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را برید... دست دالالن فوالد

کالهبرداري از شرکت هاي بيمه با 
تصادفات ساختگي

 صدور حکم اعدام برای
 یک روحانی

 آمادگی شهرداری های استان 
در استقبال از مسافران نوروزی

بودجه شهرداری با رعایت حقوق 
بيت المال به تصویب می رسد
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 باز هم حادثه اي تلـــخ 
» کي بود، کي بود؟ من نبودم«!

اقدام سازمان بورس :
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پيش از ظهر روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه جاري، حادثه سقوط يك باالبر ساختماني در بلوار كشاورز اصفهان، 
مرگ ۸ كارگر را به همراه داشت كه جزئيات اين حادثه و علت وقوع آن براي بسياري جاي سوال دارد....سه 

شنبه  گذشته حادثه اي تلخ در بلوار كشاورز اصفهان رخ داد كه متاسفانه بر اثر سقوط يك آسانسور حمل بار 
ساختماني، ۸ كارگر جان خود را از دست دادند و يك نفر كه دچار جراحت هاي شديد شده ...

برای پیشرفت باید از این شهر 
رفت؟!

چند روزی است که جشنواره فیلم فجر به کار خود پایان 
داده است. سیمرغ ها به خانه صاحبین شان پر کشیده اند 
و بخش اعظمی از هیجانات وح��رف حدیث های مرتبط 
 با جش��نواره همراه ب��ا آیی��ن اختتامیه به انتها رس��یده

 است.
 همان طور ک��ه می دانی��د امس��ال جش��نواره مهمان 
شهرستان ها و البته شهرمان اصفهان نبود و این موضوع 
احساسات و اظهار نظرهای متفاوتی را در میان اهل هنر 
و س��ینما و مردمی که به دیدن فیلم ها در ایام جشنواره 
عالقه مند بوده اند ایج��اد کرد، اظه��ار نظرهایی که در 
نهای��ت صرفا باع��ث س��رخوردگی می ش��ود و جز عدم 

یکپارچگی در مدیریت خرد و کالن فرهنگی...
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پینگ پنگ باز اصفهانی گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی اولین مسابقات انتخابی در یک سال اخیر 
است و اینکه اسامی سه نفر برای اعزام به پروتور قبل از این مسابقات اعالم می شود، در روحیه بچه ها 

تأثیرگذار است و انگیزه ها را کم می کند.
محمد فرقدانی در گفتگو با ایمنا در مورد میزان آمادگی خود برای ش��رکت در مسابقات انتخابی 
تیم ملی تنیس روی میز اظهار داشت: یک ماهی است که به دلیل پیچیدگی مچ پایم دچار مشکل 

شده ام ولی از یک هفته قبل با فیزیوتراپی و آب درمانی تا حد زیادی بهبود پیدا کرده ام...

 مشکالت انتخابی ها هنوز 
پابرجاست

جنگ نرم  با کارگران سرسخت



يادداشت

حضرت آيت اله خامنه ايی:

  اروپا را تهديد به تحريم 
نفت و گاز کردند

حضرت آیت اهلل خامنلله ای رهبر معظم انقاب اسللامی در 
سخنان مهمی، به تشریح شرایط اقتصادی کشور و همچنین 
راهکارهای عاج مشکات، بویژه ضرورت اجرای سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی پرداختند و با اشاره به شاخ و شانه کشیدن ها 
و شرط و شروط های آمریکا و تحریم های جدید اعمال شده 
از سوی اروپا تأکید کردند: ملت ایران همواره نشان داده است 
که اراده قوی دارد و در موضللوع تحریم ها هم ملت ایران می 

تواند، این توطئه را ناکام بگذارد.
زبان من برای تشکر از ملت ايران قاصر است

حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنان خود با اشاره به گزارش 
های دقیق درخصللوص راهپیمایی ۲۲ بهمن مبنی بر حضور 
بیشتر و باشکوه تر مردم در راهپیمایی امسال نسبت به سال 
قبل، گفتند: زبللان من برای تشللکر از ملت بللزرگ ایران، و 

توصیف حضور مردم در راهپیمایی واقعاً قاصر است.
ایشان به هوای سللرد و بارانی در برخی شللهرها و همچنین 
طوفان خاک در اهواز و خوزستان اشاره کردند و افزودند: در 
این شرایط و با وجود گذشت ۳۶ سال از انقاب، حضور امسال 
مردم در راهپیمایی، باشکوه تر و با عظمت تر از گذشته بود و 

این، در دنیا بی نظیر است.
رهبر انقاب اسامی دلیل اصلی شکوه و عظمت راهپیمایی 
۲۲ بهمن را، حضللور مردمی در صحنه و محول شللدن امور 
بدست مردم دانستند و خاطرنشان کردند: در هر زمان که در 
مسائل کشور، حضور مردمی وجود داشته است، ما این چنین 

معجزه ای را همواره مشاهده کرده ایم.
اقتصاد کشور از »نفتی بودن« و »دولتی بودن«به شدت 

رنج می برد
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تعمیم این قاعده کلی به مسائل 
اقتصادی، و تأکید بر لزوم حضور برنامه ریزی شللده مردم در 
عرصه اقتصادی و استفاده از ظرفیت های مردمی، به تبیین 
دالیل مشکات اقتصادی کشللور پرداختند و گفتند: یکی از 
مهمترین این دالیل، برنامه ریزی قدرتهای استکباری بعد از 
پایان جنگ تحمیلی، برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به 

یک قطب اقتصادی تأثیرگذار در منطقه و جهان است.
ایشان افزودند: غربی ها و عمدتاً آمریکایی ها، با برنامه ریزی و 
با استفاده از شیوه های مختلف اقدام به کارشکنی در طرحها 
و فعالیت های بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و دور 
زدن ایران در خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط زمینی و هوایی 
و خطوط شبکه های ارتباطاتی کردند و عمًا سال ها پیش از 
قضایای هسته ای، تحریم بی سللر و صدایی را آغاز کردند که 

این مقابله اقتصادی تا به امروز ادامه داشته است.

»۷ و ۱۴ اسفند ۹۴« زمان پیشنهادی 
وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 

مجلس و خبرگان
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت کشور 
برای برگزاری انتخابات خبرگان و مجلس شللورای اسامی 
دو تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۷ و ۱۳۹۴.۱۲.۱۴ را به شللورای نگهبان 

پیشنهاد کرده است.
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشللور طی سخنانی در 
نشسللت خبری گفت: در برگللزاری مراسللم ۲۲ بهمن هیچ 
گزارش سوء ضدامنیتی در کشور نداشللتیم و یکی از عوامل 
مهم تأمین امنیت دهه فجر امسال، کشف گروهک تروریستی 
در شرق کشور بود که وزیر اطاعات جزئیات آن را اعام کرد.

وی تصریح کرد: وزیر کشللور جمهوری تاجیکستان به دعوت 
رسمی رحمانی فضلی امروز به تهران سفر می کند و در طول 
این سللفر، موافقتنامه امنیتی و انتظامی بلله امضای طرفین 

خواهد رسید.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه اظهار داشت:  سوم و چهارم 
اسللفند همایش ملی اقتصللاد مقاومتللی با تأکیللد بر نقش 
استانداران در پیشبرد سیاسللت های اقتصاد مقاومتی برگزار 
می شود.امیری ادامه داد: عامل شللهادت رئیس دادگستری 
روانسر بازداشت شللده و بازجویی از وی در حال انجام است؛ 
موضوع امنیتی و سیاسللی نبوده و طرف یک شرور سابقه دار 
است.وی با اشاره به بحث حاشیه نشینی و بازدید وزیر کشور از 
حاشیه های چند کان شهر، با بیان اینکه جلوگیری از ساخت 
و سللازهای غیرمجاز و جلوگیری از تصرف های غیرقانونی و 
اموال دولتی در دستور کار وزارت کشللور قرار دارد و در این 
زمینه همکاری های خوبی نیز با دسللتگاه قضایی ایجاد شده 
و در همین راستا در سللطح تهران و چند استان دیگر ساخت 
و سازهایی که در حریم غیرمجاز انجام گرفته است، تخریب 
می شود، گفت: در حوزه حاشیه نشینی طبق آمار استانداری 
تهران، از ۶ماهه اول سال ۹۲ تا آذر امسال، ۲هزار و ۶۱۶ حکم 
تخریب سللاخت و سللاز غیرمجاز صادر و بیش از یک هزار و 

یک صد هکتار از اراضی ملی در تهران را آزاد کرده است
اژه ای تايید کرد:

صدور حکم اعدام برای يک روحانی
سللخنگوی قوه قضائیه، اخبار منتشرشللده مبنللی بر صدور 
حکم اعدام برای یک روحانی را تایید کرد.حجت االسللام و 
المسلمین غامحسین محسللنی اژه ای در در خصوص اخبار 
منتشرشللده درباره حکم اعدام یک روحانی معروف با هویت 
»م.ج.ت« تصریح کرد: این حکم از سوی دادگاه ویژه روحانیت 
صادر شده است. وی تاکید کرد: حکم صادرشده برای این فرد، 
بدوی بوده و می توان به این حکم اعتراض کرد و طبق قانون، 

قابل تجدیدنظر است.
بر اسللاس این گزارش، در هفته هللای اخیر در شللبکه های 
اجتماعی اخبار ضد و نقیضی دربللاره صدور حکم اعدام برای 
یک روحانی معروف به استخاره در شللهر قم منتشر شده که 

در برخی از آنها دلیل حکم، ارتباط با اجنه عنوان شده است.
حجت االسللام محمدجعفللر منتظری، رئیللس دادگاه ویژه 
روحانیت، پیش از این درباره این پرونده گفته بود: بنا نداریم 
 اخبار خللاص مربوط بلله دادگاه ویللژه روحانیت را منتشللر 

کنیم.

جانشللین فرمانده سللپاه پاسللداران با بیان اینکلله امروز 
جبهه های ما آن سوی مرزهای فعلی جغرافیایی ما امتداد 
یافته است، گفت: ما امروز توانایی دفن سیاست های دشمن 

را داریم و یک لحظه غرش ما کابوس دشمنان است.
سللردار حسللین سللامی عصر امروز در کنگره شللهدای 
دانشجوی اصفهان اظهار کرد: ما امروز میهمان بیش از ۷0۶ 
الله خون رنگ دوران دفاع مقدس در این کنگره هستیم، 
مهمان شهدایی که اهل آسمان ها آنها را بهتر از اهل زمین 
می شناسند، مهمان کسانی هستیم که اگر امروز در جهان 
قامت برافراشللته ایم، صاحب اعتبللار و منزلتی بین المللی 
هسللتیم و به عنوان مسللتقل ترین کشللور عالم شناخته 

می شویم به پاس خون این شهداست.
سردار سامی تصریح کرد: چنانچه ایران را به عنوان ملتی 
مقاوم و سرسللخت، هنرمندانللی در عرصلله اراده و همت 
می شناسند به خاطر وجود شللهدایی بود که جان خود را 

نثار کردند.
وی افزود: اگر نظام جمهوری اسامی ایران به عنوان لنگرگاه 
ثبات و امنیت منطقه و جهان شللناخته می شود، اگر ایران 
را ملتی می دانند که در عرصه های جنگ، تحریم و فشللار 
توانسته مرزهای دانش را بشکافد و به پیشرفت های علمی 
و فنی و خیره کننده ای دست یابد به پاس خون شهداست.

جانشین فرمانده سللپاه ابراز کرد: ایران اسللامی همواره 
پرچم دار محورهای ضداستکباری و ضداستعماری و علم دار 

حق جویی و عدالت خواهی شناخته می شود.
وی بیان کرد: دانشللجویان همواره پیروان اصیل روحانیت 

انقابی و مروج تفکر بلند ولی فقیه در جامعه هستند.
سامی با بیان اینکه شهیدان اسرار جاودانگی ما و واژه های 
رمز و رمزگشای عزت محسوب می شللوند، عنوان کرد: ما 
امروز عزت، اقتللدار و توانایی خود را مدیون سللرمایه های 

بزرگی چون شهیدان هستیم.

وی با اشللاره به اینکه دانشللجویان از نسلللی هسللتند که 
می توانند با جهاد علمی موشک های ماهواره بر را به آسمان 
بفرستند، گفت: در شللرایطی ماهواره را به فضا فرستادیم 
که برای دسللتیابی به فناوری و علم آن تحت سخت ترین 

تحریم ها از سوی دشمن بودیم.
جانشین فرمانده سپاه پاسللداران اظهار کرد: دانشجویان 
کسللانی هسللتند که ما را در جهان به عنوان کشور دارنده 
علم و فناوری انرژی هسته ای معرفی کرده اند، دانشجویان 
کسانی هسللتند که موشک های بالسللتیک را می سازند و 

اهداف دشمن را با باالترین دقت نابود می کنند.  
سللامی در ادامه با اشاره به اینکه دانشللجویان ما از همان 
نسلی هسللتند که در امتداد جهاد علمی گام برمی دارند و 
دستاوردهای بزرگی را به ثمر نشللانده اند، گفت: امروز اوج 
قدرت علمی و فنی دانشجویان ترس را بر تن دشمنان اسام 

و ایران انداخته است.
وی با بیان اینکه استقال ما به تفکر و اندیشه است و امروز 
دانشجویان باید بدانند تفکر آنها نباید مورد اصابت غربیان 
قرار بگیرد، تصریح کرد: غرب و نظام استکباری به دنبال آن 
است که جوانان را به گونه ای مهار و کنترل کند که آن گونه 

که خود می اندیشد آنها نیز بیندیشند.
سامی ادامه داد: امروز راهبرد دنیای استکبار و نظام سلطه 
تسللخیر دل و ذهن جوانان و به خصوص دانشجویان است 
آنها در پی حذف ارزش های اسللامی و باورها و اعتقادات 

دانشجویان مسلمان ایرانی هستند.
وی ادامه داد: دشللمنان فکر می کنند حق  وتللو، بمباران 
شیمیایی هیروشیما و کشتار مسلمانان برای آنها امتیاز و 

یک حق شمرده می شود و این مکتب سیاسی غرب است.
سامی افزود: کسانی که با تفکر سیاسی، غرب را به عنوان 
اندیشه نو سیاسی مطرح می کنند بدانند آنها حامی و مبلغ 

دیکتاتوری هستند و این منطق سیاسی غرب است.

وی با بیان اینکه غرب داشتن بیش از ۲00 بمب هسته ای را 
حق خود می داند ولی تاب و تحمل اینکه مسلمانان انرژی 
هسته ای صلح آمیز داشته باشند را ندارد، گفت: در اندیشه 
غرب پست ترین رفتارها به عنوان شیک ترین و مدرن ترین 

رفتارها محسوب می شود.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران عنوان کرد: در غرب حقوق 
بشر مفهومی ویران شللده ای دارد، از حقوق بشر در جهان 
غرب دیکتاتوری ساخته شده و به جهان صادر می شود این 
تفکرات شوم با هیچ جنبه ای و فطرت انسانی سازگار نیست.

وی متذکر شللد: انقاب ما انقابی برای اقتصاد، فرهنگ، 
سیاسللت، آزادی و اجتماعی مبتنی بر ارزش های اسامی 
بود، مردم ایران چقدر زیبا قدرشناس آرمان های این انقاب 

شکوهمند هستند.
سامی تاکید کرد: ملت ایران با هدایت رهبری در شرایط 

ناهمتراز قدرت ایستاد و اراده 
خود را بر نظام سلطه تحمیل 
کرد کلله ایللن حاصل خون 

شهیدان ماست.
وی با اشللاره به بسللیاری از 
دستاوردهای علمی حاصله 
در طول ۳۶ سللال گذشته و 
دسللتیابی به باالترین علوم 
و فنللاوری در صنعت هایی 
چون هللوا فضا و پزشللکی 
هسللته ای، گفت: همه این 
ثمرات در شللرایطی حاصل 
شده است که در سخت ترین 
تحریم ها و فشللارها از سوی 

دشمن بودیم.
جانشللین فرمانللده سللپاه 

پاسداران با بیان اینکه امروز جبهه های ما آن سوی مرزهای 
فعلی جغرافیایی ما امتداد یافته است، اظهار کرد: ما امروز 
توانایی دفن سیاست های دشمن را داریم و یک لحظه غرش 

ما کابوس دشمنان است.
وی خاطر نشان کرد: به برکت حمایت های مادی و معنوی 
نظام جمهوری اسللامی ایران نظام سوریه به عنوان محور 
مقاومت و لبنان و فلسللطین به عنوان جبهه های مقاومت 
در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده اند و قد برافراشته اند و 
این برکات و دستاوردها با وجود آن است که اراده آمریکا و 

ابرقدرتان چیز دیگری بود.  
سامی با اشللاره به اینکه حزب اهلل رشللد کرده، حاکمیت 
سللوریه پابرجاسللت، عللراق پیللروز شللده و انقاب های 
مردمللی در یمللن و بحرین در حللال وقوع اسللت، گفت:  
 همه موارد حاکللی از اراده نظام ایران در مقابل اسللتکبار 

جهانی است.

سردار سالمی در کنگره شهدای دانشجوی اصفهان:

حقوقبشرغربیدیکتاتورمیسازدوبهجهانصادرمیکند

در ديدار کاردار ترددی انگلیس با 
رئیس گروه دوستی پارلمانی ايران و 

انگلیس مطرح شد:

ضرورت راه اندازی بخش 
کنسولی جهت حل مشکالت 

شهروندان مقیم

ازگشللایي سللفارتخانه ها، فرصتي براي توسللعه 
سیاسي و اقتصادي ایران و انگلیس است

رئیس گروه دوسللتي پارلماني ایران و انگلسللتان 
گفت: مردم ایران ذهنیت تاریخی مثبتی نسللبت 
به سیاست های انگلسللتان ندارند و دولت انگلیس 
با اتخاذ یک سیاست جدید با این ذهنیت تاریخی 
منفی را ترمیم کند. مجالس دو کشور می توانند به 
رفع این ذهنیت منفی در جهت توسعه و گسترش 

مناسبات فیمابین کمک کنند.
به نقل از خانه ملت، »آجای شرما« کاردار ترددی 
)غیرمقیللم( انگلیللس روز گذشللته با عباسللعلی 
منصللوری آرانی رئیس گللروه دوسللتی پارلمانی 
جمهوری اسامی ایران و انگلیس دیدار و گفت وگو 

کرد.
منصوری آرانی در ابتدای این دیدار با اشاره به تاریخ 
روابط میان دو کشللور گفت: مللردم ایران ذهنیت 
تاریخی مثبتی نسبت به سیاسللت های انگلستان 
ندارند و دولت انگلیس با اتخاذ یک سیاست جدید 

با این ذهنیت تاریخی منفی را ترمیم کند.
وی در اداملله افللزود: مجالللس دو کشللور 
می توانند بلله رفع ایللن ذهنیت منفللی در جهت 
 توسللعه و گسللترش مناسللبات فیمابیللن کمک

 کنند.
عضو کمیسللیون امنیت ملی و سیاسللت خارجی 
مجلللس شللورای اسللامی در بخللش دیگللری 
از سللخنانش تحوالت جللاری در منطقلله را برای 
امنیت جهانی خطرناک دانسللت و افزود: عضویت 
صدها جوان اروپایی در گروه های تروریستی مانند 
داعش خطری جدی برای امنیللت و ثبات جهانی 
محسللوب می گردد و بایسللتی با اتخللاذ تدابیری 
 مناسللب مانع از کمک هللای مالللی و اطاعاتی به

 آنها شد.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر هیچ عزم جدی و 
قاطعی از سوی غرب برای مقابله با داعش مشاهده 

نمی شود.
نماینده مردم کاشللان، آران و بیللدگل در مجلس 
شورای اسللامی در همین راسللتا ضمن محکوم 
کردن سیاسللت کشللورهای غربی در راه اندازی و 
تجهیز گروه تروریستی داعش، گفت: ریشه درمان 
درد دشوار ورود جوانان غربی به گروه های افراطی 
در متن پیام مقام معظم رهبللری مبنی بر ارتباط 
مسللتقیم جوانان اروپایی با قرآن و آموزه های ناب 

اسامی نهفته است.
منصللوری آرانللی حضللور نیروهللای خارجللی 
در منطقلله را از دالیللل عللدم ثبللات و آرامللش 
در منطقلله ذکر و تصریللح کرد: حضللور نیروهای 
خارجللی در افغانسللتان نلله تنها به حللل معضل 
تولیللد مللواد مخللدر هیچ کمکللی نکرده اسللت 
 بلکه باعث رشللد شللدید روند تولید مللواد مخدر

 شده است.
منصوری آرانی همچنین با تاکید بر حق کشورمان 
در اسللتفاده صلح آمیللز از انرژی هسللته ای گفت: 
جمهوری اسللامی ایللران در چارچللوب مقررات 
ان پی تی و توافقنامه ژنو از حللق قانونی خود کوتاه 

نخواهد آمد.
وی در پایللان، راه انللدازی بخللش کنسللولی در 
پایتخت هللای دو کشللور را برای حل مشللکات 
دانشللجویان و تجللار و شللهروندان مقیم ضروری 

دانست.
در اداملله این دیدار آجللای شللرما کاردار ترددی 
)غیرمقیللم( انگلیللس بللا تقدیللر از تاش هللای 
مجالللس دو کشللور در رفللع موانللع گسللترش 
ارتباطات فیمابین گفت: رایزنللی و گفت وگوهای 
مسللتمر پارلمانللی می توانللد بلله حللل موانللع و 
 رفللع سللوءتفاهمات میللان دو کشللور کمللک

 کند.
کاردار تللرددی انگلیللس اقدامللات جمهللوری 
اسللامی ایران در مبارزه بللا تروریسللم و قاچاق 
مللواد مخللدر را مثبللت ارزیابللی و تصریللح کرد: 
همفکللری و همللکاری جمهوری اسللامی ایران 
بللا دیگللر کشللورها در موضوعللات منطقلله ای و 
بین المللی می توانللد به تقویللت و تحکیم صلح و 
 ثبللات در منطقلله خاورمیانلله و جهللان منجللر 

گردد.
وی در پایللان بللا تاکیللد بللر لللزوم بازگشللایی 
سفارتخانه های دو کشور، آن را فرصتی برای توسعه 
مناسبات سیاسی و اقتصادی میان انگلیس و ایران 

دانست.

اخبار کوتاه

2
شوراینگهبانطرحجامعحدنگارکشورراتأییدکرد

شورای نگهبان طرح جامع حدنگار )کاداستر( کشور را با توجه به اصاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و 
قانون اساسی ندانست.طرح جامع حدنگار )کاداستر( کشللور که با اصاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن 
ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
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ایاالت متحده آمریکا درخواست آرژانتین 
برای بررسللی موضوع آمیللا در مذاکرات 

هسته ای ایران و ۱+۵ را رد کرد.
به نقل از »ال بُس«، ایاالت متحده آمریکا 
درخواست آرژانتین مبنی بر در دستور کار 
قرار گرفتن مسئله حمله به مرکز یهودیان 
موسللوم به آمیا در مذاکرات هسته ای با 

ایران را رد کرد.
»جللن سللاکی« سللخنگوی وزارت امور 
خارجلله آمریللکا در خصللوص مذاکرات 
بین ایران و گروه ۱+۵ )آمریکا، فرانسلله، 
انگلیس، روسیه، چین و آلمان( خاطرنشان 
کرد: مذاکللرات بللا ایللران روی موضوع 
هسته ای متمرکز خواهد ماند و این مسئله 

ادامه پیدا خواهد کرد.
مذاکرات مذکور برای رسللیدن به توافق 
نهایی در رابطه با برنامه هسللته ای ایران 

انجام می شود.
عاوه بر این، »ساکی« در ادامه به نامه ای 
اشللاره کللرد کلله روز گذشللته »هکتور 
تیمرمن« وزیر امور خارجلله آرژانتین به 
»جان کری« همتای آمریکایی خود ارسال 
کرده و درخواسللت دولت بوینوس آیرس 
برای بررسللی موضوع آمیللا در مذاکرات 
هسللته ای با جمهوری اسللامی ایران را 

مطرح کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود: 
من از هیچ طرحی برای انجام چنین کاری 

اطاع ندارم.
بللا این حللال، »سللاکی« اطمینللان داد 
که ایللاالت متحللده آمریللکا همچنان با 
تحقیقاتی که دولت آرژانتین در رابطه با 
این حادثه صورت می دهد همکاری خواهد 
کرد، همانند آنچه که طی ۲۱ سال اخیر 

انجام داده است.
آمریکا اذعان داشت که پس از حمله علیه 
مرکز آمیا در سال ۱۹۹۴ که 8۵ کشته بر 
جای گذاشته، به همراه دولت آرژانتین و 
جامعه بین الملل در جست و جوی عدالت، 

کار و فعالیت کرده است.

وزیللر امور خارجلله آرژانتین نیللز پس از 
آگاهی یافتن از پاسللخ منفللی آمریکا به 
درخواسللت خود، کنفرانسی مطبوعاتی 
ترتیب داده و بار دیگر خواسته خود را طرح 

کرده است.
»تیمرمن« در ایللن کنفرانس مطبوعاتی 
گفت: آرژانتیللن از اینکه دولللت آمریکا 
درخواست ما را برای بررسی مسئله آمیا 
در مذاکره با ایران نپذیرفته، متاسف است.

آمریللکا دربللاره احتمال محکوم شللدن 
رئیس جمهللور آرژانتیللن در حادثه آمیا 
اظهارنظللری نکللرد و گفت کلله چنین 
مسئله ای یک موضوع داخلی در این کشور 

آمریکای جنوبی می باشد.
دولت آرژانتین نیز ایللن اتهامات را تاش 

برای اجرای یک کودتای قضایی توصیف 
کرد که علیه قوه مجریه و دموکراسی این 

کشور صورت گرفته است.
به گزارش فارس، »نیسللمن« کمی قبل 
از مرگ خللود، رئیس جمهللور و »هکتور 
تیمرمن« وزیللر امور خارجه این کشللور 
آمریکای جنوبی را به سللرپوش گذاشتن 
روی اقدامات متهمین و مظنونین پرونده 
حمله به آمیللا در سللال ۱۹۹۴ میادی 
محکوم کرده بود؛ این حادثه 8۵ کشللته 

و بیش از ۳00 زخمی بر جای گذاشت.
در مقابللل اتهامات وارد شللده از سللوی 
دادسللتان، دولت آرژانتین عللاوه بر رد 
شللکایت »نیسللمن«، وی را دروغگللو 
توصیف کرد و اقداماتش را به عملیاتی از 

سرویس های اطاعاتی نسبت داد.
جسد بی جان دادسللتان ویژه پرونده آمیا 
شللب ۱8 ژانویلله )۲8 دی ۹۳( به همراه 
یک تفنگ با کالیبللر ۲۲ در حمام محل 

سکونتش یافت شد.
مرگ »نیسمن« توسللط مخالفین دولت 
و گروه های قدرتمند و برخی رسانه های 
ارتباط جمعی به ابزاری برای ارتباط دادن 
قوه مجریه با این اتفاق ناگوار تبدیل شده 

است.

آمريکا بررسی موضوع »آمیا« در مذاکرات هسته ای ايران را نپذيرفت

قرارداد BOT، راهکاری برای تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی بدون استفاده از پول نفت

استقالل ما به تفکر 
و انديشه است و 

امروز دانشجويان 
بايد بدانند تفکر 

آنها نبايد مورد 
اصابت غربیان قرار 

بگیرد

کاهش قابللل توجه قیمت جهانی نفت خللام طی چند ماه 
گذشته و پیش بینی تثبیت قیمت این کاالی راهبردی در 
سطح فعلی برای سال آینده در کنار اعمال تحریم ها باعث 
شده است تا تامین بودجه عمرانی سال آینده دولت با ابهام 
فراوانی همراه باشد. تخصیص نامناسب بودجه پروژه های 
عمرانی به علت کمبود بودجه، عما باعث توقف این پروژه 
ها در سال آینده می شللود و بیکاری و رکود را تشدید می 
کند، لذا ضروری است تا راهکارهایی در قانون بودجه سال 
۹۴ پیش بینی شوند که ضمن کاهش نیاز دولت به بودجه 

عمرانی، عملیات اجرایی این پروژه ها را نیز متوقف نکند.
یکللی از متداولترین تجربه هللای جهانی بللرای حل این 
مساله استفاده از روش های همکاری عمومی ل خصوصی 
)Public – Private partnership( بللرای جللذب 

سرمایه های بخش غیردولتی است. مزیت مهم این روش 
ها، حفظ منافللع دو طرف همکاری یعنللی دولت و بخش 
غیردولتی به طور هم زمان است. درصورت استفاده از این 
مدل¬ها به ویژه در پروژه های نیمه تمام بزرگراه، راه آهن 
و نیروگاه می توان بدون نیاز به بودجه ی جدید، نسللبت به 
تکمیل و بهره برداری از این طرح ها اقدام کرد. از آنجا که در 
این روش نقش سرمایه گذار، سازنده و بهره بردار هر سه بر 
عهده یک شرکت حقوقی اسللت، منافع و مطلوبیت بخش 
 غیردولتی و دولت در ساخت و بهره برداری پروژه هم راستا

 می شود.
در شرایط فعلی کشور که فشللار مضاعفی بر بودجه پروژه 
های عمرانی ایجاد شللده اسللت، برای عملیاتی شدن این 
روش وزارت راه و شهرسازی می تواند با واگذاری طرح های 
بزرگراهللی درحللال احداث کلله کمتر از %8۵ پیشللرفت 

فیزیکی دارند به بخللش غیردولتی از قالللب قراردادهای 
BOT )سللاخت ل بهره برداری ل انتقال( اسللتفاده کند. با 
 BOT واگذاری این طرح ها بللا اسللتفاده از قراردادهای
که یکللی از متداول تریللن مدل های همللکاری عمومی ل 
خصوصی اسللت، آنها بللدون تزریق منابللع جدید بودجه 
 دولتی و با اسللتفاده از سللرمایه ی بخش غیردولتی کامل

 می شوند.
 لذا ضللروری اسللت بللرای اجرایی شللدن ایللن موضوع 
مجللوز دریافت عللوارض از خللودرو های عبللوری در این 
بزرگللراه هللا در قالب قانللون بودجلله سللال ۹۴ از طرف 
مجلس محتللرم در اختیار دولللت قرارگیللرد. این مجوز، 
گام بزرگی برای اجرایی شللدن مللواد ۲۱۴ و ۲۲0 قانون 
 برنامه پنجم توسعه در سال آخر اجرای این برنامه خواهد

 بود.



يادداشت
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گشتی در اخبار انفجار کپسول گاز در کاشان هفت مصدوم برجا گذاشت

پاسخ  مسووالن در خصوص علت وقوع حادثه تلخ سقوط باالبر و کشته شدن ۸ کارگر؛

بر اثر انفجار کپسول گاز در یک ش��رکت سنگبری در کاشان هفت کارگر افغانی 
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معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان:

حرم الشهدای دانشگاه اصفهان با 
همکاری بسیج دانشجويی سر و 

سامان می گیرد
معاون فرهنگی دانش��گاه اصفهان گفت: رس��یدگی به وضیعت 
حرم الشهدا در دستور کار است و یکی دوبار هم در هیات رئیسه 
از آن صحبت ش��ده اس��ت و امیدواریم با همکاری بسیج، از این 

وضعیت خارج شود.
حجت الس��الم ش��انظری، معاون فرهنگی اجتماعی دانش��گاه 
اصفهان در حاش��یه اولین کنگره ش��هدای دانش��جوی استان 
اصفهان در خصوص این کنگره گفت: پس از برنامه ریزی کنگره 
در وزارت علوم، ریاس��ت کنگره در اس��تان به عهده ی دانشگاه 

اصفهان گذاشته شد.
وی اف��زود: بعد از آن چهار جلس��ه بین روس��ای دانش��گاه ها و 
سرپرس��ت دانش��گاه اصفهان برگزار ش��د که در آن سه کمیته 
تولیدات به سرپرستی دانشگاه صنعتی، کمیته اجرا به سرپرستی 
دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی و کمیته تبلیغات به سرپرستی 

دبیرخانه در ناحیه بسیج دانشجویی واگذار شد.
معاون فرهنگی دانش��گاه اصفهان در بیان اه��داف کنگره بیان 
داشت: هدف اصلی از برگزاری این کنگره ها تکریم و بزرگداشت 
شهدایی اس��ت که برای دین و ملت خود از خون خود گذشتند 
و از اهداف دیگ��ر این قبیل کنگره ها در دانش��گاه ها این اس��ت 
که دانش��جوی ما که ام��روز روی ای��ن صندلی نشس��ته بداند، 
ی��ک روز دیگر ه��م یک دانش��جوی دیگ��ر روی ای��ن صندلی 
 نشس��ته بود که برای ی��ک سلس��ه آرمان ها رف��ت و جان خود

 فدا کرد.  
شانظری خاطرنشان کرد: این کنگره یک شروعی است؛ چرا که 
هم در دانشگاه  اصفهان نمادهایی مثل پارک شهدا و موزه  شهدای 
دانشجو در دست احداث است از طرف دیگر در طول زمان بتوانیم 
آثاری را از یک ش��هید دانش��جو مثل کتابی و زندگی نامه ای در 
سطح دانشگاه توزیع کنیم و فرهنگ سازی در رابطه با شهدا در 

کالس ها و دانشکده ها انجام دهیم.
وی در پایان به وضعیت حرم الش��هدای گمنام دانشگاه اصفهان 
نیز اشاره  کرد و گفت: رس��یدگی به وضیعت حرم الشهدا نیز در 
دستور کار اس��ت و یکی دوبار هم در هیات رئیسه از آن صحبت 
 شده است و امیدواریم با همکاری بس��یج، از این وضعیت خارج

 شود.

کاهش  آمار غرق شدگی  در ده ماهه 
اخیرسال جاری در استان اصفهان   

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی  استان اصفهان در طی 
ده  ماهه اخیر سالجاری  50 مورد فوتی شامل 8 نفر زن و 42 نفر 
مرد به دلیل غرق شدگی  به مراکز  پزشکی قانونی استان اصفهان 

ارجاع گردیده است .
 الزم به ذکراست مرگ ناشی از غرق شدگی  در ده ماهه  اول سال 
جاری نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 10 و هفت دهم   درصد 

کاهش  داشته است .
همچنین  در این مدت  آمار فوت شدگان   ناشی از برق گرفتگی  
37 مورد ش��امل 3 نفر زن و34 نفر  مرد بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل   15 و شش دهم  درصد افزایش داشته  است. 
افزایش  آمار متوفیات ناشی از سوختگی  در ده ماهه اخیر   سال 

جاری  دراستان اصفهان   
به گزارش رواب��ط عمومی پزش��کی قانون��ی  اس��تان اصفهان 
در  ده ماهه اخیر   س��ال 1393 آمار اجس��اد معاینه ش��ده   در 
مراکز پزش��کی قانونی استان باتش��حیص علت مرگ سوختگی 
ش��امل  180 نفر،  )94 زن  و 86 مرد( بوده که نس��بت به مدت 
 مش��ابه س��ال قبل 31 و چهار دهم  درص��د  افزایش را نش��ان 

می دهد. 
 همچنین دراین مدت  آمار فوت شدگان  ناشی از مسمومیت با 
گاز مونواکسید کربن  32 مورد ش��امل 8 زن و 24   مرد بوده که 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 30 و چهار دهم درصد کاهش  

داشته است
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان؛

طول خط 79 از مبدا بلوار کشاورز و 
ابتدای خیابان مفتح به میدان امام 

علی)ع( افزايش يافت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از افزایش طول 
خط 79 از مبدآ بلوار کشاورز و ابتدای خیابان مفتح به میدان امام 

علی)ع( خبر داد.
به نق��ل از معاونت حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان، 
علیرض��ا صلواتی با اعالم ای��ن مطلب اظهار داش��ت: همزمان با 
ایام پایانی س��ال و به لحاظ افزایش نقاط تحت پوش��ش و حجم 
 سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی، مسیر و مقصد خط 79 تغییر

 یافت.
وی اذعان داش��ت: کمیته مهندس��ی خط��وط معاونت حمل و 
نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با بررس��ی و مطالعات علمی 
و با هدف پوش��ش ق��رار دادن نقاط ج��اذب س��فر و همچنین 
نقاط تولید س��فر با افزایش طول خط 79 از مبداء بلوار کشاورز 
 و ابت��دای خیاب��ان مفت��ح به می��دان ام��ام عل��ی)ع( موافقت

 کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان تصریح کرد: 
بر این اساس ناوگان اتوبوس��رانی از مبداء )مرکز تلفن استقالل( 
واقع در بلوار کش��اورز ابتدای خیابان مفتح با طی مسیر میدان 
سهروردی- رودکی-  محتشم کاشانی- حکیم نظامی- پل فلزی- 
مطهری- میدان انقالب- کمال اسماعیل- باغ گلدسته - هشت 
بهشت- اس��تانداری- حکیم-  عبدالرزاق به میدان امام علی)ع( 
عالوه بر اتصال نقاط توریستی باغ پرندگان، کلیسای وانک، میدان 
امام)ره( و میدان امام علی)ع( و مراکز مهمی از جمله خیابان های 
آمادگاه - بیمارستان خورشید- بیمارستان شهید بهشتی را تحت 

پوشش قرار خواهد داد.
صلواتی عنوان کرد: بر اس��اس مصوبه فوق تع��داد اتوبوس های 
این مسیر به 15 اتوبوس افزایش یافته و طبق برنامه ریزی های 
 انجام شده در فاصله زمانی 7 دقیقه در خدمت شهروندان خواهد

 بود.

 مدير منطقه ۱3 شهرداري اصفهان
 در جمع خبرنگاران؛

مجموعه تفرجگاهي کوه قائمیه 
از صفه پیشي مي گیرد

محمدرض��ا آقاباباگلی��ان در جم��ع خبرن��گاران 
گف��ت: ش��هرداري نه��ادي اس��ت که ش��هروندان 
دائما ب��ا آن س��رو کار دارند چ��را ک��ه روزانه 320 
 وظیف��ه و خدم��ت ب��ه ش��هروندان ارائه م��ي کند. 
وي با اش��اره به اینکه از زمان تفکی��ک منطقه 13 از 
منطقه 5 در س��ال 90 تاکنون اقدامات اساس��ي در 
این منطقه انجام شده است، افزود: منطقه 13 ارتباط 
مستقیمي با رینگ سوم ترافیکي شهر دارد به طوري 
که بزرگراهه��اي ذوب آهن، ش��هید احمد کاظمي 
و ش��هید اقارب پرست به عنوان ش��ریان هاي اصلي 
 شهر، استان هاي غربي را به اصفهان ارتباط مي دهد. 
مدیر منطقه 13 ش��هرداري اصفهان ب��ا بیان اینکه 
با توج��ه به اینک��ه درصد قاب��ل توجه��ي از بودجه 
ش��هرداري این منطق��ه به پ��روژه ه��اي ترافیکي 
و ایمن��ي اختصاص داده ش��ده اس��ت، تصریح کرد: 
توس��عه و ش��کل گیري بافت جدید شهرسازي نیز 
 یک��ي دیگ��ر از ویژگي ه��اي ای��ن منطقه اس��ت. 

بیش��ترین تراک��م جمعیت��ي منطق��ه 13 در محله 
ولیعصر اس��ت آقاباباگلی��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
منطقه 13 داراي 8 محله ش��فق، گلزار، قائمیه، باغ 
فردوس و دس��تگرد، باغ زیار، ولیعصر، کش��اورزي 
و امیری��ه اس��ت، اضاف��ه ک��رد: محل��ه ولیعص��ر 
بیش��ترین تراکم جمعیتي و محله گل��زار کمترین 
 مس��احت منطقه 13 را به خود اختص��اص داده اند. 
وي بی��ان ک��رد: 50 ت��ا 58 درص��د از مح��دوده 
 قانوني ش��هرداري منطقه 13 کوهس��تاني اس��ت. 

وي با اشاره به اینکه قائمیه 
” گذرهاي کوه قائمیه با س��بک و سیاق کوه صفه در 
حال ساماندهي است، همچنین آبش��ار و آبنما این 

کوهستان نیز در دست ترمیم مي باشد “
و ب��اغ ف��ردوس دو محل��ه قدیم��ي منطق��ه 13 
محسوب مي شوند، خاطرنش��ان کرد: یکي از طرح 
هاي ب��زرگ محل��ه قائمی��ه س��اماندهي مجموعه 
 تفرجگاهي کوه قائمیه به وس��عت 2 هکتار اس��ت. 
وي با بیان اینکه 55 درصد از ساماندهي کوه قائمیه 
انجام شده است، اظهار داشت: گذرهاي کوه قائمیه 
با سبک و س��یاق کوه صفه در حال ساماندهي است، 
همچنین آبش��ار و آبنما این کوهستان نیز در دست 

ترمیم مي باشد. 

باز هم حادثه اي تلخ و ماجراي » کي بود، کي بود؟ من نبودم«!

پیش از ظهر روز سه شنبه 28 بهمن ماه جاري، حادثه سقوط 
یک باالبر ساختماني در بلوار کشاورز اصفهان، مرگ 8 کارگر 
را به همراه داشت که جزئیات این حادثه و علت وقوع آن براي 
بسیاري جاي سوال دارد....سه شنبه  گذشته حادثه اي تلخ در 
بلوار کش��اورز اصفهان رخ داد که متاس��فانه بر اثر سقوط یک 
آسانسور حمل بار س��اختماني، 8 کارگر جان خود را از دست 
دادند و یک نف��ر که دچار جراحت هاي ش��دید ش��ده بود به 
بیمارستان الزهرا )س( اصفهان انتقال یافت.جزئیات و چگونگي 
وقوع این حادثه خونین، سوالي ست که ذهن بسیاري را با خود 

درگیر کرده است. 
بحث بازرسي ها در اين حوزه ساختماني با سازمان 

نظام مهندسي ساختمان است
امیرمسعود حاجي رستم، رییس اداره بازرس��ي کار اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي اس��تان اصفه��ان در خصوص این 
حادثه، ضمن تکذیب فرس��ودگي سیم بکسل آسانسور گفت: 
سیم باالبر به دلیل نقص فني از داخل قرقره خارج شده و این 

حادثه تلخ را رقم زده است.
وي در پاسخ به این س��وال که اداره بازرسي کار، پیش از وقوع 
حادثه، در زمینه بازرسي محل و بررسي چک لیست هاي مرتبط، 
اقدامي کرده بود یا خیر، اظهار کرد: به ط��ور کامل، در بخش 
ساختماني، موضوع چک لیست و بررسي آنها، در شرح وظایف 
سازمان نظام مهندسي اس��ت؛ به عبارتي بر اساس مبحث 12 
مقررات ملي ساختمان، بحث بازرسي ها در این حوزه با سازمان 

نظام مهندسي ساختمان است.
امیرمسعود حاجي رستم افزود: بازرس��ي کار اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعي، به طور کلي، بازرسي مشاغل کارخانجات 
اعم بخش هاي صنعت و ساختمان را بر عهده دارد اما با تعداد 
اندک بازرسان کاري که در اختیار داریم، امکان بازدید از تمامي 
کارگاه ها براي مان میسر نیست لذا در بخش ساختمان، سازمان 

نظام مهندسي، این کار را بر عهده دارد.
رییس اداره بازرس��ي کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
اس��تان اصفهان در خصوص بازدید از س��اختمان محل وقوع 
حادثه سقوط آسانسور، تصریح کرد: اداره کار در خصوص این 
ساختمان، هر سال یک یا دو مورد بازرسي داشته  و نواقص هم 

به کارفرما اعالم شده و اخطار هم داده بودیم.
وي در پاسخ به این سوال که آیا نقص این باالبر هم مورد توجه 
بازرسان قرار گرفته و اخطار داده شده بود یا خیر؟ گفت: زمان 
بازرسي، باالبر مورد نظر دچار نقصي که قابل مشاهده باشد نبود؛ 
در حقیقت، کارگاه هاي ساختماني، به لحظه، تغییرات دارند و 
ما نمي توانیم ش��بانه روز، باالي سر ساختمان باشیم تا ببینیم 
که باالبر نقص دارد یا خیر؟حاجي رس��تم خاطرنشان کرد:  در 
بازدیدهاي 6 ماهه، سیم بکسل و غیره عوض مي شده و ممکن 
است بنابر دالیلي مانند اینکه یک شیئ س��قوط کرده یا یک 
فشاري به باالبر آمده باشد و شرایطي فراهم شده که آسانسور 
دچار نقص فني شده و در همان لحظه، سقوط کرده باشد.وي 
با بیان اینکه در زمان قبل از بروز حادثه، نقصي مشاهده نشده 
بود، گفت: پیش از این، 5 نوبت بازرسي توسط اداره کار از این 
مجتمع صورت گرفته اس��ت؛ البته بنده هنوز گزارشات آن را 
ندیده ام ولي به صورت اتوماتیک نواقص اعالم مي شود.با توجه 
به صحبت هاي رییس اداره بازرسي کار اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعي استان اصفهان و توپي که در زمین سازمان نظام 
مهندسي ساختمان افتاد، با رییس این سازمان تماس گرفتیم. 
آسانسور، ۴ سال بدون مراقبت و تعمیر و نگهداري 

در حال کار بوده است
علي پزشکي، رییس سازمان نظام مهندسي اصفهان نیز در این 
خصوص به خبرنگار ایمنا گفت: بن��ده اطالع خاصي ندارم که 
اداره کار به شما چه گفته است ولي قانون در خصوص مباحث 
ایمني در کار یک سري وظایفي را تعریف کرده است؛ مبحث 
دوازدهم مقررات ملي هم که عنوان کرده اند، به طور دقیق به 

یک سري وظایف مهندس ناظر و کارفرما اشاره دارد.
وي با بیان اینکه بنده در رابطه با ای��ن حادثه خاص، اطالعي 
ندارم که دقیقا دلیل چه بوده است؛ اظهار کرد: براساس بازدید 
اولیه که همکاران نظام مهندسي انجام دادند، ظاهرا کارفرما، 
باالبري که مسبب حادثه بوده است را چهار سال پیش، در این 
س��اختمان نصب کرده و هیچ گونه قرارداد تعمیر و نگهداري 
براي این باالبر با سازنده منعقد نکرده است، لذا این آسانسور، 
4 س��ال بدون مراقبت و تعمیر و نگهداري در ح��ال کار بوده؛ 
البته اینها، اطالعات اولیه بنده است ولي درباره اینکه دقیقا چه 
اتفاقي افتاده و شرایط چه بوده و آیا عملکرد درست بوده یا نه؟ 
نمي توانم اظهارنظر کنم.وي با تاکید ب��ر اینکه بازدید از محل 
مورد نظر، هیچ ارتباطي با نظام مهندسي ندارد، تصریح کرد: 
طبق مبحث 12 مقررات ملي ساختماني، در اینجا، مسوولیتي 
بر عهده نظام مهندس��ي نیس��ت بلکه به عهده مهندس ناظر 
است.علي پزشکي خاطرنشان کرد:  س��ازمان نظام مهندسي، 
یک NGO است که مهندسین ناظر، عضو آن هستند و طبق 
قانون نظام مهندسي باید بر کارها نظارت کنند؛ وظیفه ناظر هم 
بررسي مقررات علمي و ارائه گزارش به مراجع باالدستي است.

رییس سازمان نظام مهندسي اصفهان تاکید کرد: ناظر موظف 
است، چنانچه طبق مقررات ملي، برخي ضوابط ایمني در کارگاه 
رعایت نمي شود، موضوع را به مراجع باالدستِي صدور پروانه و 
س��ازمان نظام مهندس��ي گزارش دهد و آن مراجع باالدستي 
هم باید نسبت به تعطیلي کارگاه اقدام کنند.وي با بیان اینکه 
هنوز ابعاد اتفاق تلخ دیروز مشخص نیست، گفت: بنده در این 
زمان، نمي دانم که آیا گزارش مهندس ناظر موجود است؟ آیا 
اگر مهندس ناظر در گزارش��ات خود نکاتي را اعالم کرده، آیا 
اقدامي براي تعطیلي کارگاه انجام شده است؟ و آیا بهره برداري 
از این باالبر طبق دستور العمل سازنده بوده است یا خیر؟ فقط 
اعالم مي کنم که این مسئله، ارتباط مستقیمي با سازمان نظام 
مهندسي پیدا نمي کند، اما مسلما در مراجع قضایي، تمام این 

نکات مورد ارزیابي قاضي پرونده قرار مي گیرد. 
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فرماندار سمیرم با اشاره به حمله یک قالده خرس به دو 
جوان در ونک سمیرم گفت: حال مصدومان این حادثه 

مساعد اعالم شده است.
 محمدحسین نصرتی پیرامون حمله یک قالده خرس 
در ونک سمیرم اظهار کرد: یک قالده خرس قهوه ای در 
منطقه چشمه ناز ونک به دو جوان از اهالی شهر ونک  که 
از جوانان کارآفرین و دامدار منطقه بودند، حمله کرده و 

هر دو جوان مجروح شدند.
وی اضافه کرد: با دخال��ت طبیعت گردان و اهالی محل 
خ��رس از محل مت��واری و مصدوم��ان برای م��داوا به 
مرکز بهداش��ت ونک و بالفاصله مصدومی��ن از ونک به 

بیمارستان سید الشهدا سمیرم اعزام شدند.
فرماندار س��میرم تصریح کرد: مجروح��ان این حادثه 
پس از مداوای اولیه و تزریق واکسن، برای ادامه درمان 
و انجام عم��ل جراحی ب��ه بیمارس��تان امیرالمومنین 
شهرستان شهرضا اعزام ش��دند.وی با بیان اینکه یکی 
از جوانان از ناحیه دس��ت و دیگری از ناحیه پا مجروح 
شده است افزود: خوشبختانه اکنون حال عمومی هر دو 
 جوان حادثه دیده مس��اعد گزارش شده و رو به بهبودی

 است.
بر اس��اس گزارش فارس، پیش از این نیز چندین مورد 
حمله خرس به اهالی، گله و نیز باغ ها گزارش شده است 

که خساراتی نیز به دنبال داشته است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شورای شهر درصدد 
اس��ت که با رعایت حقوق بیت المال و با توجه به راهبرد های 
مشخص ش��ده بودجه ش��هرداری را به تصویب برساند.رضا 
امینی در هفتاد و چهارمین جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی 
شهر اظهار کرد: این جلسه به صورت فوق العاده برای بررسی 
الیحه بودجه سال 1394 شهرداری مرکزی اصفهان و مناطق 
15گانه برگزار شده است.وی اضافه کرد: امیدواریم امروز نیز 

بتوانیم براساس آنچه که در الیحه پیشنهادی  پیش بینی شده 
و اقدامات کارشناسی انجام شده در اعمال برخی از تغییرات در 
الیحه بودجه در کمیسیون تخصصی و توسط اعضای شورای 
ش��هر به یک بودجه منطقی برسیم.رئیس ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: سیاست های کالن کشور و مد نظر 
رهبر معظم انقالب در امر اقتصاد مقاومتی و پرهیز از هرگونه 
اسراف، تجمل گرایی و ریخت و پاش های اداری غیر ضروری از 
اهداف و راهبرد های شورای شهر در بررسی و تصویب بودجه 
شهرداری اس��ت.وی با تاکید بر اینکه ش��ورای شهر درصدد 
است که با رعایت حقوق بیت المال و با توجه به این راهبرد ها 
بودجه شهرداری را به تصویب برس��اند، ادامه داد: همچنین 
بودجه شهرداری باید با توجه به ریل گذاری اصلی که حاصل 
تالش های کارشناس��ان معاون��ت برنامه ری��زی، پژوهش و 
فناوری اطالع��ات ش��هرداری در مناطق 15گانه و س��تاد و 
 معاونت های مختلف شهرداری و مدیریت های ستادی باید به 

تصویب برسد.

عض��و ات��اق بازرگان��ی 
اصفه��ان گف��ت: نق��ش 
حکوم��ت ه��ا و توس��عه 
نهاده��ای دموکراس��ی در ایج��اد خالقی��ت 
وابتکارواس��تقالل فک��ری درنی��روی کار 
 و ب��ه وی��ژه درجوان��ان را نبای��د فرام��وش

 کرد.
رضا ب��رادران اصفهان��ی با تاکی��د براینکه نمی 
توان انتظارداشت توسعه اقتصادی بدون احراز 

جایگاهی مناسب درروابط اقتصادی بین المللی 
و بدون حض��ور در بازارهای منطقه یی و جهانی 
امکان پذیرباش��د، ادامه داد: ما بای��د در تدوین 
راهبرد توس��عه اقتصادی باید جای��گاه اقتصاد 
کش��وررا دراقتصاد جهانی به دقت شناس��ایی 
کنیم و درمس��یری گام برداریم که »مکملی« 
برای کشورهای پیش��رفته صنعتی و»رقیبی« 
سرسخت برای کشورهای در حال توسعه باشیم 
و این همه ممکن نیست مگربا توسعه سیاسی و 

اس��تقرار روابط بین 
المل��ل مناس��ب در 

صحنه جهانی.
به اعتقاد ای��ن فعال 
اقتص��ادی ام��روزه 
گ��ذاری  س��رمایه 
خارج��ی، ب��ه کلید 
کش��ورها  توس��عه 
تبدیل ش��ده و رقابت 
کش��ورها برای جذب 
گ��ذاری  س��رمایه 
خارجی در زمینه های 
مختل��ف، بر کس��ی 

پوشیده نیست.
ب��رادران اصفهان��ی 
افزود: ش��ناخت انواع 
س��رمایه گ��ذاری و 

تحلیل حقوقی آن، یک��ی از رویکردهای پایه و 
بنیادین برای نیل به ه��دف بهره برداری بهتر از 

این روند است.
وی با اعالم اینکه تقسیم بندی سرمایه گذاری 
و مطالع��ه ان��واع آن، یکی از راه های ش��ناخت 
و تحلیل آن اس��ت اضافه کرد: اصوالً س��رمایه 

گ��ذاری در دو دس��ته ی کلی س��رمایه گذاری 
 عموم��ی و س��رمایه گذاری خصوصی تقس��یم

 می شود.
 ب��ه آن ن��وع س��رمایه گ��ذاری خارج��ی، که 
توس��ط دولت ها ب��ه مفهوم خاص و یا توس��ط 
س��ازمان های بی��ن المللی صورت م��ی گیرد 
س��رمایه گذاری عمومی گفته می شود. برخی 
طرح ه��ای اقتص��ادی عمده که نق��ش مهمی 
در حی��ات اقتصادی یک کش��ور دارد، توس��ط 
دول��ت ها انج��ام م��ی گی��رد. مانند س��رمایه 
گ��ذاری در زمین��ه ی تولی��د و انتق��ال نیرو و 
 تولی��د تجهی��زات رزم��ی و دفاعی م��ورد نیاز

 کشور.
این عضو ات��اق بازرگانی اصفه��ان تصریح کرد: 
س��رمایه خصوصی هم ی��ک منبع مه��م برای 

سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.
 در کش��ورهای صنعتی، این س��رمایه ی بخش 
خصوصی اس��ت که بخ��ش مهمی از س��رمایه 
گذاری صورت گرفته در خارج از کشور را شامل 

می شود.
برادران اصفهانی با اشاره به اینکه در کشورهای 
در حال توس��عه نیز نیاز فراوان ب��ه حجم باالی 
س��رمایه گ��ذاری بخ��ش خصوصی اس��ت که 
معموالً با پروس��ه ی زمانی کوتاه تری نسبت به 
س��رمایه گذاری عمومی، وارد بخش اقتصادی 
یک کش��ور می شود گفت: در س��رمایه گذاری 
که توس��ط بخش خصوصی انجام م��ی گیرد، 

 هدف اصلی سرمایه گذار تحصیل سود و منفعت
 است.

وی ادام��ه داد: در حقیق��ت همی��ن معی��ار 
کس��ب س��ود توس��ط س��رمایه گ��ذار اس��ت 
که س��رمایه گ��ذاری خصوص��ی خارج��ی را 
 از س��ایر م��وارد تامی��ن مال��ی خارج��ی جدا 

می کند.
این عضو اتاق بازرگانی اصفهان گفت: توس��عه 
اقتصادی مس��اله بس��یارپیچیده یی اس��ت اما 
متاس��فانه درکشورما به مس��اله بسیارساده یی 
تبدیل ش��ده اس��ت. به بیان دیگر، علت توسعه 
نیافتگ��ی را دخال��ت دول��ت دراموراقتصادی 
م��ی دانی��م وراه ح��ل آن را ه��م خصوص��ی 
 س��ازی به هم��راه س��رمایه گ��ذاری خارجی

 می پنداریم. بدیهی است با چنین نگرشی ساده 
به مس��اله یی به این پیچیدگی، نم��ی توان به 

توسعه اقتصادی دست یافت.
به اعتقاد این وارد کننده اصفهانی الزمه رشد و 
توسعه اقتصادی آن اس��ت که دست اندرکاران 
اموراقتص��ادی دربخش خصوص��ی نگران عدم 
امنیت اقتصادی نباش��ند وب��ه صالحیت های 
علمی ومدیریتی مس��ووالن کشورباورداشته و 
به س��المت و امانت مدیران ارش��د نظام اعتقاد 
داشته باش��ند و یقین کنند نهادهایی مستقل 
و آگاه ب��ر عملکرد هیات حاکم��ه نظارت کامل 
 دارن��د و منافع مل��ی را به بهتری��ن وجه حفظ

 می کنند.

فرماندار سمیرم خبر داد

 حمله يک قالده خرس به 2 جوان در منطقه 
چشمه ناز ونک سمیرم

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 بودجه شهرداری با رعايت حقوق بیت المال
 به تصويب می رسد

عضو اتاق بازرگانی اصفهان :

امروزه سرمايه گذاری خارجی، به کلید توسعه کشورها تبديل شده است

گروه 
جامعه 

 در کشورهای 
صنعتی، اين 

سرمايه ی بخش 
خصوصی است 
که بخش مهمی 

از سرمايه گذاری 
صورت گرفته در 
خارج از کشور را 

شامل می شود



يادداشت

مديرکل استاندارد استان اصفهان:

تولید محصوالت باکیفیت، موجب 
رونق صادرات می شود

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: تولیدکنندگان باید 
محصوالت باکیفیت و استاندارد تحویل مردم دهند تا عالوه بر 

رونق داخل، صادرات نیز افزایش یابد.
غالمحسین شفیعی در اولین همایش علمی مسئوالن روابط 
عمومی دستگاه های اجرایی که در خصوص تشریح قوانین و 
وظایف سازمان ملی اس��تاندارد و همچنین تبیین استاندارد 
ازطریق دس��تگاه های اجرایی برای مردم، ب��ا تعریف کاربرد 
استانداردهای تشویقی و اجباری برای مسئوالن روابط عمومی 
ها، اظهار داشت: برای ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه همه 
ارگان ها و دستگاه ها نقش موثر دارند و تنها این وظیفه برعهده 

استاندارد نیست. 
وی با اشاره به اینکه گستره فرهنگ سازی استاندارد از مهدهای 
کودک تا دانشگاه ها و جامعه است، اظهار داشت: فعالیت های 
اداره استاندارد بسیار وسیع است چرا که هر موضوعی در جامعه 
مطرح می ش��ود یک طرف آن به مباحث س��المت و کیفیت 

مرتبط می شود که این از اهم موضوعات استاندارد است.
وی بی��ان داش��ت: در اداره کل اس��تاندارد اس��تان اصفهان 
موضوعاتی چ��ون اوزان و مقیاس ها، کنترل ترازوهای ش��هر 
و باس��کول های میادین میوه و تره و بار، انگ فلزات گرانبها، 
کنترل نازل های س��وخت در پمپ بنزین ها، وس��ایل اسباب 
بازی درش��هربازی، آسانس��ور ها و کنترل و نظارت بر صحت 
عملکرد تایید ایمنی آسانسورها و ... از جمله فعالیت های این 

اداره کل است.
وی تاکید کرد: از همه کارکنان دولت درخواست می کنیم در 
رابطه با مباحث استانداردسازی و پیش��نهادهایی که در این 
زمینه می توانند ارائ��ه کنند با اداره کل اس��تاندارد همکاری 
داشته باشند و برای اطالع رس��انی از قوانین استاندارد در هر 

زمینه ای کوشش کنند.
شفیعی، با اشاره به اینکه برگزاری این جلسه برای تشریح هر 
چه بهتر تدوین استانداردهای ملی و درخواست همکاری ارگان 
های دولتی و ش��رکت های بزرگ در استانداردس��ازی است، 
افزود: بیش از ۸ هزار واحد صنعتی در اصفهان فعالیت دارند که 
از این میان ۴ هزار واحد تحت پوشش استاندارد در زمینه های 
شیمی، پتروشیمی، ساختمانی، نساجی، غذایی و ... قرار دارند.

وی گفت: به طور قطع کنترل این واحدها بسیار مشکل است 
چرا که باید در این زمینه همه نهادها با یک حرکت جهادگونه 

در راستای فعالیت های کیفی و استاندارد بکوشند.
مدیرکل اس��تاندارد اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: مبحث 
استانداردسازی در س��ال ۱۳۳۲ در ایران شکل گرفت و از آن 
زمان تاکنون دایره فعالیت های استاندارد روز به روز گسترده 

تر شده است.
وی بیان داش��ت: با توجه به تحریم هایی که علیه کش��ورمان 
صورت گرفته است، نقش اصلی را باید تولیدکنندگان داخلی 
برای برط��رف کردن نی��از های م��ردم ایفا کنن��د، پس باید 
تولیدکنندگان محصوالت با کیفیت و با برند های مش��خص 
تحویل مردم دهند تا عالوه بر رونق داخل، صادرات نیز افزایش 

یابد.
ش��فیعی تاکی��د ک��رد: تولیدکنن��دگان نبای��د محصوالت 
غیراس��تاندارد و بی کیفیت تولید کنند و انتظار داشته باشند 
که م��ردم نیز جذب این محصوالت ش��وند. بای��د ازبهترین و 
اصولی ترین وس��ایل و ابزارها برای تولید محصوالت استفاده 
شود تا رغبت مردم به استفاده از کاالی ایرانی نیزبیش از پیش 

افزایش یابد.
وی گفت: درواقع کیفیت تولیدات داخلی از خارجی در بسیاری 
ازمحصوالت باالتر است اما به دلیل عدم فرهنگسازی مردم فکر 
می کنند که اجناس درجه ۳ چینی هم کیفیت شان از جنس 
ایرانی بیشتر اس��ت، وظیفه همه ارگان ها و نهاد ها این است 
که برای ترویج فرهنگ استاندارد در بین همه تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان تالش کنند تا رونق داخلی از این طریق نیز 

محقق شود.
 ريیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 استان اصفهان:

کاربردی کردن علوم جديد، رسالت 
اصلی نظام مهندسی کشاورزی است

رییس س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی اس��تان اصفهان با 
اشاره به عضویت ۱۲ هزار نفر در این س��ازمان افزود: رسالت 
اصلی ما ایجاد فضای علمی و کاربردی کردن جدیدترین علوم 

کشاورزی است.
تقی پور با اش��اره به پیش��رفت روز افزون دانش کشاورزی در 
جهان، افزود: وظیفه سازمان نظام مهندس��ی، نظام مندی و 
علمی ساختن فرآیند کش��اورزی و فعالیت های مرتبط با آن 

است.
وی افزود: در سال جاری ۶۲ هزار نفر س��اعت آموزش برگزار 
شد و از نقاط قوت سازمان حضور ۱۳۶ شرکت فعال خدمات 

کشاورزی و ۲۸۱ شرکت خدمات فضای سبز است.
وی خاطر نشان کرد: از دیگر فعالیت های این سازمان صدور 

بالغ بر هفت هزار پروانه مرتبط با وظایف سازمان می باشد.
معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز با 
تشکر از خدمات سازمان نظام مهندسی کشاورزی بر ظرفیت 
های بی شمار این س��ازمان اش��اره کرد و گفت: پایه و اساس 
دانش بشری آش��نایی با حداقل های علوم کشاورزی است و 
رسالت سازمان در س��ه بخش ملی و اس��تانی و فردی تبیین 

شده است.
یاحی افزود: با توجه به جایگاه اصفهان در کش��ور، این استان 
باید در سطح ملی همچون سایر عرصه ها سرآمد باشد و سهم 
سازمان در س��ند چش��م انداز ایران ۱۴۰۴ و نیز برنامه ششم 

توسعه مشخص و تعریف شود.
وی با تاکید بر کنترل آلودگی ها از جمله آلودگی پساب هایی 
که بعضا در کشاورزی اس��تفاده می ش��ود و جلوگیری از آن 
تصریح کرد: کنترل وضعیت اس��تفاده از سموم و مکمل های 
مضر، لزوم ترویج محصوالت ارگانیک و فرهنگ س��ازی برای 
شهروندان و راه اندازی فروشگاه های عرضه و فروش از وظایف 

استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی است.

 عرضه قطره چکانی دنا و بازار 
سیاه خريد و فروش

نیمی از وعده تحويل محقق شد
عرضه قطره چکانی دنا و تأخیر در تحویل این خودرو به 
مشتریان، بازار س��یاه خرید و فروش حواله و همچنین 
خودروهای صف��ر دنا را به همراه داش��ته و این در حالی 
است که از ابتدای سال تا پایان دی، تنها نیمی از برنامه 

تولید این خودرو محقق شده است.
تأخیر در تحویل دنا به مشتریان در شرایطی ادامه دارد 
که حواله های تحویل این خودرو با قیمت های ۴۶ تا 5۰ 

میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود.
ایران خودرو تاکنون تنها دعوتنامه های مربوط به تحویل 
دنا در تیر و مرداد 9۳ را برای خریداران ارس��ال کرده و 
بقیه خریدارانی که موعد تحویل آنها تا دی ماه 9۳ بوده 

است، هنوز دعوتنامه ای را دریافت نکرده اند.
تأخیر در تحویل خودروهای دنای پیش فروش شده باعث 
شده تا بازار س��یاه خرید و فروش حواله دنا و همچنین 

خودروی صفر دنا رونق بگیرد.
این تأخیر در ش��رایطی اتفاق افتاده ک��ه طبق آمارهای 
وزارت صنعت، از ابتدای سال تا پایان دی ماه تنها ۲ هزار 

و ۸9۳ دستگاه دنا توسط ایران خودرو تولید شده است.
ایران خودرو دنا را به 5 هزار نفر پی��ش فروش کرده اما 
تاکنون تنهای به اندازه نیمی از این خریداران تولید دنا 

داشته است.
در عین حال هاش��م یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو 
پیشتر از برنامه ریزی برای صادرات دنا خبر داده بود که 
رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز در این مورد گفته است: 
ایران خودرو برای رفع بازار سیاه دنا و تأمین نیاز داخل، 

پروژه صادرات آن را متوقف کند.
همچنین بابای��ی، معاون س��ابق فروش ای��ران خودرو 
قباًل در م��ورد برنامه تولی��د دنا گفته ب��ود: پیش بینی 
می شود تا س��ال 97 حدود ۶۰ هزار دس��تگاه دنا تولید 
شود، به طوری که تا پایان س��ال جاری 5 هزار دستگاه 
 و اوایل سال آینده نیز ۱۰ هزار دستگاه دنا تولید خواهد 

شد.
این در حالی است که هم اکنون دنای صفر با قیمت 5۰ 
تا 5۲ میلی��ون تومان و حواله تحویل ای��ن خودرو نیز با 
قیمت ۴۶ تا 5۰ میلیون تومان در بازار معامله می شود. 
این اتفاق در حالی روی داده که خودروس��ازان موظفند 
 در جهت رفع حاشیه قیمت محصوالتشان در بازار اقدام 

کنند.
دنا در بازار در شرایطی با قیمت 5۰ میلیون تومان معامله 
می ش��ود که در زمان قیمت گذاری این خودرو توس��ط 
شورای رقابت، ایران خودرو خواستار تعیین قیمت ۴۸ 
میلیون تومانی برای این خودرو بود اما در نهایت شورای 
 رقابت قیمت ای��ن خودرو را ۴۲ میلی��ون تومان تعیین

 کرد.
در حال حاض��ر برخ��ی نمایندگی های ای��ران خودرو، 
دنای صفر کیلومتر را با قیمت 5۰ میلیون تومان عرضه 
می کنند. نظ��ارت بر بازار خودرو و کنت��رل قیمت ها در 
بازار از ش��روط اولیه تعیین ش��ده برای خودروسازان از 
سوی ش��ورای رقابت در زمان موافقت با افزایش قیمت 
محصوالت ای��ران خودرو و س��ایپا بود اما این حاش��یه 
 قیمتی همچنان در مورد برخی خودروها در بازار حاکم

 است.

اخبار کوتاه 

4
مدیر عامل "تبرک" بازداشت شد!!!

دادس��تان عمومی و انقالب مشهد گفت: »علیرضا بوس��تانی« مدیرعامل مجموعه 
تبرک در این شهر بازداشت شده اس��ت. »غالمعلی صادقی« در گفت وگو با »ایرنا« 
افزود: پرونده شرکت تبرک از مدتی قبل در حال بررسی قضایی بوده است. دادستان 
مشهد افزود: پرونده مجموعه تبرک در حال بررسی است و معلوم نیست تا چه مدت 

مدیرعامل آن در بازداشت بماند.

در حالیکه برخی محصوالت واسطه ای فوالدی در کشور با 
کمبود عرضه مواجه ش��ده اند، در تازه ترین اقدام، سازمان 
بورس به پیشنهاد صنف آهن فروشان عنوان کرده که قیمت 
پایه عرضه محصوالت فوالدی تعدیل و از این پس براساس 
میانگین قیمت معامالت در آخرین روز عرضه قبلی تعیین 
می شود.حدود سه س��ال قبل با افزایش حضور واسطه ها و 
دالالن آهن در بورس کاال و حجم محدود عرضه ها، متولی 
بازار س��رمایه تصمیم گرف��ت برای جلوگیری از نوس��انی 
ش��دن قیمت ها در بازار آزاد و ایجاد رانت ب��رای عده ای 
اندک، امکان خری��د و فروش محصوالت ف��والدی را تنها 
برای اش��خاص حقوقی دارنده مجوز و پروانه صنفی مجاز 
بداند.در حالی که هنوز در ب��ازار داخلی، مصرف کنندگان 
واقعی به دلی��ل تولید ان��دک و حتی توق��ف تولید برخی 
محصوالت ف��والدی از جمله ورق فوالدی زیر س��ه گرم با 
بازار سیاه و فاکتورسازی های گسترده ای از سوی دالالن 
مواجه هس��تند، برخی تالش می کنند با فش��ار به دولت، 
تعرفه واردات را افزایش داده تا همچن��ان بازار در انحصار 
این اشخاص باش��د.با توجه به اینکه در حال حاضرامکان 
خرید محصوالت فوالدی از سوی سهامداران خرد و افراد 
حقیقی بار دیگر در بورس کاال فراهم ش��ده است می توان 
گفت که افت تقاضای داخلی یکبار دیگر امکان بازگش��ت 
حقیقی ها در رینگ محصوالت فوالدی بورس کاال را فراهم 
کرده اس��ت و می توان انتظار داش��ت که با ش��فاف سازی 
قیمت ها و نظارت همه جانبه بر عرضه و تقاضا در این بازار، 
امکان خودنمایی این دالالن به حاشیه رانده شود.به گفته 
سعدمحمدی، مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان این 
امر چرخه کاملی از تولید تا مصرف کننده را بدون واس��طه 
فراهم می کند، به ای��ن معنا که این اقدام باعث می ش��ود 
متقاضیان محصوالت نهایی فوالد، بتوانند بدون واس��طه 
محصوالتی مانند میلگرد و تیرآه��ن را از بورس کاال تهیه 
کنند که این امر عالوه بر کاهش هزینه برای مصرف کننده، 
زمینه افزایش تقاضا در صنعت فوالد هم در بخش باالدستی 

)تولیدکننده محصوالت اولیه( و هم در صنعت پایین دستی 
)محصول نهای��ی( را فراه��م می آورد.همچنین حس��ین 
پناهیان، مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران نیز معتقد 
اس��ت که این امر عالوه بر ایجاد تعادل در بازار و کاستن از 
نگرانی های تولید کنندگان فوالدی، از اختالل در عرضه و 
تقاضای این محصول می کاهد. همچنین از این طریق حجم 
عرضه الزم برای کش��ف قیمت کاهش داده شد؛ به عنوان 
مثال در گذشته برای بعضی از محصوالت فوالدی باید ۱۱۰ 
تن به باال معامله انجام می شد تا کشف قیمت صورت گیرد.

حال این ارق��ام در میان انواع محص��والت فوالدی کاهش 
یافته و زین پس قیمت رسمی در شروع معامالت تاالر اعالم 
می شود تا بدین ترتیب نگرانی تولیدکنندگان از این بابت 

برطرف شود.
تاثیر بورس در قیمت فوالد

س��رانجام پس از نظرات مختلف در این امر، ۲۶ بهمن ماه 
انواع مس، فوالد و آلومینیوم در بورس کاالی ایران با قیمت 
مصوب مورد دادوستد قرار گرفت در حالیکه فعاالن صنعت 
فوالد اعم از بازاریان و تولیدکننده ها س��ال گذش��ته را با 
کاهش حجم معامالت و روند نزولی قیمت ها پش��ت س��ر 
گذاشتند و در ابتدای سال جاری کمتر کسی این پیش بینی 
را می کرد که در طول ماه های پیش رو نیز شاهد تداوم این 
ش��رایط و البته تعمیق رکود در بازار محصوالت فوالدی و 
دیگر بازارهای کاالیی کشور باش��ند.از ابتدای امسال تنها 
در دوره ای کوتاه شاهد روند رو به رش��د قیمت ها و حجم 
مبادالت فوالد در ب��ازار این محصول بوده ای��م که این امر 
نیز نه به دلیل تحرک واقعی تقاض��ای مصرفی بلکه کامال 
متاثر از آثار روانی ناشی از رش��د هزینه های جاری و ثابت 
فرآیند تولید و از طرفی افزای��ش دو درصدی رقم مالیات 
بر ارزش افزوده از شش به هش��ت درصد بوده است.از این 
رو پس از پشت سر گذاش��تن چند هفته التهابات گذرا در 
این بازار و دیگر بازارهای کاالیی از آنجاکه رکود در صنایع 
مصرف کننده از فوالد ادامه داشت، روند نزولی قیمت ها و به 

تبع حجم مبادالت این محصول از اردیبهشت ماه بار دیگر 
آغاز و در ماه های دیگر نیز ادامه یافت.

تحلیل روند مبادالت ف�والد در بورس کاال طی
 10 ماهه امسال

در اینجا نگاهی به روند مب��ادالت فوالد در بورس کاال طی 
۱۰ ماه سال گذشته و مقایسه آن با مدت مشابه امسال برای 
تبیین ش��رایط رکودی بازار آهن خالی از لطف نیست. در 
اغلب ماه های مورد بررسی در سال گذشته، حجم مبادالت 
فوالد همواره عددی باالتر از همین رقم در ماه مشابه سال 

۱۳9۳ است.
به  عنوان مث��ال در ماه ه��ای اردیبهش��ت، خ��رداد، تیر، 
شهریور، آبان و دی، حجم مبادالت سال ۱۳9۲ فاصله قابل 
مالحظه ای با امس��ال داش��ته و تنها در ماه های فروردین، 

مرداد، مهر و آذر اندکی این روند معکوس شده است.
این موضوع در ش��رایطی رخ داده که س��ال گذش��ته هم 
صنعت فوالد کشور درگیر رکود بوده اما این مساله )رکود 
و بی رونقی معامالت( ش��دت و عمق بیش��تری را در سال 
۱۳9۳ تجربه کرده اس��ت؛ به طور کلی از فروردین تا پایان 
دی پارسال حدود هشت میلیون تن انواع فوالد در بورس 
کاالی ایران عرضه ش��ده در حالی که سال جاری این رقم 

به حدود هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تن تقلیل یافته است.
از سوی دیگر اکثر محصوالت ارائه ش��ده در بورس نیز در 
قالب سلف به تابلو معامالت آمده اند و در برخی محصوالت 
مانند شمش فوالد خوزستان و ذوب آهن هم عالوه بر اینکه 
تنزل نرخ قابل مالحظه ای در مقایس��ه با ابتدای سال رخ 
داده، شرایط بازپرداخت وجه هم نسبت به پارسال تسهیل 
یافته اما همچنان حجم عرضه و مبادالت با کاهش نسبی 

روبرو بوده است.
در واقع رکود فعالیت ها و ساخت و س��ازهای مسکونی در 
اکثر نقاط کشور به خصوص شهرهای بزرگی مانند تهران و 
عدم تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه های جدید از یکسو 
و کاهش قیم��ت نفت و س��نگ آهن در بازارهای جهانی از 
سوی دیگر موجب تحت فشار قرار گرفتن بازار فوالد داخلی 
و تشدید شرایط سخت و نزولی صنعت فوالد کشور در طول 

ماه های اخیر شده است.
این ش��رایط ناخوش��ایند البته تا جایی در حال پیشروی 
اس��ت که زنگ خطر برای بس��یاری از واحدهای تولیدی 
فع��ال این صنع��ت به ص��دا درآم��ده و اغل��ب واحدهای 
کم توان ت��ر را ب��ه تعطیل��ی کش��انده ی��ا در مع��رض 
 ورشکس��تگی در روزه��ای باقیمان��ده تا پایان س��ال قرار

 داده است.
به هر طریق در ش��رایطی که بازار فوالد دو س��الی اس��ت 
روزه��ای معامالت��ی خ��ود را با رک��ود معناداری پش��ت 
س��ر می گذارد و حجم دادوس��تدها در بازارهای رس��می 
و غیررس��می این محصول ب��ه ارقام بس��یار پایینی تنزل 
کرده اس��ت، تاثیرات بلندمدت ورود فوالد به بورس را در 
بهبود جریان قانونمند معامالت فوالد، کاهش واس��طه ها 
و افزایش حجم تولی��د کارخانه های فوالدی باید بس��یار 
پررنگ و موثر قلمداد کرد که با گذش��ت زم��ان اثرات آن 
 برای فع��االن بازار و صنعت فوالد بیش��تر آش��کار خواهد

 شد

اقدام سازمان بورس :

را برید! دست دالالن فوالد
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توقیف 5 هزار کیلو عسل 
تقلبي قبل از توزيع

مذاکرات تیم ژاپنی برای 
واردات گاز از ايران آغاز شد

یک کارگاه تولید عسل تقلبي غیربهداشتي توسط مأموران پلیس امنیت 
عمومي شهرستان برخوار اصفهان شناسایي و پنج هزار کیلو عسل تقلبي 

در آن کشف شد.
س��رهنگ علي صادقي فرمانده انتظامي شهرستان برخوار ضمن بیان این 
مطلب اظهار داشت: با تالش مأموران پلیس امنیت عمومي شهرستان یک 

کارگاه تولید عسل تقلبي غیرمجاز شناسایي شد.
وي افزود: مأموران پس از هماهنگي با مقام قضایي با همکاري اداره بهداشت 

نسبت به بررسي کارشناسانه از محل اقدام کردند.
این مقام انتظامي بابیان این مطلب که متهم عسل تقلبي غیربهداشتي را 
بانام و مارک هاي مختلف در بازار به فروش مي رساند گفت: در بازرسي از این 

محل پنج هزار کیلو عسل غیربهداشتي قبل از توزیع کشف شد.
سرهنگ صادقي با اشاره به پلمب این کارگاه خاطرنشان کرد: متهم پس از 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شد

یک تیم کارشناس��ی ژاپنی به نمایندگ��ی از دولت ژاپ��ن به منظور 
واردات گاز طبیعی از دو طریق ال ان جی و خط لوله، وارد ایران شده 
و مذاکره با وزارت نفت را آغاز کرد.ژاپن در حال حاضر بیش��ترین گاز 
مورد نیاز خ��ود را از طریق قطر و به ص��ورت ال ان جی وارد می کند و 
حتی قطر به منظور تس��هیل در امر صادرات گاز به این کشور مخازن 
گاز ال ان جی را در ش��رق آسیا ایجاد کرده اس��ت.اخیرا نخست وزیر 
ژاپن اعالم کرده بود این کش��ور به منظور افزایش امنیت انرژی خود 
به دنبال بازارهای جدید برای واردات گاز اس��ت.در حال حاضر ایران 
تنها با کشورهای عراق، پاکس��تان و ترکیه قرارداد صادرات گاز دارد 
و گاز صادراتی به این کش��ورها از طریق خط لوله تحویل می شود، اما 
تفاهمنامه صادرات گاز با عمان را نیز به منظور تولید ال ان جی در این 
 کشور امضا کرده است که هم اکنون مراحل کارشناسی خود را سپری

 می کند.

فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان از دستگیري اعضاي باندي 
که با ایجاد تصادف س��اختگي توانسته بودند نزدیک به شش 

میلیارد ریال از بیمه هاي کشور کالهبرداري کنند، خبر داد.
سردار عبدالرضا آقاخاني، اظهار داشت: در پي وقوع یک فقره 
تصادف جرحي در شهرستان اردستان مأموران پلیس راهور 
بالفاصله جهت بررسي بیشتر به صحنه اعزام شدند که در پي 
اظهارات ضدونقیض مصدوم حادثه وي جهت تحقیقات بیشتر 

به پلیس آگاهي منتقل شد.
فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان افزود: در تحقیقات صورت 
گرفته از این جوان ۲5 ساله مشخص شد اهل و ساکن اصفهان 

است و به دروغ خود را به نام دیگري معرفي کرده است.
این مقام مس��ؤول عنوان داش��ت: با انجام اقدامات تخصصي 
و علمي س��رانجام وي به کالهبرداري از شرکت هاي بیمه با 

انجام تصادفات ساختگي با همدستي تعدادي از دوستانش در 
سطح کشور اقرار و عنوان کرد که هر بار با عملي کردن نقشه 
خود دریکي از ش��هرها و انجام اعمال متقلبانه در مراکز ام آر 
آي و رادیولوژي و تش��کیل پرونده هاي قضائي از شرکت هاي 
بیمه مبالغ هنگفتي را به عنوان دیه دریافت و به شهر دیگري 
مي رفتند.س��ردار آقاخاني تصریح کرد: با اعترافات این متهم 
جوان موضوع پرونده به پلیس آگاهي اس��تان ارجاع داده شد 
و با تحقیقات وسیع و گسترده کارآگاهان تعداد پنج نفر دیگر 
از همدستان وي نیز شناسایي و در عملیات جداگانه در سطح 
استان دستگیر و براي سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي 
شدند.این مقام انتظامي اظهار داشت: طبق اظهارات متهمان 
با انجام بیش از ۶۰ مورد تصادف ساختگي در شهرستان هاي 
اصفهان، اردستان، تنکابن، شهرکرد، سامان، داران، دولت آباد، 
یزد، اردکان، رامس��ر، چادگان و... نزدیک به ۶ میلیارد ریال از 

شرکت هاي بیمه بابت دریافت دیه کالهبرداري کردند.
وي با هشدار به این گونه کالهبرداري ها به شرکت هاي بیمه، 
تحقیقات در خصوص این پرونده را همچنان در دس��تور کار 
پلیس آگاهي استان عنوان کرد و اظهار داشت: از شرکت هاي 
بیمه و مراکز درماني انتظار داری��م در صورت برخورد با موارد 
مش��کوک درزمینه تصادفات جرحي حتماً قبل از تش��کیل 
پرونده و پرداخت دی��ه موضوع را با پلی��س در میان بگذارند 
تا جلوي این گونه سوء اس��تفاده ها با اقدامات به موقع و سریع 

گرفته شود

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
اصفهان گفت: یکی از اهداف جنگ نرم جامعه کارگری است 
و برای مقابله با این جنگ نرم همه  جانب��ه، اقدام به برگزاری 
کارگاه های آموزشی در تعدادی از واحدهای اقتصادی استان 
کرده ایم.امروز جوامع کارگری نقش بسیار مهمی در کشورها 
بر عهده دارند، جوامعی که با کمک به اقتصاد و تولید یک کشور 
می توانند چرخه های اقتصادی یک کشور را به حرکت درآورند.
طبق آمار موجود و با توجه به اینکه اصفهان، استانی تولیدی و 
صنعتی محسوب می شود، تعداد کارگران این استان نسبت به 
بسیاری از استان ها بیشتر است، قشر زحمت کشی که در مواقع 

مختلف به کمک اقتصاد استان آمده اند.
این در حالی اس��ت که مباحث فرهنگی در میان کارگران از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار اس��ت و استان اصفهان نیز به 

عنوان پایتخت فرهن��گ و تمدن ایران اس��المی باید در این 
زمینه پیشتاز باشد، از طرفی نقش اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در استان با توجه به تعداد باالی واحدهای صنعتی 
و تولیدی و کارگران اس��تان قابل انکار نیس��ت.وی افزود: در 
حال حاضر یک میلی��ون و 7۰ هزار نفر کارگر بیمه ش��ده در 
استان اصفهان داریم که اگر هر کارگر در یک خانواده سه نفره 
زندگی کند در مجموع حدود س��ه میلیون نفر در استان جزو 
جامعه کارگری محسوب می شوند.ایشان در خصوص  سوال 
حمایت های کارگری گفت:تمام تالش خود را انجام می دهیم 
تا حمایت همه جانبه از جامعه کارگری استان داشته باشیم.
در همین راستا قوانین حمایتی را در حال اجرا داریم، آموزش 
کارفرمای��ان را پیگیری ک��رده و به دنب��ال افزایش تعامالت 

کارگران و کارفرمایان هستیم.
یکی از قوانین حمایتی، خود قانون کار است که در ۲۰۳ ماده 
و ۱۲۳ تبصره در س��ال ۶9 به تصویب رسیده، این قانون یکی 
از قوانین حمایتی از کارگران اس��ت تمامی قوانین حمایتی 
در بدنه این قانون تعبیه شده اس��ت.همچنین در مورد قانون 
یکاری اظهار داشت:در قانون بیمه بیکاری اگر فرد در محیط 
کار اشتغال داشته باشد و بدون میل خود اخراج شود، در قانون 
پیش بینی شده که افرادی که سابقه پرداخت بیمه داشته اند 
بتوانند از امکاناتی استفاده کنند، طبق این قانون اگر شخصی 
از ۶ ماه تا بیش از ۲۴۱ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، 

می تواند طبق مقرراتی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند. 

جامعه کارگری يکی از اهداف جنگ نرم  کالهبرداري از شرکت هاي بیمه با تصادفات ساختگي
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5
هفتیادداشتبازگشت »  سقراط « به وحدت

نمایشگاه اقالم بازیافتی
نمایش��گاهی از اقالم بازیافتی توس��ط فرهنگس��رای موعود، 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار 

می شود.
مدی��ر ای��ن فرهنگس��را در گفتگو ب��ا خبرن��گار ایمنا ضمن 
اعالم این خب��ر گفت: آموزش جداس��ازی اق��الم بازیافتی از 
س��ایر مواد دور ریختنی مس��ئله ای اس��ت که برای آموزش 
آن بای��د فرهنگ س��ازی ک��رد و ب��ا اس��تفاده از ابزاره��ای 
 فرهنگی و هنری نس��بت به آموزش آن به م��ردم اقدام نمود. 
نص��ر اف��زود: برگ��زاری نمایش��گاه نی��ز ب��ه عن��وان 
 یک��ی از راه ه��ای فرهنگ س��ازی ش��ناخته می ش��ود. 
وی ادامه داد: ب��ه همین جهت نمایش��گاهی را با عنوان اقالم 
بازیافتی در فرهنگس��رای موعود برگزار کرده ایم و با استفاده 
از طراحی پوستر و عکس ش��هروندی همراه با اقالم بازیافتی 
 سبزه آرایی و س��فره آرایی به آموزش این مسئله پرداخته ایم. 
گفتنی اس��ت؛ ای��ن نمایش��گاه از ۱۶ ت��ا ۱۸ اس��فندماه در 
فرهنگس��رای موع��ود واقع در فرهنگس��رای موع��ود برگزار 
می شود. عالقمندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه 
از ساعت ۸ تا ۱۲ به این فرهنگسرا واقع در خیابان آتشگاه، سه 

راه اول، خیابان شهید مظاهری مراجعه نمایند.

جمع آوری بیش از 4 میلیارد ریال 
زکات در چادگان

مدیر کمیته ام��داد امام خمین��ی چ��ادگان از جمع آوری ۴ 
میلیارد و ۱00 میلیون ریال زکات در ۱0 ماه س��ال  جاری در 
این شهرستان خبر داد.حمیدرضا طاهری امروز در گفت  و  گو با 
خبرنگار فارس در چادگان با اشاره به اهمیت تبلیغ در افزایش 
میزان جمع آوری زکات اظهار داشت: تشکیل ستاد زکات در 
راس��تای آگاه کردن کش��اورزان،دامداران وبیان اهمیت این 
فریضه الهی توسط  روحانیون و مسئول اجرایی زکات در سطح 
روستا های بخش چنار رود و مرکزی شهرستان چادگان انجام 
ش��د.وی افزود: میزان زکات جمع آوری شده در ۱0 ماه سال 
جاری مبلغ ۴ میلیارد و ۱00 میلیون ریال بوده که نس��بت به 

سال گذشته ۸۴ درصد رشد داشته است.

افتتاحیه نمایشگاه پوسترهای 
جشنواره فرهنگ و اقتصاد

خانه گرافیک ح��وزه هنری اس��تان اصفهان، پ��س از اعالم 
فراخوان جشنواره طراحی پوسترفرهنگ و اقتصاد در آذرسال 
جاری و با پایان یافتن آخرین مهلت ارسال آثار)5 بهمن۹۳( 
اکنون افتتاحیه نمایش��گاه پوس��ترهای این جش��نواره را در 
ساعت ۱۷بعدازظهر امروز پنج شنبه ۳0 بهمن ماه در گالری 
نقش خانه اصفهان برگزار می نماید.این نمایش��گاه که شامل 
۴۳ اثر از طراحان گرافیک سراس��ر کشور است پس از داوری 
و انتخاب از میان آثار ارس��الی از روز پنج شنبه ۳0 بهمن ماه 

لغایت روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه برگزار می شود.

چند روزی است که جشنواره فیلم 
فجر به کار خود پایان داده اس��ت. 
س��یمرغ ها به خانه صاحبین شان 
پر کش��یده اند و بخش اعظمی از 
هیجانات وح��رف حدی��ث های 
مرتب��ط ب��ا جش��نواره هم��راه با 
 آیین اختتامی��ه به انتها رس��یده

 است.
 همان طور که می دانید امس��ال 
جش��نواره مهمان شهرس��تان ها 
و البته ش��هرمان اصفه��ان نبود و 
این موض��وع احساس��ات و اظهار 
نظره��ای متفاوت��ی را در می��ان 
اهل هنر و س��ینما و مردمی که به 
دیدن فیل��م ها در ایام جش��نواره 
عالقه مند ب��وده اند ایج��اد کرد، 
اظه��ار نظرهای��ی ک��ه در نهایت 
صرفا باعث س��رخوردگی می شود 
و جز عدم یکپارچگی در مدیریت 
خ��رد و کالن فرهنگی نمی ش��ود 
به نتیجه دیگری در آن رس��ید، و 
این حقیقتی اس��ت که از اتفاقات 
پیش آمده و فضای به ش��دت غیر 
مترقبه و غی��ر قابل پی��ش بینی 
فرهنگی کش��ور و شهرس��تان ها 
بی قانونی و آشفتگی در چهارچوب 
اصول اولیه و مدیریت فرهنگی به 
 دلیل یا دالیل دیگ��ری نمی توان 

منتج شد. 
گرای��ی  س��لیقه   بالتکلیف��ی 
در هم��ه دنیا هر برنام��ه ای اصول 
و قواعد خاص خ��ودش را دارد که 
برگزاری جش��نواره ه��م یکی از 
آن هاست،جشنواره های مهم دنیا 

مثل کن و اسکار ماراتن دیدن فیلم 
درش��ان وجود ندارد چرا که تنها 
فیلم های اکران شده اجازه شرکت 
در جشنواره را دارند اما در کشور ما 
و در جشنواره فیلم فجر فیلم هایی 
در جشنواره ش��رکت می کنند که 
هنوز بر پرده نرفته ان��د در نتیجه 
دیدن فیلم ها در جش��نواره نوعی 
سبقت در زمان محسوب می شود 
و البت��ه ب��ا وجود ممیزی های��ی 
که بعد از جش��نواره موق��ع اکران 
عمومی ممکن است شامل فیلمی 
بشود و همچنین همراهی با موج 
هیجان��ات برگ��زاری و حواش��ی 
فستیوال سینمایی، امکان شرکت 
در جشنواره فیلم فجر را در کشور 
ما تبدیل به امتی��ازی قابل توجه 
در فرهن��گ و هن��ر، خصوصا در 
حیطه سینما کرده اس��ت، با این 
وجود قاعده جش��نواره ها در همه 
جای دنیا بر این اس��اس است که 
جشنواره در ش��هر خاصی برگزار 
می ش��ود )در کش��ور ما تهران( و 
شرکت کنندگان از هر جای دنیا که 
باشند باید به شهر محل برگزاری 
جشنواره س��فر کنند و قاعدتا این 
جشنواره نیس��ت که باید چمدان 
ببندد و به شهرهای مختلف برود 
در نتیجه عده ای این برنامه حضور 
جشنواره در شهرس��تان ها را یک 
بدعت م��ن درآوردی و غیر حرفه 
ای می دانن��د، ام��ا در بخش دیگر 
باید گفت که دولت قبلی به خاطر 
تزریق حال و هوای سینمایی و البته 
در راستای عدالت تصمیم گرفت 
تع��دادی از فیلم ها را ب��ا رضایت 
تهیه کننده ه��ا و حمایت دولتی 
به پرده های س��ینما در شهرستان 
ها ببرد تا هنرمندان و سینماگران 
شهرستانی هم در این جشن بزرگ 
هنری کشورشان شریک و سهیم 

باشند. 

این روزها دیدن کودکان تبلت به دس��ت در مهمانی های 
خانوادگی دیگر تعجبی ایجاد نمی کند. از ضررهای مربوط 
به امواج این وسایل تکنولوژیک که بگذریم، این مد جدید 
موجب شده مادرها و پدرها بعد از تلویزیون، ابزار جدیدی 
پیدا کنند تا به کمک آن بتوانند بچه هایشان را از سر خود باز 
کنند، به جای این که با کتاب خواندن برایشان و تشویقشان 
به نقاش��ی کردن وق��ت بگذارند. از ط��رف دیگر وضعیت 
مطالعه در جامعه امروز به حدی فاجعه بار شده که به نظر 
می رسد باید برای ایجاد فرهنگ مطالعه از کودکی برنامه 
ریزی کرد و عادت کتاب خواندن را به کودکان آموزش داد، 
اما سوال این اس��ت که پدر و مادرهای این کودکان چقدر 
به مطالعه اهمیت می دهند ک��ه بخواهند به فرزندان خود 

آموزش دهند.
در کنار مشکالت ریز و درشت شهر اصفهان کمتر به برنامه 
ریزی مدون برای حل معضل نبود مطالعه در بین شهروندان 
این شهر فکر شده است. غالمحسین مردانیان که در گذشته 
و در دوران رونق خانه ادبیات حوزه هنری استان اصفهان، 
مدیر آن بوده، دغدغه این موضوع را دارد و معتقد اس��ت با 
یکی دو مصاحبه نمی ش��ود کاری پیش برد و به یک موج 
رسانه ای قدرتمند نیاز است تا مسئوالن استان را به فکر راه 
چاره بیندازد. او دستی در نوشتن کتاب هایی برای کودکان 
هم دارد و معتقد است نیازهای کودکان امروز کمتر در کتاب 
های کودک پاس��خ داده می ش��ود. با او درباره راهکارهای 

آموزش کتاب خوانی به کودکان و ایجاد فرهنگ مطالعه در 
جامعه صحبت کرده ایم.

 ام�روز کتاب ه�ای »حس�نی« ب�رای نس�ل ده�ه
 ش�صتی ها نوعی خاطره مشترک اس�ت. چرا برای 
نسل امروز کودکان ادبیات کودک قدرتمندی وجود 
ندارد که به خاطره مش�ترک آن ها در آینده تبدیل 

شود؟
هیچ اتفاقی در هستی، یک علت ندارد. برای اتفاقات زیست 
محیطی و فیزیکی که ممکن است نسبت به اتفاقات تاریخی 
و فرهنگی، عوامل کمت��ر و محدودتری بر آن ها تأثیرگذار 
باشد، نمی ش��ود دنبال یک علت واحد بود؛ پس برای یک 
اتفاق فرهنگ��ی حتما باید به دنبال سلس��له علل و عوامل 
بگردیم. مثال می بینیم که برای آن نسل، رسانه های دیداری 
و شنیداری کم تری وجود داشت و به ویژه در یکی دو نسل 
قبل از آن، رسانه های مکتوب ویژه کودک زیاد نبود و آن چه 
که بود هم با فقر نشاط و رنگ رو به رو بود؛ بنابراین کم ترین 
جلوه آب و رنگ و موسیقی، آن ها را جذب می کرد. امروزه 
رسانه های گوناگون با رنگ و آهنگ و حرکت، جلوه گری 
می کنند و به همین دلیل جذب و تمرکز بخشیدن نگاه افراد 
به طور کلی و کودکان به طور خاص، به آثار مکتوب سخت تر 
شده و یک اثر کودکانه باید از لحاظ آهنگ، موضوع، زبان 
و شیوه بیان و تصاویر بتواند با آن ها رقابت کند. علت دیگر 
می تواند کثرت تعداد ناش��ران و پدیدآورندگان این دوره 

باشد که موجب شده کیفیت آثار نسبت به کمیت آن ها از 
جلوه کم تری برخوردار باشد، اما گناه فقدان یا کمبود آثار 
خاطره انگیز و خاطره ساز، فقط به گردن رسانه های نوین و 
کمیت آثار و قالب و شیوه ارائه نیست. اگر به جنبه دیگر این 
اتفاق توجه کنیم، می بینیم کودک امروز به چیزی بیش تر 
از حسنی نیاز دارد و جهان او آن قدر رشد یافته و متفاوت 
شده که در واقع شاعر و نویسنده ای که برای او می نویسد، 
از قافله عقب مانده است. انیمیش��ن ها و دیگر برنامه های 
تلویزیونی و کتاب های درس��ی امروز هم به نظر می رس��د 
وجه خاطره س��ازی کم تری داشته باش��ند. آیا کتاب های 
درسی این نسل می تواند برای ۲0 سال دیگر خاطره ثبت 
کند؟ آیا در هیاهوی رسانه های نو به نو، جایی برای خاطره 
انگیز شدن کتاب های درس��ی باقی می ماند؟ اما زیاد هم 
نباید نگران بود؛ چون باالخره هر نسلی برای خودش نمادها 
و نش��انه های خاطره انگیز و نوس��تالژیکی خواهد داشت؛ 
اگرچه ممکن اس��ت این نمادها دارای کیفیتی متفاوت با 

نسل های دیگر باشد.
ضعف مهدکودک های امروز تا چه حد در آشنا نبودن 

کودکان با کتاب های ادبیات کودک تاثیر دارد؟
تا یک مقطع سنی، کودکان مخاطب باواسطه و غیرمستقیم 
کتاب کودک هس��تند، اما متاس��فانه این واسطه ها یعنی 
خانواده و مربیان مهدکودک و آمادگی، دانش انتخاب کتاب 
برای آنان یا راهنمایی آن ها برای انتخاب کتاب را ندارند. ما 
چند مهدکودک داریم که مربیان آن ها با ابزار کارشان یعنی 
ادبیات، هنر و روانشناسی کودک آشنا باشند؟ مهدکودک 
ها بیشتر به محل نگهداری کودکان و نه مکانی برای رشد 

آن ها تبدیل شده اند. 
اگرچه هس��تند مراک��زی که ب��ا دانش، دقت و وس��واس 
الزم کار م��ی کنن��د و جلس��ات متع��ددی برای رش��د 
علمی مربیانش��ان برگ��زار می کنن��د، ولی تعدادش��ان 
 در همی��ن اصفه��ان از تع��داد انگش��تان ی��ک دس��ت

 کم تر است.
 یادمان نرود این مربیان نتیجه و محصول نظام آموزش��ی 
مدرسه ای و دانشگاهی ما هستند. نظامی که در آن رشته 
زبان و ادبیات فارسی که مربوط به زبان مادری ما است، تنها 
دو یا سه سال است که در مقطع کارشناسی ارشد گرایش 
ادبیات کودک دارد! وقت��ی ادبیات ک��ودک و نوجوان در 
اصلی ترین نهاد آکادمیک کشور چنین جایگاهی دارد و در 
رادیو و تلویزیون هم به آن وضع دچار است، نتیجه منطقی 

آن می شود یک چنین مربی هایی.

غالمحسین مردانیان

تخصیص یارانه برای مطالعه 
سیاست های هنری و امکاناتی که به شهرستان نمی رسد

برای پیشرفت باید از این شهر رفت؟!

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

مفاد آراء
11/182 آگهی مفاد آراء )قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی( هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  آراءقانون  مفاد  آگهی 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز 
از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که 
به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.  
1-رای اصالحی شماره 139360302119000270مورخ 1393/9/02 محمد علی اربابی  
فرزندآقا حسین به شماره ملی 1262648262 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  

پالک شماره 40 فرعی از از پالک 68صلی واقع در کامو  به مساحت 619 مترمربع
رحمانی  فاطمه   1393/9/02 139360302119000269مورخ  شماره  اصالحی  2-رای 
پور کامو فرزندعلی به شماره ملی 1262664195 دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره40 فرعی از از پالک68اصلی واقع در کامو به مساحت 619 مترمربع

تاریخ انتشار چهارشنبه نوبت اول 1393/11/15
تاریخ انتشار پنج شنبه نوبت دوم 1393/11/30

زهره زرگری - کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان   
مزایده 

11/346 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اردستان در نظر دارد در 
اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 255/92 مدنی ش که به موجب آن آقای محمدعلی 
خورشیدی فرزند رضاقلی محکوم است به پرداخت 33/445/500 ریال به انضمام هزینه 
اینکه  به  توجه  با  عباسعلی  فرزند  زاده  میرک  زهرا  خانم  له  در حق محکوم  دادرسی 
محکوم علیه طوعًا در صدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده فلذا ملک توقیفی معرفی شده 
توسط آقای حسن ذاکری فرزند محمود را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می 
رساند: تمامی 2/38 حبه مشاع از 36 حبه از پالک ثبتی به شماره 51/18/1535 از دو 
دارای  و  در دو طبقه  اعیانی  متر عرصه و 224/70  دارای 280  منزل مسکونی  واحد 
اشتراکات آب و برق و گاز و با قدمت 15 سال میباشد واقع در مهاباد ارزیابی شده 
به مبلغ 33/445/500 ریال توسط کارشناس رسمی متعلق به آقای حسن ذاکری فرزند 
محمود. متقاضیان خرید میتوانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا 
پنج روز قبل از تاریخ مورد مزایده را که آگهی شده مالحظه نماید مال فوق به شخصی 
بهای مزایده  باید کل  برنده مزایده  نماید  ارائه  را  پیشنهاد  باالترین  واگذار میگردد که 
را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. تاریخ مزایده: 93/12/23 
دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  واحد  مزایده:  مکان  شنبه.  روز  صبح   10 ساعت 

شهرستان اردستان.م الف:498 اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اردستان 
مزایده 

 9309983623100674 پرونده:  شماره   9310113623300822 نامه:  شماره   11/354
اردستان  دادگستری شهرستان  احکام حقوقی  اجرای  بایگانی شعبه: 930241  شماره 
حقوقی  احکام  اجرای   930241 کالسه  پرونده  در  اجراییه  مفاد  اجرای  دارد  نظر  در 
ثبتی به شماره 12200 فرعی  به موجب آن دستور فروش تمامی ششدانگ پالک  که 
افراز  قابل  غیر  لحاظ  به  شهرک  ابتدای  حافظ  شهرک  اردستان  در  واقع  اصلی   1 از 
مواد موجب  به  را  است  دادنامه 9309973623101175 صادر شده  به شماره   بودن 

137-138-139-140 قانون اجرای احکام مدنی متعلق به حسن اعرابی و فاطمه سادات 
باب  یک  تمامی ششدانگ  رساند.  فروش  به  مزایده  طریق  از  ذیل  به شرح  را  رحمتی 
مساحت  به  آن ساختمانی  در  که  مترمربع   180/50 مساحت عرصه  دارای  ساختمان 
اعیانی حدود 103/50 مترمربع با قدمت ساخت 6 تا 7 سال احداث شده است اسکلت 
ساختمان از نوع بتونی با سقف تیرچه بلوک کف و دیوار آشپزخانه از سرامیک دربهای 
 داخلی از نوع چوب و نمای جنوبی ساختمان از آجرنما کابینت آشپزخانه از نوع ام.دی.اف

و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد ملک در قسمت شمالی و دیوارهای حیاط 
فاقد نماسازی و حیاط سازی می باشد. با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش ششدانگ 
ملک مورد مزایده به مبلغ 942/000/000 ریال اعالم می گردد. متقاضیان خرید می توانند 
در روز مزایده در جلسه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که 
آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد 
به قسمت  به عنوان سپرده  المجلس  فی  را  بها  باید %10   مزایده  برنده  نماید.  ارائه  را 
از تاریخ مزایده پرداخت و در صورتی  اجرا تسلیم مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه 
دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  او  سپرده  نپردازد  را  اموال  بهای  مابقی  که 
ضبط و مزایده تجدید می گردد. تاریخ مزایده: 1393/12/17روز: یکشنبه ساعت: 9صبح. 
م الف:497   اردستان.  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  واحد  مزایده:   مکان 

مختاریان پور مدیراجرای احکام حقوقی دادگستری اردستان 
تحدید حدود اختصاصی 

11/356 شماره: 93/82/171767-93/11/27 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
قطعات زمین مزروعی و گلستان واقع در جنوب مزرعه الستان به شماره 4057 فرعی از 
 پالک یک اصلی واقع در جوشقان بخش 12 کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام غالمرضا شنگی
فرزند میرزاآقا و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل 
نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
انجام  حدود ملک مرقوم در تاریخ 1393/12/23در ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعد  روز  به  حدود  تحدید  عملیات  تعطیلی  روز  با  در صورت مصادف  و  خواهد شد 
موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که 
در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. 
لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
با تقدیم دادخواست به  اداره بایستی  اداره  از تاریخ تسلیم اعتراض به  ظرف یک ماه 
نماید.  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضائی  ذیصالح   مرجع 

تاریخ انتشار:1393/11/30 زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 
اخطار اجرایی

11/380 شماره: 1177/93 به موجب رای شماره 1488 تاریخ 93/8/28 شعبه 7 شورای 
به  پور  علی  امیر  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت خسارات 
وارده و پرداخت مبلغ 155/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 100/000 
قانونی در حق  تعرفه  بابت هزینه کارشناسی و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق  ریال 
بهار  15متری   – خیابان مطهری   – ملک شهر  نشانی  به  قاسمی  له محمدعلی  محکوم 
– پالک10 و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32209 شعبه هفتم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

 8 شعبه   93/6/31 تاریخ   1075 شماره  رای  موجب  به  627/93ش8  شماره:   11/381
مهسا  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
مختاری به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
و  دادرسی  هزینه  ریال   175/000 و  آگهی  نشر  هزینه های  و   225237 شماره  سفته 
حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/4/24 و 
وکیل  له:آمنه حق شناس  محکوم  احکام.مشخصات  اجرای  در حق  نیم عشر  پرداخت 
پردیس روشن به نشانی خ چهارباغ باال - ساختمان اداری اوسان - واحد413- طبقه 
چهارم. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:32211 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  

اخطار اجرایی
11/382 شماره:522/93 به موجب رای شماره 629 تاریخ 93/9/29 شعبه26 شورای 
سرلک  موسی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
به  مبلغ 34/200/000 ریال  پرداخت  به  به نشانی مجهول المکان  محکوم است  چیوائی 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 355/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق محکوم له ابراهیم قرهی قهی به نشانی اصفهان – خ حکیم – بازار 
پخش آسیا و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده   – جنب سرای ستوده   – باغ قلندرها 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:32984 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

شعبه   93/9/24 تاریخ   1748 شماره  رای  موجب  به  93-175ش13  شماره:   11/383
یافته است محکوم علیه رضا  13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
استکی و حسین علی کرمی چمگردانی و علی اصغر صدراله برزکی و محمد محمودی 
و حمیدرضا خدادادی و  عبدا... صبوری و محمداکرام بنی عباسیان همگی به نشانی 
دانگ  انتقال شش  و  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  به حضور  اند  محکوم  مجهول المکان  
سند بیل مکانیکی لیبهر چرخ زنجیری مدل R912 به سریال موتور 7050286 و شماره 
نشانی  به  مینادشتی  محمودی  غالمحسین  له  محکوم  حق  در   1590 پالک  و  شاسی 
نیم عشر  و  دادرسی  هزینه  ریال  مبلغ 400/000  پرداخت  نیز  و  مینادشت   – اصفهان 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:33000 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
احضار متهم

11/384 شماره ابالغیه: 9310100353603742 شماره پرونده: 9309980365801401 
شماره بایگانی شعبه: 931273 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9309980365801401 برای محمد یحیی صادقی به اتهام اتالف سند رسمی و 
تهدید و ترک انفاق تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1394/01/30 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:32835 

شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 11/385 شماره درخواست: 9310460361500037 شماره پرونده: 9309980361501365
احمد  فرزند  رنانی  آبادی  حاجی  مهشاد  خواهان   931471 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خوانده سیامک ناصری فرزند صادق به خواسته تقاضای مهریه 
 27 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 453 ارجاع 
و به کالسه پرونده 931471ح/27 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 94/2/16 و ساعت 
9صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:32894 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 11/386 شماره درخواست: 9310460361500036 شماره پرونده: 9309980361501223

دادخواستی  غالمعلی  فرزند  عسگری  ملیحه  خواهان   931321 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  طالق  تقاضای  خواسته  به  اکبر  فرزند  احمدیان  محمدرضا  خوانده  طرفیت  به 
دادگاه   27 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 453 ارجاع و به 
کالسه پرونده 931321ح/27 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 94/2/14 و ساعت 10/30 
و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  تعیین شده  صبح 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:32897 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/387 در خصوص پرونده کالسه 1521/93 خواهان محمدعلی مسائلی دادخواستی 
مبنی بر اعسار به طرفیت محسن عقیلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
ریال   80/000 مبلغ   861823 فیش شماره  طی  که  گردیده  تعیین   12 94/1/15 ساعت 
هزینه آن واریز گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32909 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

آبادی  دولت  ربیعی  نوشین  خواهان   1427/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/388
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیرحسین رمضان زاده اصفهانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 94/1/19 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:32926 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/389 در خصوص پرونده کالسه 1322/93 خواهان حمیدرضا صانعی دادخواستی 
برای روز  است وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  بهرامی  بهرام  به طرفیت  مطالبه  بر  مبنی 
دوشنبه مورخ 94/1/24 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   33 شعبه  می شود.م الف:32935  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/390 در خصوص پرونده کالسه 93-1321 خواهان حمیدرضا صانعی دادخواستی 
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  فرد  گودرزی  کورش  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
به  با توجه  برای روز دوشنبه مورخ 94/1/24 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   33 شعبه  می شود.م الف:32939  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
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جلسه هماهنگی شهرآورد پنجاه و سوم فوتبال اصفهان با حضور مسئوالن هیات 
فوتبال استان اصفهان و نمایندگان دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان برگزار شد.

در این جلس��ه در خصوص نحوه حض��ور هواداران دو تیم فوتب��ال ذوب آهن و 
سپاهان در ورزشگاه فوالدش��هر، امور رفاهی هواداران، مسائل امنیتی مسابقه، 

نحوه فروش بلیط و دیگر موارد مربوط به این بازی بحث و تبادل نظر شد.
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نایب قهرمانی جوانان اصفهانی 
در مسابقات هندبال بانوان کشور

فدراسیون گذرنامه ام را خواسته 
بود و من هم آنرا تحویل دادم

تیم هندبال جوانان اصفهان به مقام دومی مس��ابقات هندبال بانوان کشور 
بسنده کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات هندبال اس��تان اصفهان ، مسابقات هندبال 
بانوان کشور در رده سنی جوانان از روز شنبه با شرکت 6 تیم در دو گروه سه 

تیمی در یزد برگزار گردید.
اصفهان در بازی نخست تیم قزوین را با نتیجه 23 بر 7 از پیش روی برداشت.

در بازی دوم نیز اصفهان تیم فارس را با نتیجه 21 بر 12 شکست داد و به عنوان 
تیم اول گروهA  به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

اصفهان در مرحله نیمه نهایی به مصاف کردستان رفت و این تیم را با نتیجه 
22 بر 12 شکست داد و به فینال این رقابت ها رسید.

در مسابقه نهایی که عصر روز گذشته برگزار شد تیم اصفهان با نتیجه 11 بر 
17 مغلوب قم شد و به نایب قهرمانی بسنده کرد.

حدادي فر: فعاًل زی��اد تعریف ک��ردن از ذوب آهن خوب نیس��ت چون مغرور 
می شویمهافبك تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در ابتدای فصل تغییرات زیادی در 
تیم ما بوجود آمد که نیاز به زمان داشتیم تا بتوانیم به هماهنگی کامل برسیم. 
البته هنوز هم کاری صورت نگرفته است و باید به جایگاهی یا مقامی برسیم تا 
آن موقع بگوییم که توانستیم کاری را صورت بدهیم.قاسم حدادي فر در ارتباط 
با دیدار روز جمعه ذوب آهن و سپاهان در ش��هرآورد اصفهان اظهار کرد: این 
هفته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و بعد از پیروزی های متوالی که در 
هفته های اخیر کسب کردیم، با آمادگی کامل به دربی پای خواهیم گذاشت. 
دربی اصفهان نیز همیشه زیبا بوده و برنده هم داشته و امیدوارم این بار که هر 2 
تیم در شرایط خوبی به سر می برند نیز همین شرایط ایجاد شود تا مردمی که به 

ورزشگاه می آیند بازی خوبی را شاهد باشند.

سرپرست تیم واترپلو باالی 1۴ س��ال بانوان اصفهان 
گف��ت: داوران این مس��ابقات بس��یار حق ب��ه جانب، 
بی فرهنگ و بی ادب هس��تند و فقط به بازیکنان و من 

توهین می کردند.
مس��ابقات واترپل��و قهرمان��ی بانوان باالی 1۴ س��ال 
کش��ور از روز دوش��نبه ب��ا حض��ور ۵ تی��م اصفهان، 
 ارومیه، ف��ارس، قزوی��ن و زنجان در تهران آغاز ش��د.

اما مث��ل اینک��ه ای��ن مس��ابقات خال��ی از حاش��یه 
نبوده اس��ت و تی��م اصفهان نس��بت ب��ه داوری های 
اس��ت. معت��رض  بازی ه��ا  ای��ن  در   مغرضان��ه 
عروجی، سرپرس��ت تی��م واترپلو بان��وان اصفهان در 
گفتگو ب��ا ایمن��ا در م��ورد اتفاق��ات رخ داده در این 
رقابت ها اظهار داشت: ما در سه بازی اول خود شکست 
 خوردیم اما با اخت��الف خیلی کم و البته ب��ا ناداوری.
وی افزود: داوران این مسابقات بس��یار حق به جانب، 
بی فرهنگ و ب��ی ادب بودند و فقط ب��ه بازیکنان و من 
توهی��ن می کردند. خود م��ن عضو کمیت��ه انضباطی 
فدراس��یون هس��تم اما م��ورد توهی��ن ای��ن داوران 
ق��رار گرفتم. ای��ن داوران فق��ط از روی غ��رض ورزی 
 بازیکنان را اخراج می کردند یا به آنها اخطار می دادند.

عروجی گفت: چند سالی است که از همه شهرها داور 
به این مسابقات اعزام می ش��ود اما قضاوت در  بازی ها 
فقط بین دو نفر ثابت تقسیم می شود و سایر داوران را 
پشت میز منشی می نشانند که حق سوت زدن ندارند. 
جالب اینجاست که هیچ کدام هم در طول مسابقه حرف 
 یکدیگ��ر را قبول ندارند و ما هم ح��ق اعتراض نداریم. 
سرپرس��ت تیم واترپلو بانوان اصفهان با اشاره به عدم 
ش��رکت تیمی از تهران در این مس��ابقات افزود: مثل 
اینکه این مسأله خیلی برایشان سنگین تمام شده است 
و تیم اصفهان را خیلی اذیت می کنند و صدای اعتراض 
ما هم به جایی نمی رسد. حتی 2، 3 سال پیش در بازی 
ما با تیم آب��ادان درگیری پیش آمد و ب��ه ناحق اعالم 
 کردند که تیم اصفهان از مسابقات انصراف داده است.

عروجی با اشاره به اینکه سایر تیم ها هم به این شرایط 
معترض اند ادامه داد: مسئوالن مسابقات آن قدر قاطع 
صحبت می کنند که حق اعت��راض را از همه گرفته اند. 
حتی دیروز تماش��اگران ما را از س��الن بیرون کردند 
و امروز هم داور مس��ابقه با لحن بس��یار سبکی من و 
مربی تی��م را تهدید به اخ��راج کرد. بازیکن��ان هم به 
 خاطر این ناداوری ها، انگیزه ادامه مسابقات را از دست

 داده اند.
وی با اش��اه به عدم حضور ناظر در این مسابقات گفت: 
وقتی هم که اعت��راض می کنیم با لحن ب��دی ما را رد 
می کنن��د و می گویند اعتراضتان به جایی نمی رس��د. 
برای اعتراض کردن بای��د آن را کتباً و به همراه مبلغی 
پول روی میز منش��ی بگذاریم که وقتی امروز این کار 
را کردیم با تمس��خر به ما گفتند این پول، نرخ پارسال 
 اس��ت و قیمت را باال می بریم تا نتوانید اعتراض کنید!
عروجی اظهار داشت: متأس��فانه این دو داور مسابقات 
دیگری مثل مسابقات پس��ران را هم قضاوت نکرده اند 
که حداقل چیزی ی��اد بگیرند. خود م��ن و دو بازیکن 
 دیگر تی��م هم داور هس��تیم ام��ا اج��ازه داوری به ما 

نمی دهند. 

تیم فوتسال گیتی پسند با کسب پیروزی 3 بر 2 مقابل 
میثاق تهران جایگاه خود را در رده دوم تثبیت و به یك 

امتیازی تاسیسات دریایی تهران رسید.
در چارچوب رقابت های هفته بیس��ت و دوم لیگ برتر 
فوتسال باشگاههای کش��ور امروز و از ساعت16، شش 
بازی همزمان در ش��هرهای مختلف برگزار شد که در 
مهمترین آنها تیم تاسیسات دریایی تهران صدرنشین 
برابر تیم پایین نش��ین مقاومت البرز با نتیجه تساوی 

بدون گل متوقف شد.
در اصفهان گیتی پسند میزبان تیم میثاق تهران بود که 
در پایان این شاگردان محمد کشاورز بودند که برتری 
خود را بر حریف تهرانی دیکته کرده و با نتیجه سه بر دو 
در روز شکست و توقف اکثر مدعیان به پیروزی رسیدند. 
گل های این بازی را برای تیم گیتی پسند مهدی جاوید 
و احمد اسماعیل پور )2گل( و برای میثاق تهران موسی 

حسن دوست و مجتبی حسن نژاد به ثمر رساندند.
در اهواز هم تیم محمد ناظم الش��ریعه ک��ه این هفته 
مشکالت زیادی را پشت سر گذاشته بود اسیر تیم خوب 

ماهان تندیس قم شد و با نتیجه ۴ بر 2 تن به شکست 
داد. در این بازی که اولین باخت خانگی تیم حفاری به 
حساب می آمد برای این تیم میثم برمشوری و مهران 
عالیقدر و برای ماهان قم علیرضا وفایی )2گل(، هاشم 
فرج و سعید قاسمی گلزنی کردند. ماهان با این برد و با 

توجه به روز توقف مدعیان دوباره به کورس بازگشت.
دربی تبریز را تیم دبیری تبری��ز با نتیجه ۴ بر 2 از مس 
سنگون برد تا بخت خوب مسی ها برای نزدیك تر شدن 
به تاسیسات دریایی از بین برود. در این بازی برای تیم 
اصغری مقدم دبی��ری، فرید نمازی، رش��ید قلی پور و 
فرهاد فخیم)2گل( و برای مس سنگون مسلم رستمی 
ها و داسیلوا گلزنی کردند. مس سنگون با این شکست 

در رده سوم و در فاصله چهار امتیازی صدر باقی ماند.
در سالن سید رس��ول حسینی س��اری هم تیم پدیده 
اقتدار نوین فردوسی باز هم یك نتیجه جالب توجه دیگر 
کسب کرد و موفق شد راه ساری را در خانه اش با نتیجه 
3 بر 3 متوقف کند. گل های این بازی را برای تیم سید 
مهدی ابطحی امیر حسین رس��ولی)2گل( و مرتضی 
عظیمایی به ثمر رساندند و از تیم مصطفی نعمتی نیز 
به ترتیب میثم خیام، ناصر عجم و عماد محمدی دروازه 

حریف را گشودند.
و اما در س��اوه تی��م ش��هرداری کلکس��یون گل به راه 
انداخت��ه و در یك ب��ازی پر گل موفق ش��د پایاس��ازه 
جوان را با نتیج��ه 6 بر 3 مغل��وب کند ت��ا برنده بازی 
ش��ش امتیازی پایین جدولی ها لقب گیرد. برای تیم 
خوراکچ��ی در این بازی ش��اپا)2گل(، ط��ه مرتضوی، 
مصطفی ظریفیان و مجتبی مریدی زاده)2گل( به ثمر 
رساندند ضمن اینکه برای پایاسازه نیز عسکری)2گل( 
 و حمید واحدی گل های این تیم را وارد دروازه حریف

 کردند.
گفتنی اس��ت دیدار تیم ه��ای ف��رش آرا و منصوری 
 قرچ��ك نی��ز از س��اعت 1۸ در مش��هد آغ��از خواهد

 شد.

سرپرست تیم واترپلو اصفهان :

داوران مسابقات بی ادب و حق به جانب اند
هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال

صدای نفس های گیتی پسند زیر گوش تاسیسات دریایی

یادگرفت��م ک��ه مالک   
قضاوتم نسبت به افراد، 
براساس عملکردآن ها 
باشد، نه نیت آن ها، و سعی برآن دارم آئینه 
وار آنچ��ه را که م��ی بینم ولم��س می کنم 
منعکس کنم، اما درپاره ای مس��ائل رجوع 
به عل��ت ه��ا ودربرخی موارد م��الک دلیل 
هاس��ت،تفاوت بین دلیل وعلت هم معلوم 
است،یکی جنبه عینی ودیگری جنبه ذهنی 

دارد!
این قوائد درخصوص مدیران ورزش اصفهان 
نیز حاکم است، طبیعی اس��ت که قضاوت 
امروزما ه��م بیش��تردرارتباط ب��ا ارزیابی 
عملکرد نایب رئیس هیئت والیبال استان در 
امور بانوان است تامنصفانه قضاوت کنیم که 
از چهره های شاخص ورزش والیبال اصفهان 
در دهه 70 است که با شرایط نچندان ایده 

آلی که دراختیارداشت ازجمله مربیان موفق 
و سرشناس این رشته ورزشی درسال های 
اخیر بوده و سابقه مربیگری ومدیریت فنی 
درتیم های مختلف ملی را ه��م درکارنامه 

درخشان خوددارد.
فریب��ا صادق��ی مرب��ی وم��درس والیبال، 
وگواهینام��ه  تخ��ص  ب��ودن  را  ب��ادا
های��ی نظیرکارش��ناس تربی��ت بدن��ی، 
داورملی،مربیگ��ری بین الملل��ی، درحال 
حاضرسرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن 
ونایب رئیس دراموربان��وان هیئت والیبال 
استان اس��ت وبا تجربه 20س��ال بازیگری 
ومربیگری وکس��ب مقام قهرمانی کش��ور 
ب��ا تیم منتخ��ب والیب��ال بان��وان اصفهان 
در دودهه گذش��ته دارد،درگف��ت وگویی 
باخبرنگارزاینده رودبه س��ئواالت مطروحه 
اظهار داش��ت: می خواهم درابتدا اشاره ای 

داش��ته باش��م به ورزش بانوان درایران به 
ویژه در شهرستان ها که ازامکانات ناچیزی 
نسبت به مردان برخوردار می باشند، اگربه 
ورزش بانوان درسال های اخیرتوجه کنید 
خواهید دید که خانم های مدال آور از عرصه 
های قهرمان��ی آس��یا،جهان وپاراالمپیك، 
دس��ت کمی از آقایان نداش��تند وحتی در 
برخی رشته ها گوی س��بقت راهم ازآن ها 
ربوده اند! لذا با اس��تناد به فرمایشات مقام 
معظم رهبری وریئ��س جمهورمحترم که 
همواره تاکی��د می فرمایند بای��د به ورزش 
بانوان بیشتر توجه شود، انتظارداریم مقامات 
بلند پایه ورزش به ویژه آقای گودرزی وزیر 
محترم ورزش و جوانان، بیش ازگذش��ته به 
ورزش بان��وان همیت و بها بدهن��د تا زنان 
با اس��تعدادی که از ش��رایط خوب فیزیك 
بدنی برخوردارند، با انگی��زه هایی مضاعف 

ودلگرمی ها یی بیش��تر به ورزش بپردازند 
تاهمپای مردان در رش��ته ه��ای گوناگون 
ورزشی برای کشورمان  افتخا آفرینی کنند.

نایب رئی��س هیئت والیبال اس��تان درامور 
بانوان با ابرازامیدواری افزود: زنان ورزشکار 
ایران باید در س��ایه  توجه ویژه مقامات، از 

مزایای یکسان با مردان برخوردارباشند!
نایب رئیس هیئ��ت والیبال اس��تان افزود: 
والیب��ال، ورزش م��ورد عالق��ه من اس��ت 
وازس��ال 70 تا7۸ به عنوان بازیکن همراه با 
تیم)منتخب( اصفهان درمسابقات کشوری 
شرکت داش��تم که درس��ه دوره مسابقات  
قهرمانی کش��ورمقام اول راکس��ب کردیم، 
چهاردوره نایب قهرمان شدیم ودودوره هم 

عنوان سومی را به خود اختصاص دادیم.
 وی تصری��ح کرد:باتی��م جوان��ان اس��تان 
دوعنوان قهرمان��ی ونای��ب قهرمانی را هم 
درکارنامه 20 ساله خود دارا هستم که جزو 

افتخاراتم بشمار می آید.
خانم صادقی درادامه خاطرنشان کرد،ازسال 
۸۵تاسال 90 به عنوان مربی تیم ذوب آهن 
پنج دوره عنوان قهرمان��ی ویك دوره مقام 
نایب قهرمانی درمسابقات لیگ برترباشگاه 
ه��ای کشورراکس��ب کردیم وازس��ال 91 
درسمت س��رمربی تیم والیبال بانوان ذوب 
آهن،موفق شدیم س��ه دوره نایب قهرمانی 
مسابقات لیگ برترباش��گاه های کشور رابه 

خود اختصاص دهیم.
نایب رئیس هیئت والیبال استان وسرمربی 
تیم والیبال بان��وان ذوب آه��ن در رابطه با 
حضور درمس��ابقات برون م��رزی گفت:به 
عنوان مربی با تیم والیبال ذوب آهن اصفهان 
دو دوره درمس��ابقات ج��ام باش��گاه های 
آس��یا)اندونزی و ویتنام( شرکت داشتم که 
مقام هشتم را به دست آوردیم،درسه دوره 
هم که مربی تیم ملی والیبال بزرگس��االن 
ب��ه جام مل��ت های آس��یا وکاپ آس��یا که 
درچین  و ویتنام بود اعزام ش��دم،یك دوره 
هم س��رمربی باتیم ملی نوجوانان به تایلند 
سفر کردم ودرمسابقات جام ملت های آسیا 
حضور پیدا ک��ردم ودو دوره مدیرفنی تیم 

ملی بزرگساالن اعزام به کاپ آسیا بودم.

فریب��ا صادق��ی در ارتباط ب��ا عملکردخود 
درهیئت والیبال اس��تان خاطرنشان کرد: 
ع��الوه بر برگ��زاری مس��ابقات باش��گاهی 
واس��تانی،به منظ��ور ارتقاء دان��ش مربیان 
وداوران، درس��ال جاری اقدام به تش��کیل 
چن��د دوره کالس در رده ه��ای  مختل��ف 
نموده ایم که عبارتند از، تشکیل 11 کارگاه 
دانش افزایی، به منظورارتقاء دانش مربیان 
وآش��نایی آنان با علم روز، تش��کیل کالس 
مربیگ��ری درجه س��ه درشهرس��تان های 
نجف آباد،کاشان،سمیرم،خوانسار، شهرضا، 
شاهین ش��هر،گلپایگان، دانشگاه آزاد واحد 

خوراسگان و بسیج اصفهان.     
وی درمورد اهم برنامه هایی که قراراست در 
آینده به مورد اجرا درآورد گفت: براس��اس 
تقوی��م ورزش��ی تنظیم��ی وتدوین ش��ده 
هیئت در نظ��ر داریم با تش��کیل دو پایگاه 
اس��تعدادیابی در ورزش��گاه جهان پهلوان 
تختی اصفهان، اس��تعداد های شکوفا شده 
را برگزینی��م تابا برنامه ری��زی های مدونی 
زیر نظر مربیان مجرب وب��ا دانش تمرینات 
را دنبال کنیم،البته کارگاه های آموزش��ی 
ویژه مربیان از جمله برنامه هایی اس��ت که 
دراولویت امور قرار دارند، ضمن اینکه برای 
مربیان بدنس��از نیز کالس ه��ای خاصی را 

درنظرگرفته ایم .
نایب رئیس هیئت والیبال اس��تان درپایان 
اف��زود: ب��رای تی��م ه��ای والیب��ال بانوان 
درلیگ برتر ولیگ دس��ته یك س��ال آینده 
کشورس��عی خواهی��م کردبه ی��اری خدا و 
با تعامل وهماهنگ��ی ویژه ای ک��ه با مدیر 
عام��الن باش��گاه ه��ا خواهیم داش��ت ،با 
 دوتی��م مقتدرانه در رقابت ه��ا حضور پیدا 

کنیم.

نایب رئیس هیئت والیبال استان:

ورزشبانواننیازبهحمایتبیشتردارد!

هفته پایانی لیگ برتر هندبال بانوان
ذوب آهن اصفهان - ثامن الحجج 
س��بزوار، جمعه ساعت 10 صبح 

سالن ملت
تیم هندب��ال ذوب آهن اصفهان 
در هفته پایان��ی لیگ برتر بانوان 
میزبان ثامن الحجج سبزوار است.

لی��گ برت��ر هندب��ال بان��وان 
ای��ران ک��ه از هجدهمی��ن روز 
از مهرماه امس��ال آغاز ش��ده ب��ود، جمعه هفته ج��اری یعنی 
 اولی��ن روز از اس��فندماه 93 ب��ه کار خ��ود پای��ان می ده��د.
در مهم ترین دیدار هفته چهاردهم و پایانی این مس��ابقات، تیم 
ذوب آهن از ساعت 10 صبح روز جمعه و در سالن ملت اصفهان 
پذیرای ثامن الحجج س��بزوار قهرمان زودهنگام این مس��ابقات 
اس��ت. جالب اینکه تیم م��ردان ثامن الحجج س��بزوار هم عصر 
 هم��ان روز میهمان دیگر تیم اصفهانی یعنی س��پاهان اس��ت.

ذوب آهن ک��ه ب��ا 17 امتی��از در رده چهارم ج��دول رده بندی 
قرار گرفته اس��ت، هن��وز روي کاغذ ش��انس سکونش��ینی در 
لی��گ برت��ر را دارد اما به ش��رطی می توان��د رتبه س��وم لیگ 
امس��ال را کس��ب کند که ثام��ن  س��بزوار را شکس��ت دهد و 
تأسیس��ات دریای��ی ته��ران 1۸ امتی��ازی و رده س��ومی هم 
 مقابل ش��هرداری س��نندج شکس��ت بخورد یا متوقف ش��ود.

ش��هرداری س��نندج ب��ا 21 امتی��از پ��س از ثام��ن 23 
 امتی��ازی، نایب قهرمان��ی خ��ود را مس��جل ک��رده اس��ت.

در سایر دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر هندبال بانوان، دانشگاه 
آزاد میزبان شهید چمران الرستان است و هیأت هندبال طرقبه 
 و ش��اندیز قعرنش��ین به مصاف نفت و گاز گچس��اران می رود.

برنامه دیدارهای هفته چهاردهم و پایانی 
لی�گ برت�ر هندب�ال بان�وان به این ش�رح اس�ت:
صب��ح  10 س��اعت   ،93 اس��فندماه  اول   جمع��ه 

 ذوب آهن اصفه��ان - ثامن الحجج س��بزوار، س��الن ملت 
اصفهان

 تأسیس��ات دریای��ی ته��ران - ش��هرداری س��نندج
الرس��تان چم��ران  ش��هید   - آزاد  دانش��گاه   

 هیأت هندبال طرقبه و شاندیز - نفت و گاز گچساران

 شنای استان یکی از قطب های
 برتر کشور است

  فدراس��یون مس��ابقات فنی 
کمیته رئیس کرمی فرش��اد 
اصفهان، استان شنای هیات 
عمومی روابط گزارشبه  امروز 
به تا گذشته از اصفهان استان 
شنای داشت: اظهار مطلب این 
بی��ان ب��ا ای��ران اس��المی 
جمهوریش��نای  جمال حاضر 
حال در باشد، می برخوردار نیز خوبی شناگران از که بوده کشور 
برتر های قطب ازیکی   از علیرضایی محم��د و دیالنچیان گامر 
گذشته در و دارد حضور ملی تیم در اصفهان از فرچاووشیبرترین 
های ش��نای کش��ور بودند که خوش��بختانه ای��ن دو در زمینه 

مربیگری فعالیت می کنند.
  میزبانی چراکه کند فعالیت بیش��تر کشوری مسابقات میزبانی 
بحث در اصفهان امیدوارم داد: ادامه وی  همانگونه باشد، مفید 
بسیار تواند می استان این در شنا رشته کیفی و کمی توسعه برای 
کشوری مسابقات  به و برنامه طبق را خود داخلی لیگ مسابقات 
و دارد فعال قهرمانی های پایگاه و مدارس اصفهانکه طور منظم 
برگزار می کند باید در زمینه میزبانی مسابقات برون استانی نیز 
فعال تر شود.  قهرمانی شنای مس��ابقات پیرامون ایران اسالمی 
جمهوری شنای فدراسیون مسابقات فنی کمیته رئیس ) سنی 
رده شیراز درکشور11-12 ) و(13-1۴  قهرمانی شنای مسابقات 
داشت: بیان پایان در س��ال(  اصفهان استان از که گردید برگزار 
ش��نا فنی کمیته نظر زیر و بود فدراس��یون تقویم در پارسیان 
جامکشور  رده ترکیه المللی بین مسابقات انتخابی ها رقابت این 
داش��تند، حضور ها رقابت این در خوبیشناگران )سنی12-11  
انتخاب ها رقابت این برای را برتر نفرات ملی تیم س��رمربی که 

گردید محسوب نیز سال(می کند.

مشکالت انتخابی ها هنوز پابرجاست
پینگ پنگ باز اصفهانی گفت: 
مس��ابقات انتخاب��ی تیم ملی 
اولین مسابقات انتخابی در یك 
سال اخیر است و اینکه اسامی 
س��ه نفر برای اعزام به پروتور 
قبل از ای��ن مس��ابقات اعالم 
می ش��ود، در روحی��ه بچه ها 
تأثیرگذار اس��ت و انگیزه ها را 

کم می کند.
محمد فرقدانی در گفتگو با ایمنا در م��ورد میزان آمادگی خود 
برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز اظهار 
داش��ت: یك ماهی اس��ت که به دلیل پیچیدگی مچ پایم دچار 
مشکل ش��ده ام ولی از یك هفته قبل با فیزیوتراپی و آب درمانی 
تا حد زیادی بهبود پیدا کرده ام و با تمریناتی که در این چند روز 
زیرنظر مربی ام در تیم پتروش��یمی بندرامام انجام دادم، تقریباً 

آماده هستم
.وی اف��زود: ق��رار اس��ت از بی��ن 10 نف��ری که در مس��ابقات 
انتخابی ش��رکت می کنند ۴ نفر انتخاب ش��وند اما متأس��فانه 
فدراس��یون دوباره اس��امی س��ه نفر )نوش��اد و نیما عالمیان و 
افش��ین ن��وروزی( را ب��رای ش��رکت در ی��ك پروتور ارس��ال 
کرده اس��ت، درصورتی که این اس��امی باید بعد از مس��ابقات 
 انتخابی تیم ملی اعالم می ش��د تا هر کس��ی که حقش اس��ت

 اعزام شود.
فرقدانی در مورد اینکه با این ش��رایط فکر می کند برای انتخاب 
شدن در تیم ملی چقدر شانس دارد گفت: من تمام تالش خودم 
را می کنم. حدود یك سالی می شود که مسابقات انتخابی برگزار 
نشده و درست اس��ت که کس��انی که در این مدت به مسابقات 
مختلف اعزام شده اند همگی دوستان من هستند اما به نظر من 
باید برای هر اعزام، مس��ابقه انتخابی برگزار می ش��د. نمی گویم 
من انتخاب می ش��دم اما باالخره کسی که بیشتر تمرین کرده و 

آماده تر بود اعزام می شد.
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اخبار کوتاه یادداشت استان در آخرین ردیف مصرف میوه و سبزی
چهارمحال و بختیاری از نظر مصرف میوه و سبزی، آخرین رتبه کشور را دارد

عبدالمجید فدایی در دومین جشنواره آموزش و ارتقای سالمت استان در شهرکرد افزود: در بررسی 
هایی که وزارت بهداشت با عنوان عوامل خطر بیماری های غیرواگیر سال 90 در استانها انجام داد، 
تنها0.5 )نیم( درصد از مردم چهارمحال و بختیاری، روزی پنج مرتبه مصرف میوه و سبزی داشتند. 
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مدیرکل دفتر امور شهری استانداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: امکانات ش��هرداری های این اس��تان، برای استقبال از 

مسافران نوروزی بسیج شده است.
محمدرضا رئیسی در نشس��ت کمیته هماهنگی شهرداران 
اس��تان چهارمحال و بختیاری برای اس��تقبال از مس��افران 
نوروزی اظهار کرد: شهرداری های این استان، تمامی امکانات 
 خود را برای استقبال از مسافران و گردشگران نوروزی، بسیج

 کرده اند.
وی گفت: شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری، با فراهم 
کردن زمینه حضور گردشگران داخلی و خارجی، آماده استقبال 
از مسافران و گردشگران نوروزی ورودی به این استان هستند.

رئیس��ی تأکید کرد: برای رفاه حال مس��افران و گردشگران 
نوروزی، هماهنگی های الزم برای آماده سازی واحدهای اقامتی 
شامل مهمانسرا، مهمانپذیر، کمپینگ، هتل آپارتمان، مدرسه، 
مسجد، سالن ورزش��ی و خانه معلم در اس��تان چهارمحال و 

بختیاری انجام شده است.
این مس��ئول اف��زود: آماده س��ازی بوس��تان ها، از مهم ترین 
موضوعات ش��هرداری های اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
بوده که ب��رای بهره برداری مطلوب از آن، در اس��تقبال از بهار 
 و پذیرش مس��افران و گردشگران نوروز، در دس��تور کار قرار 

گرفته است.
مدی��رکل دفت��ر ام��ور ش��هری اس��تانداری چهارمح��ال 
و بختی��اری تصریح ک��رد: گل کاری و درخ��ت کاری بهاری، 
هرس درختان، رنگ آمیزی مبلمان بوس��تان ها، رس��یدگی 
روزان��ه به وضعیت بوس��تان ها و س��رویس های بهداش��تی، 
تأمین روش��نایی و راه اندازی کمپ های اس��کان مس��افران 
و گردش��گران نوروزی در بوس��تان ها از مهم تری��ن اقدامات 
 انجام ش��ده، از س��وی ش��هرداری های این اس��تان به شمار 
می رود.وی اظهار داش��ت: ب��رای ارائه خدم��ات مطلوب تر به 
مسافران و گردشگران نوروزی ورودی به استان چهارمحال و 
بختیاری، پاکیزگی و آذین بندی شهرها، رنگ آمیزی جدول ها، 
آماده سازی سرویس های بهداشتی ثابت و سیار، تهیه چادرهای 
بزرگ با کاربری نمازخانه، برای کمپ های اسکان، انجام شده 
است.رئیسی خاطرنش��ان کرد: تمامی عملیات های اجرایی 
حوزه فنی  و حفاری های سطح شهرهای استان چهارمحال و 
بختیاری، بایستی تا 15 اسفند سال جاری، به پایان رسیده و 
به بقیه اقدامات در این زمینه، به بعد از تعطیالت نوروز 1394، 

موکول شود.
وی بیان داش��ت: چاپ نقش��ه شهرهای گردش��گری استان 
چهارمح��ال و بختیاری ب��رای مس��افران ن��وروزی، اجرای 

مراسم نمادین اس��تقبال از مس��افران نوروزی، چاپ بروشور 
هش��دارهای ویژه سفر، برپایی نمایشگاه س��فره هفت سین، 
توزیع پاکت زباله در بین ش��هروندان و جم��ع آوری تابلوها و 
 پارچه های نازیبا در نقاط مختلف شهرهای این استان نیز در 

حال انجام است.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری چهارمحال و بختیاری 
اضافه کرد: ش��هرداران، اعضای ش��وراهای اس��المی شهرها 
و مجموع��ه مدیریت ش��هری در این اس��تان، تمامی تالش 
خود را برای ارائه خدمات مطلوب و مناس��ب به گردش��گران 
 نوروزی داخل��ی و خارج��ی ورودی ب��ه این اس��تان، به کار 

گرفته اند.
وی عنوان داش��ت: مسئوالن 
و  چهارمح��ال  اس��تان 
بختیاری نی��ز در این زمینه، 
برنامه ریزی های علمی را انجام 
داده و براس��اس معیاره��ای 
کارشناسی، اقدامات مورد نیاز 
برای خدمت رسانی مطلوب 
به مس��افران و گردش��گران 
نوروزی ورودی به این استان 
را در کوتاه ترین زمان ممکن 

انجام می دهند.
رئیس��ی به وجود جاذبه های 
گردش��گری،  و  تاریخ��ی 
طبیعت بکر، حی��ات وحش 
زیبا، رودخانه ها و چشمه های 
خروش��ان، آب و هوای سالم، 
تاالب ه��ا و کوه های بس��یار 
زیب��ا و دس��ت نخورده در 
استان چهارمحال و بختیاری 
اش��اره و اظه��ار ک��رد: برای 
خدمات رس��انی مناس��ب به 

مسافران و گردشگران نوروزی داخلی و خارجی، زیرساخت های 
الزم در مناطق مختلف این استان، وجود دارد.

وی میهمان ن��وازی مردم اس��تان چهارمح��ال و بختیاری را 
زبان��زد م��ردم کش��ور و دنیا دانس��ت و گف��ت: م��ردم این 
اس��تان نی��ز، آمادگی کامل ب��رای اس��تقبال از مس��افران و 
 گردش��گران ن��وروزی از نق��اط مختلف ای��ران و جه��ان را 

دارند.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری چهارمحال و بختیاری خبر داد

آمادگی شهرداری های استان در استقبال از مسافران نوروزی
تاخیر در اعالم تعطیلی 

مدارس چهارمحال وبختیاری 
مشکل ساز شد

اطالع رس��انی دیرهن��گام اداره کل آم��وزش وپرورش 
چهارمحال وبختیاری مبنی بر تعطیل��ی کلیه مدارس 
اس��تان پس از اعالم تاخیر یک س��اعته در آغاز فعالیت 

مدارس، دانش آموزان و خانواده ها را سردر گم کرد.
با وجود بارش برف سنگین از شامگاه سه شنبه در سراسر 
استان چهارمحال وبختیاری، اداره کل آموزش وپرورش 
این استان صبح چهارشنبه مدارس شهرستان کوهرنگ 
را تعطیلی اعالم کرد و ساعت آغاز فعالیت مدارس سایر 

مناطق استان را با یک ساعت تاخیر عنوان کرده بود.
حدود س��اعت 8 و 20 دقیقه دی��روز ای��ن اداره کل در 
اطالعیه دیگری کلیه مدارس استان را تعطیل اعالم کرد 
و این درحالی بود که بسیاری از خانواده ها فرزندان خود 

را روانه مدرسه کرده بودند.
اطالع رسانی با تاخیر اداره کل آموزش و پرورش استان 
اعتراض برخی خانواده ها را به همراه داش��ت و تعدادی 
از والدین دان��ش آموزان در تماس با ایرنا مدعی ش��دند 
به دلیلی تاخیر در اطالع رس��انی ب��ه موقع در خصوص 
تعطیلی مدارس، فرزندانشان را به مدرسه برده و مدارس 

نیز باز بوده است.
این گ��زارش حاکیس��ت، بس��یاری از دانش آم��وزان و 
فرهنگیان با وجود بارش برف امروز راهی مدرسه شدند .

برخی از دانش آموزان و فرهنگیان با در بس��ته مدارس 
مواجه ش��ده و زیر بارش برف ماندند و برخی نیز پس از 

لحظاتی توقف درمدارس به خانه بازگشتند.
مدیریکی از مدارس شهرکرد گفت: ساعت هفت با اداره 
کل آموزش و پرورش برای تعطیلی مدارس تماس گرفتم 

که این تماس هیچ نتیجه ای نداشت.
وی که خواست نامش فاش نش��ود افزود: راهی مدرسه 
ش��دم که س��اعت هفت و 30 دقیقه اطالعیه آموزش و 
پرورش از رادیو پخش شد که مدارس با یک ساعت تاخیر 

آغاز به کار می کنند.
وی گفت: وقتی به مدرس��ه رسیدم بس��یاری از دانش 

آموزان پشت در مدرسه زیر برف ایستاده بودند.
مس��وول روابط عموم��ی اداره کل آم��وزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری درای��ن خصوص گفت: تعطیلی 
مدارس و آموزشگاه ها باید با تائید مدیریت بحران استان 

اعالم شود.
'محمدتقی گنجعلی' افزود: علت تاخیر در اعالم تعطیلی 
مدارس دیر اعالم شدن تائیدیه از سوی مدیریت بحران 

استان بوده است.

 ممنوعیت برخورد با صدور مجوز
 طرح های مضر محیط زیست 

مدیرکل دفت��ر ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی کش��ور گفت: مجوز 
 ب��رای اجرای طرح ه��ای مخرب محیط زیس��ت به هی��چ وجه صاد

ر نمی شود.
به گزارش خبرن��گار مهر، حمید جاللوندی بعد ازظهر س��ه ش��نبه 
در گفتگو با خبرنگاران با اش��اره به اینکه حفظ محیط زیست نقش 
اساسی در توسعه مناطق دارد، اظهار داشت: برای رسیدن به توسعه 
 در همه بخش ها حف��ظ محیط زیس��ت یکی از اه��داف اصلی باید

 باشد.
وی افزود: پیش نیاز فعالیت های مختلف، داش��تن مطالعات علمی 

و کارشناسی با رویکرد حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.
وی تاکید کرد: طرح های توس��عه ای باید با داش��تن ارزیابی محیط 

زیستی اجرا شوند.
جالوندی با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست نقش مهمی در توسعه 
مناطق مختلف استان و همچنین سالمت مردم دارد، گفت: در زمینه 
حفظ محیط زیست باید برنامه های فرهنگ سازی بیشتر اجرا شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی کشور گفت: مجوز برای 
اجرای طرح های مخرب محیط زیست و منابع طبیعی به هیچ وجه 

توسط این سازمان صادر نمی شود.
جالوندی عنوان کرد: اجرای طرح انتق��ال آب بین حوزه ای نیازمند 

گزارش های ارزیابی و نداشتن اثرات زیست محیطی است.
وی ادامه داد: حفظ محیط زیست یکی از مهمترین تکالیف به شمار 

می رود که همه نقش مهمی در این امر دارند.

همایش آموزش مناسک حج در شهرکرد 
برگزار شد

همایش آموزش مناسک حج برای زائرین خانه خدا در شهرکرد برگزار 
شد.همایش آموزش مناسک حج برای زائرین خانه خدا ظهر در مصلی 

بزرگ امام خمینی)ره( شهرکرد برگزار شد.
در این همایش آخرین آموزش های مناسک حج عمره برای زائرین 

خانه خدا ارائه شد.
رئیس سازمان حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری در مراسم 
این همایش با اش��اره به اینکه عم��ره گذاران اس��تان چهارمحال و 
بختیاری توسط  5۶ کاروان اعزام می شوند، گفت: اعزام این کاروان ها 
از نیمه دوم سالجاری اغاز شده است و تا خردادماه سال 94 ادامه دارد.

یوس��ف آقابزرگی تاکید کرد: هدف از برگزاری این همایش آموزش 
مناس��ک حج عمره و آموزش عوامل اجرایی، امنیت در سفر و آشنا 

شدن زائران با همدیگر است.
وی گفت: در پایان این همایش نیز آموزش طواف و مناسک به صورت 

نمادین برای زائران ارائه می شود.
آقابزرگی یادآور شد: تعداد زائران نسبت به سال گذشته افزایش یافته، 

تعداد زائران امسال حدود هشت هزار نفر است.
رئیس س��ازمان حج و زیارت اس��تان چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: امسال نسبت به سال گذش��ته افزایش زائران حدود 50 درصد 

بوده است.

برای ارائه خدمات 
مطلوب تر به مسافران 
و گردشگران نوروزی 

ورودی به استان 
چهارمحال و بختیاری، 
پاکیزگی و آذین بندی 

شهرها، رنگ آمیزی 
جدول ها، آماده سازی 

سرویس های بهداشتی 
ثابت و سیار، تهیه 
چادرهای بزرگ با 

کاربری نمازخانه، برای 
کمپ های اسکان، انجام 

شده است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اجراییه 
11/365 شماره اجراییه: 9310420350500655 شماره پرونده: 9209980350500777 
شماره بایگانی شعبه: 920792 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9209970350501270 محکوم علیهم 1- الهام ثابت راسخ 
فرزند نورا... 2- شرکت پرتوصنعت پارسیان مهر 3- مجید نامداریان فرزند براتعلی 
هر سه به نشانی اصفهان – بلوار دانشگاه صنعتی – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
محکوم اند به متضامنًا به پرداخت مبلغ 356/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ 7/795/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همینطور به حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و همچنین خسارات تاخیر تادیه از تاریخ هر یک از چکها )80/000/000 ریال 91/6/20 
ریال  52/500/000 و   91/4/5 ریال  91/10/20و85/000/000  ریال   و78/500/000 

91/8/18( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به 
شهرک  خ 22بهمن –  ریاست آقای دکتر محمود شیخ زین الدین به نشانی اصفهان – 
علیه  محکوم  حق االجرا.  بابت  دولتی  عشر  نیم  پرداخت  و  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
دارایی  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  اموال خود  پرداخت  در  فرار  برای 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 

10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:32171 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه 

11/366 شماره اجراییه: 9310420350500654 شماره پرونده: 9209980350500778 
به  مربوطه  غیابی  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920793 شعبه:  بایگانی  شماره 
شرکت   -1 علیهم  محکوم   9209970350501268 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره 
خ امام خمینی-بلوار  پرتوآراء 2- مجید نامداریان فرزند براتعلی به نشانی اصفهان – 
دانشگاه صنعتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان محکوم اند به متضامنًا به پرداخت 
مبلغ 146/336/783 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/132/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همینطور به حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ هر یک از چکها )86/336/783 ریال 91/12/25و60/000/000 ریال 91/10/20( 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به ریاست آقای 
دکتر محمود شیخ زین الدین به نشانی اصفهان – خ 22بهمن – شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان و پرداخت نیم عشر دولتی بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-
استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرائیه  به اجرای مفاد  قادر  از آن میسر باشد و در صورتی که خود را  به  محکوم 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
فرار  برای  لیکن  اید  بوده  به  پرداخت محکوم  و  اجرای حکم  به  قادر  که  معلوم شود 
از دارایی خود بدهید  در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:32172 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه 

11/367 شماره اجراییه: 9310420350500656 شماره پرونده: 9209980350500776 
به  مربوطه  غیابی  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920791 شعبه:  بایگانی  شماره 

شرکت   -1 علیهم  محکوم   9209970350501269 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره 
پرتو فام پارسیان اصفهان 2- مجید نامداریان فرزند براتعلی 3- محمد سراجی فرزند 
ماشاءا... هر سه به نشانی اصفهان – خ امام خمینی – بلوار دانشگاه صنعتی – شهرک 
ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  متضامنًا  اند  محکوم  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/185/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همینطور به 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/11/25 لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به ریاست آقای دکتر 
شهرک علمی و تحقیقاتی   – خ 22بهمن   – به نشانی اصفهان  الدین  محمود شیخ زین 
اصفهان و پرداخت نیم عشر دولتی بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-

استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرائیه  به اجرای مفاد  قادر  از آن میسر باشد و در صورتی که خود را  به  محکوم 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
فرار  برای  لیکن  اید  بوده  به  پرداخت محکوم  و  اجرای حکم  به  قادر  که  معلوم شود 
از دارایی خود بدهید  در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:32174 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
ابالغ رای 

11/368 شماره دادنامه: 9309970352401944 شماره پرونده: 9309980352400488 
به  امیدعلی  فرزند  داودی  علی حسین  آقای  930522 خواهان:  بایگانی شعبه:  شماره 
 – زمرد  سوپر   – نسیم  امالک  روبروی   – )ابوترابی(  آزادگان   – شهر  ملک  نشانی 
آقای   -2 بیگی  مقصود  رفیعی  مصطفی  آقای   -1 خواندگان:   8196147933 کدپستی 
رای  فیش  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  گلستان  کیامرث 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای علی حسین داودی به طرفیت آقایان مصطفی رفیعی 
 مقصودبیگی و کیومرث گلستان به خواسته مطالبه مبلغ 118700000 ریال وجه فیش های
پرداختی و رسیدهای عادی پرداخت وجه به خواندگان و خسارت دادرسی و تاخیر 
به  پرداختی  فیش  فقره   6 مالحظه  و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  نظر  تادیه 
استنادی  عادی  رسیدهای  و  ریال   22/940/000 مبلغ  به  خواندگان  موسسه  حساب 
داللت  که  آن  ظهر  و  کوثر  آفرین  نظم  موسسه  عنوان  به  طرفین  فیمابین  قرارداد  و 
بر پرداخت وجه توسط خواهان برای خواندگان بوده و صورتجلسه فیمابین طرفین 
مورخ 90/2/7 که داللت بر درخواست خواندگان به هزینه نمودن خواهان برای آنان 
فعالیت  دوره  پایان  بر  داللت   91/10/13 مورخ  پیشگیری  پلیس  گزارش  و  می باشد 
موسسه و عدم سمت قانونی خواندگان در موسسه می باشد و اینکه خواندگان نسبت 
به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده اند فلذا دادگاه مستنداً به مواد 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 198و515و522  و  مدنی  قانون  10و301و303و267 
خواندگان را مشترکًا به پرداخت مبلغ یکصد و هیجده میلیون و هشتصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی به میزان مقرره قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ 
93/4/31 لغایت تاریخ اجرای رای در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی 
است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.م الف:32179 

قربانی رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

 11/369 شماره: 961/90ش17 به موجب رای شماره 246 تاریخ 91/3/31 شعبه 17
احمد  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
بهرامی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت چهل و پنج میلیون ریال اصل 
خواسته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
 – چکها لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان مختار عباسی به نشانی نجف آباد 
ویالشهر – خ بوستان48- پ3 و نیم عشر حق االجرا حق دولت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32190 

شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

11/370 شماره: 304/93 به موجب رای شماره 408 تاریخ93/5/30 شعبه 24 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدعلی سلیمانی 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و نهصد و شصت هزار ریال به عنوان خسارات 
-512249 شماره  به  چکها  صدور  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات  و  دادرسی 
به  عباسی  مختار  در حق خواهان  زمان وصول  لغایت  81/7/20و81/8/25-430619 
سنگبری نسیم و همچنین نیم عشر اجرا در  خ گچ –  محمودآباد –  نشانی اصفهان – 
علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  دولت.  حق صندوق 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی 
اجرائیه  به اجرای مفاد  قادر  از آن میسر باشد و در صورتی که خود را  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32191 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

11/371 شماره: 93-624ش45ح به موجب رای شماره 1439 تاریخ 93/8/28 شعبه 
یافته است محکوم علیه احمد  45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
عزیزی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 
مبلغ  و  دادرسی  خسارت  بابت  ریال   110/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
320/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
91/12/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له علی انصاریپور فرزند محمد شغل 
و  استیل  شاهین   – سپهساالر  چهارراه  نبش   – سجاد  خ   – اصفهان  نشانی  به  آزاد 
اجرای  قانون   34 ماده  دادگستری.  صندوق  حساب  به  اجرا  حق  عشر  نیم  پرداخت 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32199 

شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

11/372 شماره: 584/93 به موجب رای شماره 1286 تاریخ 93/8/6 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- فرامرز منصوری 
فرزند اصغر به نشانی مجهول المکان 2- فریبا حسین نژاد عقیلی به نشانی فارسان – 
 جونقان – خ نواب صفوی – کوی شهید مهرپور – منزل غالمحسین مرتضایی محکوم اند
به شماره  وانت  خودرو  سند  رسمی  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  به حضور 
در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   230/000 مبلغ  پرداخت  و  853ل67-ایران43  انتظامی 
جنب   – خ شهرداری   – حق خواهان فرهاد صابری فرزند ناصر به نشانی خورزوق 
بانک صادرات – منزل شخصی صابری با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 
مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:32203 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

شعبه   93/7/17 تاریخ   1185 شماره  رای  موجب  به  583/93ش6  شماره:   11/373
 -1 علیها  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   6
فاطمه عیدی وندی فرزند محمد 2- اقدس میرزائی فرزند صفرعلی هر دو به نشانی 

مجهول المکان  محکوم اند به پرداخت تضامنی 23/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 
215/000 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک 93/2/7 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له بانک 
مهر اقتصاد به نمایندگی حمید نوری و وکالت علیرضا زمانی با وکالت نرگس صادقی 
قهاره به نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکال – ساختمان وکالی 
دفتر وکالت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به  طبقه اول –  دادمهر – 
به  به موقع  آنرا  ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد  محکوم علیه 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  مزبور صورت  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه 
حقوقی  ششم  شعبه  نماید.م الف:32205  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم 

شورای حل اختالف اصفهان  
ابالغ رای 

11/374 کالسه پرونده: 93-1026 شماره دادنامه: 1923-93/10/30 مرجع رسیدگی: 
 – اصفهان  نشانی  ایرانی  حمیده  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هفتم  شعبه 
خیابان رباط دوم – خیابان مخابرات – کوچه ساحل – ساحل3- پالک24- طبقه اول 
وکیل: بهاره زمانی نشانی اصفهان – خیابان وحید – ابتدای خیابان مارنان – مجتمع 
ناژین 3- طبقه دوم – دفتر آقای عابدی خوانده: علیرضا اسکندری نشانی مجهول المکان 
منزل گردشکار: پس  به  وارده  ایام تصرف و مطالبه خسارات  المثل  اجرت  خواسته: 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی حمیده ایرانی با وکالت 
بهاره زمانی به طرفیت علیرضا اسکندری به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 
و  خسارات  مطلق  انضمام  به  کارشناسی  نظر  طبق  منزل  به  وارده  خسارات  کلیه  و 
هزینه های دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و اظهارات 
برآورد  و  میزان  در خصوص  دادگستری  کارشناس  رسمی  نظریه  و  خواهان  وکیل 
خسارت وارده به منزل توسط مستاجر و اظهارات خوانده که بالوجه و بالدلیل تلقی 
گردیده لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستند مواد 198و519و522 
المثل اجرت  پرداخت  بر  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین   قانون 

همچنین خسارت  و  ریال   1/000/000 روزانه  قرار  از  روز   71 مدت  به  تصرف  ایام 
وارده طبق نظر کارشناس به مبلغ 15/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 160/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی لذا با توجه به اینکه 
وکیل خواهان مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال نمودند و نسبت به مازاد خواسته دعوی 
 خویش را مسترد نمودند لذا شورا نظر به محکومیت خوانده به مبلغ 50/000/000 ریال

دعوی  رد  قرار   1.  7 ماده  ب  بند  وفق  خواسته  مازاد  به  نسبت  و  خواهان  حق  در 
ابالغ  از  پس  روز   20 مهلت  و ظرف  رای صادره حضوری  می نماید  اعالم  و  صادر 
م الف:32206  می باشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید   قابل 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

11/375 شماره: 93-649 به موجب رای شماره 1053 تاریخ 93/6/23 شعبه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- هادی کریمی 
نشانی  به  نژاد  نفری  اکبر   -2 روستای شول   – مرودشت   – فارس  استان  نشانی  به 
بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  نحو  به  اند  مجهول المکان  محکوم 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
اسدا...  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  لغایت   93/3/20 تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
سلحشور به نشانی اصفهان – خیابان کاوه – شهرک ولی عصر – کوی شهید رضا 
روبروی بن بست اباذر و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای  کرمی – 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32208 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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پاناس��ونیک دیروز از سری لپ تاپ های 
 54-Toughbook CF  جان سخت
رونمایی کرد. این س��ری از لپ تاپ های 
پاناس��ونیک به کیبورد کام��ل تجهیز 
شده اند و در برابر ترشح آب های سطحی 
و ضربات احتمالی از خود مقاومت خوبی 

نشان می دهند.
ب��ه گفت��ه ش��رکت س��ازنده ای��ن 
س��ری از لپ تاپ ه��ای ج��ان س��خت  
Toughbook CF-54 نس��بت ب��ه 
نسل قبلی با کاهش وزن 5۰ درصدی و 
کم شدن ۲۰ درصدی ضخامت روبه رو 
هستند و باتری به کار گرفته شده در آن 
می تواند تا ۱۱ س��اعت کار مداوم دوام 
 Toughbook  آورد.پاناس��ونیک در
 i5 54 از نسل پنجم پردازنده های-CF
اینتل اس��تفاده کرده، اما در صورت نیاز 
مدل i7 نیز قابل دس��ترس خواهد بود. 
.Toughbook جدید از صفحه نمایش 

۱4 اینچی با وضوح تصویری ۱۳۶۶ در 
7۶۸ پیکس��ل به��ره می برد،همچنین 
مدل ه��ای دیگری با همین ابع��اد اما با 
رزولوش��ن صفح��ه 7۲۰ در ۱۲۸۰ و 
۱۰۸۰ در ۱۲۹۰ پیکسل قابل سفارش 

می باشد.
لپ تاپ ه��ای پاناس��ونیک,لپ ت��اپ 

Toughbook CF-54,لپ تاپ
الزم به ذکر اس��ت که تم��ام مدل های 
Toughbook CF-54 ب��ه ه��ارد 
دیس��ک های پرس��رعت SSD تجهیز 
ش��ده اند و دارای درگاه ه��ای ورودی و 
 LAN, VGA, خرجی کاملی همچون
USB ۲,۰ و  ،۳,۰ HDMI، USB
کارت خ��وان SD می باش��ند. از دیگر 
مشخصات س��خت افزاری این سری از 
لپ تاپ های جان س��خت پاناس��ونیک 
می توان به دارا بودن ۶ گیگابایت حافظه 
رم، پورت ش��بکه Ethernet، قابلیت 
اتصال ب��ه اینترنت از طری��ق وای فا در 
بانده��ای ۸۰۲.۱۱b/g/n، برخورداری 
از داک مخصوص��ی ب��رای ایجاد اتصال 
به سیس��تم داخلی خودرو یا سیس��تم 
رومیزی، بلوتوث داخلی نسخه 4، حسگر 
اثرانگشت و مودم با قابلیت اتصال به نسل 

چهارم شبکه مخابراتی اشاره کرد.

 اگر در ش��مار عالقمندان و ش��یفتگان 
دنیای کتاب و مطالعه هس��تید، ش��اید 
با نش��انه گذار کتاب نیز آشنایی داشته 
باشید. نش��انگرهای دست س��ازی که 
معموالً هر کس برای خود طراحی کرده و 
از گم شدن صفحه ی مورد نظر جلوگیری 
می کنند. اما وقتی خالقیت وارد ش��ود، 
حتی یک نشانه گذار ساده نیز می تواند 
از آن چن��ان جذابیتی برخ��وردار گردد 
که خواننده را به ادامه ی مطالعه تشویق 

کند.زمانی که در حال مطالعه هس��تیم 
و ناگهان ناگزی��ر به انج��ام کار دیگری 
می ش��ویم، انگش��ت مان برای مشخص 
کردن صفحه ی مورد نظر کفایت می کند، 
اما اگر ناچار باشیم برای دقایقی از کتاب 
مورد عالقه ی خ��ود فاصله بگیریم، یک 
نشانه گذار س��اده بهترین انتخاب است. 
خودکار، مداد، س��نجاق حتی یک برگ 
کاغذ این کار را برای مان انجام می دهند، 
اما چه می ش��ود اگر یک نش��انگر زیبا و 

برخوردار از عناصر خالقانه را جایگزین 
کنیم. چیزی که از خالقیت، ذوق و ابتکار 
خود ما سرچشمه گرفته و به نوعی اثری 
هنری و منحصر بفرد باشد. بله منحصر 
بفرد، چ��را که هر کس ب��ا دنیای ذهنی 
خود به جهان اطراف می نگرد، عالیق و 
س��لیقه ی خاص خود را دارد و به عالوه 
عنصر خالقیت در هر انس��ان به شکلی 

خاص تبلور می یابد.
طراحی و ساخت یک نشانه گذار هر چند 

س��اده و ابتدایی نی��ز می تواند خالقیت 
نهفته در وجود شما را دست کم قلقلک 
داده و بیدار کند. امتحان کنید و ببینید 
ش��ما چه راه های جدید و چه طرح های 
بدیعی برای س��اخت آن ارائ��ه خواهید 
داد. اما پیش از آن، همراه ش��ما به مرور 
منتخبی از نش��انه گذارهای زیبا و مملو 
از خالقیت ساخته شده توسط دستانی 
هنرمند و ذهن هایی باز، نگاهی خواهیم 

داشت.

 گوش��ی های هوش��مند، ام��روزه جزء 
الینفک زندگی ما محس��وب می ش��وند 
که بدون شک بر روی رفتار و عادت های 
ما تأثیر می گذارند، اما ای��ن تأثیرات به 
همین جا ختم نمی ش��ود زیرا تحقیقات 
جدید نش��ان از تغییر عملکرد انگشتان 
دست براثر استفاده مکرر از گوشی های 

هوشمند دارد.
امروزه ب��ا همه گیر ش��دن اس��تفاده از 
گوشی های هوش��مند، کمتر خانه ای را 
می توان یافت که در آن این دس��تگاه ها 
نفوذ نکرده باش��ند؛ ای��ن ابزارها، عادات 
رفت��اری، زندگ��ی و روابط م��ا را تحت 
تأثیر ق��رار داده ان��د، اما آیا ای��ن تغییر 
 تنها به ای��ن رواب��ط و ع��ادات خالصه 

می شود؟
محققان سوئیس��ی کش��ف کرده اند که 
کارکرد بخش��ی از کورتکس )الیه نازک 
خاکستری پوش��اننده س��طح مغز( که 

با انگش��ت س��بابه و شس��ت در ارتباط 
اس��ت، به نس��بت می��زان اس��تفاده ای 
دارای  گوش��ی های  از  اف��راد  ک��ه 
 صفحه نمایش لمسی می کنند، افزایش 
می یابد. جالب اس��ت بدانید دانشمندان 
به این نتیجه رس��یده اند ک��ه اگر فردی 
در طول هفته مدام در حال فرس��تادن 
پی��ام به دوس��تان خ��ود باش��د، ناحیه 
قیدشده مغز وی به شدت فعالیت خواهد 
کرد، اما اگر این روند چن��د روز متوقف 
 ش��ود آن ناحیه نی��ز خام��وش خواهد

 ماند.
البت��ه تاثیرات مذک��ور تنها از گوش��ی 
های هوش��مند امروزی نشات میگیرد، 
و گوشی های کالس��یک تاثیری بر روی 
افراد نمیگذراند.این تحقیقات همچنین 
نش��ان می دهند ک��ه مغ��ز فرد،حاالت 
لمسی انگش��تش را به ش��یوه ای خاص 
درک می کند.البت��ه هنوز ب��ه طور قطع 
نظ��ری در رابطه با ضرر ه��ای احتمالی 
استفاده مکرر از گوش��ی های هوشمند 
ارائه نش��ده اس��ت.نتیجه این تحقیق از 
این رو جالب اس��ت که نش��ان می دهد 
هماهنگی بی��ن ذهن و انگش��تان یک 
فرد، خاص موزیس��ین ها نیست و حتی 
 در افراد عادی نیز ای��ن هماهنگی دیده

 می شود

پاناسونیک از سری لپ تاپ های جان سخت 
Toughbook CF-54 رونمایی کرد

 تاثیر گوشی های هوشمند بر 
عملکرد طبیعی انگشتان

خالقیت این بار درطراحی و ساخت نشانه گذار کتاب 

خالقیت در طراحی و ساخت نشانگر کتاب 

 تروما هر ساعت ۳ ایرانی
 را می کشد

تروما س��ومین عام��ل مرگ ومیر در ای��ران بعد از 
بیماری های قلبی و انواع سرطان است. براساس آمار 
تصادفات منجر به تروما ساالنه ۱7۰میلیارد تومان 

خسارت به کشور وارد می کند.
 این رقمي است که س��ازمان هاي بیمه گر در سال 
پرداخت مي کنند و دیگر ارقام واقعي این خسارت 
که گاه تا سال ها بر خانواده ها تحمیل مي شود، قابل 
تخمین زدن نیس��ت. به گفته پیرحسین کولیوند، 
مدیر داخل��ي بیمارس��تان خاتم االنبی��اء یکي از 
اصلي ترین عل��ل مرگ ومیر در کش��ورمان تروما و 
تصادفات جاده اي است که باعث مي شود هر ساعت 
۳نفر از ش��هروندان جان خود را از دس��ت بدهند و 
همین موضوع مي تواند خس��ارات جبران ناپذیري 
داش��ته باش��د. نکته تأس��ف بار ماجرا آنجاست که 
بیشتر کشته ش��ده ها در تصادفات یعني 57درصد 
افراد در گروه س��ني ۱۸ تا 4۹سال هستند که سن 
خدمات ده��ي به جامع��ه و نیروي کار محس��وب 
مي شوند. با بروز این اتفاقات تعداد قابل توجهي از 
افراد جوان که مي توانند براي کشورمان بهره وري 
اقتصادي داشته باشند یا کشته مي شوند و یا براي 
یک عمر از معلولیت رنج مي برند و هزینه هاي زیادي 

را به جامعه تحمیل مي کنند.
   فرهنگ بیشتر، کشته کمتر

نق��ش فرهنگ س��ازي  و آم��وزش م��ردم موضوع 
دیگري است که کولیوند در نشست خبري کنگره 
بین المللي راه ه��ا و نوروتروما ب��ر آن تأکید کرده و 
مي گوید: ب��ا توجه به اینکه اکثر ح��وادث رانندگي 
در فاصل��ه ۲۰ت��ا ۳۰کیلومتري ش��هرهاي بزرگ 
روي مي ده��د فرهنگ س��ازي  و آم��وزش و کمک 
دستگاه هاي اجرایي مختلف مي تواند تأثیر بسزایي 
در کاهش این تصادفات داشته باشد به طوري که با 
همین فرهنگ س��ازي  هاي انجام شده تعداد کشته 
شده هاي سال جاري به نسبت س��ال هاي گذشته 
۶,۳درصد کاهش داشته اس��ت و مي توان این آمار 
را کمتر هم کرد. شاهد دیگر کولیوند براي اهمیت 
فرهنگ س��ازي  همان مثال معروف کمربند ایمني 
است که با فرهنگ س��ازي  براي آن آمار کشته هاي 

حوادث رانندگي به شدت کاهش یافت.
سرعت بیشتر، کشته کمتر     

مدیر داخلي بیمارس��تان خاتم االنبیاء »سرعت در 
امدادرساني« را عامل دیگر کاهش تلفات توصیف 
مي کند و مي گوی��د:  5۰درصد فوتي هاي تصادفات 
از محل حادثه ب��ه بعد اتفاق مي افتد.کوتاه ش��دن 
زمان امدادرساني و آموزش مردم براي امداد دقیق 
و اصولي به حادثه دی��دگان مي تواند این آمار را کم 
کند.طي چند سال اخیر پلیس راهور هم با اقداماتي 
مانند کاهش سرعت خودروها، لزوم بستن کمربند 
ایمني و... توانس��ته تا حد زیادي تع��داد حوادث را 
کم کند اما این اقدام نباید متوقف ش��ود. از س��وي 
دیگر جامعه پزش��کي نی��ز باید مردم را نس��بت به 
قبل بیشتر به این موضوعات حساس کند و همه با 
هم با عزمي ملي براي کاهش تلفات در جامعه کار 
کنیم. کولیوند اما یکي از دالیل دیگر باال بودن آمار 
کشته هاي تروما در ایران را نبود متخصص در این 
زمینه مي داند و به همشهري مي گوید:  باید هر چه 
سریع تر به سمتي پیش برویم تا تیم هاي متخصص 
تروما را در کش��ور تربیت کنیم و همزمان س��طح 

آگاهي مردم را در این زمینه باال ببریم.
    عبور چشم بسته از خیابان

اما دنی��ا با موض��وع تروما چه کرده اس��ت؟ رئیس 
ایراني مرکز تحقیقات علوم اعصاب مونستر آلمان 
مهم ترین رویکرد اتخاذ ش��ده را تالش براي ایمن 
ک��ردن فضاهاي عموم��ي و حمل ونق��ل مي داند و 
مي گوید: خطوط عابر پی��اده و همچنین رانندگي 
بین خطوط مي تواند در کاه��ش تلفات تصادفات 
تأثیر زیادي داش��ته باش��د. مثاًل در اروپا هر فردي 
مي تواند چش��م بس��ته از خطوط عابر پیاده بدون 
هیچ دغدغه تصادفي عبور کند، یعني آنقدر در این 
کشورها این خطوط سفید مورد اهمیت قرار گرفته 
است. پروفس��ور گرجي مثالش را از آلمان انتخاب 
مي کن��د و توضیح مي دهد: در این کش��ور پیش از 
این آمار تلفات تصادفات بالغ بر ۲5هزار نفر در سال 
بود ولي حاال ب��ه ۳هزار نفر در س��ال کاهش یافته. 
تیم اصلي این کار نیز جامعه پزش��کي آلمان بوده 
است. تصادفات، فقر در کش��ور را افزیش مي دهد، 
همانطور که در یکي از آماره��اي بین المللي آمده 
بود تعداد ایتام ایراني در طول ۱۰س��ال گذش��ته 
افزایش یافته اس��ت، این در حالي  است که یکي از 
عمده دالیل افزایش ایتام در ایران خسارات و تلفات 
تصادفات است. وزارت بهداشت هم با حضور به موقع 
 مي تواند 5۰درصد در کاهش خسارات نقش داشته

 باشد. 
بهتری��ن اورژانس ه��اي دنی��ا نی��ز ۳ ت��ا 4دقیقه 
ط��ول مي کش��د ت��ا ب��ر س��ر بالی��ن مصدوم��ان 
تصادف��ي حاض��ر ش��وند. او مي گوی��د:در آلم��ان 
اگر کس��ي از چراغ قرم��ز عبور کند به پ��ول ایران 
۱۲ ت��ا ۱5میلیون توم��ان جریم��ه پرداخت کرده 
و ۳س��تاره دریاف��ت مي کن��د و اگر ب��ار دیگر این 
 کار را انج��ام ده��د از ای��ن راننده تس��ت حماقت

 مي گیرند.

ابوال
پایگاه اینترنتي فرانس��وي زبان آتالنتیکو در مقاله اي بدترین 
عوامل مرگ را در سال ۲۰۱4 برشمرد که ابوال ، داعش ، بوکو 

حرام و سیل در هند از مشخصه هاي مهم سال ۲۰۱4 بود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني ش��بکه خبر ، در سال ۲۰۱4 
حوادث مرگبار بس��یاري روي داد. تروریس��م با داعش وجهه 
دیگري پیدا کرد، با شیوع ابوال جهان بار دیگر نگران شیوع یک 
بیماري همه گیر شد، دو س��انحه هوایي مالزي ایرالین بسیار 

رسانه اي شد.
پایگاه اینترنتي فرانسوي زبان آتالنتیکو فهرستي 
از مهم ترین وقایع مرگبار در سال 2014 را تهیه کرده که 

به شرح زیر است:
۱- ابوال : این بیماري که در سال ۱۹7۶ شناخته شده بود، اوایل 
سال کنوني میالدي در گینه شیوع پیدا کرد. از مارس ۲۰۱4 
به طور وحشتناکي گس��ترش یافت و به س��رعت در لیبریا و 
سیرالئون شایع شد و سپس به نیجریه و سنگال رسید. چندین 
مورد نیز در آمریکا و اس��پانیا گزارش شد که جهان غرب را به 

وحشت انداخت.
براساس آخرین آمار رسمي، ۱۶ هزار و ۱۶۹ نفر به این ویروس 
مبتال ش��ده اند. ۶ هزار و ۹۲۸ تن، بیش��تر در گینه، لیبریا و 
سیرالئون جان خود را بر اثر ابتال به این بیماري از دست دادند. 
آماري که سازمان جهاني بهداشت ماه نوامبر منتشر کرد، از 5 
هزار و ۶74 مورد مرگ ناشي از این بیماري حکایت داشت، اما 
آمار جدید احتماال شامل موارد گزارش نشده اي است که طي 

چند هفته گذشته جان خود را از دست داده اند.
مجله » تایم « به نشانه تقدیر، کادر پزش��کي و امدادگراني را 
که با ابوال مبارزه مي کنند را به عنوان ش��خصیت سال ۲۰۱4 

معرفي کرد.
۲- دولت اسالمي )داعش( : داعش وجهه دیگري از تروریسم 
بین المللي است. طي حدود یک دهه، داعش به یکي از سازمان 
هاي تروریس��تي قدرتمند جهان تبدیل شده است. داعش به 
رهبري ابوبکر البغدادي، یک نیروي مس��لح س��لفي است که 
حضوري قوي در خاورمیانه دارد. ۲۹ ژوئن ۲۰۱4، داعش در 

منطقه تحت کنترل خود در عراق و سوریه اعالم خالفت کرد. 
این سازمان، سازماني ثروتمند است، زیرا به تدریج که عراق را 

به تصرف خود درآورد، این کشور را غارت کرد.
این گروه تندرو مسئول کشتار وسیع نظامیان و غیرنظامیان 
است. تعیین تعداد دقیق افرادي که به دست این گروه به قتل 
رسیده اند، کار دشواري است، اما احتماال شمار آنها به بیش از 
۱۰ هزار نفر مي رسد که بیشتر قربانیان را غیرنظامیان تشکیل 

مي دهند.
۳- بوکو حرام : این گروه تندرو که نام آن را مي توان به صورت 
» آموزش غربي گناه است « ترجمه کرد، توسط محمد یوسف 
تاسیس شده است. این گروه که فرقه اي از جنبش سلفي تلقي 
مي شود، خواستار تشکیل یک دولت اسالمي و بازگشت اسالم 
با اجراي سرسختانه قوانین اس��المي در شمال نیجریه است. 
بوکو حرام مشارکت مس��لمانان را در فعالیت هاي سیاسي یا 
اجتماعي در کنار جوامع غربي مانند رأي گیري یا پوش��یدن 

پیراهن و شلوار را براي آنها ممنوع کند.
بنا بر اعالم سازمان دیده بان حقوق بش��ر، اعضاي بوکو حرام 
در ده ماه نخس��ت امس��ال بیش از ۲ هزار و 5۳ نفر را به قتل 

رسانده اند.
4- سیل در هند : یکي از بدترین فجایع طبیعي سال ۲۰۱4، 
سیل در هند بود. اوایل ماه سپتامبر بیش از 4۰۰ نفر بر اثر وقوع 
سیل در هند و پاکستان جان خود را از دست دادند. صدها هزار 
تن آواره ش��دند و خانه هاي خود را از دست دادند. در منطقه 
کوهستاني کشمیر، صدها روستا به زیر آب رفت. حدود ۲۰۰ 
نفر در کشمیر هند و بیش از ۲5۰ تن نیز در کشمیر پاکستان 

کشته شدند.
5- سقوط هواپیما : در سال ۲۰۱4 هفت سانحه مرگبار هوایي 
روي داد که سه سانحه آن به شدت رسانه اي شد. هشتم مارس، 
یک فروند هواپیماي ش��رکت هواپیمایي مالزي ایرالین پرواز 
شماره ام.اچ-۳7۰ با ۲۳۹ سرنشین ناپدید شد. به رغم انجام 
عملیات گس��ترده جستجو با مشارکت کش��ورهاي مختلف، 
ناپدید ش��دن این هواپیما همچنان مرموز اس��ت. ۱7 ژوئیه 
نیز پرواز شماره ام.اچ-۱7 همین ش��رکت هواپیمایي با ۲۹۸ 

سرنشین در آس��مان اوکراین منهدم ش��د. اوکراین و آمریکا 
جدایي طلبان هوادار روسیه را متهم مي کنند که این هواپیما را 

با تجهیزات روسیه، هدف قرار داده اند.
یک هفته بعد نیز یک هواپیماي شرکت تایواني ترانس ایژیا به 
علت شرایط بد جوي، هنگام فرود نزدیک فرودگاه جزیره پنگو 
سقوط کرد. در این سانحه نیز 4۸ تن کشته شدند. روز بعد نیز 
یک هواپیماي ش��رکت هواپیمایي الجزایر پس از برخاستن 
در شمال مالي سقوط کرد و ۱۶۶ سرنش��ین آن جان خود را 

از دست دادند.
۶- مهاجرت هاي غیرقانوني : س��ازمان بین المللي مهاجرت 
چندي پیش اعالم کرد در س��ال ۲۰۱4 بی��ش از چهار هزار 
مهاجر جان خود را از دس��ت داده اند. این آم��ار دو برابر آمار 
مربوط به سال گذشته است. س��ال ۲۰۱4 مرگبارترین سالي 
است که مهاجران غیرقانوني جان خود را از دست داده اند. بیش 
از سه هزار مهاجر در دریاي مدیترانه غرق شده اند. همچنین 
بیش از 54۰ مهاجر در خلیج بنگال و دس��ت کم ۳۰7 مهاجر 
نیز که تالش مي کردند از مرز بین مکزیک و آمریکا عبور کنند، 

کشته شدند.
7- بیماري هاي قلبي-عروقي : هر چند این عامل چندان رسانه 
اي نشده اس��ت، اما یکي از ده عامل مهم مرگ در سال ۲۰۱4 
تلقي مي ش��ود. آمار دقیق مرگ ناش��ي از بیماري هاي قلبي 
عروقي در سال کنوني هنوز اعالم نشده است، اما احتماال روند 
سال هاي اخیر را طي خواهد کرد. در سال ۲۰۱۲ بیماري هاي 
قلبي عروقي جان هفده و نیم میلی��ون نفر را در جهان گرفت. 
این نشان مي دهد که از هر سه مرگ در جهان، یکي بر اثر ابتال 

به این بیماري هاست.

 مهم ترین عوامل مرگ  در سال 2014 
مالصدرا

محمد ب��ن ابراهی��م قوامی 
ش��یرازی ملق��ب ب��ه صدر 
المتالهین یا مالصدرا در ظهر 
روز نهم جمادی االولی سال 
۹۸۰ قمری دی��ده به جهان 
گشود.پدر او خواجه ابراهیم 
قوام��ی م��ردی پرهی��زگار 
دیندار و دوستدار و حامی دانش و معرفت بود.در زمان حیات 
مالصدرا, ش��یراز دارای حکومت مستقلی بود و حکمرانی آن 
به برادر شاه واگذار گردید که ،  پدر مالصدرا بعنوان معاون او 
و دومین شخصیت مهم آن منطقه به شمار می رفت, و به نظر 
می رس��ید تنها موهبتی که خداوند به او ارزانی نداشته است 
داشتن فرزند باشد. اما باالخره خداوند درخواست ها و دعاهای 
این مرد پاک و زاهد را بی جواب نگذاشت و بهترین پسران را 
به او ارزانی کرد که او را محمد ملقب ب��ه صدرالدین نام نهاد 
به آن امید که عالی ترین ش��خصیت مذهبی گردد. در دوران 
جوانی, صدرالمتالهین جوان با ش��یخ بهایی آشنا گردید که 
س��نگ بنای ش��خصیت علمی و اخالقی مالصدرا توسط این 
دانشمند جهاندیده کم نظیر بنا نهاده شد. و تکمیل این بنای 
معنوی را استاد دیگرش دانشمند سترگ و استاد علوم دینی 
و الهی و معارف حقیقی و اصول یقینی سیدامیر محمد باقر بن 
شمس الدین مشهور به میرداماد عهده دار گشت.از شاگردان 
او میتوان به حاج مالهادی س��بزه زاری و مالمحس��ن فیض 

کاشانی اشاره کرد.
شرایط اجتماعی:

صدرالمتالهین حکیم خانه به دوش��ی بود که به جرم آزادگی 
روح و فکر مجبور ش��د تا از پایتخت و پایتخت نش��ینان روی 
گرداند. وی در مقدمه کتاب اس��فار دالیل بی��زاری خود را از 
جاهالن فرزان��ه نمای زمان خود و عزل��ت و تصوف خویش را 
در کهک )روستایی دورافتاده در سی کیلومتری شهر مقدس 
قم( بیان داشته است.پس از بازگشت به شیراز شهرت صدرای 
شیرازی عالمگیر شده بود و طالبان حکمت از نواحی و اطراف 
برای درک فیض به حضورش می شتافتند. او خود در مقدمه 
اس��فار می گوی��د: »..... بتدریج آنچه در خ��ود اندوخته بودم 
همچون آبشاری خروشان فرود آمد و چون دریایی پر موج در 

منظر جویندگان و پویندگان قرار گرفت.
شخصیت فلسفی:

در زمان حیات مالصدرا یعنی در اواخر قرن دهم و شروع قرن 
یازدهم هجری کالم و فلسفه از علوم رایج و محبوب آن زمان 
به شمار می رفتند. دلیل عمده گس��ترش این علم نسبت به 
س��ایر علوم آن زمان مانند فقه،  ادبیات عرب،  ریاضی،  نجوم و 
طب و دیگر علوم و همچنین هنرهای رایج آن زمان مانند خط، 
معماری و کتیبه را می توان در شرایط اجتماعی آن دوران که 
خود زاییده شرایط سیاسی حاکم بر کشور بود جستجو نمود. 
عدم وابس��تگی و اس��تقرار ومرکزیت حکومت وقت امنیت و 
آزادی خاصی را حکمفرما ساخته بودکه شکوفا شدن استعداد 

ها و گسترش هنر و علم را در پی داشت.
صدرالدین محم��د در علوم متعارف زمان و بویژه در فلس��فه 
اش��راق و مکتب مشاء  و کالم و عرفان و تفس��یر قرآن مهارت 
یافت. او آثار فلسفی متفکرانی چون سقراط و فالسفه هم عصر 
او، افالطون،  ارسطو و شاگردانش و همچنین دانشمندانی چون 
ابن سینا و خواجه نصرالدین طوس��ی را دقیقا بررسی نمود و 
موارد ضعف آنها را باز شناخت و مسایل مبهم مکاتب را بخوبی 
دانست. او اگر چه از مکتب اشراق بهره ها برد ولی هرگز تسلیم 
عقاید آنان نشد و گرچه شاگرد مکتب مشا گردید لیکن هرگز 
مقید به این روش نشد. مال صدرا پایه گذار حکمت متعالیه می 
باشد که حاوی ژرف ترین پاس��خ ها به مسائل فلسفی است. 
مالصدرا عالوه بر سالک و رهرو در عرفان بعنوان موفق ترین 
سالکین در فلسفه می باش��د که با طی کردن مراحل مختلف 
گنجینه با ارزشی را برای ساخت قلعه ای از دانش کشف نمود 

که با نور جاودانی حقیقت می درخشد.
شخصیت عرفانی:

من وقتی دیدم زمانه با من سر دشمنی دارد و به پرورش اراذل 
و جهال مشغول اس��ت و روز به روز شعله های آتش جهالت و 
گمراهی برافروخته تر و بدحالی و نامردی فراگیرتر می شود 
ناچار روی از فرزن��دان دنیا برتافتم و دام��ن از معرکه بیرون 
کش��یدم و از دنیای خمودی و جمود و ناسپاسی به گوشه ای 
پناه بردم و در انزوای گمنامی وشکسته حالی پنهان شدم. دل 
از آرزوها بریدم و همراه شکس��ته دالن بر ادای واجبات کمر 

بستم. با گمنامی و شکسته حالی به گوشه ای خزیدم. 
دل از آرزوها بریدم و با خاطری شکسته به ادای واجبات کمر 
بستم و کوتاهیهای گذش��ته را در برابر خدای بزرگ به تالفی 
برخاستم. نه درسی گفتم و نه کتابی تالیف نمودم. زیرا اظهار 
نظر و تصرف در علوم و فنون و القای درس و رفع اش��کاالت و 
ش��بهات و .... نیازمند تصفیه روح و اندیش��ه و تهذیب خیال 
از نابس��امانی و اختالل، پای��داری اوضاع و احوال و آس��ایش 
خاطر از کدورت و مالل اس��ت و با این هم��ه رنج و ماللی که 
 گوش می ش��نود و چش��م می بیند چگونه چنی��ن فراغتی 
ممکن است... ناچار از آمیزش و همراهی با مردم دل کندم و از 
انس با آنان مایوس گشتم تا آنجا که دشمنی روزگار و فرزندان 
زمانه بر من س��هل شد و نس��بت به انکار و اقرارشان و عزت و 

اهانتشان بی اعتنا شدم.
 آنگاه روی فطرت به س��وی س��بب س��از حقیقی نم��وده، با 
تم��ام وج��ودم درب��ارگاه قدس��ش ب��ه تض��رع و زاری 
برخاس��تم و مدت��ی طوالن��ی ب��ر ای��ن ح��ال گذران��ده ام. 
س��رانجام در اثر طول مجاه��دت و کثرت ریاض��ت نورالهی 
 در درون جان��م تابی��دن گرف��ت و دل��م از ش��عله ش��هود 

مشتعل گشت. 

سرگذشت مشاهیر

حضرت علی )ع( : 
مشورت عین هدایت است و کسی که تنها به فکر خود اکتفا 

کند خویشتن را به خطر انداخته است .
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