به آن 

نياز داريد. ما اين رازها را به شما مي گوييم. 
همه ما دنبال اين هس��تيم كه در صل��ح و آرامش زندگي كنيم و 
هميشه دنبال چيزي هستيم كه خوشحال مان كند، اما وقتي به 
خواسته هاي مان نمي رسيم مايوس و آزرده مي شويم؛ ولي اولين و 
مهم ترين راز زندگي اين است كه » تمام آنچه به منظور خوشحالي 
 و خوش��بختي واقعي به آن نياز داريد، در درون خود شماست«.

  اين جمله به اين معناس��ت كه كليد خوش��حالي و خوشبختي 
هم اكنون و همين حاال در درون خود شماست. اين حالت دروني 
شماست كه انتخاب مي كند خوش��حال باشيد يا نباشيد. مساله 
اين است كه هيچ چيز تعيين كننده تر از حالت دروني شما نيست. 
ممكن اس��ت در بهترين جاي دنيا باش��يد، اما قلب تان شكسته 
باشد و رنجيده  باشيد يا ذهن تان مغشوش و پريشان باشد، در اين 
صورت احساس خوشحالي و خوشبختي نخواهيد كرد. برعكس، 
ممكن است در بدترين جاي دنيا باش��يد، اما اگر احساس دروني 
خوبي داشته باشيد و احساس تمركز و شادماني كنيد، مي توانيد 

احساس خوشبختي كنيد. 
درون تان را شاد کنيد

يكي از كش��ف هاي مهم زندگي اين اس��ت كه زندگي از درون بر 
شما حادث مي شود. اگر خوشحال هس��تيد به دليل اتفاق هايي 
است كه در خود شما افتاده و اگر غمگين هستيد باز هم به دليل 
پيشامدهايي است كه در خودتان بروز كرده. دنيا به خودي خود 
يك جاي خنثي اس��ت و هر اتفاقي كه مي  افتد نه مثبت است نه 
منفي و اين تعبير شماس��ت كه آن را به يك تلقي مثبت يا منفي 
تبديل مي كند. شما هستيد كه بيشترين قدرت، تسلط و اشراف 
را بر زندگي خود داريد. شما هستيد كه تصميم مي گيريد از آنچه 
اتفاق افتاده احساس خوش��حالي و خوشبختي كنيد يا احساس 
بدبخت��ي و درماندگي. ما مدام منتظر اين هس��تيم كه چيزي از 

بيرون ما را خوشحال كند، فقط در چنين مواقعي است كه به خود 
اجازه مي دهيم خوشحالي را احساس كنيم؛ اما قابليت حس كردن 

خوشحالي و خوشبختي تمام مدت در درون خود ماست. 
شما بى عيب هستيد

هر وقت احساس ناراحتي كرديد از خودتان بپرسيد » چه كسي 
خوشحالي و خوشبختي ش��ما را از شما گرفته؟« مطمئن باشيد 
هميش��ه و هميش��ه به يك جواب مي رس��يد» خودتان«. وقتي 
اين جواب را هميش��ه براي خودتان داشته باشيد، بدون شك در 
مسير درست قرار مي گيريد. تنها اشكال شما اين است كه درك 
نمي كنيد نه تنها مشكل و عيب و ايرادي نداريد بلكه چيزي هم 
كم نداريد. هچ چيز نمي تواند شما را كامل تر و بي عيب و نقص تر از 
اينكه هستيد، بكند. شما االن در غايت كمال وجودي خود هستيد. 

درون تان را بشناسيد
اما اين درون ش��ما كه مرتب از آن به عنوان منبع خوشحالي ياد 
مي شود، كجاس��ت؟ حتما قبل از اين با اين بخش آشنا شده ايد. 
لحظاتي در زندگي شما وجود دارد كه با آن تماس برقرار مي كنيد 
و وجودش را كامل احساس مي كنيد. مثال وقتي غروب خورشيد 
را تماشا مي كنيد، يكي از عزيزان تان را بغل مي كنيد يا گل ها را در 
گلدان مي گذاريد، موجي از عشق از قلب تان بلند مي شود و در آن 
لحظه احساسي از درست بودن مي كنيد. آن احساسي كه در آن 
لحظات از قلب شما مي گذرد همان عشق است؛ منبع شادماني و 

خوشبختي دروني. 
توانایي هاي تان را دست کم نگيرید

هدف زندگي اين اس��ت كه تمام توانايي هاي بالقوه خود در مقام 

انسان را شكوفا و بهترين خويشتن خويش و نيز بيشترين رشد و 
شكوفايي را از خود ظاهر كنيد. هدف زندگي اين نيست كه همسر 
مناسبي پيدا كنيد، موفق شويد، ازدواج كنيد و تشكيل خانواده 
دهيد، شما فقط قرار است رش��د كنيد. زندگي يك كالس درس 
است و ما دانش آموزاني هستيم كه بايد درس هايي بياموزيم. قرار 
نيست زندگي خيلي راحت و بي دردسر باشد. قرار است ما در اينجا 
سختي هايي را تحمل كنيم. دنيا سفر تفريحي نيست و قرار نيست 
زندگي ساده باشد بلكه قرار است ش��ما را به چالش رشد و تغيير 
بكشد تا انساني آگاه تر و مهربان تر و كمال يافته تر شويد. وقتي فقط 
بخواهيد » به دس��ت آوريد« هميشه احساس شكست خوردگي 
خواهيد داش��ت، چون همه چي��ز آن طور كه ش��ما برنامه ريزي 

كرده ايد پيش نخواهد رفت. 
راهکارهای قدیمى را دور بریزید

فهرست بايدها و نبايدهاي تان را دور بريزيد و به جاي آن يادگيري 
را در اولويت قرار بدهيد. با خودتان بگوييد امروز همه انرژي ام را 
مي گذارم تا بياموزم و رش��د كنم. بعد خواهيد ديد كه هر اتفاقي 
هم بيفتد آن روز بهترين روز زندگي تان خواهد بود. اگر حتي يك 
چيز جديد درباره خودتان بفهميد آن روز، روز موفقي خواهد بود. 
اگر با خودتان و ديگران كمي مهربان تر باشيد آن روز، روز بهتري 

خواهد بود. 
مقاومت را کنار بگذارید

چرا دربرابر تغيير مقاومت مي كنيد؟ چون دوست داريد همه چيز 
شسته و رفته و قابل پيش بيني باش��د. با خودتان مي گوييد: اول 
يك شغل خوب پيدا مي كنم، بعد بچه دار مي شوم، بعد يك خانه 

خوشگل مي خرم، وقتي همه چيز س��رجايش بود، زندگي عالي 
مي شود. در اصل يك منطقه امن براي خودتان درست مي كنيد 
و وقتي تغيير اجتناب ناپذير مي ش��ود باز هم اصرار بر عادت هاي 
هميشگي تان داريد. يك راز مهم اين است كه تغيير نه تنها ميسر 
و امكان پذير است، بلكه اجتناب ناپذير است؛ بنابراين بايد خودتان 
 را تس��ليم جريان زندگي كنيد. اگر در برابر تغيير مقاومت كنيد
در واقع در برابر جريان و حركت طبيعي زندگي مقاومت كرده ايد. 

چرا گارد می گيريم؟
معموال ب�ه چهار دليل نس�بت ب�ه تغيي�ر مقاومت 

مي کنيم:
1- فكر مي كنيد اگر مي ترسيد به اين معناست كه آمادگي رشد 

و تغيير را نداريد
اشتباه: ما ترس خود از جهش و تغيير را به اشتباه به معناي عدم 
آمادگي تعريف مي كنيم. ترس هميشه به اين معنا نيست كه شما 
آماده نيستيد. ترس فقط به اين معناست كه شما انساني هستيد 

كه از آنچه برايش ناآشناست، واهمه دارد. 
واقعيت: اگر بخواهيد آنقدر صبر كنيد تا ترس تان بريزد و بعد تغيير 

كنيد، احتماال بايد تا ابد صبر كنيد.
2- فكر مي كنيد قبل از هر كاري بايد اعتماد به نفس پيدا كنيد

اشتباه: ما فقدان يا كمبود اعتماد به نفس الزم براي انجام تغييرات 
را به نش��انه نداش��تن آمادگي الزم براي تغيي��ر تعبير مي كنيم. 
نداشتن اعتماد به نفس از اين حقيقت ناشي مي شود كه شما پا به 

يك حيطه جديد گذاشته ايد. 
 واقعيت: تا دس��ت ب��ه كاري نزني��د و اقدامي نكني��د هيچ وقت 
اعتماد به نفس الزم را پيدا نخواهيد كرد. تنها با انجام كارهاست كه 

می توانيد توانايی تان را محك بزنيد.
3- فكر مي كنيد هنوز زمان مناسب براي اين كار فرا نرسيده است

اشتباه: ما با اين بهانه كه هنوز وقتش نشده ترس خود را از تغيير 
پنهان مي كني��م، در حالي كه از تغيير مي ترس��يم. تغيير كردن 
هميشه ما را مجبور مي كند كه از منطقه امن مان بيرون بياييم و 
به همين دليل احساس كنيم زمان مناسب براي دل به دريا زدن 

نرسيده است. 
واقعيت: تنها وقتي جرات تغيير را پيدا كنيد و از مزايا و پيامدهاي 
مثبت آن بهره مند شويد، احساس مي كنيد وقتش رسيده است. 

4. فكر مي كنيد درباره كاري كه مي خواهيد انجام دهيد، چندان 
مطمئن نيستيداش��تباه: هنگامي كه از تغيير كردن مي ترسيم 
خودمان را فريب مي دهيم و به خودمان مي گوييم كه اصال دوست 

نداريم اين كار را بكنيم. 
واقعيت: تا زماني كه ندانيد س��مت و س��وي جديدي كه انتخاب 
كرده ايد عمال شما را به كجا مي برد، نخواهيد توانست از درستي آن 

اطمينان حاصل كنيد و همواره دچار شك و ترديد خواهيد بود.

راهکارهایی برای شاد زیستن

يادداش��ت های روزان��ه محمدعل��ی 
 فروغی از س��فر كنفرانس صلح پاريس، 
نام كتابی اس��ت كه در هفته گذش��ته 
جنجال های بسياری را به راه انداخت. 
كتاب��ی ك��ه غالمعل��ی حدادع��ادل 
هن��گام حض��ور محمدج��واد ظري��ف 
در مجل��س ش��ورای اس��المی و بعد از 
 انجام توافق هس��ته ای وين، به او هديه 

كرد.     
يادداش��ت های روزانه محمدعلی فروغی از س��فر كنفرانس صلح 
پاريس، حاصل گردآوری ۶ دفترچه از يادداشت های روزانه فروغی 
يا همان ذكاءالملك است كه در فاصله زمانی 2۵ آذر 12۹۷ تا 1۹ 
مرداد 12۹۹ نوشته شده اس��ت و پس از مطالعه توسط بنياد ايرج 
افشار با كوش��ش محمد افش��ين وفايی و پژمان فيروزبخش آماده 

انتشار شده است.
اگر بخواهيم نگاهی ب��ه محتوای اين كتاب تاريخی قطور داش��ته 
باش��يم، بايد ماجرای نگارش آن را بررس��ی كني��م. كتابی كه در 
دل روزهای پرتنش پايان جنگ جهان��ی اول و حضور نمايندگان 
اي��ران برای دف��اع از حق��وق كش��ور در مقابل دولت ه��ای غربی 
 توسط ديپلماتی نوشته شده كه منش��ا تحوالت عظيمی در ايران

 بوده است.
مطالع��ه يادداش��ت های روزان��ه فروغ��ی ع��الوه ب��ر آن ك��ه 
مخاط��ب را با هوش ادب��ی ذكاءالملك، آش��نا می كن��د؛ می تواند 
در نمايش چه��ره  واقعی بعض��ی از رجال سياس��ی اي��ران در آن 
روزگار و تفك��رات خودباخت��ه و ش��يفته غرب��ی بس��ياری از 
 اين اف��راد ب��ه مخاطب��ان اث��ر و محقق��ان تاري��خ كمك��ی موثر 

كند.  
 يادداش��ت های روزان��ه محمدعل��ی فروغ��ی از س��فر كنفرانس 
صل��ح پاري��س ۶۸۰ صفح��ه دارد ك��ه ۵۸4 صفح��ه آن مت��ون 
يادداش��ت های فروغ��ی اس��ت و ۹۵ صفح��ه آن مش��تمل ب��ر 
عكس هايی اس��ت كه از اي��ن س��فر ديپلماتيك دو س��اله ثبت و 
ضبط شده اس��ت و حاال بعد از صد س��ال از ميان گنجينه نوادگان 
فروغی گردآوری شده اس��ت تا نشر » س��خن« برای اولين بار آن 
 را در قالب يك كت��اب و با قيم��ت ۶۵ هزارتومان روانه بازار نش��ر 

   كند.    

 یادداشت های روزانه
 محمدعلى فروغى

 معرفى کتاب
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