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وزنامه ای برای همه ر

رهبر معظم انقالب در پیامی به مناسبت حضور میلیونی ایرانیان در انتخابات 7 اسفند: 

گاه و مصمم ایران مردم ساالری دینی را به جهانیان نشان دادند ملت آ
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خدمت صادقانه            
در آســتانه ورود بــه بهــار طبیعــت مــردم ایــران بــا شــرکت یکپارچــه در 
انتخابــات 7 اســفند حماســه ای دیگــر را رقــم زدنــد تــا بهــار طبیعــت بــا 
زمینــه ای خوشــایند و دوســت داشــتنی رقــم بخــورد و شــادابی حیــات 
ــد داده شــود؛ در پــی ایــن  ــوروز پیون ــه نشــاط ن سیاســی و اعتقــادی ب
بهــار و پیــروزی حضــور،  مقــام معظــم رهبــری پیامــی صــادر فرمودنــد 
ــکات ایــن  ــب توجهــی در آن وجــود دارد؛ یکــی از آن ن ــکات جال ــه ن ک
در خدمــت  را  کــه سپاســگزاری شایســته  یــادآور می شــوم  کــه  بــود 
صادقانــه بــه مــردم و کشــور و نظــام اســامی محقــق ســازند؛ این جمله 
کــه توفیــق خدمتگــزاری در ســنگر مجلــس  کســانی اســت  خطــاب بــه 
کــه بایــد ســپاس خــود از مــردم را در  شــورای اســامی را نصیــب شــدند 
خدمــت صاقانــه ارایــه نماینــد؛ آنچــه در ایــن رابطــه قابــل ذکــر اســت 
گرفتــه  اینکــه روابــط اجتماعــی در اســام در جایــگاه محــوری قــرار 
ــه  ک ــت  ــه ای اس گون ــه  ــودی ب ــاختار وج ــر س ــان از نظ ــرا انس ــت؛ زی اس
کمــال  بــی ارتبــاط انســانی، از نقــص بزرگــی رنــج مــی بــرد و هرگــز بــه 
بایســته و شایســته خویــش نخواهــد رســید. چنیــن نگاهــی بــه روابــط 
گــزاره هــا و آمــوزه هــای وحیانــی  انســانی، موجــب شــده تــا بســیاری از 
قــرآن متوجــه تبییــن و تفســیر معنــا و مفهــوم روابــط انســانی، جایــگاه 
اهمیــت و قوانیــن مربــوط بــه آن شــود. نــگاه قــرآن بــه موضــوع روابــط 
کــه رهایــی از خســران و زیــان ابــدی  انســانی تــا بدانجــا اهمیــت دارد 
 کــه دامن گیــر همــه بشــریت اســت، جــز بــدان تحقــق پذیــر نیســت؛ 
بــه گونــه ای کــه تنهــا گلیــم خویــش از آب بر کشــیدن نمی توانــد زیان 
گلیــم خویــش  ابــدی را از انســان بــردارد؛ بلکــه مــی بایســت افــزون بــر 
گلیــم دیگــران بــود و دســتگیر و راهنمــای آنــان شــد. ایــن  در اندیشــه 
کــه نوکــری و خدمتــکاری دیگــران بــه معنــای یــك مســئولیت  جاســت 
خ فــراق و رســیدن  و وظیفــه انســانی و طبیعــی و تنهــا راه رهایــی از دوز
گــرو  کمــال انســانی در  کــه  ح مــی شــود؛ چــرا  بــه بهشــت متالهــان مطــر
مســئولیت اجتماعــی و خدمــت بــه خلــق را عبــادت دانســتن اســت ... 

8 تربیت کودک

سرمقاله به قلم مدیر مسئول
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گهیبرگزاریمناقصهعمومی آ
ح زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران  شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــر

گــذار نمایــد .  واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه : تا ساعت ۱۵:30 روز دوشنبه به تاریخ ۱۳۹۴/12/۲۴ 
تاریخ گشــایش اســناد مناقصه: از ســاعت 8 صبح روز  سه شنبه به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵

 دریافت اسناد : سایت   اینترنتی  
 www.ab faesfahan.ir شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان
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ادامه در صفحه

تندیس رعایت حقوق 
مصرف کنندگان  در دست 

ذوب آهن اصفهان

مشارکت 62درصدی 
 مردم 

در انتخابات 

گس مرداب طعم 

در دور برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر:

گرفت   ارومیه انتقام 
 سرمایه 

فینالیست شد!
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ورزش

فرهنگ وهنر

سیاست 

ذوب آهن

معاون فنی دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:
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13میلیونجوانمجرد
مهمترینچالشباروریدرکشور

کشور:  وزیر 

نگاهی به فیلم بوفالو

اینترنت ایران
زیر خط فقر 

که بتواند زندگی بدون  کسی است  کمتر   این روزها 
کند.  تصور  را  اجتماعی  شبکه های  یا  اینترنت 
بعضی از افراد هم بنا به موقعیت شغلی یا برحسب 
عادت حتی بین مسیرخانه تا محل کار را از اینترنت 
خط تلفن همراه خود استفاده می کنند و در حقیقت 
در هیچ ساعتی از شبانه روز بدون اینترنت نیستند. 
این تمام ماجرا نیست و حتی در بیشتر مکان های 
که  عمومی  هم اینترنت رایگان وجود دارد؛ هرچند 
اینترنت، هنوز  با پای لنگ است و  نفوذ روزافزون 

کارایی الزم در بعد سرعت را ندارد.  کیفیت و 

  رتبه 169 جهان
ارایه کننده  شرکت   600 از  بیش  حاضر  حال  در 
با  مرتبط  زیرمجموعه های  و  اینترنتی  خدمات 
سال   22 از  پس  و  می کنند  فعالیت  کشور  در  آن ها 
و  گران ترین  از  یکی  ایران  اینترنت  هنوز  فعالیت، 
دنیاست.براساس  اینترنت های  کم کیفیت ترین 
گزارش ساالنه وب سایت معتبر نت ایندکس درباره 
مختلف،  کشورهای  در  اینترنت  سرعت  میانگین 
آن  از  کشور جهان  از میان 192  را  رتبه 169  ایران 
براساس  هرساله  رده بندی،  این  است.  کرده  خود 
میلیون ها تست تنظیم می شود. این وضع را زمانی 
سرعت  متوسط  بدانیم  که  می کنیم  درک  بهتر 

3اینترنت در افغانستان یک مگابایت...

   اینجانــب وظیفــه  خــود می دانــم کــه از ایــن لبیــک عمومــی بــه فراخــوان 
نظــام اســامی سپاســگزاری کنــم

وزگار بسیار حساس کنونی، حساسیت و هوشیاری    ر
و عزم راسخ همگان، به ویژه شما مسئوالن را می طلبد

  حفظ عزت و هویت ملی جز با پیشرفت همه جانبه 
ون زا دست یافتنی نیست و در

  بــه ݣݣݣمســئوالن  یــادآور می شــوم کــه سپاســگزاری شایســته را در خدمــت 
صادقانــه بــه مــردم و کشــور و نظــام اســامی محقــق ســازند

کودک تاثیر خنده بر خالقیت 

خ جرایم رانندگی 15 اسفند زمان اجرای افزایش نر



خدمت صادقانه            
ادامه از صفحه یک: 

می فرماینــد:  روایتــی  در  مجتبــی)ع(  حســن  امــام 
نفــع  و  بــاهلل  االیمــان  لیــس فوقهمــا شــی  ِخصَلتــان 
کــه  االخــوان؛ یعنــی دو ویژگــی و خصوصیــت اســت 
ــر از آن چیــزی نیســت: یکــی ایمــان بــه خداونــد  باالت
اســت و دیگــری نفــع رســاندن بــه بــرادران ایمانــی. 
کلهــم عیــال  و پیامبرگرامــی  اســام فرمودنــد: الخلــُق 
اهلل فاِحبهــم الــی اهلل تعالــی انفعهــم لعیالــه؛ یعنــی 
مــردم همگــی )درحکــم( عیــال و خانــواده خداونــد 
کســی  خداونــد  نــزد  مــردم  بهتریــن  پــس  هســتند؛ 
کــه بیشــترین نفــع را بــه مــردم برســاند و نیــز  اســت 
فرمودنــد: خیــر النــاس انفعهــم للنــاس؛ یعنــی بهتریــن 
کــه بیشــترین خیــر و نفــع را بــرای  کســی اســت  مــردم 
روایتــی  در  حضــرت  آن  نیــز  و  باشــد  داشــته  مــردم 
ســخت هشــداردهنده شــرط مســلمانی را اهتمــام بــه 
امــور مســلمانان عنــوان می فرماینــد: مــن اصبــح و لــم 
کــه  یهتــم بامــور المســلمین فلیــس بمســلم؛ یعنــی هــر 
کــه بــه مــردم  کنــد، درحالــی  شــبانه روزی را ســپری 

خدمتــی نکــرده باشــد، پــس مســلمان نیســت.
آری، خدمــت بــه مــردم در فرهنــگ دینــی مــا ایــن 
از  اینکــه  بــر  همــه صاحــب اهمیــت اســت مشــروط 
خلــوص و صداقــت برخــودار باشــد و زمانــی از خلــوص 
کــه بعــد از خدمــت منتــی  و صداقــت برخــوردار اســت 
نباشــد و توقعــی دیــده نشــودو فقــط و فقــط بــرای خــدا 
ــت  ــد، خدم کرده ان ــاد  ــا اعتم ــه م ــه ب ک ــدا  ــق خ ــه خل ب
کمــا اینکــه خــدای متعــال در قــرآن فرمــوده  کنیــم. 
کــن؛ همــان  کمــا احســن اهلل الیــك؛ نیکــی  اند:احســن 
گــر  کــرده اســت. انســان ا کــه خــدا بــه تــو نیکــی  طــور 
نبایــد  دارد،  اختیــار  در  دیگــران  از  بیشــتر  امکاناتــی 
خــود را بــر دیگــران برتــرى داده و تفــوق و اســتکبار 
کنــد؛ بلکــه بایــد صادقانــه و بــى هیــچ منــت تــا تــوان 
کنــد و فرصــت  دارد بــه مــردم سودرســانی و خدمــت 
مســئولیت امکانــی ارزشــمند اســت. در هــر حــال بــر 
کــه خدمــت صادقانــه بــه  منتخبــان محتــرم اســت 
کشــور و نظــام اســامی  را اصــل قــرار دهنــد و در  مــردم، 

ــد.  ــغ نکنن ــی دری ــچ فرصت ــن راه از هی ای

سرمقاله 

مشاور رییس جمهور:

 توسعه اقتصادی 
گروی توسعه فرهنگی است  در 

گــر می خواهیــم بــه  گفــت: ا مشــاور رییــس جمهــور 
برســیم، پیش نیــاز  اجتماعــی  و  اقتصــادی  توســعه 
آن توســعه فرهنگــی اســت و توســعه فرهنگــی بــدون 
بنابرایــن  دارد؛  معنــا  کتابخوانــی  و  کتــاب  توســعه 
کتــاب نداریــم. راهــی جــز آشــتی دادن خانواده هــا بــا 
ســیدرضا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
مراســم  در  دیــروز  ظهــر  از  پیــش  صالحی امیــری، 
کتــاب یــزد بــا  افتتاحیــه هشــتمین نمایشــگاه بــزرگ 
اشــاره بــه اینکــه کتــاب، بســتر توســعه اســت و توســعه 
کتابخوانــی معنــا  کتــاب و  فرهنگــی بــدون توســعه 
گــر قــرار اســت  نــدارد، اظهــار داشــت: از ایــن منظــر، ا
خ  ســال های آینــده، اتفاقــی در حــوزه فرهنــگ یــزد ر

بکاریــم. را  کتابخوانــی  بــذر  بایــد  امــروز  دهــد، 
توســعه  کشــور  در  اســت  قــرار  گــر  ا افــزود:  وی 
اقتصــادی اتفــاق بیفتــد، ابتــدا بایــد توســعه فرهنگــی 
فرهنگــی  توســعه  میــوه  نخســتین  و  بخــورد  رقــم 

اســت. هویت ســازی 
عنــوان  ملــی  کتابخانــه  و  اســناد  ســازمان  رییــس 
اســت  هویت ســاز  و  شخصیت ســاز  فرهنــگ ،   کــرد: 
ارتقــای  و  هویــت  دنبــال  بــه  همــواره  انســان  و 
از  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه  اســت؛  شــخصیت 
انســان های فرهیختــه بــه عنــوان انســان بــا فرهنــگ 

می کنیــم. یــاد 
وی یکــی دیگــر از میوه هــای فرهنــگ را ســازگاری 
فرهنــگ  کــه  جامعــه ای  داشــت:  بیــان  و  دانســت 
ناســازگاری  تخریــب،  ع،  تنــاز آن  در  دایــم  نــدارد، 
کــه فرهنــگ دارد  و دعــوا وجــود دارد و جامعــه ای 
کنــار  در  ثبــات  و  آرامــش  امنیــت،  بــا  انســان ها 

می کننــد. زندگــی  یکدیگــر 
فرهنــگ  شــد:  یــادآور  همچنیــن  صالحی امیــری 
انســان های  و  اســت  انســجام بخش  همچنیــن 
گــر  کنــار یکدیگــر قــرار می دهــد و ا جــدا از هــم را در 
مــا دربــاره فرهنــگ دینــی صحبــت می کنیــم، منظــور 
بــه مبانــی  کــه انســان ها را  همــان فرهنگــی اســت 
الهــی و وحدانــی نزدیــک می کنــد؛ بنابرایــن فرهنــگ 
باشــد. انســجام بخش  جامعــه  در  می توانــد  دینــی 
گــر امــروز در اقتصــاد، تقلــب،  رشــوه  وی ادامــه داد: ا
دارد؛  فرهنگــی  ریشــه  می بینیــم،  فســاد  و  پارتــی 
جامعــه  در  گــر  ا و  می کننــد  فســاد  انســان ها  زیــرا 
طــاق، اعتیــاد و ســایر ناهنجاری هــا و آســیب های 
ــه خاطــر فرهنــگ  اجتماعــی را مشــاهده می کنیــم، ب
آســیب  بــه  مبتــا  فرهنگــی  انســان  زیــرا  اســت؛ 

نمی شــود. اجتماعــی 
مشــاور رییــس جمهــور بــه تشــریح نقــش فرهنــگ 
گــر در  ا در سیاســت نیــز پرداخــت و اظهــار داشــت: 
ــن، انــگ زدن و ...  ــب، توهی ــاهد تخری ــت، ش سیاس
ــی  ــا اعمال ــرا این ه ــی دارد؛ زی ــه فرهنگ ــتیم، ریش هس
کــه از انســان ســرمی زند و انســان دچــار مشــکل  اســت 
فرهنگــی، همــه بخش هــای اقتصــادی، سیاســی و 
ــرد:  ک ــد  کی ــد. وی تا ــیب می کن ــار آس ــی را دچ اجتماع
مــا نیازمنــد زیرســاختی بــه نــام توســعه فرهنگــی و 
کتــاب  بــه دنبــال یــک حرکــت بــزرگ بــرای بــردن 
صالحی امیــری  هســتیم.  خانواده هــا  ســبد  بــه 
کتابخوانــی بــه  کتــاب و  کــرد: وضعیــت  خاطرنشــان 
کشــور مــا خــوب نیســت و آمارهــا نشــان  هیــچ وجــه در 
کتاب فروشــی ها  کــه بعــد از انقــاب، آمــار  می دهــد 
اقــام  ســایر  بــازار  عــوض  در  و  اســت  کــرده  افــول 

گرفتــه اســت. کــی و آرایشــی رونــق  مصرفــی خورا

توسعه فرهنگی

کشور:  وزیر 

 مشارکت 62 درصدی مردم
 در انتخابات 

کیــد بــر اینکــه مــردم ایــران بــا شــرکت  ــا تا کشــور ب   وزیــر 
گفــت: مشــارکت  ــد،  کردن ــات حجــت را تمــام  در انتخاب
کشــور  کل  مــردم تهــران در انتخابــات، 50 درصــد و در 

62 درصــد بــود.
گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا، عبدالرضــا رحمانــی  بــه 
فضلــی، دیــروز در جمــع خبرنــگاران از پایــان شــمارش 
کشــور خبــر داد و اظهارداشــت: براســاس آخریــن  آرا در 
کــه چنــد لحظــه قبــل سیســتم  نتایــج انتخابــات تهــران 
کــه در ایــن چنــد روز در رســانه ها  بســته شــد، 30نفــر اول 
وی  یافتنــد.  راه  مجلــس  بــه  همگــی  شــدند،  ح  مطــر
برنامه ریــزی  بــا  کردیــم  پیــدا  توفیــق  کــرد:  تصریــح 
دقیــق، انتخاباتــی تــوأم بــا آرامــش، باشــکوه و بانشــاط 
کــه قانــون در تمامــی  مراحــل آن رعایــت  کنیــم  برگــزار 
شــد. وزیــر کشــور ادامــه داد: نامزدهــا و احــزاب نیــز تــاش 
کردنــد قانــون رعایــت شــود؛ حتــی رد صاحیت شــدگان 
کردنــد.  نیــز اعتــراض خــود را از مســیر قانونــی دنبــال 
روز  از  آرا  شــمارش  اینکــه  بیــان  بــا  فضلــی  رحمانــی 
ــا ایــن مســیری دارد؛  ــادآور شــد: ام گذشــته تمــام شــد، ی
گرفتــن تاییدیــه  الزم اســت بــرای ثبــت، هماهنگی هــا و 
از هیئت هــای نظــارت و تنظیــم صورتجلســه آخریــن 

اقدامــات انجــام شــود. 
وی افــزود: تقریبــا بیــش از 99درصــد از ایــن مراحــل بــه 
اتمــام رســیده و در تمامی حوزه هــای انتخابیــه تعییــن 

تکلیــف شــده اســت. 
گفــت: نتایــج انتخابــات مجلــس  کشــور همچنیــن  وزیــر 
خبــرگان رهبــری تقریبــا تمــام شــده اســت و مــا حــوزه 
کــه شــمارش نشــده باشــد، نداریــم. تــاش  انتخابیــه 
کــه مابقــی را نیــز بــه ســرعت بــه اتمــام  مــا ایــن اســت 

برســانیم. 
رحمانــی فضلــی یــادآور شــد: در تهــران حــدود 50 درصــد 
ــوده  ــردم ب ــارکت م ــد مش ــدود 62درص ــور ح کش کل  و در 
کنونــی اســت.  کــه مشــارکت خوبــى در شــرایط  اســت 
کــه بــه ســرعت  وی ادامــه داد: تــاش مــا ایــن اســت 
مراحــل بعــدی کــه رســیدگی بــه شــکایات اســت را دنبــال 
کنیــم و امیدواریــم ایــن مرحلــه نیــز بــا آرامــش و دقــت 
بــه اعتراض هــا رســیدگی شــود. بنــای مــا ایــن نیســت 
کشــور  کســی ضایــع شــود. وزیــر  کــرده حــق  کــه خــدای نا
کــرد: بایــد بــرای لطــف، مرحمــت و لبیکــی  خاطرنشــان 
کــه همــه مــردم بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب بــه 
ــت  ــه حج ک ــرا  ــم؛ چ کنی ــاش  ــد، ت ــام دادن ــوان نظ فراخ
ــات  ــه مطالب ــیدگی ب ــز رس ــی ج ــا حجت ــد؛ م کردن ــام  را تم
مــردم نخواهیــم داشــت. رحمانــی فضلــی افــزود: حــال 
نوبــت دولتمــردان و نماینــدگان مجلــس دهــم اســت؛ 
رونــق  کــه  مــردم  اولویت هــای  و  خواســته ها  آنــان 
انســجام  و  وحــدت  و  پیشــرفت  و  توســعه  اقتصــادی 
 اســت، پیگیــری خواهنــد کــرد. وی بــا بیــان اینکــه مردم 
بــه دنبــال اختــاف و درگیــری و ایجــاد تنــش در جامعــه 
گــر احســاس می کنــد  کــس ا نیســتند، اظهارداشــت: هــر 
کنــد؛ قانونگــذار دو  حقــش ضایــع شــده، بایــد پیگیــری 
روز فرصــت داده تــا آن هــا اعتــراض و هفــت روز بعــد از 
ــکایت  ــان ش ــورای نگهب ــه ش ــه دبیرخان ــه ب ــام نتیج اع
کشــور ادامــه داد: ایــن  کننــد. رییــس شــورای امنیــت 
و  می کنــد  رســیدگی  خــود  قانونــی  اختیــارات  بــا  شــورا 
گونــه شــکایت و  کامــل دارد هــر  کشــور آمادگــی  وزارت 

ادعایــى را مــورد بررســی قــرار دهــد. 
کــه ایــن توفیــق  کــرد  کشــور خداونــد متعــال را شــکر  وزیــر 
را داد ملــت ایــران یــک بــار دیگــر حماســه بــزرگ و بــه 
کننــد. وی در  ــدگار خلــق  فرمایــش رهبــری حماســه مان
پاســخ بــه ســوالی دربــاره انگلیســی خوانــدن برخــی از 
کــه در مســیر  کســانی را  نامزدهــا اظهــار داشــت: مــا همــه 
کردنــد و مراحــل  قانونــی اقــدام بــه حضــور و مشــارکت 
محــق  نظــام  چارچــوب  در  شــد،  انجــام  نیــز  قانونــی 
می دانیــم و آن هــا را در رســیدن بــه اهدافشــان در مســیر 
کشــور اظهــار داشــت:  کمــک می کنیــم. وزیــر  قانونــی 
کــه نفــوذی  کســانی  دســتگاه های متولــی بایــد دربــاره 
کشــورهای دیگــر و متهــم بــه همکاری هــای غیــر قانونــی 
کلــی  کننــد؛ امــا بــه صــورت  هســتند را بررســی و رســیدگی 
نمی تــوان در جامعــه قطب بنــدی جدیــد سیاســی ایجــاد 
بــه جــای وحــدت، انســجام و تــاش را در  کــه  کنیــم 
کنــد، منجــر بــه اختــاف و درگیری هــای  جامعــه زیــاد 
کــه بایــد تــاش  کــرد  کیــد  بیهــوده سیاســی باشــد. وی تا
کنیــم از ایــن پــس رفاقــت جایگزیــن شــود. وزیــر کشــور بــا 
بیــان اینکــه وظیفــه دولــت تعامــل بــا مجالــس مختلــف 
اســت، گفــت: همــکاری و تعامــل دولــت و مجلــس دهم 
خیلــی خــوب خواهــد بــود. رحمانــی فضلــی در پاســخ 
بــه ســوال ایرنــا مبنــی بــر رونــد تعاملــی دولــت و مجلــس 
دهــم بــا توجــه بــه دســتاوردهای دولــت تدبیــر و امیــد 
ــاز داریــم و مجلــس  ــه همــکاری مجلــس نی افــزود: مــا ب
بــه دولــت نیــاز دارد کــه کمــک کنــد قوانینــی کــه مجلس 
می گــذارد، انجــام دهــد. وی ادامــه داد: از طــرف دولــت 
تمــام امکانــات مهیــا می شــود و تمــام امکانــات در ایــن 
مســیر خواهــد بــود کــه تعامــل مثبــت و همــکاری فزاینده 
ایــن  و  داشــت  خواهیــم  دهــم  مجلــس  بــا  مثبــت  و 
همــکاری و تعامــل خیلــی خــوب خواهــد بود. وزیر کشــور 
همچنیــن دربــاره زمــان برگــزاری مرحلــه دوم انتخابــات 
مجلــس گفــت: شــورای نگهبــان باید صحــت انتخابات 
را تاییــد کنــد و بــا هماهنگــی ایــن شــورا تــا یــک مــاه دیگــر 
کــه احتمــاال  مرحلــه دوم انتخابــات را برگــزار می کنیــم 
نیمــه دوم فروردیــن خواهــد بود. رحمانــی فضلی از رهبر 
ــل مشــوق ها  ــام مراح ــه در تم معظــم انقــاب اســامی  ک
برگــزاری  و  ســامت  مســیر  باعــث  حمایت هایشــان  و 
موجــب  همچنیــن  و  انتخابــات  آرامــش  و  قانونــی 
ــه  ک تقویــت حضــور مــردم شــدند و از رییــس جمهــوری 
شــد  باعــث  و  حامــی  بــوده  قــوت  تمــام  بــا  دولــت  در 
 مســیر قانونــی و ســامت انتخابــات طــی شــود، تشــکر 
کــرد: از تمــام دســتگاه های اجرایــى  کــرد. وی اضافــه 
ــف  ــطوح مختل ــور در س کش ــی و وزارت  ــانه ای، امنیت رس
تشــکر  بایــد  کردنــد  تــاش  کــه  نظارتــی  دســتگاه   و 

کنم.

خبر

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
کــه بــا  گاه و مصمــم ایــران   در پیامــی  بــا ســپاس از ملــت آ
ــا عــزم راســخ و شــور  ــه فراخــوان نظــام اســامی  و ب لبیــک ب
و نشــاطی بــه یادماندنــی مردم ســاالری دینــی را در چهــره 
درخشــان خــود بــه جهانیــان نشــان دادنــد، خطــاب بــه 
در  را  مــردم  از  شایســته  سپاســگزاری  کشــور،  مســئوالن 
کیــد بــر پیشــرفت  انجــام خدمــت صادقانــه خواندنــد و بــا تا
همه جانبــه و درون زا بــه عنــوان هــدف اساســی خاطرنشــان 
کردنــد: مجلــس آینــده، وظایــف ســنگینی برعهــده خواهــد 
داشــت و امیــد اســت کــه نصــاب پاســخگویى در برابــر خــدا و 

کننــد. مــردم را همــگان در آن مشــاهده 
ح است: متن پیام رهبر انقاب اسامی  به این شر

   بسم اهلل الرحمن الرحیم
کــه در آزمــون بزرگــی دیگــر     خداونــد دانــا و توانــا را ســپاس 

گاه و مصّمــم ایــران را بــه پیــروزی رســانید؛ آنــان  ملــت آ
 توانســتند بــرای ســی و ششــمین بــار از آغــاز انقــاب اســامی

بــا عــزم راســخ و شــور و نشــاط  در انتخاباتــی سراســری، 
کشــور را در مقطــع  به یادماندنــی، حضــور یابنــد و سرنوشــت 
تشــکیل  بــرای  را  خــود  نماینــدگان  زننــد؛  رقــم  قانونــی، 
دو مجلــس پــر قــدرت و پــر اهمیــت برگزیننــد و بــار دیگــر 
مردم ســاالری دینــی را در چهــره درخشــان و پــر اقتــدار خــود 

بــه جهانیــان نشــان دهنــد.
بــه اســتحکام  ایــران اســامی  بــه ملــت خــود می بالــد و   

کــه ایــن فرصت های مغتنــم را برای قدبرافراشــتن  مقرراتــی 
و تجدیــد قــوای ملــی فراهــم آورده اســت، ســرمی افرازد.

کــه از ایــن لبیــک عمومــی   اینجانــب وظیفــه  خــود می دانــم 
کنــم و پــاداش   بــه فراخــوان نظــام اســامی  سپاســگزاری 
کار و  پــر  ایــن جمعــه   بــرای مردمــی  کــه  الهــی  و هدایــت 

پرشــکوه را آفریدنــد، مســألت نمایــم.
 بــه مســئوالن کشــور ، چــه انتخاب شــوندگان بــرای مجلس 

دارنــدگان  چــه  و  خبــرگان  مجلــس  اســامی  و  شــورای 
مناصــب اجرایــى در قــوای دیگــر و چــه دیگــر مســئوالن در 
سپاســگزاری  کــه  می شــوم  یــادآور  نهادهــا،  و  ســازمان ها 
کشــور و نظــام  شایســته را در خدمــت صادقانــه بــه مــردم و 
ــور  ــتی، حض کدس ــتی، پا ــازند؛ ساده زیس ــق س ــامی  محق اس
بــر  ملــی  پیوســته در جایــگاه مســئولیت، ترجیــح منافــع 
خواســته های شــخصی و جناحــی، ایســتادگی شــجاعانه 

کنــش انقابــى بــه نقشــه های  در برابــر مداخــات بیگانــه، وا
بدخواهــان و خائنــان، منــش جهــادی در اندیشــه و عمــل و 
کار بــرای خــدا و در راه خدمــت بــه خلــق خــدا  در یــک جملــه 
را، برنامــه دایمی خویــش در دوران ایــن مســئولیت بداننــد 

و بــه هیــچ قیمــت از آن تخطــی نکننــد.
کنونــی، حساســیت و هوشــیاری و   روزگار بســیار حســاس 
ــد. ــژه شــما مســئوالن را می طلب عــزم راســخ همــگان، به وی
 پیشــرفت کشــور، هدف اساســی اســت. پیشــرفت صوری و 
 منهــای اســتقال و عــزت ملــی، پذیرفتــه نیســت. پیشــرفت
جهانــی  اســتکبار  در هاضمــه  شــدن  حــل  معنــی  بــه 
بــا پیشــرفت  نیســت. و حفــظ عــزت و هویــت ملــی جــز 
مجلــس  نیســت.  دســت یافتنی  درون زا  و  همه جانبــه 
آینــده دربــاره  ایــن ســرفصل های مهــم، وظایــف ســنگینی 
نصــاب  کــه  اســت  امیــد  و  داشــت  خواهــد  برعهــده 
آن  در  همــگان  را  مــردم  و  خــدا  برابــر  در   پاســخگویى 

مشاهده کنند.
 الزم می دانــم از دســت اندرکاران برگــزاری ایــن انتخابــات 
تأمین کننــدگان  نظارتــی  و  اجرایــى  مســئوالن  باشــکوه، 
امنیت، ســازمان رســانه  ملی و دیگر دســتگاه ها و اشــخاص 

کنــم. موثــر صمیمانــه سپاســگزاری 
 توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم.

   سّیدعلی خامنه ای
 9 اسفندماه ۱39۴

رهبر معظم انقالب در پیامی  به مناسبت حضور میلیونی ایرانیان در انتخابات 7 اسفند: 

گاه و مصمم ایران، مردم ساالری دینی را به جهانیان نشان دادند ملت آ

زرگرپــور اظهــار داشــت: بــا ابــاغ سیاســت های کلــی مقــام معظم 
رهبــری درخصــوص مســایل زیســت محیطی و سیاســت های 
دولــت تدبیــر و امیــد، فرصــت طایــى بــرای حــل چالش هــای 

زیســت محیطی فراهــم شــده اســت.
ــانی  ــاع رس ــگاه اط ــل از پای ــه نق ــن، ب ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ب
سیاســت های  بررســی  جلســه  در  زرگرپــور  کشــور،  وزارت 
مســایل  درخصــوص  رهبــری  معظــم  مقــام  اباغــی  کلــی 
امیــد و  تدبیــر  دولــت  اظهارداشــت:   زیســت محیطی 
ابــاغ  بــه  توجــه  بــا  و  اســت  زیســت محیطی  دولــت  یــک 
کلــی مقــام معظــم رهبــری، شــرایط ایــده آل و  سیاســت های 
بــه  کشــور  زیســت محیطی  چالش هــای  حــل  بــرای  طایــى 

اســت. آمــده  وجــود 
 زرگرپــور بــا بیــان اینکــه در هیــچ زمانــی مســایل زیســت محیطی 
ــر از امــروز نبــوده  افــزود:  علی رغــم  ــر و نگران کننده ت ک ت خطرنا
ــم و  ــری معظ ــع رهب ــم از موض ــی ه ــچ زمان ــوع در هی ــن موض ای
دولــت بــا ایــن ظرافــت بــه مســایل زیســت محیطی پرداختــه 
کنیــم  ــده آل اســتفاده  ــر امــروز از ایــن شــرایط ای گ ــود و ا نشــده ب

می توانیــم رونــد تخریــب مشــکات زیســت محیطی اســتان را 
کاهــش دهیــم.

کان مقــام   رســول زرگرپــور بــا اشــاره بــه ابــاغ سیاســت های 
معظــم رهبــری اظهارداشــت:  دولــت ایــن سیاســت ها را ابــاغ 
کــرد. ــه صــورت جــدی نیــز  پیگیــری خواهــد  نمــوده اســت و ب
 وی بابیــان اینکــه ایــن سیاســت ها باالدســتی اســت، افــزود: 
را  کان  سیاســت های  ایــن  بایــد  ذی ربــط،  دســتگاه های 
بعــد  مرحلــه  در  و  کننــد  تبدیــل  اجرایــى  سیاســت  یــک   بــه 
و  شــود  زده  آن  اســتانی  بــرش  ســند،  یــک  عنــوان  بــه 
دســتگاه های مرتبــط بایــد عــزم خــود را بــرای اجــرای ایــن ســند 
گــر  کننــد. اســتاندار اصفهــان افــزود: اســتان اصفهــان، ا جــزم 
بدتریــن اســتان از لحــاظ چالش هــای زیســت محیطی نباشــد، 
کشــور در ایــن خصــوص اســت  جــزو 3-۴ اســتان مشــکل دار 

و بایــد بــرای حــل ایــن چالش هــا از فرصــت بــه وجــود آمــده، 
کثــر اســتفاده را نماییــم و اقدامــات ویــژه و اساســی را بــرای  حدا
بهبــود شــرایط زیســت محیطی بــه انجــام رســانیم. مدیــر ارشــد 
اســتان افــزود: در مصوبــه دولــت، درخصــوص سیاســت های 
ح شــده  کلــی اباغــی مقــام معظــم رهبــری، دو موضــوع مطــر
شــاخص ها،  کــه  اســت  جایــى  بــه  مربــوط  یکــی  کــه  اســت 
کــه  برنامه هــا و سیاســت ها تعییــن شــود و دیگــری جایــى اســت 
کــه مجــرای  ایــن سیاســت ها و شــاخص ها را تصویــب نمایــد 
و  زیســت  محیــط  و  آمایــش  کارگــروه  سیاســت ها،  تصویــب 
ســپس شــورای برنامــه ریــزی اســتان اســت. زرگرپــور افــزود:  در 
بخــش تبییــن شــاخص ها نیــز، بــر اســاس مصوبــه بایــد محیــط 
را  مســایل  ســپس  و  دهــد  تشــکیل  را  کارگروه هایــى  زیســت 
کارگروه هایــى  کــرد:  ــد. زرگرپــور اضافــه  ح و پیگیــری نمای مطــر

کــه بــرای اجرایــى شــدن ایــن سیاســت ها در اســتان الزم اســت، 
ح وظایــف آن هــا  بایــد شناســایى شــوند و مســئوالن، اعضــا و شــر
کارگروه هــا از ســوی اســتاندار  نیــز مشــخص شــود و احــکام ایــن 
امضــا خواهــد شــد و مســئولیت پیگیــری و جمع بنــدی امــور بــا 
محیــط زیســت خواهــد بــود . وی افــزود: در ســال جــاری بایــد 
برنامه هــا و احــکام مشــخص شــود و از ابتــدای ســال آینــده بایــد 

ــا قــوت ادامــه یابــد. مــوارد، پیگیــری شــود و ب

کرد: ح  استاندار اصفهان مطر
  فرصت طالیی برای حل چالش های زیست محیطی 

معــاون فنــی دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت 
ازدواج  گفــت: وجــود ۱3 میلیــون دختــر و پســر  آمــوزش پزشــکی  درمــان و 
کشــور  در  بــاروری  ارتقــای  برنامــه  روی  پیــش  چالــش  مهم تریــن  نکــرده، 

اســت.
دکتــر محمــد اســامی  روز دوشــنبه در حاشــیه نشســت منطقــه ای مدیــران 
کشــور در مشــهد  کارشناســان مســئول بــاروری ســالم  گــروه ســامت خانــواده و 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: ایــن جوانــان مجــرد بــاالی ۱8 ســال  در 

ــد.  دارن
کــرد: تاخیــر در ازدواج و انجــام ازدواج در ســنین بــاال از عوامــل  وی اظهــار 
کشــور اســت. خ رشــد جمعیــت در  کاهــش نــر خ بــاروری و  کاهــش نــر مهــم 

بــاروری  ارتقــای  از دیگــر چالش هــای پیــش روی برنامــه  را  نابــاروری  وی 
کــه تنهــا  کشــور وجــود دارد  کنــون ســه میلیــون زوج نابــارور در  گفــت: ا خوانــد و 
کننــد. 25 تــا 30 درصــد آن هــا می تواننــد هزینــه و خدمــات نابــاروری را تامیــن 
اســامی  افــزود: حــدود 2.5 میلیــون زوج نابــارور، تــوان تامیــن هزینــه خدمــات 

مشــکات  از  بخشــی  اخیــر  ســال های  در  گرچــه  و  ندارنــد  را  خــود  درمانــی 
کشــور رفــع شــده، امــا هنــوز مشــکات بســیاری  بیمــه ای درمــان نابــاروری در 

ــود دارد. ــه وج ــن زمین در ای
ح ارتقــای بــاروری در  وی بــا اشــاره بــه دیگــر چالش هــای پیــش روی طــر
کــرد: اطــاع رســانی نادرســت و غیرشــفاف در زمینــه آمارهــای  ایــران اظهــار 
طــاق و تاثیــرات مخــرب آن در جامعــه، تاخیــر در فرزنــدآوری پــس از ازدواج 
کاهــش  کــه در  و افزایــش طــاق عاطفــی در خانواده هــا، از عواملــی هســتند 

خ بــاروری تاثیرگذارنــد. نــر
معــاون فنــی دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت بهداشــت 
کــرد: بــر اســاس آخریــن سرشــماری ها  درمــان و آمــوزش پزشــکی خاطرنشــان 
خ رشــد جمعیــت  خ بــاروری در ایــران بــه طــور میانگیــن ۱.8 و شــاخص نــر نــر
خ مطلــوب بــاروری بــرای همــه  کــه نــر گــزارش شــده؛ در حالــی  ۱.3 درصــد 

ــت. ــده اس ــن ش ــورها 2.۱ تعیی کش
خ بــاروری 3.5 و اســتان های  وی ادامــه داد: سیســتان و بلوچســتان بــا نــر

ترتیــب  بــه   ۱.۴ تــا   ۱.3 بیــن  بــاروری  خ  نــر بــا  تهــران  و  مازنــدران  گیــان، 
را دارنــد. کشــور  بــاروری  خ  نــر کمتریــن  بیشــترین و 

کــه  کاهــش یافــت  خ بــاروری در ایــران  گذشــته نــر گفتــه وی در ســال های  بــه 
خ رشــد جمعیــت ایــران  گــر ایــن رونــد ادامــه یابــد، در حــدود 30 ســال آینــده نــر ا

بــه صفــر رســیده و پــس از آن منفــی می شــود.

کشور 13 میلیون جوان مجرد، مهم ترین چالش باروری در 

انتخابــات  آمیــز  موفقیــت  برگــزاری  کشــورمان  خارجــه  وزارت  ســخنگوی   
گفــت  مجلــس خبــرگان و مجلــس شــورای اســامی  را بــه ملــت ایــران تبریــک 
گســترده خــود در انتخابــات، یــک بــار دیگــر  و افــزود: ملــت ایــران بــا مشــارکت 
ظرفیت هــای نظــام جمهــوری ایــران مبتنــی بــر مــردم ســاالری و نقــش آفرینــی 
ــار  ــد و ب ــان دادن کشــور را نش ــام تصمیم گیــری  ــت در نظ محــوری و اساســی مل

ــا نظــام و انقــاب اســامی  را بــه منصــه ظهــور رســاندند. دیگــر پیونــد خــود ب
کیمیــای وطــن، حســین جابــر انصــاری در نشســت هفتگــی خــود  گــزارش  بــه 
ــات  ــی از مقام ــر یک ــخنان اخی ــون س ــوالی پیرام ــه س ــخ ب ــگاران در پاس ــا خبرن ب
عربســتانی مبنــی بــر اینکــه عربســتان در دوره دولــت آقــای روحانــی تــاش 
ــی ایــن تاش هــا از ســوی  ــا ایــران تعامــل داشــته باشــد، ول کــه ب کــرده  زیــادی 

کــرد: ایــن ســخنان خــاف واقعیت اســت. ایــران بى پاســخ مانــده اســت، اظهــار 
کــه عربســتان در طــول ایــن مــدت جهــت   او بــا بیــان اینکــه ایــن صحبــت 
کــرده، واقعیــت نــدارد و ایــران در طــول  گســترش همــکاری بــا ایــران تــاش 
گســترده ای بــرای ترمیــم روابــط  گذشــته بــه ماننــد قبــل تاش هــای  ســه ســال 
کــرد: مشــکل ایجــاد شــده مربــوط بــه سیاســت  انجــام داده اســت خاطرنشــان 
عربســتان اســت؛ چــرا کــه سیاســت ایــن کشــور مبتنــی بــر بحران آفرینــی و تنــش 
کــرده  کشــور بــه اشــتباه منافــع خــود را در تشــدید بحــران تعریــف  اســت. ایــن 

اســت.
 جابــر انصــاری افــزود: عربســتان بــه جــای تــاش بــرای حــل مشــکات داخلــی 
خــود و آسیب شناســی ایــن مســایل اقــدام بــه فرافکنــی می کنــد؛ ولــی این کشــور 

ج از عربســتان و ایجــاد فرافکنــی در ایــن  بایــد بدانــد صــدور مشــکاتش بــه خــار
کمکــی بــه آن نمی کنــد. زمینــه 

 ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان بــا انتقــاد از فرافکنــی مقامــات ســعودی دربــاره 
ایــن اظهــار نظــر مقــام ســعودی دربــاره اینکــه مشــکل مــا بــا نظــام ایــران اســت 
ح شــده در ایــن زمنیــه  کــه از ســخنان مطــر گفــت: آنچــه  ــا مــردم ایــران،  نــه ب

برداشــت می شــود، دربــاره نظــام بــدوی ماقبــل مــدرن صــدق می کنــد.
 وی ادامــه داد: نظــام جمهــوری اســامی  ایــران نظامــی  برآمــده از یــک نظــام 
مردمیســت و پیونــد عمیــق و وســیعی بیــن دولــت و ملــت وجــود دارد و دولــت 
در عرصه هــای مختلــف، از جملــه عرصــه سیاســت خارجــی ملــت ایــران را 

نمایندگــی می کنــد.

جابر انصاری: 

عربستان برای ترمیم روابط با ایران تالشی نکرده است 

هوشــمندانه  ارتبــاط  جمهــوری،  رییــس  دفتــر  رییــس   
را  جهانــی  جدیــد  پدیده هــای  بــا  مواجهــه  و  جهــان  بــا 
گفــت: هــدف از تربیــت  کشــور دانســت و  الزمــه اســتقال 
شــدن جهانــی  و  جهــان  مطالعــات  حــوزه  در   دانشــجو 
بــرای  انتقــال مجموعــه ارزش هــا و مبانــی عزت آفریــن 

کنــار محتــوای درســی اســت.  کشــور در 
کیمیــای وطن، بــه نقل از پایگاه اطاع رســانی  گــزارش  بــه 
ــان روز دوشــنبه در مراســم  ــر محمــد نهاوندی ــت، دکت دول
اهدایــى  منابــع  و  کتــاب  جلــد  هــزار  پنــج  از  »رونمایــى 
مرکــز ملــی جهانــی شــدن بــه دانشــکده مطالعــات جهــان 
گفــت: ۱5 ســال  دانشــگاه تهــران از ســوی دکتــر روحانــی« 
کلــی نظــام  کــه سیاســت های  قبــل ایــن نیــاز احســاس شــد 
در مواجهــه بــا پدیــده جهانــی شــدن تدویــن شــود و لــذا 

کــرد. کار  مرکــز مطالعــات جهانــی شــدن آغــاز بــه 
ــه اینکــه ایــن  ــاره ب ــا اش ــس جمهــوری ب ــر ریی ــس دفت ریی
داشــته  مطلوب تــری  دســتاوردهای  می توانســت  مرکــز 
منفــی  آثــار  مدیریــت  چگونگــی  راســتای  در  را  نظــام  و 
پدیــده جهانــی شــدن و بهره منــدی از مزایــای آن موثرتــر 

مدیریت هــا  تغییــر  متاســفانه  افــزود:  کنــد،  راهنمایــى 
بــه  خــود  مطلــوب  مســیر  در  ایــده  ایــن  شــده  باعــث 
پیــش نــرود و امــروز مــا از برخــی آثــار ســوء ایــن پدیــده در 
گــر بخواهیــم از آثــار مثبــت  گفــت: ا امــان نباشــیم. وی 
کنیــم و از آثــار ســوء آن  پدیــده جهانــی شــدن اســتفاده 
در امــان بمانیــم، بایــد نــه بــا هــراس، بلکــه بــا شــجاعت 

ایــن مصــاف حاضــر شــویم. ملــی در  و  دینی عقانــی 
ــه رشــد در  ــداوم زندگــی مســتقل و رو ب ــان ت دکتــر نهاوندی
ایــران را مســتلزم مطالعــه پدیــده جهانــی شــدن دانســت 
و اظهــار داشــت: اصــرار بــر اســتقال، مســتلزم شــناخت 
در  آنچــه  نفــی  یــا  جهــل  بــا  و  اســت  پیرامــون  محیــط 
و  اســتقال  از  نمی تــوان  می گــذرد،  خارجــی  محیــط 

کــرد. حراســت  خــودی  ارزش هــای 
و  مفتونانــه  نــگاه  جمهــوری  رییــس  دفتــر  رییــس 
ج و بــه ویــژه جهــان غــرب را بــه  مرعوبانــه بــه جهــان خــار

عنــوان دو رویکــرد غالــب و پرآســیب در نحــوه مواجهــه بــا 
کــرد: بهــره  ج مــورد اشــاره قــرار داد و تصریــح  جهــان خــار
گرفتــن از عیــوب و تجــارب دیگــران در راســتای غنــای 
دو  ایــن  در  کــه  مهمــی  اســت  نکتــه  داخلــی،  تجــارب 
رویکــرد مغفــول می مانــد. دکتــر نهاوندیــان خاطرنشــان 
کیــد  ســاخت: اســام مــا را بــه زمان شناســی خوانــده و تا
علــم،  بــدون  زمانــه  مشــکات  بــا  درافتــادن  کــه  کــرده 
کــت می انجامــد و بــرای در امــان مانــدن از ایــن  بــه ها
آســیب، بایــد مســلح بــه علــم بــه رویدادهــا و پدیده هــای 

ج شــد.  جهــان خــار
رییــس دفتــر رییــس جمهــوری ادامــه داد: البتــه در ایــن 
عالــم  نیســت.  کافــی  هــم  ناظــر صــرف  عالــم  مصــاف، 
ــر اســتقال خواهی، رشــد  بایــد مجموعــه ارزشــی مبتنــی ب
عــزم  کــه  را  اجتماعــی  عدالــت  بــر  اســتوار  و  اقتصــادی 
گیــرد.  عزت آفرینــی بــر دو محــور رشــد و عدالــت دارد، فــرا 

گفــت: دانشــجویان و دانــش پژوهــان  دکتــر نهاوندیــان 
بخــش مطالعــات جهــان و جهانــی شــدن، بایــد عــاوه بــر 
عــزم در عزت آفرینــی ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــند 
کــه عــزت بــا شــعار تنهــا حاصــل نمی شــود. عــزت آفرینــی 
ــا  مســتلزم داشــتن برنامــه و افزایــش ســرمایه اجتماعــی ب
دوری از تقابــل درونــی و افــزودن همگرایى هــا حاصــل 
بــرای  ایــن ارزش هــای بنیادیــن بایــد مرتبــا  می شــود و 

ــود.  ــرار ش ــوزه تک ــن ح ــجویان ای دانش
رییــس دفتــر رییــس جمهــوری شــرط تولیــد و رشــد پایــدار 
علمــی  را در عرصــه مطالعــات جهانــی شــدن نیــز همچــون 
کــرد  عنــوان  علمــی  مشــتری مداری  شــاخه های  ســایر 
ســوء  برداشــت  عنــوان  ایــن  از  نبایــد  داشــت:  اظهــار  و 
کــه دانشــگاه های مــا عمدتــا  کنیــم. متاســفانه از آنجــا 
بــازار خــود  از نیازهــای روز و تقاضــای  دولتــی هســتند، 
دور افتاده انــد و لــذا بایــد بــا واقع نگــری، ضمــن برقــراری 
را  بــا مشــتریان، محصــوالت علمــی خــود  ارتبــاط خــود 
روزآمــد جدیــد،  نیازهــای  بــه  پاســخگویى  راســتای   در 

کنند.  

کتب اهدایی رییس جمهوری به دانشکده مطالعات جهان:   نهاوندیان در رونمایی از 

کشور است ارتباط هوشمندانه با جهان، الزمه استقالل 

حتما بخوانید!
عربستان برای ترمیم روابط با ... سه شنبـــــه  11 اسفند ماه 2139۴

ـــمـــاره 106 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



رییس اتحادیه عمده فروشان میوه 
اصفهان:

افزایشی در قیمت میوه شب عید 
نخواهیم داشت

بــار  تــره  و  میــوه  عمده فروشــان  اتحادیــه  رییــس 
کشــاورزی میــوه شــب  ــا بیــان اینکــه جهــاد  اصفهــان ب
گفــت:  اســت،  کــرده  ذخیره ســازی  و  خریــده  را  عیــد 
پرتقــال  و  درختــی  ســیب  میــوه  دو  کشــاورزی  جهــاد 
ــت.  ــرده اس ک ــره  ــوروز ذخی ــام ن ــت ای ــداری و جه را خری
کشــاورزی اعــام  ج بــا بیــان اینکــه جهــاد  ناصــر اطــر
عیــد  ایــام  میــوه  بــرای  کمبــودی  گونــه  هیــچ  کــرده 
کــرد: در ســطح میــدان میــوه و تــره بــار  نداریــم، اظهــار 
انــدازه  بــه  و  نداریــم  در عرضــه  گونــه مشــکلی  هیــچ 
کســری  کافــی پرتقــال و ســیب وجــود دارد؛ امــا تنهــا 
ــد از  ــه ایــن میــوه بای ک ــه نارنگــی اســت  ــوط ب میــوه مرب
ــود  کمب ــا  ــود، ب ــی وارد نش ــر نارنگ گ ــود و ا ج وارد ش ــار خ
آن مواجــه می شــویم. رییــس اتحادیــه عمــده فروشــان 
زمینــه  در  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  بــار  تــره  و  میــوه 
ــرد: ایــن  ک ــدارد، اضافــه  ــار مشــکلی وجــود ن تأمیــن خی
صیفــی بــه صــورت فــراوان در بــازار موجــود اســت و امیــد 
باشــیم.  نداشــته  نیــز مشــکلی  مــی رود در شــب عیــد 
ج بــا بیــان اینکــه پیــاز بــه شــدت صــادر می شــود  اطــر
گذشــته حــدود 20  افــزود: تولیــد پیــاز نســبت بــه ســال 
ــر  ــد ب ــز مزی ــاز نی ــادرات پی ــت؛ ص ــده اس ــر ش کمت ــد  درص
گــر جلــوی  علــت شــده و قیمــت آن را افزایــش داده؛ امــا ا
ــی  کنون ــه شــود، قیمــت  گرفت صــادرات ایــن محصــول 
شکســته می شــود و قیمــت پیــاز پاییــن می آیــد. وی 
کاهــش قیمــت میوه های شــب  درخصــوص افزایــش یــا 
نخواهیــم  میوه هــا  قیمــت  در  افزایشــی  گفــت:  عیــد 
کــه نارنگــی وارد شــود، قیمــت  داشــت؛ امــا در صورتــی 
آن شکســته می شــود و در غیــر ایــن صــورت قیمــت آن 

سرســام آور بــاال مــی رود.

 کمبود داروهای بیماران خاص
 در چهارمحال و بختیاری

معاونــت  خــاص  بیمــاران  واحــد  مســئول  گفتــه  بــه 
درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد هزینــه درمــان 
بیمارســتان های  در  خــاص  بیمــاران  کلیــه  بســتری 
پرداختــی  حداقــل  یــا  رایــگان  صــورت  بــه  اســتان 
معاونــت  واحــد  کــرد:  اظهــار  تربیــت  علــی  اســت. 
پیگیــری  مســئول  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  درمــان 
دیالیــزی  تاالســمی،  هموفیلــی،  بیمــاران  درمــان  و 
کــرد:  ســرطانی و ام اس اســت. تربیــت خاطــر نشــان 
کتورهــای  کلیــه داروهــای ایرانــی بیمــاران ام اس، فا
بیمــاران  بــه  خــون  اهــدای  هموفیلــی،  بیمــاران 
تاالســمی  و اقدامــات الزم بــرای بیمــاران دیالیــزی بــه 
گفــت:  صــورت رایــگان انجــام می شــود. وی در ادامــه 
داروهــای خارجــی بیمــاران خــاص بــا حداقــل فرانشــیز 
در اختیــار آن هــا قــرار می گیــرد. مســئول واحــد بیمــاران 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان  معاونــت  خــاص 
شــهرکرد از توزیــع مناســب داروهــای بیمــاران خــاص 
ــه  گون ــچ  ــبختانه هی ــت: خوش گف ــر داد و  ــتان خب در اس
ایــن بیمــاران در  کمبــودی در داروهــا جهــت درمــان 
تمامــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی  نــدارد.  وجــود  اســتان 
 بیمــاران خــاص شــناخته شــده هســتند و آمــار آن هــا نیــز 
مشــخص اســت، افــزود: آمــار ایــن بیمــاران از طریــق 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی اعــام و بــر اســاس ایــن 
تربیــت  اســتان توزیــع می شــود.  آمــار، دارو در ســطح 
کــرد: بــه منظــور خدمت رســانی بــه بیمــاران  تصریــح 
کیلینیکــی ماننــد آزمایــش  خــاص انجــام خدمــات پــارا 

طبــق  خدمــات،  ســایر  و  آر  ام  اســکن  تــی  ســی 
رایــگان  بــه صــورت  دســتورالعمل های وزارتخانــه ای 

می گیــرد. انجــام  اســتان  در 

کاهش 20 درصدی حقوق دولتی 
کرمان کرومیت  معادن 

جنــوب  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
ــی  ــوق دولت ــدی حق ــش 20 درص کاه ــان از  کرم ــتان  اس
دکتــر  داد.  کرمــان خبــر  کرومیــت در جنــوب  معــادن 
»محمــود اســکندری نســب« بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
ــت از  کــرد: حقــوق دولتــی معــادن، ســهم دریافتــی دول
کــه بــر اســاس میــزان مجــوز برداشــت  معــادن می باشــد 
مبلــغ حقــوق  و  مــاده معدنــی  عیــار  معــدن،  ســالیانه 
گردیــده و معدنــکاران  پایــه آن مــاده معدنــی محاســبه 
دولــت  خزانــه  بــه  مبلــغ  ایــن  پرداخــت  بــه  موظــف 
می باشــند. رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
کرمان  گفــت: جنــوب  کرمــان در ایــن خصــوص  جنــوب 
کشــور، حــدود 70 درصــد  کرومیــت  بــه عنــوان قطــب 
از اســتخراج ایــن مــاده معدنــی را بــا تولیــد ســاالنه 250 
گفــت:  ــه خــود اختصــاص داده اســت. وی  هــزار تــن ب
قیمــت  کاهــش  بــا  همزمــان  گذشــته،  ســال های  در 
کاهــش تقاضــای مــواد معدنــی  جهانــی مــواد معدنــی و 
کــه  شــاهد افــت قیمــت در ایــن مــواد معدنــی بودیــم 
در صــورت عــدم چــاره اندیشــی، احتمــال رکــود ایــن 

بخــش در آینــده بــود. 
تاش هــای  پــی  در  داد:  ادامــه  نســب  اســکندری 
جلســات  و  نامه نگاری هــا  ســازمان،  ایــن  وقفــه  بــی 
وزارت  در  ذی ربــط  مســئوالن  و  وزیــر  بــا  متعــدد 
بــه  مشــکات  بیــان  و  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
بیــن  از  احتمــال  و  معدنــکاران  بــرای  آمــده  وجــود 
منطقــه مــردم  بــرای  شــغلی  فرصت هــای   رفتــن 

را خواســتار  کرومیــت  کاهــش حقــوق دولتــی معــادن 
مهــم  بخــش  ایــن  در  احتمالــی  رکــود  از  تــا  شــدیم 

شــود. جلوگیــری  اقتصــادی 
 رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب 
ــه ثمــر  کرمــان افــزود: بحمــداهلل تاش هــای ســازمان ب
ع را بــرای  نشســته و توانســتیم موافقــت وزارت متبــو
کرومیــت  کاهــش 20 درصــد از حقــوق دولتــی در معــادن 

جلــب نماییــم.

اخبار کوتاه

بتوانــد  کــه  اســت  کســی  کمتــر  روزهــا  ایــن  کیمیای وطن 
شــبکه های  یــا  اینترنــت  بــدون  زندگــی 
کنــد. بعضــی از افــراد هــم بنــا بــه موقعیــت  اجتماعــی را تصــور 
کار را از  شــغلی یــا برحســب عــادت حتــی بیــن مســیرخانه تــا محــل 
اینترنــت خــط تلفــن همــراه خــود اســتفاده می کننــد و در حقیقــت 
در هیــچ ســاعتی از شــبانه روز بــدون اینترنــت نیســتند. ایــن تمــام 
ماجــرا نیســت و حتــی در بیشــتر مکان هــای عمومــی  هــم اینترنــت 
کــه نفــوذ روزافــزون بــا پــای لنــگ  رایــگان وجــود دارد؛ هرچنــد 
کارایــی الزم در بعــد ســرعت را  کیفیــت و  ــوز  اســت و اینترنــت، هن

ندارد. 
  رتبه 169 جهان

در حــال حاضــر بیــش از 600 شــرکت ارایه کننــده خدمــات اینترنتــی 
کشــور فعالیــت می کننــد و  و زیرمجموعه هــای مرتبــط بــا آن هــا در 
پــس از 22 ســال فعالیــت، هنــوز اینترنــت ایــران یکــی از گران تریــن 
گــزارش  دنیاست.براســاس  اینترنت هــای  کم کیفیت تریــن  و 
ســاالنه وب ســایت معتبــر نــت ایندکــس دربــاره میانگیــن ســرعت 
کشــورهای مختلــف، ایــران رتبــه 169 را از میــان 192  اینترنــت در 
کــرده اســت. ایــن رده بنــدی، هرســاله  کشــور جهــان از آن خــود 
براســاس میلیون هــا تســت تنظیــم می شــود. ایــن وضــع را زمانــی 
اینترنــت در  بدانیــم متوســط ســرعت  کــه  بهتــر درک می کنیــم 

کســتان  افغانســتان یــک مگابایــت بــر ثانیــه، در ســوریه ١,٥٧، در پا
١.٤٦، در قطــر ٣.١٩ و در بحریــن ٢.٣١مگابایــت بــر ثانیــه اســت؛ 
امــا متوســط ســرعت اینترنــت در ایــران تنهــا 63 صــدم مگابایــت 

برثانیــه اســت.
  عدم رقابت

کیفیــت اینترنــت مربــوط بــه پهنــای بانــد  هــر چنــد بخشــی از 
کیفیــت  بــه  مربــوط  کــه  امــا بخشــی  زیرســاخت ها می شــود،  و 
خدمــات اینترنتــی و فــروش اینترنــت هــم هســت، همچنــان بــا 
کــه نشــان می دهــد ایــن همــه  مشــکل مواجــه اســت. مشــکاتی 
تزییــن ویترینــی  بــرای خدمات دهــی، بیشــتر  شــرکت  و رقابــت 
کــه محتــوای الزم را نــدارد.در واقــع فروشــندگان خدمــات  اســت 
کار خــاص یــا متمایــزی انجــام نمی دهنــد و  اینترنتــی در عمــل 
کــه عرضــه  شــود. ایــن موضــوع  خدمــات رقابتــی وجــود نــدارد 
سیاســت گذاری  و  زیرســاختی  و  اساســی  دالیــل  اســت  ممکــن 
ــان در  ــوان نقــش شــرکت ها و خدمــات آن داشــته باشــد؛ امــا نمی ت
ــعه  ــد و توس ــد رش ــن رون گرفت ــرعت  ــا س ــت ی ــت اینترن کیفی ــود  بهب
گرفــت. شــرکت های فروشــنده  و بهبــود زیرســاخت ها را نادیــده 
خدمــات اینترنــت درظاهــر همــه بــا هــم در ارایــه خدمــات رقابت ها  
کنیــم ــده ایــن خدمــات دقــت  ــه اجبارهــای نادی ــر ب گ ــا ا ــد؛ ام  دارن
و  ناراضی انــد  خدمــات  کیفیــت  از  مشــتریان  کــه  درمی یابیــم 

کــه شــرایط ارایــه خدمــات  مجبــور بــه تحمــل شــرایط هســتند؛چرا 
کــه تغییــر شــرکت  در ایــن حــوزه بــه شــکلی چیــده شــده اســت 
ــل  ــان دارد و در عم ــه و زم ــتری ها هزین ــرای مش ــده ب خدمات دهن
کســی جرئــت ایــن تغییــر را نــدارد و بــه واقــع هــم برایــش تفاوتــی 

نمی کنــد! ایجــاد 
شیوه های جدید، اتفاق های جدید

در ایــن ســال ها شــرکت های جدیــد زیــادی بــه جمــع شــرکت های 
ک اینترنــت اضافــه  شــده اند و ایــن ســوال باقی اســت  فــروش اشــترا
ــم  ــور دای ــه به ط ک ــت  ــودآور اس ــدر س ــت چق ــروش اینترن ــر ف ــه مگ ک
برتعــداد ارایه دهنــدگان آن اضافــه می  شــود. البتــه ایــن شــرکت ها 
دربــاره دالیــل فعالیــت خــود ســخن نمی گوینــد؛ امــا واضــح اســت 
گــر ایــن رشــته ســودآوری نداشــته باشــد، جذابیتــی بــرای ورود  کــه ا
کــه  شــرکت جدیــد باقــی نمی مانــد. یــک نکتــه مهم تــر ایــن اســت 
شــرکت ها چگونــه و بــا چــه شــیوه هایی بــه مشــتریان ســرویس 

کمتــر مشــتری ای، بیــن ایــن شــرکت های فروشــنده  کــه  می دهنــد 
گــر مشــتری یــک خــط باشــید و بخواهیــد بنــا  جابه جــا می شــود؟ ا
ــودن  ــن ب ــا پایی ــه ی گرفت ــکونی  ــزل مس ــر من ــی )از تغیی ــر دلیل ــه ه ب
کنیــد  ســرعت خــط اینترنتتــان( شــرکت ارایــه دهنــده را عــوض 
ــه  ک ــرا  ــت؛ چ ــم نیس ــانی ه ــن آس ــه ای کار ب ــن  ــوید ای ــه می ش متوج
خدمــات  بــه  اتصــال  و  مخابــرات  نــزد  خطــوط  کــردن«  »رانــژه 
ــای  ــل تقاض ــه دلی ــت ب ــن اس ــت و ممک ــر اس ــد زمان ب ــرکت جدی ش
بــاالی مشــترکان دیگــر، ایــن امــکان از مشــتری قدیمــی  ســلب 
شــرکت های  ابهــام دار  فروش هــای  در  دیگــر  نکتــه  امــا  شــود؛ 
کــه ســرویس های جدیــد و پرســرعت تر  اینترنتــی اســت. زمانــی 
ایــن  می شــود،  گذاشــته  شــرکت ها  ایــن  ســایت  روی  اینترنــت 
کــه بــرای نخســتین بار  بســته ها فقــط بــه مشــتریانی داده می شــود 
از ایــن شــرکت ها خدمــات می گیرنــد؛ یعنــی ســری دوم همیــن 

مشــتریان دیگــر مشــمول تخفیــف نخواهنــد شــد!

کم فروشی اینترنت در ایران انحصار و 

اینترنت ایران، زیر خط فقر

ورود  از  مرکــزی  بانــک  پرداخــت  نظام هــای  اداره  مدیــر 
کشــور در  کارت هــای بین المللــی در نظــام بانکــی  نخســتین 
کــرات انجام شــده  گفــت: براســاس مذا ســال آینــده خبــر داد و 

قــرار  ژاپــن   )JBC( جی.بی.ســی  بانــک  بــا 
از  ایــن شــرکت  کارت هــای بین المللــی  اســت 
شــود.  ایــران  بانکــی  نظــام  وارد  آینــده  ســال 
کارت هــای  داوود محمــد بیگــی دربــاره ورود 
کارت و مســترکارت«  بین المللــی همچون »ویزا
ــازار ایــران  ــه ب ــی ب کارت هــای بین الملل و دیگــر 
بــرای  محدودیت هایــی  چنــد  هــر  افــزود: 

کارت هــا وجــود دارد، امــا بــرای پاســخ گویی  بهره گیــری از ایــن 
بانــک  دو  بــا  کراتــی  مذا برجــام،  از  بعــد  مشــتریان  نیــاز   بــه 
چیــن   )CPU( ســی.یو.پی  و  ژاپــن   )JBC( جی.بی.ســی 
در  اســاس  همیــن  بــر  داد:  ادامــه  وی  اســت.  شــده  انجــام 
گذشــته، جلســاتی بــا مســئوالن ایــن بانــک ژاپنــی  دو هفتــه 

کشــورمان  در  شــرکت  ایــن  کارت هــای  شــد  قــرار  و  برگــزار 
ــی در  ــای ژاپن کارت ه ــرد:  ک ــی  ــش بین ــود. وی پی ــی ش عملیات
کشــور عملیاتــی و  6 مــاه نخســت ســال آینــده در نظــام بانکــی 
بــرای مشــتریان ایرانــی صــادر شــود. ایــن مقــام 
کارت هــای  گفــت:   مســئول در بانــک مرکــزی 
پذیرندگــی  دنیــا  کشــور  جی.بی.ســی در 130 
اینکــه 30 میلیــون فروشــگاه در  دارد؛ ضمــن 
ایــن  البتــه  دارنــد؛  قــرار  آن  زیرپوشــش  دنیــا 
کارت  میــزان پوشــش دهــی نصــف شــبکه ویــزا 
کارت هــای  گفتــه وی، دارنــدگان  اســت. بــه 
جی.بی.ســی می تواننــد از ایــن کارت هــا در کشــورهای جنوب 
کننــد؛ امــا پوشــش دهی ایــن  شــرقی آســیا و اروپــا اســتفاده 
کارت هــا در آمریــکای شــمالی ضریــب نفــوذ باالیــی نــدارد. بــه 
کارت هــای جی.بی.ســی تــا حــدود زیــادی حمــل  گفتــه وی، 

کشــورهای آســیایی و اروپایــی را آســان می کنــد. پــول بــه 

سال آینده اتفاق می افتد؛
کارت بانک های خارجی به ایران ورود 

پرداخــت  از  زیســت  محیــط  از  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
تســهیات صنــدوق ملــی محیــط زیســت بــه برخــی صنایــع 
گفــت: ایــن تســهیات در اختیــار صنایعــی قــرار  کشــور خبــر دادو 

اصــاح  را  خــود  صنعتــی  فرآینــد  کــه  می گیــرد 
محیطــی  زیســت  مشــکات  حــل  بــه  و  کــرده 
ــه نقــل  کیمیــای وطــن ب ــزارش  گ ــه  ــد. ب بپردازن
ازتســنیم، معصومــه ابتــکار در حاشــیه افتتــاح  
پانزدهمیــن نمایشــگاه محیط زیســت در جمــع 
ــزود:  ــرد و اف ک ــان  ــب را بی ــن مطل ــگاران ای خبرن
ــال  ــی در ح ــت محیط ــهیات زیس ــت تس پرداخ

ــع و از  ــان صنای ــه صاحب ــا ب ــن وام ه ــت و ای ــر اس ــد نظ ــر م حاض
طریــق صنــدوق ملــی محیــط زیســت تامیــن می شــود. وی 
کــم در اختیــار صاحبــان  ادامــه داد: ایــن تســهیات بــا ســود 
کــرده و  صنایــع قــرار می گیــرد تــا فرآینــد صنعتــی خــود را اصــاح 

کنــد. مشــکات زیســت محیطــی را رفــع 

کــرد:  تصریــح  زیســت  از محیــط  ســازمان حفاظــت  رئیــس   
ملــی  صنــدوق  طریــق  از  می توانــد  زیســت  محیــط  ســازمان 
کنــد و در حــال مذکــره  محیــط زیســت ایــن وام هــا را تامیــن 
کــه پــس از مشــخص شــدن جزئیــات  هســتیم 
بیــان  بــا  ابتــکار  کــرد.  خواهیــم  اعــام  را  آن 
اینکــه صنایــع می تواننــد درخواســت ها را بابــت 
گفــت:  ــه دهنــد  دریافــت چنیــن تســهیاتی ارائ
را  درخواســت خود  صنایــع  از  تعــدادی  البتــه 
کردنــد و مــا نیــز در حــال بررســی جزئیــات  ارائــه 
خواهــد اعــام  زودی  بــه  کــه  هســتیم   آن 
کشــور در حــال  کــرد: بــا سیســتم بانکــی   شــد. وی تصریــح 
و  ســرمایه گذاری  بــرای  کــه  مشــکاتی  تــا  هســتیم  رایزنــی 
کــه خواســتار  کســانی  حمایــت از برخــی بخش هــا بــه ویــژه 
ســرمایه گذاری در عرصــه پســماند هســتند از میــان برداشــته 

شــود.

خ پرواز های داخلی  نر

 رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی  زمــان قطعــی اجــرای 
کــرد. ســردار تقــی مهــری در  خ جرایــم رانندگــی را اعــام  قانــون افزایــش نــر
خ جرایــم رانندگــی  کــرد: برابــر قانــون، مبلــغ افزایــش نــر گفت وگویــی اظهــار 
گفــت: از پانزدهــم  در هیئــت وزیــران تصویــب شــده و الزم االجراســت. وی 
ــرد  ک ــرای اطاع رســانی بیشــتر در ایــن زمینــه اقــدام خواهیــم  اســفندماه ب
شــد.  خواهــد  فراهــم  آن  فنــی  و  اجرایــی  زیرســاخت های  همچنیــن  و 
ــا  ــا بیــان اینکــه ب رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی  ب
خ جدیــد جرایــم راهنمایــی  فراهــم شــدن زیرســاخت ها از 25 اســفندماه نــر
گفتــم از 15 تــا 25  کــه  گفــت: همان طــور  و رانندگــی اجرایــی می شــود، 
اســفندماه نســبت بــه اطاع رســانی، تبلیغــات و فرهنگ ســازی در ایــن 
بــا  رانندگــی  نیــز جرایــم  از 25 اســفندماه  کــرد و  اقــدام خواهیــم  زمینــه 
گفتــه مهــری، اقدامــات الزم بــرای  خ جدیــد اعمــال خواهــد شــد. بــه  نــر
بــه روزرســانی ســامانه های اجرایــی پلیــس انجــام شــده و مشــکلی در ایــن 
زمینــه وجــود نــدارد. رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی 
کــردن مــردم خوشــحال نیســت، اظهــار  کیــد بــر اینکــه پلیــس از جریمــه   بــا تا
کــه مــا  کــه هیچ کــس تخلفــی مرتکــب نشــود  کــرد: مطلــوب مــا ایــن اســت 

کــردن وی نباشــیم. نیــز مجبــور بــه جریمــه 

کل اعتبــارات بانــک مرکــزی، میــزان مطالبــات معــوق تســهیات خــرد  مدیــر 
کــرد و از بانک هــا خواســت در دریافــت وثایــق و ضامــن در  را دو درصــد اعــام 
تســهیات خــرد، شــرایط راحت تــری را بــرای مشــتریان در نظــر بگیرنــد. ســید علــی 
ــق  ــن طب ــت ضام ــنگین و دریاف ــق س ــذ وثای ــاره اخ ــی درب ــد صادق ــر میرمحم اصغ
گفــت: براســاس  شــرایط خــاص توســط بانک هــا از مشــتریان تســهیات خــرد 
آیین نامه هــای بانــک مرکــزی، تعییــن نحــوه و نــوع اخــذ وثایــق و همچنیــن 
ضامــن در قبــال دریافــت تســهیات برعهــده هیئــت مدیــره بانک هاســت و خــود 
گیــری می کننــد و بانــک مرکــزی تکلیفــی در ایــن  بانک هــا در ایــن زمینــه تصمیــم 
کل اعتبــارات بانــک مرکــزی در پاســخ بــه ایــن  زمینــه بــه بانک هــا نــدارد. مدیــر 
کــه امــا برخــی بانک هــا در قبــال پرداخــت تســهیات خــرد از مشــتریان  ســوال 
ــایر  ــوق و س ــر از حق کس ــی  گواه ــوق و  ــش حق ــا فی ــمی دولتی ب ــد رس کارمن ــن  ضام
کــرده  کیــد  کــرد: بانــک مرکــزی بــه بانک هــا تا مــوارد را مطالبــه می کننــد، تصریــح 
کــه در تســهیات خــرد بــه جــای یــک دو ضامــن، تنهــا یــک ضامــن معتبــر  اســت 
کــه در دریافــت وثایــق و ضامــن  کــرد  کافــی اســت. وی از بانک هــا درخواســت 
در تســهیات خــرد، شــرایط راحت تــری را بــرای مشــتریان در نظــر بگیرنــد و در 
کــرد تســهیات گیرنــدگان در بخــش قــرض الحســنه نســبت بــه  کیــد  عیــن حــال تا

بازپرداخــت تســهیات بســیار متعهــد هســتند.

غ التحصیل  آمارهــا نشــان می دهــد ســیل بیکاری و غیرفعالــی 6.۸ میلیون فــار
مــدرک  بــا  نفــر  هــزار   730 امــروز  و  می کنــد  تهدیــد  را  کار  بــازار   دانشــگاهی، 
کاری بــرای انجــام ندارنــد. وزارت  فــوق لیســانس و دکتــرا خانه نشــین شــده و 
کشــور در دوره 9 ســاله  کار  گــزارش خــود از وضعیــت بــازار  کار در جدیدتریــن 
اســت. در  کــرده  ح  این بــاره مطــر را در  تــا 1393، مباحــث جدیــدی   13۸۴
کشــور  گــزارش ارایــه شــده، برخــی مــوارد ماننــد افزایــش جمعیــت غیرفعــال 

غ التحصیــان فــوق لیســانس و دکتــری و همچنیــن  بــاالی فــار غیرفعالــی 
ــه  ــر پای ــل توجــه اســت. ب کار قاب خانه نشــینی عجیــب میلیون هــا نفــر در ســن 
کشــور در ســال ۸۴  کــه تعــداد غیرفعــاالن اقتصــادی  گــزارش، در حالــی  ایــن 
بــه میــزان 33 میلیــون و ۴69 هــزار نفــر بــوده، ایــن تعــداد در ســال 93 بــه ۴0 
ــکاران از 2  ــداد بی ــویی، تع ــت. از س ــه اس ــش یافت ــر افزای ــون و 19۸ هزارنف میلی
میلیــون و 67۴ هــزار نفــر بــه 2 میلیــون و 51۴ هــزار نفــر رســیده اســت. از ســویی 
گفــت تعــداد جمعیــت باســواد غیرفعــال اقتصــادی در ســال ۸۴ بــه میــزان  بایــد 
کــه ایــن تعــداد بــا افزایــش نســبتا باالیــی بــه  27 میلیــون و ۴77 هــزار نفــر بــوده 
گذشــته رســیده اســت؛ بنابرایــن در یــک  33 میلیــون و 256 هزارنفــر در ســال 
کــه اتفاقــا در ســن  کشــور  دوره 9 ســاله، بــر تعــداد جمعیــت غیرفعــال اقتصــادی 

کار هــم قــرار دارنــد، 5 میلیــون و 77۸ هــزار و ۴60 نفــر افــزوده شــده اســت.

خ  15 اسفند زمان اجرای افزایش نر
 جرایم رانندگی

اهواز

سیری

ارومیه

زاهدان

آبادان

چابهار

عسلویه

ماهشهر

قشم

کیش

بم

قشم

بندرعباس

کرمانشاه

پرواز مبدأ اصفهان 

96,400

131,000

134,200

144,700

94,300

172,000

112,100

94,300

143,600

126,800

124,700

232,900

136,300

104,800

حدود قیمت )تومان(

و و بنز محصول مشترک ایران خودر
و  ونمایــی شــد. ایــن خــودر و و بنــز  کــه در قالــب شــرکت ســتاره ایــران قــرار اســت تولیــد شــود، ر محصــول مشــترک ایــران خــودر

یــک بنــز مــدل E200 اســت.

در قاب تصویر

بانک ها در اخذ ضامن تسهیالت خرد 
سخت گیری نکنند

 سونامی ۷۳0 هزار نفر
 فوق لیسانس و دکترای بیکار

مسایل ایمنی 

گزارش

  توصیه های ایمنی در صنایع )1(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

  ســامتی باالتریــن نعمــت اســت؛ آن را بــه آســانی از 
دســت ندهیــد .

ــروی  ــازمان، نی ــر س ــرمایه های ه ــن س ــی از مهم تری یک
کاردان آن اســت .در صنایــع  گاه، بــا تجربــه و  انســانی آ
بــا اتــکا بــه نیــروی پــر تــوان انســانی می تــوان در جهــت 
امــا  گام برداشــت؛  خودکفایــی اقتصــادی و صنعتــی 
کــه  در ایــن رهگــذر مخاطــرات مختلفــی وجــود دارد 
هــر لحظــه نیــروی انســانی را در معــرض تهدیــد قــرار 
مشــی  خــط  از  گاهــی  آ بــا  بایــد  رو  ایــن  از  می دهــد. 
ــوط ــتورالعمل های مرب ــررات و دس ــت مق ــی و رعای  ایمن

ایــن  و  نمــود  دور  خطــرات  بــا  برخــورد  از  را  کارکنــان 
خ هــای  کــه چر کــرد. از آنجــا  ســرمایه بــا ارزش را حفــظ 
و  می آیــد  در  گــردش  بــه  بــرق  انــرژی  بــا  صنایــع 
همچنیــن ایجــاد نیــروی کار ماهــر نیــاز بــه صــرف وقــت 
و هزینه هــای زیــادی دارد،  توجــه بــه مخاطــرات بــرق 
 امــری ضــروری در صنایــع می باشــد. در ایــن شــماره 
بیــان توصیه هایــی در خصــوص  بــه  داریــم  نظــر  در 
منظــور  بــه  صنعتــی  واحد هــای  در  بــرق  ایمنــی 

بپردازیــم. گرفتگــی  بــرق  حــوادث  از  پیشــگیری 
جهــت  بــرق  ایمنــی  الزم  آموزش هــای  1.کســب 
مســئوالن بــرق واحد هــای صنعتــی از مراجــع ذی صاح 
ماننــد اداره کار و رفــاه و مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای. 
مــوارد  آمــوزش صحیــح پرســنل در  بــه  بــی توجهــی 
گرفتگــی در صنایــع منجــر بــه  متعــدد حــوادث بــرق 

فــوت یــا نقــص عضــو برقــکاران شــده اســت .
2.اســتفاده از تجهیــزات ایمنــی فــردی متناســب بــا 
نــوع کار ماننــد لبــاس نخــی و کفــش عایــق بــرق جهــت 

کارگاه . ــرق  پرســنل واحــد ب
از  دور  می بایســت  برقــی  تجهیــزات  و  3.سیســتم ها 

دســترس افــراد غیــر مســئول قــرار داشــته باشــد .
۴.کلیــه تابلو هــای بــرق دار می بایســت بــه قفــل ایمنــی 

و عایــم هشــدار دهنــده نــوع خطــر مجهــز باشــند .
کارگاه هــای صنعتــی بــه بــرق بــا  5.بــا توجــه بــه نیــاز 
ســطح ولتاژهــای مختلــف نیــاز اســت جهــت ایمنــی 
ــه طــور  ــف ب ــاژ مختل ــا ســطح ولت ــزات ب پرســنل، تجهی
کشــی ایزولــه  ایمــن از یکدیگــر بــا ایجــاد مانــع و حصــار 

گــردد .
ادامه دارد ...

کارتی بنزین ح توقف عرضه   طر
 در آستانه نوروز

فروش بنزین آزاد می شود
امــروز  نشســت  بــه  اشــاره  بــا  مســئول  مقــام  یــک 
امــروز  گفــت:  پخــش  شــرکت  و  جایــگاه داران 
کارتــی بنزیــن بــرای  پیشــنهاد توقــف آزمایشــی عرضــه 
صــورت  در  و  ارایــه  اســفند  پایانــی  روزهــای  و  نــوروز 
رییــس  می شــود.  آزاد  بنزیــن  عرضــه  موافقــت، 
صاحبــان  کارفرمایــی  صنفــی  انجمن هــای  کانــون 
کشــور دربــاره آخریــن وضعیــت  جایگاه هــای ســوخت 
کارتــی بنزین در جایگاه های ســوخت گفت: در  عرضــه 
کارت ســوخت  حــال حاضــر، بالــغ بــر 90 درصــد مــردم از 
ــد بنزیــن اســتفاده می کننــد و  ــرای خری ــگاه داران ب جای
کارت هــای شــخصی ســوخت توســط  عــدم اســتفاده از 
مــردم مشــکات متعــددی را در ســطح جایگاه هــای 
بنزیــن کشــور بــه وجــود آورده اســت. ناصــر رییســی فــرد 
کــرد: ایــن رویــه، عــاوه بــر تحمیــل هزینه های  تصریــح 
محدودیت هــای  جایــگاه داران،  بــه  مالــی  بیشــتر 
کارت  کــرده؛ بــه عنــوان نمونــه هــر  متعــددی ایجــاد 
ســوخت جایــگاه داران در طــول شــبانه روز تنهــا بــرای 
شــده  طراحــی  ســوخت گیری  عملیــات   250 انجــام 
بــه  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  مســئول  مقــام  ایــن  اســت. 
گــر در طــول شــبانه روز بیــش از 250 بــار  عبــارت دیگــر ا
کارت قابــل  عملیــات ســوخت گیری انجــام شــود، ایــن 
کارت دیگــری جایگزیــن  اســتفاده نخواهــد بــود و بایــد 
اســت  ممکــن  دیگــر  ســوی  از  داشــت:  اظهــار  شــود، 
ســوخت گیری  عملیــات  بــار   250 ایــن  انجــام   بــرای 
در هــر نوبــت از چهــار تــا 60 لیتــر بنزیــن ســوخت گیری 
کنــون بــه ازای هــر نــازل  شــود. وی بــا بیــان اینکــه هم ا
شــده  نصــب  کارت  یــک  ســوخت،  جایگاه هــای  در 
ــار  ــت 250 ب ــه محدودی ــه ب ــا توج ــرد: ب ک ــد  کی ــت، تا اس
انجــام  از  پــس  شــبانه روز،  طــول  در  ســوخت گیری 
کارت ســوخت از چرخــه مصــرف  ایــن عملیــات، عمــا 
ج می شــود و بــه دنبــال آن نــازل جایــگاه هــم از  خــار
رییســی فرد  شــد.  خواهــد  ج  خــار بهره بــرداری  مــدار 
ــام  ــرای روزهــای پایانــی ســال و ای ــادآوری اینکــه ب ــا ی ب
بنزیــن  نــوروز پیش بینــی می شــود متوســط مصــرف 
شــود،  همــراه  درصــدی  چندیــن  افزایــش  یــک  بــا 
کــرد: از ســوی دیگــر امســال نخســتین نــوروزی  تبییــن 
کــه عمــا ســهمیه بندی بنزیــن لغــو شــده  خواهــد بــود 
و مــردم بایــد ایــن فــرآورده نفتــی را صرفــا بــا قیمــت آزاد 
کانــون انجمن هــای صنفــی  کننــد. رییــس  خریــداری 
کشــور در  کارفرمایــی صاحبــان جایگاه هــای ســوخت 
ادامــه بــا اعــام اینکــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای 
ســوخت  کارت هــای  از  اســتفاده  بــا  بنزیــن  خریــد 
ســوخت،  جایگاه هــای  از  برخــی  در  جایــگاه داران 
و  ســوخت گیری  زمــان  مــدت  افزایــش  شــاهد 
کیــد  شــکل گیری صف هــای نســبتا طوالنــی هســتیم، تا
ســال  پایانــی  روزهــای  در  می شــود  پیش بینــی  کــرد: 
کشــور اتفــاق  کــه پیــک مصــرف بنزیــن  و ایــام نــوروز 
می افتــد، عمــا مــدت زمــان ســوخت گیری خودروهــا 
در جایگاه هــا بــا افزایــش بیشــتری همــراه شــده اســت.

حتما بخوانید!
3؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سه شنبـــــه  11 اسفندماه 1394

ـــمـــاره 106 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست: 
تسهیالت صندوق ملی محیط زیست برای اصالح صنایع پرداخت می شود 



 بهره برداری از پنج پروژه عمرانی 
در منطقه 11

گفــت: پنــج پــروژه  مدیــر منطقــه 11 شــهرداری اصفهــان 
شــهردار  حضــور  بــا  آینــده  هفتــه   11 منطقــه  در  عمرانــی 
معتمــدان  و  اســامی  شــهر  شــورای  اعضــای  اصفهــان، 
ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه  می شــود.  افتتــاح  منطقــه 
اظهــار  رســالت  کبــر  اصفهــان، علی ا رســانه ای شــهرداری 
کــرد: خیابــان بهشــت، بــه طــول 550 و عــرض 36 متــر 
بــا هزینــه ای  اشــرفی اصفهانــی  واقــع در خیابــان شــهید 
بالــغ بــر 78 میلیــارد ریــال تکمیــل شــده اســت. وی افــزود: 
ــع شــرقی  ــان حکمــت، واقــع در ضل عملیــات عمرانــی خیاب
 20 بــر  بالــغ  هزینــه ای  صــرف  بــا  و  درخشــان  بوســتان 
کنــون آمــاده بهره بــرداری  میلیــارد ریــال انجــام شــده و ا
کــرد:  اســت. مدیــر منطقــه 11 شــهرداری اصفهــان تصریــح 
خیابــان  در  پیــاده  عابــر  مکانیــزه  پــل  احــداث  عملیــات 
شــهید اشــرفی اصفهانــی و بــا هزینــه ای بالــغ بــر 12 میلیــارد  
ریــال، احــداث ســه پارکینــگ مشــارکتی در خیابــان ابــوذر، 
پیاده روســازی خیابان هــای امــام رضــا )ع( شــهیدان غربــی 
و شــهید اشــرفی اصفهانــی از دیگــر پروژه هــای منطقــه 11 
کــرد: پروژه هــای  شــهرداری اصفهــان است.رســالت اضافــه 
عمرانــی منطقــه 11 سه شــنبه هفتــه آینــده بــا حضور شــهردار 
معتمــدان  و  اســامی  شــهر  شــورای  اعضــای  اصفهــان، 

افتتــاح می شــود. منطقــه 

 تشدید مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در مرزها 

مدیــرکل امــور اســتان های ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال وارز بــا اشــاره بــه برگــزاری کارگروه هــای کمیســیون های 
هــدف  بــا  کارگروه هــا  ایــن  گفــت:  منطقــه ای  و  اســتانی 
کاال و ارز در اســتان های  تشــدید مبــارزه هدفمنــد بــا قاچــاق 
کیمیــای وطــن بــه نقــل از  گــزارش  مــرزی برگــزار شــد. بــه 
اقتصــاد پنهــان، غامرضــا بهشــتی زاده در تشــریح اهــداف 
کارگــروه افــزود: یکــی از برنامه هــای ســال 95 ســتاد  ایــن 
کارگروه هــای اســتانی  کاال و ارز، تشــکیل  مبــارزه بــا قاچــاق 
ــا قاچــاق  ــا هــدف تشــدید مبــارزه هدفمنــد ب و منطقــه ای ب
کاال و ارز از مبــادی ورودی در اســتان های مــرزی اســت. 
آسیب شناســی های  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  بهشــتی زاده 
انجام شــده در فرآیند مبارزه با قاچاق کاال و ارز خاطرنشــان 
و  منطقــه ای  صــورت  بــه  تخصصــی  نشســت های  کــرد: 
بــا  مرتبــط  نیروهــای  و  امکانــات  هم افزایــی  منظــور  بــه 
امــر مبــارزه تشــکیل می شــود. مدیــرکل امــور اســتان های 
گفــت: اولویــت  کاال و ارز  ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق 
کمیســیون های امســال بــه ویــژه اســتان های مــرزی  اول 
 مقابلــه جــدی بــا کاالهای قاچــاق از مرزها و مبــادی ورودی

 است.

اخبار کوتاه

بزرگ ترین رویداد قرآنی کشور
العالــی(  برطبــق منویــات مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه 
کریــم، اداره اوقــاف  مبنــی بــر تربیــت ده میلیــون حافــظ قــرآن 
نواحــی 1و 2،چهارمیــن  امورخیریــه شهرســتان اصفهــان  و 
ح حفــظ قــرآ ن کریــم را درطــول ســال 94برگــزار نمود  دوره طــر
ح ثبــت  کــه در مجمــوع بیــش از یــازده هــزار نفــر درایــن طــر
کاس هــای آموزشــی در بقــاع متبرکــه مســاجد،  کردنــد و  نــام 
مــدارس، دانشــگاه ها و ســایر نهادهــا بــا تــاش بیــش از صــد و 
گردید و انشــاءاهلل در روز  پنج شــنبه 13  پنجاه مربی تشــکیل 
اســفندماه ازســاعت 9  تــا 11 آزمــون پایانــی ایــن دوره همزمــان 
کشــور در شهرســتان اصفهــان،در بیــش از 10 مرکــز  بــا سراســر 
امامــزاده  اصفهــان،  شــهدای  گلســتان  جملــه  از  آزمونــی، 
مجلســی)ره(  عامــه  مقبــره   و  ابوالعباس)ع(خوراســگان 
، حفــظ جــزء 12  رشــته های جزء30،حفــظ جــزء 1و 30  در 
کل حفــظ  ،15جــزء، 20جــزء،  ،10جــزء   و 30،حفــظ 5جــزء 
حفــظ موضوعــی ، 120 موضــوع،150 موضــوع و 300 موضــوع 

برگــزار می گــردد.
گواهــی معتبــر از  ضمنــا بــه قبــول شــدگان در ایــن آزمــون 
)روابــط  می گــردد.  اهــدا  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  ســازمان 
کریــم، نواحــی  ح ملــی حفــظ قــرآن  عمومــی  ســتاد آزمــون طــر

اصفهــان( شهرســتان  و 2   1

کیلوگرم آرد قاچاق   12 هزار و 680 
کشف شد  در محور بروجن 

 فرمانــده انتظامــی  چهارمحــال وبختیــاری ازکشــف 12 هــزار و 
680 کیلوگــرم آرد خبــازی قاچــاق درمســیر بروجــن بــه لــردگان 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از ایرنــا، ســردار  گــزارش  خبــر داد. بــه 
کنترلــی و  ح تشــدید اقدامــات  نورعلــی یــاری افــزود: در طــر
کاالی قاچــاق، مامــوران پاســگاه دوراهــان  مبــارزه بــا ورود 
هنــگام کنتــرل و مســیر مواصاتــی بــه یک دســتگاه خــودروی 

کردنــد. کامیــون مشــکوک شــده و ایــن خــودرو را متوقــف 
ــداد 317  ــودرو، تع ــن خ ــی از ای ــوران در بازرس ــت: مام گف وی 

ــد. کردن کشــف  کیلوگرمــی  را  ــه آرد 40  کیس
 221 را  قاچــاق  محمولــه  ایــن  ریالــی  ارزش  یــاری  ســردار 
گفــت: متهــم دســتگیر شــده  کــرد و   میلیــون ریــال عنــوان 
از  پــس  قاچــاق،  کاالی  محمولــه  ایــن  بــا  ارتبــاط  در 
صورت جلســه و تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی 
و در  بروجــن  توابــع شهرســتان  از  روســتای دوراهــان  شــد. 
ــاری  ــال و بختی ــز چهارمح ــری مرک کیلومت ــدود 80  ــه ح فاصل
ــال  ــتان چهارمح ــی اس ــای ارتباط ــت. محوره ــده اس ــع ش واق
کشــور وصــل  و بختیــاری، اســتان های جنوبــی را بــه مرکــز 
کــه بــه همیــن دلیــل مــورد سوء اســتفاده قاچاقچیــان  می کنــد 
کشــور قــرار  کاال بــرای انتقــال محموله هــای قاچــاق بــه مرکــز 

می گیــرد.

اخبار کوتاه 

 پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا طراحــی 
و  تشــخیص  بــه  موفــق  نانوحســگر،  یــک  ســاخت  و 
حیاتــی  مهــم  گونه هــای  از  مــورد  دو  اندازه گیــری 
محصــول  ایــن  از  شــدند.  زیســتی  نمونه هــای  در 
حوزه هایــی  و  صنایــع  در  می تــوان  آزمایشــگاهی 
ــع غذایــی  ــر پزشــکی، نســاجی، داروســازی و صنای نظی

کــرد. اســتفاده 
گونه هایی  کســید، یکــی از  کســیژنه یــا هیــدروژن پرا آب ا
کــه از جنبه هــای مختلفــی حایــز اهمیــت اســت.  اســت 
ایــن ترکیــب در صنایــع و حوزه هــای مختلفــی از قبیــل 
آزمایشــگاه  دارویــی،  نســاجی،  غذایــی،  فرایندهــای 
 NADH بالینــی و تشــخیص پزشــکی دخیــل اســت. 
زنــده  ســلول های  در  مهــم  زیســتی  گونــه  یــک  نیــز 
کــه در ســوخت  و ســاز ســلولی نقــش داشــته و در  اســت 
کســایش و احیــای ترکیبــات مختلــف در بــدن نقــش  ا
جهــت  مختلفــی  روش هــای  می کنــد.  ایفــا  را  اصلــی 
گونه هــا در نمونه هــای  شناســایی و تعییــن مقــدار ایــن 
و  وقت گیــر  اغلــب  کــه  اســت  شــده  ارایــه  زیســتی 

هســتند. کم دقــت 

ح  گفتــه  پروفســور علــی  اصغــر انصافــی، مجــری طــر بــه 
هــدف از انجــام ایــن پژوهــش، طراحــی و ســاخت یــک 
اندازه گیــری  منظــور  بــه   الکتروشــیمیایی  نانوحســگر 
گونــه  دو  عنــوان  بــه    NADH و  کســیژنه  ا آب   مقــدار 

مهــم حیاتــی در نمونه هــای زیســتی بــوده اســت.
و  تشــخیص  مختلــف  روش هــای  درخصــوص  وی 
مشــکات  و   NADH و  کســیژنه  ا آب   اندازه گیــری 
گفــت: »روش هــای مختلفــی جهــت ســنجش  آن هــا 
گونه هــای مذکــور در نمونه هــای مختلــف بــه  مقــدار 
کــه نتایــج نســبتا رضایت بخشــی  گرفتــه شــده اســت  کار 
حساســیت  قبیــل  از  مشــکاتی  امــا  داده انــد؛  ارایــه  را 
گزینش پذیــری پاییــن و صــرف وقــت و هزینــه  زیــاد  و 
کاهــش داده  را  ایــن روش هــا  از  اســتفاده  بــه  تمایــل 
روش هــای  از  یکــی  الکتروشــیمیایی،  روش  اســت. 
بــه   NADH و  کســیژنه  آب ا مقادیــر  تعییــن  در  مهــم 
شــمار مــی رود. ایــن روش دارای عیــوب و مشــکاتی 
گونه هــای  پاییــن و تداخــل  گزینش پذیــری  از قبیــل 
ــا اصــاح  مزاحــم اســت. در ایــن پژوهــش ســعی شــده ب
ــر عیــوب مذکــور غلبــه شــود.« ســاختاری الکترودهــا، ب

کســید  گرافــن ا وی در ادامــه افــزود: »در ایــن راســتا، 
به عنــوان  و  شــده  اصــاح   CoFe2O4 نانــوذرات  بــا 
گرفــت. بــا اســتفاده از ایــن  الکتــرود مــورد اســتفاده قــرار 
بــر صــرف هزینــه  عــاوه  اصــاح  شــده،  الکترودهــای 
مذکــور گونه هــای  مقادیــر  تعییــن  در  کمتــر  زمــان   و 
امــکان تشــخیص آن هــا در محیــط زنــده نیــز فراهــم 

می شــود. به عــاوه، ایــن الکترودهــا از حــد تشــخیص 
بــه  نســبت  باالتــری  حساســیت  و  خطــی  محــدوده 

برخوردارنــد.« قبلــی  شــده   ارایــه   حســگرهای 
ح  انجــام طــر ارایــه توضیحاتــی، مراحــل  بــا  انصافــی 
گرافــن  کســید  ا »ابتــدا  کــرد:  بیــان  گونــه  ایــن   را 
نانوکامپوزیــت  بــا  ادامــه  در  و  ســنتز  روش هامــر  بــه 
گرافــن تولیــد شــد.  کســید  CoFe2O4 بــر روی بســتر ا
به وســیله  شیشــه ای  کربــن  الکتــرود  اصــاح  ســپس 
گرفــت.  انجــام   EGO/CoFe2O4 نانوکامپوزیــت 
وســیله  بــه   شــده  تولیــد  الکتــرود  عملکــرد  نهایــت  در 
تحقیقــات  ایــن  شــد.«  ارزیابــی  مربوطــه  آزمون هــای 
انصافــی  علی اصغــر  پروفســور  تاش هــای  حاصــل 
 پروفســور بهــزاد رضایــی و دکتــر مهــدی جعفــری اصــل
و  اصفهــان  صنعتــی  علمی دانشــگاه  هیئــت  اعضــای 
حســینعلی علی نجفــی و فاطمــه قضایــی، دانشــجویان 
کار در  مقطــع دکتــرای ایــن دانشــگاه اســت. نتایــج ایــن 
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رســیده اســت.  

گونه های حیاتی   امکان تشخیص و اندازه گیری دو نمونه از 
در نمونه های زیستی توسط محققان ایرانی 

کل بانــک مرکــزی، »اقتصــاد ســبز« را مــدل مطلــوب  رییــس 
توســعه اقتصــادی دانســت و از ایجــاد حســاب های ملــی ســبز در 

برنامــه ششــم توســعه خبــر داد. 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از بانــک مرکــزی، ولــی الــه  گــزارش  بــه 
ســیف در پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط زیســت بــا 

عنوان »اقتصاد ســبز دوران پســاتحریم« خواستار 
زیســت محیطی  ماحظــات  بــه  بیشــتر  توجــه 
ایجــاد  از  و  شــد  اقتصــادی  رشــد  و  توســعه  در 
حســاب های ملــی ســبز در برنامــه ششــم توســعه 

خبــر داد.
 وی بــا بیــان اینکــه بــه مــوازات رشــد صنعــت و 
جمعیــت در قــرن اخیــر، محیــط زیســت بــه دلیــل 

بهــره داری هــای بــی رویــه دچــار آســیب و تخریــب شــده اســت 
گفــت: نــگاه بــه آینــده و توجــه بــه اتمــام منابــع ملــی زیرزمینــی 
کــه  همچــون نفــت و فرآورده هــای آن، موجــب شــده اســت 
بــرای ایجــاد منابــع پایــدار تــوأم بــا حفــظ محیــط زیســت، برنامــه 

ویــژه ای طراحــی و اجــرا شــود.

بــه رشــد و پیشــرفت  بانــک مرکــزی، دســتیابی  کل  رییــس   
اقتصــادی بــدون توجــه بــه مســایل زیســت محیطی را معضــل 
و چالــش اساســی خوانــد و افــزود: بایــد بــرای حفاظــت از ســرمایه 
ملــی، برنامــه مشــخصی داشــته باشــیم و اجــازه ندهیــم تخریــب 
نیــز  برنامه هــا  ایــن  جملــه  از  گیــرد؛  ســرعت  زیســت  محیــط 
کــه  اجــرای ایــده حســاب های ملــی ســبز  اســت  
آثــار جانبــی فعالیت هــای اقتصــادی بــر مســایل  

محیــط زیســت  را مــورد توجــه قرارمی دهــد .
 وی توجــه بــه رشــد اقتصــادی بــا نــگاه بــه حفــظ 
ارزش گــذاری  ایــده  منشــأ  را  زیســت   محیــط 
ــرد  ک ــان  ــی بی ــع طبیعــی در حســاب های مل مناب
گــذاری منابــع محیــط زیســت در  گفــت: ارزش  و 
گرفتــه و  حســاب های ملــی در ســایر کشــورها مــورد اســتفاده قــرار 
ایــده مثبتــی اســت؛  ضمــن آنکــه خوشــبختانه بــا ابتــکار رییــس 
ح شــده  ســازمان محیــط زیســت ایــن ایــده در هیئــت دولــت مطر
اســت و در برنامــه ششــم توســعه بــا همــکاری ســایر دســتگاه ها از 

جملــه ســازمان محیــط زیســت  عملیاتــی خواهــد شــد .

کســب لــوح ســپاس و  ذوب آهــن اصفهــان موفــق بــه 
تندیــس رعایــت حقــوق مصرف کننــدگان شــد. 

و  بررســی   اســاس  بــر   ، پیاپــی  ســال  دومیــن   بــرای 
توســط   1393 ســال  در  آهــن  ذوب  عملکــرد  ارزیابــی 

کننــدگان  مصــرف  از  حمایــت  ســازمان 
یادبــود،  پرچــم  کننــدگان،  تولیــد  و 
حقــوق  رعایــت  ســپاس  لــوح  و  تندیــس 
ایــن  بــه   94 ســال  در  مصرف کننــدگان 

. گردیــد  اهــدا  شــرکت 
ملــی  روز  همایــش  پانزدهمیــن  آییــن 
کننــدگان،  بــا  حمایــت از حقــوق مصــرف 

حضــور مهنــدس نعمــت زاده، وزیــر صنعــت ، معــدن 
اســامی   شــورای  مجلــس  رییــس  نایــب   ، تجــارت  و 
حجــت االســام و المســلمین ابوترابــی فــرد و جمعــی 
کشــور  کارشناســان صنعــت  و  و مدیــران  از مســئوالن 
در محــل ســالن همایش هــای صــدا و ســیمای تهــران 

کــه بــا ســخنرانی  مهنــدس  برگــزار شــد. در ایــن آییــن 
نعمــت زاده و تعــدادی از مســئوالن دیگــر همــراه بــود 
پرچــم یادبــود، لــوح ســپاس و تندیــس ویــژه رعایــت 
مهنــدس  بــه   94 ســال  مصرف کننــدگان  حقــوق 
فــروش  و  بازاریابــی  معــاون  دشــتیانه، 

گردیــد . اهــدا  آهــن  ذوب 
گواهینامــه  اعطــای  اهــداف  جملــه  از 
حقــوق  رعایــت  ملــی  تندیــس  و 
و  انگیــزه  افزایــش  مصرف کننــدگان، 
حقــوق  رعایــت  و  تولیــد  در  حساســیت 
اعتمــاد  افزایــش   ، مصرف کننــدگان 
و  کاال  از  اســتفاده  بــه  مصرف کننــدگان  ترغیــب  و 
و  تندیــس  و  گواهینامــه  دارای  واحد هــای  خدمــات 
همچنیــن افزایــش رقابــت ســازنده بیــن تولیدکننــدگان 
و ارایه کننــدگان خدمــات در جهــت ارایــه محصــوالت 

می باشــد. کیفــی 

ایجاد حساب های ملی سبز برای حفاظت از محیط زیست تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان  در دست ذوب آهن اصفهان

گهی ابالغ رای آ
ونده: 941137 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان  کالسه پر
خواهان: ایمان صراف نشانی: اصفهان – خ رباط سوم خ معرفت بن بست سپهر 
یان قلع نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه  ل آخر خوانده: هوشنگ حیدر منز
ینه دادرسی و تاخیر تادیه با  مبلغ 33/250/000 بابت یک فقره چک به انضمام هز
یه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را  ونده و اخذ نظر عنایت به محتویات پر

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

قلع  یان  حیدر هوشنگ  آقای  طرفیت  به  صراف  ایمان  آقای  دعوی  خصوص  در 
یال وجه چک به شماره ی 908407 مورخ  به خواسته مطالبه مبلغ 33/250/000 ر
به  با توجه  به انضمام مطلق خسارات قانونی،  94/9/21 به عهده بانک تجارت 
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت  محتویات پر
خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
مقام  در  و محکمه پسندی  و دفاعیات مستند  و هیچگونه الیحه  نداشته  حضور 
ده لذا دعوی خواهان  د ابراز و ارایه ننمو اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
یال بابت اصل خواسته  پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ر
ینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از  ینه دادرسی و هز یال بابت هز و  440/000 ر
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر  یخ سر رسید چک موصوف )          ( تا تار تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل تجدید  در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 34056/م الف 

یم هاشمی قاضی شعبه 12  شورای حل اختالف اصفهان مر

گهی ابالغ رای آ
ونده: 94-1591 شماره دادنامه 1666 مورخ 94/11/14 مرجع رسیدگی  کالسه پر
یم  یم نکویی وکیل: 1- مر : شعبه دوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان : مر
نشانی:  توکیلی(  وکالت  )با  شمس  سعید   -3 یفیان  شر قاسم   -2 یخانی  سار
بانک ملت موسسه حقوقی  فوقانی  توحید طبقه  راه  توحید چهار اصفهان خیابان 
زند مشترک  ری نشانی : مجهول المکان خواسته : نفقه فر جم خوانده: مجید بیز
به انضمام کلیه ی خسارات  لغایت زمان صدور حکم  از 88/10/1  وجه  نفقه ز و 
و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  ونده  پر ارجاع  از  پس  گردشکار:  قانونی 
یه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را  یفات قانونی و اخذ نظر طی تشر

یر مبادرت به صدور رای می نماید: اعالم و به شرح ز
))رای قاضی شورا((

قاسم   -2 یخانی  سار یم  مر  -1 وکالت  با  نکویی  یم  مر خانم  دعوی  خصوص  در 
ری  بیز مجید  آقای  طرفیت  به  توکیلی(  وکالت  )با  شمس  سعید   -2 یفیان  شر
و محتویات  اوراق  رسی  بر با  زند مشترک  فر و  وجه  ز معوقه  نفقه  بخواسته مطالبه 
ونده و با عنایت به دادخواست تقدیمی صورت مجلس مورخ 90/12/22 خوانده  پر
در جلسه حضور نیافته و دلیل و مدرکی مبنی بر پرداخت نفقه به شعبه ارائه شده 
وحه را ثابت و مستندا به  یه کارشناسی شورا دعوی مطر است. لذا با توجه به نظر
1106 و 1199 ق مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت جمعا   – ماده 1107 
د سه هزار تومان( بابت  یال )معادل سه میلیون و هشتصد و نو مبلغ 38/930/000 ر
از  زند مشترک  فر نفقه  و همچنین  لغایت 91/2/31   90/8/10 از  وجه  نفقه معوقه ز

یال  یخ تقدیم دادخواست 90/8/10 لغایت 90/12/29 از قرار ماهیانه 900/000 ر تار
یخ 91/1/1 به صورت مستمر ماهیانه یکصد و پنج هزار تومان به انضمام  و از تار
ینه کارشناسی در  ینه دادرسی و هفتاد هزار تومان بابت هز سه هزار تومان بابت هز
وز  حق خواهان محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل اعتراض در  از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن تا بیست ر
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 34057/م الف قاضی شعبه 

دوم  شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای  آ
ونده:2191/93 ج9ح شماره دادنامه:441 مورخ 94/3/31 شماره پر

یخ 94/3/12 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف  به تار
ونده کالسه  اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پر

ونده ختم رسیدگی  93-2191 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پر
نشانی:  به  امینی  محسن   : خواهان  نماید.  می  صادر  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را 
دکی به نشانی :  ذر نبش یاس 4 خوانده: ایرج جو اصفهان خ کهندژ ک 13- ک ابو

یال بابت وجه 3 فقره چک  مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ر
رای قاضی شورا

آقای/  وکالت  با  عباس  زند  فر امینی  محسن  آقای  دعوی  خصوص  در 
............ وکالت  با  احمد  زند  فر دکی  جو ایرج  آقای  طرفیت  به  خانم.......... 

یال موجب 3 فقره چک به شماره  به خواسته مطالبه وجه به میزان سی میلیون ر
5001/666138 مورخ 93/10/12، 5001/666136 مورخ 93/9/12 ، 5001/666116 
و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ایرانیان  حکمت  بانک  عهده   93/9/10 مورخ 
اصل   / تجاری  اسناد  دن  بو یدی  تجر اصل  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  خسارت 
عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه 
به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیر غم ابالغ واقعی در جلسه 
ده/  نیافته و الیحه دفاعیه به شماره........ ارسال نمو یافته /  دادرسی حضور 
د به نحوی از انحاء قانونی ارائه  ده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خو ننمو
وحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز  ده و دعوی مطر ننمو
از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی  مبری 
وحه و صدور آن  دن خواهان در دعوی مطر عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بو
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 
د/اصل سند/  و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجو
لت و ظهور بر بقاء دین و  ید خواهان دال اصول اسنادی/  تجاری فوق االشعار در
و نظر به قاعده استصحاب  تا میزان مورد خواسته دانسته  اشتغال ذمه خوانده 
مصوب  اختالف  حل  شوراهای  محترم  اعضاء  مشورتی  یه  نظر به  وتوجها  دین 
1387/4/18 و مواد 1257 – 1258 -1284 -1286 -1321-1324 – قانون مدنی و 
مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 519-515-503-198-197-194-

یه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح  522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفسار
پیرامون  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب  چک  صدور  قانون  از  موادی 
اصل  بابت  یال  ر میلیون  سی  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  مطالبه  قابل  خسارت 
ینه های دادرسی  یال بابت خسارات دادرسی )هز خواسته و پرداخت مبلغ 200/000 ر
اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و  و  دی دادخواست  و و ور
از  پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند/ وجه اسناد/ تجاری مستند دعوی 
یخ های سر رسید چکهای موصوف تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی  تار
د در حق خواهان محکوم  بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شو

یخ ابالغ قابل تجدید نظر  وز از تار می نماید. رای صادره حضوری و بدوا ظرف 20 ر
در محاکم عمومی دادگستری اصفهان می باشد. شماره : 34058/م الف قاضی 

شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان – ابراهیم مهرانفر

گهی ابالغ رای آ
ونده:93-726 شماره دادنامه:897 مورخ 93/11/28  کالسه پر

وانه صغیرا  پر اختالف اصفهان خواهان:  27 شورای حل  مرجع رسیدگی: شعبه 
هفتم  آسمان   – هواپیمایی  دفتر   – ونی  ر کاز مسجد  مقابل  میر-  خیابان   : نشانی 
یعتی  وکیل : 1- محمد تقی فقیهی 2- حسین خاکزاد نشانی : خمینی شهر – خ شر
شمالی – بعد از بانک صادرات – مجتمع اداری شقایق 2 خوانده: محمد صادقی 
یال  نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک مبلغ 5/000/000 ر
ونده و اخذ  به شماره 10565 به انضمام خسارات قانونی با عنایت به محتویات پر
به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  ی  یه  نظر

صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف 

وانه صغیرا با وکالت 1- محمد تقی فقیهی 2- حسین  در خصوص دعوی خانم پر
یال وجه  خاکزاد به طرفیت آقای محمد صادقی به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ر
انضمام  به   ......... بانک  به عهده  به شماره ی 10565 مورخ 87/12/25  چک 
ونده و بقای اصول مستندات در  مطلق خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پر
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال  پرداخت توسط  و گواهی عدم  ید خواهان 
علی  خوانده  اینکه  و  دارد   آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات  
د ابراز  مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد  و ارایه ننمو
مواد 310و 313 قانون تجارت و198 و515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
یال بابت اصل خواسته و  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ر
ینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و  یال بابت هز دویست و ده هزار ر
یخ اجرای  یخ سر رسید چک موصوف 87/12/25 تا تار خسارت تاخیر تادیه از تار
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت  بیست ر
حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  وز  ر بیست  ظرف  واخواهی 
اصفهان می باشد. شماره : 34061/م الف قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف 

اصفهان
گهی ابالغ رای آ

ونده:93-724 شماره دادنامه:888 مورخ 93/11/28  کالسه پر
 : نشانی  گو  قلع  سعید  خواهان:  اختالف  حل  شورای   27 شعبه  رسیدگی:  مرجع 
ونی – دفتر هواپیمایی – آسمان هفتم وکیل : 1- محمد  ر خیابان میر- مسجد کاز
یعتی شمالی – بعد از  تقی فقیهی 2- حسین خاکزاد نشانی : خمینی شهر – خ شر
بانک صادرات – مجتمع اداری شقایق 2 خوانده: محمد صادقی نشانی : مجهول 
شماره  به  یال  12/600/000ر مبلغ  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه   : خواسته  المکان 
یه  ونده و اخذ نظر 105649 به انضمام خسارات قانونی با عنایت به محتویات پر
صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  ی 

رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف 

در خصوص دعوی آقای سعید قلع گو با وکالت 1- محمد تقی فقیهی 2- حسین 
یال  12/600/000ر مبلغ  مطالبه  خواسته  به  صادقی  محمد  آقای  طرفیت  به  خاکزاد 

وجه چک به شماره ی 105649 مورخ 87/12/13 به عهده بانک ملی به انضمام 
ونده و بقای اصول مستندات در  مطلق خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پر
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 
و دفاعیات  مستند  و هیچگونه الیحه  قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
د ابراز و ارایه  و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد  ننمو
310و 313 قانون تجارت و198 و515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بابت  یال  ر هزار  شصد  و  میلیون  دوازده  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر 
ینه دادرسی طبق تعرفه قانونی  یال بابت هز اصل خواسته و دویست و ده هزار ر
یخ  یخ سر رسید چک موصوف 87/12/13 تا تار و خسارت تاخیر در تادیه از تار
اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی   می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدید  در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 34062/م الف 

قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای آ
ونده:94-852 شماره دادنامه:1620 مورخ 94/9/14   کالسه پر

مهر  بانک  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه  رسیدگی:  مرجع 
وی  وبر اقتصاد وکیل : سمیه ثمین فر نشانی : اصفهان خ شیخ صدوق شمالی – ر
بانک صنعت کوچه شهید فیاضی ساختمان وکیل پایه یک طبقه دوم  خواندگان: 
1- محمد زارعی ملک آبادی 2- علی بهرامی 3- محمد رهنما حسن آبادی نشانی 
مشورتی  ی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  المکان  مجهول  همگی   :
می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شوراء  اعضاء 

نماید.
))رای قاضی شورا(( 

در خصوص دعوی خانم سمیه ثمین فر بوکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت 
به  آبادی  حسن  رهنما  محمد  و  بهرامی  علی   - آبادی  ملک  زارعی  محمد  آقای 
های  شماره  به  چک  یکفقره  وجه  یال  ر  37/134/885 مبلغ  مطالبه  خواسته 
انضمام  به  اصفهان  فیض  فلکه  شعبه  ملی  بانک  عهده  به   94/4/21  -122950
ونده و بقای اصول مستندات در  مطلق خسارت قانونی ، با توجه به محتویات پر
ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
اینکه  و  دارد   آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خواندگان  ذمه  اشتغال  در 
یق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه  خواندگان علی رغم قانونی از طر
دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات   و  الیحه 
به  ثابت  خواندگان  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ده  ننمو ارایه  و  ابراز  د  خو از  خواهان 
نظر می رسد که به استناد مواد 313و 314 قانون تجارت و198 و515 و 519 و 522 
یال  ر  37/134/885 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون 
الوکاله ی وکیل  ینه دادرسی و حق  یال بابت هز بابت اصل خواسته و 330/000 ر
موصوف)  چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق 
و اعالم می نماید. رای  یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر  تار تا   )  94/4/21
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  در همین مرجع  صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز  پس از آن قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی اصفهان  و ظرف 20 ر
اختالف  حل  شورای  ششم  شعبه  قاضی  الف  34077/م   : شماره  باشد.  می   

اصفهان

حتما بخوانید!
بهره برداری از پنج پروژه عمرانی ... سه شنبـــــه  11 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 106 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



کــه    بوفالــو، روایــت زوجــی جــوان اســت 
سرویس فرهنگی

  مهدی تهرانی
پــس از ســرقت از طالفروشــی تصمیــم بــه 
شــمال  در  مــردی  مالقــات  بــه  آن هــا  می گیرنــد.  فــرار 
کــه بعضــی از آن هــا خودخواســته هم  می رونــد؛ امــا حوادثــی 
بــرآب  نقــش  نقشه هایشــان  تــا  می شــود  باعــث  هســت، 

شود... . 
بــرای  کــه  را داشــت  پتانســیل  ایــن  فیلــم، حقیقتــا  ایــن 
بســازد.  تیــز  و  تنــد  جــذاب  درام  یــک  ایــران  ســینمای 
ساختارشــکن باشــد و حتــی قواعــد ژانــر را زیرپــا بگــذارد و 
گر  ســرانجام قصــه ای منطقــی و دلنشــین تحویــل تماشــا
کــه هرگــز اتفــاق نمی افتــد. در واقــع معرفــی  دهــد. رونــدی 
گونــه ای عجیــب در اســتحاله  کترهــای فیلــم بوفالــو بــه  کارا

فرومی رونــد. 
کــه دســت بــه یــک ســرقت  زوج هــای ســرخوش اول فیلــم 
هیجانــی می زننــد در ادامــه، آدم هــای منفعــل رذلــی جلــوه  
کــه می تواننــد از مــرگ یکدیگــر نیــز راضــی باشــند. می کننــد 

  شروع خوب پایان بد
گر جــذاب  ســکانس افتتاحیــه فیلــم بوفالــو بــرای تماشــا
و  پیمــان  اســت.  سرخوشــانه  و  تنــد  فیلــم،  شــروع  و 
شــکوفه بــه عنــوان یــک زوج جــوان بــا همــه بــی مغــزی 
ماجرایشــان  بــا  را  گر  تماشــا می تواننــد  کله خرابی شــان  و 
کننــد؛ امــا ایــن یــک روی ســکه اســت. ایــن ریتــم  ســرگرم 
ابتدایــی  دقیقــه  بیســت  در  سرخوشــانه  و  جــذاب  و  تنــد 
گویــی صاعقــه بــر ســرش وارد شــده باشــد  گهــان   فیلــم نا

کار می افتــد. بــا ورود بهــرام بــه قصــه و همچنیــن مــکان  از 
اوج می گیــرد  تکــرار  و  کنــدی  ایــن  مــرداب  یعنــی  فیلــم، 
گر ســر مــی رود. دیالوگ هــا  کــه حوصلــه تماشــا تــا جایــی 
مــدام تکــرار می شــوند و داســتانک های احمقانــه ای ســر 
کــه همگــی البتــه می خواهنــد نتیجــه  و شــکل می گیرنــد 
کــه  کننــد  گــری  ســیری ناپذیری مــادی و طمــع را جلــوه 
البتــه بــه دلیــل نبــود منطــق در عناصــر داســتان، بی ســروته 

می شــوند. ارایــه 

گر    دروغگویی به تماشا
گر اســت.  گویــی بــه تماشــا مهم تریــن ضعــف فیلــم، دروغ 
بــه دزدی هومــن ســیدی  فیلــم مربــوط  داســتان اصلــی 
شــکوفه(  و  پیمــان  نقش هــای  )در  گلســتانی  ســهیال  و 
دارای  اصلــی  داســتان  کــه  اســت  طبیعــی  خــب  اســت. 
تحــرک و سرخوشــی اســت. نفــس عمــل، زشــت و قبیــح 
گر برمی انگیزانــد  کنجــکاوی را بــرای تماشــا اســت؛ امــا ایــن 
کــه حــاال قــرار اســت، چــه شــود و ایــن زوج در مســافرت 

داســتانک های  چــه  بــا  اســت  قــرار  فــرار  و  مــرداب  بــه 
قــرار  دیگــر  شــوربختانه  شــوند؟  روبــه رو  دیگــری  مهیــج 
بوفالــو  در  هیجان انگیــزی  داســتانک  هیــچ  نیســت 
گــر هــم یکــی دو نمــای مهیــج می بینیــم  روایــت شــود. ا
همیــن  اســت.  باورنکردنــی  و  بی منطقــی  ســر  از  دو  هــر 
کنــدی غریبــی بــرای بوفالــو  بی منطــق بــودن ماجراهــا، 
 بــه ارمغــان مــی آورد. بــرای مثــال پیمــان بــر ســرهیچ و پــوچ
 می میــرد. بــاور نکردنــی اســت؛ امــا ایــن جــوان دزد ســرحال 
و پــر شــر و شــور بــر ســر یــک شــرط 20 هــزار تومانــی تصمیــم 
تــا پایه هــای پــل مــرداب را شــنا  انــدک  می گیــرد فاصلــه 
اثبــات هیــچ  بــرای  از آن، همیــن دزد ماجــرا  پــس  کنــد. 
و  مــی رود  زیرآبــی  و  می بنــدد  احمقانــه  شــرط  یــک  چیــز 
کــه همســر  دســت بــر قضــا می میــرد. ایــن در حالــی اســت 
کــه اوهــم ســر پــر از شــر و شــوری  جــوان و دزد دوم ماجــرا 
کنــش خاصــی نســبت بــه مــرگ شــوهرش  دارد، هیــچ وا
چــرا  نمی خراشــد؛  صــورت  و  نمی کنــد  شــیون  نــدارد. 
می رســد.  او  بــه  دزدی  محمولــه  از  بیشــتری  ســهم  کــه 
نام هــای  و  پیشکســوت ها  بــرای  هنــوز  ایــران  ســینمای 
شــود  دیــده  گــر  ا بوفالــو،  اســت.  قایــل  احتــرام  آشــنایش 
بــه اعتبــار پــروز پرســتویی اســت. شــوربختانه او  بازهــم 
کارگــردان  پرمدعــای  و  نیمــه  و  نصفــه  داســتان  در  نیــز 
نهایــت  در  و  نــدارد  را  همیشــگی اش  درخشــش  فیلــم، 
 اینکــه بوفالــو، یکــی از ضعیف تریــن و یکــی از پرمدعاتریــن

 فیلم های سال 94 است.

نگاهی به فیلم بوفالو

گس مرداب طعم 

یــک هنرمنــد بــا اعــالم خبــر بــه ســرقت رفتــن تابلوهــای 
نقاشی اش، از وضعیت بیمه آثار هنری در ایران انتقاد کرد. 
آفرین ســاجدی درباره به ســرقت رفتن تعدادی از تابلوهای 
نقاشــی اش اظهــار کــرد: چندماه پیــش، از انبار کلکتــوری که 
کارهــای مــن را جمــع آوری می کنــد، چهــار تابلــوی نقاشــی 

کــه ابعــاد بزرگــی داشــتند، بــه ســرقت  از آثــار مــن 
رفتنــد. از زمــان بــه ســرقت رفتــن ایــن آثــار، بــا این 
ــرد، از  ک ــوان ســارق آن هــا را پیــدا  کــه می ت تصــور 
انتشــار تصاویــر کارهــا خــودداری کردیــم؛ امــا بعــد 
از گذشــت چندماه تصمیم گرفتیم تصویر کارها 
گاهــی مخاطبــان هنرهــای تجســمی  را بــرای آ
کــه مــال  ــا خریــد و فــروش آن هــا  کنیــم ت منتشــر 

دزدی محســوب می شــود، اتفــاق نیفتــد. 
او گفت: در صورت بروز چنین مشــکالتی برای آثار هنری در 
ایــران، هیــچ راهــی بــرای پیگیــری موضــوع، به جــز از طریــق 
قضایــی و پلیــس وجــود نــدارد و هیــچ کســی مســئولیتی در 

کــه  قبــال بیمــه آثــار برعهــده نمی گیــرد. حــق کپی رایــت هــم 
در ایــران نداریــم و مدت هاســت هنرمنــدان بــا ایــن موضــوع 
درگیــر هســتند. وی ادامــه داد: به خاطــر نداشــتن بیمــه آثــار 
هنــری، هــر نمایشــگاهی کــه در خــارج از ایــران برپــا می کــردم 
گــر بــه هــر دلیلــی، مشــکلی بــرای تابلوهایــم  می دانســتم کــه ا
به وجــود آیــد، دســتم بــه جایــی بند نیســت 
و نمی توانــم بــه جایــی شــکایت کنــم. ایــن 
در حالــی اســت کــه در کشــورهای دیگــر، بــه 
آثــار هنــری توجــه می شــود و بــرای آن هــا 

گرفتــه می شــود.  بیمــه در نظــر 
کــرد: فکــر  ایــن هنرمنــد همچنیــن بیــان 
کشــورهای دیگــر، خیلــی  نمی کنــم مــا از 
کنیــم؛ چــون  عقــب باشــیم و نتوانیــم ایــن مشــکالت را حــل 
کــرده  حــراج آثــار هنــری به شــدت در ایــن ســال ها رواج پیــدا 
و خاورمیانــه، یکــی از قطب هــای خریــد و فــروش آثــار هنــری 

شــده اســت.

 بعد از سرقت تابلوهایم، دستم به جایی بند نیست

نفــع  بــه  می کنــم  فکــر  مــن  گفــت:  پاک نیــت  محمــود 
کــه از ســریال »شــهرزاد« حمایــت و آن را از  تلویزیــون اســت 
کنــد؛ تلویزیــون بــه راحتــی  یکــی از شــبکه های ملــی پخــش 
ــا پرداخــت  می توانــد بــرای همگانی تــر شــدن ایــن ســریال، ب
کــه  بازیگــر  ایــن  کنــد.  هزینــه ای در پخــش آن مشــارکت 

ایفاگــر نقــش »جمشــید« در ســریال »شــهرزاد« 
بــه  کــه  گفــت  اســت، از مخاطبانــی ســخن 
شــبکه  ســریال های  نمی تواننــد  دالیلــی 
تلویزیــون  بــه  و  ببیننــد  را  خانگــی  نمایــش 
داد.  ارایــه  زمینــه  ایــن  در  را  پیشــنهادتی 
بازیگــر ســریال های »پــس از بــاران« و »روزی 
روزگاری«، بــا بیــان اینکــه اساســا مخاطبــان 

ایــن  دربــاره  هســتند،  یکــی  نمایش خانگــی  و  تلویزیــون 
کــه نمایــش خانگــی طیــف کمتــری از مخاطبــان  موضــوع 
کــرد: بــه هرحــال، خیلی هــا ممکــن  را دربرمی گیــرد، اظهــار 
خبــر  اصــال  خانگــی  نمایــش  ســریال های  وجــود  از  اســت 

نداشــته باشــند یــا خیلی هــا تــوان مالــی خریــد ایــن ســریال ها را 
نداشــته باشــند و مجبــور هســتند بــه آن چیــزی کــه تلویزیون 
کتفــا کننــد. او بــا بیان اینکه ســینما و شــبکه  نشــان می دهــد ا
نمایــش خانگــی تقریبــا بــه هــم شــباهت دارنــد، خاطرنشــان 
کــرد: چــه بســا بــرای مخاطبــان، دیــدن ســریال و فیلــم در 
شــبکه خانگــی آســان تر هــم باشــد؛ چــرا کــه بــه 
ــه  ــواده و در خان کنــار خان راحتــی می تواننــد در 
کننــد. ایــن  خودشــان ایــن ســریال ها را تماشــا 
بازیگــر اولیــن موضوعــی را کــه در تماشــای یک 
ســریال بــرای تماشــاگر حایــز اهمیــت اســت، 
ــه  ک ــرادی  ــت: اف گف ــت و  ــتان دانس ــه داس قص
کارگــردان  در یــک ســریال فعالیــت می کننــد، از 
گرفتــه تــا طــراح صحنــه و لبــاس و ...  و بازیگــر و تهیه کننــده 
همگــی بــه نوعــی از داســتان آن ســریال تاثیــر می پذیرنــد؛ 
کــه  کــه هــر کســی در هــر حیطــه ای  نســبت بــه قصــه اســت 
فعالیــت می کنــد، می توانــد توانایــی خــودش را نشــان دهــد.

کند به نفع تلویزیون است از »شهرزاد« حمایت 

حرف و نقل
حــرف و نقــل امــروز را بــا توجــه اهمیــت جوایــز اســکار بــه این 

رویــداد مهم ســینمای جهــان اختصــاص دادیم.
کمــال  کارگردانــی تــام مک کارتــی در  - »کانــون توجــه« بــه 

تعجــب، بــه عنــوان بهتریــن فیلــم انتخــاب شــد.
- »بــری الرســون«، بازیگــر فیلم »اتــاق«، به عنوان بهترین 

بازیگر نقش اول زن انتخاب شــد.
»بازگشــته« فیلــم  بازیگــر  کاپریــو«،  دی  »لئونــاردو   - 
درنهایــت پــس از بیســت ســال انتظــار، جایز بهتریــن بازیگر 

نقــش اول مــرد را دریافــت کــرد.
- »الیشــا ویکنــدر«، بازیگــر فیلــم »دختــر دانمارکــی«، جایــزه 

بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن را دریافــت کــرد.
- »مــارک رایلنــس«، بازیگــر فیلــم »پــل جاسوســان«، جایزه 

بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد را دریافــت کرد.
- »الخاندرو گونزالس ایناریتو«، کارگردان فیلم »بازگشته« 
طبــق پیــش بینی هــا، جایــزه بهتریــن کارگردانــی را دریافت 

کرد.
- فیلــم »پســر شــائول« از مجارســتان، جایــزه بهتریــن فیلم 

کــرد. خارجــی زبــان را دریافــت 
- انیــو موریکونــه، نابغــه موســیقی جهــان، جایــزه بهتریــن 
موســیقی متــن فیلــم را بــرای فیلــم »هشــت نفــرت انگیــز« 

کــرد. دریافــت 
- »کانــون توجــه« نوشــته جــاش ســینگر و تــام مک کارتــی 

کــرد. جایــزه بهتریــن فیلمنامــه را دریافــت 
- »کســری بــزرگ« نوشــته چارلــز رندولــف و آدام مک کــی 

کــرد. جایــزه بهتریــن فیلمنامــه اقتباســی را دریافــت 
- بهتریــن طراحــی صحنــه بــه فیلم »مکــس دیوانــه: جاده 

خشــم«، کالین گیبســون و لیزا تامپســون رســید.
- مــارگارت سیکســل، جایــزه بهتریــن تدویــن را بــرای فیلم 

»مکــس دیوانــه: جــاده خشــم« دریافــت کــرد.
بهتریــن  جایــزه  بیــرون«،  »درون  دیدنــی  انیمیشــن   -

کــرد. دریافــت  را  بلنــد  انیمیشــن 
گریــم و اســتایل مــو، بهتریــن میکــس  - جوایــز بهتریــن 
لبــاس  صــدا، بهتریــن تدویــن صــدا و بهتریــن طراحــی 
همگــی بــه فیلــم »مکــس دیوانــه: جــاده خشــم« رســید.

- جایزه بهترین مستند بلند به فیلم »امی« رسید.
جایــزه  بخشــیدن«،  بهــای  رودخانــه،  در  »دختــری   -

کــرد. دریافــت  را  کوتــاه  مســتند  بهتریــن 
فیلــم  بی نظیــر  فیلمبــرداری  بــرای  البزکــی  امانوئــل   -
کــرد. »بازگشــته«، جایــزه بهتریــن فیلمبــرداری را دریافــت 

- بهترین جلوه های ویژه به فیلم »اکس ماشینا« رسید.
- انیمیشــن »داســتان خــرس«، جایــزه بهتریــن انیمیشــن 

کــرد. کوتــاه را دریافــت 

سخن روز

در جشنواره حسنات اصفهان؛
 نشست مروری بر آثار 

زاون قوکاسیان برگزار می شود
ــار زاون قوکاســیان  ــر آث کیمیــای وطــن: نشســت مــروری ب
در پنجمیــن جشــنواره ملــی فیلــم کوتاه حســنات اصفهان 
کــران آثــار  کــه همــراه بــا ا برگــزار می شــود. ایــن جشــنواره 
مســتند خــود اقــدام بــه برپایــی کارگاه های متعدد آموزشــی 
نیــز نمــوده، کارگاهــی را بــا موضــوع بررســی و مــرور آثــار زاون 
قوکاســیان برگــزار می کنــد.  »آرد عطاپــور« و »رضــا مهیمــن«  
ــردان و مستندســاز اصفهانــی، ســخنرانی  کارگ ــنده،  نویس
کارگاه در تاریــخ  کارگاه را بــر عهــده دارنــد. ایــن   در ایــن 
12 اســفندماه از ســاعت 19:45 در ســالن ســوره حوزه هنری 

اصفهــان میزبــان عالقه مندان خواهــد بود.

»بازآرت« در اصفهان برگزار می شود
هفدهمیــن جمعــه بــازار هنــری »بــازآرت« در آســتانه عیــد 
هنــری  جمعه بــازار  می شــود.  برگــزار  اصفهــان  در  نــوروز 
کــه ســابقه ای چندیــن ســاله در اصفهــان دارد و  بــازآرت 
تاکنــون شــانزده نمایشــگاه خــود را در ایــام مختلــف برگــزار 
نمــوده، ایــن بــار در آســتانه فرارســیدن روزهــای نــوروز و 
همزمــان بــا ســالگرد دو ســالگی فعالیــت ایــن نمایشــگاه 
میزبــان عالقه منــدان بــه هنرهــای دســتی و تزیینــی شــده 
اســت. شــهروندان اصفهانــی می تواننــد جهــت بازدیــد از 
ایــن نمایشــگاه، از 14 اســفند مــاه، از ســاعت 10 صبــح تــا 
10 شــب بــه مجتمــع فرشــچیان، واقــع در خیابــان توحیــد 

روبــه روی پــل آذر مراجعــه نماینــد.

 بررسی »آیین های نوروزی« 
در اصفهان

موضــوع  بررســی  بــه  اسطوره-شــهر  دوازدهــم  نشســت 
یافــت.  اختصــاص  نــوروزی  آیین هــای 

سلسله نشســت های تخصصــی اسطوره-شــهر از ســوی 
مرکــز خالقیــت و نــوآوری شــهرداری اصفهــان بــا رویکــرد 
تبییــن مبانــی نظــری گردشــگری متناســب با مشــخصات 
بومــی اصفهــان در حــال برگــزاری اســت کــه در هــر نشســت 
خــود، موضوعــی مرتبــط بــا ایــن رویکــرد را مــورد بررســی 
قــرار می دهــد. عالقه منــدان می تواننــد جهــت شــرکت در 
این نشســت، روز 13 اســفندماه از ســاعت 18:30 به حمام 
دردشــت واقــع در خیابــان ابــن ســینا، بازارچــه دردشــت 

مراجعــه نماینــد.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر سه شنبـــــه  11 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 106به نفع تلویزیون است از »شهرزاد« ... ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ رای آ
ونده:28/94 دادنامه: 1221 مورخ 94/7/19  کالسه پر

مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : ابراهیم خزائی 
ینبیه – کوی امام خمینی – ک امام رضا فرعی سوم درب  نشانی : اصفهان – خ ز
تجاری  مجتمع   – له  ال پارک  نشانی:  فناءاهلل  ابراهیم   : وکیل  چپ  سمت  چهارم 
ین خوانده: سید محمد موسوی نشانی : فعال  المهدی طبقه اول جنب بیمه کار آفر
یال بابت یک رسید عادی به  مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ر
یه مشورتی  ونده و اخذ نظر یخ 93/10/26 گردشکار: با عنایت به محتویات پر تار
اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی آقای ابراهیم خزائی با وکالت آقای ابراهیم فنا اهلل به طرفیت 
استناد  به  یال  ر میلیون  چهل  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  موسوی  محمد  سید  آقای 
ونده و  یک رسید عادی مورخه 93/10/26 با توجه به جمیع اوراق و محتویات پر
ارائه اصل رسید عادی از طرف وکیل خواهان و اینکه و کیل خواهان با ارائه الیحه 
یال اعالم داشته  د را به چهل میلیون ر شماره 378 مورخه 94/4/6 خواسته خو
و با توجه ابالغ قانونی نسبت به خوانده )نشر آگهی مورخه 94/5/25( که نامبرده 
ده و ایراد و اعتراض هم نسبت  علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی شرکت ننمو
به  ون  مقر را  خواهان  دعوی  شورا  لذا  نداشته  اعالم  خواهان  وحه  مطر دعوی   به 
صحت تلقی و مستندا و مواد 198و515 الی 519 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
و  یکصد   ، خواسته  اصل  بعنوان  یال  ر میلیون  چهل  مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق   ، دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  شصت 
یخ تقدیم  ینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و خسارت تاخیر تادیه از تار هز
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم  دادخواست) 94/1/15( لغایت تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در  می گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 ر
وز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی  این شعبه و 20 ر
 13 شعبه  قاضی  وانی  شیر جمشید  الف  34078/م  شماره:  باشد.  می  اصفهان 

شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای  آ
ونده:940742 شماره دادنامه:1833مورخ 94/11/10  کالسه پر

زند  فر خرامین  اکبر  علی  خواهان:  اختالف  حل  شورای   5 شعبه  رسیدگی:  مرجع 
فیضل اله - اصفهان خ مسجد سید بازارچه حبیب اله خان پ 28 خوانده: مجید 
ونده و اخذ  زند عباس - مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پر د فر قوه عو
به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  ی  یه  نظر

صدور رای می نماید.
))رای قاضی شورای حل اختالف(( 

به  د  عو قوه  مجید  آقای  طرفیت  به  خرامین  اکبر  علی  آقای  دعوی  خصوص  در 
عهده  به   424243 شماره  به  چک  وجه  یال  42/500/000ر مبلغ  مطالبه  خواسته 
ونده و بقای  بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی  با توجه به محتویات پر
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 
ده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می  د ابراز و ارایه ننمو از خو
رسد که به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و198 و515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون 

و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  330/000 و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر هزار  پانصد  و 
سر  یخ  تار از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  های  ینه  هز
صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار تا   )93/4/31( موصوف  چک  رسید 
ابالغ قابل  از  وز پس  و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدید  واخواهی  در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 34105/م الف 

قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای آ
شعبه  رسیدگی  مرجع   94/10/27 مورخ   1756 دادنامه:  شماره   940776 کالسه: 
نشانی:  حمید  زند  فر پور  مهدی  سعید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8
ایرج  زند  اولیائی فر وس پالک 25 خوانده: تورج  اصفهان – خ کاشانی کوچه سیر
ونده  نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته  با عنایت به محتویات پر
از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  اعضا  مشورتی  ی  یه  نظر اخذ  و 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
))رای قاضی شورا((

اولیائی  تورج  آقای  طرفیت  به  حمید  زند  فر پور  مهدی  سعید  دعوی  خصوص  در 
یال وجه سفته / به شماره خزانه  زند ایرج به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ر فر
با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به   88/10/30 مورخ   886193  -1 کل  داری 
عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
دعوای  شورا   ، تکذیب  و  تعرض  هرگونه  از  خواسته  ماندن  مصون  و  رسیدگی 
وحه را وارد و ثابت تشخیص داده ، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت  مطر
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   522 و   519 و   515 و   198 و 
یال بابت اصل  امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ر
ینه دادرسی و همچنین  یال بابت هز ینه های نشر آگهی و 310/000 ر خواسته و  هز
یخ وصول که  یخ تقدیم دادخواست 94/8/4 لغایت تار خسارت تاخیر تادیه از تار
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
وز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در  صادره غیابی و ظرف بیست ر
پس از نقص مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی  وز این شورا  ظرف بیست ر
در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 34121/م الف قاضی 

شعبه 8  شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای آ
رسیدگی  مرجع   94/11/25 مورخ   1935 دادنامه:  شماره   941030 ونده:  پر کالسه 
شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اسفند یار امین نشانی: اصفهان 
وشی امین خوانده: محمد باقری نشانی  – فلکه ارتش – تاالر مهستان بین چینی فر
یه ی  ونده و اخذ نظر با عنایت به محتویات پر المکان خواسته: مطالبه  : مجهول 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.))رای قاضی شورا((
زند محمد صالح به طرفیت آقای محمد  در خصوص دعوی آقای اسفند یار امین فر
یال وجه چک به شماره ی  زند اصغر به خواسته مطالبه مبلغ 2/200/000 ر باقری فر
93/6/6 -  649424 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم  توجه به محتویات پر
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت 
قانونی در جلسه  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  آن دارد  خواهان در مطالبه وجه 

رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
ده لذا دعوی  د ابراز و ارایه ننمو در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون  خواهان علیه خوانده 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
یال بابت اصل خواسته و  )چهارصد و چهل  خوانده به پرداخت مبلغ 2/200/000 ر
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  یال بابت هز یال ( 445/000ر و پنج هزار ر
یخ  یخ سر رسید چک موصوف)93/6/6( تا تار قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تار
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت  بیست ر
حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  وز  ر بیست  ظرف  واخواهی 
یم هاشمی قاضی شعبه 8  شورای  اصفهان می باشد. شماره : 34124/م الف مر

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای آ
ونده: 941032 شماره دادنامه: 1933 مورخ 94/11/25 مرجع رسیدگی:  کالسه پر
شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اسفند یار امین نشانی: اصفهان 
وشی امین خوانده: مهدی ایت ا... زاده  – فلکه ارتش – تاالر مهستان بین چینی فر
اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول   : نشانی 
به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  ی  یه  نظر

صدور رای می نماید.
))رای قاضی شورا ی حل اختالف((

آقای  طرفیت  به  صالح  محمد  زند  فر امین  یار  اسفند  آقای  دعوی  خصوص  در 
وجه  یال  ر  5/500/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  جالل  زند  فر زاده  ا...  آیت  مهدی 
چک به شماره ی 93/7/10 -  1449/302037/34به عهده بانک ملت به انضمام 
ونده و بقای اصول مستندات در  مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پر
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندهو استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
و دفاعیات  و هیچگونه الیحه  قانونی در جلسه رسیدگی حضور حضور نداشته 
د ابراز  مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد  و ارایه ننمو
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
یال بابت اصل خواسته  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/500/000 ر
ینه دادرسی و حق  یال بابت هز یال ( 285/000ر و  )دویست و هشتاد و پنج هزار ر
چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله 
می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار تا  موصوف)93/7/10( 
این  قابل واخواهی در  ابالغ  از  وز پس  ر و ظرف بیست  نماید. رای صادره غیابی 
وز قابل تجدید نظر  شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر
یم  خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 34125/م الف مر

هاشمی قاضی شعبه 8  شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای آ
رسیدگی  مرجع   94/11/20 مورخ   1106 دادنامه:  شماره   817-94 ونده:  پر کالسه 
وهش دستجردی نشانی:  وز پژ شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: افر
اصفهان - خ آتشگاه – سه پله – کوچه شاداب – بن گوهدشت – پ 69 خوانده: 
به  عنایت  با  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول   : نشانی  راکی  یوش  دار
یه ی مشورتی اعضا شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی  ونده و اخذ نظر محتویات پر

با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

))رای قاضی شورا((
یوش راکی به خواسته  وهش دستجردی به طرفیت دار وز پژ در خصوص دعوای افر
شماره  به  چک  وجه  یال  ر  2/500/000 یال  ر هزار  پانصد  و  میلیون  دو  مبلغ  مطالبه 
انضمام مطلق خسارات  به  بانک صادرات  510/609610 مورخ 83/11/30 عهده 
قانونی . با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
استحقاق  خواندهو  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  سوی  از  صادره 
یال وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده  خواهان در مطالبه فقط دو میلیون ر
در جلسه رسیدگی و مصون  ماندن  خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب ، شورا 
وحه را وارد  و ثابت تشخیص داده ،لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون  دعوی مطر
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
 2/000/000 یال  ر میلیون  دو  مبلغ  پرداخت  به  محکومیت  بر  حکم   مدنی  امور  در 
ینه  یال بابت هز یال ( 170/000ر یال بابت اصل خواسته و  )یکصد و هفتاد هزار ر ر
یخ  یخ سر رسید چک لغایت  تا تار دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تار
وصول محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در   ، باشد  می  احکام  محترم  اجزای  عهده  بر  ایران 
یال  اینکه خواهان مطالبه 2/000/000 ر می نماید و نسبت به مازاد وجه چک بعلت 
ده به استناد ماده 197  ق .آ . د م حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم  را نمو
در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  وز پس  ر و ظرف بیست  رای صادره غیابی   . نماید  می 
وز قابل تجدید  این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره : 34100/م الف 

قاضی شعبه 31  شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای آ
رسیدگی:   مرجع   94/11/10 مورخ   1853 دادنامه:  شماره   941006 ونده:  پر کالسه 
زند محمد صالح نشانی:  شعبه 5 شورای حل اختالف خواهان: اسفند یار امینی فر
وشگاه امین ط همکف خوانده: شاهین  اصفهان – میدان ارتش تاالر همستان فر
محتویات  به  باعنایت  شورا  المکان:  مجهول   - قهرمان  زند  فر صاد  باور  حاتمی 
یه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی  ونده و اخذ نظر پر

مبادرت به صدور رای می نماید.
))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی آقای اسفند یار امینی به طرفیت آقای شاهین حاتمی باورصاد 
عهده  به   073492 شماره  به  چک  وجه  یال  ر  2/500/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
ونده و بقای  بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پر
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 
ده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می  د ابراز و ارایه ننمو از خو
رسد که به استناد مواد 210 و 212 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دومیلیون و پانصد 
ینه های  ینه دادرسی و هز یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و  335/000ر هزار ر
یخ سر رسید چک موصوف)93/6/5(  نشر آگهی و خسارت تاخیردر تادیه از تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی  تا تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت  و ظرف بیست ر
حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  وز  ر بیست  ظرف  واخواهی 
یم هاشمی قاضی شعبه 5  شورای  اصفهان می باشد. شماره : 34106/م الف مر

حل اختالف اصفهان



ساسان: 
 می خواهم مدال نقره آسیا 

کنم را در فیلیپین به طال تبدیل 

مــا  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  ساســان  امیرحســین 
کــرد: در مســابقات چیــن تایپــه موفــق شــدم  عنــوان 
مــدال نقــره آســیا را بــه دســت بیــاورم و بــا تمــام وجــودم 
ــه  ــم ب ــی بتوان ــا عضویــت در تیــم مل ــا ب تــاش می کنــم ت
رقابت هــای قهرمانــی بزرگســاالن آســیا بــروم و ایــن مدال 
کنــم. قطعــا پتانســیل رســیدن بــه ایــن  را بــه طــا مبــدل 
هــدف را دارم و حتــی یــک قــدم هــم عقــب نخواهــم 

کشــید.
در  ملــی  تیــم  انتخابــی  رقابت هــای  داد:  ادامــه  وی 
باالتریــن ســطح ممکــن برگــزار می شــود و در وزن پنجــم 
صــورت  هــر  در  دارنــد.  حضــور  خوبــی  بســیار  نفــرات 
کار بســیار ســختی اســت؛ ولی  گذشــتن از ســد این نفرات 
بــا امیــدواری مبــارزات را دنبــال می کنــم. انگیــزه باالیــی 
کمــک بزرگــی باشــد. دارم و همیــن موضــوع می توانــد 

تکوانــدوکار وزن 5 کشــورمان اظهــار داشــت: در لیــگ بــه 
کنــون 14  همــراه شــهرداری ورامیــن مبــارزه می کنــم و تا
ــن  ــبختانه از ای ــته ام. خوش ــم داش ــن تی ــرای ای ــارزه ب مب
ــی  ــه پایان ــدوارم در هفت ــرده ام و امی ــارزه را ب ــداد 11 مب تع
کنــم و بــه نتایــج  نیــز بتوانــم بــه همیــن ترتیــب عمــل 

خوبــی برســم. 
گفــت: از صمیــم قلــب بــرای نماینــدگان  وی در پایــان 
و  می کنــم  موفقیــت  آرزوی  المپیــک  در  کشــورمان 
امیــدوارم بهتریــن نتیجــه ممکــن عایــد تیــم اعزامــی 
ــا پتاســیل   شــود. تکوانــدوی ایــران نشــان داده بســیار ب
دســترس  از  دور  موفقیتــی  و  هــدف  هیــچ  و  اســت 

نیســت. ایــران  بچه هــای 

 داور ژاپنی دیدار ذوب  آهن و لخویا
 را سوت می زند

داوران  اســامی   آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
قضاوت کننــده دیــدار تیم هــای ذوب آهــن اصفهــان 
لیــگ  رقابت هــای   B گــروه  از  را  قطــر  لخویــای  و 

کرد. قهرمانان آسیا اعام 
داور وسط: یودای یارناموتو )ژاپن(

کامی )ژاپن( کارا کمک داور اول: ساتوشی 
کمک داور دوم: عزمان بن اسماعیل )مالزی(

داور چهارم: محمودسلیم سید المجارفی )عمان(
نماینــده  عنــوان  بــه  قرقیزســتان  از  توکابــاو  کمــل 
از  الهافــی  اســماعیل  و  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
دیــدار  ایــن  در  داوری  تیــم  ناظــر  عنــوان  بــه  اردن 

داشــت. خواهنــد  حضــور 
ورزشــگاه  در  فــردا   18:45 ســاعت  بــازی  ایــن 

شــد. خواهــد  برگــزار  اصفهــان  فوالدشــهر 

 تاج: بدهی های باشگاه ها 
باید در نظر گرفته شود

در  دیــروز  کــه  جلســه ای  درخصــوص  تــاج  مهــدی 
خیلــی  جلســه  گفــت:  شــد،  برگــزار  لیــگ  ســازمان 
باشــگاه ها  حقــوق  به دنبــال  و  داشــتیم  خوبــی 
پیگیــری  را  مســئله  ایــن  امــروز  جلســه  در  بودیــم. 
کــه حقــوق باشــگاه ها را در نظــر  کردیــم و قــرار شــد 
ــا اسپانســر  بگیریــم. وی درخصــوص جلســه دیــروز ب
ع جلســه مــا بــه  ســازمان لیــگ اظهــار داشــت:  موضــو
ــر  ــال حاض ــا در ح ــا م ــود؛ ام ــوط می ش ــد مرب ــل بع فص
بــه دنبــال دریافــت پــول قــرارداد ایــن فصلمــان از 

اسپانسر نیز هستیم.
بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  لیــگ  ســازمان  رییــس 
گرفتــه شــود، عنــوان  بدهی هــای باشــگاه ها در نظــر 
کــرد: امــروز جلســه ای درخصــوص ایــن مســایل بــا 

داشــت. خواهیــم  کفاشــیان 

چه خبر از لیست فصل آینده 
پرسپولیس؟

کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  طاهــری  کبــر  ا علــی 
فصــل  لیســت  همــکاری  ادامــه  صــورت  در  برانکــو 
طبیعتــا  گفــت:  اســت،  کــرده  اعــام  را  آینــده اش 
هــر مربــی بــرای خــود ایــده ای دارد و دوســت دارد 
ــه اتمــام برســد.  آماده ســازی تیمــش قبــل از فصــل ب
همــه مربیــان بــه بحــث ســاخته شــدن یــک بازیکــن 
کادمــی  برنامــه دارنــد و ایــن مســئله  و نگاهشــان بــه آ
ــار  ــه انتش ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح ــا ای ــت. ب ــی نیس عجیب
برخــی اســامی  در برخــی رســانه ها بــه نظــر می رســد 
برانکــو قصــد نــدارد پیــش از پایــان فصــل بــا تاییــد 

کنــد. آن، تیمــش را وارد حاشــیه 

سیری در دنیای ورزش

 با طاهری درباره پرسپولیس 
صحبت نکردیم

کنیم عابدینی: باید برانکو را حفظ 
امیــر عابدینــی بعــد از نشســت هیئت رییســه ســازمان 
ــروز  ــت ام گفــت: در نشس ــگاران  لیــگ در جمــع خبرن
صحبت هــای نماینــده شــرکت ایــران نویــن شــنیده 
ح  شــد؛ مدیــران باشــگاه ها نیــز نظــرات خــود را مطــر
کردنــد. در نهایــت قــرار بــر ایــن شــد روز یکشــنبه آینده 
شــرکت ایران نویــن َپکیجــی را آمــاده و نقطــه نظــرات 
ح هــای خــود را بــرای حــل مشــکات بــه وجــود  و طر

آمــده، ارایــه دهــد.
کــه اختــاف هیئــت رییســه  ــاره مــوارد مالــی  وی درب
کــرد: مبلــغ  ایــران نویــن اســت، تصریــح  و شــرکت 
مــورد نظــر بــه شــورای حکمیــت ارجــاع شــده اســت و 
کارهــا را انجــام  یــک هیئــت نیــز بــه صــورت مــوازی 
داده اســت. البتــه قبــل از آنکــه حکمــی  اعــام شــود 
کراتــی بــه صــورت مســتقیم  کــه مذا پیشــنهاد دادیــم 

گیــرد. انجــام 
کبــر  علی ا بــا  اختافــش  اینکــه  دربــاره  عابدینــی 
گفــت: مــن و طاهــری  طاهــری حــل شــده اســت، 
صحبــت  پرســپولیس  بــه  راجــع  امــروز،  جلســه  در 
دیگــری  مســئله  دبــاره  جلســه مان  بلکــه  نکردیــم؛ 
گــر دربــاره پرســپولیس هــم باشــد، مــا دو  بــود؛ حتــی ا

هــم صحبــت می کنیــم. بــا  نفــر 
کــه شــرکت ایــران نویــن  وی  در پاســخ بــه ایــن ســوال 
گفــت:  کــرده اســت،  تــا االن چقــدر پــول پرداخــت 
نویــن  ایــران  شــرکت  ســوی  از  میلیــارد   18 االن  تــا 
کــه ایــن مبلــغ نســبت بــه فصــل قبــل  پرداخــت شــده 

کــم اســت. ــی  خیل
گفتــه می شــود قــرار اســت  عابدینــی دربــاره اینکــه 
یــک شــرکت دیگــر فصــل آینــده اسپانســر ســازمان 
شــرکتی  بــا  نداریــم  حــق  مــا  گفــت:  شــود،  لیــگ 
کنیــم بلکــه قــرار اســت در ایــن زمینــه  قــرارداد امضا
مزایــده ای برگــزار شــود. مــا حتــی در زمینــه برگــزاری 
مزایــده عقــب هســتیم و تــاج و دیگــر مســئوالن هیئت 
رییســه بایــد فشــار بیاورنــد تــا ایــن مزایــده هــر چــه 
زودتــر برگــزار شــود؛ ضمــن اینکــه ایــران نویــن هــم 
کنــد؛  می توانــد بــرای فصــل آینــده در مزایــده شــرکت 
قــرارداد  شــرکتی  بــا  نمی توانیــم  مزایــده  بــدون   امــا 

ببینــد.
کنــش  وا در  لیــگ  ســازمان  رییســه  هیئــت  عضــو 
بــه ســوالی مبنــی بــر اختــاف بــه وجــود آمــده بیــن 
در  دایــی  علــی  کــرد:  عنــوان  برانکــو  و  دایــی  علــی 
کار خــود را انجــام  باشــگاه دیگــری مســئولیت دارد و 
می دهــد؛ دربــاره برانکــو هــم بایــد بگویــم او بهتریــن 
بــوده  ازاســتانکو  بعــد  پرســپولیس  خارجــی  مربــی 
کنــد؛ مــن  اســت. پرســپولیس بایــد برانکــو را حفــظ 
کــه دربــاره عملکــرد  بــه شــخصه ایــن حــق را دارم 
برانکــو اظهــار نظــری داشــته باشــم. بازیکنــان جــوان 
کننــد تــا  پرســپولیس هــم بایــد تــاش خــود را بیشــتر 

تیــم نتایــج بهتــری بگیــرد.
عابدینــی دربــاره حضــور حســین هدایتــی در ورزشــگاه 
گفــت:  آزادی و تشــویق پرســپولیس توســط او نیــز 
کــه بــه ورزشــگاه بیایــد. مطمئنــا  حــق هدایتــی اســت 
گــر  کــه 20 ســال اســت بــه اســتادیوم نمی آیــم، ا مــن 

بــه ورزشــگاه بــروم، تشــویق نخواهــم شــد.

 ضرر 600 میلیونی تقدیم
 به استقالل بی پول!

بــه  ســال  ابتــدای  در  پیــش  فصــل   2 کــه  الوره 
بازیگــردان در  بــه عنوان هافبــک  تــا  آمــد  اســتقال 
دوران  کنــد،  پیــدا  حضــور  قلعه نویــی  یــاران  جمــع 
موفقــی در جمــع اســتقالی ها نداشــت و پــس از بــازی 
کرمــان از جمــع آبی پوشــان خــط خــورد.  مقابــل مــس 
کــه ســابقه خوبــی  ایــن  هافبــک اهــل صربســتانی 
هــم در دوران بازیگردانــی دارد، بــا قــراردادی نســبتا 
متوســط )بــاالی 200هــزار دالر( بــه اســتقال پیوســت 
و البتــه هرگــز در ســطح انتظــارات ظاهــر نشــد؛ امــا 
کــه باشــگاه اســتقال بــه  اتفــاق جالــب، زمانــی افتــاد 
قصــد اخــراج او از تیــم، خســارتی بزرگ تــر را بــه جــان 
اختیــار  در  پاســپورتش  مدت هــا  کــه  الوره  خریــد. 
مدیــران اســتقال بــود و ایــن مســئله حتــی منجــر 
کشــور صربســتان شــد، در نهایــت  بــه دخالــت ســفیر 
کــرد و همــان موقــع اعــام  بــا ناراحتــی ایــران را تــرک 
ســپس  او  می کنــد.  شــکایت  اســتقال  از  کــه  کــرد 
مصاحبــه ای تنــد و تیــز هــم علیــه کادرفنــی و مدیــران 
کــه در ایــران او را بــه  گفــت  اســتقال انجــام داد و 

گرفته انــد.  گــروگان 
کــه حــاال 180 هــزار دالر از اســتقال  جالــب اینکــه او 
گرفتــه بــا مبلغــی بســیار پایین تــر و در حــدود 50  پــول 
هــزار دالر رضایــت بــه فســخ قانونــی قــرارداد و صلــح 
بــا باشــگاه را مــی داد؛ امــا مدیــران وقــت اســتقال 
شــرایط  نهایــت  در  عجیــب  تصمیماتــی  اتخــاذ  بــا 
در  کردنــد؛  تحمیــل  خــود  جانشــین  بــه  را  ســختی 
کــه آبــی پوشــان در ایــن روزهــا درگیــر مشــکات  حالــی 
مالــی هســتند، الوره مبلغــی در حــدود 600 میلیــون 
کــه حتــی یــادآوری ایــن  گرفتــه  تومــان از اســتقال 
می شــود  مدیرانــی  شــدید  ناراحتــی  باعــث  مســئله 
و  انضباطــی  بی پایــان  پرونده هــای  درگیــر  کــه 
گذشــته دوران  در  تیمشــان  مالــی   بدقولی هــای 

 هستند.
لیــگ  صدرجــدول  بــه  زحمــت  بــا  کــه  اســتقال 
کســر  دچــار  الوره  ماجــرای  در  بــود  ممکــن  رســیده 
و  لیــگ  ســازمان  دخالــت  کــه  بشــود  هــم  امتیــاز 
را نجــات  تیــم  ایــن  پــول در آخریــن دقایــق   واریــز 

داد.
مســئله  ایــن  گفتیــم  کــه  طــور  همــان  البتــه   
کــه  چــرا  نیایــد؛  هــم  پیــش  اصــا  می توانســت 
حاضــر  بلژیــک  اندرلشــت  تیــم  ســابق  این هافبــک 

بــرود. اســتقال  از  بی دردســر  بــود 

همگام با ورزش

کــه ایــن صحبت هــا چقــدر واقعیــت دارنــد؛ ولــی  مشــخص نیســت 
کنــار فرگوســن برگردیــم   کــی روش در  گــر بــه دوران حضــور  کارلــوس  ا
ــز از ســال 2000 شــروع  ــه نظــر می رســد .  همــه چی کمــی  اوضــاع آشــنا ب
گانــه در ســال 1999، یونایتــد بــرای ســومین  کســب ســه  شــد. پــس از 
کــه 18 امتیــاز  پیاپــی لیــگ  تــاش می کــرد و تیــم دوم، آرســنال بــود 
ــه  گل ب ــازی 97  ــد در 38 ب ــت. یونایت ــه داش ــرخ فاصل ــیاطین س ــا ش ب
کــه یونایتــد نتوانســت از عنــوان  ثمــر رســانده بــود. در  اروپــا، هــر چنــد 
کنــد و مقابــل رئــال مادریــد شکســت خــورد، ولــی  قهرمانــی خــود دفــاع 
کنــار رفتنــد. بازیکنــان تمــام  شــیاطین ســرخ بــا بدشانســی از رقابت هــا 
ــا  ســری بــاال  کردنــد و انــگار روز، روزشــان نبــود. یونایتــد ب تاششــان را 
حــذف شــد . ولــی فرگــی، تفکــر دیگری داشــت. او می دانســت کــه رئال 
کــرد و برایشــان مشــکل بــه وجــود خواهــد  کارشــان را ســخت خواهــد 
کــه بــرای موفقیــت در اروپــا، نبایــد چیــزی را  آورد. او متوجــه  شــده بــود 
بــر عهــده شــانس بگــذارد و کنتــرل تیمــش بــر بــازی بایــد افزایــش پیــدا 
کنــد. او متوجــه شــده  بــود کــه بــه جــای اینکــه شــما 10 موقعیت داشــته 
باشــید و حریــف 5 موقعیــت، بهتــر اســت شــما 5 موقعیــت داشــته 
باشــید، ولــی بــه حریــف اجــازه  ایجــاد موقعیــت ندهیــد. بدیــن ترتیب، 
ســبک مالکیــت تــوپ از همــان موقــع شــروع شــد . در ســال 2001، فرگی 
گرفــت تــا  خــوان سباســتین ورون و رود فان نیســتلروی را بــه خدمــت 
ــا تغییــر ســبک  تیمــش از 4-4-2  ــاالی را ب ــا فشــردگی ب بازی هایــی ب
کیــن زوج  کنــد. روی  بــه  1 -5- 4، بــه سیســتم مــد نظــرش نزدیــک 

کــه پــل اســکولز کمــی   جلوتــر بــازی  ورون در خــط میانــی بــود؛ در حالــی 
ــرد  . ایــن ســبک مالکیــت  کمــک می ک ــه تیــم  ــه خــط حمل ــرد و ب می ک
می دادنــد،  ســر   »4-4-2« شــعار  کــه  هوادارانــی  حضــور  بــا  تــوپ 
 خــوب پیــش نرفــت. آن هــا از فرگــی می خواســتند بــه ســبک قدیمــی 
کــه  کــه تیمــش در اجــرای آن اســتاد بــود، برگــردد . طبیعــی بــود   خــود 
بازیکنــان نمی توانســتند بــا ایــن سیســتم جدیــد هماهنــگ شــوند 
و بدیــن ترتیــب، عملکــرد یونایتــد خیلــی جالــب توجــه نبــود و در 
 مواقعــی خســته کننــده و خــواب آور. بــه عــاوه سیســتم جدیــد یونایتــد 
را در لیــگ برتــر و چمپیونزلیــگ موثــر نکــرده بــود. یونایتــد پیــش از 
کــرده بــود و در پایــان فصــل نیــز در رده   کریســمس 10 شکســت تجربــه 
کــرد و در چمپیونزلیــگ نیــز مقابــل بایــرن مونیــخ  در  کار را تمــام  ســوم 
کــه بــا یــک سیســتم  یــک چهــارم نهایــی حــذف شــد. بــرای بازیکنانــی 
کامــا خــو گرفتــه بودنــد ،خیلــی ســخت بــود که بــه یک سیســتم جدید 

عــادت  کننــد . 
کــردن چنیــن ســبکی، فرگــی بــه یــک انقــاب نیــاز داشــت  بــرای پیــاده 
و کاتالیــزور ایــن انقــاب، شــخصی نبــود بــه جــز کارلــوس کــی روش کــه 
در  ســال 2002 بــه یونایتــد پیوســت و ســال 2003 بــرای هدایــت رئــال 
مادریــد از تیــم جــدا شــد؛ ولــی پــس از عــدم موفقیــت در ایــن تیم، ســال 
2004  دوبــاره بــه کنــار فرگــی بازگشــت.  بــا وجــود اینکه یونایتد در ســال 
2003 قهرمــان لیــگ شــد، ولــی یــک از ســخت تریــن دوره هــای فرگــی 
گــذار تیمــش رقــم خــورد.  کــی روش نقــش بســیار مهمــی  در  در دوران 

کمالــی در اختیــار او قــرار داد  آن دوره داشــت و فرگــی اختیــارات تمــام و 
گــر بگوییــم  تــا ایــن انتقــال را صــورت دهــد. خیلــی  اغــراق آمیــز نیســت ا
کــی روش روش هــای خــود را در  او ســرمربی پشــت پــرده تیــم بــود. 
تمرینــات پیــاده می کــرد؛ بازیکنــان را  غالــب ریــزی و متــه کاری می کــرد 
از حــد  بیــش  زیــرا  نبودنــد؛  راضــی  تمرینــات  از  فرگــی،  و شــاگردان 
گــری نویــل نقشــه  کننــده شــده بــود. بدیــن  ترتیــب  تکــراری و خســته 
گذاشــته شــود؛ ولــی بــا  کنــار  کشــید تــا او از تیــم  کــی روش  ای علیــه 
مخالفــت تنــد فرگــی همــراه شــد. حمایــت فرگــی از  دســتیارش بــا وجــود 
اعتــراض بازیکنــان و هوادارانــش تزلــزل ناپذیــر بــود. او مطمئــن بــود 
کــی روش پیــاده می کنــد، در طــول ســال های  آینــده در  کــه  سیســتمی  
اروپــا و لیــگ برتــر باعــث برتــری یونایتــد نســبت بــه رقبــا خواهــد بــود . 
ــای  ــه ج ــد ب ــورد و یونایت ــت خ ــن بس ــه ب ــو ب ــن و رونالدینی ــذب روب   ج
کــه هــر دو  کار، ســراغ دو بازیکــن جــوان رفــت. رونالــدو و رونــی  ایــن 
کــی روش  رکــورد  خریــد بازیکــن نوجــوان را شکســتند؛ بــا ایــن حــال 

کــه ایــن دو، دو بازیکــن جــوان بســیار خــوب هســتند  می دانســت 
کــه هســته تیــم را  تشــکیل خواهنــد داد. بــا ادامــه جســت وجو های 
کار تیــم بیاینــد کــه بــه   کــی روش بــرای جــذب بازیکنــان جــوان جدیــد 
بعضــی بازیکنــان دهــه نــود تیــم مثــل  روی کیــن و فیــل نویــل کــم کــم 
کمتــر بــازی می کردنــد. ایــن  گیگــز،  گذاشــته شــدند و باقــی مثــل  کنــار 
موضــوع خشــم هــواداران را نیــز بــه همــراه  داشــت و انــگار همــه چیــز 

رو بــه ســقوط بــود .
کــی روش، رود فــان نیســتلروی بــه عنــوان  بــا سیســتم 4-2-3-1 
کــه ایــن موضــوع بــا روح یونایتــد در  مهاجــم نــوک نقــش ایفــا می کــرد 
ــا بیــش از  خ در 11 بــازی آخــر خانگی شــان ب تضــاد بــود.  شــیاطین ســر
کــی روش در آن موقــع  کــه  کســب پیــروزی نشــدند  گل موفــق بــه  یــک 
گــر بــازی بــا بلکبــرن را بررســی  چنیــن پاســخی بــه  خبرنــگاران داد: ا
کنیــد، مــا  6     یــا 7 موقعیــت گل ایجــاد کردیــم کــه معمــوال بیــش از ایــن 
گلزنــی می کنیــم.«    اظهارنظــری کــه بــا مخالفــت هــواداران روبه رو شــد . 

انتقادها از سرمربی هلندی بی مورد است؟

کی روش؛ یک داستان تکراری فان خال در نقش 

  پنــدار خمارلــو افــزود: از مدت هــا قبــل آقــای طاهــری 
بازی هــای  برگــزاری  روی  برنامه ریــزی  و  مطالعــات 
کــرد و در ایــن  خانگــی را در باشــگاه پرســپولیس آغــاز 
نهادهــای  بــا  مختلفــی  هماهنگــی  جلســات  ارتبــاط 

گــون به ویــژه ســازمان لیــگ برتــر بــه  گونا
عنــوان متولــی اصلــی برگــزاری رقابت هــا 
ح و  داشــته  اســت. وی ادامــه داد: ایــن طــر
عملــی شــدن آن بــرای اولیــن بــار از مدت ها 
قبــل مــورد توجــه مدیریــت باشــگاه قــرار 
بــه  پرســپولیس  دیگــر  ســوی  از  گرفــت. 
عنــوان پرطرفدارتریــن باشــگاه در ســطح 

داخلــی  رقابت هــای  در  تیــم  عنوان دارتریــن  و  قــاره 
گران فوتبــال  بیشــترین پتانســیل را بــرای جــذب تماشــا
گاه فوتبــال ایــران از ایــن جهــت دچــار رکــود  دارد و هــر 
شــده اســت، هــواداران پرســپولیس رونــق دوبــاره ای بــه 

بخشــیده اند. آن 

کــرد: اســتقبال چشــمگیر هــواداران   خمارلــو خاطرنشــان 
کــه از ســوی  از بازی هــای اخیــر و در پــی اقدام هایــی 
مدیریــت باشــگاه انجــام شــد، باشــگاه پرســپولیس را 
کــرد در هماهنگــی بــا ســازمان لیگ برتــر از فصل  مصمــم 
میزبــان  کــه  بازی هایــی  برگــزاری  آینــده 
اســت را خــود بــر عهــده بگیرد.مدیــر روابــط 
کــرد:  عمومــی  باشــگاه پرســپولیس تصریــح 
کــه بارهــا  بــه طــور قطــع، تحقــق ایــن امــر 
اســت،  آمــده  میــان  بــه  آن  از  صحبــت 
باشــگاه  و  می کنــد  طلــب  را  زیــادی  کار 
بــا  امــر  ایــن  در  دارد  قصــد  پرســپولیس 
همــکاری ســازمان لیــگ برتــر، پیشــقدم شــود؛ چنــان که 
در بســیاری از نقــاط دنیــا شــرایط این گونــه اســت و ایــن 
امــکان اجــازه خواهــد داد باشــگاه ها نیــز خدمــات بهتری 
کــه  کــرده و از ظرفیت هایــی  ــه  ــه هــواداران خــود ارای را ب

وجــود دارد بهره منــد شــوند. بانــک ورزش

سال آینده برگزاری بازی ها به عهده باشگاه هاست
اســتقال   – پرســپولیس  پیشکســوتان  منتخــب  تیــم 
و منتخبــی از رســانه های ورزشــی، امــروز سه شــنبه از 
ســاعت 12 در ورزشــگاه دســتجردی واقــع در شــهرک 
کباتــان بــه مناســبت یادمــان و چهلمیــن روز درگذشــت  ا

ایــران فوتبــال  افســانه ای   ســرطایی 
همایــون بهــزادی و پیشکســوت ارزنــده 
بــه  احــدی،  رضــا  کشــورمان،  فوتبــال 

رفــت. خواهنــد  یکدیگــر  مصــاف 
عــادل  کــه  ورزشــی  رســانه های  تیــم   
خواهــد  حضــور  آن  در  هــم  فردوســی پور 
منتخــب  برابــر  حالــی  در  داشــت، 

علــی  کــه  می گیــرد  قــرار  آبــی  و  خ  ســر پیشکســوتان 
احــدی  رضــا  و  بهــزادی  همایــون  خاطــر  بــه  پرویــن 
کــرده اســت روی نیمکــت خواهــد نشســت تــا  اعــام 
جاســمیان  حمیــد  همچنیــن  کنــد.  هدایــت  را  تیــم 
ــد  ــر خواه ــت حاض ــم، روی نیمک ــوت ه ــزرگ پیشکس ب

بــود.
گفتنــی اســت علــی پرویــن آخریــن بــار در بــازی بــا ذوب   
عنــوان  بــه   1384 ســال  بهمــن   23 تاریــخ  در  آهــن، 
ــه البتــه در آن  ک ســرمربی پرســپولیس فعالیــت داشــت 

روز روی نیمکــت ننشســت.
مســئولیت هایی  آن،  از  پــس  پرویــن   
چــون عضــو هیئــت مدیــره و سرپرســت 
و  داشــت  نیــز  پرســپولیس  باشــگاه 
پرســپولیس  ســتارگان  بــازی  جریــان 
بــه  هــم  را  آ.ث.میــان  ســتارگان  و 
هدایــت خ پوشــان  سر ســرمربی   عنــوان 

کرد.  
ــام  ــا توجــه بــه در میــان بــودن ن ــار هــم ب پرویــن ایــن ب
کــه برایــش احتــرام خاصــی قایــل  همایــون بهــزادی 
شــرکت  فــردا  بــازی  در  کــرد  اعــام  هســت،  و  بــوده 

کــرد. خواهــد 

بازگشت پروین به دنیای مربیگری

امــا  کنــد  را وســط فصــل رهــا  ســیدجال می گویــد نمی خواهــد تیمــش 
مشــکات مالــی نفــت آزار دهنــده اســت: »مــن دوســت نــدارم تیمــم را 
کنــم. قبــا در تیم هــای دیگــر  تحــت هیــچ شــرایطی در نیم فصــل رهــا 
کــه در نیم فصــل تیمــم را رهــا  کــه بــودم از ایــن عادت هــا نداشــتم  هــم 
ــرم  ــه همس ــرم و اینک ــدن دخت ــا آم ــه دنی ــه ب ــا توج ــر ب ــرف دیگ ــم. از ط کن
ــه  ــا هــم ب ــم ت کــه در ایــران بمان گرفتــم  کمــک می کــردم تصمیــم  ــد  را بای
کنــم. مــن پیشــنهاد خــوب تیــم چینــی  کمــک  خانــواده ام و هــم بــه نفــت 
کــرده  کــردم تــا در نفــت باقــی بمانــم.« حســینی از قنبــرزاده حمایــت  را رد 
واقعــا  »مــا  می دانــد:  او  از  نشــدن  حمایــت  را  نفــت  مشــکات  عامــل  و 
ــا الجیــش قطــر  ــازی ب ــادی داریــم. وقتــی قنبــرزاده بعــد از ب مشــکات زی
کــه او چقــدر تنهاســت.  گفــت فهمیدیــم  آن حرف هــا را زد و حقایــق را 
کســی بایــد طــرف  کــه بــا چــه  از طــرف دیگــر مــا بازیکنــان نمی دانیــم 
کمــک می شــود. از  باشــیم. نــه اسپانســر داریــم و نــه از طرفــی بــه مــا 
طــرف دیگــر فکــر می کنــم اعضــای هیــات مدیــره هــم تاش هــای زیــادی 
کســی جوابگــوی مــا نیســت و در ایــن میــان بازیکنــان، مربیــان  نکردنــد. 
و مدیرعامــل باشــگاه تنهــا هســتند. قنبــرزاده تــاش زیــادی می کنــد امــا 
ــش  ــره پی کاری هــم نمی توانــد یک نف ــت و  ــد نیس ــی بن ــه جای ــتش ب دس
ــد فکــری اساســی در ایــن زمینــه صــورت بگیــرد.  ــه نظــر مــن بای ــرد. ب بب

ملی پوش پرسپولیسی قید لژیونرشدن را زد

برگشــت  دور  در 
سرویس ورزشی

اصغر قلندری 

بازی هــای نیمــه نهایــی 
روز  عصــر  ایــران،  والیبــال  برتــر  لیــگ 
جــاری  اســفندماه  نهــم  یکشــنبه 
بانــک  و  ارومیــه  شــهرداری  تیم هــای 
پیــکان  تیم هــای  ترتیــب  بــه  ســرمایه، 
بــا  را  خراســان  الحجــج  ثامــن  و  تهــران 

حساب 3 بر 1 شکست دادند.
کشــورمان از حساســیت  بازی هــای دور برگشــت پلــی آف لیــگ برتــر والیبــال 
کــه در بــازی رفــت، در  بســیار باالیــی برخــوردار بــود. تیــم شــهرداری ارومیــه 
کــرده  گــذار  خانــه والیبــال تهــران نتیجــه  را 3 بــر 1 بــه تیــم پیــکان تهــران وا
ــتاق  گر مش ــا ــزار تماش ــش از 6 ه ــور بی ــود، در حض ــت خ ــران شکس ــرای جب ــود ب ب
کــه بنــا بــه دســتور شــهردار ارومیــه، بــه طــور رایــگان در ســالن 6 هــزار  و پرشــوری 
کردنــد  نفــری غدیرشــهر عاشــقان والیبــال ایــران، ایــن بــازی را از نزدیــک تماشــا 
ــا  کردنــد، ب ــا تشــویق های بی امــان خــود تیــم محبــوب شهرشــان را حمایــت  و ب
ارایــه یــک بــازی منطقــی و حساب شــده و روی بازیگردانــی تماشــایی ســعید 
کاپیتــان خوش فکــر شــهرداری ارومیــه  معــروف، پاســور چیره دســت تیــم ملــی و 
آرمیــن  پــور  میــاد عبــادی  پــور،  پیــروت  فرهــاد  و درخشــش حامــد رضایــی، 
کــه  تشــکری و دریافت هــای بــی نقــص عبدالرضــا علیــزاده ) لیبــرو( در شــرایطی 
کشــاورزی هــم آســیب دیــد و بــه بیمارســتان منتقــل شــد، توانســتند 3 بــر  1  آرش 

ــد. ــازی رفــت را بگیرن ــده شــوند وانتقــام ب برن
تیــم شــهرداری ارومیــه در ایــن دیــدار در ســت های اول، ســوم وچهــارم بــا نتایــج 
22/25ــــ 20/25 و 14/25 بــه پیــروزی رســید و تنهــا ســت دوم را باحســاب 

ــرد. گ ــذار  گ 26/28 وا
بــر  نویــدی  مهــدی  و  فیــروزی  ابراهیــم  را  حســاس  بــازی  ایــن  قضــاوت 
از  بین المللــی  ممتــاز  داوران  پیشکســوت  صــدری  شــهباز  و  داشــتند  عهــده 
بــازی ایــن  در  فدراســیون  اعزامــی   ناظــران  حســن زاده،  یونــس  و   اصفهــان 

 بودند.
کشــورمان، میهمــان ویــژه ایــن بــازی  خــوان ســیچلو، مربــی آرژانتینــی تیــم ملــی 

کــه بازیکنــان هــر دو تیــم را زیــر ذره بیــن داشــت. بــود 
و امــا در ســالن مهــران مشــهد، تیــم بانــک ســرمایه 3 بــر 1 ثامــن الحجــج خراســان 

را شکست داد.
کــه بــا همیــن نتیجــه در دور رفــت بــه  کارخانــه  گردان ملــی پــوش مصطفــی  شــا
پیــروزی رســیده بودنــد، ایــن بــار هــم حریــف دندان گــرد و ســختکوش خــود 
گر و هــوادار دوآتشــه حمایــت  کــه از ســوی قریــب بــا 3 هــزار تماشــا را درحالــی 
بــه دســت را  بــا شکســت مواجــه ســاختند و جــواز حضــور در فینــال   می شــد، 

 آوردند.
ســتارگان ملــی پــوش تیــم بانــک ســرمایه تهــران اینــک منتظــر دیدارســوم دو 
کــه قــرار اســت روز چهارشــنبه  تیــم شــهرداری ارومیــه و پیــکان تهــران هســتند 
فینــال را در  تــا حریــف خــود  برگــزار شــود  تهــران  والیبــال  اســفند درخانــه   12 

 بشناسند.
کــه بــرای دومیــن بــار بــرای  کشــورمان  محمــد شــاه میری تنهــا داور بیــن المللــی 
قضــاوت بازی هــای المپیــک دعــوت شــده اســت، بــه اتفــاق وحیــد پورکاشــیان 
ــر عهــده داشــتند. محمدحســن خوشــدل، پیشکســوت  ــازی را ب قضــاوت ایــن ب
نیــز  بین المللــی  بازنشســته  داور  دیگــر  و حمیــد حق بیــن  المللــی  بیــن  داوران 

ناظــران ایــن بــازی  بــدون حاشــیه بودنــد. 

در دور برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر:

گرفت، سرمایه فینالیست شد!  ارومیه انتقام 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

عابدینی: باید برانکو را حفظ کنیم سه شنبـــــه  11 اسفند ماه 6139۴
ـــمـــاره 106 ســـــال دوم       ݡسݒ

ین تیم ذوب آهن قبل از دیدار با لخویا   تمر

عکس از ایمنا



 بازگشایی  »راه شاهی« 
به روی مردم اصفهان

 

اصفهــان  جهــان(  )نقــش  )ره(  امــام  میــدان  شــاهی  راه 
مرمتــی  عملیــات  نخســتین  از  ســال   20 گذشــت  از  پــس 
گشــوده گردشــگران  روی  بــه  نــوروز  روزهــای   در 

 می شود.
میــدان  شــاهی«  »راه  خطابخــش،  فریبــا  گفتــه   بــه 
نقــش جهــان، تنهــا مســیر ورود مقامــات عالی رتبــه صفــوی 
صورت گرفتــه  مرمت هــای  پایــان  بــا  کــه  اســت  بــوده 
میــدان  بــه مجموعــه  راه ورودی  بــه عنــوان  ایــن مســیر 
خواهــد قــرار  گردشــگران  اســتفاده  مــورد  )ره(   امــام 
شــده یــاد  راه  اصلــی  بدنه هــای  مرمــت  وی   گرفــت. 

بازســازی و احیــای برخــی دیواره هــا، احیــای نگهبانــی و 
کامــل مســیر بــه طــول 180 متــر و عــرض 5 متــر و  کف ســازی 
کانــال تاسیســات را از اقدامات ســال جاری دانســت. اجــرای 

مدیــر پایــگاه جهانــی نقــش جهــان از اســتقرار باجه هــای 
ــر  ــن راه خب ــابق ای ــای س ــل نگهبانی ه ــی در مح بلیت فروش
ــذر از  گ ــا  ــی ب ــهروندان اصفهان ــگران و ش گردش ــت:  گف داد و 
ایــن مســیر، می تواننــد در ابتــدا از عمــارت عالی قاپــو بازدیــد 

کــرده و ســپس بــه میــدان وارد شــوند.
پیــش از ایــن و در هفتــه میــراث فرهنگــی خطابخــش، بــار 
دیگــر از افتتــاح ایــن مســیر و بهره بــرداری از آن خبــر داده 
بــود؛ امــا تــا امــروز هنــوز خبــری از افتتــاح ایــن پــروژه نشــده 
ــی  ــارت عال ــر طــول، پشــت عم ــا 180 مت ــاهی ب اســت. راه ش
ــع غربــی میــدان امــام  ــان اســتانداری و در ضل قاپــو در خیاب
ــه روی مســجد شــیخ لطــف اهلل واقــع شده اســت.  )ره( و روب

ارتفــاع دیواره هــای ایــن راه، 5 متــر اســت.
گذشــته آن را »دولتخانــه  مبارکــه  نقــش   کــه در  عالی قاپــو 
از  نمونــه ای  دولتخانــه«  می خواندنــد،  »قصــر  و  جهــان« 
کاخ هــای  عهــد صفــوی بــا آثــاری از مینیاتوریســت  معمــاری  
معــروف عصــر صفــوی »رضاعباســی« اســت. ایــن بنــا در 
در طــول  و  زمــان  مــرور  بــه  و  داشــته  ســاده  ابتــدا شــکلی 
ســلطنت شــاه عبــاس اول طبقاتــی بــه آن افــزوده و در زمــان 
شــاه عبــاس دوم، ایــوان ســتوندار آن ســاخته شــد. ایــن بنــا 
در ضلــع غربــی میــدان نقــش جهــان و روبــه روی مســجد 
کاخ مــوزه عالــی قاپــو در تاریــخ 15  شــیخ لطــف اهلل قــرار دارد؛ 

ــید. ــی رس ــت مل ــه ثب ــماره 104 ب ــه ش ــاه 1310ب دی م

گردشگری

 برگزاری دوره معارف فاطمی  
با هدف بررسی شبهات فاطمیه 

جــان  حفــظ  راهــی  دو  بیــن  را  علــی)ع(  حضــرت 
جســارت  مقابــل  در  العمــل  عکــس  و  حســنین 
دشــمنان بــه حضــرت زهــرا)س( قــرار دادنــد و ایــن 
امــر بــا توجــه بــه قــدرت و شــجاعت زبانــزد و ســکوت 
معنــادار حضــرت علــی)ع(، اوج مظلومیــت ایشــان را 

می رســاند.
حجــت االســام و المســلمین دکتــر علیرضــا جــوادی 
سرپرســت نهــاد نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه 
معــارف  آموزشــی  دوره  در  اصفهــان  پزشــکی  علــوم 
روز   70 ســقیفه،  تــا  غدیــر  فاصلــه  فاطمــی  گفــت:  
هــزار  صــد  تســنن  اهــل  نقــل  طبــق  و  نبــود  بیشــتر 
نفــر در غدیــر خــم حضــور داشــتند؛ چگونــه چنیــن 
را  علــی)ع(  حضــرت  جانشــینی  عظیمــی   جمعیــت 
کــرده و تــن بــه ســقیفه دادنــد؟ ســخنان  فرامــوش 
کــرم)ص( را در روز عیــد غدیــر شــنیدند؛ امــا  پیامبــر ا
کثیــر، بعــد از غدیــر چــه اتفاقــی  بــرای  ایــن جمعیــت 
بــه  توجــه  بــا  چگونــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی  افتــاد؟ 
گــردن  قــدرت زبانــزد حضــرت علــی)ع(، طنــاب بــه 
مســجد  بــه  را  ایشــان  اجبــار  بــا  و  انداختــه  ایشــان 
آیــت اهلل معرفــت در  گفــت:  بردنــد،  بیعــت  جهــت 
ــد  گفتن ــن«  ــرآن و عهدی کاس »ق ــس  ــرم تدری ــک ت ی
ریشــه حــوادث فاطمیــه یــا داســتان ســقیفه و ... بــه 

ســه قــرن قبــل برمی گــردد. منبــع: شبســتان

 برگزاری پیش کنگره 
کرمان شهدای دانش آموز در 

از  کرمــان  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 
برگــزاری پیش کنگــره شــهدای دانــش آمــوز اســتان 
محمدمحســن  خبــرداد.  جــاری  اســفندماه   18 در 
اســتان  دانش آمــوز  شــهدای  کنگــره  گفــت:  بیگــی 
حضــرت  پســرانه  دبیرســتان  محوریــت  بــا  کرمــان 
دو  ناحیــه  پــرورش  و  آمــوزش  خمینــی)ره(  امــام 
تقدیــم  شــهید  دانش آمــوز   30 از  بیــش  کــه  کرمــان 
انقــاب اســامی  کــرده اســت، در روز 18 اســفند برگــزار 
پیش کنگــره  برگــزاری  از  همچنیــن  وی  می شــود. 
شــهدای دانــش آمــوز شهرســتان ها و مناطــق اســتان 
بــه صــورت نمادیــن از 18 تــا 22 اســفند خبــر داد.
هــزار و 207 شــهید دانش آمــوز  بــه  بیگــی  محســن 
کــرد  کرمــان اشــاره  انقــاب اســامی  ایــران در اســتان 
و افــزود: شــهدای دانــش آمــوز، یکــی از عوامــل اصلــی 
ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت در جامعــه هســتند.

منبــع: باشــگاه خبرنــگاران جــوان

معارف

ح جامــع و تفصیلــی شــهر   18 ســال پیــش، وقتــی طــر
اصفهــان تصویــب شــد، حــدود یــک هــزار خانــه  تاریخــی 
جانمایــی شــدند کــه حــاال فقــط نیمــی  از آن ها باقــی مانده 
اســت. از آن خانه هــای باقی مانــده هــم، فعــا 300 واحــد 
کــه فقــط 81 واحــد یــا 27 درصــد ایــن  شناســایی شــده 
گــر ایــن  مجموعــه در شــرایط »مطلــوب« بــه ســر می بــرد. ا
محاســبه در مقیــاس بزرگ تــر، یعنــی بــا آن هــزار خانــه ای 
گیــرد صــورت  شــد،  جانمایــی  تفصیلــی  ح  طــر در   کــه 

کــه فقــط هشــت درصــد از  ایــن نتیجــه حاصــل می شــود 
خانه هــای تاریخــی اصفهــان حالی خــوش دارند. شــورای 
تعــداد  گزارشــی،  در   91 ســال  اصفهــان  اســامی  شــهر 
ح تفصیلــی  خانه هــای تاریخــی شناســایی شــده در طــر
کــرد و همــان موقــع دربــاره  اصفهــان را 5 هــزار واحــد اعــام 
کاســته شــدن و تخریــب ایــن خانه هــا بــه همــه مســئوالن 
شــهری و اســتانی هشــدار داد. ســه ســال بعــد از آن هــم 
گردشــگری اســتان اصفهــان  مدیــر کل میــراث فرهنگــی و 
گفــت  کــرد و  تعــداد ایــن خانه هــا را 4 هــزار واحــد اعــام 
کــه حــدود 30 درصــد آن هــا بــا مشــارکت دولــت و بخــش 
ــان  ــهرداری اصفه ــد. ش ــری داد ه ان کارب ــر  ــی تغیی خصوص
آمــار خــودش را دارد؛ در بانــک اطاعاتــی ســازمان  امــا 
نوســازی و بهســازی شــهرداری، داده هــای 300 خانــه  

تاریخــی ثبــت شــده و هنــوز معلــوم نیســت 200 خانــه 
دیگــر، از مجمــوع خانه هــای باقی مانــده در تخریب هــای 
ح جامــع و تفصیلــی شــهر اصفهــان، بــه چــه  گســترده طــر
مدیــر  کفش ســازان،  جــال  شــده اند.  دچــار  سرنوشــتی 
ــط عمومــی  ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری  رواب
هــزار  آن  دربــاره  و  می زنــد  فاش بــک  یــک  اصفهــان 
خانــه تاریخــی اصفهــان بــه ایســنا می گویــد: ســال 1376 
کــه بــرای اصفهــان مصــوب شــد، یــک  ح تفصیلــی  در طــر
کــه بــه مــروز زمــان  هــزار خانــه تاریخــی جانمایــی شــد 

خانه هــای  جای شــان  و  تخریــب  آن هــا  از  تعــدادی 
ح  جدیــد ســاخته شــد. 18 ســال از زمــان تصویــب آن طــر
گذشــته و حــاال واحــد نوســازی و بهســازی در شــهرداری 
او  کنــد.  را حفــظ  شــهر  تاریخــی  آثــار  تــا  شــده  تشــکیل 
آغــاز  دوبــاره  خانه هــا  ایــن  شناســایی  می کنــد:  اضافــه 
شــد تــا بانــک اطاعاتــی جامعــی از خانه هــای تاریخــی 
 اصفهــان تهیــه شــود. در مرحلــه نخســت، موفــق شــدیم 
کــه  کنیــم  شناســایی  شــهر  در  را  تاریخــی  خانــه   300
آدرس  نقشــه،  عکــس،  از  متشــکل  جامعــی  اطاعــات 

بانــک  در  و  تهیــه  آن هــا  داخلــی  تزیینــات  و  معمــاری 
کفش ســازان می گویــد: بیشــترین  اطاعاتــی ثبــت شــد. 
ــه در ســه منطقــه  یــک، ســه و پنــج  تجمــع ایــن 300 خان
میدان هــای  اطــراف  در  بیشــتر  و  اصفهــان  شــهرداری 
)ع(  علــی  امــام  و  جهــان(  )نقــش  )ره(  خمینــی  امــام 
گفتــه او، از میــان 300 خانــه تاریخــی  )عتیــق( اســت. بــه 
شناسایی شــده در اصفهــان، 81 خانــه وضعیــت مطلــوب 
 83 و  مطلــوب  نســبتا  شــرایط  در  واحــد   122 دارنــد؛ 
خانــه در وضعیــت نامطلــوب بــه ســر می برنــد و حــدود 
ــتند.  ــازی هس ــت و بازس ــال مرم ــز در ح ــر نی ــد دیگ 10 واح
کیــد می کنــد: می خواهیــم نظــارت دقیقــی بــر روی  او تا
ــزار  ــت ه ــه سرنوش ــا ب ــا آن ه ــرد ت گی ــورت  ــا ص ــن خانه ه ای
کــه حــاال بــه نصــف رســیده اســت  خانــه  تاریخــی اصفهــان 
کفش ســازان بــر ایــن بخــش از ســخنانش  دچــار نشــوند. 
کــه بــودن یــا نبــودن ایــن خانه هــا  کیــد می کنــد  هــم تا
تعیین کننــده ای  نقــش  هیــچ  ملــی،  آثــار  فهرســت  در 
ایــن  از  یــک  اجــازه داده نمی شــود هیــچ  نــدارد؛ چــون 
تاریخــی  خانه هــای  بیــن  در  شــود.  تخریــب  خانه هــا 
کــه در فهرســت آثــار  شناسایی شــده، تعــدادی واحــد اســت 
ملــی ثبــت نشــده اند؛ ولــی مــا آن هــا را شناســایی،  مرمــت 

می کنیــم.  حفاظــت  و 

آمار تأمل برانگیز از خانه های تاریخی سالم اصفهان 

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  نمایندگــی  سرپرســت 
گردشــگری خاتــم از آغــاز عملیــات مرمــت و  دســتی و 

داد. خبــر  صالحــی  دکتــر  خانــه  ســاماندهی 
دکتــر  خانــه  داشــت:  اظهــار  دشــتی زاد  اصغــر  علــی 

تاریخــی  خانه باغ هــای  از  صالحــی 
بخــش  در  کــه  اســت  خاتــم  شهرســتان 
شــده  واقــع  هــرات  شــهر  در  و  مرکــزی 

. ســت ا
لحــاظ  بــه  بنــا  ایــن  داشــت:  بیــان  وی 
کلــی، یــک خانــه  بــاغ محســوب  الگــوی 
کلــی ال  کــه از لحــاظ پــان و فــرم  می شــود 

شــکل بــوده و در ضلــع جنــوب غربــی دارای دو طبقــه و 
در ضلــع دیگــر یــک طبقــه می باشــد. 

گفــت: ایــن بنــا، دارای تزییناتــی در نمــای خــود  وی 
گل هــای  و  اشــک  اشــکال  بــه  گچبری هــای  ع  نــو از 
ــه در  ــه صــورت قرین ــه ب ک ــی اســت  گلدان ــز  شــش پر و نی

کار رفتــه اســت و از دیگــر تزیینــات می تــوان بــه  نمایــه 
کــرد. کار رفتــه در خــط آســمان بنــا اشــاره  آجرهــای بــه 
سرپرســت میــراث فرهنگــی شهرســتان خاتــم افــزود: 
از  هــرات  صالحــی  دکتــر  خانــه  ســاماندهی  و  مرمــت 
محــل اعتبــارات ســال 1394 شــروع و در 
پایــان  بــه  آینــده  ســال  مــاه  اردیبهشــت 

می رســد.
پــروژه  ایــن  کــرد:  دشــتی زاد خاطرنشــان 
بــه صــورت امانــی و بــا آیتم هــای اجرایــی 
نماســازی  بدنــه،  دم گیــری  و  گل  ســیم 
آجــری، ســیم گل ســقف، نورپــردازی اجــرا 

خواهــد شــد.
ایــن بنــای تاریخــی در ســال 1387 بــا شــماره ثبتــی 
25102 در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 
اســت. خاتــم دارای 250 اثــر تاریخــی و فرهنگــی اســت 

ــزد نیــوز ــی شــده اســت. منبــع: ی ــر ثبــت مل کــه 56 اث

گردشگری خاتم: سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

تولد دوباره یک بنای تاریخی
بختیــاری  و  چهارمحــال  هنرمنــدان  بســیج  مســئول 
جشــنواره  دبیرخانــه  بــه  هنــری  اثــر   54 گفــت: 
ــتان  ــیج اس ــی بس ــای انقاب ــی و آواه ــرودهای حماس س

اســت. شــده  ارســال 
اســتانی  جشــنواره  در  بیگــی  مجتبــی 
انقابــی  آواهــای  و  حماســی  ســرودهای 
و  فرهنــگ  مهــر  ســالن  در  کــه  بســیج 
شــد  برگــزار  شــهرکرد  شهرســتان  ارشــاد 
ضمــن تشــکر از هنرمنــدان بــرای ارســال 
کــرد:  آثــار خــود بــه ایــن جشــنواره اظهــار 
مختلــف  بخش هــای  در  هنــری  اثــر   54

گــروه نــوازی و ســرود بــه ایــن جشــنواره  تک نــوازی، 
از  و  برگزیــده  اثــر  پنــج  تعــداد  ایــن  از  کــه  شــد  ارســال 
کــه در  کســانی  آن هــا تجلیــل شــد.وی بیــان داشــت: 
صــف مدافعــان حــرم قــرار می گیرنــد، دارای خانــواده 
کــه برایشــان اهمیــت فراوانــی دارد؛ امــا بــا ایــن   هســتند 

وجــود بــرای دفــاع از حــرم، جــان خــود را فــدا می کننــد 
کــه آثــار فاخــری در زمینــه  و بــر هنرمنــدان الزم اســت 

کننــد. تولیــد و عرضــه  مدافعــان حــرم 
بختیــاری  و  چهارمحــال  هنرمنــدان  بســیج  مســئول 
نباشــند  مدافعــان  ایــن  گــر  ا داد:  ادامــه 
کمــال آرامــش و  امــروز مــا نمی توانیــم در 
کنیــم و بــه برنامه هــای  آســایش زندگــی 
هنــری  مختلــف  زمینه هــای  در  خــود 
رســیدگی و آثــار هنــری ارایــه دهیــم و الزم 
ــوب  ــار مطل ــه آث ــا ارای اســت دیــن خــود را ب
هنــری بــه ایــن عزیــزان و خانواده هــای 

کنیــم. آن هــا ادا 
کــرد: شــهیدان مدافــع حــرم، نــه تنهــا دیــن  وی عنــوان 
ــه انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی  خــود را نســبت ب
کردنــد، بلکــه آن هــا دیــن خــود نســبت بــه حریــم   ادا 

کرده انــد. انســانیت را نیــز ادا 
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کرد: ح  مسئول بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری مطر

کنند هنرمندان چهارمحال و بختیاری باید به خلق آثار فاخر از مدافعان حرم مبادرت 

گهی ابالغ رای  آ
ونده:9401013 شماره دادنامه:1785 مورخ 94/11/8 شماره پر

العاده جلسه شعبه سی و سوم حقوقی شورای  یخ 94/11/3 در وقت فوق  تار به 
ونده کالسه  حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پر
ونده ختم رسیدگی  9401013 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پر
را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد. خواهان : حمید رضا خیر الهی - اصفهان 
بکرانی  حسین  خوانده:  الهی.  خیر  وشگاه  فر صدر  پاساژ  وی  ر وبه  ر رگ  بز بازار 
خصوص  در  شورا  قاضی  رای  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول   -
زند ایرج با وکالت آقای/ خانم.......... به طرفیت  دعوی آقای حمید رضا خیر الهی فر
زند امر اله با وکالت ............ به خواسته مطالبه وجه به میزان  آقای حسین بکرانی فر
بانک  92/10/28عهده  مورخ   342811 شماره  به  چک  فقره  یک  موجب  ریال   50/000/000
زی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی  کشاور
دن اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این  بو
اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیر غم ابالغ  از دارنده  اسناد 
ده  قانونی )نشر آگهی ( در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننمو
ده و دعوی  د به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمو و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خو
انکار و تردید  از  نیز مبری  ابرازی  ایراد و مستندات  و  از هرگونه تعرض  وحه مصون  مطر
باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز 
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه  دن خواهان در دعوی مطر ذینفع بو
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 
خواهان  درید  االشعار  فوق  تجاری  اسنادی/   اصول  سند/  د/اصل  وجو اینکه  به  نظر 
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به  دال
قاعده استصحاب دین وتوجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف 
مصوب 1387/4/18 و مواد 1257 – 1258 -1284 -1286 -1321-1324 – قانون مدنی 
 522-519-515-503-198-197-194 مواد  و  تجارت   314-311-310-286-249 مواد  و 
از  آ د م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی  ق 
قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000 ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده 
پرداخت مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال 165/000 ریال بابت خسارات دادرسی )و 
دی دادخواست و  و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و هزینه های دادرسی و ور
اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ 
یخ های سر رسید92/10/28  وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی از تار
تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه 
د در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف  و تعیین می شو
و  شورا  همین  در  علیه  محکوم  ناحیه  از  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست 
یخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم  وز از تار سپس ظرف 20 ر
قاضی  الف  34094/م   : شماره  باشد.  می  اصفهان  دادگستری  حقوقی  عمومی 

شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای  آ
یخ 94/3/9 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف  به تار

ونده کالسه  اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پر
ونده ختم رسیدگی  94-33 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پر
الهی - اصفهان  : حمید رضا خیر  و به شرح ذیل اعالم میدارد. خواهان  را اعالم 
وشگاه خیر الهی. خوانده: حمید رضا  رگ مقابل پاساژ صدر فر میدان امام بازار بز
خدایاری چادرچی  مجهول المکان خواسته: مطالبه رای قاضی شورا در خصوص 

به  خانم..........  آقای/  وکالت  با  ایرج  زند  فر الهی  خیر  رضا  حمید  آقای  دعوی 
 ............ وکالت  با  عباس  زند  فر چادرچی  خدایاری  رضا  حمید  آقای  طرفیت 
شماره  به  چک  فقره   2 موجب  یال  ر  3/500/000 میزان  به  وجه  مطالبه  خواسته  به 
به   .......... بانک  89/3/30عهده  مورخ   380353  –  89/4/26 مورخ   187808
دن  با عنایت به اصل تجریدی بو تادیه  انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد 
از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیر غم ابالغ قانونی 
ده و دلیلی بر پرداخت  در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننمو
وحه مصون  ده و دعوی مطر د به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمو دین یا ابراء ذمه خو
از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند 
دن  فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بو
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت و  خواهان در دعوی مطر
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 
لت و  د/اصل سند/ اصول اسنادی/  تجاری فوق االشعار درید خواهان دال اینکه وجو
ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده 
اختالف  حل  شوراهای  محترم  اعضاء  مشورتی  نظریه  به  وتوجها  دین  استصحاب 
قانون   –  1324-1321-  1286-  1284-  1258  –  1257 مواد  و   1387/4/18 مصوب 
-515-503-198-197-194 مواد  و  تجارت   314-311-310-286-249 مواد  و  مدنی 

519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفساریه 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 3/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 210/000هزار ریال بابت خسارات دادرسی )و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
دی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به  و هزینه های دادرسی و ور
دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند 
دعوی از تاریخ های سر رسید89/3/30 برای چک شماره 380353 و حواله به شماره 
187808 از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1394/1/17( تا زمان وصول بر مبنای نرخ 
د در حق خواهان  تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شو
وز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از  محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی  ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 ر
 : قابل   تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. شماره 

34089/م الف قاضی شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای  آ
اختالف  حل  شورای  حقوقی   11 شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   94/3/9 تاریخ  به 

ونده کالسه  اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پر
ونده ختم رسیدگی را اعالم  34/94 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پر
و به شرح ذیل اعالم میدارد. خواهان : حمید رضا خیر الهی - اصفهان میدان امام بازار 
وشگاه خیر الهی. خوانده: محمد رضا غفاری  مجهول المکان  رگ مقابل پاساژ صدر فر بز
زند  خواسته: مطالبه  رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای حمید رضا خیر الهی فر
زند نصراهلل  ایرج با وکالت آقای/ خانم.......... به طرفیت آقای محمد رضا غفاری فر
با وکالت ............ به خواسته مطالبه وجه به میزان 9000/000 ریال موجب 2 فقره چک 
رفاه  بانک  88/9/15عهده  مورخ   219235  –  88/8/15 مورخ   219234 شماره  به 
با عنایت به اصل  کارگران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
در  تجاری  اسناد  در  ایرادات  توجه  عدم  اصل   / تجاری  اسناد  دن  بو یدی  تجر
صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده 
دعوی علیر غم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال 
ده  د به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمو ده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خو ننمو

وحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار  و دعوی مطر
و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و 
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از  دن خواهان در دعوی مطر احراز ذینفع بو
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 
د/اصل سند/ اصول اسنادی/  تجاری فوق االشعار درید خواهان  حال نظر به اینکه وجو
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به  دال
قاعده استصحاب دین وتوجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف 
مصوب 1387/4/18 و مواد 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 استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل 
پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   9000/000 مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  مطالبه 
ینه نشر آگهی طبق  یال بابت خسارات دادرسی )و پرداخت هز مبلغ 210/000هزار ر
و  دادخواست  اوراق  و  دادخواست  دی  و ور و  دادرسی  های  ینه  هز و  قانونی  تعرفه 
تصدیق منضمات به دادخواست و و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند/ 
وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی از تاریخ های سر رسید88/9/15 و88/8/15 تا زمان 
د  وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شو
وز از تاریخ ابالغ  در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز از تاریخ انقضای  قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 ر
مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. 

شماره : 34090/م الف قاضی شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای  آ
 : رسیدگی  تاریخ   940930 ونده:  پر شماره   94/10/30 مورخ  دادنامه:1875  شماره 
94/10/26به تاریخ 94/10/27 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 7 حقوقی شورای حل 

ونده کالسه  اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پر
ونده ختم رسیدگی را اعالم و  940930 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پر
به شرح ذیل اعالم میدارد. خواهان : احمد صدیقی مورنانی - اصفهان – خ گلستان  - ک 
بنفشه – پ 286. خوانده: 1- ناصر ا... دادی 2- علیرضا امینی: هر دو مجهول المکان 
زند  خواسته: مطالبه  رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای احمد صدیقی مورنانی فر
رمضان با وکالت آقای/ خانم.......... به طرفیت آقای 1- ناصر ا....دادی 2- علیرضا 
زند ........با وکالت ............ به خواسته مطالبه وجه به میزان 30/000/000  امینی فر
یال موجب یک فقره چک به شماره 94/7/26 - 13536077 عهده بانک پست بانک  ر
یدی  ایران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجر
دن اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این  بو
اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیر غم 
ده  نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننمو ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور 
ده  د به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمو و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خو
نیز مبری  ابرازی  و مستندات  ایراد  و  از هرگونه تعرض  وحه مصون  و دعوی مطر
به گواهی عدم  با عنایت  و  مراتب فوق  بنابر  فلذا  اند  مانده  باقی  تردید  و  انکار  از 
از  آن  وحه و صدور  دن خواهان در دعوی مطر احراز ذینفع بو و  پرداخت صادره 
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 
د/اصل سند/  و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجو
لت و ظهور بر بقاء دین و  ید خواهان دال اصول اسنادی/  تجاری فوق االشعار در
و نظر به قاعده استصحاب  تا میزان مورد خواسته دانسته  اشتغال ذمه خوانده 
مصوب  اختالف  حل  شوراهای  محترم  اعضاء  مشورتی  یه  نظر به  وتوجها  دین 
1387/4/18 و مواد 1257 – 1258 -1284 -1286 -1321-1324 – قانون مدنی و 
مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 519-515-503-198-197-194-

یه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح  522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفسار
پیرامون  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب  چک  صدور  قانون  از  موادی 
یال بابت  خسارت قابل مطالبه خواندگان متضامنا را به پرداخت مبلغ 30/000/000 ر
پرداخت  )و  دادرسی  خسارات  بابت  یال  ر  165000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل 
دی دادخواست و  و ینه های دادرسی و ور ینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و هز هز
اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست وحق الوکاله وکیل/ وکالی 
انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند 
یخ های سر رسید94/7/26 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی  دعوی از تار
د در حق خواهان محکوم  بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شو
از  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر و ظرف بیست  رای صادره غیابی  نماید.  می 
یخ انقضای مهلت  وز از تار ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 ر
واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. 

شماره : 34109/م الف قاضی شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ رای  آ
جلسه  العاده  فوق  وقت  در  تاریخ 94/11/4  به  مورخ 94/11/6  دادنامه:1921  شماره 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
محتویات  به  توجه  با  شورا  قاضی  است.  نظر  تحت   941050 کالسه   ونده  پر و  است 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم میدارد. خواهان : اسفند یارامینی   پر
وشی امینی. خوانده: حشمت  آدرس اصفهان – فلکه ارتش – تاالر مهستان چینی فر
ونی آدرس مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام  ا... هار
مطلق خسارات دادرسی رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای اسفند یار امینی 
زند محمد صالح با وکالت آقای/خانم ..... به مطالبه آقای / خانم حشمت ا....   فر
پنج  میزان  به  به خواسته مطالبه وجه   ............ وکالت  با  ا....  آیت  زند  فر ونی   هار
میلیون ریال موجب یک فقره چک به شماره 592623 مورخه 89/11/7 عهده بانک 
سپه  به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی 
دن اسناد تجاری / واینکه خوانده دعوی علیر غم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی  بو
ده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه  حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننمو
وحه مصون از هرگونه تعرض  ده و دعوی مطر د به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمو خو
و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب 
دن خواهان در دعوی  فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بو
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده/ و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول  مطر
ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه 
لت و ظهور بر بقاء دین  ید خواهان دال د/اصل سند/   تجاری فوق االشعار در وجو
و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب 
یه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف و مواد 1257  دین وتوجها به نظر
-310-286-249 مواد  و  مدنی  قانون   –  1324-1321-  1286-  1284-  1258  –
ماده  و  م  د  آ  ق   522-519-515-503-198-197-194 مواد  و  تجارت   314-311
قانون  از  موادی  اصالح  قانون   2 ماده  الحاقی  تبصره  یه  استفسار قانون  واحده 
قابل  خسارت  پیرامون  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب  چک  صدور 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت  مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ر
بابت  آگهی  نشر  ینه  هز و  دادرسی  ینه  وهز یال  ر هزار  پنج  و  هشتاد  و  صد  مبلغ 
و  دادخواست  اوراق  و  دادخواست  دی  و ور و  دادرسی  های  ینه  )هز دادرسی  خسارات 
تصدیق منضمات به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند/ وجوه 
بر  وصول  زمان  تا  رسید)89/11/7(  سر  های  یخ  تار از  دعوی  مستند  تجاری  اسناد/ 
د در حق  مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شو
یخ ابالغ قابل  از تار وز  خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
یخ انقضای  وز از تار واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 ر
می  اصفهان  دادگستری  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  واخواهی  مهلت 

باشد. شماره : 34111/م الف قاضی شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



کودک تاثیر خنده بر خالقیت 

ریشــه شــکل گیری خالقیــت، در تربیــت فرزنــد اســت 
کــودکان  اســت.  کار  فرزنــد، ســخت  ترین  تربیــت  و 
دارنــد  خالقیــت  باشــند،  داشــته  نفــس  عــزت  گــر  ا
وقــت  نفــس،  عــزت  افزایــش  راه هــای  از  یکــی  و 
کــودک اســت. بــه عنــوان مثــال بــرای  گذاشــتن بــرای 
گل هــای یــک باغچــه بایــد بــه آن رســیدگی  پــرورش 

گذاشــت. کــرد و وقــت 
کــودک  بــا  بــازی  گفــت:  روانشــناس  مقــدم،  زهــرا 
کتــاب خوانــدن بــرای او و نــوازش او از روش هــای 
کــودک اســت. اولیــا  پــرورش عــزت نفــس و خالقیــت 
گــوش  کــودک  کــه بــه حرف هــای  بایــد یــاد بگیرنــد 
گــوش دادن  کــه ادای  کننــد  دهنــد؛ البتــه بایــد توجــه 
را درنیاورنــد؛ بلکــه بــا احتــرام قایــل شــدن بــه او تمــام 
گــر  کننــد و حتــی ا گــوش  حرف هــای او را بــه دقــت 

کار خــود را تعطیــل نماینــد. ــاز باشــد  نی
کــودک تــا 7 ســالگی محتــاج  ایــن روانشــناس افــزود: 
بــه  را  ریــز  کارهــای  نمی توانــد  و  اســت  کمــک  بــه 
کــودک  گــر در ایــن دوران  خوبــی انجــام دهــد؛ پــس ا
کارهایــش را بــه خوبــی انجــام دهــد و بــه  نتوانســت 
عنــوان مثــال غــذای خــود را زمیــن ریخــت، او را زیــر 
کــودک  ــرای  ــرا ایــن عمــل تلقینــی ب ــد؛ زی ســوال نبری
ــد. ــام ده ــود را انج ــای خ کاره ــد  ــه نمی توان ک ــت  اس

کــرد: اولیــا بــه دنبــال موقعیت هــای   وی خاطرنشــان 
عنــوان  بــه  باشــند؛  خــود  کــودکان  بــرای  تشــویقی 
کــودک پــازل ســاده ای را توانســت درســت  گــر  مثــال ا
کــودک  و  بدهنــد  او  بــه  ســاده  جایــزه  یــک  کنــد، 
ع  موضــو ایــن  نکننــد.  مقایســه  کســی  بــا  را  خــود 
افــراد  تمــام  بــرای  بلکــه  کــودکان،  بــرای  تنهــا  نــه 
کــس منحصــر به فــرد اســت و  صــادق اســت؛ زیــرا هــر 

کســی مقایســه شــود. اســتعداد آن هــا نبایــد بــا 
خــود  کــودکان  بــرای  والدیــن  کــرد:  اظهــار  مقــدم 
روابــط  و  کننــد  درســت  خاطره انگیــز  لحظــات 
احساســی و عاطفــی بــا آن داشــته باشــند. نــوازش 
محــدود  کودکــی  دوران  بــه  مــادر  توســط  کــودک 
نوجوانــان  مــادران  اســت  نیــاز  گاهــی  و  نمی شــود 

نماینــد. نــوازش  را  خــود 
کلینیک  هــای  از  بســیاری  در  کــرد:  تصریــح  وی   
گرفتــه  نــوازش در نظــر  بــرای  روانشناســی، تختــی 
ــی  کودک ــد و  ــی  خواب ــادر روی آن م ــه م ک ــت  ــده اس ش
کــودک خــود را  قــرار می گیــرد و  روی در روی مــادر 
کودکــی یــک  نــوازش می کنــد؛ زیــرا نــوازش در دوران 
عطــش اســت و اولیــا بایــد بــه طــور مرتــب بــه دنبــال 

باشــند. کــودک خــود  نــوازش  موقعیت هــای 
ایــن روانشــناس یــادآور شــد: اولیــا بایدهــا و نبایدهــا را 
کــودک خــود بــه حداقــل برســانند؛ زیــرا  در ارتبــاط بــا 
امــر و نهــی خالقیــت را می کشــد و در پــی اندیشــیدن 
کــودک را آزاد  تمهیداتــی در یــک محیــط بســیار امــن 
کارهــای خــود را انجــام دهــد و نگــران  بگذارنــد تــا 
کنــد  کثیــف  کــودک لبــاس خــود را  ــه  ک ایــن نباشــند 

یــا بــا دســت خــود غــذا بخــورد.

سرویس تربیت کودک؛

 انگشت اتهام 
به سمت شوهر مقتول

رســیدگی  آخــر  ایســتگاه  در  جنایــی  عالی رتبــه  قضــات 
ابهاماتــی  بــه  مــرگ  بــه سرنوشــت زن جــوان در چمــدان 
حــل  بــرای  پلیســی  بررســی های  خواســتار  و  برخوردنــد 
کیمیــای وطــن  ــزارش  گ ــه  ایــن معمــای پیچیــده شــدند. ب
بــه نقــل از ایــران، عصــر دوم آبــان مــاه ســال 89 یکــی از 
رفتگــران شــهرداری در رودخانــه ای واقــع در بزرگــراه رســالت 
کــه دور آن بــا طنــاب زرد بســته شــده  بــا چمــدان ســیاهرنگی 
بــود، روبــه رو شــد و آن را بیــرون کشــید.این مــرد وقتــی زیــپ 
کــرد، از وحشــت قدمــی  بــه عقــب برداشــت و  چمــدان را بــاز 
کــرد. دقایقــی بعــد  بالفاصلــه در آن را بســت و پلیــس را خبــر 
ــاالی ســر چمــدان  کالنتــری 136 فرجــام خــود را ب مأمــوران 
اطــراف چمــدان  در  زیــادی  تماشــاچیان  رســاندند.  مــرگ 
ســیاهرنگ ایســتاده بودنــد. همزمــان بازپــرس جنایــی نیــز 
سررســید و پــس از اطمینــان از وجــود جســد زن جــوان داخــل 
چمــدان، بررســی های جنایــی آغــاز شــد. در صحنــه پیــدا 
کــه قاتــل، جســد زن جــوان  شــدن چمــدان مــرگ دیــده شــد 
ــی  ــن درحال ــرده و ای ک ــه  ــا، مچال ــت و پ ــتن دس ــس از بس را پ
کبــودی و زخــم روی بــدن زن  کــه هیــچ آثــاری از  اســت 
که  ناشــناس نبود. در بررســی ها از این جســد مشــخص شــد 
عامــل جنایــت بــه خاطــر اینکــه بتوانــد آن را داخــل چمــدان 
کــرده اســت. کنــد، آن را بــا چســب بســته بندی  جاســازی 

دانســت  خفگــی  را  مــرگ  علــت  قانونــی  پزشــکی  وقتــی 
گاهــان پلیــس جنایــی بــرای شناســایی صاحــب جســد  کارآ
ــد  ــاش ش ــه ف ــا اینک ــد ت ــرنخی پرداختن ــت وجوی س ــه جس ب
ــدی  قربانــی زنــی بــه نــام مرضیــه اســت و خانــواده اش چن

گــزارش داده انــد. گم شــدن وی را بــه پلیــس  پیــش 
کــرد، گفــت:  وقتــی پــدر مرضیــه جســد دختــرش را شناســایی 
کــه مــرد بدرفتــاری اســت؛   از دامــادم شــکایت دارم؛ چــرا 
احتمــاال او دختــرم را بــه قتــل رســانده و بایــد مجــازات شــود. 
گاهــان شــوهر مرضیــه را تحــت بازجویــی قــرار  کارآ وقتــی 
گفــت: مــن در زمــان مــرگ مرضیــه در زنــدان  دادنــد، وی 
نــدارم.  قتــل همســرم هیــچ خبــری  از چگونگــی  و  بــودم 
کنیــد بی گناهــم و نمی دانــم چــرا پدرزنــم مــن را قاتــل  ــاور  ب
تجســس های  در  مــرد  ایــن  وقتــی  اســت.  کــرده  معرفــی 
کــه قاتلــی  پلیســی و قضایــی بی گنــاه شــناخته شــد، درحالــی 
بــرای چمــدان مــرگ پیــدا نشــده بــود، پرونــده بــا صــدور 
کیفری یک اســتان تهران فرســتاده  کیفرخواســت به دادگاه 
شــد و قضــات شــعبه دهــم دادگاه آن را تحــت بررســی قــرار 
کــه  بــود درحالــی  دادنــد و چــون قاتــل شناســایی نشــده 
تصــور می رفــت حکــم بــه پرداخــت دیــه از بیت المــال صــادر 
خواهــد شــد قضــات عالی رتبــه در بازخوانــی اوراق پرونــده 
بــر تأییــد ادعــای شــوهر مرضیــه مبنی بــر  مدارکــی مبنــی 
بــه  بــا زمــان وقــوع جنایــت  زنــدان وی  همزمانــی دوران 
ــه  ــرای بررســی بیشــتر ب ــده را ب ــان پرون ــد و آن دســت نیاوردن
دادســرای امــور جنایــی تهــران برگرداندنــد تا مشــخص شــود 
 کــه ایــن مــرد بــا چــه اتهامــی  و از چــه روزی بــه زنــدان رفتــه
 در چــه روزی آزاد شــده؛ شــاید در زمــان جنایــت در مرخصــی 
کســی در بیــرون از زنــدان نقشــه  بــوده اســت یــا بــا همدســتی 

قتــل را کشــیده باشــد.

  سفر بی بازگشت 
کودک مادر و دو 

کودکــش بــرای تحصیــالت دکتــرا   مهاجــرت یــک زن و دو 
در اســترالیا بهانــه ای بــود تــا پــدر خانــواده بــرای همیشــه 
کــه بــا حمایــت شــوهرش مهاجــرت  تنهــا بمانــد.  ایــن زن 
ــار  کن ــد  ــه نمی خواه ــان اینک ــا بی ــی ب ــد از مدت ــود، بع ــرده ب ک
کــرد. 25 بهمــن مــاه  کنــد، ایــن مــرد را شــوکه  وی زندگــی 
گلویــش را  کــه بغــض راه  ســال جــاری، مــردی در حالــی 
بســته بــود و اشــک می ریخــت روبــه روی قاضــی عمــوزادی 
گرفــت. وی در  از شــعبه 268 دادگاه خانــواده ونــک قــرار 
کــه در دام نقشــه  کنــد  کــه هنــوز نمی توانســت بــاور  حالــی 
گریــه می کــرد و می گفــت  همســرش افتــاده اســت، مــدام 
ــه از صحبت هــای ایــن  ک ــم را می خواهــم. قاضــی  بچه های
مــرد شــوکه شــده بــود، خواســت تــا وی بــه تشــریح جزییــات 
کــه در شــغل مهندســی  ماجــرا بپــردازد. فرهــاد 45 ســاله 
فعالیــت می کنــد و از وضعیــت مالــی خوبــی برخــوردار اســت، 
کــه همــکارم بــود و  گفــت: از ســال 80 بــا همســرم  بــه قاضــی 
کار می کردیــم، آشــنا شــدم و تصمیــم  در یــک پــروژه بــا هــم 
گرچــه ازدواجمــان از همــان ابتــدا  کنیــم؛  گرفتیــم ازدواج 
بــه هــم نمی خــورد، ولــی  بــود و فرهنگ هایمــان  اشــتباه 
پســر 4  یــک  و  ســاله   11 دختــر  یــک  ازدواج  ایــن  حاصــل 
کــه همــه دنیایــم هســتند. بــه خاطــر حضــور  ســاله اســت 
ــا اینکــه  ــا هــم خــوب باشــیم ت ــم ب ــم ســعی می کردی فرزندان
کنــم  کمکــش  همســرم از طریــق بورســیه از مــن خواســت تــا 
و وی را بــه اســترالیا بفرســتم تــا در رشــته مــورد عالقــه اش 
-هنرهــای اســالمی- امتحــان دکتــرا بدهــد و در دانشــگاه 
کنــد. مــن هــم بــه خاطــر خوشــحالی او  ســیدنی تدریــس 
کــردم...  فراهــم  را  و همــه شــرایط  قبــول  فرزندانمــان  و  
بــه آنجــا برویــم و  بــا هــم  کــه می توانیــم  بــود  گــرم  دلــم 
کارهــای  کنیم.همــه  شــروع  را  آرام تــری  و  جدیــد  زندگــی 
اقامــت همســر و دو فرزنــدم را انجــام دادم، هــر بــار بــرای 
تــا  را  آن هــا  ســرانجام  و  می پرداختــم  پــول  وی  کارهــای 
ببینمشــان؛  اینکــه  امیــد   بــه  می کــردم؛  بدرقــه  فــرودگاه 
شــد  صــادر  همســرم  دکتــرای  قبولــی  کــه   اما.....زمانــی 
ــان  ــش برایش ــت پی ــد وق ــی چن ــد؛ حت ــری نش ــر از او خب دیگ
گفــت  100 میلیــون تومــان پــول فرســتادم ولــی او پــس از آن 
کنــارش باشــم. تنهــا  دیگــر بــر نمی گــردد و نمی خواهــد مــن 
کــه دســتم بهشــان  دلنگرانــی  ام دوری از بچه هایــم اســت 
نمی رســد؛ نمی دانــم بایــد چــه کنــم؟  در اینجــا مــا همــه چیــز 
گذشــته دو  داشــتیم؛ خانــه، خــودرو، ویــال  و... حتــی ســال 
دانــگ خانــه ام را بــه نــام همســرم زدم تــا بدانــد برایــم مهــم 
کــرد، همه  کــه ســاز رفتــن را کوک  اســت؛ ولــی از 6 مــاه پیــش 

کــرد. چیــز تغییــر 
عمــوزادی  قاضــی  دلشکســته  مــرد  ایــن  ادعاهــای  بــا 
ــا  کار خــود قــرار داد ت ــه ایــن پرونــده را در دســتور  رســیدگی ب
ــا بتوانــد فرزندانــش را  راهــی پیــش روی ایــن پــدر بگــذارد ت
نــزد خــود بازگردانــد و شــکایت را علیــه همســرش تهیــه کنــد.

سرویس حوادث

آمریکایــی  محققــان  توســط  گرفتــه  صــورت  تحقیقــات 
نشــان می دهــد، انجــام آزمایــش خــون، می توانــد بهتریــن 
کنــد. حــدود  روش تــرک ســیگار را بــرای هــر فــرد مشــخص 
60 درصــد از افــراد در هفتــه نخســت تــرک، مجــددا بــه 

کشــیدن روی می آورنــد. ســیگار 
اندازه گیــری  پنســیلوانیا،  دانشــگاه  محققــان  گفتــه  بــه 
شــانس  می توانــد  بــدن  در  نیکوتیــن  تجزیــه  ســرعت 
کــرده و بهتریــن روش  موفقیــت تــرک ســیگار را مشــخص 
کنــد. ســرعت تجزیــه  تــرک را بــه فــرد ســیگاری پیشــنهاد 
کــه  نیکوتیــن در بــدن هــر فــرد متفــاوت اســت و افــرادی 
نیکوتیــن بــه ســرعت در بــدن آن هــا تجزیــه می شــود، بــه 

ســختی قــادر بــه تــرک ســیگار هســتند.
برنامه هــای  فــرد ســیگاری در  ایــن پژوهــش، 1240   در 
گرفتنــد؛ آزمایــش  مختلــف تــرک ســیگار مــورد بررســی قــرار 
خونــی بــرای تعییــن ســرعت تجزیــه نیکوتیــن در خــون از 

افــراد ســیگاری انجــام شــد.
تــرک شــامل چســب  از روش هــای  افــراد ســیگاری  ایــن 
اســتفاده  وارنســیلین  ســیگار  تــرک  داروی  یــا  نیکوتیــن 
در  کــه  اســت  نیکوتیــن  فاقــد  وارنســیلین،  می کردنــد؛ 
ــا عــوارض جانبــی ماننــد افســردگی و خطــر  برخــی مــوارد ب

اســت. همــراه  خودکشــی 
کــه نیکوتیــن در  نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد  افــرادی 
بــدن آن هــا بــا ســرعت عــادی تجزیــه می شــود و درعیــن 
کــرده بودنــد شــانس  حــال از داروی وارنســیلین اســتفاده 
بهتــری بــرای تــرک ســیگار  در مقایســه بــا اســتفاده کنندگان 

از چســب نیکوتیــن داشــتند.
ــابهی  ــه مش ــا نتیج ــز ب ــن نی ــه نیکوتی ــر تجزی کندت ــرعت  س
کــه ســرعت تجزیــه نیکوتیــن در  همــراه اســت؛ امــا افــرادی 
خــون آن ها بســیار باالســت، از شــانس بســیار کمتــری برای 
ــا اســتفاده از روش هــای مختلــف برخــوردار  تــرک ســیگار ب

هســتند. 

آزمایش خون،بهترین روش برای 
تعیین شانس موفقیت در ترک سیگار

کمــک  کــه بــه   اشــیای هوشــمند، یــک پلتفــرم بــاز اســت 
کنتــرل ســایر  اینترنــت اشــیا، امــکان اتصــال، مدیریــت و 
دســتگاه های هوشــمند را توســط یــک دســتگاه بــرای 

ــران فراهــم می کنــد. کارب
کــه از ســال  کــرده  کــره ای سامســونگ اعــالم  کمپانــی 
کمــک تکنولــوژی  آینــده، تلویزیون هــای SUHD بــه 
کنترلــی بــرای تمامــی   اینترنــت اشــیا، همچــون مرکــز 
دســتگاه های هوشــمند موجــود در خانــه عمــل خواهنــد 

کــرد.
از  تــا  دارنــد  را  قابلیــت  ایــن   SUHD تلویزیون هــای 
هوشــمند  اشــیا  کنتــرل  و  اتصــال  تکنولــوژی   طریــق 
بــه 200 دســتگاه هوشــمند دیگــر نیــز متصــل و از آن هــا 
نــور  کنتــرل  شــامل  پشــتیبانی  ایــن  کننــد.  پشــتیبانی 
و  یخچــال  وضعیــت  از  اطــالع  محیــط،  چراغ هــای  و 
بــاال خواهــد  کیفیــت  بــا  کنتــرل دوربین هــای امنیتــی 

بــود.
ویژگی هــای  سامســونگ،   ،CES  206 نمایشــگاه  در 
گذاشــته  بــه نمایــش  آینــده تلویزیون هایــش را  نســل 
گســتره  کــه در مرکــز  اســت. تلویزیون هــای هوشــمندی 
ع و در حــال افزایــش اینترنــت اشــیا قــرار خواهنــد  متنــو
کــه »گســترش  کــرده  کــره ای اعــالم  کمپانــی  گرفت.ایــن 
گام بزرگیســت  اینترنــت اشــیا در دســتگاه های مختلــف 
کــه در نهایــت منجــر بــه دســتیابی بــه تجربــه ای راحــت 
خواهــد  هوشــمند  خانه هــای  مزایــای  از  کاربــردی  و 

شــد.«
کاربــران توســط  هوشــمند  اشــیا  کنتــرل   امــکان 
به وســیله تلفن هــای همــراه هوشــمند و تلویزیون هــای 

SUHD به صــورت خــودکار میســر خواهــد بــود.
کاربــران به راحتــی  بــا اپلیکیشــن های اشــیای هوشــمند، 
دســتگاه های  تمــام  مدیریــت  و  اتصــال  می تواننــد 
کاربــری  هوشــمند خانــه خــود را از طریــق یــک رابطــه 
کــردن و  ــاز  ســاده بــه دســت بگیرنــد. امکاناتــی ماننــد ب
کنتــرل امنیــت محیــط  بســتن درب منــزل و همچنیــن 
کمــک تلویزیون هــای  ــه  ــا دوربین هــای مداربســته، ب ب

هوشــمند سامســونگ، امکان پذیــر خواهــد بــود.

 تلویزیون های هوشمند 
به اینترنت اشیا متصل می شوند

وضعیت آب و هوا
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اســترس  دچــار  دلیــل  بــی  اغلــب  مــن  روانشناســی:  ســرویس 
کنــار بیایــم و  می شــوم و نمی دانــم چطــور بایــد بــا ایــن شــرایط 

کنــم؟  کنتــرل  را  شــرایط 
دلیــل بــی  اســترس های  ایــن  کنتــرل  بــرای  راه   بهتریــن 
خــود  از  مواقــع  ایــن  در  اســت  خــوب  آن هاســت.  دربــاره  تفکــر 

کنیــد: »چــرا مــن اضطــراب دارم؟ آیــا ایــن مســئله تــا ایــن  ســوال 
اضطــراب  مــن  گــر  ا دارد؟  اهمیــت  و  اســت  تنش برانگیــز  حــد 
ــری  ــه بهت ــن نتیج ــراب م ــا اضط ــود؟ آی ــه می ش ــم، چ ــته باش نداش
فکــر  و  گاهــی  خودآ بــا  کنیــد  ســعی  طرفــی  از  می کنــد؟«  ایجــاد 
کنیــد. بــا  کــردن خــود  کــردن بــه اضطــراب موجــود تــالش در آرام 
تنفس هــای آرام و عمیــق بــرای چنــد لحظــه و تمرکــز بــر روی آن 
کنیــد  و ذهنتــان را بــه موضــوع دیگــری  آرامــش را در خــود ایجــاد 
معطــوف ســازید. شــاید در ابتــدا الزم باشــد در طــول روز چندیــن بــار 
ــادت  ــا ایــن تمریــن ذهــن را ع ــا ب ایــن تمریــن را داشــته باشــید؛ ام
بــرای  اســترس  جــای  بــه  نمانــد.  باقــی  اضطــراب  در  می دهیــد 
مســایل کــه اغلــب هــم کــم اهمیــت هســتند، ســعی کنید بــرای حل 
ــد. در افــکار تنــش  ــا مشــورت بگیری ــد ی کنی ــی را تعییــن  آن هــا زمان
گــر مســئله ای قابــل حــل نیســت،  زا باقــی نمانیــد و درجــا نزنیــد. ا

کنید.بــه عنــوان تمریــن  کمــک  کنیــد و از خداونــد طلــب  آن را رهــا 
هــر روز در زمانــی خــاص تمریــن ریلکسیشــن داشــته باشــید. حتمــا 
کنیــد  یــک فعالیــت ورزشــی مســتمر و منظــم داشــته باشــید. ســعی 
کــه می توانیــد  گذشــته زندگــی نکنیــد و بــه آن چیــزی  بــا خاطــرات 
کنیــد و مابقــی را در مســیرش بــه حــال خــود  تغییــر دهیــد، فکــر 
ــد و ســریع راه  ــد، تن ــاس اضطــراب داری ــه احس ک ــد. وقتــی  کنی ــا  ره
نرویــد یــا بــه دنبــال یــک سرگرمی باشــید. تجســم یــک منظــره زیبــا 
گاه  کنــد. هــر  می توانــد ذهــن شــما را از یــک موقعیــت اســترس زا دور 
کردیــد چشــم های خــود را ببندیــد و مکانــی آرام و زیبــا را در  فرصــت 
کنیــد. ســعی  کنیــد و آن را بــا تمــام وجــود حــس  ذهــن خــود مجســم 
کــردن بــه اضطــراب موجــود، تــالش در  گاهــی و فکــر  کنیــد بــا خودآ
ــخصی  ــان مش ــرکاری، زم ــام ه ــرای انج ــد.  ب کنی ــود  ــردن خ ک آرام 
کــه بــا تلفــن صحبــت می کنیــد، بــه  را اختصــاص دهیــد. زمانــی 

کارهــا، بهتــر اســت بــه راحتــی بنشــینید و بــه  جــای انجــام همزمــان 
کار می کنیــد  کامپیوتــر  کــه بــا  کنیــد و نیــز زمانــی  مکالمــه خــود تمرکــز 
بــه کار یــا پــروژه دیگــری نپردازیــد. از آنجایی که افراد شــاد بیشــتر از 
 دیگــران مایــل بــه کمــک بــه دیگــران هســتند، همیــاری بــا دیگــران
شــادی و رضایــت فــرد را افزایــش می دهــد و آرامــش دهنــده اســت. 
ــه طــور منظــم در یــک زمــان و در یــک  ــد ب تمریــن ریلکسیشــن بای
کســی مزاحمتــان نمی شــود،  کت هســت و  کامــال ســا کــه  مــکان 
کــه تنتــان هســت را بایــد شــل کنیــد.  انجــام شــود. لباســهای تنگــی 
کــت. یــک لبــاس راحــت بپوشــید. میتوانیــد روی  ــا  کفــش ی مثــل 
کــه بــرای ســر و دســتتان  زمیــن یــا تخــت بنشــینید یــا روی صندلــی 
گرهــم می خواهیــد دراز بکشــید، بایــد  هــم محافــظ داشــته باشــد. ا
کامــال راحــت  کنیــد. در هــر صــورت بدنتــان بایــد  پاهایتــان را دراز 

باشــد و هیــچ حــس ناراحتــی نداشــته باشــید.

کنترل   راهکارهایی برای 
استرس های بی دلیل روزانه

اصفهان

کرمان

یزد

چهارمحال و بختیاری

Cْ   15نیمه ابری

20   ْC

16   ْC

12   ْC

-۴   ْC

-3   ْC

2   ْC

-6   ْC

صاف

صاف

 ابری

کاربــران موبایــل همیشــه آرزو دارند فن آوری ای 
کــه نگرانــی آن هــا دربــاره تمــام  بــه بــازار بیایــد 
کنــد  شــدن شــارژ تلفــن همــراه را بــه نحــوی حــل 
 و ایــن آرزو احتمــاال بــه زودی محقــق خواهــد

ویسکانســین  دانشــگاه  محققــان  شــد.   
انــرژی  از  کــه  انــد  کــرده  ارایــه  را  فــن آوری ای 
شــارژ  و  بــرق  تولیــد  بــرای  رفتــن  راه  کینکــت 

می کنــد. اســتفاده  موبایــل  گوشــی 
متــر  هــر  ازای  بــه  می توانــد  آوری  فــن  ایــن   
وات   10 معــادل  انــرژی ای  روی،  پیــاده  مربــع 
معتقدنــد  فــن آوری  ایــن  خالقــان  کنــد؛  تولیــد 
افزایــش  کیلــووات   10 بــه  می توانــد  نیــرو  ایــن 
آوری  فــن  یــک  از  کفــش  ایــن  کنــد.  پیــدا 
اســتفاده  )حباب ســاز(   bubbler بــه   موســوم 

می کند. 
قطعــه  هیــچ  از  آن  در  کــه  آوری  فــن  ایــن 
دو  از  متشــکل  نشــده،  اســتفاده  مکانیکــی 
یــک  آن هــا  بیــن  کــه  اســت  صــاف  صفحــه 
وجــود رســانا  مــواد  بــا  شــده  پــر  کــم   فاصلــه 

 دارد.
کوچکــی  حفره هــای  بــا  پایینــی  صفحــه   
گاز تحــت  کــه به وســیله آن هــا  پوشــیده شــده 

می کنــد. ایجــاد  را  حباب هایــی  فشــار 
کــه  می شــوند  بــزرگ  آنقــدر  حباب هــا  ایــن   
پاییــن  و  کــرده  برخــورد  باالیــی  صفحــه  بــه 
حباب هــا،  رفتــن  پاییــن  و  بــاال  ایــن  می آینــد. 
بــرق تولیــد  و  رســانا  مایــع  حرکــت   باعــث 

 می شود.
بــه  قــادر  حاضــر  حــال  در  کــه  آوری  فــن  ایــن 
تولیــد بــرق 10 وات اســت، بــه راحتــی می توانــد 
کــه به حــدود 2 وات  گوشــی تلفــن همــراه را  یــک 
کنــد؛ البتــه در حــال حاضــر  بــرق نیــاز دارد، شــارژ 
کفــش  گوشــی بــه ایــن  وســیله ای بــرای اتصــال 

وجــود نــدارد.
فــن آوری  ایــن  اینکــه  بــرای  ســازنده  شــرکت   
اتصــال  آمــاده  و  کنــد  پیــدا  راه  کفش هــا  بــه 
تبلیغــات  بایــد  گوشــی های موبایــل شــود،  بــه 

دهــد. انجــام  برایــش  را  گســترده ای 

کفش! کمک  گوشی موبایل با  شارژ 

میدان امام اصفهان

ـــمـــاره 106 ســـــال دوم                ݡسݒ

داستان دو روباه
برنده بهترین عکس حیات وحش سال 2015

کــه پــس از مدتــی  خ را میبینیــد  در تصویــر یــک روبــاه ســر
کنــد. روبــاه  تعقیــب توانســته یــک روبــاه قطبــی را شــکار 
گونــه سگســانان  خ یــا روبــاه معمولــی فراوان تریــن  ســر
از  بیشــتر  ایــن حیــوان  اســت.  روبــاه  نــوع  بزرگتریــن  و 
بســیار  غذایــی  رژیــم  امــا  می کنــد  تغذیــه  جونــدگان 
خزنــدگان،  پرنــدگان،  خرگوش هــا،  و  دارد  متنوعــی 
کوچــک را هــم شــکار می کنــد  بی مهــرگان و ســم داران 
گیاهــان بــه خصــوص میوه هــا هــم تغذیــه  گهــگاه از  و 
کــه  گونــه دیگــری از روبــاه اســت  می کند.روبــاه قطبــی 
بــه خوبــی بــرای زندگــی در هــوای بســیار ســرد تکامــل 
کــه باعــث می شــود  کــرده و ضخیم تریــن خــز را دارد  پیــدا 
کنــد.  بتوانــد حتــی تــا دمــای منفــی 70 درجــه را تحمــل 
و  دارنــد  پرمــو  و  کوتــاه  پاهــای  و  مــدور  بدنــی  آنهــا 
گرمــا  گــرد اســت تــا دفــع  کوچــک و تقریبــًا  گوشــهای آنهــا 
کوچــک، تولــه  بــه حداقــل برســد. ایــن روبــاه جونــدگان 
فــک، ماهــی، پرنــدگان آبــزی و دریایــی را شــکار می کنــد. 
کــه  ایــن روبــاه هــا در تابســتان پوششــی متفــاوت دارنــد 
ســفید  زمســتان،  در  و  کوه هــا و صخره هاســت  برنــگ 
شــده و بــه رنــگ بــرف در می آینــد. در حــال حاضــر بــه 
نوعــی در جاهایــی ماننــد مکان هــای محصــور و پــر از 

غــذا زندگــی می کننــد.

عکس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید
شارژ گوشی موبایل با کمک کفش!

-« حدیث روز  »-

حضرت فاطمه)س( می فرمایند:
 پاداش خوشرویی در برابر مؤمن، بهشت است. 
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

نزاع چهار نفر بر سر انگور
چهــار نفــر بــا هــم دوســت بودند؛ عــرب، تــرك، رومی و 
ایرانــی؛ مــردی بــه آن هــا یــك دینــار پــول داد. ایرانــی 
گفــت: نــه!  گفــت: »انگــور« بخریــم و بخوریــم. عــرب 
گفــت: بهتــر اســت  مــن »عنــب« می خواهــم. تــرك 
»ُازُوم« بخریــم. رومی گفــت: دعــوا نکنیــد! اســتافیل 
چنــد  هــر  نرســیدند.  توافــق  بــه  آن هــا  می خریــم. 
همــه آن هــا یــك میــوه، یعنــی انگــور می خواســتند؛ 
ــرا راز و معنــای  ــد؛ زی ــر هــم می زدن از نادانــی مشــت ب
خــود  زبــان  بــه  کــدام  هــر  نمی دانســتند.  را  نام هــا 
گــر یــك مــرد دانــای زبــان دان  انگــور می خواســت. ا
آن جــا بــود، آن هــا را آشــتی مــی داد و می گفــت: مــن بــا 
ایــن یــك دینــار خواســته همــه شــما را می خــرم؛ یــك 
دینــار هــر چهــار خواســته شــما را بــر آورده می کنــد. 
شــما دل بــه مــن بســپارید، خامــوش باشــید. ســخن 
شــما موجــب نــزاع و دعواســت؛ چــون معنــای نام هــا 
در  و  اســت  نــام  در  شــماها  اختــالف  می دانــم  را 

ــز اســت. ــا و حقیقــت یــك چی صــورت؛ معن

غرور عابد
روزی حضرت عیسی از صحرایی می گذشت. 

ــغول  ــا او مش ــید و ب ــدی رس ــگاه عاب ــه عبادت در راه، ب
کــه  جوانــی  هنــگام،  ایــن  در  شــد.  گفتــن  ســخن 
از آن جــا  بــود،  نــاروا مشــهور  کارهــای زشــت و  بــه 
عیســی  حضــرت  بــه  چشــمش  وقتــی  می گذشــت. 
رفتــن  از  و  شــد  پایــش سســت  افتــاد،  عابــد  مــرد  و 
گفت:»خدایــا! مــن  بــاز مانــد. همــان جــا ایســتاد و 
گــر  ا کنــون  ا شــرمنده ام؛  خویــش  زشــت  کــردار  از 
کنــم؟!  کنــد، چــه  پیامبــرت مــرا ببینــد و ســرزنش 
خدایــا! عــذرم را بپذیــر و آبرویــم را مبر!«چشــم عابــد 
بلنــد  آســمان  ســوی  بــه  ســر  افتــاد،  جــوان  بــر  کــه 
ــا ایــن جــوان  ــا! مــرا در قیامــت ب گفــت: »خدای کــرد و 
خــدای  هنــگام  ایــن  در  مکــن!«  محشــور  گناهــکار 
کــه: »بــه ایــن  برتریــن بــه پیامبــرش وحــی فرمــود 
کردیــم و تــو را بــا  عابــد بگــو مــا دعایــت را مســتجاب 
آن جــوان محشــور نمی کنیــم. چــه، او بــه دلیــل توبــه 
ــت غــرور  و پشــیمانی، اهــل بهشــت اســت و تــو، بــه عِلّ

خ!« دوز اهــل  خودبینــی،  و 

حکایت


