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مه��دی جمالی ن��ژاد در نشس��ت خب��ری همایش 
بین المللی فرصت های س��رمایه گذاری شهر خالق 

با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان ...  رییس جمهور گف��ت: صلح و ثب��ات منطقه برای ما 
حائز اهمیت اس��ت و حاضری��م از همه ت��وان خود 
برای مب��ارزه با تروریس��م به عن��وان معضل جهانی 
 استفاده کنیم.حجت االسالم حسن روحانی در دیدار 
»گرهارد ش��رودر« صدراعظم س��ابق آلمان، روابط 
مثبت تاریخی میان ایران و آلمان را زیربنای توسعه 
مناسبات و همکاری ها برش��مرد و با اشاره به نقش 
سازنده و مثبت آلمان در جریان مذاکرات هسته ای 
ایران با ۱+۵، اظهار داش��ت: امروز در آستانه اجرای 
برجام ش��رایط برای ارتقای بیشتر س��طح روابط با 
ایران فراهم شده است و باید به گونه ای عمل کنیم تا 
همه طرف های مذاکره از این توافق احساس رضایت 
کنند. روحانی با بیان این که همکاری های گسترده 

اقتصادی، منطقه ای و سیاسی ...

رییس جمهور س��وریه گفت: ایران و روس��یه نقش 
 مهمی در تقوی��ت مقاومت و پایداری س��وری ها در 

پنج سال گذشته و پیروزی های آنها در...

»حادث��ه خب��ر نمی کن��د« ای��ن جمل��ه را بارهای 
 ش��نیده ایم؛ ش��اید در مورد آن فکر کرده ایم و شاید

به راحتی از کنار آن عبور کرده ایم اما...

محصوالت الکترونیکی که امروزه پیشرفتی روزافزون 
 دارن��د، نمی توانن��د برای همیش��ه مورد اس��تفاده 

قرار گیرند و واضح است که پس از گذراندن...

قائم مقام وزیر نفت گفت: ایران در برنامه ششم توسعه 
به بازیگر کلیدی بازار جهانی انرژی تبدیل می شود و 

منابع فراوان نفت و گاز در کشور...

راه اندازی پایانه صادرات 
صنایع دستی در اصفهان

تهران آماده همکاری های 
بین المللی برای مبارزه

 با تروریسم است

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان؛

تاثیر گذاری  ریزگردهای تاالب گاوخونی تا هزار کیلومتر

ایران و روسیه نقش مهمی در تقویت 
پایداری سوری ها داشته اند

 ورزشکارانی که از مرگ 
نجات پیدا کردند

معضل پیشرفت، همراه با افزایش 
زباله های الکترونیکی

تبدیل ایران به بازیگر کلیدی 
بازار جهانی انرژی
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فـوالد مبـارکه اصفهـان 
در مسیـر سـرآمدی

23 دی ماه سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه اصفهان است.طرحی که در 
ابتدای انقالب شکوهمند اس��المی بنا بر ضرورت های امنیتی، اجتماعی و 
اقتصادی به مرکز ایران منتقل شد. در طول دوران دفاع مقدس همواره مورد 
توجه مدیران ارش��د نظام بود و با همه فراز و فرودهای اقتصادی و سیاسی 

ساخت و ساز در آن رها نگردید.
 البته آنچه منجر به تداوم ساخت و ساز این مجتمع عظیم شد، انگیزه و ایمان 
جمعی از مدیران و کارکنان بود که در جبهه ای دیگر با اعتقاد و شناخت از 
آنچه می ساختند، شبانه روز مجاهدت کردند تا به مرور، واحدهای مختلف 
این مجتمع عظیم را به مرحله راه اندازی برسانند. 23 دی ماه ۱372 آخرین 
واحدهای این طرح به مرحله عملیات رسید تا این روز در تاریخ توانمندی و 

خودباوری ملت بزرگ ایران جاودانه شود.
آنچه بر عظمت کار بزرگ مردان نسل اول فوالد مبارکه می افزاید و حرکت 
آنها را جاودانه می کند، نه تنها س��اخت این بنای عظیم )مش��تمل بر یک 
زنجیره کامل تولید استراتژیک ترین نیاز زندگی بشر امروز( می باشد،بلکه 
خلق و نهادینه کردن فرهنگ متعالی »کار زندگی اس��ت« در بین تکاتک 
کارکن��ان و مدیران و حتی بس��یاری از ذی نفعان و مرتبطین این ش��رکت 
 اس��ت. در فوالد مبارکه اصفه��ان کار کردن ی��ک ارزش انس��انی و دینی

 است.
 در فرهنگ فوالد مبارکه توجه به انجام درس��ت کار ،ک��ه همان بهره وری 
اس��ت نه به عنوان یک ش��عار بلکه به عنوان یک رفتار اس��ت. همین رفتار 
منجر شد تا تمام برنامه های اولیه طراحی شده در چشم انداز این شرکت که 
زمانی به آرزوی دست نیافتنی ش��باهت داشت، محقق شده و هر روز شاهد 
موفقیت های مداومی نظیر افزایش های م��داوم در کمیت و کیفیت تولید، 
تولید محصوالت جدید، راه اندازی خطوط جدید تولید، فروش در بازارهای 
جدید داخلی و بین المللی، تملک سرمایه ها و شرکت های جدید، توسعه در 
باالدست و پایین دست ش��رکت و... ضمیر جویندگان موفقیت ملت شریف 

را شادمان سازد.
یکی دیگر از تفاوت های این شرکت که برگرفته از فرهنگ متعالی ایجاد شده 
در آن بوده، توجه ویژه به رویکردهای صحی��ح مدیریت بر این بنگاه عظیم 
است. تدوین منشور اخالقی و رفتار مدیریتی و سعی در تربیت انسان هایی 
با ظرفیت دانش��ی و اخالقی متناس��ب با بزرگی و اهمیت استراتژیک این 
شرکت از آغاز مورد عنایت قرار گرفت و تربیت شدگان این مکتب توانستند 
همواره با خودباوری در مس��یر تحقق چشم اندازهای جهان تراز این شرکت 
گام بردارند. موفقیت در تمام آزمون های س��ازمانی و جوایز مدیریتی گواه 
بر این ادعاس��ت. فوالد مبارکه در طول دو دهه اخیر پیش��تاز پیاده سازی و 
بهره گیری از الگوها و نظام های مدیریت بوده است. اولین مجتمع صنعتی در 
 ،ISO ۱400۱  ، ISO    900۱ پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت
ISO ۵000۱ و شرکت برتر در جوایز تعالی سازمانی، بهره وری و مدیریت 

دانش از آن جمله است.
در طول یک سال اخیر موفقیت های بی نظیری در این شرکت حاصل گردیده 

که هر چند مهم است، اما مهم تر این است که نشان می دهد اندیشه و عمل 
جهان تراز در این شرکت همچنان تابنده است. کس��ب تنها تندیس زرین 
جایزه تعالی سازمانی که مبتنی بر جامع ترین مدل مدیریتی در سطح جهان 
است و کسب افتخار شرکت سرآمد کشور که مسوولیت سنگین الگو بودن 
را به دنبال دارد، ما را بر آن داشته تا تالش بیشتری در انعکاس دستاوردهای 

خود به سایر صنایع و بخش های مختلف عمومی و اجتماعی کنیم.
حضور در جایزه سازمان های دانش��ی برتر که به نمایندگی از بنیاد جهانی 
مدیریت دانش )MAKE( توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد 
و افتخار حض��ور در جمع برترین های آس��یا از جمله ش��رکت های تویوتا، 
سامسونگ و تاتا اس��تیل و... از مهم ترین افتخارات است. صادرکننده نمونه 
ملی و صادرات بی��ش از ۱/۵ میلیون تن محصول دلی��ل دیگری بر نگرش 

جهان ترازی در این شرکت است.
امروز را جش��ن می گیریم و افتخار می کنیم که با همه فراز و نش��یب های 
صنعت و ب��ه خصوص چالش های صنعت فوالد در س��ال اخی��ر کارکنان و 
مدیران شرکت با احساس تعهد و تالش شبانه روز حرکت رو به رشد در مسیر 
تعالی را دنبال کرده و هر روز ش��اهدیم محصولی جدید، توسعه ای جدید و 
موفقیت و رفتاری الگو و جدید در این شرکت شکل می گیرد و تقدیم مردم 

شایسته ایران اسالمی می شود.
به امید تداوم رشد و بالندگی ایران اسالمی
محمد ناظمی هرندی- مدیر روابط عمومی

بررسی وضعیت خانواده  در ۲۰سال اخیر؛

فـروپاشی یک خانواده ایرانـی

 در هر سه دقیقه
5



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1776 | چهارشنبه  23 دى 1394 | 2 ربيع الثانى   1437

Society.ultural  Newspaper No.1776 |  January 13  ،2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER

رسانه هاى تركيه از وقوع يك انفجار در ميدان مركزى شهر استانبول در 
تركيه خبر دادند. اين انفجار در نزديكى مسجد تاريخى سلطان احمد 

در منطقه توريستى استانبول رخ داده است.
 براساس گزارش رسانه هاى ترك ،تعداد زيادى آمبوالنس به محل وقوع 

حادثه اعزام شده اند.
هدف اين انفجار يك خودرو نظامى بوده است.شمار زيادى از نيروهاى 
پليس هم در اين حادثه زخمى شده اند. به گفته منابع ترك، اين حمله 

احتماال بمب گذارى انتحارى بوده است.
ــده  ــته و 15 زخمى گزارش ش آمار اوليه از تلفات اين انفجار، 10 كش
ــتانبول، هتلى در استانبول  است.همزمان با وقوع انفجار مهيب در اس

دچار حريق شده است.
در حالى كه رسانه ها همچنان مشغول پوشش خبري انفجار، در نزديكى 
مسجد سلطان احمد در استانبول هستند، آتش سوزى در هتل 8 طبقه 

در منطقه ديگر اين شهر گزارش شده است.
ــانه هاي تركي از مهار اين  اين هتل واقع در منطقه "مالتپه" است. رس

آتش سوزى خبر دادند.
ــن حادثه  ــر، 20 نفر از اي ــه در توئيت ــهردار مال تپ ــاس اعالم ش براس
ــايت خبرى ديلى صباح  آتش سوزى نجات داده شدند.به گزارش وبس
ــده در ميان شعله هاى آتش  استانبول، تمامى كارگرهاى محبوس ش

نجات يافتند. علت حريق هنوز مشخص نشده است.

ــه 200 نماينده به  ــس، از نام ــه و بودجه مجل ــيون برنام عضو كميس
ــانديز» ظرف دو هفته خبر رييس جمهور براى حل مشكل «پديده ش

داد.
عبدالرضا ثروتى نماينده مردم بجنورد در حاشيه جلسه علنى مجلس 
ــالمى در جمع خبرنگاران، از تنظيم نامه اى با 200 امضا،   ــوراى اس ش
ــور  ــت به رييس مجلس و وزراى كش خطاب به رييس جمهور با رونوش

و اقتصاد خبر داد.
ــانديز» وارد  ــده ش ــت: «پدي ــن نامه گف ــوع اي ــريح موض وى در تش
ــوراى عالى  ــات ش ــود مصوب ــا وج ــده و ب ــران ش ــال بح ــن س دومي
ــژه اقتصادى،  ــتاد تدابير وي ــور و س ــوراى امنيت كش امنيت ملى، ش
ــيده  ــووالن، به نتيجه نرس ــدد از جمله ناهماهنگى مس به داليل متع

است.
ــتمداد سهامداران پديده از نمايندگان  ثروتى با اشاره به درخواست اس
ــرف دو هفته  ــته ايم ظ ــت: در نامه به رييس جمهور خواس مجلس، گف
ــود و يا اختيار تبليغ  ــركت و هيات مديره پديده مشخص ش تكليف ش
ــرمايه مردم ــده و س ــارى و ادارى صادر ش ــن تج ــهام، اماك فروش س

بازگردانده شود.

انفجار و آتش سوزى در استانبول

عضو كميسيون برنامه و بودجه خبر داد؛
نامه 200 نماينده به روحانى براى تعيين 

تكليف دو هفته اى«پديده»

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

سپاه، ناجا و وزارت كشور 
هفته آينده به كميسيون امنيت ملى مى  روند

هشدار اوباما به كنگره، درخصوص وتوى 
طرح ممانعت از لغو تحريم هاى ايران

اخبار كوتاه

عضو كميسيون امنيت ملى مجلس، از حضور نمايندگان 
سپاه پاسداران، نيروى انتظامى و وزارت كشور در جلسات 
هفته آينده اين كميسيون، براى بررسى ابهامات حمله به 

سفارت عربستان در تهران خبر داد.
ــه كميسيون  ــاره به جلس محمدصالح جوكار مهر، با اش
ــه با هدف  ــى مجلس ك ــت خارج امنيت ملى و سياس
بررسى حواشى اخير مقابل سفارت عربستان در تهران 
برگزار شد، اظهار داشت: در اين جلسه فقط نمايندگان 
ــه و اطالعات حضور يافتند و  وزارتخانه هاى امور خارج
گزارشى در اين رابطه ارايه كردند، اما نمايندگان وزارت 
كشور، سپاه پاسداران و نيروى انتظامى حضور نداشتند.

وى افزود: در اين جلسه آقاى اميرعبداللهيان، معاون وزير 
ــت پرده اتفاقات اخير مقابل  امور خارجه تحليلى از پش
سفارت عرسبتان ارايه كرد و گفت كه افراد نزديك به يكى 
از چهره هاى مذهبى و سياسى عامل اين حمله بوده اند.

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
ــيون در پاسخ  ــه مهمانان كميس ادامه داد: در اين جلس
به برخى سواالت نمايندگان اعالم كردند كه اسنادى از 
داخل سفارت عربستان توسط حمله كنندگان برداشته 
ــوال و ابهام ما اين بود كه اگر  ــت، اما س و مفقود شده اس

افرادى در اين رابطه دستگير شده اند بايد معلوم شود كه 
تكليف اين اسناد چه شده و كجاست؟

ــه به اينكه  ــرد: در نهايت با توج ــان ك جوكار خاطرنش
توضيحات نمايندگان وزارت هاى امور خارجه و وزارت 
اطالعات كامل نبود، قرار شد هفته آينده نمايندگانى از 
ــداران، نيروى انتظامى و وزارت كشور نيز در  سپاه پاس
ــيون حضور يابند تا بتوان به صورت جامع و همه  كميس
ــت پرده اتفاقات اخير را بررسى كنيم؛  جانبه ابعاد و پش

چراكه در اين رابطه ابهامات بسيارى وجود دارد.

رييس جمهور روسيه گفت : اختالفات ميان ايران و عربستان، تالش هاى ديپلماتيك 
بين المللى براى حل بحران سوريه را پيچيده مى كند.

ــنا) به نقل از خبرگزارى اسپوتنيك،  ــجويان ايران (ايس به گزارش خبرگزارى دانش
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه در گفت وگو با روزنامه بيلد آلمان، در پاسخ به 
سوالى درباره قطع روابط ديپلماتيك عربستان با ايران گفت: اين اتفاق به تالش ها براى 
حل مسئله كنونى سوريه و مبارزه با تروريسم به عالوه روند توقف هجوم پناهندگان 

به اروپا آسيب مى زند.
پوتين ادامه داد: اينكه آيا اين مسئله به يك درگيرى بزرگ منطقه  اى منجر مى شود يا 
نه، نمى دانم و ترجيح مى دهم كه در اين باره نه صحبت كنم و نه حتى به آن فكر كنم. ما 

روابط خوبى با ايران داريم و شراكتمان با عربستان سعودى نيز باثبات است.
ــام اقداماتى  ــورت نياز به انج ــت تا در ص ــيه آماده اس ــن تاكيد كرد: روس او همچني
كمك كننده براى حل اختالف ميان ايران و عربستان بپردازد و اگر ما بدانيم كه چنين 
كارى مفيد خواهد بود آماده ايم تا هر چه زودتر براى كاهش تنش ميان اين دو كشور 

كمك كنيم.
به گزارش اسپوتنيك، اختالف ميان تهران و رياض پس از آن شدت گرفت كه جمعى 
از ايرانى ها در اعتراض به اعدام شيخ نمر باقر النمر، رهبران شيعيان عربستان در مقابل 
سفارت اين كشور در تهران دست به تجمع زدند كه اين اعتراض به بروز خساراتى به 
ــعود پس از اين ماجرا اعالم كرد روابط  ساختمان سفارت عربستان منجر شد. آل س
ــز بالفاصله پس از  ــودان و بحرين ني ــت. س ديپلماتيك خود را با ايران قطع كرده اس

عربستان روابط ديپلماتيك خود را با تهران قطع كردند.
رييس جمهور روسيه در ادامه اين گفت وگو از قطع روابط ديپلماتيك ميان عربستان و 
ايران ابراز تاسف كرد و گفت: ما از اينكه اين اتفاق افتاده بسيار متاسفيم به ويژه اينكه 
ــيخ نمر) در اعتراضات خود عليه سعودى ها از سالح استفاده  اين شيخ عربستانى (ش

نكرده بود.
ــفارتخانه در جامعه امروز كامال غيرقابل  وى افزود: درست است كه تعرض به يك س
قبول است، اما من مطلع شدم كه مقامات ايرانى تاكنون چندين معترض را در رابطه با 

ماجراى سفارت عربستان بازداشت كرده اند.
ــت كه اگر ميانجى گرى ما براى  پوتين در بخش ديگرى از اين گفت وگو بار ديگر گف
كاهش تنش ميان ايران و عربستان نياز باشد ما آماده ايم تا تمام تالش خود را در اين 
زمينه به كار گيريم. رييس جمهورى روسيه در بخش ديگرى از اين مصاحبه تاكيد كرد 
كه جهان با تهديدهاى مشترك كه مهم ترين آنها تروريسم است، مواجه شده و همه 
كشورهاى جهان بايد براى مقابله با اين تهديدها با هم همكارى مشترك داشته باشند.
او افزود:عالوه بر تروريسم، تهديدهاى ديگرى مانند جرم و جنايت، قاچاق انسان، از بين 
رفتن محيط زيست و ديگر موارد وجود دارند كه چالش هاى مشتركى براى ما هستند.
وى در ادامه گسترش ناتو به سمت مرزهاى روسيه پس از فروپاشى شوروى در سال 

1991 ميالدى را محكوم كرد.
رييس جمهور روسيه تاكيد كرد كه روسيه درباره تكرار اشتباه هاى ناتو در ليبى و عراق 

هشدار داد، اما هشدار ما شنيده نشد، بلكه به دشمنى با غرب متهم شديم.
والديمير پوتين، گفت : تالش هاى روسيه براى متقاعد كردن ناتو براى اجتناب از دخالت 
نظامى در ليبى و عراق صرفا براى ممانعت از تصميم اشتباه غرب بوده است وهيچ كس 
به ما گوش نكرد. برعكس، برخى تصور كردند موضع ما موضعى ضدغرب و در خصومت 
ــيد: با وجود صدها هزار و حتى يك ميليون  با غرب است. او سپس از سران غرب پرس

آواره، آيا باز هم موضع ما ضدغرب است؟
وى سپس با اشاره به پيگيرى برنامه دفاع موشكى آمريكا در اروپا كه ادعا مى شود براى 
مقابله با تهديد ايران مستقر شده، گفت: توافق با ايران امضا شده است .مسايل مربوط به 
برداشتن تحريم ها عليه ايران در حال بررسى است، همه چيز در كنترل آژانس بوده، و 
نخستين محموله اورانيوم به روسيه منتقل شده است. با اين حال، سپر موشكى آمريكا 
ــيه افزود: آمريكا اخيرا توافقات  كماكان در حال گسترش است.  رييس جمهور روس

ديگرى را نيز در اين زمينه با تركيه، رومانى، لهستان و اسپانيا امضا كرده است.

كاخ سفيد به طور رسمى هشدار داد، طرح جديد كميته روابط 
خارجى مجلس نمايندگان آمريكا در خصوص لغو تحريم هاى 

ايران را ،  وتو مى كند.
ــنا) به نوشته  ــجويان ايران (ايس به گزارش خبرگزارى دانش
ــك پيام مكتوب به  ــفيد در ي روزنامه نيويورك تايمز، كاخ س
ــدار داد در صورت تصويب  ــمى به كنگره آمريكا هش طور رس
ــس نمايندگان براى ــرح كميته روابط خارجى مجل نهايى ط

ــران در صحن مجلس  ــاى اي ــخت تر كردن لغو تحريم ه  س
ــنا و ارجاع آن به باراك اوباما رييس  ــپس س نمايندگان و س

جمهور آمريكا، وى آن را وتو خواهد كرد.
ــت: اين طرح فراتر از مفاد  در پيام رسمى كاخ سفيد آمده اس
ــت و متن آن را نقض  ــته اى ايران و گروه 1+5 اس توافق هس
ــكنى و تخريب اين توافق ضربه اى ويرانگر به  مى كند. كارش
اعتبار آمريكا به عنوان رهبر ديپلماسى بين المللى وارد خواهد 
ــدگان آمريكا هفته  كرد.كميته روابط خارجى مجلس نماين
گذشته با هدف مانع تراشى در مسير اجراى توافق هسته اى، 
ــاس آن، حتى پس از لغو  طرحى را به تصويب رساند كه براس
تحريم هاى ايران توسط دولت آمريكا، تحريم ها عليه برخى 
افراد و نهادهاى خاص ايرانى به قوت خود باقى مى ماند، مگر 
اينكه رييس جمهورى آمريكا اطمينان دهد اين افراد و نهادها 
ــتيك ايران و  ــكى بالس در فعاليت هاى مربوط به برنامه موش

ــنگتن آنها را فعاليت هاى تروريستى مى خواند،  آنچه كه واش
مشاركت ندارند.

كاخ سفيد در ادامه با تكيه بر ادعاهاى بى اساس غرب و آمريكا 
عليه برنامه هسته اى كشورمان، بار ديگر تاكيد كرد كه توافق 
هسته اى تنها يك هدف دارد و آن هم، جلوگيرى از دستيابى 
ــت و تحريم هاى  ــالح هسته اى اس ايران به ظرفيت توليد س

ديگر ايران همچنان به قوت خود باقى خواهد ماند.
اوباما پيش از اين نيز هشدار داده بود هر طرحى را كه موجب 
ــته اى بين المللى ميان ايران و گروه 5+1  تضعيف توافق هس

شود، وتو خواهد كرد.

رييس جمهور سوريه گفت: ايران و روسيه نقش مهمى در تقويت مقاومت 
ــته و پيروزى هاى آنها در جنگ  ــورى ها در پنج سال گذش و پايدارى س

سرنوشت ساز عليه تروريسم تكفيرى داشته اند.
ــوريه و  عبدالرضا  ــور س ــد رييس جمه ــار اس ــنيم، بش به گزارش تس
ــالمى ايران از كارشكنى برخى  رحمانى فضلى وزير كشور جمهورى اس
ــوريه و ادامه  ــالمت آميز بحران س ــى و مس طرف ها در روند حل سياس

حمايت آنها از تروريسم تكفيرى به شدت انتقاد كردند.
رحمانى فضلى و بشار اسد در اين ديدار درباره روابط راهبردى و مستحكم 
ايران و سوريه و همكارى هاى گسترده بين دو كشور در همه زمينه ها به 
ــم كه همه منطقه و خارج از آن را تهديد مى كند،  ويژه مبارزه با تروريس

گفت وگو كردند.
بشار اسد و رحمانى فضلى خاطرنشان كردند كه روابط مستحكم تهران 
ــت كه برخى كشورها و  ــق و مبارزه آنها با تروريسم در حالى اس و دمش
طرف هاى منطقه اى و بين المللى مانع تالش ها براى مبارزه با تروريسم و 
ايجاد حل مسالمت آميز بحران سوريه مى شوند و همچنان از تروريست ها 
ــور ايجاد بحران در  ــش الزم را براى آنها ايجاد و به منظ حمايت و پوش

منطقه اقدام مى كنند.
رييس جمهور سوريه در ابتداى اين ديدار كه محمد ابراهيم الشعار وزير 
كشور و محمدرضا رئوف شيبانى سفير ايران در سوريه و اعضاى هيات 
ايرانى حضور داشتند، از رحمانى فضلى جوياى احوال رهبر معظم انقالب 
اسالمى و  حسن روحانى رييس جمهورى شد و براى آنان آرزوى سالمتى 

و موفقيت كرد.
ــوريه از مواضع ايران در حمايت از مبارزه و رويارويى  وى تقدير ملت س

سوريه با تروريسم را ابراز و تاكيد كرد: كشورهاى دوست و در راس آنها 
ايران و روسيه نقش مهمى در تقويت مقاومت و پايدارى سورى ها در پنج 
ــته و پيروزى هاى آنها در جنگ سرنوشت ساز عليه تروريسم  سال گذش
ــته اند و اين روند مى تواند تا حدود زيادى در ترسيم نقشه  تكفيرى داش

جديد جهان موثر باشد.
ــوريه ادامه داد: جنگ كنونى عليه سوريه باعث شد تا  رييس جمهور س
روابط دوستانه دو كشور بيش از گذشته تقويت شده و دو كشور دوست 

و برادر در كنار همديگر قرار گيرند.
ــالمى ايران در  ــاى جمهورى اس ــرد: كمك ها و حمايت ه وى تاكيد ك
ــوريه نقش اساسى داشته و سفر  ــتادگى و پايدارى دولت و ملت س ايس
شما به سوريه پيامى سياسى دارد و نشان مى دهد ايران در كنار سوريه 

ايستاده است.
ــالمى ايران، در اين ديدار بر عزم راسخ و ثبات  وزير كشور جمهورى اس
قدم مقام معظم  رهبرى، دولت و ملت ايران براى ايستادن در كنار سوريه 

تاكيد كرد و آن را ناشى از ايمان و اعتقاد دانست.
رحمانى فضلى تصريح كرد: معتقديم ملت سوريه وارد يك جنگ سخت 
جهانى شده كه ابزار آن تروريست ها، تندروها و انديشه تاريك تكفيرى 

است و اين خطر از مرزهاى سوريه و منطقه فراتر رفته است.
ــوريه و ديدار با رييس جمهور اين  ــفر به س ــندى از س وى با ابراز خرس
ــورى ايران به  ــرى و رييس جمه ــام معظم رهب ــور تاكيد كرد: مق كش
ــتند و همواره بر كمك و  ــوريه بسيار عالقه مند هس رييس جمهورى س
ــوريه تاكيد مى كنند و رهبر  حمايت هاى همه جانبه به دولت و ملت س
ــجاع، با تدبير و  ــالمى ايران شما را رييس جمهورى ش معظم انقالب اس

تالشگر مى دانند.
ــم رهبرى و  ــام معظ ــالم مق ــل س ــان اينكه حام ــا بي ــور ب ــر كش وزي
رييس جمهورى ايران براى بشار اسد است، گفت : دكتر روحانى همواره 

از شخصيت شما تجليل وبه خير و خوبى از شما ياد مى كند.
رحمانى فضلى ابراز اميدوارى كرد كه سال جديد ميالدى براى دولت و 
ملت سوريه و شخص رييس جمهور اين كشور سال پيروزى نهايى باشد.

وزير كشور جمهورى اسالمى ايران ساعتى قبل دمشق پايتخت سوريه 
را با بدرقه رسمى «محمد ابراهيم الشعار» همتاى لبنانى به مقصد تهران 
ــم بدرقه رحمانى فضلى و هيات همراه وى، معاونان  ترك كرد.در مراس
ــوريه و محمدرضا رئوف شيبانى سفير  و مقامات ارشد وزارت كشور س

جمهورى اسالمى ايران در اين كشور حضور يافتند.
وزير كشور در راس هياتى و در پاسخ به دعوت رسمى همتاى سورى خود 

با هدف تعميق روابط دوجانبه وارد سوريه شد.
رحمانى فضلى در  سفر دو روزه خود به سوريه با بشار اسد رييس جمهور، 
ــت وزير، محمد جهاد اللحام رييس مجلس، سرلشكر  وائل الحلقى نخس
على مملوك رييس دفتر امنيت ملى و محمد الشعار وزير كشور سوريه 

به صورت جداگانه ديدار و گفت وگو كرد.

ــت  ــات منطقه براى ما حائز اهميت اس رييس جمهور گفت: صلح و ثب
ــم به عنوان معضل  ــوان خود براى مبارزه با تروريس و حاضريم از همه ت

جهانى استفاده كنيم.
ــرودر» صدراعظم  ــن روحانى در ديدار «گرهارد ش حجت االسالم حس
سابق آلمان، روابط مثبت تاريخى ميان ايران و آلمان را زيربناى توسعه 
مناسبات و همكارى ها برشمرد و با اشاره به نقش سازنده و مثبت آلمان 
در جريان مذاكرات هسته اى ايران با 1+5، اظهار داشت: امروز در آستانه 
اجراى برجام شرايط براى ارتقاى بيشتر سطح روابط با ايران فراهم شده 
است و بايد به گونه اى عمل كنيم تا همه طرف هاى مذاكره از اين توافق 

احساس رضايت كنند.
ــترده اقتصادى، منطقه اى و  روحانى با بيان اين كه همكارى هاى گس
سياسى بايد ثمره تالش هفت كشور پس از مذاكرات و توافق باشد، گفت: 
بايد همزمان با اجراى اين توافق پايه هاى آن را مستحكم كنيم و به دنيا 
ــه يك نقطه مثبت  ــان دهيم كه مذاكره و گفت وگو مى تواند ما را ب نش

همه جانبه برساند.
ــدات خود پايبند  ــل در مذاكرات به تعه وى افزود: اگر طرف هاى مقاب
ــالمى ايران نيز در اجراى توافق هسته اى جدى  ــند، جمهورى اس باش

ومصمم است.
ــى  ــاى فراوان ــه ه ــه زمين ــه اينك ــاره ب ــا اش ــور ب ــس  جمه ريي
ــان در  ــران و آلم ــان اي ــادى مي ــاى اقتص ــكارى ه ــعه هم براى توس
ــازى، تأسيسات بندرى، راه آهن،  بخش هاى مختلف از جمله خودروس
ــان كرد: ــع وجود دارد، خاطرنش ــه انرژى و صناي بخش هاى مربوط ب

ــى و  ــى و درياي ــل ريل ــل و نق ــات حم ــودن امكان ــا دارا ب ــران، ب  اي
بزرگ ترين منابع انرژى در منطقه، نيروى انسانى تحصيل كرده و امنيت 
ــتن مركزيت جغرافيايى براى صادرات كاال به كشورهاى  باال و نيز داش
ــن ظرفيت ها به  ــيل هاى مطلوبى دارد كه مى توان از اي اطراف پتانس
ــترك ميان دوكشور تالش  سرعت در جهت ساماندهى پروژه هاى مش

كنيم.
ــبات همه جانبه ايران و آلمان در ديگر  روحانى با تاكيد بر توسعه مناس
ــايل علمى  ــات پارلمانى و مس ــگرى، ارتباط ــا از جمله گردش بخش ه
ــه حل و فصل  ــور مى توانند در زمين ــت: دو كش و فرهنگى اظهار داش
ــى و منطقه اى همكارى و رايزنى هاى خوبى داشته  ــكالت سياس مش

باشند.
ــعه روابط اقتصادى  ــان اينكه هيچ مانعى براى توس رييس  جمهور با بي
ــووالن،  و فرهنگى با آلمان نداريم اظهار اميدوارى كرد كه با تالش مس
شرايط براى گسترش هرچه بيشتر روابط و مناسبات ميان بخش هاى 

خصوصى و دولتى دو كشور فراهم شود.
روحانى معضل تروريسم را مشكلى همگانى برشمرد و خاطرنشان كرد: 
امروز تروريسم كشورهاى منطقه را با مشكل ثبات و امنيت مواجه كرده 
ــورها از جمله آلمان نيز با تبعات اين ناامنى از جمله موضوع  و ديگر كش

پناه جويان روبه رو هستند.
ــه آوارگان و  ــتانه ب ــان دوس ــرورت كمك هاى انس ــس جمهور ض ريي
پناه جويان را مورد اشاره قرار داد وگفت: جمهورى اسالمى ايران آماده 
گفت وگو، رايزنى و همكارى با ديگر كشورها در جهت مبارزه با تروريسم 

در منطقه و مقابله با آثار و تبعات آن است.
روحانى افزود: صلح و ثبات منطقه براى ما حائز اهميت است و حاضريم 
از همه توان خود براى مبارزه با تروريسم به عنوان معضل جهانى استفاده 

كنيم.
ــدار با ــز در اين دي ــان ني ــابق آلم ــرودر» صدراعظم س ــارد ش «گره

ــم ها را فصل  ــراى برجام و رفع تحري ــاره به توافق ايران و 1+5، اج  اش
ــمرد و گفت: توافق  ــط و همكارى هاى ايران و آلمان برش نوينى در رواب
ــايل بين المللى را با  ــكالت و مس ــان داد كه مى توان مش هسته اى نش
ــرد و از آن مى توانيم به عنوان الگويى  مذاكره و گفت وگو حل و فصل ك
ــتفاده  ــوريه اس ــى از جمله موضوع س ــن الملل ــايل بي ــل مس براى ح

كنيم.
ــاره به ظرفيت ها و استعدادهاى موجود در  صدراعظم سابق آلمان با اش
اقتصاد آلمان بر ضرورت توسعه همكارى هاى دو كشور در بخش هاى 
ــه داراى فرهنگ ديرينه اى  مختلف تأكيد كرد و افزود: ايران و آلمان ك
ــبات فرهنگى ، علمى و ارتباطات  ــتند بايد در زمينه تقويت مناس هس

مردمى هم تالش كنند.
ــاركت در اقدام هاى بشر  ــاره به آمادگى آلمان براى مش ــرودر با اش ش
دوستانه و كمك به پناه جويان گفت: نقش ايران در توسعه ثبات و صلح 

منطقه اى غيرقابل انكار است.

بشار اسد در ديدار رحمانى فضلى:

ايران و روسيه نقش مهمى در تقويت پايدارى سورى ها داشته اند
روحانى در ديدار با شرودر:

تهران آماده همكارى هاى بين المللى براى مبارزه با تروريسم است

پوتين:
 اختالف ايران و عربستان، به حل بحران 

سوريه آسيب مى زند



اخباركوتاه
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ــبد غذايى بين  ــاه اجتماعى از اجراى طرح توزيع س وزير تعاون، كار و رف
خانوارهاى كم درآمد گروه هاى اجتماعى در هفته جارى خبرداد.

على ربيعى افزود: در اين مرحله سبد غذايى دولت در بين 10 ميليون نفر از 
گروه هاى هدف توزيع مى شود كه از فقر غذايى رنج مى برند.

ــبد غذايى، با هدف حمايت بيشتر از گروه هاى  وى با بيان اينكه توزيع س
هدف و مبارزه با سوء تغذيه و پيشگيرى از كمبود پروتئين انجام مى شود، 
اظهارداشت: توزيع سبد غذايى از اقدامات ارزشمند دولت تدبير و اميد در 
ــت تا 10ميليون نفر از افراد خانوارهاى كم درآمد  حوزه رفاه اجتماعى اس
جامعه كمبودهاى مواد غذايى خود را تامين كنند. ربيعى درباره چگونگى 
دريافت بسته حمايت غذايى نيز يادآورشد: اين سبد در بين خانواده هاى 
ــته توزيع مى شود و خانواده ها  كم درآمد جامعه همانند دوره هاى گذش
مى توانند با مراجعه به فروشگاه هاى قبلى، كاالهاى خود را دريافت كنند.

ــتن مجوز سازمان حمايت  دبير انجمن صنايع لبنى اعالم كرد: با وجود داش
ــش درصدى قيمت  ــدگان مبنى بر افزايش ش مصرف كنندگان و توليدكنن

محصوالت لبنى پرمصرف، قيمت محصوالت لبنى امسال افزايش نمى يابد.
ــير خام در كشور نسبت به مصرف  رضا باكرى گفت: در حال حاضر توليد ش
مازاد دارد و محصوالت لبنى نيز همين شرايط را دارند؛ بنابراين نمى توان در 
ــان اينكه بازار در مواد غذايى از نظر  زمينه افزايش قيمت اقدام كرد. وى با بي
توليد تقريبا به مرز اشباع رسيده است، افزود: در حال حاضر توليد به گونه اى 
ــت كه عرضه كاالها در اكثر مواد غذايى به تقاضا غلبه دارد. وقتى عرضه  اس
بيش از تقاضا باشد، معموال بازار عكس العمل مناسبى در برابر افزايش قيمت 
نشان نخواهد داد. باكرى درباره افزايش نيافتن قيمت محصوالت لبنى و تاثير 
آن بر افزايش نيافتن قيمت شير خام بيان كرد: با وجود اينكه شير خام افزايش 
ــيه زيان قرار ندارند.  ــت، دامداران در حال حاضر در حاش قيمتى نداشته اس
ممكن است آنها سود مورد نظر خود را دريافت نكنند اما زيان هم نمى كنند.

ــى كه مى تواند تحول ايجاد  دبير انجمن صنايع لبنى با بيان اينكه تنها عامل
كند افزايش كيفيت فرآورده هاست، افزود: بايد اقداماتى در خصوص افزايش 
كيفيت شير خام صورت بگيرد كه بتوانيم محصوالت با كيفيت باالترى عرضه 
ــتر در بازار ايجاد شود.  كنيم تا با افزايش كيفى كاالها رغبت به مصرف بيش
باكرى ادامه داد: در شرايط كيفى فعلى و تا پايان سال جارى، افزايش قيمت 
ــت و نمونه اى در علم اقتصاد وجود ندارد كه در شرايط مازاد عرضه  بعيد اس
ــى به افزايش قيمت وجود داشته باشد. وى با اشاره  بر تقاضا، امكان دسترس
ــدن برجام و تاثير آن بر كاهش هزينه ها اظهار كرد: اگر برجام  به اجرايى ش
عملياتى شود و ارتباطات با بانك هاى خارجى برقرار شود، با توجه به كاهش 
هزينه هاى نقل و انتقال ارز، هزينه هاى مالى نزديك به 10 تا 15 درصد كاهش 
پيدا مى كند و اين موضوع، اثرى مثبت بر كاهش قيمت ها خواهد گذاشت و 

بعيد است افزايش قيمت اعمال شود.

از اين هفته آغاز مى شود؛

توزيع سبد غذايى 
بين خانوارهاى كم درآمد

لبنيات امسال گران نمى شود

pedriyan.zayanderoud@gmail.com
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ــعه به  ــم توس ــر نفت گفت: ايران در برنامه شش قائم مقام وزي
ــود و منابع  ــرژى تبديل مى ش ــازار جهانى ان بازيگر كليدى ب

ــر تامين نيازهاى  ــور مى تواند عالوه ب فراوان نفت و گاز در كش
ــى را فراهم  ــاى بين الملل ــعه همكارى ه ــى ،زمينه توس داخل

ــان تقويت  ــازار انرژى جه ــورمان را در ب ــگاه كش كرده و جاي
كند.

ــا تحريم امكان  ــرايط پس ــيد كاظم وزيرى هامانه افزود: ش س
افزايش توليد منابع هيدروكربورى با هدف ايجاد ثروت پايدار و 
ــور فراهم و آينده اى  ــيدن به رشد همه جانبه كش شتاب بخش

بسيار روشن براى كشور فراهم مى سازد. 
قائم مقام وزير نفت افزود: ذخيره منابع انرژى و نيروى انسانى، 
نيروى محرك توسعه اقتصادى كشور به شمار مى رود و استفاده 
ــى فعال در عرصه نفت  بهينه و هدفمند از توان بخش خصوص
ــى و خصوصى، تحقق  ــاط بخش هاى دولت و گاز و تقويت ارتب
رونق اقتصادى را تسهيل مى بخشد.  وزيرى هامانه اضافه كرد: 
ايران در شرايط پساتحريم مى تواند با فعاليت بر محور اقتصاد 
ــعه را طى كند. به  ــير توس مقاومتى و تقويت صنعت نفت ، مس
ــت هاى برنامه ششم توسعه، اقتصاد  گفته وى ، براساس سياس
ــبت به  ــت و نگرش ها نس ــى محور تدوين برنامه ها اس مقاومت

درآمدهاى حاصل از نفت وگاز بايد تغيير كند.
ــاخت : درآمدهاى نفتى بايد  قائم مقام وزير نفت خاطرنشان س
از محلى براى تامين بودجه عمومى به منابع سرمايه اى تبديل 
ــت از طريق تكميل زنجيره ارزش نفت و گاز،  ــود و الزم اس ش
ــت يافت . وى گفت : وزارت نفت  ــد اقتصادى پايدار دس به رش

ــم انداز ، تاكيد ويژه اى بر راهبرد  به منظور تحقق اهداف چش
ــته و برنامه هاى توسعه اى صنعت نفت با  اقتصاد مقاومتى داش

محوريت اقتصاد مقاومتى تدوين مى شود. 
ــاس اجراى اقتصاد مقاومتى  وزيرى هامانه اظهار داشت : براس
ــاخت داخل ،  ــروج غير تورمى از ركود و حمايت از س و طرح خ
10 گروه اصلى كاالى پرمصرف صنعت نفت براى بومى سازى، 

انتخاب شده است. 
ــناخت نقاط ضعف و  قائم مقام وزير نفت ضمن تاكيد بر لزوم ش
قوت افزود: بررسى راهكارهاى دستيابى ايران به جايگاه مطلوب 

در بازار انرژى بين المللى اهميت بسزايى دارد. 
ــعه به بازيگر  ــم توس وزيرى هامانه گفت : ايران در برنامه شش
ــد و صنعت نفت  ــرژى تبديل خواهد ش كليدى بازار جهانى ان
مى تواند به پيشبرد ديپلماسى اقتصادى و انرژى ايران و تضمين 
ــا و تعامالت  ــعه همكارى ه ــور از طريق توس امنيت ملى كش

منطقه اى و بين المللى كمك كند.
بيژن زنگنه وزير نفت به تازگى گفت: جمهورى اسالمى بايد از 
فضاى پسا تحريم براى تبديل شدن به يك قدرت بزرگ استفاده 
ــتى انجام شود، ايران قابليت آن را  كند و چنانچه كارها به درس
ــدرت اول اقتصادى،  ــال آينده به ق دارد تا ظرف كمتر از 10 س

فرهنگى و فناورى منطقه تبديل شود.

ــوزه  ــران در ح ــعه اي ــت: توس ــك گف ــى انفورماتي ــركت مل ــل ش مديرعام
بانكدارى الكترونيك طى 20 سال گذشته از هر حوزه ديگرى بيشتر بود و همه 

اين ها در شرايطى اتفاق افتاد كه سال ها گرفتار تحريم هاى شديد بوديم.
ــركت ملى انفورماتيك در حاشيه پنجمين  عليرضا عيدى مراد مديرعامل ش
همايش ساالنه بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت گفت: با وجود همه 
ــديد تحريم ها، كارشناسان اين حوزه نشان دادند در شرايط  دشوارى ها و تش
ــيل و  ــد. وى افزود: با چنين پتانس ــخت هم توان حركت رو به جلو را دارن س
ــم انداز پيش رو، رفع تحريم ها  ــابقه اى مى توان اميدوار بود امروز كه چش س
ــن جبران  ــوان داخلى  ضم ــن ت ــتفاده از همي ــت، با اس ــت هاس و محدودي
عقب ماندگى هاى موجود ، در بازارهاى جهانى به بازيگرى قدرتمند هم تبديل  
ــرايط بعد از تحريم  ــركت ملى انفورماتيك با اشاره به ش شويم. مديرعامل ش
ــته صورت  ــال هاى گذش اظهار كرد: البته باوجود همه تالش هايى كه در س
گرفت همچنان با استانداردهاى جهانى فاصله داريم ، با اين همه با رفع تحريم 
ها در صورت توجه به توانمندى هاى داخلى و سرمايه گذارى در شركت هاى 
دانش بنيان مى توان فاصله ها را كاهش داد و حتى در بعضى از عرصه ها پيش 
ــراد در خصوص موانع و ــى حركت كرد. عيدى م تر از ديگر فعاالن بين الملل
ــعه بانكدارى الكترونيك در ايران تصريح  ــير توس  چالش هاى موجود در مس
ــرايطى كه تحريم ها هر روز شدت مى يافت  كرد: در سال هاى گذشته و در ش
ــامانه بانكى را تا حد امكان منطبق با استاندارهاى جهانى در  تالش كرديم س

داخل توليد كنيم با اينهمه قطعا در مسير توسعه موانع و چالش هايى را پيش 
ــتفاده از فرصت ها و  ــت اما اميدواريم با اقدامات مقتضى و اس رو خواهيم داش
ــرفت تبديل كنيم. وى   ــت هايى براى پيش ــن موانع را به فرص توان داخلى اي
ــركت  خدمات انفورماتيك را يكى از افتخارات نظام دانسته و در عين حال  ش
ــته از برخى انتقادهاى جهت دار كه در  بيان كرد : واقعيت اين است كه گذش
فضاى كسب و كار در ايران صورت مى گيرد ، اگر تالش سال هاى اخير شركت 
خدمات انفورماتيك انجام نمى گرفت ، نظام بانكى كشور به جايگاه فعلى خود

 نمى رسيد.

ــو تحريم ها در  ــدن و تجارت گفت: آثار لغ قائم مقام وزير صنعت، مع
ــاهده  ــور مش ــال 1395 بر اقتصاد كش بخش هاى مختلف تا اواخر س
مى شود. مجتبى خسروتاج اظهار كرد: آثار لغو تحريم ها در بخش هاى 
مختلف بانكى، همكارى هاى صنعتى - تجارى و انتقاالت دانش فنى 

را در يك پروسه زمانى يك ساله مى توان شاهد بود.
ــاى جديدى در بخش  ــم ها قطعا بازاره وى با بيان اينكه با لغو تحري
ــم از آن ها محروم  ــال هاى تحري ــت كه در س ــادرات خواهيم داش ص

بوده ايم، افزود: اين موضوع يكى از مهم ترين اهداف صادراتى ما است 
كه بعد از برداشته شدن تحريم شاهد خواهيم بود.

ــروتاج با بيان اينكه امروزه بهترين ارزش صادراتى از صادرات به  خس
كشورهاى آسيايى يا اروپايى است، گفت: بسيارى از خريد ها و معامالت 
ــبكه بانكى بين المللى  تجارى فاقد استفاده از نظام بانكى جهانى و ش
ــاى پولى  ــاالت و جابه جايى ه ــل و انتق ــود نق ــت كه باعث مى ش اس
ــند كه بعد از لغو تحريم ها  ــته باش هزينه هاى گزافى را به دنبال داش
ــث بانكى 10 تا 20 درصد در  اين هزينه ها كاهش پيدا مى كند. مباح
رشته هاى مختلف كااليى هزينه دارد. قائم مقام وزير صنعت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه مباحث بانكى در حال حاضر بين 10 تا 20 درصد 
در رشته هاى مختلف كااليى هزينه دارد، افزود: بعد از برداشته شدن 
ــك  ــود و از طرفى ريس تحريم ها اين هزينه هاى اضافى حذف مى ش
به هدر رفتن منابع نيز برطرف خواهد شد. معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت در عين حال بيان داشت: با باز شدن بازارهاى جديد فرصتى 
ــود تا با افزايش قدرت خريد، كاالهاى بهترى خريدارى  فراهم مى ش
ــد كاالها افزايش پيدا  ــويى قدرت چانه زنى نيز براى خري كنيم و از س
ــا عمدتا از طرف هاى  ــى ها و آمريكايى ه مى كند.به گفته وى، اروپاي
اصلى ما در مباحث تعامالت دانش فنى و تكنولوژى بودند كه بعد از لغو 

تحريم ها مى توان اقدامات مهمى در اين راستا انجام داد.

بانكدارى الكترونيك ركورددار توسعه در ايران است

آثار لغو تحريم ها آخر سال آينده نمايان مى شود

آگهى مناقصه عمومى

   اداره كل زندانهاى استان اصفهان

اداره كل زندانهاى استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانى: اصفهان – ابتداى اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهيه اقالم موادغذايى به شرح جداول زير:

جدول1: گوشت منجمد 2 تيكه 70/000 كيلوگرم – مرغ منجمد داخلى 75/000 كيلوگرم – تن ماهى 
180 گرمى 20/000 قوطى

جدول2: برنج معمولى 350/000 كيلوگرم – برنج دانه بلند 55/000 ك- ماكارونى 700 گرمى با قطر يك 
دوم ميلى متر 65/000ك- روغن مايع 80/000ك- عدس درشت 17/000ك – نخود 12/000ك – لپه 
15/000 ك – لوبيا چيتى 17/000ك – قند 100/000ك- چاى ايرانى 500 گرمى 9000 ك- لوبيا چشم 
بلبلى 15/000 ك – لوبيا سفيد 8000ك- ليمو خشك 2000ك- آبليمو 3500 گالن 10 كيلويى – رب 
65/000ك – دارچين 2000ك- كشمش پلويى 7000ك – ورميشل 450 گرمى 4000ك- فلفل و ادويه 
4000ك- نمك 80/000 ك- خرما خشت 17/000ك- خيارشور 25/000ك- نعنا خشك 2000ك – 

شويد خشك 2000ك – رشته آش 6000ك- سويا 13/000ك

جدول3: پنير حلب 60/000 كيلوگرم – كره 15 گرمى 1/200/000 قالب – مربا 25 گرمى 1/200/000 
عدد – حلوا شكرى 50 گرمى 400/000 عدد

تضمين شركت در 
مناقصه

ضمانت نامه بانكى در وجه اداره كل زندانهاى استان اصفهان 
جدول1: 428/000/000 ريال تضمين
جدول2: 517/000/000 ريال تضمين
جدول3: 166/000/000 ريال تضمين

محل: دبيرخانه اداره كل زندانهاى استان اصفهان و پايگاه ملى مناقصات دريافت اسناد

مهلت: از تاريخ نشر آگهى نوبت دوم به مدت يك هفته

محل: دبيرخانه اداره كل زندانهاى استان اصفهان تحويل اسناد

مهلت: ده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه

اداره كل زندانهاى استان اصفهانگشايش پيشنهادها

طبق تاريخ اعالم شده در اسناد

نوبت دوم

اداره كل زندانهاى استان اصفهان

م الف:29337    

قائم مقام وزير نفت:

تبديل ايران به بازيگر كليدى بازار جهانى انرژى

مديرعامل توانير:

تلفات انرژى، مهم ترين مشكل فراروى صنعت برق كشور است
مديرعامل شركت سهامى مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروى برق ايران (توانير) 
گفت: تلفات انرژى مهم ترين مشكل فراروى صنعت برق كشور است كه رفع اين 

مشكل، كاهش ساير مشكالت اين صنعت را به دنبال دارد.
ــگاه، از جمله  ــت و دانش ــه بين صنع ــت: كاهش فاصل ــار داش آرش كردى اظه

دغدغه هاى صنعت برق است.
به گفته اين مقام مسوول، با توجه به كمبود منابع مالى در كشور، نحوه هزينه منابع 

براى كسب حداكثر بهره ورى از اهميت ويژه اى برخوردار است.
وى افزود: نقش و اهميت شركت هاى توزيع برق هر روز رو به افزايش است؛ بخش 
ــاس،  ــع رقم خواهد خورد و بر اين اس ــت برق در حوزه توزي مهمى از آينده صنع
برگزارى همايش هاى علمى متناسب با نياز روز جامعه، خدمات رسانى مناسب تر 
به آحاد مردم را به دنبال خواهد داشت. كردى تصريح كرد: شركت توانير با پيگيرى 
ــازى شبكه،  ــيون، GIS، فهام، هوشمندس طرح ها و پروژه هايى همانند اتوماس
ــبكه هاى توزيع و غيره، به دنبال  نيروگاه هاى توليدپراكنده، كاهش تلفات در ش
ــت. وى تصريح كرد: كاهش  ارتقاى خدمات رسانى به مردم مطابق دانش روز اس
ــبكه توزيع و ارتقاى بازده نيروگاه ها، دو موضوع اساسى در صنعت برق  تلفات ش
است. اين مقام مسوول، تلفات شبكه توزيع را مهم ترين مشكل اين صنعت برشمرد 

كه كاهش آن، ساير مشكالت اين صنعت را كمتر مى كند.
ــتان  ــع از 15/5 درصد در پايان تابس ــبكه توزي ــرد: تلفات ش ــان ك وى خاطرنش
ــيده و ادامه اين روند مستلزم اتخاذ  ــته، امروز به حدود 11 درصد رس سال گذش
ــه تدوين مدل  ــل توانير با بيان اينك ــت. مديرعام تدابير ويژه تر و هزينه برتر اس
ــتندات  ــت، ادامه داد: مطالعات و مس ــتور كار اس هاى مالى كاهش تلفات در دس
ــتر غيرفنى است) براى دست  قوى علمى براى ادامه كاهش تلفات برق (كه بيش
ــاره به طرح فهام، آن را طرحى  ــت. وى با اش يابى به بهره ورى باالتر مورد نياز اس
ــتخراج مدل مالى و اقتصادى مناسب،  گسترده، علمى و فنى توصيف كرد كه اس
ــامانه هاى اندازه گيرى  ــت. طرح فهام (س ــده اس ــيل آن تبديل ش به پاشنه آش
ــت كه در آن  ــبكه برق كشور اس ــت هوشمندسازى ش ــمند)، بخش نخس هوش
ــتفاده  ــبكه برق اس ــات و ارتباطات براى بهره بردارى بهتر از ش از فناورى اطالع
ــتركان را فراهم مى كند.  ــويه با مش ــود و افزون بر آن امكان ارتباط دوس مى ش
ــخنران  ــركت توانير، ديگر س ــا تقى فام» معاون هماهنگ كننده ش «محمودرض
ــع برق و نقش  ــى در صنعت توزي ــود كه در زمينه نيازهاى پژوهش اين همايش ب
ــت. به گفته  ــخن پرداخ ــاره، به ايراد س ــى در اين ب ــگاه ها و مراكز پژوهش دانش
ــيرد» ايران، در اين همايش  ــين عقدائى دبيرهمايش منطقه اى «س محمدحس

ــهم  ــه گرديده كه س ــده، پذيرفت ــه ش ــه ارائ ــوع 494 مقال ــه از مجم 121 مقال
شركت هاى توزيع برق 55 درصد، سهم دانشگاه ها 34 درصد و سهم ساير صنايع 

11 درصد است.
همايش بين المللى سيرد (CIRED) بزرگ ترين و معتبرترين همايش تخصصى 
ــال 1971 به صورت دوساالنه برگزار ــت كه از س در زمينه توزيع نيروى برق اس
ــيرد را آغاز كرده و  ــال 1387 همكارى خود با همايش س ــود. ايران از س  مى ش

هم اينك عضو وابسته اين نهاد بين المللى است.
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اخباركوتاه

ــازمان جنگل ها گفت:  ــه در س ــى ولى فقي ــوول دفتر نمايندگ مس
ــح از منابع طبيعى  ــتفاده صحي اقتصاد مقاومتى راهكارى براى اس

است.
ــژاد در  ــيدمصطفى طباطبايى ن ــلمين س حجت االسالم والمس
ــه در ادارات كل  ــى ولى فقي ــر نمايندگ ــووالن دفات گردهمايى مس
ــرد: منابع طبيعى  ــور در ايالم اظهار ك منابع طبيعى منطقه 2 كش
ــاى بزرگى  ــد ورود كند و كاره ــى مى توان ــش اقتصاد مقامت در بخ

انجام دهد.
ــى خوبى  ــاى دارويى و گياه ــالم گونه ه ــتان اي ــزود: در اس وى اف
ــرمايه گذارى  ــتان مى تواند با س ــع طبيعى اس ــود دارد كه مناب وج
ــى كار آفرينى  ــت به تحقق اقتصاد مقاومت روى آن و مديريت درس

كمك كند.
ــتان بايد  ــه مجموعه  مديريتى اس ــد بر اينك ــژاد با تأكي طباطبايى ن
ــتگاه ها  ــران همه دس ــد و مدي ــدى كن ــوع توجه ج ــن موض به اي
ــك كنند،  ــاد مقاومتى كم ــق اقتص ــى در راه تحق ــع طبيع به مناب
ــم، اما بايد  ــاد مقاومتى داري ــم اقتص ــا در جامعه عل تصريح كرد:م

باور به آن را در جامعه نهادينه كنيم.
ــت،  ــكالت نيس طباطبايى نژاد تأكيد كرد: پول به تنهايى چاره  مش
ــكالت جامعه گام  ــل مش ــح در راه ح ــا مديريت صحي ــه بايد ب بلك

برداشت.

شوراى شهر يكى از شهرهاى مالزى براى مقابله با موش هاى مزاحم 
ابتكار جالبى به خرج داده است.

ــوبانگ  ــهر منطقه س ــوراى ش ــزى، ش ــنا از مال ــزارش ايس ــه گ ب
ــراى مقابله  ــم گرفت ب ــزى تصمي ــت مال ــا در نزديكى پايتخ جاي
ــتفاده  ــكارچيان طبيعى اس ــا از ش ــده موش ه ــت فزآين ــا جمعي ب

كند.
ــورا با همكارى چند نهاد ديگر از جمله اداره پارك هاى ملى و  اين ش
ــالنگور تصميم گرفته تا براى كنترل جمعيت  حيات وحش ايالت س
ــن موجودات موزى  ــمنان ديرين اي موش ها از جغدها به عنوان دش

استفاده كنند.
ــمار مى رود، به صورت  اين پروژه كه اولين از نوع خود در آسيا به ش
آزمايشى آغاز شده است و انتظار مى رود در كاهش جمعيت موش ها 

تاثير چشمگيرى داشته باشد.
ــوبانگ جايا در اين خصوص گفته است كه از  رييس شوراى شهر س
مدت ها قبل براى مقابله با موش ها از سم استفاده مى شده است، اما 

اين روش  ديگر كارايى چندانى ندارد.

اقتصاد مقاومتى، راهكار استفاده 
صحيح از منابع طبيعى

ابتكار مالزى براى مقابله با موش 

محصوالت الكترونيكى كه امروزه پيشرفتى روزافزون دارند، 
ــتفاده قرار گيرند و واضح  ــه مورد اس نمى توانند براى هميش
ــت كه پس از گذراندن دوره عمر خود، غيرقابل استفاده  اس
ــوند. اين زباله ها  و به اصطالح به زباله الكترونيكى بدل مى ش
ــب كه تبعات زيست محيطى  مى توانند به روش هاى نامناس
دارد، دفن يا سوزانده شوند يا پس از بازيافت صحيح دو مرتبه 

در چرخه توليد قرار گيرند.
ــنا)، به  ــجويان ايران(ايس ــزارى دانش ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــيارى از محصوالت  ــرفت روزافزون فناورى، بس دليل پيش
ــوخ مى شوند.  ــال منس ــت چند س الكترونيكى پس از گذش
زباله هاى الكترونيكى يا به اصطالح e-waste، بيانگر اينگونه 

محصوالتى است كه ديگر مورد استفاده قرار نمى گيرند.
اگرچه واژه زباله هاى الكترونيكى مفهومى كلى را مى رساند، 
ــايل خانه و كسب و كار از جمله لوازم  اما تقريبا به تمامى وس
تلويزيون، كامپيوتر، لپ تاپ، تبلت، تلفن همراه يا يخچال و 
فريزر، ماشين هاى لباسشويى و اسباب بازى هايى كه شامل 
ــتند و از طريق برق يا باترى تامين  قطعات الكترونيكى هس

مى شوند، پس از گذراندن عمر مفيد خود، اطالق مى شود.
ــاند، مواردى مازاد بر استفاده  مفهومى كه واژه زباله مى رس
ــتفاده ديگرى از آنها  ــت كه به طور معمول اس دارنده آن اس
ــكالت و  ــاى الكترونيكى با وجود مش ــود، اما زباله ه نمى ش
ــد، ماده هاى  ــازنده خود دارن ــه دليل مواد س خطراتى كه ب
ارزشمندى هستند كه در صورت مديريت و بازيافت مى توانند 

دومرتبه به چرخه استفاده بازگردند.
ــكل زباله هاى الكترونيكى، به دليل طبيعت محصوالت  مش
ــى براى محيط  ــده و معضالت دفع آنها كه مضرات ساخته ش
زيست و جوامع انسانى دارد يك نگرانى جهانى است و با وجود 
اينكه تخمين ميزان جهانى اين زباله ها دشوار است، اما واضح 
ــت كه حجم عظيمى از آنها به كشورهاى در حال توسعه  اس

كه فرآيندهاى بازيافت روندى ابتدايى دارد ختم مى شود.
ــاى الكترونيكى  ــال هاى اخير، نگرانى ها درباره زباله ه در س
افزايش يافته، به طورى كه سازمان ملل متحد نيز درخصوص 
ــدار  ــمگير زباله هاى الكترونيكى در جهان هش افزايش چش
داده است. در حال حاضر ساالنه بيش از 40 ميليون تن زباله 
الكترونيكى در جهان توليد مى شود و سازمان ملل طبق برنامه 
ــاى الكترونيكى،  ــكل زباله ه ابتكارى خود با عنوان حل مش
گزارشى منتشر كرد كه برآورد مى كند وزن ابزار الكترونيكى 
دور ريخته شده در سال در سراسر جهان تا سال 2017 به 65 
ميليون و 400 هزار تن خواهد رسيد و بيشترين افزايش اين 
نوع زباله متعلق به كشورهاى رو به رشد خواهد بود.بسيارى 
ــبى دور انداخته  ــه صورت نامناس از لوازم الكترونيكى كه ب
ــيميايى از جمله بريليوم،  آرسنيك،  مى شوند، شامل مواد ش
ــتند كه در صورت رهاسازى در  كادميوم، جيوه و سرب هس
ــدن صحيح،  ــان عمر مفيد و بازيافت نش طبيعت پس از پاي

ــمار مى روند. اين  آلوده كننده خطرناك محيط زيست به ش
ــامل فلزاتى از جمله پالتين، طال، نقره،  زباله ها همچنين ش
ــتيك هستند كه به  مس، قلع، آلومينيوم و منگنز و نيز پالس
ــوند و مى توانند براى  عنوان عناصر باارزشى شناخته مى ش

مصارف صنعتى دوباره به چرخه توليد بازگردند.
ميربها ، كارشناس و استاد دانشگاه در حوزه محيط زيست در 
اين خصوص مى گويد: تا به حال 17 عنصر داراى ويژگى هاى 
ــتخراج شده  است  ــى در جهان كشف و اس الكترومغناطيس
ــى امروز اعم  ــى محصوالت الكترونيك و اين فلزات در تمام
ــرژى بادى به كار  ــا، موبايل ها و حتى پره هاى ان از مانيتوره
ــوند. بازيافت اين عناصر كمياب در دستور كار  گرفته مى ش
ــورهاى دنيا قرار گرفته است و به نوعى  استراتژيك تمام كش
اكثر كشورها تمامى زباله هاى الكترونيكى خود اعم از موبايل، 
ــع آورى كرده و اين فلزات  كامپيوتر ، تلويزيون و غيره را جم
ــورد بازيافت قرار  ــپس م گرانبها را از آنها جدا مى كنند و س

مى دهند.
ــور توليدكننده  ــن كش ــال 2011 به دومي ــه در س چين ك
ــود، در كنار معضالت  ــده ب زباله هاى الكترونيكى تبديل ش
ــى در اين  ــع زباله هاى الكترونيك ــت محيطى كه تجم زيس
ــت با راه اندازى صنعت زباله هاى  كشور در پى داشت توانس
ــب بازتوليد فلزات  ــتغالزايى كرده و از مواه الكترونيكى اش

ارزشمند در اين زباله ها نيز بهره مند شود.
دفن زباله هاى الكترونيكى كه به شكل وسيعى انجام مى شود 
ــيميايى  ــل وجود مواد ش ــت كه به دلي ــتباه ديگرى اس اش
ــمى به آب هاى  ــنگين و س ــبب ورود عناصر س خطرناك س

ــار گازهاى خطرناك در  ــاك و همچنين انتش زير زمينى، خ
محيط شده و در صورت وجود آب هاى سطحى و بارندگى اين 
آلودگى ها سريع تر به آب هاى زيرزمينى راه يافته و از طريق 
ــودات زنده از جمله  ــات آبزيان و ديگر موج چرخه آبى، حي

انسان را به خطر مى اندازند.
ــود فلزات  ــوزاندن اين محصوالت باعث مى ش همچنين س
ــابه فرآيند استخراج را طى  داخل اين وسايل فرآيندى مش
كنند كه باعث آزاد شدن تشعشعات راديواكتيويته مى شود 
ــوزاندن پالستيك موجود در لوازم  و بسيار آالينده است و س
الكترونيكى نيز گازهاى سمى خطرناك از جمله ديوكسين 

منتشر مى كند.
ــا آموزش و تغيير عادات  حل معضل زباله هاى الكترونيكى ب
ــيارى از مردم براى  افراد در نتيجه  آگاهى آغاز مى شود. بس
ــاير لوازم  ــتيك و س كمك به بازيافت روزنامه، بطرى، پالس
ــب  ــوزش ديده اند؛ با تالش مناس ــتيكى آم كاغذى و پالس
ــب بازيافت  مى توان لوازم الكترونيكى را نيز به صورت مناس
ــماند زباله هاى  ــر پس ــه اينكه اگ ــا توجه ب ــرد. بنابراين ب ك
ــماندهاى خانگى جمع آورى شود، به  الكترونيكى همراه پس
ــت  ــامانه دفع زباله هاى معمولى راه مى يابد، ضرورى اس س
ــع آورى، تفكيك از مبدا، حمل و  نهادهاى مربوطه براى جم
ــزى كنند، همانطور كه در حال  بازيافت اين زباله ها برنامه ري
حاضر در بسيارى از كشورها زباله هاى الكترونيكى در مبدا از 

ساير زباله ها جدا مى شوند.
ــت و  ــاده اى نيس البته بازيافت زباله هاى الكترونيكى راه س
ــب و ايمن اغلب هزينه هاى زيادى دارد كه از  بازيافت مناس

ــت؛ زيرا در حالى كه  ــاخته شده نيز بيشتر اس هزينه مواد س
بسيارى از شركت ها ادعاى ساخت الكترونيك سبز را دارند، 
ــبز باقى است و در  ــاخت محصوالت س هنوز راه زيادى تا س
حال حاضر مواد استفاده شده و طراحى فيزيكى محصوالت 
الكترونيكى چالش زيادى دارد. همچنين مواد سمى موجود 
ــت؛   ــايل چالش برانگيز اس در لوازم الكترونيكى از ديگر مس
ــبى براى استفاده  بنابراين اگرچه بازيافت مى تواند راه مناس
دوباره از مواد خام موجود در محصوالت الكترونيكى باشد، اما 
ــيميايى خطرناك موجود در آنها مى تواند به محيط  مواد ش
ــرفته بازيافت  ــورهاى پيش ــيب برساند.در كش پيرامون آس
الكترونيك در مكان هاى مخصوص اين نوع بازيافت و تحت 
ــده صورت مى گيرد. براى مثال از بازيافت  شرايط كنترل ش
پالستيك موجود در زباله هاى الكترونيكى براى جلوگيرى از 
ورود برم و ديوكسين آزادشده به فضا، خوددارى مى شود. در 
ــورهاى در حال توسعه، هيچ كنترلى وجود  حالى كه در كش
ندارد و بازيافت توسط افراد ناآزموده نيز انجام مى شود.راهى 
كه زمانى اغلب كشورهاى پيشرفته براى از بين بردن بخش 
ــود برگزيدند، صادرات  ــاى الكترونيكى خ اعظمى از زباله ه
ــورهاى در حال توسعه آسيايى  غيرقانونى اين زباله ها به كش
ــموم كردن مردم، آب، هوا و زمين شده و  بود كه موجب مس
ــوالت الكترونيكى تبديل  ــورها را به زباله دان محص اين كش
كرد، اما در حال حاضر با پيشرفت فناورى و توليد محصوالت 
ــا خود به  ــعه، آنه ــورهاى در حال توس الكترونيكى در كش

سازنده هاى زباله هاى الكترونيكى تبديل شده اند.
ــكل  ــرفته صنعتى براى مش ــل دولت هاى پيش ديگر راه ح
ــت كه شركت هاى توليدكننده  زباله هاى الكترونيكى آن اس
مسووليت سيل عظيم ابتكاراتى را كه توليد مى كنند برعهده 
ــس بگيرند؛ زيرا  ــتريان پ گرفته و محصوالت كهنه را از مش
ــتفاده براى شركت توليدكننده  بازيافت يك محصول بالاس
ــده  است كه  ــورها باب ش ــت. در برخى از كش ــان تر اس آس
شركت هاى الكترونيكى در ازاى دريافت وسايل الكترونيكى 
ــد ارايه  ــدل هاى جدي ــايل م ــه دارندگان اين وس قديمى ب
ــركت هاى توليدكننده را  ــن وظيفه مى تواند ش مى دهند. اي
ــه اى طراحى كنند كه  ــان را به گون وادار كند تا محصوالتش

آسان تر بازيافت شوند.
ــك در زندگى روزمره  با توجه به حضور محصوالت الكتروني
ــت صحيح و چگونگى برخورد  همه جوامع، لزوم يك سياس
ــا توجه به  ــت و ب ــن محصوالت مورد توجه اس با بازمانده اي
ــت  ــورت ادامه اين روند، درباره انباش اخطارهايى كه در ص
ــود،  ــال هاى آينده داده مى ش ــاى الكترونيكى در س زباله ه
ــور در حال توسعه، موظف است  ايران نيز به عنوان يك كش
ــب اتخاذ كند تا بتواند عالوه بر داشتن نقشى  سياست مناس
موثر در كاهش اين زباله ها و اثرات مخرب آنها، از فرصت هاى 

ايجادشده استفاده كند.

ــگاه وين گفت: اكنون ايران به  عضو هيات علمى دانش
ــت محيطى تبديل شده و جزو  يك كانون بحران زيس

10 كشور اول توليد كننده گازهاى گلخانه اى است.
ــاى  ــد گازه ــزود: تولي ــان اف ــااهللا قبادي ــر عط دكت
ــورهاى صنعتى از قبيل ، چين،  گلخانه اى مختص كش
آمريكا و... است .مگر در شهرى نظير تهران چه صنايع 
بزرگى وجود دارد كه چنين گازهاى خطرناكى را توليد 

كند؟ 
وى به اثرات و تهديدهاى گازهاى گلخانه اى روى افراد 
ــاره كرد وگفت: آلودگى گازهاى گلخانه اى خطر و  اش
مشكل جدى براى افراد ايجاد مى كند براى پيشگيرى 
از اين مشكل مى توان با كاشت درخت هم سبب جبران 

جنگل زدايى و هم مانع ازتهديد سالمت افراد شد .
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: مشكالت زيست محيطى 
ــر مديريت  ــت و اگ ــت محيطى اس مقدمه بحران زيس
ــود و آحاد جامعه  ــت محيطى فراگير نش مسايل زيس
ــد، وضعيت  ــت از آن تالش نكنن ــت و صيان در حفاظ

وخيم تر مى شود.
ــگاه  ــاورزى از دانش ــه داراى دكتراى علوم كش وى ك
ــكننده مازندران به  ــاره به وضعيت ش ــت با اش وين اس
ــور گفت : مازندران با دارابودن  عنوان ريه تنفسى كش
موهبت هاى الهى از جمله كوه، جنگل و دريا اكنون به 

يكى از پر چالش ترين استان كشور تبديل شده است و 
اين امر ناشى از برداشت هاى بى رويه از جنگل ،تخريب 

منابع طبيعى ، انباشت و شيرابه زباله است.
ــردارى زياد از  ــده اى با بهره ب قباديان با بيان اينكه ع
ــت  حد منابع طبيعى ، مازندران رابا چالش جدى زيس
ــر مديريتى  ــه رو كردند،گفت: با نگاه غي ــى روب محيط
ــيل هاى موجود طبيعى رودخانه ها،  بسيارى از پتانس
جنگل و آبخيزها از بين رفت ،همه اينها دردى است كه 

برايش درمانى وجود ندارد.
ــاى الهى  ــاى اين موهبت ه ــراى بق وى تاكيد كرد: ب
مى طلبد تا تالش هاى گسترده براى مديريت مسايل 

زيست محيطى در سطح ملى انجام شود.
ــى از عوامل مهم  ــش گياهى يك ــت: پوش قباديان  گف
ــت محيطى در اين حوزه است  نگه دارنده تعادل زيس
ــى بيش از ظرفيت ، موجب تخريب  بنابراين بهره كش

منابع مى شود.
ــترش  وى ادامه داد :درختان و توده هاى جنگلى با گس
ريشه خود در زمين جلوى حركت خاك را مى گيرند و 

ــوند در حالى كه زمين هاى  مانع از فرسايش آن مى ش
ــش گياهى به دليل فرسايش بادى و آبى  عارى از پوش
ــطحى خود را از دست  و تبخير زياد به سرعت خاك س

مى دهد و به صورت بيابان و كوير در مى آيد .
ــه هاى مهم گياهى در  قباديان توضيح داد :يكى از گون
ــى تواند ضمن محكم  ــت كه م مازندران، گياه گون اس
كردن زمين در جلوگيرى از فرسايش خاك و حفاظت 
طبيعى جنگل تاثير بسزايى داشته باشد، اما با برداشت 
بى رويه اين گياه موجب فرسايش و از بين رفتن جنگل 
مى شوند اين در حالى است كه نقش جنگل و پوشش 
گياهى در تامين آب و بهبود شرايط محيط زيست بسيار 
ــت.وى افزود: در حال حاضر منابع آبى  حائز اهميت اس
ــت  ــتان به طرز نگران كننده اى در حال كاهش اس اس
ــفره هاى زير زمينى  ــت بيش از حد مجاز از س و برداش
ــش گياهى به شدت اثر  در اراضى جلگه اى ،روى پوش
گذاشته و به تدريج باعث خشك شدن خاك و تخريب 
ــش گياهى در اين مناطق مى شود.قباديان  كامل پوش
ــمال به گونه اى است كه وقتى  گفت: ساختار اراضى ش
ــود، آب شور جايگزين  سفره هاى زير زمينى تخليه ش
آب هاى زير زمينى شده و اراضى قابليت خود را از دست 
ــرزمين ــب س ــب تخري ــورى موج ــد و ش ــى ده م

مى شود.

استاد دانشگاه وين: 

ايران به كانون بحران زيست محيطى تبديل شده است

دريچه

معضل پيشرفت، همراه با افزايش زباله هاى الكترونيكى

عكس روز ( اره ماهى )
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اخبار كوتاه

دريچه

ــب حواس پرتى افراد  ــرى فراوانى كه موج ــغله هاى فك امروزه با وجود مش
ــدن روى يك كار، سخت تر شده است. حتما براى شما  مى شود، متمركز ش
هم پيش آمده كه خواسته ايد كارى را انجام دهيد، اما دقت و تمركز كافى را 
براى انجام آن كار نداشته و نتوانسته ايدآن را به درستى انجام دهيد. ما زمانى 
مى توانيم كارى را با دقت انجام دهيم كه بتوانيم روى آن تمركز كنيم و توانايى 
آن را نيز داشته باشيم. از اين رو توانايى تمركز روى يك كار در آن واحد يكى 
از ويژگى هاى مثبت هر فرد محسوب مى شود. همچنين بيشتر مردم تصور 
مى كنند، دقت و تمركز در كار يك امر ذاتى و تغيير آن ناممكن است، در حالى 
كه تمركز يك امر اكتسابى است و بايد هر روز پرورش و جهت داده شود. به 
اين ترتيب، پرورش دقت و تمركز در انجام كار، يك مهارت است و يادگيرى 
يك مهارت نياز به تمرين و ممارست دارد. ممكن است هنگام شروع تمرينات، 
تغييرات كمى را احساس كنيم، اما بعد از مدت كوتاهى متوجه پيشرفت هاى 
قابل توجهى خواهيم شد؛ زيرا همه انسان ها به تمركز در كارهايشان احتياج 
دارند. در اين نوشتار به بيان چند راهكار ساده اما مهم و كاربردى براى تقويت 

دقت و تمركز در كارها اشاره شده است كه آنها را مرور مى كنيم.
عالقه مندى به كار

براى آن كه حواس ما به كارى كه انجام مى دهيم، جمع شود، بايد به آن كار 
عالقه مند باشيم، زيرا وقتى كارى را با عالقه انجام مى دهيم، تمام حواس ما 
به آن معطوف مى شود، اما در مقابل هنگامى كه خود را به انجام كارى مثل 
ــور مى كنيم در حالى كه  ــپزى يا حتى تميز كردن خانه مجب مطالعه يا آش
تمايل چندانى به اين كارها نداريم، تمركز كمترى خواهيم داشت. بنابراين 
هيچ گاه به كارهاى تكرارى به عنوان يك اجبار نگاه نكنيم، بلكه مى توانيم با 
ــام مى دهيم آنها را به كارى  ايجاد عالقه، تمركز و ابتكارات كوچكى كه انج
ــان كار با ديدن نتيجه آن  زيبا و دلپذير براى خود تبديل كرده و پس از پاي

احساس شادابى كنيم.
ــتر باشد، توجه و تمركز ما در آن  پس هر چه ميزان عالقه ما به يك كار بيش
بيشتر خواهد شد.به اين ترتيب، به يقين مى توان گفت  عالقه  مهم ترين شرط 

در ايجاد دقت و تمركز در انجام كار است.
داشتن هدف

دومين نكته اى كه در ايجاد دقت و تمركز نقش مهم و اساسى دارد، داشتن 
ــت كه مشخص، دقيق، روشن  هدف است و هدف زمانى قابل دسترسى اس
ــد بدانيم هدف مان  ــد. مثال وقتى به كالس كنكور مى رويم باي و واضح باش
چيست؟! چرا مى خواهيم به كالس كنكور و بعد به دانشگاه برويم؟ آيا هدف 
ــت يا پيدا كردن يك شغل  ما از رفتن به دانشگاه، فقط تحصيالت عاليه اس
خوب در آينده و... هر شخصى براى خودش، اهداف و آرزوهاى ويژه اى دارد.

هدف هاى خود را روى يك صفحه كاغذ بنويسيم و مدام اهداف مان را به خاطر 
ــت كه در راه رسيدن به  آوريم و بدانيم   انجام كار امروز ما در واقع قدمى اس

آن هدف بر مى داريم و آن وقت فوايد و نتايج حاصله را در نظر مجسم كنيم.
قوه خيال

براى ايجاد دقت و تمركز در كارهاى مان، بد نيست از قوه خيال استفاده كنيم. 
براى مثال، در عالم خيال تصور كنيم كه به آنچه مى خواستيم، رسيده ايم و 
از خوشحالى در پوست خود نمى گنجيم. غالبا افرادى كه مى گويند قادر به 
تمركز در كارهاى شان نيستند، نمى دانند از زندگى چه مى خواهند. در واقع، 
ــنى از اهداف و آرزوهاى خود ندارند. خوب در اين صورت دليلى  تصور روش
وجود ندارد كه بتوانند حواس شان را جمع كنند؛ اما بهتر است كمى فكر كنيم 
ــاج داريم. در حقيقت، منافع تمركز را در  كه اصال چرا به دقت و تمركز احتي
ذهن مان تصور كنيم، آن وقت متوجه مى شويم  تمركز، كار سخت و دشوارى 
نيست و حواس ما بدون كمترين تالشى متوجه و متمركز كارها و اهداف ما 

خواهد شد، زيرا فوايد آن اهداف براى ما ثابت شده است.
داشتن برنامه

وقتى در انجام كارهاى مان برنامه اى دقيق داشته باشيم، آن وقت تمركز ما 
بيشتر خواهد شد. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه داشتن برنامه مهم 
ــت. بنابراين، براى هر روز و هر هفته  است، اما مهم تر از آن اجراى برنامه اس
خويش با توجه به شرايط روحى، جسمى، مكان و زمان، عالقه، هدف، نقاط 
ــخص  قوت و ضعف خود برنامه ريزى كرده و براى هر فعاليتى زمانى را مش
ــه سعى كنيم، اين عادت را در  كنيم و به موقع آن كار را انجام دهيم. هميش

خود به وجود آوريم كه بعضى از كارها را در مواقع تعيين شده، انجام دهيم.
داشتن نظم و ترتيب

ذهن انسان طورى است كه نمى تواند در آن واحد به چند موضوع توجه كند 
و به آن متمركز شود.

ــتن نظم و ترتيب براى ايجاد دقت و تمركز در انجام كار  به همين دليل داش
خيلى اهميت دارد. مثال اگر اتاق كار يا ميز مطالعه ما  نامنظم باشد، موجب 
ــود. پس ساعات روزانه خود را به گونه اى  حواس پرتى و اختالل در كار مى ش
ــام دهيم و براى  ــر كارى را در زمان خودش انج تنظيم كنيم كه بتوانيم ه
رسيدن به اين مقصود، كارهايى را كه بايد انجام دهيم را به ترتيب اهميت شان 
ــيم. زيرا اگر بخواهيم همه كارها را با هم انجام دهيم، بدون شك به  بنويس
هيچ كدام از آنها نخواهيم رسيد.  پيدا كردن منشا پراكندگى حواس به طور 
كلى  نداشتن تمركز و حواس پرتى يا منشاء بيرونى و محيطى دارد يا ذهنى و 
درونى؛ كه حواس پرتى بيرونى به محيط پيرامون فرد يا تحريكات غيرعادى 

كه توسط حواس مختلف انسان ايجاد مى شود، ارتباط پيدا مى كند.
بنابراين يكى ديگر از روش هاى مفيد براى تقويت تمركز آماده سازى شرايط 
ــرايط محيطى به اين گونه است كه ما بايد با  محيطى است. آماده كردن ش
توجه به كارى كه مى خواهيم انجام دهيم محيط آن كار را براى افزايش دقت 
و تمركز خود مهيا كنيم. مثال ما مى خواهيم مطالعه كنيم پس بايد از مطالعه 
در مكان هاى شلوغ خوددارى كنيم و اين كه وسايلى را كه ممكن است تمركز 
ــا بتوانيم بدون دغدغه  ــل و... از خود دور كنيم ت ما را بر هم بزند مثل موباي
ــامل  ــود بپردازيم. اما حواس پرتى ذهنى و درونى كه ش فكرى به مطالعه خ
افكار و انديشه هايى است كه مانع توجه و دقت، به كار و تمركز مى شوند. مثل 

بيمارى هاى روحى و روانى، درد و غم، خيالبافى، بى خوابى و... .
بنابراين براى ايجاد دقت و تمركز در كارهاى خود   ابتدا بايد منشاء آن را پيدا 

كنيم، كه علت حواس پرتى ما، بيرونى است يا درونى.
ــناخته شده به رفع مشكل اقدام  در اين صورت مى توانيم با توجه به علت ش

كنيم و تمركز را به وجود آوريم.
تعيين زمان براى افكار مزاحم

گاهى اوقات كه ما در حال تمركز روى يك كار هستيم ناخودآگاه ذهن مان به 
يك موضوع ديگر پرت مى شود كه اين را پرش ذهن مى گويند.

ــتيم كه ناگهان متوجه مى شويم، دچار  براى مثال، ما در كالس درس هس
ــت، حاال اينجا  ــده ايم، پس بايد بالفاصله به خود بگوييم ايس پرش ذهن ش
باش و حواست را جمع كن؛ تا يك تلنگرى به خود داده باشيم و به سرعت به 

موضوع اصلى برگرديم.
ــز نداريم و ذهن مان  ــويم كه بر كارهاى خود تمرك پس وقتى متوجه مى ش
سرگردان است، به خودمان بگوييم ايست، همين حاال برگرد . اين روش به 
ظاهر ساده باعث مى شود، توجه ما به كار موردنظر، به مرور زمان جلب شود.

همچنين الزم است در طول روز زمانى را براى پرداختن به تفكرات و تخيالت 
و مسائلى كه موجب اضطراب و نگرانى ما مى شود، اختصاص دهيم.

چگونه تمركز و دقت خود را باال ببريم؟

 به طور ميانگين در هر ساعت 18/6 مورد طالق در كشور 
ثبت مى شود يعنى در هر سه دقيقه يك خانواده ايرانى از 

هم فرومى پاشد. 
اين آمار در كنار آمار پنهان اختالفات زوجين زنگ خطرى 

جدى است.
ــواده ايرانى  ــته، تحوالت نهاد خان در طول دو دهه گذش

بى سابقه بوده است. 
ــيب هاى جديدى پيش روى اين نهاد قرار  ــائل و آس مس
گرفته و بر پيچيدگى هاى آن افزوده شده است. از اين رو 
بررسى اين تحوالت و توصيف تغييرات آن براى تبيين ها 
و آسيب  شناسى هاى دقيق تر بعدى الزم و ضرورى است. 

وضعيت خانواده از نگاه آمار ازدواج و طالق
ــاخص هاى زيادى وجود  براى آسيب شناسى خانواده ش
دارد، اما دقيق ترين آن ها آمارهاى ازدواج و طالق است كه 
در اين بخش به آن اشاره مى شود. آخرين وضعيت ازدواج 
ــمارى ها منعكس شده است.  و طالق در كشور در سرش
همچنين همه ساله سازمان ثبت احوال گزارش ازدواج و 

طالق سال قبل را منتشر مى كند.
ــال 1393 تعداد 724 هزار و 324 واقعه ازدواج در  در س

كشور به ثبت رسيده است. 
ــان رضوى و  ــران، خراس ــتان هاى ته ــان، اس در اين مي
ــترين نرخ ازدواج ثبت  ــتان به ترتيب داراى بيش خوزس
ــمنان، ايالم، كهگيلويه و بويراحمد  شده و استان هاى س

به ترتيب داراى كمترين نرخ ازدواج ثبت شده هستند.
ــال 1393 تعداد 163 هزار و 569 واقعه  همچنين در س
ــن ميان،  ــت. در اي ــيده اس ــور به ثبت رس طالق در كش
ــان رضوى، اصفهان به ترتيب  ــتان هاى تهران، خراس اس
داراى بيشترين نرخ طالق ثبت شده و استان هاى ايالم، 
ــان جنوبى، كهگيلويه و بويراحمد به ترتيب داراى  خراس

كمترين نرخ طالق ثبت شده هستند.
نسبت ازدواج به طالق

ــت،  ارائه آمار طالق و ازدواج هر كدام به تنهايى الزم اس
ــاى ارزيابى  ــتر و گوي ــاله اى كه حائز اهميت بيش اما مس
دقيق ترى است، نسبت ازدواج به طالق است كه از تقسيم 
تعداد ازدواج هاى ثبت شده بر تعداد طالق هاى ثبت شده 

به دست مى آيد.
ــده از طرف سازمان  ــاس آمار و اطالعات منتشر ش  بر اس
ــران؛ آخرين وضعيت  ــور و مركز آمار اي ثبت احوال كش

نسبت ازدواج به طالق در كشور بدين شرح است:
ــبت ازدواج به طالق در كل  ــال 1394 نس در 9 ماهه س
كشور رقم 4/3 است. بدين ترتيب؛ در 9 ماهه سال 1394 
به ازاى هر 4/3 مورد ثبت ازدواج، يك طالق به ثبت رسيده 

است. همچنين در ميان استان هاى كشور؛ استان تهران 
(2/8) از كم ترين نسبت ازدواج به طالق برخوردار بوده و 
استان هاى البرز و گيالن (3/1)، قم و مازندران (3/5) در 

رتبه هاى بعدى قرار دارند. 
ــتان (12/2) نيز از بيشترين  ــتان و بلوچس استان سيس

نسبت ازدواج به طالق برخوردار است.
توزيع سنى زوجين در زمان ازدواج و طالق

ــازمان ثبت  ــده توسط س بر پايه اطالعات و آمار ارائه ش
ــال 1394؛ بيشترين ازدواج  احوال كشور، در 9 ماهه س
ــنى 29-25 سال ثبت شده است  براى مردان در گروه س

(36/7 درصد از كل ازدواج ها).
ــترين ازدواج براى زنان در گروه سنى 24-20 سال  بيش

ثبت شده است (30 درصد از كل ازدواج ها).
ــنى مردان ــراى تركيب س ــترين تركيب ازدواج؛ ب  بيش

ــال ثبت شده است (15   24-20 سال با زنان 19-15 س
درصد از كل ازدواج ها).

بيشترين طالق براى مردان در گروه سنى 29-25 سال 
ثبت شده است (24/1 درصد از كل طالق ها).

بيشترين طالق براى زنان در گروه سنى 29-25 سال ثبت 
شده است (23 درصد از كل طالق ها).

بيشترين تركيب طالق؛ براى تركيب سنى مردان 30-34 

ــده است (24 درصد از  سال با زنان 29-25 سال ثبت ش
كل طالق ها).

ميانگين سن ازدواج
ــن ازدواج از معدل گروه هاى سنى  ــاخص ميانگين س ش
مختلف با توجه به فراوانى ازدواج صورت گرفته در آن ها 

به دست مى آيد. 
اطالعات و آمار موجود نشان دهنده افزايش اين شاخص 
ــت. اين افزايش به ويژه براى زنان  ــال هاى اخير اس در س
ــت.  برخى از كارشناسان  چشمگير و قابل توجه بوده اس
معتقدند؛ افزايش ميانگين سن ازدواج در سال هاى اخير 
ــترش پديده «تاخير ازدواج» است. تاخير  ــان از گس نش
ــنين باالتر از «سن مناسب  ازدواج به معناى ازدواج در س
ازدواج» است. سن مناسب ازدواج سن يا حدودى از سن 
است كه جوانان يك جامعه به طور متوسط داراى حداقل 
ــمى، روحى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى  شرايط جس
براى ازدواج باشند. در 9 ماهه سال 1394 ميانگين سن 
ــال و براى زنان ــور براى مردان 29 س ازدواج در كل كش

ــت. در حالى كه اين شاخص در سال 1375   24 سال اس
ــال و براى  ــال پيش)؛ براى مردان 25/6 س (قريب 20 س
ــت. بدين ترتيب ميانگين سن  ــال بوده اس زنان 22/4 س
ــته، 3/4 سال و ميانگين  ازدواج مردان در 20 سال گذش

سن ازدواج زنان 1/6 سال افزايش داشته است. همچنين 
در ميان استان هاى كشور؛ استان تهران با ميانگين 30/1 
سال براى سن ازدواج مردان و 26 سال براى سن ازدواج 
زنان داراى باالترين ميانگين سن ازدواج در كشور است. 
ــميرانات تهران اين  ــت كه در بخش ش اين در حالى اس
ــال و براى زنان 28/9 سال  ميانگين براى مردان 32/4 س

است.
دوام زندگى (طول مدت ازدواج)

شاخص طول مدت زندگى بيانگر ميزان فراوانى طالق هاى 
ثبت شده به حسب طول مدت زندگى مشترك است. به 
ــان مى دهد چه ميزان از  عبارت ساده تر اين شاخص نش
ــت كه  ــده مربوط به خانواده هايى اس طالق هاى ثبت ش
ــتر، از تشكيل زندگى  كمتر از يك سال يا دو سال و بيش
ــترك آن ها مى گذرد. آن چيزى كه براى ما در اينجا  مش
ــه مربوط به  ــت ك ــد طالق هايى اس ــت دارد، درص اهمي
خانواده هاى كمتر از 4 سال است. كارشناسان معتقدند؛ 
4 سال ابتدايى زندگى مشترك، نقش مهمى در استحكام 
و دوام آن دارد. عالوه بر اين؛ گونه شناسى طالق ها نشان 
ــا (كمتر از  ــا در خانواده هاى نوپ ــت طالق ه از تفاوت عل
ــاير طالق ها دارد. بر پايه اطالعات منتشر  ــال) از س 4 س
شده از طرف سازمان ثبت احوال كشور، در 9 ماهه سال 
1394؛ 39/8 درصد از كل طالق هاى ثبت شده در مناطق 
ــت كه كمتر از 4 سال  شهرى مربوط به خانواده هايى اس
از شروع زندگى مشترك شان گذشته است. اين شاخص 
در مناطق روستايى كشور؛ 49/4 درصد از كل طالق هاى 

ثبت شده است.
طى 10 سال گذشته همواره درصد طالق هاى ثبت شده 
در خانواده هاى نوپا (زير 4 سال) رو به كاهش بوده است. 
ــاخص مذكور در  اين مطلب با توجه به اين كه همواره ش
مناطق شهرى نسبت به مناطق روستايى و در شهر تهران 
ــور از درصد كمترى برخوردار  ــاير نقاط كش نسبت به س
ــد. بدين ترتيب مى توان  بوده است، مى تواند معنادار باش
گفت؛ هرچه در طى زمان بر ميزان آگاهى عمومى مردم 
ــت، آسيب ها  ــده اس و جوانان در زمينه ازدواج افزوده ش
ــى زندگى در سال هاى  و عواملى كه مى تواند در فروپاش
ــد، كاهش يافته است. طبيعى است  آغازين آن موثر باش
ــتايى  ــبت مناطق روس ــهرى به نس ــردم در مناطق ش م
ــور، از سطح  ــبت ساير نقاط كش ــهر تهران به نس و در ش
ــترى در زمينه ازدواج و زندگى  گاهى و مهارت هاى بيش
مشترك برخوردار هستند.  البته ميزان دسترسى به مراكز 
تخصصى مشاوره خانواده در مناطق شهرى و به ويژه شهر 

تهران را نبايد از نظر دور داشت.

ــيار مهم اين  ــيب هاى اجتماعى، نكته بس در تحليل آس
ــى و كلى نگرى  ــوزه بايد از كلى گوي ــت كه در اين ح اس
دور شويم. در واقع، يكى از آسيب هايى كه ممكن است 
ــويم،  ــى به آن دچار ش ــيب هاى اجتماع در تحليل آس

تحليل هاى كلى درباره آسيب هاى اجتماعى است.
ــت  ــه حكم فرماس ــز همين قضي ــالق ني ــاله ط در مس
ــا  ــده طالق، نمى تواند راهگش ــى درباره پدي و كلى گوي
ــل طالق در  ــاره پديده اى مث ــد. ما نمى توانيم درب باش
ــدون آن كه  ــه دهيم، آن هم ب ــور، تحليل كلى ارائ كش
فاكتورهاى فرهنگى، اقتصادى و ... در هر منطقه از كشور 
را آسيب شناسى كنيم. در واقع، نبايد فرمول كلى براى 
ــور ارائه بدهيم، بلكه بايد  ــى طالق در كش آسيب شناس
ــور به طور مجزا تحليل  اين پديده را در هر نقطه از كش

كنيم.
ــت برخالف تصور رايجى كه وجود دارد،  مثال جالب اس
ــر را به  ــن آمارهاى فق ــه در آن باالتري ــتان هايى ك اس
ــن آمارهاى طالق را  ــت، باالتري خود اختصاص داده اس

ندارد. 
يعنى اگرچه مسائل اقتصادى ممكن است به طالق منجر 

شود، اما نبايد اين عامل را بدون تحليل سبك زندگى و 
مسائل فرهنگى رايج در هر منطقه، آسيب شناسى كنيم. 
همچنين اين روزها فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى 
هم در خانواده ها نفوذ زيادى پيدا كرده است، به همين 
دليل بايد نقش اين عامل در بروز پديده طالق نيز بررسى 

شود.
ــوى ديگر، بايد عالوه بر آسيب شناسى طالق، روى  از س
عوامل تاثيرگذار در زندگى هاى موفق هم تمركز كنيم و 

اين نقاط مثبت را در خانواده ها تقويت كنيم. 
ــور، چه  ــم كه در يك نقطه از كش مثال بايد تحليل كني
ــده و چه داليلى  داليلى موجب استحكام خانواده ها ش

نهاد خانواده را تقويت كرده است.
فرهنگ سازى براى گسترش اين نقاط مثبت، مى تواند 
ــن پديده كمك  ــد و به كاهش اي نقطه مقابل طالق باش

كند.
 اگر بتوانيم فرهنگ گفتگو در خانواده ها را تقويت كنيم 
و روابط اجتماعى آنها را توسعه دهيم، اين فرهنگ سازى 
نيز به عنوان عاملى براى كاهش طالق در جامعه، ايفاى 

نقش خواهد كرد.

ــات راهنمايى و  ــم تخلف ــأت دولت، جرائ با تصويب هي
ــدن اين مصوبه  ــش يافت كه با اجرايى ش رانندگى افزاي
و طى مراحل قانونى از اين به بعد متخلفان با نرخ جديد 
ــد. همچنين هيات دولت نرخ جديد  جريمه خواهند ش
ــرد. بر پايه اين گزارش با  جريمه هاى رانندگى را اعالم ك
تصويب هيأت دولت، جرائم تخلفات راهنمايى و رانندگى 
ــطح معابر، خيابان ها و جاده ها افزايش يافت كه با  در س
اجرايى شدن اين مصوبه و طى مراحل قانونى الزم از اين 

به بعد متخلفان با نرخ جديد، جريمه خواهند شد.
ــرح  ــهرها به ش برخى از جرائم افزايش يافته در كالن ش

ذيل است:
- عبور از چراغ قرمز و سبقت غيرمجاز 200 هزار تومان

- هرگونه حركت نمايشى مانند دور زدن درجا و با حركت 
موتورسيكلت بر روى يك چرخ 150 هزار تومان

ــرعت مجاز (بيش از 30 كيلومتر در ساعت)  -تجاوز از س
200 هزار تومان

-سبقت غيرمجاز در راه هاى دو طرفه 200 هزار تومان
- عبور از چراغ قرمز راهنمايى و رانندگى 200 هزار تومان

- حركت به طور مارپيچ 150 هزار تومان

- حركت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها 150 هزار 
تومان

- رانندگى در حالت مستى و مصرف داروهاى روانگردان 
يا افيونى400 هزار تومان

- عبور از محل ممنوع 100 هزار تومان
- تجاوز به چپ از محور راه 75 هزار تومان

-عبور وسايل نقليه از پياده رو 75 هزار تومان
- عدم رعايت حق تقدم عبور 60 هزار تومان

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى از آغاز مجدد بيمه رانندگان تاكسى جديد در سراسر 
كشور خبر داد و گفت: با موافقت سازمان مديريت و پيگيرى تامين اجتماعى 15 هزار 

راننده تاكسى جديد بيمه مى شود.
دكتر سيد تقى نوربخش در مورد بيمه تاكسيرانان افزود: بر اساس تفاهم نامه اى كه در 
سال 89 منعقد شد اجراى بيمه تاكسيرانان بر عهده سازمان تامين اجتماعى گذاشته 
شد و قرار بود اعتبار آن از محل هدفمندى يارانه ها تامين شود اما متاسفانه در دولت دهم 
ــد. وى گفت: به دليل نبود منابع،  فقط توليد 10 درصد از منابع سهم دولت پرداخت ش
ــال 94 به دليل مسائل  ــيرانان جديد با چالش مواجه شد به طورى كه در س بيمه تاكس

ــد اما پوشش بيمه اى  مربوط به هدفمندى و كافى نبودن منابع، اعتبار آن پرداخت نش
افراد قبل، ادامه پيدا كرد. 

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى با اشاره به اينكه سازمان مديريت موافقت خود را براى 
ــت، گفت: سرانجام پيگيرى هاى  تامين منابع و بيمه تاكسيرانان جديد اعالم كرده اس
تامين اجتماعى و موافقت دكتر نوربخت رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى از امروز 

بيمه تاكسيرانان جديد در شعب تامين اجتماعى آغاز مى شود.
نوربخش با اشاره به اينكه اين پوشش بيمه اى دو خصوصيت دارد، گفت: تاكسيران هايى 
كه در تهران و شهرستان ها تقاضاى تحت پوشش قرار گرفتن دارند مى توانند از امروز 
به شعب تامين اجتماعى مراجعه و بدون هيچ مشكلى تحت پوشش قرار گيرند كه البته 
ــده است. وى به ارائه تسهيالت  ليست هاى اين افراد از قبل توسط تاكسيرانى اعالم ش
ــاره كرد و اظهار داشت: همچنين ليستى كه در اختيار ما قرار  ديگرى به تاكسيرانان اش
گرفته از بهمن 93 است به همين دليل تاكسيرانان جديد در صورت تمايل و اختيار مى 
ــوند يا اينكه از امروز تحت پوشش قرار گيرند و در  توانند از بهمن سال گذشته بيمه ش

مجموع تسهيالت از بهمن ماه به آنها تعلق مى گيرد.
ــازمان تامين اجتماعى با تاكيد بر اينكه حدود 15 هزار فرد جديد تحت  مديرعامل س
پوشش قرار خواهند گرفت، گفت: در مجموع يك ميليون نفر راننده درون و برون شهرى 

داريم كه تعدادى از اين افراد رانندگان تاكسى هستند.
سقف بيمه قاليبافان روى 600 هزار نفر بسته شده است

نوربخش در مورد بيمه قاليبافان نيز گفت: در اين خصوص روى 600 هزار نفر سقف بسته 
شده است و امكان افزايش قاليبافان جديد نيست.

به گفته وى تعدادى از قاليبافان به دليل قطع همكارى در اين شغل پس از بررسى هاى 
ــازمان تامين اجتماعى در مورد بيمه كارگران  ــد. مديرعامل س الزم بيمه آنها حذف ش
ساختمانى نيز گفت: در سال جارى 250 هزار نفر كارگر ساختمانى جديد تحت پوشش 

ــش  ــوع در حال حاضر يك ميليون و صد هزار كارگر تحت پوش قرار گرفتند و در مجم
هستند. نوربخش گفت: طى سه سال دولت دهم حدود 200 ميليارد تومان پرداخت شد 
اما در يك سال دولت يازدهم 670 ميليارد تومان براى بيمه رانندگان تاكسى، قاليبافان، 
صيادان و غيره پرداخت شد. به گفته وى حق بيمه اين افراد 13.5 درصد سهم دولت و 

13.5 درصد براى خود فرد است كه طبق روال قبل بايد پرداخت شود.
برچسب اصالت تا 130 قلم دارو ادامه مى يابد

ــالمت گفت:  ــمند س ــازمان تامين اجتماعى در مورد صدور كارت هوش مديرعامل س
خوشبختانه نسخه الكترونيك در مورد بيماران خاص را در يزد انجام داديم و برچسب 
اصالت 18 قلم داروى بيماران متابوليك از هفته قبل آغاز شد و با پاسخ مناسبى كه در 
يزد گرفتيم و با هماهنگى با وزارت بهداشت سعى مى كنيم برچسب اصالت را تا 130 قلم 

دارو ادامه دهيم و همزمان با آن نسخه الكترونيك عمومى خواهد شد.
نوربخش در مورد ستاره دار شدن بيمارستان ها گفت: در ماه جارى 80 ميليارد تومان 
براى ارتقاى هتلينگ بيمارستان هاى تامين اجتماعى در استان هاى مختلف اختصاص 

داده شد و اين بيمارستان ها ستاره هاى مربوط به خود را خواهند گرفت.
بازنشستگان براى دريافت كارت خريد رتبه بندى مى شوند

وى همچنين در مورد كارت خريد بازنشستگان نيز گفت: ما هماهنگى هاى الزم را انجام 
ــده و اقدامات الزم در حال انجام  داده ايم. با تضمين پرداخت ها توسط سازمان داده ش
است. بازنشستگان براى دريافت كارت خريد رتبه بندى خواهند شد كه گروه هاى اول 
ــت اما جزئيات آن را وزارت  افرادى هستند كه مستمرى آنها زير يك ميليون تومان اس
رفاه بايد اعالم كند. مديرعامل سازمان تامين اجتماعى در مورد پرداخت مرحله دوم وام 
دو ميليون تومانى بازنشستگان نيز افزود: مرحله دوم اين وام از بهمن ماه آغاز خواهد شد 
ــه اول براى پرداخت وام دو ميليون  و در اين مرحله نيز 40 ميليارد تومان همانند مرحل

تومانى اختصاص داده مى شود.

كلى گويى درباره طالق راهگشا نيست
افزايش نرخ جريمه هاى رانندگى؛

عبور از چراغ قرمز 200 هزار تومان جريمه دارد

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى خبر داد:

آغاز مجدد بيمه رانندگان تاكسى

بررسى وضعيت خانواده  در 20سال اخير؛

فـروپاشـى يك خانـواده ايـرانـى در هـر سه دقيقـه
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هنگامه اخوان که قرار اس��ت پس از چند س��ال در س��ی ویکمین 
جشنواره موس��یقی فجر روی صحنه برود، جزییاتی از اجرای خود 
را بیان و در عین حال از نبود سالن مناسب برای برگزاری کنسرت 

بانوان انتقاد کرد.
این پیشکسوت عرصه آواز گفت: چند سال است که به دالیل مختلف 
 نخواسته ام در جش��نواره موسیقی حضور داش��ته باشم؛ اما امسال 
با توجه به تغیی��رات جدیدی که در بخش های مختلف جش��نواره 

دیدم، دعوت آقای حمیدرضا نوربخش را پذیرفتم.
 وی ادام��ه داد: مطمئنم جش��نواره امس��ال ب��ا رویک��رد متفاوتی 
 نسبت به سال های گذشته برگزار خواهد شد، هرچند بودجه کمی 
 ب��ه ای��ن جش��نواره اختص��اص داده ان��د، ام��ا ب��ا تالش های��ی 
 ک��ه دس��ت اندرکاران در ای��ن زمین��ه انج��ام داده ان��د حتم��ا از 
سال های گذش��ته غنی تر خواهد بود. مهم این است که هنرمندان 
 ش��اخصی امس��ال در بخش های بین الملل، س��نتی و پاپ حضور 
 دارند و ب��ه برگزار ش��دن هرچه باش��کوه تر این جش��نواره کمک 

خواهند کرد.
 وی اف��زود: گ��روه موس��یقی »به��ار« در اج��رای خ��ود از آث��ار 
استادان قدیمی اس��تفاده می کند و قطعات در دو بخش مجزا اجرا 

خواهد شد. 
 بخش اول به آواز افش��اری و بخش دوم ب��ه آواز اصفهان اختصاص 

دارد.
اخوان درباره نحوه انتخاب تصنیف ها و ش��عرهایش نیز توضیح داد: 
چون سبک من از قدما است ، انتخاب ها توسط خودم انجام می شود 
و در عین حال بیشتر، بازسازی است. همین طور تصنیف هایی را اجرا 
می کنیم که من با همکاری گروه، آن ها را تغییر داده ام، البته شاید 

بخش هایی را هم حذف کرده باشم.
این هنرمند اظهار کرد: بعضی از تصنیف ها توس��ط »قمر« خوانده 
شده اس��ت و من به جهت عالقه ای که به این هنرمند قدیمی دارم، 

آثارش را بازخوانی کرده ام. 
همچنی��ن قطعات��ی را از ابوالحس��ن خان صب��ا ، علی اکبرخ��ان 
 ش��هنازی ، مرتضی نی داود ، رضا محجوبی، موسی معروفی  و ... اجرا 

خواهیم کرد.
وی درباره ش��رایط اجرای بانوان نیز تصریح کرد: متأسفانه در این 

سال ها سالن مناسبی برای کنسرت بانوان ایجاد نشده است.
این هنرمند با اش��اره به حضورش در شورای موس��یقی نیز گفت: 
شنیده ام که خیلی از هنرمندان گفته اند، خانم اخوان آثار را در شورا 

رد می کند و هیچ کس را نمی پذیرد. 
باید بگویم که به هیچ وجه این طور نیست و من در شورا تنها نیستم. 
اعضای ش��ورا پنج نفر هس��تند که در این باره اظهار نظر می کنند، 
البته من معتقدم که تاالر وحدت باید فقط به گروه های درجه یک 

اختصاص یابد و باید در این زمینه دقت کرد.

بانوان، سالن مناسبی 
برای کنسرت ندارند

ت��ا ام��روز س��ریال های تاریخی بس��یاری ب��ا محوریت 
زمان های گذش��ته و معاصر تولید و پخش ش��ده اس��ت 
و س��ازندگان آثار نمایش��ی تالش کرده ان��د بهترین ها 
 را ب��رای ایف��ای نقش ه��ای تاریخ��ی انتخاب ک��رده تا 
 بتوانن��د از این طری��ق تاثیرگ��ذاری  کارش��ان را چند 

برابر کنند.
اگر بخواهیم فهرست بازیگران را در این باره بررسی کنیم 
با یک طومار عریض و طویلی روبه رو خواهیم شد، چراکه 

بهترین ها کم نیستند. 
به همی��ن دلیل به بررس��ی ب��ازی چند بازیگ��ر چهره 
پرداخته ایم که توانس��ته اند نه تنها با بازی زیبای ش��ان، 
س��کانس های طالیی از خودش��ان به ج��ا بگذارند بلکه 
هنوز هم بعد از گذشت این همه سال، در ذهن مخاطبان 

مانده اند.
خسرو شکیبایی

مونولوگ های طوالنی

جنس بازی زنده یاد خسرو شکیبایی، غریزی بود. 
این هنرمند س��ال ها در عرصه دوبله و بازیگری فعالیت 

می کرد و شیفته و عاشق حرفه اش بود. 
 او بعد از پی��روزی انقالب اس��المی با انگی��زه  مضاعفی 
 در صحن��ه نمای��ش و بازیگ��ری کارش را ادام��ه داد و 
بدون تردی��د یک��ی از ماندگارترین نقش های��ش را در 
س��ریال تلویزیونی »م��درس« به کارگردانی هوش��نگ 
 توکلی بازی کرد که س��ال 1365 از ش��بکه یک پخش 

شد. 
 این مجموعه در زمان پخش توانست مورد توجه بسیاری 
 از مخاطبان قرار بگیرد و شکیبایی هم چهره متفاوتی از 
 زندگی و سیره آیت اهلل مدرس برای مخاطبان به تصویر 

کشید. 
 سکانس طالیی شکیبایی در این اثر مونولوگ طوالنی و 
 20 دقیق��ه ای بود که ای��ن هنرمند حتی ب��دون یک بار 
کات دادن و قطع فیلمبرداری بازی کرد و با قدرت بیان 
فوق العاده اش قدرت، صالبت و حقانیت شهید مدرس در 
برابر خودکامگی رضاش��اه را به زیبایی در قاب جادویی 

تلویزیون حک کرد.

فریبرز عرب نیا
صالبت مختار

فریبرز عرب نی��ا را می توان به عنوان یک��ی از چهره های 
برتر دهه 70 س��ینمای ایران معرفی ک��رد. این هنرمند 
بیش از پنج س��ال از عم��ر هنری خود را ب��رای بازی در 
سریال پربیننده مختارنامه صرف کرد که به گفته بیشتر 
کارشناسان در ایران و کش��ورهای عربی یکی از بهترین 

بازی های خود را انجام داده است. 
عرب نیا در طول ساخت این سریال، بازی در هیچ اثری را 
نپذیرفت تا بتواند به بهترین شکل و با تمرکز بیشتر نقش 
مختار را بازی کند. او در سکانس های پرتحرک و دشواری 

حضور داشت. 
از س��کانس های طالیی عرب نیا می ت��وان به خروجش 
 از حص��ر کوف��ه اش��اره کرد ک��ه ب��ا صالب��ت و اعتماد 
به نفس بی نظیری که به چهره داشت این صحنه را برای 
مخاطب، تماشایی کرد. از دیگر صحنه های به یادماندنی، 
حیرانی اش وسط بیابان و جمله اش مبنی بر این که من از 
الی دو انگشت حقیقت را دیدم، بود که برای همیشه در 

ذهن مخاطب ماندگار شد.
داریوش فرهنگ

توجیه کردن شوذب خزانه دار

 داری��وش فرهن��گ از آن دس��ت بازیگران��ی اس��ت که 

به هیچ وجه خودش را فقط به دنیای بازی محدود نکرده 
و در کنار بازیگری به فیلمنامه نویس��ی و کارگردانی هم 

ادامه داده است. 
او تا قبل از پخش س��ریال معصومیت از دست رفته سال 
1380 از شبکه سه که داستان آن به سده نخست هجری 
و با محوریت شخصیتی به نام شوذب از یاران امام علی)ع( 
 می پرداخت در س��ریال های پلیس��ی ش��لیک نهایی و 

تصمیم نهایی بازی کرده بود. 
 ت��ا این ک��ه میرباق��ری نق��ش عبیداله ب��ن زی��اد را در 
 س��ریال معصومی��ت از دس��ت رفت��ه ب��ه او پیش��نهاد 

می کند. 
 با ای��ن ک��ه نق��ش منف��ی ب��ود، ام��ا فرهن��گ، برای 

تاثیرگذاری این شخصیت از هیچ تالشی کم نگذاشت. 
از سکانس های طالیی این شخصیت می توان به صحنه ای 
 اش��اره کرد که عبیدال��ه بن زیاد ب��ا ش��وذب خزانه دار 
)امین تارخ( صحبت می کند تا او را برای همراه نشدن با 

امام حسین)ع( توجیه کند. 
در واقع کل کل های او و شوذب از س��کانس های جذاب 

سریال معصومیت از دست رفته است.
مهدی فتحی

عمر و عاص خود شیطان

زنده ی��اد مه��دی فتحی، ب��ازی جل��وی دوربی��ن را به 
 طور جدی با تحفه ها ش��روع ک��رد و بع��د از آن در فیلم 

کشتی آنجلیکا خوش درخشید. 
 دوران پ��رکاری ای��ن هنرمن��د بع��د از وقف��ه ای 
 طوالنی با حض��ور در س��ریال تلویزیونی ام��ام علی)ع( 
 ش��روع ش��د که غیر از تحس��ین خ��واص می��ان عموم 
 م��ردم نی��ز مقبولی��ت، محبوبی��ت و ش��هرت پی��دا 

کرد. 
 در واق��ع یک��ی از عوام��ل ماندگار ش��دن این س��ریال، 

 بازی درخش��ان مرحوم فتح��ی در نقش عم��ر و عاص 
است. 

 ابتدا قرار بود فتحی در این س��ریال نقش ابوس��فیان را 
 بازی کند، اما بع��د میرباقری نقش عمر و ع��اص را به او 

داد. 
 به گفته دوس��تان حاضر در صحنه، فتحی بعد از گریم،

 رو به آیینه ایس��تاد و گفت: »قدیس!« همین یک کلمه، 
رابطه فتحی با نقش عمر و عاص را نشان داد. 

از صحنه های ب��ه یاد ماندن��ی عمر و ع��اص می توان به 
لحظه  ترس او در جنگ اش��اره کرد لحظه ای که مکارانه 
 خود را برهنه کرد تا علی)ع( روبرگرداند و از شمشیرش 

در امان بماند.
فرهاد اصالنی

مکر های عجیب و غریب

 فره��اد اصالن��ی از بازیگران خ��وش آتیه سینماس��ت 
 ک��ه آخری��ن ب��ازی او در ق��اب تلویزی��ون به س��ریال 
ن��ی داوود میرباق��ری و   مختارنام��ه ب��ه کارگردا
ایفای نقش ابن زیاد، یکی از اش��قیای کربال برمی گردد 
 که توانس��ت نظر مخاطبان این س��ریال را به خود جلب 

کند. 
 اصالن��ی اعتق��اد دارد بازیگ��ر نبای��د از ب��ازی ک��ردن 
 چنی��ن نقش های��ی بترس��د، بلک��ه ی��ک بازیگ��ر باید 
 ب��ه تم��ام نقش هایی ک��ه ب��ه او پیش��نهاد می ش��ود، 
 فک��ر کن��د و مهم نیس��ت آن ش��خصیت چ��ه عقایدی 

دارد. 
از س��کانس های طالیی ای��ن بازیگر می ت��وان به صحنه 
اعتراف گرفتن از مسلم اشاره کرد که ابتدا تالش می کند 

از در دوستی وارد شود. 
نوع ادبیات او در این صحنه بسیار مکارانه و عجیب و غریب 
است که در نهایت موفق نمی شود. از دیگر سکانس های 
او می توان به زخم پایش اش��اره کرد که بوی گند آن کل 

دربار را فرا گرفته بود. 
بازی اصالنی برای این صحنه چنان به یاد ماندنی اس��ت 
که ناخودآگاه مخاطب احس��اس می کند خودش با این 

زخم پا مواجه است.

سکانس های طالیی نقش آفرینان تاریخ

مفاد آرا
10/372 آگهی موضوع ماده 3 قان�ون و ماده 13 آیین نامه قان�ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می اداره ثبت اسناد و 

امالک قمصر
برابر آراء صادره هیآت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر دراداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا بشرح 
زیر بمنظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد قمصر 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
1-رای شماره 502 و 503 هیات : وحید حفیظ زاده قمصری فرزند حسینعلی به شماره 
شناسنامه 28 از کاشان و شماره ملی 1262668875 و فاطمه بازدار فرزند اصغر به 
شماره شناسنامه 9658 از کاشان و ش��ماره ملی 1263409091 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 149.59 متر مربع شماره2062 فرعی مفروز از 1421فرعی مفروز از 1036 

فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه(
2-رای ش��ماره 504 هیات : مجید حفیظ زاده قمصری فرزند حس��ینعلی به شماره 
شناس��نامه 4132 از کاشان و ش��ماره ملی 1260838390 شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 142.39 متر مربع به شماره 2063فرعی مفروز از 1421 فرعی از 1036 فرعی 

از 36 اصلی .
3-رای شماره 505 هیات : مرتضی سالمی قمصری فرزند مهدی به شماره شناسنامه 
29 از کاشان و شماره ملی 1262663881 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263.20 متر 

مربع پالک 2704فرعی مفروز از 2068 فرعی از 49 اصلی .
4-رای شماره 527 هیات : مجتبی تراش��ی فرزند ماشااله به شماره شناسنامه 225 
از کاشان و شماره ملی 1261854985 ششدانگ قطعه مشتمل بر انباری به مساحت 

227.10 متر مربع پالک 2061فرعی مفروز از 988 فرعی از 36 اصلی .
5-رای شماره 528 هیات : فاطمه کامل فرزند احمد به شماره شناسنامه 145 از کاشان 
و شماره ملی 1261665643 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 380.30 متر مربع پالک 

2705فرعی مفروز از 851 فرعی از 49 اصلی .
6-رای ش��ماره 575 هیات : عل��ی آقا ملک زاده کاش��انی فرزند محمود به ش��ماره 
شناسنامه 602 از کاشان و شماره ملی 1262276659 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
224.40 متر مربع 2060فرعی مفروز از 1670 فرعی مفروز از 1177 فرعی از 36 اصلی .

7-رای ش��ماره 576 هیات : علی حس��ین ماش��االه لتحری فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 98 از کاشان و شماره ملی 1262844509 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

400.22 متر مربع پالک 2706فرعی مفروز از 1330 فرعی از 49 اصلی .
8-رای ش��ماره 577 هیات : علی حس��ین ماش��االه لتحری فرزند عباس به شماره 
شناسنامه 98 از کاشان و شماره ملی 1262844509 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

576.56 متر مربع پالک 2707فرعی مفروز از 1330 فرعی از 49 اصلی .
9-رای شماره 578 هیات : اعظم گندمکار قمصری فرزند احمد به شماره شناسنامه 
4108 از کاشان و شماره ملی 1260838145 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 432.04 

متر مربع پالک 2708فرعی مفروز از 2060 فرعی از 49 اصلی. 
10-رای ش��ماره 579و 580 هیات : ناهی��د ایوبی بیدگلی فرزند علیرضا به ش��ماره 
شناسنامه 1534 از تهران و شماره ملی 0075877120 و سید مهدی سجادی بیدگلی 
فرزند سید مرتضی به شماره شناسنامه 205 از کاشان و شماره ملی 6199984226 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 226.77 متر مربع پالک 2059فرعی مفروز از 889 

فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه( .
11-رای شماره 583 هیات : حسین بهدادیان فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 140 
از کاشان و شماره ملی 1262191475 شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 265.26 متر 

مربع پالک 1452فرعی مفروز از 564 فرعی از 25 اصلی .

12-رای شماره 591 هیات : حمیدرضا رسولی کیا فرزند امراله به شماره شناسنامه 
6 از کاشان و شماره ملی 1262695236 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 204.80 متر 

مربع پالک 2058فرعی مفروز از 268 فرعی از 36 اصلی .
13-حس��ین زیلوچی فرزند علی آقا به شماره شناس��نامه 168 از کاشان و شماره 
ملی 1262150280 شش��دانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت 912.20 متر مربع پالک 

2057فرعی مفروز از 1995 فرعی از 36 اصلی .
14-رای ش��ماره 608 هیات : احمد زیلوچی فرزند علی آقا به شماره شناسنامه 86 از 
کاشان و شماره ملی 1262174491 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 598.86 متر مربع 

پالک شماره 2056فرعی مفروز از 1995 فرعی از 36 اصلی .
15-رای ش��ماره 637 هیات : رضا عسگری س��اری فرزند غالمحس��ین به شماره 
شناسنامه 8 از کاشان و شماره ملی 1263290159 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

457.04 متر مربع پالک شماره 134فرعی از 26 اصلی .
16-رای ش��ماره 640 هیات : حس��ینعلی مرنجیان آرانی فرزند آقا ولی به ش��ماره 
شناسنامه 408 از آران و بیدگل و ش��ماره ملی 6199663111 ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 300 متر مربع پالک 1746فرعی مفروز از 896 فرعی از 252 اصلی .
17-رای ش��ماره 643 هیات : حمیدرضا نمازی قمصری فرزند ماش��االه به شماره 
شناسنامه و شماره ملی 1250252253 از کاشان شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 

222.39 متر مربع پالک 2055فرعی مفروز از 902 فرعی از 36 اصلی .
18-مین��ا نمازی قمصری فرزند ماش��االه به ش��ماره شناس��نامه و ش��ماره ملی 
1250319749 از کاشان شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 251.88 مترمربع پالک 

2054فرعی مفروز از 902 فرعی از 36 اصلی .
19-رای شماره 645 هیات : حسین چناری قمصری فرزند رضا به شماره شناسنامه 
23 از کاشان و ش��ماره ملی 1261672348 شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 

489.25 متر مربع پالک 2711فرعی مفروز از 51 فرعی از 49 اصلی .
20-رای شماره 655 هیات : رضا شاه مال قمصری فرزند جواد به شماره شناسنامه 
51 از کاشان و شماره ملی 1262605016 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85.32 متر 

مربع پالک 2710فرعی مفروزاز 325 فرعی از 49 اصلی .
21-رای ش��ماره 720 هیات : ابوالفضل ملکی نوش آبادی فرزند حس��ن به ش��ماره 
شناسنامه 8 از آران وبیدگل و شماره ملی 6199869664 ششدانگ قسمتی از یکباب 
ساختمان به مساحت 88.42 متر مربع پالک 1744فرعی مفروز از 133 فرعی از 252 

اصلی.
22-رای ش��ماره 721 هیات : رضا اکبرزاده زارعی فرزند احمد به شماره شناسنامه 
536 از کاشان و شماره ملی 1262203244 ششدانگ یکباب باغچه خانه به مساحت 
1845.08 متر مربع پالک 1451فرعی مفروز از 500و500مکررو 585و649و612 فرعی 

از 25 اصلی.
23-رای شماره 730 هیات : زهراخانم مبین رهنی فرزند امیر به شماره شناسنامه 2 
از نطنز و شماره ملی 1239505671 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 357.47 متر مربع 

پالک 1450فرعی مفروز از 500 فرعی از 25 اصلی.
24-رای شماره 749 هیات : اس��داله ش��اه مال قمصری فرزند عبدالقیوم به شماره 
شناسنامه 154 از کاشان و شماره ملی 1262515149 ششدانگ یکباب باغچه خانه 

به مساحت 583.60 متر مر بع پالک 2709فرعی مفروز از 316 فرعی از 49 اصلی.
25-رای شماره 764 هیات : ناصر نجاتی مطلق فرزند باقر به شماره شناسنامه 69186 
از قم و شماره ملی 0380697777ششدانگ یکبابخانه به مساحت 409.95 متر مربع 

پالک 1449فرعی مفروز958 فرعی از 25 اصلی .
26-رای شماره 765 هیات : زهرا تاج فیروزه فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 665 
از کاشان و شماره ملی 6199982428 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 300 متر مربع 

پالک شماره 1745 فرعی مفروز از 896 فرعی از 252 اصلی.
تاریخ انتشار اول:1394/10/23
تاریخ انتشار دوم :1394/11/10

م الف:1529 محمدرضا لطفی مفرد- رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

تحدید حدود اختصاصی 
10/381 شماره:1394/04/161581-1394/10/17 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
دو قطعه زمین متصل بهم مزروعی سه قفیزی پالک شماره 1493 فرعی از شماره 128-

اصلی واقع در هنجن جزء بخش ده حوزه ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام مسلم تقی زاده هنجنی فرزند ماشااله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اس��ت اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ش��نبه مورخ 1394/11/17 
ساعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین ی��ا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.تاریخ انتش��ار:1394/10/23 

م الف:317 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
اخطار اجرایی

10/438 شماره:94-228ش14 به موجب رای ش��ماره 871 تاریخ 94/5/28 شعبه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا 
طواغیش به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال رسمی س��ند فولکس واگن گلف به ش��ماره انتظامی 535/13ن43 و مبلغ 
170/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له 
مهدی جوانی فرزند اکبر به نشانی اصفهان – خ.کهندژ – بعد از چهارراه صمدیه لباف 
– ک73- کارگاه7- سمت چپ و نیم عشر حق االجرا طبق مقوم دادخواست به مبلغ 
50/000/000 ریال. 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:29090 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
10/455 ش��ماره دادنامه : 1477-94/9/28 ب��ه تاریخ 94/9/25 در وق��ت فوق العاده 
جلس��ه ش��عبه 9 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی امض��اء کننده 
ذیل تشکیل اس��ت و پرونده کالسه 940870 تحت نظر اس��ت. قاضی شورا با توجه 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل اعالم می��دارد. خواهان: 
مهدی ترابی به نش��انی اصفهان – بلوار ملت –مجتمع تجاری بلوار – ش��ماره31 
خوانده: بهزاد نجارزادگان به نش��انی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ یازده 
میلیون و دویست هزار ریال وجه 5 فقره چک رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای مهدی ترابی فرزند غالمعلی به طرفیت آقای به��زاد نجارزادگان فرزند رضا به 
خواس��ته مطالبه وجه به میزان یازده میلیون و دویس��ت هزار ری��ال موجب 5 فقره 
چک به ش��ماره 565133-84/4/9و565134-84/5/9و565135-84/6/9و565136-

84/7/9و565137-84/8/9 عهده بانک کش��اورزی به انضمام خس��ارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه 
ایرادات در اس��ناد تجاری در صورت انتقال این اس��ناد از دارنده اولیه به شخص یا 
اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و الیحه دفاعیهای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به 
نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد 
و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و با 
عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و  احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه 
و  صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص 
حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنی 
و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/اصول 
اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه 
خوانده تا میزان مورد خواسته دانس��ته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به 
نظریه مش��ورتی اعضاء محترم ش��وراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 

1257- 1258-1284-1286-1321- 1324 قانون مدنی و مواد 310-311-314 تجارت 
و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفساریه 
تبصره الحاق��ی ماده 2 قانون اص��الح موادی از قانون ص��دور چک مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیرامون خس��ارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 
یازده میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 600/000 ریال 
هزینه نشر آگهی و مبلغ 300/000 ریال بابت خسارات دادرسی )هزینههای دادرسی و 
ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه/ وجوه اسناد/تجاری مس��تند دعوی از تاریخ های سررسید به 
ش��رح فوق تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بان��ک مرکزی که حین االجراء 
محاسبه و تعیین می ش��ود در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره غیابی و 
ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا 
و س��پس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. م الف:29088 شعبه 9 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای

10/456 شماره دادنامه : 1580-94/9/29 به تاریخ 94/9/12 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است و پرونده کالسه 1009/94 تحت نظر است. قاضی ش��ورا با توجه به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل اعالم میدارد. خواه��ان: رضا قربانی 
تشنیزی نش��انی اصفهان – بلوار کشاورز – خ.کش��اورزی – ک.ش سالم پورنیا – 
پالک114- خوانده: رحیم اسدی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای رضا قربانی تش��نیزی فرزند اسدا... به طرفیت آقای 
رحیم اسدی فرزند محمدمهدی به خواس��ته مطالبه وجه به میزان 47/000/000 ریال 
موجب یک فقره چک به ش��ماره 571378 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات 
دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/

اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این  اسناد از دارنده اولیه 
به شخص یا اش��خاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ  قانونی در جلسه 
دادرس��ی حضور نیافته و الیحه دفاعیهای ارس��ال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین 
یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائ��ه ننموده و دعوی مطروحه مصون از 
هرگونه تعرض و ایراد و مس��تندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی ماندهاند 
فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و  احراز ذینفع بودن 
خواهان در دعوی مطروحه و  صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و 
امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و 
مدلول ماده  1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر 
به اینکه وجود/اصل سند/اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و 
ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده 
استصحاب دین و توجها به نظریه مش��ورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف 
مصوب 1387/4/18 و م��واد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 
مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 522-519-515-503-198-197-194 
ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفس��اریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی 
از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل 
مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ چهل و هف��ت میلیون ریال 47/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 180/000 ریال بابت خس��ارات دادرسی )هزینههای 
دادرسی و هزینه نش��ر آگهی و ورودی دادخواس��ت و اوراق دادخواست و تصدیق 
منضمات به دادخواس��ت و  پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه/وجه سند/وجوه اسناد/

تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید )94/2/10( تا زمان وصول بر مبنای نرخ 
تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان 
محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و س��پس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.

ضمنا قرار تامین خواسته نیز از همین شعبه به شماره دادنامه 892-94/6/14 صادر 
گردیده است. م الف:29096 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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اخبار کوتاه خبر

ورزشکار س��ه گانه چهارمحال و بختیاری، در طرح اس��تعدادیابی آسیا از سوی 
کنفدراسیون این رشته پذیرفته شد.

مسوول روابط عمومی ورزش سه گانه چهارمحال و بختیاری گفت:امین سقایی 
دهکردی از سوی کنفدراسیون ورزش سه گانه برای شرکت در این طرح پذیرفته 

شده است.
مسعود مقیم دهکردی،در گفت وگو با ایرنا افزود:این ورزشکار شهرکردی به همراه 
علی رضوانی از سمنان به عنوان دو ورزشکار و جاسم منوچهری به عنوان مربی در 

این طرح حضور خواهد داشت. 
وی گفت:کنفدراسیون ورزش سه گانه آس��یا،اردوی استعدادیابی قاره ای را در 
راستای اهداف اتحادیه جهانی و کنفدراسیون آسیا جهت توسعه ورزش سه گانه 

از تاریخ 25 تا 31 ژانویه برابر با 5 تا 11 بهمن ماه برگزار می کند.
به گفته وی این اردو ،در اس��تان رایونگ تایلند برگزار می ش��ود و از جمهوری 
اسالمی ایران نیز دو ورزشکار سه گانه کار به همراه یک مربی، در این اردو شرکت 

خواهند کرد.
به گفته وی،امین سقایی دهکردی از چهارمحال و بختیاری قهرمان سه مرحله 
مسابقات قهرمانی لیگ باش��گاه ها در رده جوانان بوده و علی رضوانی از استان 

سمنان قهرمان مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور است.
به گزارش ایرنا،چهارمحال و بختیاری یکی از قطب های ورزش سه گانه در ایران 
است و قرار بود که پایگاه استعدادیابی ورزش سه گانه از سوی فدراسیون این رشته 

نیز استان راه اندازی شود.
ورزش سه گانه متشکل از سه رشته ورزشی دوچرخه سواری ، دوومیدانی و شنا  

می باشد. 

معاون توسعه مدیریت و منابع انس��اني استاندار چهارمحال و بختیاري 
گفت: براي ارتقاي کمي و کیفي خدمات رساني به مردم، باید نظارت بر 
عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت افزایش یابد. سیامک سلیماني 
دش��تکي در کارگ��روه دفاتر پیش��خوان خدمات دول��ت چهارمحال و 
بختیاري اظهار کرد: نظارت دقیق بر نحوه فعالیت و خدمات رساني این 
دفاتر، باعث ترغیب دس��تگاه هاي اجرایي دیگر، در برون سپاري برخي 
خدمات خواهد شد. وي تأکید کرد: پرداخت هزینه کمتر، صرفه جویي 
در وقت و س��رعت در ارائه خدمات به م��ردم، از مهم ترین مزایاي برون 
سپاري برخي خدمات دس��تگاه هاي اجرایي به شمار مي رود. سلیماني 
دشتکي افزود: دستگاه هاي اجرایي چهارمحال و بختیاري، باید نسبت به 
شناسایي خدمات قابل واگذاري خود به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، 
اقدامات الزم را انجام دهند. وي خاطر نشان کرد: اجراي تمامي مصوبات 
کارگروه دفاتر پیش��خوان خدمات دولت اس��تان از سوي دستگاه هاي 
اجرایي، ضرورت و الزام دارد. هم اکنون 15۹ دفتر پیش��خوان خدمات 

دولت در چهارمحال و بختیاري، فعالیت دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه 
ایمان و تهذیب نفس کلیدی ترین ابزار برای مبارزه با جنگ نرم دش��من است، 
گفت:  اگر نور ایمان، تهذیب نفس، معرفت، س��ازندگی و خودسازی درونی در 

وجود انسان نهادینه شود قطعاً جنگ نرم دشمن بی اثر خواهد شد.
حجت االسالم  محمدعلی نکونام در جمع رزمندگان تیپ 44 قمر بنی هاشم)ع( 
استان، انسان تربیت یافته در مکتب اسالم را در برابر شیاطین و دشمنان مقاوم 
و استوار دانس��ت و اظهار کرد: اگر انس��ان مس��لمان در انجام واجبات و ترک 
محرمات جدی باش��د و پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت عصم��ت و طهارت )ع( را 
الگوی زندگی و کار خود قرار بدهد و بتوان��د در جهت تربیت دینی قرار بگیرد 
و دیگران را نیز در این مس��یر قرار دهد به طورقطع هیچ جنگی و هیچ قدرتی 
نمی تواند در مقابل او ایستادگی کند.وی ایمان و تهذیب نفس  را کلیدی ترین 
ابزار برای مبارزه با جنگ نرم دشمن خواند و گفت: اگر نور ایمان، تهذیب نفس، 
معرفت، سازندگی و خودسازی درونی در وجود انسان نهادینه شود قطعاً جنگ 
نرم دشمن بی اثر خواهد شد.امام جمعه شهرکرد تأکید کرد: حضور پاسداران، 
بسیجیان و سربازان سرافراز در مناطق عملیاتی به منظور مرزبانی، حفاظت و 
صیانت از انقالب اسالمی یکی ازبهترین و ارزش��مندترین کارها در نزد خدای 
متعال است؛ زیرا کسانی که در این مناطق حضور بهم می رسانند عالوه بر این 
که از نظام اسالمی پاس��داری می کنند، جهاد و تربیت دینی که در وجودشان 
نهادینه شده است  را عماًل به نمایش می گذارند.امام جمعه شهرکرد مرزبانی را 
یکی از زیباترین عبادت ها در دین مبین اسالم دانست و تصریح کرد: یک مرزبان 
از مرزهای اسالم و انقالب نشأت گرفته از اسالم ناب حراست و حفاظت می کند و 
قطعاً اجر و پاداش مرزبان نزد خدای متعال هزاران برابر از آن کسی است که شب 
تا صبح شب زنده داری می کند و نماز ش��ب می خواند.وی مرزبانان و مرزداران 
را حافظ امنیت و آرامش کشور دانس��ت و تصریح کرد: هر چه آبادانی، خدمت، 
ارتقای فکر، فرهنگ، ایمان، اعتقادات در کشور صورت می گیرد و مردم بیشتر 
به سمت کمال و س��عادت حرکت می کنند قطعا ش��ما مرزبانان در آن سهیم 
هستید.حضور در شلمچه، اروند کنار و یادمان شهدای والفجر هشت و بازدید از 
مقرهای رزمندگان تیپ 44 قمربنی هاشم)ع( در مناطق مرزی جنوب کشور از 
برنامه های سفر دو روزه نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری و امام جمعه 

شهرکرد در استان خوزستان بود.

ورزشکار شهرکردی در طرح 
استعدادیابی آسیا پذیرفته شد

ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد 
دفاتر پیشخوان خدمات دولت

ایمان و تهذیب نفس کلیدی ترین ابزار 
برای مبارزه با جنگ نرم دشمن است

 استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: جشنواره خیرین 
مدرسه س��از چهارمحال و بختیاری برای نخستین بار به 

صورت ملی برگزار می شود.
قاسم س��لیمانی دشتکی، با اش��اره به برگزاری جشنواره 
خیرین مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری به صورت ملی، 
اظهار داشت: این جشنواره برای نخستین بار در خارج از 

استان و به صورت ملی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه جشنواره خیرین مدرسه ساز چهارمحال 
و بختیاری ط��ی برنامه ریزی های انجام ش��ده در تهران 
برگزار می شود، عنوان کرد: جشنواره خیرین مدرسه ساز 
چهارمحال و بختیاری روز 2۸ دی ماه سالجاری با حضور 

خیرین در شهر تهران برگزار می شود.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: اس��تان 
چهارمحال و بختیاری نیازمند کمک خیرین برای توسعه 
فضاهای آموزش��ی و مناسب سازی مدرس��ه ها ست که 
خیرین می توانند در این مس��یر گام ه��ای بلندی برای 

توسعه این استان و رفع کمبود های آموزشی بردارند.
وجود بیش از ۱۰۰ مدرسه فرس�وده در چهارمحال 

و بختیاری
وی ادامه داد: هم اکنون مدارس فرسوده بسیاری در این 
استان وجود دارد که تعداد آنها بیش از 1۰۰ مدرسه است 
و این مدارس نیازمند بازسازی هستند که اعتبارات استان 

جوابگوی مخارج سنگین سخت و ساز این مدارس نیست.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین در این 
استان بسیاری از پروژه های مدرسه سازی نیمه تمام است 

که نیازمند اعتبار برای اتمام این پروژه ها هستند.
قاسم سلیمانی دشتکی با بیان اینکه خیرین در راستای 
برخورداری دانش آموزان این استان از فضاهای مناسب 
و استاندارد آموزشی می توانند گام های بلندی بردارند، 
یادآور ش��د: بس��یاری از م��دارس اس��تان چهارمحال و 
بختیاری همچنین نیازمند مقاوم سازی هستند که مقاوم 

سازی این مدارس نیز اعتبار بسیاری زیادی می خواهد.
مش�ارکت ۲۰۰ خیر در س�اخت فضاهای آموزشی 

چهارمحال و بختیاری طی سال های گذشته
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: علت برگزاری 
این جش��نواره در اس��تان تهران جذب خیرین کشوری 
برای مش��ارکت در ساخت و نوس��ازی مدارس در استان 

چهارمحال و بختیاری بوده است.
وی عنوان کرد: طی سال های گذشته خیرین مدرسه ساز 
در مسیر نوسازی فضای های آموزشی کمک های بسیاری 
انجام داده اند که تاکنون حدود 24۰ پروژه آموزش��ی با 
مش��ارکت 2۰۰ خیر در اس��تان چهارمحال و بختیاری 

احداث شده است.
قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد: امیدواریم خیرین حضور 
پر رنگی در این جش��نواره داشته باش��ند و ما را در مسیر 
ساخت مدارس جدید، مقاوم سازی و نوسازی مدارس در 

استان چهارمحال و بختیاری یاری کنند.
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معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور بانوان و خانواده نهاد ریاست جمهوری:

اشتغال، مهم ترین مطالبه زنان تحصیلکرده است
مدیرکل فنی وحرفه ای استان مطرح کرد:

ارائه بیش از یک میلیون نفر 
ساعت آموزش 

فرمانده انتظامي استان:

6۲ فقره سرقت در پرونده یک 
سارق حرفه اي

بانوان متخصص و تحصیلکرده چهارمح��ال و بختیاری مهم ترین مطالبه و 
دغدغه خود را اش��تغال و فراهم کردن زمینه به کارگیری در دستگاه های 

اجرایی عنوان کردند.
به گزارش ایرنا،جمعی از بانوان نخبه و تحصیلکرده چهارمحال و بختیاری در 
نشست با معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور بانوان و خانواده نهاد 

ریاست جمهوری،بر تحقق این امر تاکید کردند.
در این نشس��ت تعدادی از بانوان به نمایندگی از س��ایر زن��ان تحصلکرده، 

مشکالت و مطالبات خود را مطرح کردند. 
جذب نیروهای بومی در نهادها و دستگاه ها،توجه به امر اشتغال زنان به ویژه 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی، برخورداری از حمایت های حقوقی و توسعه 
امکانات تفریحی و ورزشی ویژه بانوان از جمله مطالبات مطرح شده در این 

نشست بود.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور بانوان و خانواده نهاد ریاس��ت 
جمهوری در این نشس��ت گفت:زنان جامع��ه باید با تقوی��ت جامعه مدنی 
و توضیح مفاهیم آن ب��رای فرزندان خود، همراهی،تحمل و دوس��تی را به 

کودکان خود بیاموزند.
اطهره نژادی در نشست صمیمی با جمعی از زنان این استان، افزود:در همین 
راستا زنان باید روش هایی منطبق با شرایط استان را طراحی و بر اساس آن 
فرزندان خود را تربیت و آموزش دهند تا در آینده شاهد حضور زنان موفق و 

تاثیرگذار در جامعه باشیم.
وی ب��ا تاکید بر به��ره گی��ری از ظرفیت ها و پتانس��یل های اس��تان برای 
اشتغالزایی زنان، تصریح کرد: این استان در حوزه صنایع دستی و گردشگری 
دارای ظرفیت های بسیار زیادی است که می توان از این ظرفیت برای توسعه 

اشتغال زنان بهره گرفت.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور بانوان و خانواده نهاد ریاس��ت 
جمهوری خاطرنش��ان کرد: اگر زنان جامعه توانمند ش��وند اقتصاد استان 

متحول و بسیاری از مشکالت اقتصادی برطرف می شود.
نژادی، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ای با کانون وکالی کشور، اظهار کرد : بر 
اساس این تفاهمنامه مقرر ش��ده تا برای زنانی که نیازمند حمایت حقوقی 
هستند و توان مالی ندارند، وکیل معاضدتی در نظر گرفته شود که این طرح 

به طور پایلوت در یکی از استان های کشور در حال اجراست.
وی خاطرنش��ان کرد: معاونت امور بانوان و خانواده یک نهاد سیاست گذار 
 اس��ت و بودجه عمرانی ندارد، اما مش��کالت و مطالبات مطرح ش��ده را به 
دستگاه های مربوط منتقل می کند تا با همکاری و همفکری این مشکالت 
برطرف شود.چهارمحال و بختیاری نزدیک به 6۰هزار دانشجو در رشته ها و 

مقاطع مختلف تحصیلی دارد.

مدیرکل فنی وحرفه ای استان چهارمحال و بختیاری گفت: یک میلیون و 4۷۹ 
هزار نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای به ۹ هزار و 14 نفر در استان ارائه شد.

محمود تقی پور، اظهار داش��ت: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و 4۷۹ 
هزار نفر س��اعت آموزش فنی و حرفه ای ب��ه ۹ هزار و 14 نفر در رش��ته های 

کشاورزی، صنعت و خدمات ارائه شده است.
وی با بیان اینکه 13۸آموزش��گاه آزاد در اس��تان فعالیت می کنند، افزود: از 
مجموع 13۸ آموزشگاه 6 آموزشگاه در حوزه خدمات، ۸ آموزشگاه در بخش 
کش��اورزی، 1۹ آموزش��گاه در حوزه فرهنگ و هنر و مابقی در حال حاضر 
غیرفعال هستند.مدیرکل فنی وحرفه ای استان چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه در ۹ ماهه نخست امسال 6 هزار نفر کارت مهارت دریافت کرده اند، گفت: 
در راستای حمایت از بخش خصوصی تفاهم نامه ای با دانشگاه آزاد سما و اداره 

کمیته امداد استان منعقد شده است.
تقی پور با بیان اینکه کاهش آسیب های اجتماعی و آموزش بهبود یافته گان 
از دیگر برنامه های اداره فنی وحرفه ای استان است، خاطرنشان کرد: زمینه 
آموزش و اشتغال زندانیان و بهبودیافتگان مواد مخدر باید در استان فراهم 

شود.

فرمانده انتظامي اس��تان چهارمح��ال و بختیاری گفت: با ت��الش ماموران 
کالنتري 13 امام خمیني)ره( شهرکرد، سارق حرفه اي داخل خودرو با 62 

فقره سرقت دستگیر شد.
س��ردار نورعلي یاري در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 
)ایس��نا( ، منطقه چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: به دنبال وقوع چندین 
فقره سرقت داخل خودرو در محدوده غرب شهرکرد، رسیدگي به موضوع، در 
دستور کار ماموران کالنتري 13 امام خمیني)ره( این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسي هاي دقیق و جمع آوري ادله و آثار به جامانده 
از سارق و همچنین با اس��تفاده از تصاویر به دست آمده از دوربین هاي مدار 

بسته، سارق را شناسایي و تحت تعقیب قرار دادند.
یاری گفت: با شناسایي مخفیگاه و محل هاي تردد سارق، ماموران با هماهنگي 
مقام قضایي در یک عملیات غافل گیرانه متهم را دس��تگیر و در بازرسي از 
مخفیگاه وي مقادیر قابل توجهي اموال مسروقه شامل: رادیو ضبط خودرو، 

فلش مموري، تبلت و کیف دستي کشف کردند.
وی خاطر نش��ان کرد: س��ارق در تحقیقات مقدماتي به 62 فقره س��رقت 

محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و به مراجع قضایي معرفي شد.

کارخانه تخصصی تولید خوراک آبزیان به روش اکسترود و با ظرفیت 12 هزار 
تن، در منطقه فالرد شهرستان لردگان، در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

مدی��ر صنای��ع کش��اورزی اداره کل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: ای��ن کارخان��ه ب��ا س��رمایه گ��ذاری 5۰ میلی��ارد 
ریالی بخ��ش خصوصی ب��ا اس��تفاده از تس��هیالت بانک��ی و حمایت های 
فنی صنایع کش��اورزی آماده بهره برداری ش��ده اس��ت.طهمورث فتاحی 
افزود: ای��ن واح��د تولی��دی در زمینی ب��ه مس��احت 3 ه��زار و 5۰۰ متر 
مربع، ب��ا زیربنای ی��ک ه��زار و 3۰۰ متر و اش��تغالزایی 2۹ نف��ر در ناحیه 
صنعت��ی بخش فالرد شهرس��تان لردگان احداث ش��ده اس��ت.وی، افتتاح 
کارخانه تولید خ��وراک آبزیان به روش اکس��ترود را ظرفیت��ی برای آبزی 
 پروران منطق��ه دانس��ت و اضافه ک��رد: پرورش دهن��دگان ان��واع ماهی ،

می توانند با کمترین هزینه حمل و نقل، خوراک م��ورد نیاز مزارع را تأمین 
کنند.فتاحی گفت: جذب سریع آب با دوام بسیار طوالنی در آب، تنظیم دقیق 
شناوری خوراک متناسب با عادت تغذیه ای ماهی و فراوری و ژالتینه شدن 

مواد خوراکی از مزایای تولید خوراک آبزیان به روش اکسترود است.
وی، بهبود فرآیند هضم و جذب، یک دست بودن با اندازه های دقیق و بدون 
ذرات شکسته، کاهش و از بین رفتن ترکیبات ضد تغذیه ای و آلودگی های 
موجود در مواد اولیه و استریلیزه ش��دن خوراک را از دیگر مزیت های تولید 
خوراک آبزیان به این روش برش��مرد.مدیر صنایع کشاورزی اداره کل جهاد 
کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری، از افزایش س��رعت رشد و بهبود 
ضریب تبدیل و در نتیجه کوتاه ش��دن دوره پرورش، کیفیت بهتر و افزایش 
سودآوری به عنوان دیگر مزایای تولید خوراک آبزیان به روش اکسترود یاد 

کرد.فتاحی، با اش��اره به اینکه چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف 
صنایع تبدیلی کشاورزی از جمله بخش شیالت دارای استعدادهای زیادی 
است که می تواند نقشی اساسی در ایجاد اش��تغال، فرآوری و ارزش افزوده 
ایفا کند، تأکید کرد: تقویت و پش��تیبانی از فعالیت ه��ای اقتصادی بخش 

کشاورزی، ضامن نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: در حال حاض��ر تولید کنندگان خوراک آبزی��ان در چهارمحال و 
بختیاری، عالوه بر تأمین نیاز مزراع پرورش ماهی اس��تان و بخش زیادی از 
نیاز 24 استان کشور، محصول خود را به 6 کشور همسایه نیز صادر می کنند.

بخش فالرد از توابع شهرس��تان لردگان در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
است که مرکز آن )شهر مال خلیفه( در فاصله 1۷۰ کیلومتری جنوب شرقی 

شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

کارخانه تولید خوراک آبزیان به روش اکسترود در لردگان آماده بهره برداری شد

برای نخستین بار در چهارمحال و بختیاری؛

جشنوارهملیخیرینمدرسهسازبرگزارمیشود

در شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری که 
با حضور استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و مدیران استانی در استانداری این استان برگزار شد 12 

طرح به مرحله تصویب رسید.
این طرح ها عباتن��داز: اجرای طرح اتاق��ک نگهبانی در 
زمینی به مساحت 3۰ متر مربع از اراضی زراعی موسوم 
به پردنجان.اجرای ط��رح پرورش ماه��ی در زمینی به 
مساحت 4 هزار متر مربع از اراضی ملی در روستای ترکی 
از بخش بازفت شهرستان کوهرنگ که با 1۷ رای موافق 
به تصویب رسید.طرح قرنطینه دامپزشکی به درخواست 
اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری که در زمینی 
به مساحت یک هزار و 43 متر مربع از اراضی ملی موسوم 
به ده چنار علیا از توابع شهرستان لردگان اجرا خواهد شد 

که با 1۷ رای موافق به تصویب رسید.

تصویب طرح م��رغ تخم گذار در زمینی به مس��احت ۸ 
هزار متر مربع از اراضی ملی پالک کیان با 16 رای موافق 
انجام شد.تصویب اجرای طرح هتل آپارتمان در زمینی به 
مس��احت 1 هزار و ۷4۰ متر مربع از اراضی زراعی تحت 
پالک 442 اصلی موس��وم به ده چش��مه از توابع بخش 
فاراسان با 1۷ رای انجام شد.اجرای طرح احداث پایگاه 
پاراگالیدر در زمینی به مس��احت 15/1 هکتار از اراضی 
ملی پالک 1 فرع��ی، 1415 اصلی موس��وم به الت آباد 
فرخش��هر که با 1۷ رای به تصویب رس��ید.اجرای طرح 
اتاقک نگهبان��ی در زمینی به مس��احت 25 متر مربع از 
اراضی زراعی موس��وم به باباحیدر که با 1۷ رای در این 
جلسه به تصویب رس��ید.تصویب اجرای طرح ایستگاه 
پمپاژ آب، مجری شرکت پتروشیمی لردگان در زمینی 
به مساحت یک هزار و 5۰۰ متر مربع از اراضی ملی بخش 

مرکزی شهرستان لردگان موسوم به گرداب سفال انجام 
شد.تصویب طرح مجموعه تفریحی، فرهنگی و ورزشی 
قزلحصار که مجری طرح ش��هرداری شهر کیان است و 
در زمینی به مس��احت 21/6 هکتار در بخشی از اراضی 
ملی موس��وم به تپه قزلحصار واقع در حریم شهر کیان 
انجام خواهد شد.اجرای طرح پرواربندی بره در زمینی به 
مساحت یک هزار و 5۰۰ متر مربع از اراضی بخش فالرد 
موسوم به دودانگه که در این جلسه و با 1۸ رای به تصویب 
رس��ید.تصویب طرح اجرای تغییر کاربری از زراعت آب 
موجود ب��ه پایگاه امداد و نجات به درخواس��ت جمعیت 
هالل احمر فارسان در زمینی به مساحت یک هزار متر 
مربع از راضی ملی بخش مرکزی موسوم به قریه ده چشمه 

فارسان با 14 رای.
آخرین طرح تصویب شده در این جلسه طرح تولید بتن 
سیال یا بتن آماده در زمینی به مساحت ۷ هزار متر مربع 
از بخشی از اراضی ملی موسوم به قبر ولی خان فرادنبه از 

توابع شهرستان بروجن انجام شد.

تصویب ۱۲ طرح در شورای برنامه ریزی
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بهترین های فناوری در الس وگاس؛

از جـوراب نـوزاد تا میـدان پینت بـال

بهترین های نمایشگاه CES الس وگاس آمریکا در سال ۲۰۱۶ میالدی از نگاه مردم به شرح ذیل است:

 ۱- جوراب هوش��مند نوزاد که قابل شست وشو اس��ت و می تواند به گوشی هوشمند متصل  شود، 
دارای »پالس اکسیمتر« است و  می تواند ضربان قلب و سطح اکس��یژن خون نوزاد را بررسی کند 
و زمانی که ضربان قلب نوزاد از حالت عادی خارج ش��ود،  به صورت خودکار پیام هشدار به گوشی 

هوشمند ارسال می کند.
۶- تلویزیون OLED شرکت LG که قادر است وضوح تصویر را به بهترین کیفیت ممکن نمایش 

دهد.

۲-میدان پینت بال شبیه سازی شده که دارای دستگاه heads-up display است و به صورت کاله 
مخصوصی بر روی سر قرار می گیرد. این میدان می تواند اطالعات مربوط به هدف گیری و میدان نبرد 

را روی شیشه آن نشان داده  و بازیکن پینت بال را در محیط واقعیت مجازی قرار دهد.

۷- ساخت هواپیمای بدون سرنشین EHang ۱۸۴ که قادر به حمل یک نفر است و با گرفتن برنامه 
می تواند شخص را به مقصد مورد نظر برساند. همچنین حداکثر سرعت آن ۶۰ مایل در ساعت بوده 

و می تواند تا ارتفاع حداکثر ۱۱ هزار پا به پرواز در آید.

۴- خودروی برقی شرکت فولکس واگن که قادر است ظرف ۱۵ دقیقه ۸۰ درصد از ظرفیت باتری 
خود را شارژ کند.

۵-تلفن همراه Huawei مدل phablet ۸ Mate که از رم ۳ و ۴ گیگ بر خوردار و دوربین آن ۱۶ 
مگاپیکسل است. این گوشی قدرت ۴۰۰۰ میلی آمپر دارد ؛ باریک و از صفحه ۶ اینچ برخوردار است. ۸-کیت آموزش��ی ربات س��از LEGO که از ۲۸۰ تکه تشکیل شده اس��ت و برای دانش آموزان ۳- بلوتوث مسیریاب که برد آن ۳۵۰۰ متر است و می تواند ۲۲ بلوتوث را کانکت کند.

دبستانی طراحی شده تا بتوانند رباتی موتوردار بسازند.

ابالغ رای 
10/457 کالسه پرونده:1074/94 شماره دادنامه:1429-94/8/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رس��ول صادقی فرزند محمود نشانی 
اصفهان – خ.کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت کاوشگر رایانه خوانده: 
اکبر سیم جور فرزند باقر نشانی مجهول المکان خواس��ته: الزام خوانده به پرداخت 
مبلغ 6/650/000 ریال بابت 2 فقره چک به ش��ماره ه��ای 1- 833775و833773-2 
بانک تجارت و هزینه – دادرسی و نش��ر آگهی و خس��ارت تاخیر تادیه گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست رسول صادقی به طرفیت اکبر 
سیم جور به خواس��ته مطالبه مبلغ 6/650/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 
1- 833775-88/9/6 و 2- 833773-87/11/6 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی از طریق روزنامه نصف جهان به ش��ماره 2487 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به استناد 
مواد 198و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و م��واد 315و310و309و307و249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 6/650/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 210/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه های نشر 
آگهی به پرداخت خس��ارات تاخیر و تادیه از تاریخ 1- 88/9/6و2-87/11/6 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه خواهد بود.م الف:29101 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/458 کالس��ه پرونده:1075/94 ش��ماره دادنامه:1430-94/8/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه هشت ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: رس��ول صادقی فرزند محمود 
نشانی اصفهان – خ.کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت کاوشگر رایانه 
خوانده: حمزه علی افشاری فرزند شهباز نشانی مجهول المکان خواسته: الزام خوانده 
به پرداخت مبلغ 3/700/000 ریال بابت 2 فقره چک به شماره های 034540و034538بانک 
رفاه کارگران و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست رس��ول صادقی به طرفیت حمزه علی 
افش��اری به خواس��ته مطالبه مبلغ 3/700/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 
1- 034540-94/2/25 و 2- 034538-93/12/25 عهده بانک رفاه کارگران به انضمام 
خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول 
مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی از طریق روزنامه نصف جهان به شماره 
2487 وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 3/700/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 210/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه های نشر آگهی 
به پرداخت خس��ارات تاخیر و تادیه از تاریخ 1- 94/2/25و2-93/12/25 لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
خواهد بود.م الف:29102 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/459 کالسه پرونده: 527/94 شماره دادنامه: 946-94/6/23 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی صادق زاده نشانی: خ.آتشگاه – بعد 

از چهارراه دوم – ج.پل عابر پیاده – موسس��ه حقوقی راه صادق خواندگان: اشکان 
شاهمنصوری – احسان شاهمنصوری هر دو به نش��انی: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای مهدی صادق زاده به طرفیت آقایان اشکان شاهمنصوری – 
احسان شاهمنصوری  به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک به شماره 
4302882/33-93/12/20 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 
بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/12/20( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 

م الف:29106 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/460 کالسه پرونده: 174/94شماره دادنامه:1362-94/8/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: توحید یک رنگی نشانی: خمینی شهر – بلوار 
منتظری – کوچه101- پالک69 خوانده: خدیجه قائدی بارده نش��انی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی آقای توحید یک رنگی به طرفیت خانم خدیجه قائدی 
بارده به خواسته مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال وجه چک به شماره 93/12/25-658241 
به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/12/25( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:29107 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/461 ش��ماره دادنامه:9409970350101223 ش��ماره پرون��ده:9409980350100182 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940211 خواهان: خانم منا ودادی فرزند بیژن با وکالت آقای 
یوس��ف دبیرزاده فرزند خسرو به نش��انی اصفهان – خیابان فرشادی – ساختمان 
زند – طبقه اول – واحد نهم خوانده: آقای حسین گودرزی فرزند غالمحسین به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- 
مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی 
به شرح ذیل انش��اء رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم منا ودادی با 
وکالت آقای یوسف دبیرزاده به طرفیت آقای حسین گودرزی به خواسته مطالبه وجه 

به مبل��غ 151/300/000 ریال بابت وجه دو فقره چک به ش��ماره 8568 مورخ 91/4/15 
مبلغ 126/300/000 ریال و 260161 م��ورخ 93/11/18 مبلغ 25/000/000 ریال بانضمام 
خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که 
حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از 
ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال 
ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 519و198و194 
آیین دادرسی مدنی و مواد 315و249و313و310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 
2 قانون اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 151/300/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان 
وصول براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه 
از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات 
دادرس��ی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و 
ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز 
 قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز اس��تان می باش��د.م الف:29109 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

10/463 شماره دادنامه:9409976836800096 شماره پرونده:9309980352101277 شماره 
بایگانی ش��عبه:940206 خواهان: خانم سیمین میرجان به نش��انی زینبیه – نرسیده 
به بیمارس��تان حضرت زهرا – پش��ت مدرس��ه مدنی – آخر کوچه میثم –چهارراه 
دوم – س��مت راس��ت – درب زرد رنگ نرده دار – روبروی نانوایی و سوپری – منزل 
میرجان در ص پیوست الیحه نیز اعالم ش��ده: خیابان زینبیه – باالی مدرسه مدنی 
– کوچه27- کوچه میثم –وسط کوچه – چهارراه دوم – در کوچه نرده دار زرد رنگ – 
روبروی سوپری – یک نانوایی می باشد خوانده: آقای حسین منصوری فرزند جواد به 
نشانی مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: خواسته خواهان خانم سیمین میرجان فرزند محمدجان به طرفیت حسین 
منصوری فرزند جواد صدور حکم طالق به لحاظ عسر و حرج می باشد خواهان اعالم 
نموده طبق سند ازدواج عادی پیوست پرونده با خوانده ازدواج دائم نموده است و مدت 
7 سال است که شوهرش ناپدید شده و اعتیاد داشته و در این اواخر شیشه مصرف 
می کرده و بچه هایم را از طریق کمکهای خیریه و کمیته امداد بزرگ کردم و خواستار 
صدور حکم طالق می باش��م خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر 
نشده و دفاعی ننموده اس��ت دادگاه جهت اصالح ذات البین و تحکیم مبانی خانواده 
موضوع را ب��ه داوری ارجاع که خوانده از معرفی داور امتن��اع نموده و تالش دادگاه و 
مرکز مشاوره در جهت اصالح ذات البین موثر واقع نشده است و تالش دادگاه و مرکز 
مش��اوره در جهت اصالح ذات البین موثر واقع نشده اس��ت دادگاه با توجه به شرح 
خواسته خواهان و س��ند نکاحیه پیوس��ت پرونده و اینکه خوانده برابر استشهادیه 
پیوست پرونده و تحقیقات مرجع انتظامی همسر و فرزندان خود را رها نموده و نفقه 
ای به آنها پرداخت ننموده است و طبق استشهادیه و گواهی امام جماعت محل زندگی 
وی سرپرستی فرزندان در این مدت به عهده مادرشان بوده است از نظر دادگاه خوانده 
شرایطی را ایجاد نموده است که موجبات عسر و حرج زوج را فراهم نموده است و با 
وارد دانستن دعوی خواهان به استناد مواد 1129و1130 قانون مدنی و مواد 194و195 
قانون مدنی افغانس��تان و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 حکم به 
الزام زوج به طالق زوجه صادر و اعالم می گردد دفترخانه طالق مکلف است در صورت 
امتناع زوج به نمایندگی از طرف دادگاه نسبت به اجرای صیغه طالق اقدام نماید نوع 
طالق با توجه به ماده 197 قانون مدنی افغانستان رجعی می باشد فرزندان مشترک 
همگی بالغ و کبیر می باش��ند و حضانت از فرزند خردس��ال به نام افشین به زوجه 
واگذار می گردد زوجه مهریه و نفقه خود و فرزن��دش را مطالبه نکرده و ادعای مالی 
دیگری نیز مطرح ننموده است مدت اعتبار اجرای این حکم از تاریخ ابالغ رای فرجامی 
یا انقضای مهلت فرجام خواهی جهت مراجعه به دفتر خانه طالق شش ماه می باشد 

رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس 
 از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:29122 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/464 شماره دادنامه:9409976837100313 شماره پرونده:9409980352300096 شماره 
بایگانی شعبه:940104 خواهان: خانم فاطمه جمش��یدی فرزند نظام الدین به نشانی 
اصفهان – خ.مظاهری – ک.بهارانچی – پ98 خوانده: آقای رمضان جمشیدی فرزند 
سراج الدین به نشانی مجهول المکان خواس��ته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
دعوی خواهان فاطمه جمشیدی فرزند نظام الدین به طرفیت آقای رمضان جمشیدی 
فرزند سراج الدین هر دو تبعه افغانس��تان صدور حکم طالق می باشد حسب سند 
ازدواج عادی پیوست دادخواست رابطه زوجیت دائمی نامبردگان احراز گردیده است 
خواهان اظهار داشته است خوانده پسرعموی وی می باشد پس از عقد نکاح تا تاریخ 
1390/09/27 با شوهرش رابطه داشته است شوهرش کارت اقامت نداشت او را دستگیر 
نمودند و اخراج گردید وی از کشور خارج و به کشور افغانستان رفته و چهارسال است 
که برنگشته است و در همان کشور ازدواج مجدد نموده است به لحاظ غیبت طوالنی 
مدت شوهرش تقاضای صدور حکم طالق کرده است خوانده از طریق نشر آگهی در 
روزنامه کثیراالنتش��ار دعوت و حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی نسبت به خواسته 
همسرش معمول نداشته است شهود خواهان در دادگاه حاضر و اظهارات خواهان را 
تایید نموده اند علی هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص به لحاظ عدم توفیق 
داوران انتخابی در جلب رضایت خواهان به ادامه زوجیت تا حضور ش��وهرش و با 
اخذ نظر مشاور محترم قضایی و مستندا به ماده 194 قانون مدنی کشور افغانستان 
و رعایت مواد 26و29 قانون حمایت خانواده کش��ور جمهوری اسالمی ایران حکم به 
طالق خواهان صادر و اعالم می نماید خواهان می تواند پس از قطعیت دادنامه نسبت 
به طالق خویش اقدام نماید طبق بند یک ماده 197 قانون مدنی کشور افغانستان نوع 
طالق خواهان در حکم رجعی می باش��د خواهان در این پرونده مطالبه حقوق مالی 
خویش را ننموده اس��ت لهذا دادگاه در ای��ن خصوص با تکلیفی مواجه نمی باش��د 
خواهان غیرمدخوله است و رای صادره ظرف ش��ش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه مورد 
فرجام خواهی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قابل اجرا اس��ت رعایت ترتیب شرعی 
اجرای صیغه طالق به عهده مجری طالق می باشد رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:29123 ش��عبه 11 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/465 ش��ماره دادنامه:9409976837100350 ش��ماره پرون��ده:9409980352300660 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940309 خواهان: خان��م آمنه اکبری فرزن��د ضامن علی به 
نش��انی اصفهان – خ.زینبیه – خ.دارک – خ.مفتح – روبروی کوچ��ه9- پ30 – طبقه 
پایین خوانده: آقای عصمت اله حسینی فرزند احمدحسین به نشانی مجهول المکان 
خواسته: ثبت واقعه طالق دادگاه با مالحظه مجموع محتویات پرونده کفایت تحقیقات 
و ختم بررسی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواس��ت تقدیمی خانم امنه اکبری فرزند ضامن علی به طرفیت آقای 
عصمت اله حسینی فرزند احمد حسین هر دو تبعه دولت افغانستان دایر بر صدور 
حکم تنفیذ طالق خواهان مدعی شده اس��ت در تاریخ 1393/8/1 صیغه طالق وی از 
نوع خلعی نوبت اول در دفتر ایت اله محقق کابلی قرائت گردیده است و گواهی دفتر 
مذکور را ارائه و پیوست نموده اس��ت خوانده نیز مجهول المکان معرفی که از طریق 
درج آگهی در روزنامه کثیراالنتش��ار دع��وت و در دادگاه حاضر نگردیده و نس��بت 
به خواس��ته خواهان ایراد و دفاعی معمول نداش��ته اس��ت علی هذا دادگاه به شرح 
اظهارات خواهان و مالحظه مفاد گواهی صادره از دفت��ر ایت اله محقق کابلی ثبوت 
وقوع طالق خواهان را احراز دعوی خواهان راقابل پذیرش تش��خیص و مس��تندا به 
مواد 136و137و142و146و156و157و160 قانون مدنی کش��ور افغانستان حکم به 
تنفیذ واقعه طالق خواه��ان و خوانده صادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و 
ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان اس��ت.م الف:29126 

شعبه 11 دادگاه خانواده اصفهان



9روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1776  چهارشنبه 23 دى 1394  2 ربيع الثانى 1437
اخباركوتاه

 ISI افزايش تعداد مقاالت
دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا

برگزارى هشتمين همايش ملي 
مهندسي مكانيك در خميني شهر

انتخابات عرصه نمايش
 اقتدار ملى است

معاون بيابان زدايى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
ــتان اصفهان گفت: 3 منطقه سجزى، برخوار و انارك  اس
به عنوان كانون هاى فعال گرد و غبار در استان مشخص 

شدند كه در مرحله بحران قرار دارند.
ــينعلى نريمانى، پيرامون روند فرسايشى بيابان در  حس
ــاس آمار كانون هاى  اطراف اصفهان اظهار داشت: بر اس
ــار از ــزار هكت ــال 82، 736 ه ــادى در س ــايش ب فرس
 اراضى اصفهان دچار فرسايش شدند، اين در حالى است 
كه در سال 89 اين عدد به يك ميليون و 92 هزار هكتار 

رسيده است.
ــى ــى بيابان ــوع اراض ــار درمجم ــن آم ــزود: اي وى اف

 استان اصفهان رخ داده و در واقع مى توان گفت كه بيابان 
ــترش پيدا نكرده است بلكه  ــعه و يا گس در استان توس
ــده و فعاليت بيابان در سال هاى اخير سرعت  فعال تر ش
بيشترى پيدا كرده و تخريب و تهديد بيابان هاى استان 

بيشتر شده است.
ــى و  ــع طبيع ــى اداره كل مناب ــاون اداره بيابان زداي مع
ــته  ــال گذش ــتان اصفهان گفت: در س ــزدارى اس آبخي
كارگروه استانى مقابله با پديده گرد و غبار استان اصفهان 
ــاس آن برنامه طرح جامع كنترل  تشكيل شد كه بر اس
كانون هاى داخلى گرد و غبار اصفهان تهيه و تصويب شد.

ــتان اصفهان  ــى در اس ــه 3 كانون بحران ــاره ب وى با اش
ــارك به  ــجزى، برخوار و ان ــه س ــرد: 3 منطق تصريح ك
ــخص  ــتان مش عنوان كانون هاى فعال گرد و غبار در اس
ــهيد بابايى، راه آهن، جاده  شدند كه فرودگاه نظامى ش
ترانزيت بندرعباسـ  اصفهان و شهرك هاى صنعتى در 

كانون سجزى و برخوار قرار دارند.
ــون در مرحله بحران  ــن 3 كان ــا بيان اينكه اي نريمانى ب
ــا كانون هاى  ــه ب ــروه مقابل ــزود: در كارگ ــتند، اف هس
ــد كه در 3 كانون بحران استان براى  گرد و غبار مقرر ش
ــايش خاك، 10 هزار  مقابله با حركت گرد و غبار و فرس
ــته هزار نهال در  نهال كاشته شود و در طول سال گذش
ــجزى، برخوار و انارك  3 كانون فعال گرد و غبار يعنى س

كاشته شده است.
ــاالنه  ــت س ــوال كه آيا كاش ــن س ــه اي ــخ ب وى در پاس
هزار نهال در اين كانون هاى بحرانى براى مقابله با فعاليت 
ــت يا خير،  ــتان كافى اس ــرد و غبار در اس كانون هاى گ
گفت: در كارگروه مقابله با كانون هاى گرد و غبار استان 
ــال در اين  ــال در طول 2 س ــزار نه ــد كه 10 ه مقرر ش
ــروط به اينكه شركت آب  ــود، مش ــته ش كانون ها كاش
منطقه اى از تصفيه خانه پساب شمال اصفهان 200 ليتر 
ــاب را در اختيار منابع طبيعى قرار دهد كه متاسفانه  پس
ــا منابع در  ــت و ما ب ــده اس ــون اين مهم انجام نش تا كن
ــاالنه هزار نهال در اين كانون ها  اختيار تنها مى توانيم س

بكاريم.
ــى  ــع طبيع ــى اداره  كل مناب ــاون اداره بيابان زداي مع
ــرد: اگر بحث  ــان ك ــتان اصفهان بي ــزدارى اس و آبخي
ــا كانون هاى گرد و  ــاب كه مصوب كارگروه مقابله ب پس
ــود، ما مى توانيم ساالنه ــت برطرف ش ــتان اس غبار اس

5 هزار نهال در اين كانون ها بكاريم و با سرعت بيشترى 
مقابل فعاليت هاى كانون هاى گرد و غبار را بگيريم.

ــردارى از  ــال حاضر بهره ب ــان كرد: در ح وى خاطرنش

ــفره هاى زيرزمينى، بهره بردارى غيراصولى  آب هاى س
از معادن، تخريب خاك به داليل تعريض جاده يا احداث 
جاده هاى دسترسى از عوامل ايجاد گرد و غبار در استان 

تلقى مى شوند.
ــار جنگل  ــون 9 هزار هكت ــح كرد: تا كن نريمانى تصري
دست كاشت در كانون هاى استان ايجاد شده است اما تا 

ــعه اتفاق  زمانى كه تغيير نگرش در ذهن متصديان توس
ــود و بايد در  ــتر مى ش نيافتد، تخريب ها روز به روز بيش
ــتان مالحظات زيست محيطى  طرح هاى تصويبى در اس
ــود و درواقع همه بايد  ــى در نظر گرفته ش و منابع طبيع
ــرزمين استان  ــعه آمايش س ــند توس ملزم به رعايت س

شوند.

ISI ــاالت ــداد مق ــت: تع ــهرضا گف ــالمى ش ــگاه آزاد اس ــس دانش ريي
 اعضاء هيات علمى اين دانشگاه به نسبت اعضاء هيات علمى از 1/8 درصد در 
سال 1932 به  35 درصد در سال 2010 افزايش يافته است.على شريف زاده 
اظهار كرد: يكى از مهم ترين نيازهاى دانشگاه ها و مراكز علمى در سطح جهان، 
ــگاه نيز  ــه در اين زمينه اين دانش ــت ك تحقق رويه تبديل علم به ثرورت اس

با توسعه مراكز دانش بنيان در اين زمينه فعاليت مى كند.
ــگاهى 11 واحد فن آور  ــن واحد دانش ــرد: در حال حاضر در اي وى تصريح ك
ــازى محصوالت خود در حال رشد و توسعه هستند و  مستقر كه با تجارى س
ــوراى عالى  ــت كه 11 واحد BH نيز موفق به اخذ مصوبه ش اين در حالى اس

سرمايه گذارى استان شده اند.
رييس دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا اضافه كرد: مجموع فضاهاى كتابخانه اى 
ــت كه در  ــگاه در حال حاضر بالغ بر چهار هزار و 400 متر مربع اس اين دانش
ــه و 17 هزار عنوان  ــزار و 585 جلد كتاب،9  هزار و 400 جلد مجل آنها 74 ه
E-BOOK قرار دارد. شريف زاده اظهار كرد: در دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا 
ــاتيد قرار دارد كه با پهناى باند  ــجويان و اس ــايت اينترنتى ويژه دانش 10 س

8MB/S   زمينه استفاده 500 دستگاه رايانه را فراهم كرده اند.

ــب نظران،  ــور صاح ــك با حض ــي مكاني ــش ملي مهندس ــتمين هماي هش
انديشمندان و محققان در تاالر همايش هاي شهيد آويني دانشگاه آزاد اسالمي 

خميني شهر برگزار مي شود .
ــالمي خميني شهر گفت: بيش از  ــگاه آزاد اس معاون پژوهش و فناوري دانش
ــته هاي فني و مهندسي در اين دانشگاه مشغول به  4 هزار نفر دانشجو در رش
تحصيل هستند كه نيمي از آنها در رشته مهندسي مكانيك تا مقطع دكتري 
ــي مكانيك در كشور تبديل  ــگاه به قطب مهندس تخصصي مي باشند و دانش

شده است .
ــيد علي افتخاري با بيان اينكه تا كنون چند همايش مكانيك برگزار شده  س
ــتمين همايش ملي  ــه وجود دارد، افزود: هش و تجربيات خوبي در اين زمين
ــكل دهي فلزات، كنترل،  ــيته ش ــي مكانيك با محورهاي االستيس مهندس
ــيب، ديناميك، بيومكانيك،  ــت و آس رباتيك و مكاترونيك، مكانيك شكس
ــازي و بهينه سازي سيستم ها، نانو مكانيك،  هوافضا، ساخت و توليد، مدل س
ــودرو، احتراق  ــي، صنعت فوالد و خ ــياالت، انرژي و علوم حرارت مكانيك س
ــم اسفندماه  ــي، پنجم و شش ــت و پژوهش هاي نوين در مهندس محيط زيس

سال جاري در دانشگاه برگزار خواهد شد.
ــاه به دبيرخانه همايش  عالقه مندان مي توانند مقاالت خود را تا 10 بهمن م
ــده در  ــال كنند. مقاالت برگزيده ش به آدرس www.iaukhsh.ac.ir ارس

فصل نامه علمي، پژوهشي مهندسي مكانيك جامدات چاپ خواهد شد.

فرماندار آران و بيدگل گفت: انتخابات يكى از مهم ترين دستاورهاى انقالب و 
عرصه نمايش اقتدار ملى است.

ــاره  ــت با كارمندان و كاركنان فرماندارى با اش ابوالفضل معينى نژاد در نشس
ــوراى اسالمى و پنجمين دوره  به برگزارى دهمين دوره انتخابات مجلس ش
ــال جارى، قانون مدارى در  انتخابات خبرگان رهبرى در هفتم اسفند ماه س
ــزود: مجموعه قوانين  ــم در انتخابات خواند و اف انتخابات را ركن اصلى و مه
ــتاد انتخابات  ــاى مختلف س ــوزش در رده ها و كميته ه ــراى آم انتخاباتى ب
ــلط كامل به قوانين و رعايت دقيق قانون  شهرستان تبيين شده است كه تس

تكليفى مهم براى دست اندركاران انتخابات است.
وى، بر اهتمام جدى همه عوامل اجرايى انتخابات در برگزارى انتخاباتى پرشور 
و در امنيت و آرامش كامل تاكيد كرد و افزود: يكى از وظايف مهم مسووالن و 
عوامل برگزارى انتخابات، اجراى دقيق قانون و آيين نامه برگزارى انتخابات و 

رعايت اصل امانت دارى در برگزارى انتخابات است.
ــرد: با همكارى  ــان ك ــد بر صيانت از آراى مردم خاطرنش معينى نژاد با تاكي
ــاركت آگاهانه و حضور حداكثرى  دستگاه ها و عوامل اجرايى و نظارتى  و مش
ــى در 7 اسفند ماه در سطح  مردم، شاهد برگزارى انتخابات باشكوه و حماس

شهرستان خواهيم بود.
فرماندار آران و بيدگل بر پيگيرى دقيق كارمندان فرماندارى در امور انتخابات 
ــات،  ــدون در برگزارى جلس ــه ريزى دقيق و م ــتار برنام تاكيد كرد و خواس

هماهنگى و همكارى بين كميته هاى ستاد انتخابات شهرستان شد.

مدير عامل شركت پيشرو ديزل آسيا گفت: دومين فاز اين شركت به عنوان 
ــت  بزرگ ترين توليد كننده خودروهاى جمعى در خاور ميانه با وجود گذش
ــهيالت دولتى به منظور تكميل طرح  بيش از 6 سال، هنوز از هيچ گونه تس
ــده كه اين امر امكان ايجاد بيش از 2 هزار شغل جديد در اين  برخوردار نش

مجموعه را متوقف كرده است.
سيد محمد مرتضوى گفت: به دليل حجم باالى واردات محصوالت خارجى 
و عدم ارائه تسهيالت مناسب جهت فروش نمونه هاى توليدى، اين شركت 
ــه فعاليت داده  ــد ظرفيت خود ادام ــا حدود 25 درص در حال حاضر تنها ب
ــود را بر روى  ــش ترين انرژى خ ــنگين، بي ــرر و زيان هاى س و با تحمل ض

داخلى سازى نمونه هاى موجود متمركز كرده است.
ــتغال نزديك به 350 نفر در اين مجموعه اظهار داشت:  ــاره به اش وى، با اش
ــا در عرصه  ــن نمونه ه ــى از متنوع تري ــركت يك ــبد محصوالت اين ش س
ــه در حال حاضر  ــد به طورى ك ــمار مى آي ــد خودروهاى جمعى به ش تولي
ــده كه اين امر،  ــول مختلف در آن فراهم ش ــد هم زمان 7 محص امكان تولي
پيشرو ديزل آسيا را به يكى از قوى ترين رقباى شركت هاى داخلى و خارجى 

تبديل كرده است.
ــاره به راه اندازى خط توليد  ــيا، با اش ــرو ديزل آس مدير عامل شركت پيش
ــرو كه براى اولين بار در كشور بر اساس  مينى بوس هاى جديد شركت پيش
ــود، افزود: عالوه بر  ــتانداردهاى يورو 4  و مجهز به EGR  توليد مى ش اس

اين خط جديد كه براى 100 نفر ايجاد اشتغال كرده، از اولين نمونه داخلى 
اتوبوس فرودگاهى، ميدل باس، اتوبوس هاى شهرى ديزلى با استاندارد يورو 
ــتاندارد يورو 6 و اولين  4، اولين اتوبوس گاز سوز ساخت داخل كشور با اس
نمونه اتوبوس هاى BRT ساخت ايران به عنوان ديگر توليدات شاخص اين 

مجموعه مى توان نام برد.
مرتضوى، محدود كردن واردات نمونه هاى خارجى و ارائه تسهيالت جهت 
ــاى توليدى از  ــركت ه ــرمايه در گردش را مهم ترين انتظارات ش تامين س
ــى تامين نزديك  ــت و  تصريح كرد: پيش از اين با وجود آمادگ دولت دانس
ــتم حمل و نقل عمومى تهران، به دليل  به 500 مينى بوس مورد نياز سيس
نبود اعتبارات مناسب امكان عرضه اين تعداد محصول فراهم نشد و در حال 
ــركت كه به صورت معمولى و VIP عرضه  حاضر نيز 2 نمونه ون توليدى ش

شده،منتظر ارائه تسهيالت مناسب دولتى به خريداران است.
ــاره به توليد اولين اتوبوس فرودگاهى ساخت كشور در اين شركت  وى با اش
افزود: پس از رونمايى از اين محصول جديد كه بيش از 70 درصد آن ساخت 
ــب و در حدود  ــتاندارد هاى ملى و بين المللى را كس داخل بوده، تمامى اس
10 ماه نيز به صورت آزمايشى در فرودگاه شهيد بهشتى اصفهان ارائه خدمات 
كرده، در حال حاضر به دليل كاهش پنجاه درصدى هزينه تمام شده نسبت 
به نمونه هاى خارجى، ساخت بيش از 30 دستگاه از آن توسط شركت هاى 
ــده و در آينده نيز با توجه به محدوديت  هواپيمايى داخلى سفارش داده ش

نياز بازار داخلى، بر روى صادرات آن برنامه ريزى الزم صورت خواهد گرفت.
ــرو  ــركت پيش ــده ش ــت هاى اتخاذ ش ــا توجه به سياس ــال حاضر ب در ح
ــا هزينه  ــورد نياز ب ــى م ــف خودروهاى جمع ــاى مختل ــه ه ــزل، نمون دي
بسيار پايين تر از توليدات خارجى در دسترس قرار گرفته و با توجه به سهم 
باالى قطعات داخلى در خودروهاى مذكور، در صورت توليد انبوه آنها امكان 
ــته نيز وجود خواهد  ــكالت اقتصادى واحد هاى وابس ــيارى از مش رفع بس

داشت.

فرماندار تيران و كرون:

تامين زير ساخت هاى شركت هاى صنعتى از عوامل رونق توليد است
فرماندار كاشان در ديدار با سفير بالروس:

كاشان آماده همكارى با سرمايه گذاران بالروسى است
فرماندار تيران و كرون گفت: تامين زير ساخت هاى شركت هاى صنعتى از عوامل مهم در 
رونق توليد است. على رحمانى در جلسه شهرك هاى صنعتى شهرستان تيران و كرون با 
حضور مدير عامل شركت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان اظهار داشت: شهرستان 
تيران و كرون 2 شهرك صنعتى ، يك ناحيه صنعتى و يك شهرك در حال احداث دارد 

كه سهم قابل مالحظه اى در توليد و اشتغال دارند.
وى افزود: شهرك هاى صنعتى شهرستان در بخش هاى مانند آب شرب، گاز و مخابرات 
ــكالت آن ها با همكارى شركت ــتند كه بايد اين موانع و مش با مشكالتى روبه رو هس

 شهرك ها و ادارات خدمات رسان رفع شود تا اينكه مسير توليد متوقف نشود.
فرماندار تيران و كرون با بيان اينكه دولت تدبير و اميد نسبت به رفع موانع توليد توجه 
دارد، اظهار داشت: تامين زير ساخت هاى شركت هاى صنعتى از عوامل مهم در رونق 
ــت. رحمانى تصريح كرد: كارگروهى با عنوان رفع موانع توليد و رسيدگى به  توليد اس
مشكالت واحدهاى صنعتى در شهرستان تيران و كرون تشكيل شده و مشكالت و موانع 

پيش رو صنعت شهرستان مورد بررسى قرار مى گيرد.
وى افزود: جلسه اى در سطح استان با حضور مديران شهرك هاى صنعتى شهرستان، 
ــكيل تا نيازهاى  ــركت شهرك ها تش ــان و معاونين ش نمايندگان ادارات خدمات رس

شهرك هاى صنعتى  و مشكالت رفع  شود. 
تيران و كرون ظرفيت هاى خوبى در بخش توليد دارد

محمد جواد بگى، مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در اين نشست 

به ظرفيت هاى استان اصفهان اشاره كرد و گفت: استان اصفهان ظرفيت هاى خوبى در 
بخش هاى مختلف مانند صنعت و توليد دارد كه توسعه اين ظرفيت ها موجب توسعه 
ــود.وى افزود: تيران و كرون ظرفيت هاى خوبى در بخش  رشد اقتصادى استان مى ش
توليد دارد كه با تامين زير ساخت ها و رفع موانع توجه ويژه اى به رشد اقتصادى و رفع 

موانع توليد مى شود. 
ــتان اصفهان همچنين از راه اندازي مركز  مدير عامل شركت شهرك هاى صنعتى اس
خدمات سرمايه گذاري و مشاوره در شهرك هاي صنعتي خبر دارد و گفت: در اين مركز 
ــرمايه گذاري و صادرات ارائه خواهد شد.وي به  خدماتي در حوزه هاي بيمه ماليات س
مديران و صاحبان صنايع توصيه كرد به جاي كميت و توسعه شهرك هاي صنعتي به 

دنبال كيفيت و ارتقاء سهم توليد و صادرات بيشتر باشند.
نقدينگى نياز صنعت گران تيران و كرون است

ــتان تيران و كرون افزود: شهرك صنعتى  رييس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرس
ــهر كه شهرك تخصصى سنگ است  تيران داراى 35 واحد توليدى، شهرك رضوانش
داراى 250 سنگبرى و ناحيه صنعتى ورپشت داراى سه واحد توليدى است كه مجموعه 
اين سه مركز در حوزه صنعت شهرستان فعاليت مى كنند.محمود دهقانى اظهار داشت: 
واحدهاى صنعتى شهرستان تيران و كرون نيازمند افزايش نقدينگى و سرمايه در گردش 
براى افزايش توليد هستند كه حمايت مسووالن در افزايش نقدينگى و سرمايه در گردش 

براى اين مراكز رشد خوبى در توليدات آن ها خواهد داشت.

ــكارى با  ــراى هم ــتان ب ــى اين شهرس ــان از آمادگ ــتان كاش ــدار شهرس فرمان
سرمايه گذاران بالروسى خبر داد.

 حميدرضا مؤمنيان در ديدار با سفير بالروس اظهار كرد: كاشان در نقطه مركزى 
ــرودگاه و خطوط  ــير راه هاى ارتباطى زمينى، هوايى، ف ــالمى و در مس ايران اس
ــرمايه گذاران با شناخت كافى منطقه صنعتى  ريلى قرار دارد. وى با بيان اينكه س
ــووالن شهرستانى هم از سرمايه گذاران استقبال  كاشان را انتخاب مى كنند و مس
مى كنند، تصريح كرد: شهر كاشان با دارا بودن صدها عضو هيات علمى و بيش از

ــت نيازهاى حوزه  ــجو در مقاطع مختلف تحصيلى موفق شده اس 32 هزار دانش
صنعت را پشتيبانى كند.

ــاره كرد و افزود:  ــان به اولويت هاى شهر كاشان نيز اش ــتان كاش فرماندار شهرس
ــتى و صنايع دانش بنيان از اولويت هاى مهم شهرستان  ــگرى و صنايع دس گردش

محسوب مى شود.
ــينى جزء  ــاظ فرش ماش ــان از لح ــتان كاش ــا تأكيد بر اينكه شهرس مؤمنيان ب
ــتر نگرانى  ــرد: بيش ــت، تأكيد ك ــور اس ــرش كش ــت صنعت ف ــاى نخس رتبه ه

توليدكنندگان فرش ماشينى، نگهدارى و تعمير دستگاه هاى فرش است.
ــان افزود: گل و گالب و  ــاره به صنايع برتر كاش ــتان كاشان با اش فرماندار شهرس
فرش هاى دستى و ماشينى از برند هاى معروف شهر كاشان محسوب مى شوند و 

هم افزايى خوبى بين صنايع كوچك و بزرگ شهرستان وجود دارد.

ــا توجه به  ــال قدمت دارد و ب ــش از 120 س ــان بي وى گفت: اتاق بازرگانى كاش
ــاورين زبده اى كه در اين مجموعه فعاليت دارند، جزء پنج برتر اتاق بازرگانى  مش
ــه اخذ امكانات و مجوزهاى الزم را  كشور محسوب مى شود و موفق شده اند پروس
ــتان كاشان با اشاره به صنعت  براى سرمايه گذاران تسريع كنند. فرماندار شهرس
ــدات اتوبوس و  ــه به تولي ــور بالروس تصريح كرد: با توج ــازى در كش ماشين س
ــركت ها قطعه سازى  ــور بالروس و فعاليت ش ماشين آالت صنعتى و معدنى كش
ــان اميدواريم فصل مشتركى براى همكارى هاى بالروس  خودرو در سايپاى كاش

و كاشان رقم بزنيم و اين ديدار نقطه عطفى براى همكارى هاى دو كشور باشد.
ــفات و ماشين آالت  ــفير بالروس در ايران نيز در اين ديدار بيان كرد: كود فس س
ــاجى و توليد مواد اوليه ازجمله  ــاورزى، شير خشك، نس صنعتى، محصوالت كش
محصوالت كشور بالروس است.ويكتور ريباك با بيان اينكه هيچ مشكلى سياسى 
ــرد: اميدواريم فعاليت هاى اقتصادى و  بين ايران و بالروس وجود ندارد، عنوان ك
تجارى بين دو كشور افزايش پيدا كند و بسترى مناسب براى فعاليت هاى تجارى 
بين دو كشور ايجاد كنيم.وى همچنين از افتتاح خط توليد اتوبوس در آينده نزديك 
در تبريز خبر داد و افزود: در حال حاضر نيز خط توليد كاميون و كشنده كمپرسى 
از كشور بالروس در شهرهاى تبريز و يزد فعال است. به گفته وى، مبادالت تجارى 
ــور به رغم محدوديت هاى بانكى و اقتصادى وجود دارد  و به  گسترده بين دو كش

دنبال افزايش سقف اين مبادالت هستيم.
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دريچه

سجزى، برخوار و انـارك؛ 3 كـانون بحـران گرد و غبـار در اصفهـان

سلطانى گفت: تاكنون بر اساس تقاضاى مكرر 
شهروندان نطنزى هر سه ماه يك بار بر اساس 
درخواسـت جمعيت هالل  احمـر نطنز اكيپ 
سـيار خون گيرى در مركز شهرسـتان حضور 

پيدا مى كنند.
رييـس جمعيت هـالل احمـر شـهر نطنز در 
گفت وگو با خبرنـگاران اظهار كـرد: جمعيت 
هالل احمر شهرسـتان نطنز در نظـر دارد در 
راستاى انجام وظايف و اهداف خداپسندانه و 
انسان دوسـتانه خود در زمينه حفظ سالمت 
انسان ها، تسـكين آالم بشـرى و ايجاد روح 
نوع دوسـتى، با همـكارى واحد سـيار انتقال 

خون اصفهان و مشـاركت برادران و خواهران 
داوطلب تحت عنوان “ قطـره محبت – درياى 
مهـرورزى“ طـرح اهـداى خـون را در محل 

جمعيت هالل احمر اين شهر اجرا كنند.
سـلطانى افـزود: كليـه افـراد داوطلـب 
مى توانند جهت ثبـت نام در اين امـر خير به 
اين جمعيت مراجعه فرمايند.وى ضمن تاكيد 
به  همـراه داشـتن كارت ملى در زمـان اهداء 
خون گفـت: مراجعه جهـت اهداء خـون روز 
چهارشنبه مورخ 94/10/23 از ساعت 9 الى 12 
خواهد بود وداوطلبان اهـداء خون مى توانند 
جهت هماهنگـى و ثبت نـام با شـماره تلفن 

54222777 تماس حاصل كنند.
رييس جمعيت هالل احمر نطنز بيان داشـت: 
تاكنون بر اسـاس تقاضاى مكرر شـهروندان 
نطنزى هر سه ماه يك بار بر اساس درخواست 
جمعيت هالل  احمر نطنز اكيپ سيار خون گيرى 
در مركز شهرسـتان حضور پيدا مى كنند.وى 
خاطر نشـان كرد: اهـداى خـون نه تنها نقش 
مهمـى در سـالمت افـراد جامعـه دارد، بلكه 
سبب مى شـود با توجه به آزمايشاتى كه روى 
فرآورده هاى خونى انجام مى شـود در صورت 
مشاهده هرگونه بيمارى در كوتاه ترين زمان به 

شخص اهداكننده اطالع داده شود.

طرح اهداء خون با عنوان «قطره محبت – درياى مهرورزى» در نطنز اجرا مى شود

در صورت ارائه تسهيالت دولتى:

طرح توسعه پيشرو ديزل نجف آباد براى 2 هزار نفر ايجاد اشتغال مى كند
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تنها یک عدد لیمو حاوی بیش از 100 

 C درصد نیاز روزان��ه فرد به ویتامین

اس��ت و به افزایش س��طح کلسترول 

 خ��وب و تقویت اس��تخوان ها کمک

 می کن��د. فالونوئیدهای مرکبات که 

در انواع لیمو یافت می ش��ود، مانع از 

رشد سلول های سرطانی است و باعث 

می ش��ود که این میوه به صورت یک 

ضد التهاب عمل کند.

گردو در میان هم��ه آجیل ها حاوی 

بیشترین میزان اسیدهای چرب امگا 

3 است که به کاهش کلسترول کمک 

می کند.

نشان داده شده است که امگا 3 باعث 

بهب��ود وضعی��ت روانی و مب��ارزه با 

سرطان می شود.

یک س��اقه متوس��ط بروکلی حاوی 

بیش از 100 درصد نیاز روزانه انسان 

 به ویتامی��ن k و تقریب��ا 200درصد 

دوز روزانه توصیه شده ویتامین سی 

اس��ت که هر دوی این ویتامین ها از 

مواد مغذی ضروری برای اس��تخوان 

سازی محسوب می شوند. مصرف این 

مقدار بروکلی به دفع س��رطان های 

متعدد نیز کمک می کند.

 آووکادو ممل��و از چربی های س��الم 

است و در یک مطالعه ثابت شده است 

که کلس��ترول را تا حدود 22 درصد 

کاهش می دهد.

یک ع��دد آووکادو بیش از 40 درصد 

نیاز روزانه انس��ان به فوالت را تامین 

می کند ک��ه می تواند خط��ر ابتال به 

بیماری قلبی را کاهش دهد.

یک سیب زمینی قرمز حاوی 66 میکروگرم فوالت سازنده سلول است که میزان آن تقریبا به اندازه 
یک فنجان اسفناج یا کلم بروکلی است. یک سیب زمینی شیرین نیز تقریبا حاوی هشت برابر نیاز 
روزانه انسان به ویتامین A است که برای مبارزه با سرطان و تقویت سیستم ایمنی بدن الزم است.

سیر یک مبارز قوی با بیماری ها محسوب می شود و می تواند مانع رشد باکتری ها از جمله ایی کولی 
شود.یک ترکیب موجود در سیر به نام آلیسین Allicin می تواند به عنوان یک ضد التهاب قوی عمل 
کند و مشخص شده است که این ترکیب به پایین آوردن کلسترول و سطح فشار خون کمک می کند.

پودر کاکائو غنی از فالونوئیدها و آنتی اکسیدانی است که کلسترول بد را کاهش و سطح کلسترول 
خوب را افزایش می دهد.

 مصرف یک وع��ده حبوب��ات )لوبی��ا، نخودفرنگی و ع��دس( چهار ب��ار در هفته خط��ر ابتال به 
 بیماری قلبی را 22 درصد کاهش می دهد. این رویه خطر ابتال به س��رطان س��ینه را نیز کاهش 

می دهد.

ماهی سالمون منبع بزرگی از اسیدهای چرب امگا 3 است که با کاهش خطر ابتال به افسردگی، بیماری 
قلبی و س��رطان ارتباط دارد.یک وعده سه انسی )85/04 گرم( س��المون حاوی تقریبا 50 درصد از 

دوز روزانه انسان به نیاسین است که از ابتال به بیماری آلزایمر و کاهش حافظه پیشگیری می کند.

اس��فناج حاوی لوتئین و زیگزانتین، دو آنتی اکسیدان تقویت کننده سیس��تم ایمنی است که برای 
سالمت چشم مهم است. تحقیقات اخیر نشان داده است که اسفناج در میان میوه ها و سبزیجاتی که 

با سرطان مبارزه می کنند، موثرترین است.

  دیلی می�ل  10 م�اده غذایی 

را ب�ه عن�وان س�الم تری�ن 

خوراکی ها در س�یاره زمین 

معرف�ی ک�رده ک�ه از جمله 

ش�امل ان�واع لیم�و از میان 

مرکبات و گردو از میان انواع 

آجیل است.

سالم ترین خوراکی های کره زمین کدامند؟

انواع لیمو

گردو

شکالت تلخ

انواع لوبیا

ماهی سالمون

اسفناج

بروکلی

آووکادو

سیب زمینی

سیر
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اصالح دينى در كليساى انگليس نتيجه دو عامل دينى و غير دينى (سياسى) 
است. عامل دينى، نارضايتى بسيارى از مردم انگلستان از كليساى كاتوليك 
و روحانيان بود. اين مسئله با نفوذ افكار لوتر به دانشگاه هاى انگلستان به ويژه 
كمبريج بيشتر مورد بحث واقع شد و كليساى كاتوليك را ضعيف تر كرد،اما 
شواهد نشان مى دهد كه ريشه هاى نهضت اصالح دينى انگلستان را نمى توان 
قاطعانه مربوط به نقد كليسا در اواخر قرون وسطى يا تاثير لوتر دانست بلكه اين 
عوامل در حكم مقدمه نهضت اصالح بودند و عامل اصلى مسئله ديگرى بود. 

در واقع پژوهشگران نهضت اصالح معتقدند مهم ترين عامل در وقوع اصالحات 
انگليس، سياسى بوده و ُمسبب آن نيز هنرى هشتم پادشاه وقت انگليس است. 
هنرى براى نيات غير دينى خود با كليساى كاتوليك رومى مخالفت و سلطه 
آن را از قلمرو خود خارج كرد و خودش رهبرى كليساى انگلستان را به عهده 
ــيارى از اصالح گران مثل  ــس از آن براى تحكيم جايگاه خود ، بس گرفت و پ

مارتين بوسر را براى ورود به انگليس دعوت كرد. 
  با اين رويه كه هنرى در پيش گرفته بود راه انشعاب مسيحيت در انگلستان 
هموار شد و در پايان قرن هفده و پس از مرگ هنرى ،گروه هاى دينى خيلى 

بيشتر از زمان آغاز نهضت اصالح دينى بود. 
يكى از گروه ها كه نه تنها از كليساى كاتوليك جدا شد بلكه براى خود در ميان 
ساير شاخه هاى اصالح گر هم جايى نمى ديد كواكرها (جامعه دينى دوستان) 

بودند. پايه گذار اين گروه فردى به نام جرج فاكس بود. 
فاكس آواره

ــاج از دهكده دراى تن در «ليستر شاير» بود.  ــر يك مرد نس جرج فاكس پس
والدين او هر دو پارسا بودند و پدرش به خاطر راستى و درستى اش برجستگى 
داشت. جرج شاگرد يك كّفاش در نوتينگهام بود. وضع ظاهرى و روش هاى 
ــت و جامه چرمى  او چنان بود كه جلب توجه مى كرد. او موهاى بلندى داش
ــى  ــى را «تو» خطاب مى كرد و كاله خود را براى كس به تن مى كرد و هر كس
ــوگند نمى خورد و به پيروان خود نيز دستور مى داد كه به  بر نمى داشت و س

خدمت نظام نروند... 
ــيحى، او در بازار هاى نوتينگهام  ــندگان مس   مطابق با روايت برخى از نويس
سرگردان بود تا اين كه با دو نفر از دوستان پيوريتن خود برخورد كرد. آنها او 
را به نوشيدن آب جو دعوت كردند و اين نوشيدن تبديل به مسابقه ميگسارى 
شد و هر كس كه زودتر از اين بساط بزم بلند مى شد بايد پول بقيه را هم حساب 
ــم  ــب را خوابش نبرد و از ظاهر متظاهر به پيوريتانيس مى كرد. جرج، آن ش

دوستانش و باطن فاسق دوستان خود كه ديده بود سخت متنفر شده بود. 
او همچنين از جنگ هاى وحشيانه اى كه درباره حقيقت مسيحيت در گرفته 
ــاها مايوس شده بود و در واقع به  بود سرخورده و از ادعاهاى گوناگون كليس

دنبال نوعى حقيقت و فهم دينى جديد بود. 
مكاشفات فاكس

ــود برگزيد و با ترديد و    فاكس از اين پس زندگى همراه با آوارگى را براى خ
وسوسه از جايى به جاى ديگر مى رفت و هر كسى هم كه با او برخورد داشت با 
او رفتار تمسخرآميزى داشت تا اينكه به گفته خودش در سال 1646 ابرها ،رو 

به زوال و پرده ها كنار رفتند. 
او خود در مورد مكاشفاتش مى گويد:

ــا منشى را  مى شناختم. « هنگامى كه به يازده سالگى رسيدم پاكى و پارس
زيرا از كودكى به من ياد دادند كه چگونه گام بردارم تا پاك بمانم. خداوند به 
ــم... خدايى كه جهان و آنچه در جهان  من آموخت كه در هر چيز صادق باش
است را آفريده، در هيكل هاى ساخته شده به دست ها ساكن نمى شود. چنين 
ــان و مردم هر دو  ــگفت آور به نظر   مى رسيد. زيرا كشيش چيزى در ابتدا ش

ــان را مكان هاى ترسناك، زمين مقدس  عادت داشتند معابد و كليساهايش
ــان داد... كه در دل هاى  و معبد خداوند بنامند، اما خداوند آشكارا به من نش

مردم جاى دارد... 
هنگامى كه خدا و پسرش عيسى مسيح مرا به دنيا فرستاد تا بشارت و ملكوت 
جاودانى او را تبليغ كنم شادمان بودم كه دستور داشتم مردم را به نور درونى 

و روح و فيض توجه دهم...» 
آغاز انجمن كواكرها

  از سال 1647 فاكس براى وعظ انجيل مسافرت هايى كرد و با توجه به اينكه 
ــازمان يافته و  ــتقيم به كليه كليساهاى س وعظ هاى او به صورت حمله مس

شعائرشان بود مشاجرات زيادى برپا مى شد. 
 پس از چندين مرحله زندانى شدن، فاكس توانست پيروانى براى خود دست 
و پا كند كه خود را «دوستان» مى خواندند، اما بعدها  نام رسمى انجمن ايشان 

«فرزندان روشنايى» شد. 
اندكى بعد نام ايشان به كواكرها تغيير يافت. در مورد علت اين نامگذارى دو 
تفسير بيان شده است: اين نام يا از لرزش و تشنجى است كه در هنگام مراسم و 
جلسات روحانى ايشان رخ مى داد و يا از واقعه اى كه براى فاكس در برابر قاضى 
بنت Bennett اتفاق افتاد كه در خالل آن او به قاضى گفت:در برابر خود بلرزد 

ولى قاضى گفت كه من كواكر (لرزنده) نيستم. 
به هم زدن جلسات كشيشان

با توجه به انديشه هاى فاكس كه مدعى بود خداوند به ضمير و وجدان شخص 
مومن داخل مى شود و هر كه را بخواهد مورد قبول و قرارگاه كلمه خود قرار 
مى دهد و با هر كه اراده كند بى واسطه سخن مى گويد و هر كسى چه مرد و يا 
زن مى تواند كالم خدا را بشنود. از نظر او وجود كشيش يا روحانى هيچ ضرورتى 
نداشت.  در نتيجه فاكس و مبلغان او به هر مجلس مذهبى كه وارد مى شدند به 
تحريك مردم پرداخته و سخنان كشيش را قطع مى كردند و نتيجه اين مى شد 
كه اغلب اوقات كار ايشان به دعوا و جدال ختم مى شد. فاكس در نوشته هاى 

خود چنين گزارش داده است:
ــت اجتماع بزرگى در ناحيه لستر برگزار شود كه در  «سپس شنيدم كه بناس
آن پيروان كليساهاى مشايخى، مستقل ها، باپتيست ها و عموم نماز گزاران 
ــز برقرار بود كه  ــركت دارند. اين انجمن در خانه اى نوك تي (انگليكن ها) ش
ــان باشم. كشيش روى سكوى  خداوند مرا برانگيخت تا به آنجا بروم و ميانش

وعظ بود و افراد زيادى گرد آمده بودند. 
  در پايان زنى درباره رساله پترس سوالى پرسيد و اين بود كه آن تولد چه بود؟ 
تولد دوباره از بذر فاسد نشدنى به وسيله كالم خدا كه زنده و تا ابد باقى است. 

كشيش به او گفت: اجازه نمى دهم زن در كليسا سخن بگويد؛ گرچه پيش از 
اين، او آزادى سخن گفتن به همه داده بود... 

ــا مى نامى؟ يا اينكه اين  از كشيش پرسيدم آيا تو اين خانه نوك تيز را كليس
جمعيت مختلط را كليسا مى نامى؟به جاى پاسخ از من پرسيد: كليسا چيست؟ 
ــت كه از سنگ هاى زنده و  من به او گفتم: كليسا ستون و زمين حقيقت اس
ــت؛ خانه اى روحانى كه مسيح در راس آن قرار  اعضاى زنده ساخته شده اس
دارد، اما او رأس جمعيتى مختلط يا خانه اى قديمى كه از آهك و سنگ و چوب 

ساخته شده، نيست. اين پاسخ همه آنان را خشمگين كرد...»
ــد تا فاكس زندانى شود. دوره نخست زندان او  مسايلى از اين دست سبب ش

كوتاه بود، اما در نوبت دوم به سه سال زندان محكوم شد. 
شكنجه و آزار توسط كليساهاى ديگر

ــعائر موجود در ديگر كليساها فقط از سوى فاكس  اعتراض به كشيش ها و ش
نبود بلكه ساير پيروان او نيز از رهبر خود تبعيت كرده و به اين منازعات دامن 
مى زدند. بسيارى از ايشان در نتيجه همين امر زندانى شدند و زير شكنجه هاى 

طاقت فرسا قرار گرفتند. 
شدت بازداشت ها و آزار به حدى بود كه در فاصله سال هاى 1661 تا 1687 
بيش از سيزده هزار فقره بازداشت در ميان ايشان روى داد و در مدت كوتاهى 

بيش از چهار هزار و دويست نفر كواكر در زندان ها به سر مى بردند. 
اين آزار و اذيت ها پايان كار ايشان نبود. زيرا با تشديد شكنجه ها كواكرهايى كه 
شكنجه هاى سخت را تحمل كرده بودند در سال 1671جلساتى را به صورت 
ــكنجه ها» تشكيل دادند تا ايمان  هر چهار ماه يك بار به نام «جلسه براى ش

اعضا را محكم تر كنند. 
آثار و انديشه هاى فاكس

ــمار افرادى بود كه با گذر زمان انديشه ها و عقايد خود را  گرچه فاكس در ش
تحكيم بخشيد، اما برخى از مهم ترين عقايد او از اين قرارهستند:

ــيحيت پذيرفتن چند كلمه و اعتقاد لفظى به  جرج فاكس معتقد بود كه مس
انجيل نيست بلكه عبارت از اعتقاد قلبى به انجيل است. از نظر فاكس رفتن 
ــيش و تكرار ادعيه معمولى  ــا و گوش دادن به سخنان تكرارى كش به كليس
ايمان حقيقى نمى آورد بلكه ايمان از دل انسان و از نور باطنى روشن مى شود. 

جنگيدن از كارهاى شيطان بوده و حرام است. 
ــت نيز توسط فاكس    خريد و فروش كنيز و غالم كه در قرن هفده رواج داش
محكوم شد. او قسم خوردن را نيز جايز نمى دانست و مى گفت: مسيحى مومن 

بايد به راستى سخن بگويد و به گفتن آرى و نه اكتفا كند. 
فاكس رعايت مقدسات هفتگانه را نيز الزم نمى دانست و جلسات دعا را نيز به 

خاموشى برگزار مى كرد. 
ــت كه در آن شرح مبسوطى از  يكى از مهم ترين آثار فاكس كتاب ژورنال اس

مكاشفات و عقايد و رفتارهايش داده است.
پايان فاكس

ــم از جهان فرو بست كه  سرانجام جرج فاكس در سال 1691 در حالى چش
ــده و تا آمريكا رسيده بود. تعداد  نهضتى كه پديد آورده بود از اروپا خارج ش

پيروان او در هنگام مرگش به ده ها هزار نفر مى رسيد. 
ــن William Penn به عضويت  ــام پ ــخصيت هاى معروفى چون ويلي ش
ــس هموار  ــرد عقايد فاك ــراى پيش ب ــد و راه را ب ــده بودن ــروه در آم اين گ

مى كردند.
ــا او مخالف بودند و  ــاييان ب ــيارى از كليس  گرچه در دوره زندگى فاكس بس
ــه ها و اعمال او را بر نمى تابيدند، اما اكنون كواكرها و فاكس در جهان  انديش

مسيحيت آوازه خوبى دارند. 

داستان تاريخى

رسول اكرم (ص) وارد مسجد مدينه شد.
ــده بود و  ــته تشكيل ش ــمش به دو اجتماع افتاد، كه از دو دس چش

هردسته اى حلقه اى تشكيل  داده سر گرم كارى  بودند.
ــته ديگر به  تعليم و تعلم و ياد  يك دسته مشغول عبادت و ذكر و دس

دادن و ياد  گرفتن سرگرم بودند.
 هر دو دسته را از نظر گذرانيد و از ديدن آنها مسرور و خرسند  شد . به 
كسانى كه همراهش بودند رو كرد و فرمود : «اين هر دو دسته كار نيك  

مى كنند وبر خير و سعادتمند " . 
آنگاه جمله اى اضافه كرد : «لكن من براى تعليم و داناكردن فرستاده 
ــته كه به كار تعليم و تعلم   ــده ام» پس خودش به طرف همان دس ش

اشتغال داشتند رفت و در حلقه آنها نشست.

امام حسين (ع ) از مردي پرسيد از اين دو كار كدام را بيشتر دوست داري ؟
1- شخصي تصميم بر كشتن مسلمان ناتواني را دارد، او قادر بر دفاع نيست، 

آيا نجات آن مسلمان را دوست داري؟
ــت گرفته است ، و تو  ــمنان قصد گمراهي او را از راه راس 2- شخصي از دش
ــت نجات دهي و با ادله و بيان قاطع آن  ــلمان را از بن بس مي خواهي آن مس

دشمن بي دين را طرد كني و به آن مسلمان آسيب ديني نرسد؟ 
آن مرد گفت : بلكه من نجات آن مومن را از انحراف آن دشمن ناصبي ، بيشتر 
ــاني را از مرگ،  ــت دارم؛ چرا كه خداوند در قرآن فرموده و هر كس انس دوس

رهايي بخشد چنان است كه گويي همه مردم را زنده كرده است .
امام حسين (ع ) سخني نفرمود، گويا با سكوت خود انتخاب آن مرد را پذيرفت 

و امضا كرد.

ــي خواهد تا  ــه و فرياد م ــي رود  و با نال ــان زند م  مردى به دربار خ
كريم خان را ملـاقات كند. سربازان مانع ورودش مى شوند! خان زند 
در حال كشيدن قليان ناله و فرياد مرد را مى شنود و مى پرسد: ماجرا 
چيست؟ پس از گزارش سربازان به خان، وى دستور مى دهد كه مرد 
را به حضورش ببرند. مرد  به حضور خان زند مى رسد و كريم خان از 
ــت چنين ناله و فرياد مى كنى؟ مرد مى  وى مى پرسد: چه شده اس
گويد  دزد، همه  اموالم را برده و الـان هيچ چيزى در بساط ندارم !  خان 
مى پرسد وقتى اموالت به سرقت مي رفت تو كجا بودى؟مرد مى گويد: 
من خوابيده بودم! خان مى گويد: خب چرا خوابيدى كه مالت را ببرند؟ 
مرد در اين لحظه آن چنان پاسخى مى دهد كه استدلـالش در تاريخ 

ماندگار مى شود؛ وسرمشق آزادى خواهان مى شود.
مرد مى گويد: من خوابيده بودم، چون فكر مى كردم تو بيدارى...!

ــكوت مى كند. وسپس دستور مي دهد  خان بزرگ زند لحظه اي س
ــارتش از خزانه جبران كنند. و در آخر مى گويد: اين مرد راست  خس

مى گويد ما بايد بيدار باشيم.

رسول اكرم و دو حلقه جمعيت 

پاداش هدايت و ارشاد

من خوابيده بودم چون فكر مى كردم 
تو بيدارى

تشكيل شوراي سلطنت 
توسط «محمدرضا پهلوي» 

بمباران شيميايي عراق عليه ايران 
در جريان جنگ تحميلي 

عمليات كوچك كربالي 6 
در سومار، توسط ارتش 

پس از كشتار خونين 13 آبان 57 تهران، محمدرضا پهلوي رسماً شنيدن 
ــن حال بود كه در حقيقت  صداي انقالب ملت ايران را اعتراف كرد. در اي

شمارش معكوس سقوط رژيم پهلوي آغاز شد.
ــان انقالب اسالمي را  ــاه ايران كه توان مقاومت در مقابل امواج خروش  ش
نداشت، تني چند از مهره هاي سياسي مورد اعتماد خود را مأمور تشكيل 
ــاي مردمي را  ــواج اعتراض ه ــلطنت كرد تا به تصّور خود، ام ــوراي س ش

فرو بنشاند. 
اين شورا قرار بود مقدمات انتقال قدرت را از شاه به فرزندش فراهم كند و 
بدين ترتيب، ملت مسلمان و مبارز ايران را به ادامه حيات رژيم ستم شاهي، 
متقاعد سازد. هر چند هدف اصلي محمدرضا از تشكيل اين شورا، خروج از 

ايران و در نتيجه جان سالم به در بردن بود.
 مردم آگاه ايران، با تجمع در خيابان ها، ضمن مخالفت با اين اقدام، حمايت 
خود را از حضرت امام خميني اعالم كردند. حضرت امام در همين روز در 
پاريس اعالم كردند كه به زودي يك دولت جديد انقالبي تشكيل خواهند 
ــيد جالل الدين تهراني، براي ديدار با امام،  داد. پس از انتشار اين خبر، س

راهي فرانسه شد.
 امام دو شرط براي پذيرفتن وي معين كردند: استعفاي او از رياست شوراي 

سلطنت و اعالِم غيرقانوني بودن اين شورا از جانب او. 
سرانجام رييس شوراي سلطنت در اول بهمن از سمت خود استعفا داد و 
شوراي سلطنت بدون هيچ اقدامي در راستاي اهداف شاه پس از فعاليتي 

يك هفته اي، عمًال منحل شد.

ــهريور  ــالمي ايران در 31 ش ــراق عليه جمهوري اس ــگ تحميلي ع با آغاز جن
1359ش، رژيم بعث بارها با استفاده از سالح هاي ميكروبي، شيميايي و كشتار 
جمعي، قوانين و مقررات بين المللي را نقض كرد. ناكامي ارتِش تا دندان مسلح 
ــان اين ارتش را بر آن  ــردمداران رژيم بعثي، فرمانده عراق در تأمين اهداف س
ــتكباري به  ــان عالي رتبه دولت هاي اس ــورت با كارشناس داشت تا پس از مش
خصوص كارشناسان شيميايي شوروي سابق، استفاده از سالح هاي شيميايي 
را در كنار ديگر سالح هاي جنگي و مرگبار خويش مورد توجه قرار دهند. سابقه 
اولين حمله ثبت شده شيميايي عراق به 23 دي ماه 1359 ش، باز مي گردد كه 
نيروهاي ايراني را در پنجاه كيلومتري غرب ايالم، با گلوله شيميايي، مورد حمله 
ــماري را مصدوم كرد.با ادامه اين روند، ايران طي نامه هاي متعدد  قرار داد و ش
رسمي به دبير كل سازمان ملل، با اعالم كاربرد سالح هاي شيميايي توسط عراق، 
تقاضاي اعزام گروه كارشناسي براي بررسي موضوع كرد. هرچند دبير كل، اين 
موضوع را به شوراي امنيت ارجاع داد و گروه كارشناسي پس از سفر به ايران اين 
حمالت را تأييد كرده و عراق را محكوم كردند. با اين حال، ابتدا شوراي امنيت 
عكس العملى در برابر اين نقض مقررات بين المللي نشان نداد و بدين وسيله، راه 
ــت و همچنين از كشور به كارگيرنده سالح هاي  را بر تكرار اين جنايت بازگذاش
شيميايي نامي نبرد و موضوع را با كل مسئله جنگ مرتبط ساخت.در نتيجه عدم 
ــازمان ملل متحد، رژيم عراق از آن پس، بارها نيروهاي  اقدام فوري و جهاني س

ايراني را مورد حمله شيميايي قرار داد.

ــالي 6، در تاريخ  عمليات كرب
ــا رمز  ــاه 1365، ب 23 دي م
مبارك يا فاطمه الزهرا(س) در 
غرب و شمال سومار و با اهداف 
ــازي ارتفاعات منطقه،  آزادس
ــرارت هاي دشمن  پاسخ به ش
در بمباران مناطق مسكوني، 
انهدام ماشين جنگي دشمن 
و متفرق كردن نيروهاي عراق 
ــد. رزمندگان اسالم با  آغاز ش

عبور از موانع گوناگون از جمله ميدان هاي وسيع مين، سيم هاي خاردار و 
تله هاي انفجاري، به دشمن بعثي يورش بردند و پس از شكستن خطوط 
ــصت كيلومتر از خاك ميهن اسالمي را آزاد  و مواضع دشمن، بيش از ش
ــه، تعداد يازده  ــالوه بر آزادي ارتفاعات منطق كردند. در اين عمليات ع
فروند هواپيما، دو فروند هلي كوپتر، بيست دستگاه تانك، تعداد زيادي 
خودرو و چندين انبار مهمات منهدم و عالوه بر انهدام پنج گردان و پنج 
ــه هزار نفر از مزدوران بعثي كشته و زخمي شده  تيپ دشمن، تعداد س
ــنگين به غنيمت  ــالح هاي سبك و س و تعدادي تانك و نفربر و انواع س

سربازان اسالم درآمد.
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در چنين روزى

كليساى كانتور

«جـورج فـاكس» 
مبـارز صلـح  طلب 

انگليسي 

ــاى كانتور كه به نام «برج ناقوس» نيز معروف است در  كليس
زمان جنگ جهانى دوم توسط روس ها ساخته شده است. 

ــاى كوچكى است كه داراى يك پالن چهار  از نظر ابعاد، كليس
ــزرگ در مركز نمازخانه و  ضلعى بوده و داراى دو گنبد يكى ب

ديگرى كوچك تر در باالى محراب است. 
ــا با هنرمندى  ــه آجر و مالط بوده كه آجره مصالح به كار رفت
ــت  ــيار زيبا به دس ــده و در نتيجه بنايى بس ــيار چيده ش بس
ــاى كانتور داراى يك در ورودى است كه  ــت. كليس آمده اس
ــى نقش  ــمت آن صليب هاى روس ــاى دو س ــر روى ديواره ب

بسته است .
در باالى ورودى ناقوس خانه اى سه طبقه قرار داده شده است 

كه به يك گنبد كوچك منتهى مى شود. 
جهت حفاظت از درب چوبى ورودى و نقوش ديوارهاى مجاور 
ــيروانى با حايل ستون  هاى  آن اقدام به ساخت يك سقف ش

چوبى در جلوى ورودى كليسا شده است . 
در چهار گوشه ديوارهاى خارجى بنا ستون نماهاى بزرگى قرار 

داده شده است كه به زيبايى آن افزوده است. 
دوگوشه طبقه اول برج ناقوس همچون نمازخانه داراى ستون 

ــت، ولى در طبقه دوم برچ چهار ستون در  نماهاى بزرگى اس
ــه آن با فاصله اى از ديوارها قرار داده شده است. به  چهار گوش
غير از تورگيرهاى نمازخانه برج ناقوس نيز داراى نورگيرهايى 
ــا داراى آجرفرش است كه در محوطه  مى باشد. حياط كليس
ــم مى خورد كه يكى آز آنها متعلق  آن سنگ قبرهايى به چش
به يك خلبان روسى است.اين كليسا معروف به «برج ناقوس» 
در جنگ جهانى دوم در زمان اشغال ايران به دست روس ها در 
شهرستان قزوين ساخته شد. اين كليساى كوچك مانند ساير 
كليساها داراى طرحى چليپايى است و محراب آن رو به خاور 
است. ورودى كليسا درضلع باخترى آن قرار دارد و شامل فضاى 
ــيب دار و درب ورودى است. پس از ورودى،  ورودى با سقف ش
ــا با  پيش فضاى هال قرار دارد كه باالى آن برج ناقوس كليس
ارتفاع حدود يازده متر به چشم مى خورد.  هال شامل نمازخانه 
و محراب است و در دو طرف آن، دو فضاى مستطيل شكل قرار 
دارد. فضاى محراب به شكل نيم دايره است و بر فراز آن گنبدى 
قرار گرفته است. فضاى نمازخانه داراى گنبد و فضاهاى جانبى 
ــت. در نماى خارجى اين كليسا،  ــش تخت اس آن داراى پوش

ستون هاى تزيينى ديده مى شود.



اخبار كوتاه

ــتان اصفهان،  ــركت مخابرات اس به گزارش اداره روابط عمومى ش
طبق دستور معاون تنظيم مقررات شركت مخابرات ايران،  سامانه 
ــرداز 2000 ،جايگزين آن  ــان پ ــامانه آس تلفني 1818 تخليه و س

شد.
ــت:  ــان اظهار داش ــرات اصفه ــروش مخاب ــي و ف ــاون بازارياب مع
ــاي  ــوزه ه ــده از ح ــام ش ــاي انج ــي ه ــا و بررس ــق بازديده طب
ــى مناسب  ــانى و آگاهى بخش ــتاني، اطالع رس ــتاني و شهرس اس
ــكالت احتمالى در زمينه پرداخت قبوض  در اين خصوص رفع مش
مشتركين مربوط به ادارات (آب، برق،گاز و تلفن) را به دنبال خواهد 

داشت.
ــامانه آسان پرداز  وى ادامه داد: با اطالع عموم مردم از جايگزيني س
2000 به جاي 1818، مشتركين قطع، به علت بدهي مى توانند از 

اين طريق اقدام به پرداخت در اسرع وقت كنند.

ــال ــابقات واليب ــومين دوره مس ــت و س ــزارى بيس ــى برگ   درپ
ــتان اصفهان ، تيم واليبال   سازمان هاى وابسته شهردارى هاى اس
ــت در اين دوره از مسابقات رتبه اول را از  شركت اتوبوسرانى توانس

آن خود كند.
ــهردارى ها و  ــال ش ــابقات واليب ــومين دوره مس ــت و س    در بيس
سازمان هاى وابسته به شهردارى هاى استان اصفهان كه در دى ماه 
برگزار شد تيم واليبال شركت اتوبوسرانى با كسب مقام اول در اين 
دوره از مسابقات توانست مجوز ورود 6 نفر از اعضاى اين تيم را براى 

ورود به مسابقات كشورى اخذ كند.
به گزارش روابط عمومى شركت اتوبوسرانى اصفهان ، حائز اهميت 
است كه با برترى شركت اتوبوسرانى اصفهان6 نفر از اعضاى اين تيم 
به عضويت تيم واليبال كارگرى استان اصفهان درآمدند كه مسابقات 

كارگرى كشورقرار است در بهمن ماه برگزار شود .
ــرانى در رده هاى مختلف حائز  گفتنى است تاكنون شركت اتوبوس
رتبه هاى برتر شده كه از آن جمله مى توان به مسابقات دو ميدانى 
كشور و برترى 2 نفر از اعضاى تيم دوميدانى شركت اتوبوسرانى در 

اين مسابقات اشاره كرد.
 در مسابقات دو ميدانى كارگرى كشور كه به ميزبانى اصفهان برگزار 
شد ناصر مردى ها به كسب مقام اول و محسن رضايى به مقام سوم 

نايل شد.

سامانه آسان پرداز 2000
 جايگزين 1818 شد

شركت اتوبوسرانى اصفهان؛

راهيابى 6 عضوتيم واليبال به 
مسابقات واليبال كارگرى كشور

ــتم اتاق  ــرى دوره هش ــت خب دومين نشس
مريم 
بازرگانى، صنايع و معادن و كشاورزى اصفهان ياورى

ــيون  ــرد كميس ــريح عملك ــور تش به منظ
ــت گذارى و پايش اتاق بازرگانى با حضور اصحاب رسانه  سياس

برگزار شد.
ــى، نايب رييس اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به  مصطفى رناس
اينكه در دوره هشتم اتاق بازرگانى، 11 كميسيون و 58 كميته 
ــوى اعضاى اتاق در اين  ــتقبال خوبى از س تشكيل شده كه اس
دوره از كميسيون ها شده است، افزود: قطعا با توجه به اتفاقات 
ــور  روى داده در صحنه بين المللى و تصويب برجام، اقتصاد كش
رونق مجددى را مى گيرد و قطار اقتصاد در ريل قرار خواهد گرفت 
و اين امر فرصت ها و تهديدها را در بردارد كه يقينا فرصت هايش 
بيشتر است. وى با تاكيد بر اينكه  كميسيون سياست گذارى و 
پايش اتاق بازرگانى به منظور ممانعت از موازى كارى و بهره ورى 
ــت:  بررسى  ــده است، ابراز داش ــتر در اين دوره تشكيل ش بيش
ــيون، تنظيم و تصويب آيين نامه پرداخت  ــتراتژيك كميس اس
ــى و تصميم گيرى مبتنى برافزايش  دبيران كميسيون، بررس
ــى و پايش كميسيون ها ،جهت  و يا ادغام كميسيون ها و بررس
ممانعت از موازى كارى و پيگيرى برگزارى همايش ها به منظور 
ــيون ها، اهم اهداف تشكيل  افزايش توان علمى اعضاى كميس
اين كميسيون است. رناسى با بيان اينكه  تهيه برنامه راهبردى 
كميسيون ها و جمع بندى در كميته ها، تهيه برنامه عملياتى و 
ــى مشكالت صنايع، تهيه  بودجه سال 95 كميسيون ها، بررس
ــى و همايش ها در  ــى برگزارى دوره هاى آموزش برنامه چگونگ
ــتور كار اتاق بازرگانى  اتاق بازرگانى از جمله برنامه هاى در دس
اصفهان است، گفت: حل مشكالت و پيگيرى براى رفع مشكالت 
در حوزه توليد و محيط زيست و نحوه برند سازى از ديگر اقدامات 
ــيون  ــتم اتاق بازرگانى و ذيل كميس و اهداف مدنظر دوره هش

سياست گذارى و پايش است.
ريزگردهاى تاالب گاوخونى تا هزار كيلومتر تاثير گذار 

است
ــاورزى، آب و  ــيون كش ــكارى، رييس كميس ــا قلم حميدرض
محيط زيست اتاق بازرگانى با بيان اينكه عدم مديريت صحيح 
ــاى زيرزمينى كه  ــده تا آب ه ــته موجب ش در چند دهه گذش
ــاله اصفهان محسوب مى شد به راحتى  ذخاير ارزشمند هزار س
ــاورزى برخالف سهم  ــت برود، اظهار داشت: حوزه كش از دس
بااليش در توليد ناخالص ملى و اشتغال 19/2 درصد جمعيت 
ايران به بخش كشاورزى، مظلوم واقع شده است و بر اين اساس 
احقاق حق كشاورزان و رسانيدن حرف آنها به گوش مسووالن 
با عنوان بسته هاى پيشنهادى از جمله رسالت هاى تعريف  شده 

خود در اين كميسيون مى دانيم.
قلمكارى با تاكيد بر اينكه گام گذاشتن در مسير توسعه، كارى 

ــويم، گفت: براى تحقق توسعه،  ــت كه موفق ش يك  شبه نيس
نيازمند يك عزم ملى و فرهنگ سازى هستيم.وى عنوان كرد: 
كميسيون كشاورزى دوره هشتم اتاق بازرگانى و صنايع استان 
ــتاى برنامه هاى اين كميسيون در دوره هاى  اقداماتى را در راس
قبل آغاز كرد. با اين تفاوت كه با تشكيل هفت كميته آب، دانش و 
فناورى نوين در كشاورزى، بازرگانى و كشت برون مرزى، سالمت 
ــت و توليدات  ــور و آبزيان، محيط زيس و امنيت غذايى دام طي
كشاورزى، سعى كرد در مسير يك مدلينگ مناسب براى حوزه 

كشاورزى گام بردارد.
ــاورزى دوره هشتم  ــيون كش وى افزود: در حال حاضر كميس
ــو و بالغ بر يك هزار و 150 نفر  اتاق بازرگانى با بيش از 512 عض
ــكيل اتاق فكر، چالش هاى محيط زيستى  ساعت و تاكيد بر تش
ــى كرده و حركات خود را مبتنى بر  و حوزه كشاورزى را بررس
دانش محورى قرار داده ايم. قلمكارى به وضعيت زيست محيطى 
تاالب گاوخونى و خطر ريز گردهاى آن تا شعاع هزار كيلومترى 
ــاس تصميم گرفتيم به خاطر  ــاره كرد و افزود: بر همين اس اش
اهميت اين موضوع 13 بهمن ماه همايش بين المللى گاوخونى 
ــيون كشاورزى،  را در اتاق بازرگانى برگزار كنيم. رييس كميس
آب و محيط زيست اتاق بازرگانى صنايع و معادن استان اصفهان 
در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر چشم انداز اين كميسيون 
اظهار داشت: بر اساس مدلى كه در اين كميسيون تعريف كرديم 

قطعا ورودى ها و خروجى كارى ما منطبق است.
قلمكارى تصريح كرد: در طول 5 ماه گذشته كارهاى مختلفى از 
جمله سفر گروه منتخب كشاورزى اصفهان به روسيه براى كسب 
تجربه و آشنايى با مدل هاى جديد كشاورزى همراه با تجهيزات 
جديد آن و همچنين برپايى همايش فرصت هاى تجارى اصفهان 

و مسكو صورت گرفته است.
وى در ادامه طرح ويژه سيب زمينى داران، طرح كشت گياهان 
ــت و همچنين  ــكده محيط زيس ــدازى پژوهش ــى، راه ان داروي
راه اندازى پژوهشكده آب براى نخستين بار در اتاق بازرگانى را از 

چشم اندازهاى اين كميسيون عنوان كرد.
رييس كميسيون كشاورزى آب و محيط زيست اتاق بازرگانى 
اصفهان انعقاد تفاهم نامه با خانه كشاورز ايران را از ديگر كارهاى 
ــرات مثبت اين  ــت: اث ــوان كرد و گف ــيون عن مهم اين كميس

تفاهم نامه ديگر كميسيون هاى اتاق را نيز در برمى گيرد.
ــاورزى، آب و محيط زيست از  وى با بيان اينكه كميسيون كش
جمله كميسيون هايى است كه در آن كار مطالعات زيادى تا به 
ــت، تصريح كرد: زمانى كه يك سيستم  امروز صورت گرفته اس
منضبط و تضمين شده طراحى شود قطعا خروجى هاى منظمى 
را شاهد هستيم. اين اصل در كميسيون كشاورزى اتاق بازرگانى 

موردتوجه قرار گرفته است.
انسان سـازى بزرگ ترين مسـووليت اجتماعى  فعاالن 

اقتصادى است
زهرا اخوان، رييس كميسيون امور اجتماعى اتاق بازرگانى ديگر 
ــازى را بزرگ ترين مسووليت  ــت، انسان س سخنران اين نشس
ــاس  ــوان كرد و گفت: احس ــادى عن ــى  فعاالن اقتص اجتماع
ــط  ــه در اجتماع رخ مى دهد، توس ــووليت در قبال هر آنچ مس
فعاالن اقتصادى الزامى است.وى افزود: اگر امروز مى بينيم كه 
آب را از دست  داده ايم به لحاظ عدم مديريت صحيح بوده و عدم 
نگاه بلندمدت در اين عرصه است. يكى از مسووليت هاى عمده 
اجتماعى فعاالن اقتصادى، توجه به مسايل محيط زيست است.

ابوالقاسم سرتيپى نايب رييس كميسيون معادن اتاق بازرگانى 

ــتم اتاق  ــان اينكه در  دوره هش ــت  بابي نيز در ادامه اين نشس
بازرگانى و با تشكيل اين كميسيون، بيش از صد نفر از جوانان 
تحصيل كرده در گروه معادن تحت عنوان 4 كميته حضور پيدا 
ــت، اظهار داشت:  كرده اند كه اين خود يك موفقيت بزرگ اس
وجود معادن سنگ هاى ساختمانى و كارخانه هاى  فرآورى سنگ 
ازجمله مزاياى استان است، بيش از هزار واحد توليدى براى كار 
فرآورى سنگ در استان مشغول هستند. از تعداد كميت در اين 
بخش، ايران حرف اول را در جهان مى زند و ازلحاظ فناورى رتبه 
ــرتيپى بابيان اينكه داشتن معادن  چهارم را در جهان دارد. س
سنگ ها  نقطه قوت و كارخانه ها فرآورى نقطه ضعف است، بدتر 
از آن بحث آموزش است، بر اين اساس نشست هاى مشورتى با 
شركت هاى ايتاليايى صورت گرفته كه منجر به قول هاى مساعد 
ــنگ و ورود فناورى و دانش در اين  در زمينه ايجاد دانشكده س
بخش شده است. وى در پايان موقعيت و وضعيت خاورميانه و 
كشورهاى خليج فارس را براى صادرات در بخش سنگ مناسب 

دانست ولى بر علمى بودن صادرات تاكيد كرد.
شكستن وضعيت ركود خواسته دولت است

مرتضى بيشه،  رييس كميسيون بهبود وضعيت كسب وكار اتاق 
بازرگانى استان اصفهان عنوان كرد: كميسيون بهبود وضعيت 

كسب وكار اتاق ازجمله كميسيونى با رسالت خطير است.
وى با تاكيد بر اينكه شكستن وضعيت ركود خواسته دولت است، 
گفت: براى كاركردى بهتر در اين كميسيون، كميته هاى حقوقى، 
ــى قوانين بانكى و اعتبارى، كميته برنامه ريزى و  كميته بررس

شاخص هاى بين المللى و فضاى كسب وكار را تشكيل داده ايم.
بيشه ابراز كرد: در حال حاضر شاخص فضاى كسب وكار از لحاظ 
بين المللى در دولت يازدهم بهتر شده است كه ماحصل ارتباطات 
بيشتر با ديگر كشورها خارجى است، در دستور كار دولت است 
به نحوى  كه روابط بروكراسى ادارى را در راستاى اخذ مجوز الزم 

و حمايت از سرمايه گذاران خرد كاهش دهد.
ــاق بازرگانى  ــيون صنايع ات ــدى، نايب رييس كميس مال احم
اصفهان نيز ابراز داشت:امروز شرايط اقتصادى كشور شرايطى 
ــانه دارد، با توجه به اينكه  است كه نياز به همراهى اصحاب رس
ــت، كميسيون صنايع  اصفهان داراى 8 هزار واحد صنعتى اس
اتاق بازرگانى وظايف خطيرى بر عهده دارد.وى از تشكيل 13 
كميته ذيل اين كميسيون در اتاق بازرگانى خبر داد و اضافه كرد: 
متاسفانه با توجه به ركودى كه وجود دارد خبرهايى از تعطيلى 
واحدهاى صنعتى به گوش مى رسد كه خبر ناخوشايندى است. 
وى بابيان اينكه بررسى مشكالت صنعتگران و پيگيرى براى حل 
آنها يك برنامه كوتاه مدت اين كميسيون است، گفت: برگزارى 
همايش هاى ملى در حوزه نساجى مورخ 28 بهمن سالجارى با 
همكارى كميسيون آموزش و همچنين همايش مربوط به بخش 

خودرو، ازجمله برنامه هاى ميان مدت است.
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نايب رييس اتاق بازرگانى اصفهان؛

تـاثير گذارى ريزگردهـاى تاالب گـاوخونى تا هـزار كيلومتر 

ــش بين المللى  ــرى هماي ــت خب ــژاد در نشس ــدى جمالى ن مه زاينده  
فرصت هاى سرمايه گذارى شهر خالق، با اشاره به اينكه شهردارى رود

ــهرهاى كشور است كه پس از  اصفهان نخستين شهردارى كالنش
تصويب برجام نسبت به برگزارى اين همايش اقدام كرده، اظهار كرد: هدف از برگزارى 
اين همايش معرفى فرصت ها و ظرفيت هاى موجود در اصفهان براى سرمايه گذارى 
است. وى با بيان اينكه عدم سرمايه گذارى در اصفهان سوالى است كه ذهن بسيارى 
ــغول كرده است، افزود: عمده ترين دليل اين  از مسووالن و شهروندان را به خود مش
ــاى دولتى و  ــرمايه گذارى در نهاده ــذب س ــش ج ــاى دان ــتن الفب ــاق ندانس اتف
شهردارى هاست كه بايد با گفتمان و همايش هاى علمى و تخصصى نسبت به آگاهى 

بخشى در اين زمينه اقدامات الزم انجام شود.
ــهردار اصفهان در ادامه با تاكيد بر اينكه استفاده از ظرفيت بخش خصوصى، جزء  ش
اولين سياست هاى كارى بنده در آغاز فعاليتم در شهردارى اصفهان به عنوان شهردار 
ــتا ابتدا جذب سرمايه گذاران داخلى و پس از  اين شهر بوده است، افزود: در اين راس
آن جذب سرمايه گذاران كشورى و بين المللى در دستور كار است.در شهر اصفهان 

بخش خصوصى مى تواند مانند يك شهردارى فعاليت كند.
 وى با اشاره به اينكه متاسفانه طى سال هاى اخير بسيارى از سرمايه گذاران اصفهانى 
ــور به كار گرفته اند، گفت: اين در حالى  سرمايه هاى خود را در ديگر استان هاى كش
است كه در شهر اصفهان بخش خصوصى مى تواند مانند يك شهردارى فعاليت كند؛ 
ــهر اصفهان  ــيار زيادى وجود دارد. جمالى نژاد با تاكيد بر اينكه در ش چرا كه كار بس
حفظ ميراث فرهنگى در اولويت فعاليت هاى عمرانى قرار دارد، اضافه كرد: ما به هيچ 
عنوان نمى خواهيم فعاليت هاى عمرانى موجب آسيب ديدن به ميراث فرهنگى شود 

و به جد با اين امر مخالف هستيم. وى با اشاره به اينكه تمام توان خود را براى استفاده 
ــده به اين همايش براى توسعه شهر اصفهان به  از ظرفيت  سرمايه گذاران دعوت ش
كار خواهيم گرفت، ابراز كرد: در اين همايش بر خالف بسيارى از همايش هاى ديگر 
خروجى مطلوبى را خواهيم داشت و نتايج آن را پس از برگزارى همايش به رسانه ها 
اعالم خواهيم كرد.شهردار اصفهان با بيان اينكه در حال حاضر شهردارى 48 عنوان و 
64 پروژه را در سطح شهر اصفهان براى فرصت هاى سرمايه گذارى تعريف كرده است، 
اضافه كرد: براى بهره بردارى از اين پروژه ها 6 هزار و 500 ميليارد تومان هزينه نياز 
است كه توسط سرمايه گذاران تامين خواهد شد.وى در ادامه هم افزايى دستگاه هاى 
متولى شهر اصفهان براى جذب سرمايه گذاران داخلى و خارجى را مهم ارزيابى كرد 
ــود، بلكه سرمايه گذارى  ــرمايه گذار با سرمايه گذارى نابود ش و افزود: قرار نيست س
ــهردارى و بخش خصوصى هر سه بايد برد  يك بازى برد - برد است و شهروندان ، ش
ــرمايه گذاران  ــهردارى اصفهان براى جذب س كنند.جمالى نژاد با تاكيد بر اينكه ش
ــختى  هاى  ــايد با توهين و س در ابتداى راه پر پيچ و خمى قرار دارد، افزود: اين راه ش
زيادى همراه باشد ولى در نهايت موفق خواهد بود. وى با اشاره به ارسال دعوت نامه 
براى 300 سفير از 26 كشور دنيا براى حضور در اين همايش گفت: تاكنون 9 كشور 
ــهردار اصفهان گردشگرى را  براى حضور در اين همايش اعالم آمادگى كرده اند. ش
اولويت اول اصفهان براى سرمايه گذارى عنوان كرد و افزود: سرمايه گذارى در بخش 

انرژى هاى نوين و فناورى هاى اطالعات، صنايع دانش بنيان و حمل و نقل عمومى 
نيز در رده هاى بعدى قرار دارند.

130 پروژه مشاركتى با اعتبار 2 هزار ميليارد تومان در حال اجراست
ــهر اصفهان 130 پروژه مشاركتى  وى در ادامه با تاكيد بر اينكه در حال حاضر در ش
ــاس با ورود  ــت، گفت: بر اين اس ــى در حال اجراس ــزار ميليارد تومان با اعتبار 2 ه

سرمايه گذاران بيشتر، پروژه هاى مهم ترى در دستور كار قرار مى گيرد.
ــهر جهانى صنايع دستى و شهر  ــاره به كسب دو عنوان ش جمالى نژاد در ادامه با اش
ــته ابراز كرد: اين دو عنوان به ترتيب در زمينه  خالق براى اصفهان طى دو ماه گذش
196 صنايع دستى مختلف در اصفهان و آداب و رسوم شهروندان اين شهر به اصفهان 

اختصاص داده شده است.
ــتمرار حضور شهر اصفهان در  ــترده در زمينه اس وى با بيان اينكه فعاليت هاى گس
شبكه شهرهاى خالق جهان بايد در دستور كار قرا رگيرد، افزود: بايد توجه داشت كه 
خالقيت اصفهان هر 4 سال يكبار در تمام بخش هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، 
روابط بين الملل و ... سنجيده مى شود و ما بايد در اين راستا حرفى براى گفتن داشته 

باشيم.
شهردار اصفهان در بخش ديگرى از اظهارات خود در خصوص فعاليت هاى شهردارى 
ــهر نيز گفت: در اين راستا  در حوزه هاى مختلف حمايتى از هنر و هنرمندان  اين ش

ــهردارى در كنار متوليان امر، اقداماتى را در قالب وظايف تعريف شده براى خود  ش
انجام مى دهد. وى با ابراز تاسف از عدم راه اندازى موزه صنايع دستى اصفهان گفت: 
شهر اصفهان خود يك موزه است، اما هنوز پس از صدها سال محلى براى نگهدارى 

صنايع دستى با ارزش خود ندارد.
جمالى نژاد تصريح كرد: در حال حاضر شهردارى با تالش بسيار به دنبال راه اندازى 
موزه هنرهاى صنايع دستى اصفهان است. وى با اشاره به برخى از اقدامات حمايتى از 
هنرمندان صنايع دستى اصفهان ابراز كرد: در اين راستا فروش صنايع دستى اصفهان 
در هفته هاى فرهنگى اصفهان در شهرهاى مختلف جهان، راه اندازى بازارچه فروش 
ــام على (ع) از جمله  ــتى در بازار ميدان نقش جهان و بازارچه ميدان ام صنايع دس

اقدامات حمايتى انجام شده است.
پيگيرى راه اندازى پايانه صادرات انواع صنايع دستى در اصفهان

شهردار اصفهان پيگيرى راه اندازى پايانه صادرات انواع صنايع دستى در اصفهان را 
از ديگر اقدامات در دست اجراى شهردارى اصفهان براى حمايت از توليد كنندگان 
صنايع دستى اصفهان عنوان كرد و افزود: همچنين قرار است يكى از پارك هاى شهر 
اصفهان به نام صنايع دستى اين شهر نامگذارى شود. وى ادامه داد: قرار است در پارك 
صنايع دستى شهر اصفهان المان هاى صنايع دستى اين شهر ساخته و نصب شود كه 

در معرفى آنها به گردشگران تاثير به سزايى خواهد داشت.
جمالى نژاد اجراى قوانين تصويب شده هيات وزيران براى حمايت از توليد كنندگان 
ــت كه اين هيات  ــت و ابراز كرد: سال هاس ــتى خارجى را ضرورى دانس صنايع دس
مصوبه اى را در خصوص ممنوعيت فروش صنايع دستى صادراتى در اماكن تاريخى 

ابالغ كرده است كه متاسفانه هنوز اجرايى نشده است.

معاون كميته امداد اصفهان خبر داد:

رشد 65 درصدى كمك هاى مردمى به طرح 
محسنين در اصفهان

جانشين فرمانده انتظامي استان اصفهان؛

جرايم در اصفهان رو به كاهش است

ــته،   ــت: در 9 ماه گذش ــتان اصفهان گف ــه امداد اس ــاركت  مردمى كميت ــعه مش معاون توس
30    ميليارد ريال كمك هاى مردمى به طرح محسنين شد كه رشد 65 درصدى  نسبت به سال 

گذشته را نشان مى دهد.
ــته اظهار كرد: در 9 ماه نخست  ــريح كمك هاى مردمى در 9 ماه گذش بهرام سوادكوهى با تش
ــوده كه مبلغ ــع كل كمك هاى مردمى ب ــون تومان جم ــال مبلغ 50 ميليارد و 88 ميلي امس

 40    ميليارد و 22 ميليون تومان آن به صورت نقدى و 10 ميليارد و 66 ميليون تومان غيرنقدى 
و به صورت كاال بوده است .

وى در ادامه افزود: جمع كل كمك هاى امانى شامل طرح هاى كميته امداد همچون  اكرام ايتام ، 
ــنين ، زكات فطره ، كفاره عمد و غيرعمد و اطعام و افطارى به صورت نقد و غير نقد مبلغ محس

 30 ميليارد و 37 ميليون تومان است. 
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد استان اصفهان جمع كل كمك هاى مردمى 
حاصل از صدقات را 20    ميليارد و 50 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: در  9    ماه گذشته ميزان 
ــامل واريز روزانه صدقات در صندوق هاى صدقات  19    ميليارد و 11 ميليون  صدقات نقدى ش
ــت درصد رشد داشته و در طرح اكرام  تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،هش
ايتام نيز به صورت كمك نقدى و كاال در مدت 9 ماه گذشته رقمى معادل 12/5 ميليارد تومان 

بوده كه با 16 درصد رشد همراه بوده است .
ــاره و گفت: در مدت 9 ماه گذشته مبلغ ــنين اش ــوادكوهى در پايان به اجراى طرح محس س

ــنين و خانواده هاى داراى  ــان كمك هاى مردمى به طرح محس   3    ميليارد و 138 ميليون توم
سرپرست از كار افتاده در اصفهان جمع آورى شده كه با رشد 65 درصدى نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته همراه بوده است.

جانشين فرمانده انتظامي استان اصفهان با بيان اينكه پليس در برابر امنيت و سالمت مردم 
با هيچ كس تعارف ندارد، گفت: در برخورد با خودروهاي دودزا هيچ تفاوتي بين خودروي 

مردم عادي و خودروهاي ادارى قائل نيستيم.
سرهنگ  حسين حسين زاده با بيان اينكه هدف گذارى پليس براى سالجارى، كاهش 10 
درصدى جرايم است، اظهار كرد: آمارها نشان مي دهد كه در 9 ماهه امسال هيچ گونه افزايش 
وقوع جرم در استان اصفهان رخ نداده است بلكه در چندين جرم نيز با كاهش چشمگيرى 
روبه رو بوديم كه اين امر به دليل اجراي دقيق و هوشمندانه طرح ها و عمليات ها و كنترل 

مجرمان سابقه دار بوده است.
ــهرى و برون شهرى 7 درصد  وى افزود: در اين مدت، تصادفات منجر به فوت در راه هاى ش

كاهش يافت در صورتى كه هدف گذارى ما كاهش 10 درصدى بوده است.
جانشين فرمانده انتظامي استان اصفهان تصريح كرد: در حوزه درون شهرى نيز فوت ناشى 
ــن اتفاق با اجراى طرح  ــيكلت با كاهش 15 درصدى مواجه بود كه اي از تصادفات موتورس
ساماندهي و انتظام بخشي موتورسواران و رعايت اصول ايمني توسط اين قشر محقق شده 

است.
حسين زاده برخورد با خودروهاي دودزا را يكي از برنامه هاي اصلي پليس استان در راستاي 
كاهش آلودگي هوا عنوان و خاطرنشان كرد: در سه ماهه سوم امسال برخورد با خودروهاي 
دودزا نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد افزايش داشته است، اما متاسفانه هنوز هم 
تردد خودروهاي آالينده و دودزا در سطح شهر را شاهد هستيم .بنابراين از شهروندان انتظار 
داريم كه به منظور حفظ سالمت خود و كمك به كاهش آلودگي هوا از آوردن خودروهاي 

دچار نقص فني به محدوده مركزي شهر خودداري كنند.

شركت آب وفاضالب استان اصفهان در جشنواره پژوهش و فناوري 
وزارت نيرو كه در محل پژوهشگاه نيرو برگزار شد، موفق به اخذ رتبه 

راهبربرتر پژوهشي در صنعت آب و فاضالب كشور گرديد.
ــتان اصفهان از ميان بالغ بر 70 طرح پژوهش انجام  شركت آبفا اس
ــنجي كاربرد ــي « امكان س ــام ، طرح پژوهش ــده و درحال انج ش

ــاالت برنجي و  ــتي اتص ــاخص هاي بهداش ــاي ارتقاى ش  روش ه
برنزي مورد استفاده در خطوط انتقال آب شرب » را ارايه كرد. اين 
ــركت مهندسي  ــت كه مهندس جانباز ، مديرعامل ش درحالي اس
ــور  ضمن تقدير از تحقيق انجام شده توجه ويژه  آب وفاضالب كش
ــركت آبفا  ــتاندارد مربوطه با محوريت ش ، بر ادامه كار و تدوين اس
استان اصفهان تاكيد كردند و دفتر تحقيقات و خودكفايي صنعتي 
شركت مهندسي آب وفاضالب كشور را مكلف به پيگيري موضوع 
كرد. در تحقيق ارايه شده كه از سوي شركت آبفا اصفهان با نگاهي 
صنعتي آلياژهاي مورد استفاده در داخل كشور معرفي شد.سپس 
ــف دنيا توليد  ــرب كه در نقاط مختل ــاي جايگزين بدون س آلياژه
ــتفاده از جداول و نمودار  ــده و با اس ــايي و توليد ش شده اند شناس
ــت. تحقيقات نشان  ــي قرار گرفته اس به صورت كامل مورد بررس
ــه گروه كلي با عناوين  ــرب در س داده كه آلياژهاي برنجي بدون س
ــدي  ــه بن EcoBrass، Federalloy و EnviroBrass طبق
ــرايط صنعتي و  ــرفته دنيا بسته به ش ــوند و كشورهاي پيش مي ش

اقتصادي خود از هركدام از آلياژهاي فوق الذكر استفاده كرده اند. در 
پژوهش حاضر اين آلياژها با استفاده از عمليات ريخته گري توليد 
گرديد. توليد كليه آلياژهاي بدون سرب با امكانات موجود در داخل 
كشور به سهولت قابل انجام است. نتايج آزمون كشش نيز نشان داد 
كليه نمونه ها ،خواص حداقلي مورد نياز را دارا مي باشند و نمونه برنج 
سيليكوني باالترين استحكام كششي (برابر 458 مگاپاسكال) را در 
حالت عمليات حرارتي شده دارد. ريزساختار نمونه هاي توليد شده 
ــكوپ نوري و ميكروسكوپ الكتروني روبشي  با استفاده از ميكروس
ــي خواص ماشين كاري  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در بررس
ــباهت آلياژ برنج بيسموتي  آلياژهاي توليد شده؛ نتايج حاكي از ش
ــاژ از نظر قابليت  ــرب بود و پس از اين دو آلي به آلياژهاي حاوي س
ــيليكوني قرار مي گيرد. آزمون تعيين ميزان  ماشين كاري برنج س
خوردگي جدايش روي نيز طبق استاندارد ISO6502 انجام شد. 
كه بهترين مقاومت در برابر خوردگي را برنج سيليكوني از خود نشان

ــر خوردگي برنج بدون عناصر   مي دهد و ضعيف ترين آلياژ در براب
آلياژي است. نتايج نشان داد كه عمليات حرارتي مي تواند در مقاومت 
در برابر خوردگي برخي آلياژهاي مس بسيار تاثيرگذار باشد. نتايج 
آزمون سالمتي آب نيز نشان داد آلياژهاي بدون سرب توليد شده در 
محدوده قابل قبول استانداردهاي بين المللي از نظر حضور فلزات 

سنگين هستند.

شهردار اصفهان:

راه اندازى پايانه صادرات صنايع دستى در اصفهان

شركت آبفا استان اصفهان؛

رتبه راهبر برتر پژوهشي در جشنواره پژوهش  و فناوري 
وزارت نيرو 
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عاقبت مذاكره با پرسپوليسى ها و داد و بيداد در باشگاه نفت تهران براى بيرانوند، 
جريمه نقدى و نيمكت نشينى تا پايان فصل را به همراه داشت.

ــنيده ايد.  ــد ضرب المثل «هم از گندم رى افتاد و هم از خرماى بغداد» را ش الب
ــى قصد كسب منفعت از دو جانب  اين عبارت در مواردى به كار مى رود كه كس
ــا در اين مورد  ــرص و طمع يا جهات ديگر نه تنه ــد و به علت ح ــته باش را داش
مقصودش حاصل نشود بلكه منافع اوليه را نيز از دست بدهد. ديروز كه با يكى 
از مسووالن باشگاه نفت تهران حرف مى زديم، متوجه شديم اين ضرب المثل به 
نوعى در مورد عليرضا بيرانوند هم صدق مى كند. گلرى كه به نظر مى رسد قيد 
ــوزد و بسازد. در همين راستا  ــپوليس تهران را زده و در نفت تهران بايد بس پرس

گزارشى تهيه كرده ايم كه در زير از نظرتان مى گذرد.
 جريمه 20 درصدى به دليل مذاكره با استقالل تهران

ــا بيرانوند كه  ــم و در فصل نقل و انتقاالت عليرض ــروع ليگ پانزده ــش از ش پي
ــت، به دفتر  ــرد از بچگى آبى بوده اس ــش عنوان مى ك ــواره در مصاحبه هاي هم
ــوول  ــارى و بهرام اميرى دو مس ــتقالل رفت و با على نظرى  جويب ــگاه اس باش
نقل و انتقاالت اين باشگاه ديدار كرد. اين 3 نفر بالفاصله بعد از آن كه بيرانوند 
ــگاران در امان بمانند  ــل را ترك كردند تا از تيررس خبرن ــگاه رفت، مح به باش
ــانه اى شد. در پى اين اتفاق سايت رسمى باشگاه  ــد و اين خبر رس اما چنين نش
ــگاه نفت  ــن مضمون روى خروجى خود قرار داد: «باش ــت تهران خبرى با اي نف
ــران كه همواره بر رعايت اصول اخالقى و قانون مدارى تأكيد ورزيده، عليرضا  ته
ــگاه  بيرانوند را به دليل مذاكره خارج از چارچوب ضوابط و اصول حرفه اى با باش
ــتقالل تهران، جريمه كرد. بر اين اساس، با توجه به تكرارى بودن اين تخلف  اس
ــر 20 درصد از مبلغ  ــگاه نفت تهران او را با كس ــوى عليرضا بيرانوند، باش از س

قراردادش با اين باشگاه، جريمه كرد.»
ما كه رفتيم استقالل...

ــگ پانزدهم از  ــل اول لي ــد نيم فص ــا بيرانون ــد عليرض ــه مى داني ــور ك همان ط
ــح داد به جاى  ــت تهران ترجي ــرمربى نف ــا منصوريان افتاد و س ــم عليرض چش
ــه  ــد البت ــتفاده كن ــى اس ــد شيخ ويس ــود از وحي ــوش خ ــان ملى پ دروازه ب
ــود،  ــوب مى ش ــاگرد كارلوس كروش محس ــا منصوريان كه به نوعى ش عليرض
ــا بيرانوند پس از مذاكره  ــت. گويا عليرض ــل موجهى براى اين كار خود داش دلي
ــتقاللى ها در تمرينات نفت تهران به همبازيان خود فخر مى فروخته و آواز  با اس
ــتقالل...» و همين رفتار و گفتار دلخورى نفتى ها و  مى خوانده: «ما كه رفتيم اس
ــته است. سرمربى نفت نيز در اولين  عصبانيت عليرضا منصوريان را در پى داش
اقدام بيرانوند را با وجود ملى پوش بودن، نيمكت نشين كرد تا درس عبرت خوبى 

به او داده باشد.
بازداشت سوشا مكانى

ــى ندارد و همه از آن باخبرند.  ــا مكانى كه ديگر نيازى به بازنويس ماجراى سوش
ــى ها را بابت دروازه اين تيم  اين اتفاق به قدرى ناگهانى بود كه همه پرسپوليس
ــپوليس نيز با نظر برانكو  نگران كرد. از طرفى ايمان صادقى دروازه بان دوم پرس
ــد تا راهى خونه به خونه بابل شود. تيم برانكو كه  ــپوليس كنار گذاشته ش از پرس
ــختى روى غلتك افتاده بود، حاال در آستانه نيم فصل دوم با مشكل بزرگى  به س
مواجه شده كه مى تواند سرنوشت پرسپوليس را عوض كند. در همين راستا نام 
ــا مكانى مطرح شد البته  ــينى سوش عليرضا بيرانوند به عنوان گزينه اول جانش
ــمير آودوكيچ، مهرداد طهماسبى،  ــامى ديگرى همچون رشيد مظاهرى، آس اس
ــت برانكو،  ــدند اما اولوي ــد طالب لو هم مطرح ش ــروزان و حتى وحي ــن ف محس

دروازه بان ملى پوش نفت تهران بود.
بيرانوند در دفتر باشگاه پرسپوليس

و  ــا  خبرگزارى ه ــى  خروج روى  ــرى  خب ــارى  ج ــاه  دى م  15 ــنبه  چهارش
ــووالن نفت تهران را برانگيخت؛  ــم مس ــايت هاى خبرى قرار گرفت كه خش س
ــه به اتفاقات  ــك نفت تهران كه با توج ــماره ي ــا بيرانوند، دروازه بان ش «عليرض
ــا مكانى مدنظر مسووالن پرسپوليس قرار گرفته، راهى دفتر  رخ داده براى سوش
ــان از ابتدا مخالف اين  ــه عليرضا منصوري ــد، آن هم در حالى ك ــگاه ش اين باش

جدايى بود!»
مصاحبه هاى سريالى گلر ملى پوش

ــته مالى نفتى ها و  ــار متفاوتى مبنى بر خواس ــن فعل و انفعاالت اخب ــى اي در پ
ــور عدم توافق با  ــال بيرانوند و همين ط ــگاه با انتق ــووالن اين باش مخالفت مس
پرسپوليس به گوش رسيد البته اين دروازه بان هم با مصاحبه هاى سريالى خود 
بنزين روى اين آتش ريخت. به طور مثال بيرانوند گفت: «من االن بين دو باشگاه 
ــپوليس قرار گرفته ام و بهتر است مسووالن  و نزديك به 50 ميليون هوادار پرس
ــرايط، وضعيتم را سامان داده و انتقال من به پرسپوليس را  با در نظر گرفتن ش
ــركت نمى كرد،  ــى كنند!» اين حرف بيرانوند كه در تمرينات تيمش هم ش نهاي
باعث عصبانيت شديد مديران باشگاه نفت تهران شد تا تصميم قطعى خود براى 

عدم صدور رضايتنامه اين دروازه بان براى پرسپوليس را بگيرند.
داد و بيداد گلر ملى پوش در باشگاه نفت

سايت ورزش 3،  يك شنبه در گزارشى نوشت: «عليرضا بيرانوند كه اين روزها به 
دنبال حضور در باشگاه پرسپوليس است، بعد از مخالفت مسووالن نفت تهران، 
بناى ناسازگارى گذاشت و در جديدترين اقدام خود راهى دفتر باشگاه خود شد 
و به مشاجره لفظى با مديران خود پرداخت!» شنيديم در همين جروبحث لفظى 
ــتند،  ــو هس مديران نفت تهران كه در اين مورد با عليرضا منصوريان نيز همس
ــتفاده  ــد حتى اگر تا پايان فصل از بيرانوند اس ــه دروازه بان خود اعالم كرده ان ب
ــد داد! ظاهرا مبلغ قرارداد اين فصل عليرضا  ــپوليس نخواهن نكنند، او را به پرس
ــنيديم اين  ــت. ش بيرانوند با نفت تهران يك ميليارد و يكصد ميليون تومان اس
دروازه بان ملى پوش تاكنون 25 درصد از مبلغ قرارداد خود را دريافت كرده و 40 
ــتقاللى ها در ابتداى فصل) هم جريمه  درصد (20 درصد مربوط به مذاكره با اس

شده است كه مسووالن نفت اثر انگشت و امضا هم از اين بابت گرفته اند.
سفر بيرانوند به تركيه

ــده بود كه نفت تهران براى برپايى اردوى خارجى خود به  از قبل برنامه ريزى ش
ــفر كند كه عصر روز گذشته اين اتفاق افتاد اما تا ساعتى قبل از پرواز  تركيه س
نفتى ها هم معلوم نبود بيرانوند تيمش را همراهى مى كند يا نه؟ عليرضا بيرانوند 
كه پس از داد و بيداد در باشگاه پشيمان شده بود، در گفت وگو با يكى از مديران 
نفت تهران اعالم كرد، در صورتى در اين تيم مى ماند و به اردوى تركيه مى رود 
كه جريمه 40 درصدى اش بخشيده شود! گويا اين تقاضاى بيرانوند واكنش تند 
ــه دروازه بان نفت تهران چاره اى به جز  ــته و حرفى زده ك طرف را به دنبال داش

سفر به تركيه پيدا نكرده است!
احضار به كميته انضباطى نفت و نيمكت نشينى!

شنيده ها از باشگاه نفت تهران حكايت از آن دارد كه بعد از اتمام اردوى تركيه، 
ــنگينى براى او  ــگاه احضار و جريمه س عليرضا بيرانوند به كميته انضباطى باش

در نظر گرفته خواهد شد. 
ــا  ــاى عليرض ــر و رفتاره ــات اخي ــق، اتفاق ــع موث ــك منب ــه ي ــر گفت ــا ب بن
ــن دروازه بان  ــته و اي ــى داش ــان را در پ ــا منصوري ــى عليرض ــد ناراحت بيرانون
ــد! همين فردى  ــين خواهد ش ــورت ماندن در نفت تهران هم نيمكت نش در ص
ــرد: به احتمال فراوان ــاره را در اختيارمان قرار داد، عنوان ك ــه خبر مورد اش ك
ــگاه ديگر با وجود  ــل رفتار غيرحرفه اى و مذاكره با باش ــا بيرانوند به دلي عليرض

داشتن قرارداد، 20 درصد ديگر جريمه خواهد شد.

سرخابـى ها

عاقبت پرسپوليسى شدن؛ 
جريمه و نيمكت نشينى

از ايستادن قلب رونالدو تا زنده شدن موتومبا؛

 ورزشكارانى كه از مرگ نجات پيدا كردند

ــايد به راحتى  ــايد در مورد آن فكر كرده ايم و ش ــنيده ايم؛ ش «حادثه خبر نمى كند» اين جمله را بارهاى ش
ــادى را تجربه  ــره كم يا زي ــود اتفاق هاى غير منتظ ــى در زندگى خ ــم اما هركس ــور كرده اي ــار آن عب از كن

كرده است.
ــت، با اتفاق هاى روبه رو مى شوند كه  ــادى هاى پيروزى و غم هاى شكس ــكاران، در ميان ش در اين بين ورزش
ــى دور مى كند.  مصدوميت  ــا را از دنياى حرفه اى و قهرمان ــه آنه ــخص و يا براى هميش در مدت زمانى مش

ــكاران را تا پاى  ــود. البته برخى از اين حوادث ورزش ــامل مى ش ــا حوادث غير منتظره، اين اتفاق ها را ش و ي
ــر نمى توانند  ــى برمى گردند؛ هرچند برخى ديگ ــيايى به زندگ ــكل معجزه آس ــاند اما آنها به ش مرگ مى كش
ــركت  ــى ش ــكان در رقابت هاى ورزش ــر از نظر پزش ــى ديگر زودت ــد و برخ ــه اى باز گردن ــاى حرف ــه دني ب

مى كنند. 
در زير به اتفاق هاى معروفى كه براى چهره هاى مطرح ورزشى دنيا رخ داده، اشاره مى كنيم:

ــده فرمول يك جهان با 91 عنوان  پر افتخارترين رانن
قهرمانى، روز يكشنبه 29 دسامبر سال 2013 در حال 
اسكى با پسرش در كوه هاى آلپ بود كه دچار سانحه 

شد، سرش به صخره اصابت كرد و به كما رفت. 
پس از مراقبت هاى ويژه اى كه از اين ورزشكار مشهور 
صورت گرفت، در ژوئن سال 2014 از كما خارج شد 
ــود را در خانه طى  ــى طوالنى خ اما دوران توانبخش

مى كند. 
ــت اما  ــه صحبت كردن اس ــوماخر هرچند قادر ب ش
ــم  خانواده اش اعالم كردند ادامه درمانش دور از چش
ــى ارتباطى  ــا دنياى بيرون ــود و ب عموم انجام مى ش

نخواهد داشت.

ــه و  بازى فينال جام جهانى 1998 بين دو تيم فرانس
برزيل يك روز فراموش نشدنى در دنياى فوتبال است. 
ــد  ــه مى ش ــابقه گفت ــزارى آن مس ــان برگ در جري
ــيدگى عضله  ــال جهان با كش ــتاره فوتب رونالدو ،س
ــك وقت تيم  ــال 2012 پزش ــده اما در س روبه رو ش
ــيد و اتفاق واقعى  برزيل، اين مساله را به چالش كش

را افشا كرد. 
ــدو براى  ــم، قلب رونال ــراى آن بازى مه او گفت: «ب
ــتد اما تالش پزشكان باعث  دقايق از حركت مى ايس

بازگشتش به زندگى مى شود.»
شايد به همين دليل بود كه اين ستاره بزرگ فوتبال 
ــت انتظارات را  ــه نتوانس در فينال جام جهانى فرانس

برآورده كند.

ــتراليايى يكى از چهره هاى مطرح  اين شناگر اس
ورزشى دنياست كه از حادثه انفجار برج هاى دوقلو 

نيويورك نجات يافت. 
ــال 2001 براى  ــپتامبر س ــه در روز 11 س وى ك
ــده بود،  ــوت ش ــو دع ــاى دوقل ــد از برج ه بازدي
ــادش مى افتد كه  ــل ي ــاى اين مح در نزديك ه
دوربينش را در هتل جاگذاشته است. «ايان» وقتى 
ــاز مى گردد،  ــود در نيويورك ب به محل اقامت خ
ــق تلويزيون  ــرج از طري ــار اين دو ب متوجه انفج
مى شود و خود را فردى خوش شانس مى داند كه 

در محل حادثه حضور نداشت.

ــياه ترين روز تاريخ تيم فوتبال منچستريونايتد  س
ــورد. پس از  ــال 1985 رقم خ ــم فوريه س در شش
ــراد، هواپيماى  ــرخ بلگ ــتاره س ــل س ــازى مقاب ب
ــى دقايقى بعد  ــم انگليس ــان اين تي حامل بازيكن
ــهر مونيخ آلمان سقوط كرد. ــتن، در ش از برخاس

ــان باختند اما  ــين هواپيما، ج 20 نفر از 44 سرنش
بقيه سرنشينان كه به شدت آسيب ديده و بيهوش 
ــده بودند، به يكى از بيمارستان هاى شهر مونيخ  ش
ــه نفر نيز در بيمارستان جان  ــدند كه س منتقل ش
باختند. در اين بين بابى چارلتون يكى از بازماندگان 
اين حادثه بود كه توانست با تالش مديران باشگاه، 

از انحالل منچستريونايتد جلوگيرى كند.

ــر  ــه خاط ــوى ب ــته فرانس ــكى باز بازنشس اس
ــابقات  ــرعت و هيجان، در مس عالقه مندى به س
ــركت كرد. در 28 ژوئن 2009  پاريس - داكار ش
ــختى مى كند، روى  ــيكلت تصادف س با موتورس
ــيب جدى مى بيند؛  گردنش به زمين افتاده، آس
هرچند سريعا به بيمارستان منتقل شده و از مرگ 

نجات پيدا مى كند. 
ــريح كرد:  ــن گونه تش ــاق را اي ــوك» اين اتف «ل
ــى در قسمت باالى  «بعد از تصادف، هيچ احساس
بدنم نداشتم و به مرگ بسيار نزديك بودم اما بعد 

از آن لحظات بسيار تلخ، به زندگى برگشتم.»

دوچرخه سوار مشهور اسپانيايى كه در سال 2012 
ــال  ــتفاده از مواد نيروزا به مدت 2 س به خاطر اس
محروم شد، در جريان تور آستورياس سال 2004، 
تعادلش را از دست داد و به زمين افتاد، صحنه اى 

كه همگان را نگران كرد. 
البته او پس از اين مصدوميت تلخ، بالفاصله راهى 

بيمارستان شد و به كما رفت. 
ــتان نگران  ــكان و ورزش دوس ــه پزش درحالى ك
وضعيت اين دوچرخه سوار بودند، بعد از 3 هفته و 
به شكلى معجزه آسا از كما خارج شد و بعد از 7 ماه 

دوباره به ورزش حرفه اى بازگشت.

ــال 2006  ــت س ــاه اگوس ــن روز از م در دهمي
ــوارى كه در  ــاى دوچرخه س ــيه  رقابت ه و در حاش
ــكار مراكشى  ــته كوه آلپ برگزار شد، اين ورزش رش
ــام مى دهد  ــركات عجيبى انج ــه  خود ح با دوچرخ
ــرش به زمين  ــديد س كه باعث افتادن و برخورد ش

مى شود.
ــيب هاى  ــر اين برخورد دچار آس  ويرنكوئه به خاط
ــد از عمل  ــده و بع ــدى در جمجمه و صورتش ش ج
طوالنى و زدن 32 بخيه به سرش، از مرگ نجات پيدا

 مى كند. 
ــس مى گويد:  ــا روزنامه «لو» پاري ــت وگو ب او در گف

«تقريبا زندگى ام را از دست داده بودم.»

اين چهره معروف در ورزش فرانسه در سال 2013 و 
زمانى كه به صورت تفريحى در حال دوچرخه سوارى 
بود، با يك ماشين تصادف مى كند كه راننده پير آن 

دچار حمله قلبى شده بود. 
او دقايقى زير ماشين مى ماند اما نجات پيدا مى كند، 
ــتگى  ــت و كمر دچار شكس ــه دس ــد از ناحي هرچن

مى شود. 
ــوران وارد  ــار روحى كه از اين تصادف به ل البته فش

مى شود، از صدمات تصادف بيشتر بود.
 او يك مرتبه هم در جوالى 94 و در نخستين مرحله 
ــه همه را  ــد ك ــس دچار مصدوميتى ش از توردوفران

نگران كرد.

لوران ياالبرت

لوك آلفند

آلبرتو كونتادور

ريچارد ويرنكوئهميشائيل شوماخر

رونالدو

ايان تورپ

بابى چارلتون

ــابقات ــهور مس ــاى مش ــر از چهره ه ــى ديگ يك
 فرمول يك جهان است كه سه مرتبه قهرمانى جهان 

را در كارنامه دارد. 
در اواسط تابستان سال 1976 در جايزه بزرگ آلمان، 
خودروى فرارى اش در پيست نوربرگرينگ، به دليل 
نقص فنى از مسير منحرف شده و به طرز وحشتناكى 
در شعله هاى آتش مى سوزد. درحالى كه همه نگران 
ــكار بودند، بر اثر اين آتش سوزى  وضعيت اين ورزش
ــوخته و دچار  ــپ، مژه ها و موهايش س تنها گوش چ

مشكالت ريوى مى شود. 
ــش هفته پس از اين حادثه اما الئودا در گرندپرى  ش
ــاچيان و  ايتاليا حضور يافت و در كمال حيرت تماش

ديگر تيم ها، در مقام دوم قرار گرفت.

هافبك 23 ساله تيم بولتون در جريان بازى با تاتنهام 
در جام حذفى انگلستان دچار ايست قلبى شد. 

ــرگ قرار  ــال در حالت م ــن 78 دقيقه عم اين بازيك
ــد. او 40 روز در  ــده مان ــت زن ــى در نهاي ــت ول داش
ــد و بعد از پشت سر گذاشتن  بيمارستان بسترى ش
ــه ميادين فوتبال  دوران نقاهت، براى مدتى كوتاه ب
ــكان، با دنياى  ــرانجام به توصيه پزش برگشت اما س
ــه را اين چنين  فوتبال خداحافظى كرد. او اين واقع
تشريح كرد: «چيزى شبيه رويا بود و احساس كردم 
در آسمان معلق هستم. مى توانستم بازيكنان تاتنهام 
ــا دو ضربه محكم  ــد ام ــه اطرافم مى دون را ببينم ك
ــاس كردم. همه اش همين بود. سياهى و ديگر  احس

هيچ. من مرده بودم.» 

پاتريس مومبا نيكالس اندرس الئودا
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هارون الرش��ید به هم��راه مهمانانش عیس��ی بن جعف��ر برمکی و 
 مادر جعفر برمکی در قصر نشس��ته بود و حوصله اش سر رفته بود.

 از سربازان خواست بهلول را بیاورند تا آنها را بخنداند.
سربازان رفتند و بهلول را از میان کودکان شهر گرفته و نزد خلیفه 

آوردند. هارون الرشید به بهلول امر کرد چند دیوانه برای ما بشمار.
بهلول گفت : اولین دیوانه خودم هس��تم و با اشاره دست به سمت 

مادر جعفر برمکی گفت این دومین دیوانه هست.
عیس��ی با حالتی عصبی فریاد زد : وای بر تو! ب��ه مادر جعفر چنین 

حرفی می زنی ؟
بهلول خندید و گفت : صاحب اربده سومین دیوانه هست.

هارون از کوره در رفت و فریاد زد : این دیوانه را از قصر بیرون کنید 
آبرویمان را برد. بهلول در حالی که روی زمین کشیده می شد گفت: 

تو هم چهارمی هست هارون !

 »روزی دیوجانس یکی از انس��ان ه��ای زاهد روزگار � از اس��کندر 
پرسید: در حال حاضر بزرگ ترین آرزویت چیست؟

 اسکندر جواب داد: بر یونان تسلط یابم.
 دیوجانس پرسید: پس از آنکه یونان را فتح کردی چه؟

 اسکندر پاسخ داد: آسیای صغیر را تسخیر کنم. دیوجانس باز پرسید: 
و پس از آنکه آسیای صغیر را هم مسخر گشتی؟

 اسکندر پاسخ داد: دنیا را فتح کنم.
 دیوجانس پرسید: و بعد از آن؟

 اسکندر پاسخ داد: به استراحت بپردازم و از زندگی لذت ببرم.
  دیوجان��س گفت: چ��را هم اکن��ون ب��دون تحمل رنج و مش��قت، 

به استراحت نمی پردازی و از زندگی ات لذت نمی بری؟«

شعرحکایت

بعد هزار انتظار این فلک بی وفا
شهد وصالم چشاند زهر فراق از قفا

وه که ز کین می کند هر بدو روزم سپهر
با تو به زحمت قرین وز تو به حسرت جدا

رفتی و می آورد جذبه  شوقت ز پی
خاک مرا عنقریب همره باد صبا

با تو بگویم که هجر با من بی دل چه کرد
روزی من گر شود وصل تو روز جزا

شد همه جا چون شبه بی تو به چشمم سیه
چشم سیه روی من دید تو را از کجا

از خردم تا ابد فکر تو بیگانه کرد
این دل دیوانه گشت با تو کجا آشنا

وه که ز همراهیت محتشم افتاده شد
بسته بند ستم خسته زخم جفا

ای ز دل رفته که دی سوختی از ناز مرا
دارم اندیشه که عاشق نکنی باز مرا

کرده ام خوی به هجران چه کنم ناز اگر
عشق طغیان کند و دارد از آن باز مرا

باطل سحر مگر ورد زبانم گردد
که نگهدارد از آن چشم فسون ساز مرا

چشم از آن غمزه اگر دوش نمی بستم زود
کار می ساخت به یک عشوه ممتاز مرا

چه کمر بسته ای ای گل که مگر باز کنی
جیب جان پاره به آن غمزه  غماز مرا

چون محالست که ناید ز تو جز بدمهری
مبر از راه به لطف غلط انداز مرا

وصل من با تو همین بس که در آن کو شب تار
کنم افغان و شناسی تو به آواز مرا

کاریکاتور )بدون شرح(

جواب سودوکو  1774 سودوکو  شماره 1776 

جواب معما 1774 معما 1776
- روزی پلیس، مرد مشکوکی را که به اتهام یک 
قتل که در نزدیکی منزل او اتفاق بود بازداشت 
کرد. در هنگام بازجویی ، آن مرد توانست یکی 
از پلیس ه��ا را متقاعد کند ک��ه در زمان وقوع 
جنایت، در حال تماشای یک سریال تلویزیونی 
 بوده اس��ت. آن مرد تم��ام جزئیات س��ریال را 
 مو به مو تعری��ف کرد. آی��ا این موض��وع ثابت 

می کرد که آن مرد بی گناه است؟
- آن چیست که خون س��یا را می خورد ولی راه 

سفید می رود ؟ ؟ ؟
 - آن چه چیزی اس��ت که من م��ی روم ولی او 

می ماند ؟ ؟ ؟

- حاصل 225 است . 
)تقس��یم بر نی��م معادل ض��رب در دو 

است.(
- کبریت !

- همه ماه ها حداقل 29 روز دارند .

معما
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داستان

بهلول و جمع دیوانگان

 »زهد«

بعد هزار انتظار این فلک بی وفا

ای ز دل رفته که دی سوختی از ناز مرا

خواندنی

- ما دهه شصتیا نسلی هستیم که در صورت بروز شیطنت بیش از حد 
با یک قاشق روی شعله اجاق گاز روبرو می شدیم !

- یادتون��ه بچ��ه ک��ه بودیم ت��ا توی ی��ه جمع��ی میرفتی��م حوصله 
نداش��تیم،خجالت میکش��یدیم بابا مامانمون میگفتن: سالم کردی به 

عمو؟
 ما ه��م مثل خ��ر ت��و گل میموندی��م! یهو ط��رف ب��ه دروغ میگفت: 

بعععععله،سالمم کرد پسر گل!!!!
عاشق این آدما بودم،دمشون گرم..

 - یکی از بزرگ ترین دغدغه های دهه ش��صتی ه��ا خفه کردن صدای 
مودم های دایل آپ بود ! 

- یادتونه بچه که بودیم لواش��ک غیر بهداشتی میخریدیم میپیچیدیم 
دور انگشت سبابمون بعد هی انگش��تمونو تا ته میکردیم تو حلقمون ؟ 
چه حالی میداد خدایی … روزای اول که تلف��ن اومده بود خونمون تا 
زنگ میخورد ۱۶نفر رو تلفن بودن ولی بیچاره االن تلفنمون باید بسوزه 

تا یکی برش داره ! 
-یادش بخیر وقتی قارچ خور یا میوه خور بازی میکردیم و کلی مرحله 
میرفتیم جلو ، سیو که نمیشد المصب ، بعد یه مدت دستگاه داغ می کرد 

و بازی گیر می کرد !
 یعنی از شکست عشقی بدتر بود …

 - مامانم که شیش��ه پ��اک ک��ن میخرید ، لحظ��ه ش��ماری میکردم 
 ت��ا اون م��اده ی داخل��ش تمومه بش��ه بعد ت��وش آب پر کن��م بازی 

کنم …
 ای��ن بلن��د م��دت تری��ن برنام��ه ری��زی بود ک��ه ت��و بچگ��ی انجام 

میدادم !!!
 - یادش بخیر یه ب��رگ از درخت میکندیم میذاش��تیم رو دس��تمون

  ب��ا اون یک��ی دس��ت محک��م میزدی��م روش میترکی��د، کل��ی حال 
میکردیم.

- میدونید بهترین روز واسه ما دهه شصتیا چه روزی بود ؟
روزی که مشق نمینوشتی بعد فردا معلمت مشقاتو نگاه  نمی کرد …

- وقتی مدرسه میرفتیم ناظم میومد سر کالس میگفت فردا 50تومن 
پول بیارید با کاسه و قاشق آش میدیم !

- یادش بخیر کتابمون جلد پالستیکی می کردیم بعد با خودکار پشتش 
دروازه می کش��یدیم س��ر خودکار بیک مو می گرفتیم فوتبال دس��تی 

درست می کردیم.
 - یادتون��ه ای��ن بات��ری قلمی��ا وقتی تم��وم می ش��د در مرحل��ه اول 
 ب��ا ضرب��ه زدن ش��ارژش می کردی��م، در مرحل��ه دوم ت��و ظ��رف 
آب جوش ۱ساعتی می ذاش��تیم بجوشه ش��ش ماه دیگه کار می کرد؛ 
در مرحله آخر با پیچ گوش��تی یا چاقو می افتادیم به جونش که ببینیم 

توش چیه …
شما یادتون نمیاد بچه که بودیم ، روزها رو می شمردیم تا جمعه برسه 
 تا با ناهار نوشابه بخوریم یه شیشه کامل تو یه لیوان کهتاسرش یخ 

باشه. 

یادش بخیر قدیما

بازی های محلی

لنگران

اشكم بق بقو

اینه  اینه

 از جمله بازي هاي مهیج بومی ایالم ، بازي لنگران است که هنگام تجمع چند 
خانواده براي تنوع و شادابي جمع آن را برگزار مي کنند. این بازي سرعت، دقت 
و تیزهوشي و هوشیاري خاصي را مي طلبد که معموال بازیکنان زبده ی این بازي 
را انجام مي دهند . در این رشته از بازي هاي سنتي بازیکنان به دو گروه تقسیم 
مي شوند و در زمیني که قبالخط کشي نموده اند ، این بازي را انجام مي دهند. 
مقررات و ظرافت هاي خاصي در این بازي وجود دارد که بیان و ذکر آن از حوصله  

این نوشته خارج است .

این بازي مخص��وص دختران بود به ای��ن صورت که همگ��ي جمع مي شدند 
 و یک نفر را با عن��وان رییس انتخ��اب مي کردند این بازي به صورت نشس��ته

 انجام مي شد. بعد رییس یک سنگ کوچک را برداشته و سنگ را زیر خاکي که 
در زیر پاي دختران بود مي گذاشت به طوري که کسي نباید مي فهمید که رییس 
سنگ را زیر پاي چه کسي پنهان کرده است، بعد دختران بلند شده و هر کدام 
خاک مخصوص به خود را جست وجو کرده که سنگ را پیدا کنند. زیر پاي هر که 

بود مي باید دنبال بقیه مي دوید تا الي آخر.

  برای اج��رای این ب��ازی ، چند بچ��ه ) معوال خرد س��ال ( دور هم نشس��ته و 
دست هایشان را جلو آورده باز می کنند و کف دست را روی زمین می گذارند  ، 
یکی از آنها استاد بازی است که بیشتر مواقع بزرگسالی است که وظیفه مشغول 

کردن کودکان را بر عهده دارد .
استاد، شروع به خواندن متل یا شعر زیر می کند و در ادای هر کلمه ، با  دو انگشت 
 دست راست خود یکی از انگشتان دس��ت بازیکن ها را کنار می گذارد و پیش 
می رود تا به ادای آخرین کلمه متل یعنی »تول« که نیمی از کلمه قورتول  به 
معنای تمام شده است ، می رسد . آخرین انگشت دست بازیکنی را که در ادای 
 این کلمه  با دو انگشت خ��ود گرفته است کنار می گذارد ) به داخل دس��ت تا 
می شود (، باز از اول شروع می کند تا زمانی که همه انگشتان دست های بازیکنان 
از بازی کنار گذاشت��ه شود ، آخرین نفری که انگشت یا انگشتان دس��ت او بجا 
 مانده و از بازی کنار  گذاشته نشده بازنده به حساب می آید ، بازنده توسط بقیه 

 بچه ها  هو می شود.

ضرب المثلی که ب��ه معنای کنایی ب��ه افرادی اطالق 
می شود که خواسته و ناخواسته کاری می کنند که به 

ضرر گروه خودی و نزدیکانشان تمام می شود.

 در مورد ریشه این ضرب المثل آورده اند که...
 در ض��رب المثل »ست��ون پنجم دشم��ن« که البته 
امروز یک اصطالح رایج در ادبیات سیاسی محسوب 
می شود، »ستون پنجم« به معن��ای  جاسوس است. 
البته شاید بتوان د��ر تعبیر درست ت��ر گفت اگرچه 
جاسوس در معنای اصلی خود کسی است که مصلحت 
کشور را ولو به قیمت جان خ��ود از نظر دور می دارد 

و از روی خودآگاه��ی به سود دشم��ن کاری می کند 
اما در این مثل اشارت به افرادی است که دانس��ته و 
ندانسته و گاه از روی جهل کاری می کنند که به ضرر 
گروه خودی است و به قولی گل به خودی محس��وب 
 می شود و ض��رر بزرگی را ب��ر روند ک��ار گروهی وارد

 می کند.
حال باید دی��د ریشه این عبارت از ک��ی و کجا ناشی 

می شود. 
در جنگ های سه ساله اسپانیا )۱93۶-۱939( موال 
یکی از سرکردگان سپاه ژنرال فرانکو با ارتش خود به 

سمت مادرید در حرکت بود.
او برای کمونیست های حاکم بر شهر پیغامی فرستاد 
با این مضمون: »م��ن با چهار ستون سرب��از از شرق، 
غرب، جنوب ب��ه س��وی مادرید پی��ش می آیم ولی 
 شما روی ستون دیگری هم حس��اب باز کنید که آن 

»ستون پنجم« در جمع خود شماست. کسانی که با 
ما و عقاید ما هر چند مخالف هستند اما موافق عملکرد 
شما هم نیس��تند و نهایتا کاری می کنند که به نفع ما 

تمام می شود.
 از این ست��ون بترسید که به تمامی ام��ور شما واقف 
هستند و در شما نفوذ دارند و با عملکردشان راه ورود 

چهار ستون مرا هموار می کنند.
 ژن��رال فرانکو نهایتا ب��ا کمک همین ست��ون پنجم، 

توانست پایتخت اسپانیا را تصرف کند.
از آن زمان ب��ود که اصط��الح »ستون پنج��م« وارد 
ادبیات سیاسی شد و امروز نه تنها در سیاست که در 
زندگی عامه مردم هم گاهی به ک��ار می رود و اطالق 
آن به کسانی است که در خفا و پنهانی اعمالی انجام 
می دهند که به ضرر خودی تمام می شود، در ظاهر در 
لباس دوست هستند و در باطن از دشمن، دشمن ترند.

ایستگاه ضرب المثل

ستون پنجم دشمن

ادامه داستان ...
کوفته درست کرده بودم. گفتم برات بیارم. دلم نمی خواد هله هوله بیرون 

رو به جای ناهار بخوری. شدی یه مشت استخون!
نوشی��ن بی دلیل خجال��ت کشید و سرخ ش��د. آقای ریی��س با شنیدن 
اسم کوفته بی اختیار خنده کنان گف��ت: وای! کوفته! خانوم غفوری من 

سال هاست کوفته نخوردم.
عمه جان با شن��یدن این حرف با خوشحالی گفت: لطفا شما هم می��ل 
کنین. تعداد کوفته ها زیاده. خوشحال میشم. باورکنین دست پختم بد 

نیست.
آقای رییس با رضایت خاطر گفت: خیلی ممنون! چرا که نه! با کمال میل.

با رفتن عمه جان، نوشین نفس راحتی کشید. نص��ف بیشتر کوفته ها را 
گرم کرد و برای آقای رییس برد. آقای رییس با ولع کوفته ها را می خورد 
و به به و چه چه می کرد. نوشین هم قند توی دلش آب می شد و از این که 
عمه جانش توانسته بود دل پدر شوهر آینده اش را به دست بیاورد، خیلی 

خوشحال بود.
در واقع از آن روز به بعد رفتار آقای رییس با نوشین روز به روز مهربانانه تر 
و صمیمی تر می شد. پسرش هم از آن حالت بی  اعتنایی بیرون آمده بود و 

با گرمی و صمیمیت با نوشین برخورد می کرد. 
نوشین حتی حس می کرد که ن�گاه پدر و پس��ر تغیی��ر کرده است و در 
چشمانشان دوست داشتن عجی��بی موج می زند. دل توی دل نوشین 
نبود و هر شب با رویاهای شیرین به خواب می رفت او دلش می خواست 
وقتی وصلت سر می گیرد دماغ عمه جانش را به خاک بمالد و به او بفهماند 
که بزک دوزک او بی فایده نبوده است. عمه جان بیشتر اوقات به محل کار 

او می آمد و برایش ناهار می آورد.
 البته نوشین دیگر ناراحت نمی شد. چون پد��ر شوهر آینده اش و حتی 
پس��رش ظاهرا خیلی از آن غذاها خوششان می آم��د و این برای نوشین 
یک موفقیت بزرگ بود. فقط باید هر بار به نصیحت های عمه اش درباره 
شخصیت و وقار و متانت گوش می داد که برایش ارزشی نداشت و همیشه 
توی دلش می گفت: عمه خانوم! تو چ��ی حالیته. تو اگه الالیی بلد بودی 

پس چرا خودت خوابت نبرد. اینجوری عزب اوقلی موندی!
 تا این ک��ه سرانجام ی��ک روز آقای ریی��س، نوشین را ب��ه دفتر خودش 
فرا خواند. قلب نوشین تند می زد و احس��اسی مرموز ب��ه او می گفت که 
باالخره روز موعود فرا رسیده است. آقای رییس ب��ا مهربانی از هر دری 

صحبت می کرد.
 اما نوشین بی  صبرانه منتظر بود تا حرف اصلی را از دهان او بشنود. توی 
 دلش چهره عمه اش را تص��ور می کرد که با شنیدن خب��ر خواستگاری 

چه جوری می شود و از این تصور با بدجنسی خنده اش می گرفت. 
تا این که سرانجام آقای رییس گفت: می دونی عزیزم هیچ چیزی به اندازه 

یه ازدواج خوب نمی تونه آدم رو خوشبخت کنه.
نوشین با شادی توی دلش گف��ت: می دونم! می دون��م! حرفت رو بزن! 

طفره نرو.
آقای رییس آهی کشید و گفت: بعد از فوت همس��رم، من و پس��رم واقعا 

خیلی تنهایی کشیدیم. سال های بدی رو پشت سر گذاشتیم.
نوشین سعی می کرد خودش را آرام و خونسرد نشان بدهد اما در درونش 

غوغا به پا بود و دلش می خواست به هوا بپرد. 
آق���ای ریی�����س ادامه داد: حضور یه زن خ��وب می تونه به زندگی ما 
رنگ و روی تازه ای بده. در واقع یه ازدواج موفق می تونه برای هر دو نفر 

ما کمک بزرگی باشه.
نوشین می خواست از خوشحالی غش کند. آقای رییس کمی خودش را 
جلو کشید و لبخندی زد و ادامه داد: راستش ما خیلی راجع به این موضوع 

فکر کردیم. چطور بگم حرف امر خیره.
 نوشین ب��ه زور چهره یک دخت��ر خجالت زد��ه معص��وم را به خودش 
 گرفته ب��ود ولی د��ر واقع از این ک��ه می دی��د باالخره تی��رش به هدف 

خورده است می خواست پرواز کند. 
آقای رییس سرفه ای ک��رد و گفت: من چند بار عمه خان��م شما رو اینجا 
مالقات کردم. زن بس��یار مع���قول ، مت��ین، کامل و باسوادیه. از این 
زن ه��ا دیگه کمتر پیدا می شن. هم من و هم پسرم فکر می کنیم که اون 
برای همسری من بسیار شایس��ته و مناسبه. البته من اصال قصد ازدواج 

نداشتم ولی دیدن عمه شما...
نوشین دیگر چیزی نمی شنی��د. گویا یک دفعه یک پ��ارچ آب یخ روی 
سرش خالی کرده باشند. وسط اتاق ایستاده بود و  هاج و واج با دهان نیمه 
باز به دهان آقای رییس که باز و بس��ته می شد نگاه می کرد و عمه جان را 
می دید که مثل یک پروانه دور آقای رییس بال بال می زند و در حالی که 
انگشت اشاره اش را به طرفش تکان تکان می دهد، می  گوید: حاال دیدی 

حق با من بود! دیدی حق با من بود!

عمـه  خانــــــوم
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خبر اخبار کوتاه

زن جوانی که یک زیرزمین را برای چند ساعت از صاحبخانه اجاره 
کرده بود، ساعتی پس از ورود به این خانه به قتل رسید.

 خب��ر قت��ل زن 35 س��اله ای و مجروح ش��دن پس��ر 8 س��اله اش 
توس��ط مأموران کالنتری 128 تهران نو به بازپرس کش��یک قتل 

اعالم شد.
با حضور قاضی ایل خانی بازپرس ش��عبه هش��تم دادسرای جنایی 
تهران در محل حادثه، که در خیابان 17 ش��هریور محدوده خیابان 
 مرتضوی واقع ش��ده بود، مشخص شد زنی 35 س��اله توسط قاتل 
 سر بریده ش��ده و پس��ر 8 س��اله وی نیز که با ضربات چاقو مجروح 

شده بود به بیمارستان منتقل شده است.
با بررسی بیشتر در صحنه وقوع جرم مشخص شد، مقتول و پسرش 
در زیرزمین خانه محل حادثه میهمان بوده اند و ظاهرا از صاحب این 
خانه خواس��ته بودند که منزلش را برای ساعاتی در اختیار آنها قرار 
دهند که گویا صاحبخانه چند بار با آنها تماس داشته و به این دلیل 
که مقتول تلفن صاحبخانه را جواب نمی داده اس��ت، صاحبخانه به 
این موضوع شک می کند و در برگشت به خانه اش با جسد این زن و 

پسر مجروح 8 ساله روبرو شد.
جس��د زن به پزش��کی قانونی منتقل شده اس��ت و تحقیقات برای 

شناسایی عامل یا عامالن این حادثه ادامه دارد.

 معاون اجتماعي استان،از دس��تگیري یک سارق حرفه اي و کشف 
23 فقره سرقت در داخل یک خودرو خبر داد.

س��رهنگ جهانگیر کریمي گفت:پس از وقوع چندین فقره سرقت 
داخل خودرو در محدوده جنوب ش��هر اصفهان،دستگیري عامل یا 
عوامل این سرقت ها در اولویت کاري ماموران پلیس آگاهي اصفهان 

قرار گرفت.
وي ادامه داد:ماموران با راه اندازي گشت هاي آشکار و پنهان موفق 

شدند یک سارق حرفه اي را حین سرقت دستگیر کنند.
 س��رهنگ کریم��ي بی��ان داش��ت:این س��ارق در بازجوی��ي هاي 
به عمل آمده ب��ه 23 فقره س��رقت داخل خودرو در جنوب ش��هر 

اصفهان اعتراف کرد.
این مقام انتظامي ضمن اش��اره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به 
مراجع قضایي،به مردم توصیه کرد:وسایل شخصي )کیف و اسناد و 
مدارک( و اموال با ارزش خود را داخل خودرو،به ویژه روي صندلي 
در معرض دید نگذارید و هنگامي که براي بازدید فني یا پنچرگیري 

از خودرو خارج مي شوید،درهاي خودرو را قفل کنید.

محمد با عجله خود را به بیرون رس��اند و دید پسرعمویش مهدی با 
پسر همسایه به نام اسماعیل 22 ساله دست به یقه شده اند.

همین کاف��ی بود تا دعوا بین دو پس��ر جوان باال بگی��رد و همزمان 
بس��تگان هر دو جوان وارد درگیری ش��دند و با هم ب��ه زد و خورد 

پرداختند.
 محمد 22 س��اله نیز به هواخواهی از پسرعمویش به دعوا پیوست و 
با چاقو ضرباتی به اس��ماعیل زد.همزمان با افتادن اس��ماعیل روی 

زمین بود که پلیس سررسید و همه را بازداشت کرد.
محمد که جزو دستگیرش��دگان بود وقتی دید که چاره ای جز بیان 
حقیقت ندارد لب به اعتراف گشود و گفت: سربازم و تازه به مرخصی 

آمده بودم. 
س��رگرم خوردن ناهار بودم که ناگهان متوجه س��روصدایی شدم. 
وقتی خود را به بیرون رس��اندم دیدم پس��رعمویم با بچه محله مان 

گالویز شده است. 
آنجا ب��ود که بس��تگان اس��ماعیل نی��ز وارد دعوا ش��دند. من هم 
 وقتی دی��دم مهدی به تنهای��ی در محاصره آنان قرار گرفته اس��ت 
به هواخواه��ی اش رفتم ، نفهمی��دم و با چاقویی که در دس��تم بود 
ضرباتی به اس��ماعیل زدم البته خودم نیز زخمی شدم. حاال هم به 

شدت پشیمانم و تقاضای عفو و بخشش دارم.
 این پس��ر جوان به خاطر قتل عمد در ش��عبه 113 محاکمه شد و 

به درخواست اولیای دم به قصاص نفس محکوم شد.
 حکم قصاص وی از س��وی قضات دیوان عالی کش��ور تأیید ش��د و 

پرونده برای اجرای حکم به دادسرا فرستاده شد.
این پسر جوان دو بار پای چوبه دار رفت اما توانست با پرداخت دیه 
دو میلیارد و 600 میلیون تومان��ی رضایت اولیای دم را جلب کند و 

از اعدام رهایی یابد.
محمد در ش��عبه دهم دادگاه کیفری یک اس��تان تهران به ریاست 
قاضی قربان زاده تنها از جنبه عمومی جرم تحت محاکمه قرار گرفت. 
محمد در آخرین دفاع گفت: روز حادثه وقتی وارد دعوا شدم، محل 

درگیری خیلی شلوغ بود و هر کس که می آمد ضربه می زد . 
خودم هم  کتک خ��وردم. چاقویی در دس��تم بود آنج��ا نفهمیدم 
می گفتند چاقوی من به اس��ماعیل اصابت کرده و مرگ وی را رقم 

زده است. 
اکنون هم به شدت پش��یمانم و تقاضای عفو و بخش��ش دارم.این 
پسر محکوم به مرگ درباره پرداخت دیه 2 میلیارد و 600 میلیون 
تومانی به اولیای دم گفت: پدرم چهار آپارتمان داشت که همه آنها 
را فروخت. عموهایم و پسرعموهایم نیز خانه هایشان را فروختند تا 
بتوانیم دیه را پرداخت کنیم. دار و ندار پدرم و همه اقوام برباد رفت تا 

توانستیم دیه را پرداخت کنیم و من از مرگ نجات پیدا کنم.
در پایان سه قاضی عالی رتبه با هم وارد شور شدند و قرار شد محمد 

با احتساب ایام بازداشتی به زودی از زندان آزاد شود.

کشف جسد بی سر یک زن 
در خیابان ۱۷ شهریور

اعتراف سارق 
داخل خودرو به 23 فقره سرقت

جوانی با پرداخت2میلیاردو600میلیون 
تومان دیه ازقصاص نجات یافت   رییس پلیس مب��ارزه با مواد مخدر ناج��ا گفت: در 

۹ ماهه امس��ال بیش از ۴20 تن ان��واع مواد مخدر 
 در سطح کش��ور کش��ف و ضبط ش��د که این آمار 
در مقایسه با سال گذش��ته رشد 20 درصدی داشته 

است.
س��ردار علی مؤیدی پلیس مبارزه با م��واد مخدر از 
ابتدای س��ال تاکنون اظهار داشت: امروز در راستای 
تدابیر ابالغی و هدف گذاری های مناسب ناجا، پلیس 
مبارزه با مواد مخدر موفق شده است بخش اعظمی 
از برنامه های از پیش تعیین ش��ده ناجا در خصوص 

مبارزه و برخورد با قاچاقچیان را به اجرا درآورد.
وی افزود: خوشبختانه با تمرکز فعالیت های پلیس 
مبارزه با مواد مخدر به ویژه در ش��رق کشور که جزو 
اولویت های فرماندهی ناجا نیز برش��مرده می شود، 
 موفق ش��دیم با افزای��ش 20 درصدی کش��ف انواع 
مواد مخدر، مواد مخدر سنتی را مهار کرده و برخورد 

با مواد صنعتی همچنان در دستور کار قرار دارد.
مؤیدی با اش��اره به اینکه برنامه های پلیس مبارزه 
با مواد مخ��در در برخورد با عناصر اصلی در ش��رق 
کشور انجام می ش��ود، ادامه داد: در ۹ ماهه امسال 
غریب ب��ه 2 هزار بانک قاچاق مواد مخدر در س��طح 
کشور شناسایی و متالشی شده اند که در این راستا 
پلیس موفق شده است ۴2 نفر از قاچاقچیان مسلح را 
به هالکت برساند و همچنین در این زمینه 2 دو نفر 
از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به درجه رفیع 

شهادت نائل شدند.
رییس پلیس مب��ارزه با م��واد مخدر ناجا با اش��اره 
به اینک��ه در جری��ان درگیری های مس��لحانه بین 
قاچاقچی��ان و نیروه��ای پلی��س تع��دادی مامور 
 نیز مج��روح ش��ده اند، توضی��ح داد: در جریان این 
درگیری ها ۴5 نفر قاچاقچی نیز مجروح ش��ده اند 
که بعد از طی مراح��ل درمانی، بازجویی ه��ا از آنها 

ادامه دارد.
س��ردار مؤیدی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود 
با ارائه آماری درب��اره دستگیرش��دگان مواد مخدر 
نیز گف��ت: در ۹ ماه��ه امس��ال 260 ه��زار نفر در 
 زمینه قاچ��اق مواد مخدر، خرده فروش��ی، ترانزیت 
م��واد مخ��در، عضوی��ت در باندهای م��واد مخدر و 
معتادان متجاهر شناسایی و دستگیر شده اند که 80 
هزار نفر از آنها در طرح جمع آوری معتادان شناسایی 
ودستگیر ش��ده اند و مابقی قاچاقچیان کالن و خرد 
بودند که از یک گ��رم تا یک تن م��واد مخدر همراه 

 داشتند. وی با اشاره به اینکه در طول این بازده زمانی 
218 هزار پرونده در س��طح کش��ور توس��ط نیروی 
 انتظامی در بح��ث مبارزه ب��ا مواد مخدر تش��کیل 
شده است، خاطرنشان کرد: این پرونده ها همچنان 

برای شناسایی سرشاخه ها در حال پیگیری است.
مبارزه مسلحانه با قاچاقچیان

رییس پلیس مبارزه ب��ا مواد مخ��در ناجا در بخش 
دیگری از س��خنان خود با اش��اره به اینکه ماموران 
پلیس موفق ش��دند در جری��ان درگیری ها بیش از 
800 قبضه سالح گرم، سبک و سنگین از قاچاقچیان 
مواد مخدر کشف و ضبط کنند، عنوان کرد: مبارزه با 
مواد مخدر در کشور ما تلفیقی از تروریسم و مبارزه 
با مواد مخدراست. آنهایی که مبادرت به حمل مواد 
می کنند، قبل از اقدام به تهیه م��واد، اقدام به تهیه 
سالح می کنند. این شاید نسبت به نقاط دیگر جهان 
بزرگ ترین تفاوت مبارزه با مواد مخدر در کش��ور ما 
باش��د، زیرا مبارزه با قاچاقچیان مسلح باعث کشته 
 و مجروح ش��دن نیروهای کارآمد در ام��ر مبارزه با 

مواد مخدر می شود.
سردار مؤیدی با اش��اره به اینکه برای پلیس مبارزه 
با مواد مخدر هم س��المت جامعه مهم اس��ت و هم 
امنیت و همه کسانی که در مقابل آنها ایستادگی می 
کنند، متاسفانه بزرگ ترین آسیب را در برابر سالح 
داشتن قاچاقچیان می بینند، اظهار کرد: قاچاقچیان 

هدفش��ان از بین بردن ماموران ورزیده و دوره دیده 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اس��ت. به لحاظ ش��رایط 
جغرافیایی، مب��ارزه با مواد مخ��در و قاچاقچیان در 
کش��ور ما از پیچیدگی های زیادی برخوردار اس��ت 
و بعضا جرایمی ک��ه در این زمینه انجام می ش��ود، 
سازمان یافته است و دس��ت هایی در پشت صحنه 
حمل م��واد مخدر ای��ن فعالیت ها را س��اماندهی و 

هدایت می کنند.
وی با اشاره به اینکه بیش��تر سرشاخه های باندهای 
تبهکاری مواد مخدر و مافیای مواد مخدر در ایران، از 
خارج از مرزها عوامل خود را هدایت می کنند، افزود: 
خوش��بختانه با تمام این تهدیدات ،توفیقات خوبی 
داشتیم و موفق شدیم بسیاری از سرشاخه های اصلی 
ش��بکه های قاچاق مواد مخدر و خرده فروش��ان را 

شناسایی و دستگیر کنیم.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: پلیس 
توجه ویژه ای به برخورد مافیای مواد مخدر و برخورد 
با خرده فروش��ان در محالت و مناطق داخل شهری 

دارد. 
خوشبختانه برخورد و عزم جدی با پدیده قاچاق مواد 
مخدر و برخورد با خرده فروش��ان مواد مخدر باعث 
شده اس��ت تجارب بس��یار ارزنده ای در این زمینه 
حاصل شود و متخصصان ویژه پلیس در امر برخورد 

و مبارزه با مواد مخدر تربیت شوند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا عنوان کرد؛

کشف ۴۲۰ تن انواع مواد مخدر

ابالغ رای 
10/466 شماره دادنامه:9409970361701570 شماره پرونده ها:9309980361

701422و9409980361700150و9409980361700476 ش��ماره بایگان��ی 
شعبه:931441و940171و940521 خواهانها: 1- آقای مجتبی فابری فرزند جمشید 
2- خانم صدیقه علوی نژاد فرزند نعمت اله 3- خانم درنا فابری فرزند جمش��ید با 
وکالت آقای عباس قاس��می فرزند علی اصغر به نش��انی اصفهان – شیخ صدوق 
ش��مالی – چهارراه نیکبخت – جنب کوچه45- س��اختمان امیر – طبقه2، 4- خانم 
صدیقه علوی نژاد فرزند نعمت اله 5- آقای مجتبی فابری فرزند جمش��ید 6- خانم 
درنا فابری فرزند جمشید با وکالت آقای عباس قاسمی فرزند علی اصغر به نشانی 
اصفهان – شیخ صدوق شمالی – چهارراه نیکبخت – جنب کوچه45- ساختمان امیر 
– طبقه2، 7- آقای مجتبی فابری فرزند جمشید 8- خانم درنا فابری فرزند جمشید 
با وکالت آقای عباس قاس��می فرزند علی اصغر به نشانی اصفهان – شیخ صدوق 
شمالی – چهارراه نیکبخت – جنب کوچه45- س��اختمان امیر – طبقه2 خواندگان: 
1- آقای مهدی وفایی فرزند احمد با وکالت خانم طیبه ناظمی فرزند حس��ینعلی به 
نشانی اصفهان – خیابان شریعتی – ساختمان نوید1- طبقه5- واحد14، 2- خانم 
پانته آ فابری فرزند جمشید 3- آقای عبدالحسین آرچین فرزند رضا 4- خانم پانته 
آ فابری فرزند جمش��ید 5- آقای مهرداد کامیاب فرزند جواد 6- آقای عبدالحسین 
آرچین فرزند رضا همگی به نشانی مجهول المکان 7- شرکت عمران بهارستان به 
نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بهارستان – شرکت عمران بهارستان 
8- آقای مهدی وفایی با وکالت خانم طیبه ناظمی فرزند حسینعلی به نشانی اصفهان 
– خیابان ش��ریعتی – س��اختمان نوید1- طبقه پنجم – واحد14، 9- شرکت عمران 
بهارستان به نشانی استان اصفهان – شهرس��تان اصفهان – بهارستان – شرکت 
عمران بهارس��تان – پ2، 10- آقای مهدی وفایی فرزند احمد با وکالت خانم طیبه 
ناظمی فرزند حسینعلی به نشانی اصفهان – خیابان شریعتی – ساختمان نوید1- 
طبقه پنجم – واحد14، 11- شرکت عمران بهارستان به نشانی بهارستان 12- آقای 
عبدالحس��ین آرچی��ن فرزند رض��ا 13- خان��م پانته آ فاب��ری همگی به نش��انی 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- الزام به ایفای تعهد)مالی( 
مبنی بر تنظیم قرارداد واگذاری شش دانگ پالک 160 فاز یک محله 6 بهارستان 3- 
ابطال سند)موضوع سند مالی نیست( 4- مطالبه خسارت دادرسی 5- الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک 6- مطالبه خسارات دادرس��ی 7- ابطال سند)موضوع سند مالی 
نیس��ت( 8- دس��تور موقت گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای عباس قاسمی به وکالت از 1- خانم صدیقه علوی نژاد فرزند 
نعمت اله 2- خانم درنا فابری فرزند جمشید 3- آقای مجتبی فابری فرزند جمشید 
به طرفیت آقایان 1- عبدالحسین آرچین 2- مهدی وفایی فرزند احمد با وکالت خانم 
طیبه ناظمی 3- شرکت عمران بهارس��تان 4- خانم پانته آ فابری فرزند جمشید به 
خواس��ته الزام خوانده ردیف دوم به حضور در شرکت عمران بهارستان و تنظیم 
قرارداد واگذاری سه دانگ مشاع از پالک 60 فاز یک محله 6 به نام خواهانها به نسبت 
سهم االرث مقوم به مبلغ )50/000/100( ریال و صدور دستور موقت به توقیف سه 
دانگ مذکور و منع از نقل و انتقال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
همچنین دعوی مرتبط آقای عباس قاسمی به وکالت از خواهانهای مذکور به طرفیت 
1- آقای عبدالحسین آرچین فرزند رضا 2- آقای مهدی وفایی فرزند احمد با وکالت 
خانم طیبه ناظمی 3- شرکت عمران شهر جدید بهارس��تان 4- خانم پانته آ فابری 
فرزند جمشید به خواسته الزام خواندگان به حضور در شرکت عمران بهارستان و 
تنظیم قرارداد واگذاری ی��ک قطعه زمین در فاز یک بهارس��تان واقع در محله 6 به 
شماره قطعه 160 به نسبت سهم االرث خواهانها از مرحوم جمشید فابری به انضمام 
خسارات دادرسی و همچنین دعوی دیگر مرتبط وکیل خواهانهای مذکور به طرفیت 
 1- آقای مه��رداد کامیاب فرزند ج��واد 2- آقای عبدالحس��ین آرچین فرزند رضا

 3- آقای مهدی وفای��ی فرزند احمد با وکالت خانم طیبه ناظمی 4- ش��رکت عمران 
بهارس��تان 5- خانم پانته آ فابری فرزند جمشید به خواس��ته ابطال قرارداد کاری 
منعقد شده با خوانده ردیف اول و ابطال صورتجلسه عادی قسامه مورخ 92/4/5 و 
مطالبه خسارات دادرس��ی بدین توضیح که خواهانها در جلس��ه رسیدگی مورخ 
94/4/6 این دادگاه دعوی اصلی خود را مسترد نموده اند و وکیل خواهانها با استناد 
به اقرار نامه و رضایت نامه عادی مورخ 72/10/19 منتسب به خوانده ردیف اول و 
همچنین اقرارنامه عادی مورخ 74/11/17 منتس��ب به خوانده ردیف دوم و گواهی 
های حصر وراثت مربوط به مرحومین جمش��ید و س��یما فابری مدعی شده ابتدا 
خوانده ردیف اول مالک یک قطعه زمین موضوع خواسته بوده که مالکیت خود را به 
موجب مستند عادی مورخ 72/10/19 به خوانده ردیف دوم و مورث موکلین مرحوم 
جمشید فابری واگذار نموده و متعاقب آن خوانده ردیف دوم سه دانگ مورد مالکیت 
خود را طی مستند عادی مورخ 74/11/17 به خانم سیما فابری واگذاری نماید و از 
آنجا که خانم س��یما فابری فوت نموده و مورد مالکیت وی براساس گواهی حصر 
وراثت استنادی قهرا به تنها ورثه وی مرحوم جمشید فابری انتقال و با فوت مرحوم 
جمشید فابری وراث وی مالک ش��ش دانگ پالک مذکور می باشند خواستار الزام 
خواندگان به حضور در شرکت عمران بهارستان و تنظیم قرارداد واگذاری نسبت 
به محل موضوع خواسته شده است وکیل خوانده ردیف دوم دعوی اصلی در مقام 
دفاع در ماهیت دعوی عنوان نموده اختالف فیمابین م��وکل و خواهانها در اجرای 
قرارداد کاری و متعاقب آن با ادای س��وگند و تنظیم صورتجلسه قسامه حل شده 
ضمن اینکه اساس��ا صرف اقرارنامه به لح��اظ عدم وجود عقد ایج��اد حقی برای 
خواهانها نمی نماید س��پس وکیل خواهانها با طرح دعوی مرتبط دیگری خواستار 
ابطال قرارداد کاری به لحاظ فقدان مجوز وکالت دادگستری آقای مهرداد کامیاب و 
صغر س��ن و عدم رش��د احد از خواهانها به نام خانم درنا فاب��ری در زمان تنظیم 
قرارداد کاری و همچنین خواستار ابطال صورتجلسه اجرای قسامه به جهت عدم 
اجرای سوگند در محکمه و عدم مشورت و جلب نظر آقای آذربایجانی و تقدم تاریخ 
تنظیم صورتجلسه قس��امه بر امضای قرارداد کاری شده است علی هذا داداگاه با 
توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان های دعوی اصلی به ش��رح مذکور 
دعوی اصلی خود را مس��ترد نموده اند لذا مس��تندا به بند ب ماده 107 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی اصلی خواهانه��ا را صادر و با توجه ب��ه اینکه از 
خواهانها خانم درنا فابری متولد 74/12/18 می باش��د و ب��ه همین لحاظ در زمان 
تنظیم صورتجلسه قسامه مورخه 92/4/5 و به تبع آن در زمان تنظیم قرارداد کاری 
فاقد اهلیت الزم بوده اس��ت لذا صرف��ا دعوی مرتبط نامبرده را در قس��مت ابطال 
قراردادکاری و صورتجلس��ه قس��امه ثابت و وارد تشخیص و مس��تندا به مواد 
515و198 قانون آیین دادرس��ی مدنی و م��اده 1212 قانون مدن��ی حکم بر ابطال 
قراردادکاری منعقد ش��ده با آقای مهرداد کامیاب و همچنین صورتجلس��ه عادی 
قسامه مورخ 92/4/5 نسبت به میزان یک چهارم از سهم االرث وی از مرحوم جمشید 
فابری و همچنین محکومیت آقای مهرداد کامیاب به پرداخت مبلغ )-/508750(ریال 
به عنوان خسارات دادرسی در حق خانم درنا فابری صادر و دعوی سایر خواهانها 
را در این قسمت وارد ندانسته زیرا نداشتن مجوز وکالت دادگستری آقای مهرداد 
کامیاب خللی به صحت قرارداد کاری تنظیم شده وارد نمی نماید و براساس حدود 
اختیارات اعطاء شده به وکیل اجرای سوگند مقید به اتیان آن در محکمه نشده و در 
مورد زمین متنازع فیه ورثه به عنوان یک بند مستقل توافق نموده اند که در صورت 
ادای سوگند از سوی آقای مهدی وفایی به همراه پسر و فرزند خود سه دانگ از شش 
دانگ آن متعلق به وی باش��د و بنابراین نیاز به اقدامی از س��وی وکیل نبوده تا با 
مشورت آقای آذربایجانی انجام گیرد لذا دعوی ایشان را وارد ندانسته و مستندا به 
مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطالن دعوی خواهانهای ردیف اول تا 
س��وم را صادر و با توجه به واگذاری س��ه دانگ از محل موضوع خواس��ته طی 
اقرارنامه عادی منتس��ب به آقای عبدالحس��ین آرچین به مرحوم جمشید فابری و 

همچنین واگذاری سه دانگ دیگر طی اقرارنامه عادی مورخ 74/11/17 از سوی آقای 
مهدی وفایی به مرحوم س��یما فابری ضمن رد دفاعیات وکی��ل آقای مهدی وفایی 
دعوی خواهان ردیف دوم را تا میزان کل سهم االرث وی از مرحوم جمشید فابری 
از ششدانگ محل موضوع خواسته و دعوی خواهان ردیف سوم را صرفا تا میزان 
سهم االرث وی مقدار سه دانگ محل مذکور ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 
220و219 قانون مدنی و مواد 515و198 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر الزام 
خواندگان ردیف اول و دوم )آقایان عبدالحسین آرچین و مهدی وفایی( به حضور 
در شرکت عمران بهارس��تان و تنظیم قرارداد واگذاری نسبت به میزان 18 حبه از 
پالک موضوع خواسته از سوی آقای عبدالحسین آرچین به نام آقای مجتبی فابری 
و مقدار 18 حبه دیگر از سوی آقایان عبدالحسین آرچین و مهدی وفایی به نام خانم 
درنا فابری و محکومیت ایشان به پرداخت مجموعا مبلغ )2/102/669( ریال به عنوان 
خسارات دادرسی بالمناصفه در حق خواهانهای ردیف دوم و سوم صادر و با توجه 
به اینکه سهم االرث خواهان ردیف اول از مرحوم جمشید فابری حسب گواهی حصر 
وراثت 272 مورخ 92/3/25 صرفا یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول 
می باشد بنابراین حقی نسبت به عین محل موضوع خواسته برای وی متصور نمی 
باشد لذا دعوی نامبرده را قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ردیف اول را در این قسمت صادر و نسبت به 
دو چهارم دیگر سهم االرث خواهان ردیف دوم از س��ه دانگ مابقی واگذارشده از 
سوی آقای عبدالحسین آرچین به آقای مهدی وفایی با توجه به مفاد قرارداد کاری 
و اجرای قس��امه از س��وی آقای مه��دی وفایی و همس��ر و فرزند وی به ش��رح 
صورتجلسه قس��امه مورخ 92/4/5 دعوی خواهان ردیف دوم را وارد ندانسته و 
مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطالن دعوی خواهان ردیف 
دوم صادر و نسبت به مابقی خواسته خواهانها تا میزان ششدانگ با توجه به اینکه 
براساس گواهی حصر وراثت مرحوم جمشید فابری عالوه بر خواهانها خانم پانته 
آ فابری نیز یکی از ورثه است بنابراین خواهانها ذینفع در طرح دعوی در مورد سهم 
االرث وی نبوده اند لذا مستندا به مواد 89 و بند 10-84 قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی خواهانها را صادر و با توجه به مرات��ب مذکور به لحاظ عدم توجه 
دعوی به خوانده پانته آ فابری مستندا به مواد 89 و بند 4-84 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی خواهانها را نس��بت به نامبرده ص��ادر و اعالم می نماید رای 
صادره نسبت به خوانده ردیف اول هر دو دعوی غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف مدت 
 بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظ��ر در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان 

می باشد.م الف:29127 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

پرون��ده:  ش��ماره   9409976836200004 دادنام��ه: ش��ماره   10 /467
9409980351700563 شماره بایگانی ش��عبه:940081 خواهان: آقای علی رحم 
بابائی دورکی فرزند بختیار به نشانی اصفهان – سه راه سیمین – کوی ولیعصر – 
خ.استاد مهریار – قسمت سی بلوک 9- ک.پ 817969862 همراه 09131343353 
خوانده: خانم فروغ نصرتی فرزند نظام به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به 
تمکین گردشکار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان آقای علی رحم بابائی دورکی 
به طرفیت خوانده فروغ نصرتی به خواس��ته الزام به تمکین عام و خاص دادگاه با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده و پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین نظر به 
دادخواست تقدیمی خواهان و احراز رابطه زوجیت آنان حسب سند ازدواج شماره 
4878 دفتر رس��می ثبت ازدواج شماره 28 زرین ش��هر و اینکه به مجرد عقد نکاح 
رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و وظایف آنان برقرار می شود و از جمله 
حقوق زوج و تکالیف زوجه تمکین و س��کونت در منزل زوج می باشد و با توجه به 
اینکه زوجه علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه حاضر نگردیده و دفع موثری 

ایراد ننموده است لذا دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد 1102و1114 
قانون مدنی حکم بر الزام خوانده)زوجه( به تمکین عام و خاص از خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
 در همین مرجع می باشد و سپس قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر است.

م الف:29132 شعبه 17 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

پرون��ده:  ش��ماره   9409970351700594 دادنام��ه: ش��ماره   10 /468
9209980351701457 شماره بایگانی شعبه:921561 خواهان: خانم بشرا دارائی 
فرزند مراد به نشانی خیابان امام خمینی – روبروی تابلو خانه اصفهان – خیابان 
شهدیا لیم جیر – کوچه سعادت1 – پشت امالک امیر – منزل خدایار قلی پور خوانده: 
آقای محسن طاهری فرزند رحیم به نشانی فعال مجهول المکان – خ امام خمینی – 20 
متری نامجو – 8متری نامجو – منزل رحیمی خواسته: طالق به درخواست زوجه 
گردشکار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت ازخداوند متعال به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی 
خانم بش��را دادرایی فرزند مراد به طرفیت آقای محس��ن طاهری فرزند رحیم به 
خواس��ته صدور حکم طالق به لحاظ تحقق ش��روط ضمن عقد نکاح ضمن احراز 
رابطه زوجیت دائمی نامبردگان حسب سند رسمی شماره 12580دفتر 16 نهاوند 
به شرح دادخواس��ت تقدیمی خواهان و اظهارات خواهان و گواهان وی در دادگاه 
ترک زندگی زناش��ویی و عدم ایفاء وظایف زوجیت از ناحیه زوج و تحقق بندهای 
یک و هشت شروط ضمن عقد نکاح احراز خوانده نیز علی رغم ابالغ قانونی حضور 
نیافته و ایراد و دفاعی ننموده لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 
1119 قانون مدنی و رعایت مواد 26و29 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط 
اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم می نماید خواهان م��ی تواند به یکی از دفاتر 
رسمی طالق مراجعه و طبق بند ب از ش��روط ضمن عقد نکاح نوع طالق را معین و 
خود را مطلقه نماید خواهان در این پرونده مطالبه حقوق مالی خویش را ننموده لهذا 
دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد رای صادره ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه 
قطعی قابل اجرا و رعایت ترتیب شرعی اجرای صیغه طالق به عهده سر دفتر مجری 
طالق می باشد زوجین فاقد فرزند مشترک می باش��ند رای صادره غیابی و ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
 قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است.م الف:29131 

شعبه 17 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
ابالغ اجراییه

شماره پرونده:139404002127000108/1 ش��ماره بایگانی پرونده:9400168 
 ش��ماره آگه��ی ابالغی��ه:139403802127000053 بدینوس��یله ب��ه آق��ای 
محسن سبزواری شهرضائی فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 1082 صادره 
از شهرضا به شماره ملی 1199297011 متولد 1362/06/30 که طبق گواهی عدم 
پرداخت و طبق تقاضانامه صدور اجراییه ساکن: شهرضا –سروستان – روبروی 
آگاهی که برابر گزارش مامور کالنت��ری به علت ناقص ب��ودن در آدرس مذکور 
مورد شناس��ایی واقع نگردیده اس��ت ابالغ می گردد که به اس��تناد چک ش��ماره 
12/9136/203678 مورخ 1394/07/01 عهده بانک ملی ش��عبه مرکزی شهرضا 
و گواهینامه عدم پرداخت به شماره 775819 مورخ 1394/08/03 شما مبلغ بیست 
و پنج میلیون ریال به آقای نیما ایزدی بدهکار بوده که ب��ه علت عدم پرداخت و بنا 
به درخواست بس��تانکار اجراییه علیه ش��ما صادر و پرونده اجرایی تحت شماره 
بایگانی 9400168 در این اجرا تش��کیل ش��ده اس��ت لذا به اس��تناد ماده 18 آیین 
نامه اجرای مفاد اسناد رس��می مصوب س��ال 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه 
زاین��ده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به ش��ما درج و منتش��ر می گ��ردد و ظرف 
 مدت ده روز پس از انتش��ار آگهی عملیات اجرایی علیه ش��ما جریان خواهد یافت.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 



امام رضا عليه السالم:
به ديدن يكديگــر رويد تا يكديگر را دوســت 
داشته باشــيد و دســت يكديگر را بفشاريد و

 به هم خشم نگيريد.
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معـروف ترين و زيبـاترين  روستـاهاى ايـران (3)

ــتاهاى معروف  پيرباال يكى از روس
ــيارى از  ــاى مرند، مانند بس و زيب
ــتاهاى اين منطقه، در دامنه  روس
ــو» قرار دارد و همچون  كوه «ميش
ديگر روستاهاى كوهستانى، شكل 
پلكانى دارد.عالوه بر اين كه پيرباال 
به دليل قرار گرفتن در ميان يكى 
ــى مانند  ــو، حالت از دره هاى ميش
ــه دارد، از دو  ــى فرورفت يك بيض
ــيار زيبا  ــرف در دامنه هاى بس ط
محصور شده است؛ دامنه شمالى، 
ــن جنوبى،  ــر و دام ــتانى ت كوهس
ــت.  ــبزتر و پردرخت تر اس سرس
ــتا بايد  ــيدن به اين روس براى رس
ــاده  ــد وارد ج ــى مرن ــه راه از س
ــدود ــويد و ح ــپ ش ــمت چ س

ــمت جنوب  ــه س ــر ب 20 كيلومت
بياييد. 

ــوازات دره اى از  ــه م ــاده ب ج
دره هاى كوه ميشو كشيده شده و 
شما به ترتيب از روستاهاى انامق،

ــاد عبور  ــاد و عيش آب  محبوب آب
ــتاى «پيرباال»  مى كنيد تا به روس
برسيد. به جز بافت پردار و درخت 
و باغ هاى روستا، چند ديدنى ويژه 
ــود دارد. يكى از آنها  در پيرباال وج
گورستان قديمى روستاست كه در 
باالدست روستا واقع شده و مدفن 

«شيخ پيربابا بن برالدين» است. 
ــه  ــد خان ــى و چن ــجد تاريخ مس
ــتا  ــن روس ــم در اي ــى را ه قديم
ــده  ــا آنچه باعث ش مى بينيم، ام
ــوان يكى از  ــتا به عن نام اين روس
روستاهاى مهم گردشگرى استان 
ــود،  ــرقى مطرح ش آذربايجان ش
ــار معروف و زيبايى است كه  آبش
نام اين روستا را معروف كرده است.

ــتا  ــار در نزديكى روس ــن آبش  اي
ــير رودخانه و در  ــداد مس و در امت
ــو قرار دارد كه براى  دره هاى ميش
ــاى پياده از دره  ديدن آن بايد با پ

رودخانه عبور كنيد. 

ــتيد يا  ــوردى هس ــل كوهن اه
ــل  ــايد اه ــا ش ــردى؟ ي كويرگ
ــتيد و  ــردى هس ــت گ طبيع
ــارهاى  ــمه س مى خواهيد چش

جديد را كشف كنيد؟ 
ــك  ــا را در ي ــه اينه ــب، هم خ
روستاى كوچك و باصفا ، آن هم 
در نزديك يكى از قديمى ترين 
و توريست پذيرترين شهرهاى 
مركزى كشور مى توانيد تجربه 

كنيد.
اگر براى سفر به اصفهان در حال 
ــتيد، توصيه  ــه ريزى هس برنام
مى كنيم يكى دو روز از سفرتان 
ــتاى آبگرم اختصاص  را به روس

دهيد؛ 
روستايى كه در 30 كيلومترى 
ــتان خور و بيابانك قرار شهرس

 دارد. 
ــم كه بايد  ــور و بيابانك را ه خ

بشناسيد. 

ــيه جنوبى  اين منطقه در حاش
ــرار دارد و يكى  ــت كوير ق دش
ــگرى  از بهترين مناطق گردش
خشك ايران به حساب مى آيد 
كه ديدن آن براى يك بار هم كه 

شده، الزم است.
ــان طور  ــرم، هم ــتاى آبگ روس
ــت، چندين  كه از نامش پيداس
ــر  ــه ه ــرم دارد ك ــمه آبگ چش
ــان  ــراى درم ــا ب ــدام از آنه ك
بيمارى هاى پوستى، عضالنى و 
حتى بيمارى هاى قلب و عروق 

بسيار مفيد است.
ــرم افتاد،  ــان به آبگ  اگر گذرت
ــا غروب  ــوش نكنيد كه ت فرام
ــتا بمانيد، چون  آفتاب در روس
ــتا 1079 متر از سطح  اين روس
ــت و همين باعث  دريا باالتر اس
شده كه غروب آفتاب تا آخرين 
ــا  ــل تماش ــات در آن قاب لحظ

باشد.

ــابور و  ــان كوه نيش «دره اى در مي
ــت و چون از اين شهر به  طوس اس
طوس راهى شوند، راه بر سر اين دره 
است و آبى بس زالل در آن دره فرود 
ــود»؛  مى آيد و در رود جارى مى ش
ــار تاريخى  ــه را در آث اين چند نكت
ــتاهاى زيبا و قديمى  نيشابور و روس
آن مى خوانيد.اگر مى خواهيد در اين 
سفر، هم آثار تاريخى ببينيد، هم از 
ــذت ببريد،  ــى هاى طبيعت ل زيباي
ــتى منحصر  ــع دس ــا صناي ــم ب ه
ــويد و هم  ــنا ش ــرد ايرانى آش به ف
ــد، ما  ــفر برگردي ــت پر از س با دس
ــابورى» در  ــار نيش ــل «عط هم مث
ــتاى خرو»  ــره االوليا»، روس «تذك
ــنهاد  ــما پيش ــه ش ــابور را ب نيش
ــى  ــتايى تاريخ ــم؛ روس ــى كني م
ــه ــى ب ــى قديم ــه هاي ــا محل ب

 نام هاى «خرو عليا» و «خرو سفلى» 
ــى مانند  ــه طبيع ــا جاذب كه ده ه
ــارهاى دل انگيز و باغات مفرح  آبش

و زيبا دارد. در بافت تاريخى روستاى 
ــى توانيد معمارى صد  «خرو» نيز م
سال پيش ايران را از نزديك ببينيد. 
ــبز خرو و آبشارهاى  ارتفاعات سرس
ــه اى از طبيعت  ــم گوش ــتا ه روس
ديدنى كوهپايه بينالود را به نمايش 
ــل بهار و پاييز، يكى  مى گذارند. فص
ــراى رفتن به  ــن فصل ها ب از بهتري
ــت، اما در  اين روستاى تاريخى اس
فصل هاى بارندگى، هميشه مراقب 
ــير رسيدن  ــيالب ها باشيد. مس س
ــيار ساده است.  به روستاى خرو بس
ــابور و 20 كيلومتر  از مشهد به نيش
مانده به شهر، به ابتداى راه «خرو» 
ــمت چپ جاده  مى رسيد كه در س
ــيه جاده تا روستا  قرار دارد. از حاش
ــن  ــت. همچني ــر راه اس 6 كيلومت
ــوارى هايى استفاده  مى توانيد از س
ــتگاه «پنجراه»  ــه در ايس ــد ك كني
نيشابور صف كشيده اند تا مسافران 

را به روستاى «خرو» برسانند. 

«جهان نما» دهكده اى است ييالقى 
ــه فقط يك  ــتان ك ــتان گلس در اس
ــت؛ منطقه اى است  دشت زيبا نيس
ــان  مي در  ــرد  ف ــه  ب ــر  منحص
رشته كوه هاى البرز كه مى توانيد از 
ارتفاعات آن، دشت گرگان و دريا را 
ــم فارغ از هرگونه  نظاره كنيد؛ آن ه
ــو و دور از هرگونه آثارى مانند  هياه
ــا خبرى از  ــرق و تلفن!اينج آب و ب

دود و دم شهرى نيست. 
هرچه هست آسايش و آرامش است؛ 
صداى آواز پرندگان، رخشش آفتاب 
در كنار نسيمى ماليم، زمين سبز با 
ــى و  ــفيد و آب ــاى زرد و س گل ه
درختانى با سايه سار گسترده؛ اينجا 
ــا  ــتى زيب ــت، دش ــان نماس جه
ــگيرى  ــتاى «كفش ــه دو روس ك
ــه» را  ــعدآباد محل ــه» ،«س محل
ــاى داده و داراى  ــود ج در خ
ــارى كامال  ــا معم ــى ب ــه هاي خان
ــت.منطقه حفاظت شده  سنتى اس

ــى از همين مناطق  «جهان نما» يك
ــگل انبوه  ــت؛ جنوبى ترين جن اس
گلستان در شرقى ترين بخش رشته 

كوه البرز قرار دارد.
ــتان  ــتان گلس ــام اس ــا را ب  اينج
ــا ارتفاع  ــه ب ــرا ك ــد؛ چ ــى دانن م
ــود در  ــرى خ ــزار و 86 مت ــه ه س
ــمت آن مى توان  ــع ترين قس مرتف
چشم اندازهاى كردكوى، گرگان و 

بندر تركمن را تماشا كرد.
ــفر به «جهان نما» اين حسن را  س
ــب  ــى توانيد يكى دو ش دارد كه م
ــتاييان اقامت كنيد و  در كلبه روس
سبك زندگى جالب آنها را از نزديك 
ببينيد؛ اين كلبه ها كه با خشت و گل 
ــده اند، بوى چوب نمدار  پوشيده ش
ــك و شهرى شما  را به ريه هاى خش

مى دمند! 
ــن منطقه، برنامه  براى اقامت در اي
ــراد محلى  ــفر را از قبل بايد با اف س

هماهنگ كنيد.

جهان نما ،دهكده اى نزديك آسمان گلستانپا به پاى عطار نيشابورى در مسير خرويك روز با آفتاب كوير همسفر شويد!پيرباال در حصار دامنه ميشو

 

آشپزى

گوناگون

    

ــغ 500  ــتخوان و تي ــدون اس ــي ب مـواد الزم بـراي 4 نفر:ماه
ــري  ــه، جعف ــوخاري 1 پيمان ــدد،آرد س ــط 2 ع ــيب زميني متوس گرم،س
ــك و فلفل و  ــير 2 حبه،نم ــط 1 عدد،س ــده 4 /1 پيمانه ،پياز متوس خرد ش

ــرخ كردن به ميزان الزم، ادويه به ميزان الزم،تخم مرغ 3 عدد ،روغن براي س
آرد سفيد 1 پيمانه.

طرز تهيه:  پياز را پوست بكنيد و ريز خرد كنيد. سيب زميني ها را بشوييد و 
آب پز كنيد.  ماهي را ريز خرد كنيد. سير را هم ريز رنده كنيد.پياز را در كمي 
ــود. بعد ماهي و سير را اضافه كنيد و  روغن تفت دهيد، تا جايي كه شفاف ش
به همراه پياز تفت دهيد. ادويه دلخواه را هم بيفزاييد و كمي تفت دهيد، بعد 
ــيب زميني آب پز شده را با پشت چنگال به  مواد را از روي حرارت برداريد. س
ــه اي بريزيد. پياز  صورت پوره درآوريد يا با رنده ريز، رنده كنيد، بعد در كاس
ــه اضافه و مخلوط كنيد.جعفري خرد شده و  ــده را به كاس و ماهي خنك ش
ــوط كنيد. يكى از تخم مرغ ها را  نمك و فلفل  را هم اضافه و با ديگر مواد مخل
در ظرف بشكنيد و  با ديگر مواد تركيب كنيد تا يك دست شوند.در كاسه اي 
ديگر دو عدد تخم مرغ باقي مانده را بشكنيد و با چنگال بزنيد. در يك بشقاب 
پودر سوخاري  و در بشقاب ديگر آرد بريزيد. از مايه كتلت ماهي به اندازه يك 
ــكل گرد و پهن فرم دهيد. ابتدا كتلت را  در  نارنگي برداريد و در دست به ش
آرد بزنيد تا خوب همه جاي آن آردي شود.حاال از آرد بيرون بياوريد و به مايه 
ــپس به عنوان مرحله آخر در پودر سوخاري بزنيد.  تخم مرغ آغشته كنيد، س
همه مايه را به همين صورت آماده كنيد. در تابه اي روغن بريزيد و روي حرارت 
بگذاريد. كتلت هاي آماده را در روغن سرخ كنيد. وقتي هر دو طرف كتلت ها 
سرخ شدند، آنها را از روغن بيرون بياوريد و روي دستمال آشپزخانه بگذاريد تا 

روغن اضافي آن گرفته شود. بعد با سبزيجات دلخواه سرو كنيد.

ــت  ــده اس ليزرهـاى كارآمد:به تازگى نوعى فناورى جديد ليزرى توليد ش
ــرطانى را پيش از اين كه در كل بدن گسترش يابد،  كه مى تواند تومورهاى س
ــالم كمتر است و  ــرطانى از بافت هاى س ــايى كند. تراكم بافت هاى س شناس
ــايى كنند. محققان  ــد مى توانند به راحتى شناس اين تفاوت را ليزرهاى جدي
ــزر را روى يك مگس كوچك  ــه اپتيك كوانتوم ماكس پالنك، اين لي موسس
ــد. اين فناورى جديد  ــه بعدى دقيقى از آن گرفتن آزمايش كردند و تصوير س
ــعه هاى ايكس  ــيار ارزان است و از اش ــتاب دهنده هاى بزرگ، بس برخالف ش

توليد شده به وسيله ليزر استفاده مى كند.
ــكل  ــل براى برطرف كردن مش ــن راه ح دى اكسـيدكربن درآمدزا:بهتري
ــام دادن كارى مفيد  ــفر و انج گرمايش جهانى مى تواند جذب كربن از اتمس
ــيدكربن استخراج شده  با آن باشد. دانشمندان دانشگاه واشنگتن با دى اكس
ــفر، نانوالياف كربن توليد كرده اند. از اين الياف مى توان در راكت هاى  از اتمس

تنيس، پره هاى توربين و حتى هواپيماها استفاده كرد. 
پنج ضلعى هاى كاربردى:رياضى دانان نوعى پنج ضلعى كشف كرده اند كه 
مى تواند كل صفحه اى را بدون وجود كوچك ترين فاصله اى بينشان يا روى هم 
قرارگرفتن لبه ها كامال بپوشاند. اين پنج ضلعى پانزدهمين نوع شناخته شده 
پنج ضلعى است و از 30 سال پيش تاكنون، چنين كشفى صورت نگرفته بود.در 
دنياى رياضى، اين خبر مى تواند بسيار بزرگ و جالب باشد و احتماال در دنياى 
ــد. اين نوع كاشى كارى در معمارى  كاشى كارى هم از آن استقبال خواهد ش
ــت. البته در طراحى و ساخت  و كارهاى ساختمانى بسيار كاربرد خواهد داش
دارو نيز موثر خواهد بود. با اين نوع پنج ضلعى مى توان بخش هاى ساختمانى 
شيميايى داروها را به گونه اى كنار هم قرار داد تا تركيبات جديدى توليد شود.
ــه جاى   هـارد ديسـك رايانه هـاى آينـده از جنـس دى ان اى:اگر ب
ــد، مى توانستيم  ــتفاده مى ش ــك هاى فعلى از نوع دى ان اى آن اس هاردديس
ــزار تريليون بايت اطالعات ذخيره كنيم. روى فقط يك گرم دى ان اى 300 ه
بنا بر گفته محققان زوريخ، اين نوع ذخيره سازى عالوه بر در اختيار قرار دادن 
فضاى ذخيره وسيع مى تواند تا 2000 سال دوام بياورد. البته زمان زيادى الزم 

است تا اين فناورى به صورت ارزان در اختيار مردم قرار بگيرد.

 طرز تهيه 
كتلت ماهى 

10 كشف كه آينده را مى سازد(2)

خانه دارى
5 نكته ى ضرورى براى تميز كردن دوغاب يا درزهاى كاشى  

ــتفاده مى كنيد مطرح نيست،  در پاك كردن درزها تنها نوع پاك  كننده اى كه اس
ــى كه براى پاك كردن لكه ها به كار مى گيريد نيز اهميت دارد. بهترين  بلكه روش
روش براى از بين بردن بيش ترين مقدار آلودگى و جرم به كار بردن يك پاك كننده 
و دادن زمان كافى به آن براى خيس خوردن و عمل كردن، قبل از ساييدن سطح 

است. اينجا راهنماى مرحله به مرحله آورده شده است:
ــراى پاك كردن  ــك ب ــت درزها، از يك جارو يا تى خش 1- قبل از آغاز كار نظاف
ــك براى پاك كردن كاشى هاى ديوار استفاده  كاشى هاى كف يا يك پارچه  خش
ــى  ــما دسترس ــده را از بين مى برد و براى ش كنيد. اين كار هر گونه غبار جمع ش

راحت ترى به درزها را فراهم مى كند.
2- ماده ى تميزكننده ى انتخابى خود را روى درزها بريزيد و مطمئن شويد همه 
نواحى را كامال پوشانده است. شايد در حين زمانى كه درزها خيس مى خورد نياز 
باشد مرتبا ماده  پاك كننده روى آن بريزيد. شما قرار نيست زمين را اشباع كنيد،

 اما مى خواهيد اطمينان يابيد كه همه ى درزها پوشانده شده اند.
3- بگذاريد ماده ى پاك كننده براى حدود 30 دقيقه ( زمان كافى براى نرم شدن 

لكه ها و راحت تر پاك شدن آن ها ) باقى بماند.
4- از يك فرچه يا برس مويى زبر براى تميز كردن و ساييدن درزها استفاده كنيد. 
ــگاه ها برس هايى براى اين كار دارند اما شايد متوجه شويد كه يك مسواك  فروش
قديمى نيز مانند آن عمل مى كند، فقط به خاطر داشته باشيد پس از آن مسواك را 

در دهان خود استفاده نكنيد.

5- اكنون با آب تميز، زمين يا ديوار را بشوييد و سپس خشك  كنيد. براى لكه هاى 
مقاوم ترى كه پاك نشده اند شايد الزم باشد در وقفه هاى منظم مراحل را تكرار كنيد 

تا به نتيجه ى مطلوب برسيد.

برق انداختن كاشى هاى 
حمام و سرويس بهداشتى (2)

معرفى كتاب

ــارات مهر ويستا ــته رضا قنادان است كه انتش كتاب از مشرق پياله نوش
 آن را چاپ و روانه بازار نشر كرده است.

 سخنان بسيارى پيرامون دليل جايگاه ويژه حافظ در جامعه امروز ايران 
مى شنويم. يكى از داليلى كه اين جايگاه خاص را به عنوان محبوب ترين 
شاعر ايران به او مى بخشد آمادگى غزل هايش براى واكنش هاى سازگار 

با معيارهاى نقد مدرن در فرهنگ هاى غربى است.
ــتين گام در آشنايى با برخى از خصلت هاى  از اين منظر است كه با نخس
ــى زبان، به حافظ برمى خوريم؛  ــاعران فارس ــم، از ميان تمام ش مدرنيس

برخورد حافظ با زبان برخوردى «مدرن» است.
ــه زبان برمى خيزد  ــاى غزل حافظ از نگاهى ب  به عبارت ديگر، ويژگى ه
ــر تازه ترين دگرگونى هاى  ــگفت  آورى با داده هاى متكى ب كه به طرز ش
زبان شناسى امروز هم خوانى دارد. اين خود زاويه ديگرى است كه حافظ 

را در جايگاه شاعرى «مدرن» به معناى امروزى واژه مى نشاند.
 «گفتار مدرنيسم  ـ  حافظ جنبه  ديگرى از حضور حافظ را، بى آنكه از او يا 
غزل هايش سخنى در ميان باشد، در فرهنگ هاى غربى بررسى مى كند.»

اما سخن مورد بحث ما در گفتار نخست از اين احتمال پرده برمى گيرد كه 
ممكن است نخستين برخورد تأثيرگذار شعر حافظ با فرهنگ اروپا، به ويژه 
ادبيات ايتاليا، زمانى پيش آمده باشد كه خود حافظ هنوز زنده بوده است. 
مؤلف در اين كتاب تأثير ادبيات غرب از شعر حافظ را بررسى كرده است.  
گفتنى است :رضا قنادان در بيرجند به دنيا آمد و در همان جا به مدرسه 
رفت. پس  از دريافت ديپلم دبيرستان به دانشگاه مشهد رفت و از دانشكده  

ــته  زبان و ادبيات انگليسى  ــگاه در رش ــانى آن دانش ادبيات و علوم انس
ــتان در رشته   ــتر در انگلس ــگاه لنكس ــد. بعد از دانش فارغ التحصيل ش
ادبيات انگليسى فوق ليسانس  و سپس  دكترا گرفت . وى سال ها با عنوان 
استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسى عضو هيات علمى دانشگاه فردوسى 
ــال 1357 در آن دانشگاه (مشهد) بود. وى تا يك سال پس  از انقالب س
ــر را در ــتا اثر حاض ــر مهر ويس ــى تدريس  مى كرد. نش ــات انگليس  ادبي

 216 صفحه روانه بازار نشر كرده است.

ازمشرق پياله (حافظ در غرب) 
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