
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شاهین شهر

سازمان تاکس��یرانی شاهین ش��هر به استناد مصوبه ش��ورای محترم 
سازمان مورخ 88/05/05 در نظر دارد خرید و نصب سیستم معاینه 

فنی خود را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضی��ان می توانند جهت دریاف��ت اوراق مناقصه و بازدید از محل 
تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 89/02/13 و جهت شرکت 
در مناقصه تا پایان وقت اداری روز س��ه شنبه مورخ 89/02/14 به 

دبیرخانه سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند.
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

(نوبت اول)آگهی مناقصه عمومی

(نوبت اول) 

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 

         آگهی مناقصه عمومی                       
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

ضمناً هزینه درج آگهی بعهده شرکت برنده مناقصه عمومی می باشد 

موضوع: گازرس��انی به روستاهای دشتک- نیسیاق- کوران آباد- یوسف آباد- 
افسرآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان اردل- دهستان پشتکوه

 شامل: 
1-2- اج��رای ش��بکه پلی اتیلن در س��ایزهای 63، 90 و 125 میلیمتر 35130 

متر
2-2- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 1000 عدد

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس
 www.nigc-chbgas.ir مراجعه فرمایید. 

شماره 89/06

موضوع: اجرای خط تغذیه روستای شاه نجف جهت گازرسانی به روستاهای 
شهرستان لردگان- پشتکوه فالرد 

شامل: 
1-2- اجرای خط تغذیه فوالدی به قطر 6 14028 متر

2-2- اجرای خط تغذیه فوالدی به قطر 4 120 متر
3-2- عملیات ساختمانی و الکتریکال ایستگاه TBS / 2500 یک مورد

4-2- ساخت و نصب و راه اندازی مکانیکال ایستگاه TBS / 2500 یک مورد
5-2- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک یک مورد

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت به آدرس
 www.nigc-chbgas.ir مراجعه فرمایید. 

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 

(نوبت اول) 

ضمناً هزینه درج آگهی بعهده شرکت برنده مناقصه عمومی می باشد. 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

         آگهی مناقصه عمومی                       شماره 89/08
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رهبر انقالب اسالمی:
نیروی انتظامی باید در کنار حفظ اقتدار خود 
محبت و صمیمیت با مردم را نیز داشته باشد

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه: 
رزمایش پیامبر اعظم 5، پایه قدرت امریکا 
را تهدید کرد

یکشنبه 5 اردیبهشت سالن مجموعه 
ورزشی کارگران اصفهان، میزبان مقامات 
استانی و ملی و نیز کارگران حوزه های 
مختلف مش��اغل اس��تان اصفهان بود. 
نمایندگان اصفهان در مجلس ش��ورای 

 اسالمی و نیز استاندار اصفهان از جمله میهمانان این مراسم بودند که به خاطر اهمیت 
فوق العاده مقام کارگران در این مجلس حاضر شده بودند.

 اس��تاندار اصفهان در این مراس��م با اش��اره به جمعیت کارگران اس��تان که 
حدود....

س��ید محمد حس��ینی در سلسله 
نشس��تهای خود ب��ا مدیران مس��ئول 
مطبوعات و خبرگزاری های کش��ور، 
ارتقاء کیف��ی و محتوایی رس��انه ها را 
سیاست اصلی این وزارتخانه در حوزه 
رسانه ها اعالم و بر پایبندی هر چه بیشتر 

رس��انه ها به اصول نظام، آرمانهای انقالب، حفظ منافع ملت و رعایت اخالق 
حرفه ای تأکید کرد. وی با بیان اینکه مبنا و اساس ارتباط دولت با رسانه ها رفاقت، 

دوستی و صمیمیت است ... 

استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: در انتخاب مدیران این استان 
ب��ه تعهد و توانایی افراد توجه کرده 

و از احدی توصیه نمی پذیرم. 
ب�ه گ������زارش ف������ارس، 

علی اصغر عنابستانی، ضمن اظهار ادب و ارادت به ساحت مردم استان 
چهارمح��ال و بختیاری، آنه��ا را مردمی فهی��م و پرورش دهنده مردان 
بزرگ دانس��ت و اظهار داشت: مردم این استان در دوران دفاع مقدس 

سهم مهمی در دفاع از کشور و ...

فرهنگ و هنر

شهرستانها

مشاور فرماندار اصفهان در امور بانوان گفت: طراحي 
لباس متحدالشکل براي بانوان شاغل در ادارات دولتي در 
دس��تور کار کمیته عفاف و حجاب اصفه��ان قرار گرفته 

است. 
عفت رمضانیان در گفتگو با فارس با اش��اره به اینکه 
فعالیت دفتر امور بانوان فرمانداري، زیرنظر دفتر امور بانوان 
استانداري اصفهان است، افزود: تمام برنامه ها، سیاست هایي 

است که از طریق مرکز امور بانوان ابالغ مي شود. 
وي با بیان اینکه در طول چهار سال گذشته از ابتداي 
دولت نهم اق��دام به راه اندازي کمیته ه��ا و کارگروه هایي 
در شهرس��تان ها کرده ایم، اظهار داش��ت: 70 تا 80 نفر در 
س��طح شهرس��تان از نماینده هاي امور بانوان و مشاوران، 
آموزش هایي را دیدند. مش��اور فرماندار اصفهان در امور 
بان��وان تصریح ک��رد: ارتقاي آگاهي مش��اوران به عنوان 
نخس��تین اق��دام براي افزایش س��طح آگاهي ه��ا، ترویج 
آموزه هاي دیني و تفریحي از فعالیت هاي دفتر امور بانوان 

در اصفهان است. 
وي با اش��اره به اینکه بازدی��د از اداره ها و ارگان هاي 
مختلف دولتي از دیگر برنامه هاي دفتر امور بانوان است، 
بیان داشت: براي آگاهي از وضعیت بانوان شاغل در ادارات 
ب��ه بازدید پرداخته و به برخ��ي از نهادهایي که مکان هاي 
نامناسب و سختي براي فعالیت بانوان داشتند، تذکرهایي 

داده شد و آنان فعالیت خود را اصالح کردند. 
وي ادامه داد: پیشنهاد متحدالشکل شدن لباس بانوان 
در ادارات دولت��ي از جمله بحث هاي کمیته اي تخصصي 

عفاف و حجاب در سال جاري بوده است. 
مسئول امور بانوان فرمانداري اصفهان با بیان اینکه براي 
بررس��ي و رس��یدگي به وضعیت شرکت هاي خصوصي 
جلس��اتي برگزار ش��ده اس��ت، گفت: براي رسیدگي به 
وضعیت بانوان ش��اغل در ش��رکت هاي خصوصي باید 
دستگاه ها و نهادهاي مختلفي با همکاري یکدیگر بر آنها 

نظارت کنند. 
وي با اشاره به اینکه سه طرح نیز در سطح شهرستان 
اصفهان زیر نظر دفتر امور بانوان برگزار ش��د، اضافه کرد: 
طرح رحمت، طرح توانمندس��ازي زنان ش��اغل و طرح 
توان افزای��ي زن��ان خان��ه دار براي کس��ب و کار از جمله 

طرح هاي برگزار شده است.

صفحه 2

طراحي لباس متحدالشکل براي 
بانوان شاغل در ادارات دولتي

تجلیل از کارکنان نمونه 
وزارت کار و امور اجتماعی

در انتخــاب مدیـران 
از احدي توصیه نمي پذیرم

هدف از نظارت بر فعالیت رسانه ها
ارتقاء جایگاه آنها در میان مردم است  

رئیس جمهور:

 تسلــط بر مـرزهـا
الزمه تأمین امنیت داخلی کشور است

شهرداری زیباشهر به استناد مجوز شماره 3/677/ش مورخه 88/12/4 شورای اسالمی شهر عملیات 
های زیر را با اعتبارات مندرج از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان 
می توانند تا تاریخ 89/2/16 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری زیباشهر واقع در شهر زیباشهر، 

بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شهدای محراب مراجعه فرمایند.
1- تکمیل ساختمان شهرداری با اعتبار: 3/000/000/000 ریال

2- زیرسازی و جدولگذاری خیابان مفتح با اعتبار: 1/500/000/000 ریال
3- تکمیل خانه فرهنگ آدرگان با اعتبار: 900/000/000 ریال

4- تکمیل خانه فرهنگ لنج با اعتبار: 600/000/000 ریال
5- احداث ساختمان زورخانه لنج با اعتبار: 600/000/000 ریال

6- تکمیل زورخانه خولنجان با اعتبار: 200/000/000 ریال
آدرس: اصفهان، زیبا شهر، بلوار امام خمینی )ره(

www.zibashahr.ir           info@zibashahr.ir           0335-5543775-6 :تلفن و نمابر

آگهی مزایده

فرهاد سلیمی - شهردار زیباشهر
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سراسری

غربی ه��ا س��رمایه گذاری ه��ای 
گس��ترده ای را برای دور کردن جوانان 
افغ��ان از هویت اس��المی خ��ود آغاز 
ک��رده و بدی��ن منظور ده ها کلیس��ا در 
والیت ه��ای مختل��ف افغانس��تان دایر 
کرده اند. دموکراس��ی به س��بک غربی 
که ارمغ��ان حضور کش��ورهای غربی 
در افغانس��تان اس��ت، تبعات ناگواری 
را ب��ر پیکره این کش��ور که 99 درصد 
از جمعیت آن مس��لمان هس��تند، وارد 
مربی��ان  آرام  اس��ت. خی��زش  ک��رده 
مس��یحی در میان اقش��ار مختلف مردم 
مسلمان افغانس��تان به ویژه دانشجویان 
ای��ن کش��ور، تحت نام دموکراس��ی از 
جمله عوارض ناگوار این دموکراس��ی 
غربی اس��ت. به گفته احمد ش��اه رجا 
یک محق��ق افغان برگزاری جلس��اتی 
ب��ه منظ��ور تبلیغ مس��یحیت ب��ه جای 
اس��الم یکی از حرکت ه��ای غربی ها 
در س��الهای اخیر در این کش��ور است. 
وی خاطرات خود از این جلس��ات را 
اینگونه بیان می کن��د: به مدت 3 هفته 
هر چهارش��نبه به این مرکز رفتیم و در 
کالس های آنها شرکت کردیم، در این 
چهار جلسه با تمام همکالسی ها آشنا 
ش��دیم و در جمع این دوس��تان کسی 
بود ب��ه نام »ذکی« که تازه از کلیس��ای 
بزرگ دهلی نو برگشته بود. وی بیشتر 
دانشجویان را تشویق می کرد تا به این 
گون��ه مراکز روی آورن��د. در گفتگو با 
او پی بردم که کلیس��ای دهلی نو از او 
خواس��ته بود تا افراد بیشتری را جذب 
کند و برای این هدف وی را به یک زن 
تایلندی در کابل معرفی کرده بودند. وی 
افزود: نام مستعار این خانم »بیجن« بود 
که جزء مقامات عالی رتبه بیمارس��تان 
خارجی کیور، مس��تقر در کابل بوده و 
در آن بیمارستان مسئول جذب پرسنل 
است. رجا اظهار داشت: به کمک ذکی 
توانستیم هفت کلیسای خانگی دیگر را 
کش��ف کنیم که 3 باب از این کلیساها 
در کارته 4 شهر کابل، 2 باب در کارته 
3، یک کلیسای بزرگ در سرک 4 سیلو 
و یک باب کلیسای دیگر در منطقه پل 
خشک در غرب کابل بود و جالب است 
که تمام این کلیساها در یک سمت شهر 
کابل واقع شده اند. رجا در ادامه اظهار 
داش��ت: جشن کریس��مس سال 2008 
که خودم نیز در آن ش��رکت داشتم در 
کلیس��ایی که در منطقه سیلو قرار دارد، 
برگزار شد که تعداد شرکت کنندگان در 
این جشن به 150 نفر می رسیدند. این 
ش��هروند افغان گفت: چهار ماه بعد از 
جشن کریسمس، به ما اطالع دادند که 

هیأت بلند پایه ای از کلیس��ای مرکزی 
اوکرای��ن برای بررس��ی از کلیس��اهای 
کابل، قندوز و بغالن به افغانستان سفر 
می کند و بعد از 10 روز در اردیبهشت 
1387 هیأت مذکور ش��امل 2 مرد یکی 
امریکایی به نام برد و دیگری اوکراینی 
به نام گریگوری و همس��ر و دخترش 
وارد کابل شدند و میهمانی را به افتخار 
کسانی که تازه مسیحی شده بودند، در 
رس��توران نگین آس��یا به راه انداختند. 
رجا در ادامه گف��ت: این هیأت پس از 
گفتگوی مفصل پیشنهاد داد، تا این 12 
نفر به اوکراین اعزام ش��وند و مدت 2 
سال در کلیسای اوکراین آموزش ببینند 
و پس از اخذ م��درک برای آموزش به 
افغانستان بازگردند. به گفته وی، برخی 
از تازه مسیحی ش��دگان از گریگوری 
خواس��تند ت��ا آنه��ا را غس��ل تعمی��د 
بدهند، که این درخواس��ت با اس��تقبال 
او مواج��ه ش��د و در منزل��ی در کارته 
3 کاب��ل که متعلق به ی��ک تبعه کره ای 
بود، مراس��م غس��ل تعمید آغاز شد. به 
گفته احمد ش��اه رجا، هیأت وارد شده 
از اوکراین در حین غسل تعمید به تازه 
مسیحی شدگان می گفتند، که با غسل 
تعمید، انس��ان مانند کودکی می ش��ود 
ک��ه تازه از مادر متولد ش��ده اس��ت و 
تمامی گناهان قبل��ی او هر چند بزرگ 
 باش��د بخشیده می ش��ود. وی تصریح 
کرد: این هی��أت تمامی متقاضیان را به 
نام عیس��ی مس��یح و خدا غسل تعمید 
دادن��د و بدین ترتیب ع��ده ای به دین 
جدید مسیحیت پیوستند. به گفته رجا، 
در نق��اط مختل��ف کابل ده ها کلیس��ا 
وج��ود دارد که آنها فقط موفق به دیدن 
هفت کلیسا ش��دند و صدها جوان در 
این کلیس��اها مش��غول آم��وزش آئین 
مسیحیت هستند، شاید این کلیساها به 
این دلیل در غرب کابل واقع ش��ده اند 
که تمامی دانشگاه های کابل در همین 
منطقه متمرکز هستند. این محقق افغان 
اف��زود: پس از تکمیل تحقیقات در این 
زمینه، گزارش��ی را به چندین مؤسس��ه 
اس��المی در کابل ارائ��ه کردیم، اما جز 
اظه��ار تأس��ف از آنها عک��س العمل 
دیگ��ری بروز نک��رد و یا ت��وان بروز 
عکس العملی را نداش��تند. احمد ش��اه 
رجا معتقد اس��ت: فقر فرهنگی و دینی 
ناش��ی از کم آگاهی جوانان، فقر مادی 
ک��ه یکی از حربه ه��ای جذب جوانان 
اس��ت و کم کاری علمای افغانستان از 
عوامل عمده گرفت��اری جوانان در دام 

مسیحیت است.

سرمایه گذاری گسترده غرب برای جذب 
جوانان مسلمان افغان )قسمت دوم( 

 حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر
 معظ��م انقالب اس��المی وظیف��ه نیروی 
انتظام��ی را در می��ان نیروه��ای مس��لح، 
وظیفه ای اس��تثنایی، بس��یار حس��اس و 
س��نگین و در عی��ن حال بس��یار ظریف 
دانس��تند و تأکید کردن��د: نیروی انتظامی 
بای��د در کنار حفظ اقتدار خود، محبت و 
صمیمیت با مردم را نیز داشته باشد و این 
دو ویژگی مهم نباید از هم جدا شوند.  

به گزارش ایرن��ا، فرمانده کل قوا در 
دیدار وزیر کشور و جانشین فرمانده کل 
قوا در نی��روی انتظام��ی، فرمانده نیروی 
انتظامی و جمعی از فرماندهان و کارکنان 
ای��ن نیرو، با تأکید بر اینکه حفظ همزمان 
ای��ن دو ویژگ��ی نیازمند فک��ر و برنامه 
ری��زی اس��ت، افزودند: نی��روی انتظامی 
باید ب��ا برنامه ریزی دقی��ق، این ویژگیها 
را تبدی��ل ب��ه نش��انه های کم��ی و قابل 
ان��دازه گیری کند، تا بتوان براس��اس آنها 
عملکرد بخشهای مختلف را بررسی کرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از 
ضروریات نتیجه بخ��ش بودن فعالیتهای 
نیروی انتظامی را هماهنگی با دستگاههای 
مسئول برشمردند و خاطرنشان کردند: از 
جمل��ه هماهنگی ه��ای الزم، هماهنگی 
میان نیروی انتظامی، وزارت کشور و زیر 
مجموعه های مرتبط آن به ویژه ش��ورای 

امنیت کشور است. 

رهب��ر انقالب اس��المی ب��ا تأکید بر 
اینک��ه وظیفه اصلی نیروی انتظامی مقابله 
با فساد اعم از بی نظمی، اغتشاش گری، 
قاچاق، دزدی، ناامنی و مواد مخدر است، 
خاطرنش��ان کردند: الزمه اصل��ی مقابله 
با فس��اد، نبود فس��اد حت��ی در کمترین 
 میزان، در دس��تگاه مقابله کننده با فس��اد 

است. 
ایش��ان آگاهی کام��ل از مس��ائل را 
یکی از نیازهای حیات��ی، نیروی انتظامی 
دانستند و افزودند: اگر این آگاهی وجود 
داش��ته باش��د، در برخورد با مجرمان به 
مردم آسیبی نخواهد رسید. رهبر انقالب 

اس��المی با تأکید بر حساسیت و ظرافت 
کار نیروی انتظام��ی در مقابله با مجرمان 
انتظام��ی  نی��روی  کردن��د:  خاطرنش��ان 
برخالف س��ایر نیروهای مس��لح، با یک 
دشمن آشکار مواجه نیست بلکه مجرمان 
در می��ان مردم ق��رار دارن��د و نیروهای 
انتظام��ی باید همچون ی��ک جراح حاذق 
و ماهر، غده س��رطانی را ب��دون آنکه به 
اعضاء و جوارح بدن آس��یبی وارد شود، 

خارج کنند. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای نیروی 
انتظام��ی را به رفتار مناس��ب، صحیح و 
صمیمی در برخورد با مردم توصیه مؤکد 
کردن��د و افزودن��د: حفظ اقت��دار نیروی 
انتظام��ی در مقابل دی��دگان مردم یکی از 
واجبات اس��ت که در کنار آن، احترام به 
مردم نیز از واجبات اس��ت و این دو باید 
همزاد یکدیگر باش��ند. ایش��ان همچنین 
نیروی انتظامی را به برخورد کاماًل جدی 
با مفاسد اجتماعی توصیه و تأکید کردند: 
باید در مقابل کج روی و عمل مفس��دانه 
فردی، اجتماعی، و سیاس��ی به طور قاطع 
برخورد شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودن��د: در برخورد با برخ��ی افراد که 
تعمداً یا از روی بی توجهی چهره جامعه 
را از لح��اظ دینی، نجابت و عفاف خارج 
می کنن��د نیز، بای��د برخ��وردی قوی و 

صحیح انجام شود. 

رئیس جمهور گفت: ایران در عرصه 
مبارزه با مواد مخ��در در جنگی جدی با 
کسانی قرار دارد که با باندهای ثروت بین 

المللی همدست هستند. 
به گزارش واح��د مرکزی خبر، آقای 
احم��دی ن��ژاد در پانزدهمی��ن همای��ش 
فرمانده��ان، رؤس��ا و مدی��ران نی��روی 
انتظامی، کش��ف بیش از یک سوم از مواد 
مخ��در وارد ش��ده به کش��ور را از جمله 
کارهای بس��یار بزرگ این نیرو دانس��ت. 
رئی��س جمهور عرص��ه مواد مخ��در را 
عرص��ه جنگی جدی با اس��تعمارگران و 
مراکز مرتبط با ثروت بین المللی دانست 
و گفت: امس��ال باید کنترل اعتیاد به مواد 
مخدر، زیر پوش��ش قرار دادن معتادان و 
ترک دادن آنها ب��ا روش های مختلف با 
جدیت بیش��تر ادامه یابد و امس��ال سال 

کامل کردن طرح ها باشد.
 احمدی نژاد با اش��اره ب��ه ادعاهای 
برخی کش��ورها مبنی بر هزینه کردن صد 
میلی��ارد دالر برای مقابله ب��ا مواد مخدر 
اف��زود: معل��وم اس��ت که در ای��ن زمینه 
هم، همچ��ون مبارزه با تروریس��م دروغ 

می گویند. وی آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران را برای اجرای طرح های مش��ترک 
برای مقابله ب��ا قاچاقچیان مواد مخدر، با 
اس��تفاده از تجربیات ارزشمند کشورمان 
اع��الم کرد و گف��ت: آنها نم��ی خواهند 
ریش��ه مواد مخدر خشکانده شود و ما در 
ای��ن عرصه با نفاق و دورویی و کس��انی 
که با باندهای قاچاق همدس��ت هس��تند، 

مواجه هستیم. 
احم��دی نژاد رس��اندن کنترل مرزها 

ب��ه 60 درصد را از دیگر اقدامات بس��یار 
خ��وب نیروی انتظامی دانس��ت و گفت: 
باید با برنامه ریزی مناس��ب کنترل مرزها 
به صد در صد برسد، زیرا تسلط بر مرزها 
الزمه تأمین امنیت داخلی کش��ور است. 
رئیس جمهور همچنین از برخی کشورها 
ب��ه خاط��ر ب��ه وج��ود آوردن و تجهیز 
گروه های تروریستی انتقاد کرد و افزود: 
باید در سه، چهار سال آینده وضع تأمین 

امنیت مرزهای کشور کامل شود. 
حج��م  و  تن��وع  ن��ژاد  احم��دی 
انتظامی را بس��یار  مأموریت های نیروی 
گسترده و غیرقابل مقایسه با دستگاه های 
دیگر دانس��ت و گفت: بای��د این نیرو با 
تالش بیش��تر به نیرویی الگو در اخالق، 

محبت و کارآمدی تبدیل شود. 
رئیس جمهور همچنین با اشاره به دو 
و سه برابر شدن اعتبارات نیروی انتظامی 
در برنامه ه��ای س��وم و چهارم توس��عه 
افزود: دولت ده��م این افزایش اعتبارات 
را همچن��ان ادام��ه می ده��د و از هی��چ 
 کمکی به نیروی انتظامی مضایقه نخواهد

 کرد.

جانش��ین فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پیامبر اعظم  پاس��داران گفت: رزمای��ش 
)ص( 5 ب��ا نش��ان دادن توانمندی ه��ای 
جمهوری اسالمی ایران، پایه بودن قدرت 

امریکا را مورد تهدید قرار داد.    
به گ��زارش ایرنا، دریادار علی فدوی 
جانش��ین فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی گفت: آنچه 
در رزمایش پیامبر اعظ��م 5 تدارک دیده 
ش��ده بود، مرحله به مرحله انجام ش��د و 
همچون گذشته که الطاف خداوند شامل 
حال م��ا بود، تمام مراح��ل این رزمایش 
طب��ق برنامه پیش رفت. فدوی افزود: این 
رزمایش همانند رزمایش های گذشته که 
در مقاطع زمانی ویژه ای انجام می دادیم 
اثرات مثبتی داشته است. جانشین فرمانده 
نیروی دریایی سپاه با اشاره به تهدیدهای 
صورت گرفته دش��من تصریح کرد: این 
بار هم در پی تهدید احمقانه ای که برخی 

دش��منان ما داشتند، که طبق فرموده رهبر 
معظم انقالب، دش��من چهره روباه منش 
خود را نش��ان داد، رزمندگان ما رزمایش 
پیامبر اعظم 5 را تدارک دیدند تا در یکی 
از حس��اس ترین نقاط دنیا نش��ان دهند 
که ه��م توانمندی برق��راری امنیت برای 
خودم��ان و کش��ورهای منطق��ه را دارند 
و هم حداکثر تهدی��د را می توانند برای 

دشمنان خود اعمال کنند. 
ف��دوی افزود: دش��من ما مس��لمًا از 
ابزاری که مربوط به آنها نیس��ت و متعلق 
به کش��ورهای منطقه اس��ت، می خواهد 
برای س��لطه ب��ر دنیا اس��تفاده کند و این 

موردپسند کشورهای منطقه نیست. 
جانش��ین فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاسداران به توانمندی های رزمندگان در 
رزمایش پیامبر اعظم 5 اشاره کرد و افزود: 
توانمندی های جمهوری اس��المی ایران 
در مقابله با دش��من به میزانی اس��ت که 

قادر هس��تیم در جای جای خلیج فارس، 
تنگه هرمز و آبهای آزاد، پایه بودن قدرت 

امریکا را مورد تهدید قرار دهیم. 
فدوی به مرحله پایانی رزمایش پیامبر 
اعظم 5 اشاره کرد و ادامه داد: ما در نقاط 
مختلف توسط سیستم های موشک انداز 
خود، به یک هدف واحد ش��لیک کردیم 
که هم��ه آنها به هدف اصاب��ت کرد. این 
بدین معنی اس��ت که هیچ هدفی در هیچ 
جایی نیست که از تیررس موشک های ما 
خارج باشد، هر چند هم که به لحاظ ابعاد 
و توانمندی ه��ای الکترونیک و سیس��تم 

هایش بزرگ باشد. 
وی در پای��ان اف��زود: آمریکایی ه��ا 
تجرب��ه کردند که ما در همه جا هس��تیم 
ب��رای اینکه آنه��ا را م��ورد اصابت قرار 
دهی��م و در مقاب��ل هی��چ جایی نیس��ت 
 که آنه��ا بتوانند ما را م��ورد اصابت قرار 

دهند. 

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر 
اینکه در سریع ترین زمان، الیحه دفاع از حقوق 
مالکیت معنوی به مجلس ارائه می شود اظهار 
داشت: دولت با تمام وجود برای حمایت از 

حقوق مؤلفان تالش می کند.    
به گزارش ایرنا، محمدرضا رحیمی در 
نخستین همایش حقوق مالکیت ادبی � هنری 
و حق��وق مرتبط، گفت: پاس��داری از حق 
مالکیت معنوی و هنری از حقوق مسلم در 
جامعه ما و همه جوامع است. رحیمی تأکید 
کرد: همان طوری که در بخش های مختلف از 

عوامل مختلف پاسداری و حمایت می شود، 
در این بخش نیز باید مالکان معنوی و هنری 
مورد حمایت قرار گیرند. وی در ادامه اظهار 
داش��ت: ما باید این حقوق را از سوی همه 
دس��ت اندرکاران و عوام��ل مؤثر در جامعه 
مورد مراقبت قرار دهیم تا از تعرض مصون 
بماند. رحیمی ادام��ه داد: برخی افراد ادعای 
مس��لمانی می کنند ولی به حقوق صاحبان 
اندیشه و هنر دستبرد می زنند چگونه می توان 
ادعای مسلمانی داشت ولی با تهمت و افترا 

افکار جامعه را مخدوش کرد. 

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
ما در مراقبت از تولیدات معنوی، فرهنگی و 
ادبی در کشور عقب هستیم، گفت: باید در 
به رسمیت شناختن حقوق تولیدکنندگان آثار 
معنوی و ادبی تالش کنیم و آثار آنان را پاس 
بداریم. معاون اول رئیس جمهوری در بخش 
دیگری از سخنانش تأکید کرد: دولت وظیفه 
خ��ود می داند در این بخش در س��ریع ترین 
زمان ممکن الیح��ه دفاع از حقوق مالکیت 
معنوی و ادبی را هر چه سریع تر به مجلس 

ارائه دهد.

مرتض��ی تمدن گفت: با توجه به تأکید رئیس جمهوری باید برگزاری نمایش��گاه های 
عرضه مس��تقیم کاال از حالت مقطعی و مناس��بتی خارج و به صورت مس��تمر و دائمی 

ایجاد شود. 
وی ب��ا اع��الم آمادگی حمایت از ایجاد نمایش��گاه های دائمی، اف��زود: آثار و برکت 
برگزاری نمایش��گاه نصیب مردم می ش��ود و تالش می کنیم هرچه زودتر ایجاد ش��ود. 
اس��تاندار تهران با بیان اینکه بخش خصوصی باید در این زمینه پیش��قدم باش��د، اظهار 
داشت: ایجاد نمایشگاه های دائمی باید با همکاری اصناف و مجامع امور صنفی صورت 
پذیرد و اس��تانداری تهران هم با ارائه تسهیالت حمایت خواهد کرد. تمدن درخصوص 
مکان برگزاری نمایش��گاه گفت: مجامع امور صنفی چند نقطه از استان را برای برگزاری 
نمایشگاه پیشنهاد داده است که باید بررسی شود. وی خاطرنشان کرد: پرداخت اعتبار و 
تقویت بخش خصوصی برای س��اخت س��الن های مورد نیاز در نمایشگاه از برنامه های 

استانداری تهران در این خصوص است.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: طبق وعده ش��هردار 
تهران،  باید کار س��اخت پروژه ش��هر آفتاب، زمس��تان 88 پایان می یافت و نمایش��گاه 
بی��ن المللی کتاب تهران، امس��ال در این محل برگزار می ش��د، اما متأس��فانه این اتفاق 
نیفت��اد. محس��ن پرویز در گفتگو ب��ا ایرنا،  اف��زود: محمدباقر قالیباف )ش��هردار تهران(، 
اواخ��ر س��ال 85 زمانی که بح��ث انتقال نمایش��گاه بین المللی کتاب از محل س��ابق به 
مصل��ی ام��ام خمین��ی )ره( مطرح بود، در مصاحب��ه ای به جدیت قول داد که طی س��ه 
 س��ال، محل ش��هر آفتاب احداث و کلیه نمایش��گاههای بین المللی ب��ه این محل منتقل 

خواهد شد. 
پروی��ز اظهار داش��ت: ش��هردار ته��ران در آن مقطع، به وزارت اش��اد نی��ز توصیه 
کردن��د که ش��رایط کمب��ود فضا، مش��کالت ناش��ی از رفت و آم��د، مس��ائل امنیتی و 
 مس��ائل دیگری که در محل س��ابق وجود داش��ت، را تحمل کنند تا ش��هر آفتاب آماده 

شود. 
معاون فرهنگی وزیر ارش��اد تصریح کرد: به هرحال، وعده آقای شهردار محقق نشد 
و ما مجبور ش��دیم ک��ه مجدداً نمایش��گاه را در مصلی برگزار کنی��م. وی در عین حال 

 

گفت: البته ش��هرداری به ویژه ش��هرداری منطقه 7 در برگزاری محل مصلی در این ایام، 
 همکاری قابل توجهی داشته و مشکالت ما با همکاری نهادهای مختلف شهری، به حداقل 

رسیده است. 
پرویز با اشاره به ضرورت جابجایی نمایشگاه بین المللی تهران گفت: نوع معماری، 
طراحی و مهندس��ی این نمایش��گاه از رده خارج است، گرچه تعدادی از سالن های این 
نمایشگاه به روز نگاه داشته شده تا فعاًل پاسخگوی نیاز باشد، ولی عمدتًا سالن های آن 

کوچک و پراکنده است.

وزیر خارجه لبنان:
مقابله با سالح های رژیم صهیونیستی 

تکلیف کشورهای خاورمیانه است 
وزی��ر خارجه لبنان گف��ت: امروزه برای کش��ورهای خاورمیانه تکلیف اس��ت که با 
همکاری یکدیگر با س��الح های هس��ته ای موجود نزد رژیم صهیونیستی مقابله کنند. علی 
الش��امی وزیر خارجه لبنان در گفتگو با فارس تأکید کرد: متأس��فانه کش��ورهای غربی و 
در رأس آنها امریکا با عنوان اس��تفاده صلح آمیز، س��الح های هس��ته ای و کش��تار جمعی 
اتمی می س��ازند و با نقض ماده شش��م NPT آنها را در اختیار کشور خطرناکی همچون 
اس��رائیل می گذارند. وی افزود: باید تمام ملت ها و کش��ورهای دنیا با وارد کردن فشار بر 
 دولت های خود، یک همبس��تگی سراس��ری را برای جلوگیری از انتشار سالح های اتمی

 ایجاد کنند. 
وزی��ر امور خارجه لبنان در ادامه با بیان اینکه » معاهده اس��تارت یک، بین روس��یه و 
امریکا کار خوبی بود، ولی با توجه به حجم زیاد س��الح های هسته ای موجود نزد این دو 
کش��ور این معاهده کافی نیست«، گفت: اسرائیل اش��غالگر است و با اشغال سرزمین های 
عربی و اس��المی ملت فلسطین را از س��رزمین قانونی خود اخراج کرده است. الشامی با 
بیان اینکه امروز لبنان نماد مقاومت در آزاد س��ازی سرزمین های تحت اشغال خود است، 
ادامه داد: ما آماده هس��تیم با تمام کش��ورهای عربی برای رسیدن به یک راه حل در قضیه 
فلس��طین همکاری کنیم. این وزیر لبنانی تأکید کرد: سازمان ملل نباید به صدور یکسری 
بیانیه اکتفا کند، بلکه باید کش��ورها را مجبور به قطع رابطه با اسرائیل کرده و تحریم هایی 
را ب��ر اس��رائیل تحمیل کن��د، تا این رژیم مجبور ش��ود به حقوق ملت فلس��طین احترام 
بگذارد. وزیر امورخارجه لبنان رابطه ایران و کش��ورش را بسیار خوب و براساس احترام 
متبادل و عالقه بین دولت ها بیان کرد و افزود: در آینده همگی شاهد خواهیم بود که این 
روابط به بهترین حد و قوی ترین شکل در تمامی فعالیت های اقتصادی، تجاری، فرهنگی 
و آموزش��ی خواهد رس��ید. وی در پایان خاطرنش��ان کرد: مقاومت، ملت و ارتش لبنان 
همگی در کنار هم برای آزاد س��ازی زمین های باقی مانده لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی 

ایستادگی خواهند کرد.

پیروزی ائتالف حاکم مالزی 
در انتخابات میان دوره ای

 باریزان نش��نال ائتالف حزبی حاکم مالزی در انتخاب��ات میان دوره ای پارلمانی این 
کش��ور در حوزه انتخابیه هولو س��النگور به پیروزی دست یافت. به گزارش ایرنا به نقل 
از روزنامه اس��تار، باریزان نش��نال با اکثریت یک هزار و 725 رأی نتیجه انتخابات هولو 
سالنگور را به خود اختصاص داد. این گزارش می افزاید: پی کاماالناتان کاندیدای ائتالف 
حاکم توانست از مجموع 48 هزار و 935 رأی 24 هزار و 997 رأی را به خود اختصاص 
داده و از کاندیدای ائتالف اپوزیس��یون این کش��ور پیش بیافتد. نجیب تون رزاق نخست 
وزیر مالزی که در مرکز شمارش آرای این حوزه انتخابیه حضور یافته بود، پس از اعالم 
پیروزی کاندیدای باریزان نش��نال، گفت: این پیروزی نشان می دهد امواج به نفع ائتالف 

حاکم در حال تغییر است و مردم دوباره به سوی باریزان روی آورده اند.

به آتش کشیدن خودروهای ناتو
توسط افغان های معترض

س��اکنان والیت لوگر افغانس��تان در اعتراض به کشتار غیرنظامیان این کشور از سوی 
نیروه��ای امریکایی و س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی)ناتو(، خودروهای نظامی آنها را 
به آتش کش��یدند. به گزارش پایگاه اینترنتی آنتی وار، در پی کش��ته ش��دن س��ه شهروند 
غیرنظام��ی افغان در حمله ش��بانه نیروه��ای ائتالف در لوگر، مردم محل��ی به خیابان ها 
ریختند و با مسدود کردن مسیر حرکت کاروان خودروهای حامل تجهیزات ناتو، حداقل 
15 کامیون از جمله چند تانکر حامل سوخت را به آتش کشیدند و منهدم کردند. نیروهای 
ائتالف مس��تقر در افغانس��تان تاکنون چندین بار به بهانه مبارزه با شورشیان طالبان، مردم 
بی گناه غیرنظامی این کش��ور را به خاک و خون کش��یدند. اگرچه کشتار غیر نظامیان از 
سوی نیروهای ناتو و سپس نسبت دادن لقب شورشی به آنها موضوع تازه ای نیست اما، 
به نظر می رس��د افغان ها از کشتار هموطنان خود به دس��ت نیروهای ناتو و سپس زدن 
برچس��ب شورش��ی به آنها به تنگ آمده اند و احتمال می رود با ادامه حمالت نیروهای 

ائتالف و کشته شدن غیرنظامیان، اعتراضات مردمی نیز ادامه پیدا کند.

افزایش بدهی های ژاپن
یک مقام بلندپایه صندوق بین المللی پول با هشدار در خصوص افزایش بدهی های 
دولت ژاپن، خواس��تار افزایش تالش��ها به منظور نظم بخشیدن به شرایط مالی این کشور 
ش��د. نائویوک��ی ش��ینوهارا مع��اون مدیرعامل صندوق بی��ن المللی پ��ول در مصاحبه با 
خبرگ��زاری کیودو اعالم کرد: به رغم اینکه نباید با مش��کل ژاپ��ن همچون بحران بدهی 
یون��ان برخورد کرد، ولی آس��یب پذیری مال��ی ژاپن تقریبًا به س��رعت در حال افزایش 
اس��ت. وی افزود کس��ری مالی ژاپن تاکن��ون از طریق پس انداز زیاد این کش��ور تأمین 
ش��ده، ولی س��رعت وخامت مالی ژاپن نسبتًا زیاد اس��ت. پیش بینی می شود در سال دو 
هزار و ده، بدهی معوق دولت ژاپن تقریبًا به دویس��ت درصد تولید ناخالص داخلی این 
کش��ور برس��د، که بدترین وضعیت در بین کشورهای صنعتی اس��ت. شینوهارا که پیش 
از ای��ن معاون وزیر دارایی ژاپن در امور بین المللی بوده اس��ت، افزود: این کش��ور باید 
سیاس��ت تثبی��ت مالی میان مدتی را ب��ه اجرا در بیاورد. وی همچنین با اش��اره به بحران 
بدهی یونان که موضوع نشس��ت مالی گروه بیس��ت کشور توس��عه یافته و نوظهور بود، 
اعالم کرد مدیریت مالی ضعیف این کش��ور علت بروز این مش��کل اس��ت. کمیته مالی 
و پول��ی بی��ن المللی که نهاد سیاس��ت گذاری صندوق بین المللی پول اس��ت، وعده داد 
 به منظور اطمینان خاطر از رش��د پایدار اقتصاد جهان، به خطر بدهی کش��ورها رسیدگی 

خواهد کرد.

ادامه بحران در تایلند
در انفجار یک نارنجک به خانه نخس��ت وزیر پیش��ین این کشور 11 نفر از جمله سه 

مأمور پلیس زخمی شدند.
س��یلپا ارچا که هم اکنون براساس حکم دستگاه قضایی تایلند از عرصه سیاسی کناره 
گیری کرده اس��ت، از سیاس��تهای دولت کنونی تایلند حمایت می کند. منابع پلیس تایلند 
افزودن��د: در میان افرادی که در این انفجار زخمی ش��دند حال ی��ک نفر وخیم گزارش 
شده است. در همین حال یک حمله نارنجکی دیگر نیز به مقر پلیس در شمال تایلند در 
اس��تان چیانگ مای صورت گرفت، اما در این انفجار کس��ی زخمی نشد. در درگیریهای 
خونینی که دهم آوریل میان طرفداران جناح مخالف تایلند و نیروهای نظامی این کش��ور 
در بانکوک روی داد تاکنون 24 نفر کش��ته و بیش از 800 نفر دیگر زخمی ش��دند. این 
درگیریها ش��دیدترین خش��ونتهای سیاس��ی بود که تایلند در دو دهه اخیر به خود دیده 
است. معترضان تایلندی که از چند هفته پیش تظاهرات گسترده خود را برضد ابهسیت و 
جاجیوا نخست وزیر کشورشان آغاز کرده اند از بیست روز پیش یک محله گردشگری و 
تجاری بانکوک را اش��غال کرده و خواستار آن هستند که ابهسیت وجاجیوا هر چه زودتر 

از قدرت کناره گیری کند. 

ورشکستگی هفت بانک دیگر، در امریکا 
ب��ا اعالم ورشکس��تگی هفت بانک دیگر در امریکا ش��مار بانکه��ای امریکایی که از 
ابتدای س��ال 2010 تاکنون ورشکس��ته ش��دند به 57 بانک رس��ید. واحد مرکزی خبر به 
نقل از ش��بکه تلویزیونی روس��یا الیوم گفت: مؤسسه بیمه س��پرده های بانکی در امریکا 
اع��الم کرد، س��رمایه این هفت بانک حدود ش��ش میلی��ارد و 500 میلی��ون دالر برآورد 
ش��ده است. س��ال قبل 140 بانک در امریکا به علت بحران اقتصادی اعالم ورشکستگی 
کردن��د. مس��ئوالن بانک��ی در امریکا نگ��ران آن هس��تند که ب��ا ناتوان��ی وام گیرندگان 
 از پرداخ��ت اقس��اط ش��ان، امس��ال ورشکس��تگی بانکها در این کش��ور افزای��ش پیدا 

کند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، امسال باید 

در شهر آفتاب برگزار می شد  

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

رهبر معظم انقالب اسالمی: 
نیروی انتظامی باید در کنار حفظ اقتدار خود، محبت و صمیمیت 

با مردم را نیز داشته باشد

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه: 
 رزمایش پیامبر اعظم 5، پایه قدرت امریکا را تهدید کرد

معاون اول رئیس جمهور: 
 ارائه الیحــــه دفــاع از حقــوق مالکیت معنــوی، 

در اسرع وقت به مجلس  

استاندار تهران:
اختصاص تسهیالت برای ساخت نمایشگاه 

دائمی عرضه مستقیم کاال 

منبع فارس

رئیس جمهور:

 تسلط بر مرزها، الزمه تأمین امنیت داخلی 
کشور است



کافه خنده

    خوش نشین
- بعض��ی خانمها دوس��ت دارند با عتیقه فروش ها ازدواج کنند، تا هر چه پیر می ش��وند بیش��تر 

دوستشان داشته باشند!
- کمتر کسی پیدا می شود که محض رضای خدا با کسی ازدواج کند!

- برای ازدواج، اکثراً حسابهای بانکی پدرزن و پدرشوهر از عشق، تفاهم و... مهمتر است!
- اگر گفتید: تنها قراردادی که در همه جای دنیا به صورت دو طرفه مورد قبول است چیست؟

- آشنایی خیابانی، خواستگاری تلفنی، ازدواج یواشکی! طالق اینترنتی!
- خانم��ی می گفت: کیش بهترین جای دنیاس��ت، گفتم چند بار رفت��ی؟ گفت: خودم هیچی ولی 

شوهرم ماهی چند روز می ره و من راحتم!
- برای نصیحت کردن باید پیراهن بیش��تری پاره کنی ولی برای ازدواج باید کفش بیش��تر! و برای 

ازدواج مجدد باید پیراهن و کفش تان دو تا شود!
- ازدواج، یک ماه آشنایی، یک سال عاشقی، ده سال دعوا و یک عمر تحمل است!

- زیبایی و ثروت، اول کار در وجود دو زوج به وجود نمی آید پس یا مرد زش��ت و پولدار و زن 
زیبا و فقیر یا زن پولدار و نازیبا و مرد خوش تیپ و بی پول...

- قبل از ازدواج، ابتدا در مورد مادرزن یا مادرشوهرتان تحقیق کنید بعد در مورد همسر!
- دامادی یعنی یک شب شادمانی و یک عمر کابوس!

- اگر خواستید خوشبخت شوید، سعی کنید که زنتان الل یا برعکس شوهرتان کر باشد!
- ازدواج مثل هندوانه دربسته است، پس به شرط چاقو ازدواج کنید! 

- خصوصیات ارزشی همسرتان را مدنظر قرار دهید نه حسابهای ارزی و اندام ورزشی!
- زنی که قباله اش 1375 شاخه گل رز فرانسوی بود، در دادگاه همان را طلب کرد و چون امکان 
تهیه آن وجود نداشت، خانواده شوهر، تهران را شخم زدند که فایده نداشت و مرد از سر لج به زندان 

رفت!
ان شاءاهلل پای پله های محضر و سر سفره های عقد، جفت جفت، ببینمتان.

ازدواج

حوادث !

رشد 129 درصدي کشفیات سرقت 
در چهارمحال و بختیاري

رئیس پلیس آگاهی اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: در س��ال گذش��ته کشفیات سرقت پلیس 
آگاهی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل آن رشد 129 درصدی داشته است. 

به گزارش فارس، خدابخش درعلی اظهار داش��ت: پلیس آگاهی اس��تان در راس��تای ارتقای امنیت 
اجتماعی و انتظام بخش��ی به ش��هرها با به کارگیری و راه اندازی اکیپ های ویژه در حوزه مرکزی استان 

اقدام به دستگیری سارقان کرده است. 
وی افزود: بر همین اس��اس دس��تگیری یک باند بزرگ سرقت موتورس��یکلت در دستور کار قرار 
گرفت که با توجه به س��رقت 75 دس��تگاه موتورسیکلت از سوی این باند تحقیقات در این زمینه ادامه 

دارد. 
درعلی ادامه داد: بر همین اساس یک سارق و دو نفر مالخر با هویت مشخص دستگیر شدند. 

رئیس پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری از دس��تگیری یک س��ارق خودرو در اس��تان خبر داد و 
گفت: متهم پس از دستگیری در طی بازجویی فنی و تحقیقات به عمل آمده به سه فقره سرقت خودرو 

از استان های همجوار با شگرد و شیوه های مختلف اعتراف کرد. 
وی ادامه داد: در پی اعترافات انجام ش��ده، متهم س��رقت های صورت گرفته را ش��امل چهار فقره 

سرقت منزل و مغازه بیان کرد، که در مجموع وی به هشت فقره سرقت اعتراف کرد. 
درعلی گفت: متهم پس از اعتراف به جرم های خود و تش��کیل پرونده به مقامات قضایی در استان 

تحویل داده و پس از قرار قانونی روانه زندان شد. 
وی دس��تگیری قاتل فراری اس��تان را بعد از گذشت دو س��ال یکی دیگر از اقدامات پلیس آگاهی 
اس��تان در راستای تأمین امنیت برش��مرد و گفت: برهمین اساس دس��تگیری دو باند سارقان احشام و 
کشف 29 فقره سرقت از آنان که عمده سرقت از آنان مربوط به سال گذشته است از دیگر این اقدامات 

است. 
درعلی ادامه داد: با بررس��ی های صورت گرفته دو باند س��رقت منزل و مغازه شناس��ایی و دستگیر 

شد. 
رئی��س پلی��س آگاه��ی چهارمحال و بختی��اری اضافه کرد: در پ��ی اعترافات انجام ش��ده، متهمان 
س��رقت های صورت گرفته به 24 فقره س��رقت از منازل و مغازه های استان اعتراف و با تشکیل پرونده 

به مقامات قضایی تحویل داده شدند. 
وی عملکرد پلیس آگاهی اس��تان را در راس��تای ارتقای امنیت در اس��تان مطلوب ارزیابی کرد و 
افزود: برهمین اساس ضرورت همت و تالش مضاعف نیروهای انتظامی در راستای تأمین امنیت استان 

در سال  جاری بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

حمام شیخ بهایی بنایی منحصر به فرد و یکی از 
شاهکارهای معماری اصفهان و ایران بوده که تنها با 
یک شمع گرم می شده است. عده ای می گویند آن 
شمع با اتم کار می کرده و نهایت اینکه شایع شده که 
چون این شمع با اتم کار می کرده است انگلیسی ها 
یک��ی از ش��معها را برده و آن یکی را دس��ت کاری 
کرده ان��د و به خاطر همین، ای��ن حمام از کار افتاده 

است.
راس��تی واقعیت این حمام چه بوده اس��ت؟ آیا 

واقعاً با یک شمع گرم می شده است؟
آب گرم این حمام با سیس��تم دم و گاز یعنی از 
گاز متان فاضالب مس��جد جام��ع و چکیدن روغن 
عصارخانه ش��یخ بهایی که در مج��اورت حمام قرار 

دارد تأمین می شده است.
عصارخانه محلی برای تهی��ه روغن از دانه های 
روغنی بوده است. این حمام با استفاده از این سیستم 
پیچیده مهندس��ی به مدت طوالنی تنها با یک شمع 

روشن بوده است.
حمام شیخ بهایی در شعاع یکصد متری جنوب 
گنبد نظام الملک )جنوب مس��جد جام��ع عتیق( در 
محله در دش��ت اصفهان قرار دارد. تاریخ ساخت آن 
را س��ال 1065 عنوان می کنند.تنها نظریه قابل قبول 
و شاید پذیرفته ش��ده ای که هم اکنون در مورد این 
حمام وجود دارد این اس��ت که یک سیستم سفالینه 
لوله کش��ی زیرزمین��ی حدفاصل آبریزگاه مس��جد 
جام��ع و این حمام وجود داش��ته که با روش مکش 
طبیعی گازهایی چون متان و اکسیدهای گوگردی را 
به مش��عل خزینه حمام هدایت می کرده و به عنوان 
منبع گرما در مشعل استفاده می شده است و یا اینکه 
مس��تقیماً این گازها را از مواد زائد دفع شده در خود 
حم��ام جمع آوری می ک��رده و مورد اس��تفاده قرار 

می گرفته است.
در جری��ان مرمت خانه ش��یخ بهای��ی در همان 
نزدیکی در کف زمین تنپوشه های سفالی و چاه های 
مرتبط و یک لوله آزمایش پیدا ش��ده بود، که احتمال 

می دهند مربوط به طراحی حمام باشد. 
همچنین طبق مطالعاتی که توسط باستان شناسان 

و متخصصی��ن انجام ش��ده اس��ت، معلوم ش��د که 
فاضالب ش��هر اصفهان توسط لوله های جمع آوری 
فاضالب وارد خزینه حمام می ش��ده اس��ت و طبق 
محاسبات دقیقی که ش��یخ بهایی انجام داده بود و با 
طراحی خاص خزینه، این فاضالب تبدیل به گاز متان 
می شد، که قابل سوختن است. لجن های ته نشینی 

نیز به عنوان کود آلی مورد استفاده قرار می گرفت.
گاز تولید شده توسط فاضالب به وسیله شعله هایی 
که تعبیه ش��ده بود، مخزن آب حمام را گرم می کرد. 
سیس��تم آب و پس��اب به روش فیزیکی و ترکیبات 
شیمیایی انجام می شده است. همچنین تنظیم گرما به 
وسیله رطوبت خزانه و طراحی سقف های مدور در 
گرمخانه حمام صورت می گرفته که در واقع عاملی 
ب��رای جلوگیری از هدر رفت��ن آب و گرما نیز بوده 
است. انتقال نیروی گرمایی بین شعله سوخت و آب 
خزانه نیز به وسیله نصب دیگ مسی انجام می شده 

است.
شیخ بهایی با محاسباتی که انجام داده بود، حجم 
لجن را برای تولید بیوگاز مش��خص کرده بود که اگر 
لجن به حدی که ش��یخ بهایی مشخص کرده بود می 
رسید، می شد مقدار مش��خصی از لجن را به عنوان 
کود استفاده کرد. برای برداشت این لجن اضافی برنامه 
دقیقی ترسیم شده بود و در هر زمانی میزان برداشت 

اهالی هر منطقه ای مشخص بود.
انج��ام س��وخت و س��از گازه��ا در سیس��تم 
بیوتکنولوژی پس از گذش��ت چندین سال و ضعف 
حکومت آن کشاورزان بدون برنامه و خارج از نوبت 
از این لجن ها برداشت کردند تا به عنوان کود استفاده 

کنند و بدی��ن جهت بود که این ش��عله ها خاموش 
شدند. در مهندسی حمام شیخ بهایی دو جریان به هم 
پیچیده فیزیکی وجود دارد که ش��امل تولید،  حفظ و 
بهره برداری جریان انرژی )آتش( و  تخصص، حفظ 
و به��ره برداری صحیح از آب با تلفیق آتش اس��ت. 
استفاده از ش��مع به عنوان یک نماد کوچک از گرما 
و ان��رژی برای گرم کردن س��ازه بزرگی چون حمام 
نشان از خرد و نبوغ فوق العاده سازنده آن یعنی شیخ 

بهایی دارد.

    حسین روزبهان
زمان��ی در اصفه��ان، حمام ها از چن��ان جالل و 
شکوهی برخوردار بودند که هر بیننده ای را مجذوب 
خود می ساختند و حتی جهانگردان از دیدن شوکت 
حمام ه��ای اصفه��ان متحیر می ش��دند. این بناهای 
بی نظی��ر، کان��ون اجتماعی مردم بودن��د و تنها برای 
نظافت استفاده نمی شدند. اما چرا طی چند دهه اکثر 
آنها به فراموش��ی سپرده ش��دند و جز چند حمام که 
مالک شخصی نداشته و قدمت بیشتری داشتند، حفظ 
نشدند و آنها نیز بر اثر عدم مرمت و رسیدگی، جاذبه 
س��الهای گذش��ته را ندارند؟ فواره ه��ای رختکن ها 
خاموش ش��دند و صدای آوازی از حمام ها به گوش 
نمی رسد. حمام های عمومی یکی پس از دیگری در 
چهار دهه گذشته تعطیل شدند و تعداد آنها که بالغ بر 
یکصد حمام بود، هم اکنون به تعداد انگشتان دو دست 
تقلیل یافته است. اگر چه در روستاها و شهرستانهای 
اصفهان هنوز تعدادی حمام سنتی برپا است، اما به جز 
چند حمام تاریخی از جمله حمام فین کاشان، حمام 
ش��یخ بهایی، حمام علیقلی آقا و حمام بازار، نامی از 
فرهنگ تاریخی حمام باقی نمانده است. حمام رهنان 
نیز از آثار قابل توجه تاریخی است که توجه چندانی 

به آن نشده است.
وضعیت فعلی حمام ها در اصفهان

خواستیم از اتحادیه گرمابه داران که آن هم به مثابه 
حمام ها تحلیل رفته، و تنها دو روز در هفته صبح ها 
کار می کند، استعالم کنیم که با مراجعه فهمیدیم مسئول 
اتحادیه، آقای اسدالهی بر اثر بیماری کلیه در بیمارستان 
الزهراء بستری شده اس��ت، پس ضمن طلب شفا از 
بارگاه الهی، گشتی در شهر زدیم و بر پایه تحقیقات، 
متوجه ش��دیم در حال حاضر تعداد حمام های فعال 
شهر از پانزده حمام که عمدتاً در محالت شهر هستند، 
تجاوز نمی کند و به طور میانگین از سال 1350 تاکنون، 
هرسال حداقل همین تعداد حمام تعطیل شده است و 
حمام های موجود نیز اکثراً بخش گرمخانه و عمومی 
خود را به س��بب هزینه و عدم استقبال تعطیل کرده و 
تنها به چند دوش خصوصی و نمره اکتفا کرده اند، که 
محدودیت استفاده خانم ها در آنها به چشم می خورد. 
به گفته گرمابه داران فعلی، مشتریان آنها بسیار محدود 
و در حد رانندگان بین ش��هری، مس��افران و کارگران 
هستند، که آنها نیز به علت عدم اطالع رسانی دقیق از 
مکان حمام های فعال، کمتر به آنها مراجعه می کنند. 

قیمت استفاده از این حمام ها بین 1000 تا 2000 
تومان اس��ت که قطعاً با عدم استقبال موجود، کفاف 
مخ��ارج یک مکان عمومی را نمی دهد. هم اکنون در 
محالت مارچین، رهنان، چهار راه نظر، میدان ش��هدا، 
ترمینال کاوه، باغ دریاچ��ه، احمد آباد، دروازده دولت 
)میرقادری(، بیدآباد، خیابان توحید و چند محل دیگر 
بی��ن 10 تا 15 حمام فعال هس��تند، که نیاز به حداقل 
چه��ار برابر ای��ن ظرفیت و س��اماندهی تعداد فعلی 
وج��ود دارد. در حال حاضر گرمابه های صحرایی و 
متحرک )کانکس چرخدار( برای استفاده مسافران در 

کمپ های مسافرتی اصفهان مستقر می شود.
چرا حمام های عمومی به فراموش��ی س��پرده 

شدند؟
1- در بررس��ی ها و تحلیل ه��ای به عمل آمده 
متوجه دالیل زیادی بر نابودی حمام ها ش��دیم. عدم 
توجه مسئوالن به مشکالت گرمابه داران، آنها را بر آن 

داشت که از شغل خود منصرف شوند. 
از طرفی یک حمام عمومی زمین بزرگی را اشغال 
کرده بود، که با توجه به رشد چشمگیر قیمت زمین و 
مسکن، اکثر مالکان به فکر فروش و تخریب افتاده تا از 
محل سود سرشار فروش زمین حمام، در جای دیگری 

سرمایه گذاری کنند.
2- رواج آپارتم��ان س��ازی و برج س��ازی، اکثر 
صاحب��ان حمام ه��ا را که درآمد کمی داش��تند بر آن 
داش��ت تا ملک خود را تغییر ماهیت داده و به تجاری 
و مسکونی بدل سازند، یا اینکه زمین آن را به ادارات، 
بانک ها، هتل ها و... بفروش��ند، ک��ه این امر در مورد 
تخریب بیش از 20 حمام نقش داشته است و متأسفانه 
مسئوالن نیز در چهل سال گذشته با این امر مخالفت 

نکرده و در امر تغییرکاربری همکاری کرده اند. 
3- فوت متولیان اصلی گرمابه داری که آن شغل 
را عملی پرخیر و برکت می دانستند و با عالقه دنبال 
می کردند، باعث شد حمام ها به ورثه جوان آنها برسد، 
که فکرهای بزرگ و عدم تفاهم آنها سبب شراکت و 
در نهایت تخریب و تقس��یم زمین حمام ها شد. هم 
اکن��ون 5 حمام دیگر در اصفهان بر اثر فوت مالکان و 

انحصار وراثت در این خطر قرار دارند.
4- آنچ��ه ب��ه واقع تیش��ه به ریش��ه حمام های 

عمومی زد، گس��ترش علم و به وجود آمدن فناوری 
گاز مایع بود. ورود آمگرمکن های برقی در 50 س��ال 
پیش توس��ط خارجیان به اصفهان موجب شد اولین 
حمام های خانگی اصفهان در جلفا و منازل سازمانی 
خارجیان که مهندس صنایع بودند به وجود آید و کم 
ک��م با تولید آبگرمکن با گاز مایع و بعدها گازکش��ی 
منازل مردم قسمتی از خانه را حمام کرده و از رفتن به 

حمام عمومی سرباز زدند.
5- بس��یاری از حمام های موج��ود در اصفهان 
ب��ه علت قرار گرفتن در میدان ه��ای اصلی  و محله 
های قدیمی در معرض خیابان کش��ی، ایجاد اتوبان و 
طرح ه��ای دیگر قرار گرفت و از مالکان خریداری و 
تخریب شد. هم اکنون نیز برخی از همین حمام های 
موجود، بر س��ر راه طرحهای عمرانی و در مس��یر آن 

قرار دارند!

6- ع��دم ارت��زاق مالی صاحب��ان گرمابه ها و از 
بین رفتن استقبال عمومی، کم کم بهداشت حمام ها 
را تضعیف کرد، اس��تفاده از مش��عل و گاز طبیعی که 
جایگزین کوره و زغال سنگ شده بود، مقرون به صرفه 
نبود. زمانی در 20 سال پیش با دستمزد 25 تومان آنان 
روزی حداقل 200 مراجعه کننده داشتند، که امروزه با 
دستمزد 50 تا صد برابر، میانگین 10 تا 20 نفر مراجعه 

کننده، اصاًل کفاف مخارج را نخواهد داد!
ب��ا ما به یکی از حمام ه��ای قدیمی با تصویر 

پنجاه سال پیش بیایید!!
1- امروز حمام قرق می ش��ود: پیک ش��اهزاده 
یا حاکم محلی برای اس��تاد حمامی پیغام می آورد که 
گرمابه، عن قریب برای حضور بزرگانی که تا ساعتی 
دیگر ش��رف حضور می یابند، باید قرق شود. استاد 
حمامی دستپاچه می شود و تنها راه او برای سرسالمت 

بردن، خدمتگزاری است. 
پس سریعاً حمام را از مردم شسته و نشسته با زور 
و ارعاب خالی می کند، تمام مستخدمان آماده می شوند 
و گرماب��ه را از باال تا پایین شس��ته و تمیز می کنند. 
در ک��ف حمام و هوا، گالب می پاش��ند، فواره ها را 
روشن می کنند، داخل حوضچه رختکن گلبرگ گل 
س��رخ می ریزند و در دهلیزهای ورودی عود روشن 
می کنن��د. بر نور حمام می افزایند و قلیان ها و گروه 
نوازنده را آماده می کنند، میوه و نوشیدنی مهیا می شود 

و فرشی در قدمگاه شاهزاده می اندازند. 
س��پس محافظان حاکم کلیه فضاه��ای حمام را 
بازرس��ی و موارد نقص را متذکر می ش��وند و سپس 

لنگ های نصب ش��ده ب��ر درب حمام را به نش��انه 
قرق ع��وض می کنند و در ورودی، اس��تاد حمامی، 
مستخدمان و نگهبانان در دو طرف به صف می ایستند 
و با ورود شاهزاده تعظیم می کنند و پس از ورود او به 

خدمتگزاری می پردازند. 
خوانین محلی نیز از راه می رس��ند و ابتدا در سر 
بینه یا رختکن حمام به عیش و طرب پرداخته و سپس 
تصمیماتی در مورد شهر می گیرند و به خان ها تسلیم 
می کنند و سپس طی مراسم مخصوصی استحمام کرده 
و بدین سان حداقل 4 ساعت حمام را قرق می کردند. 
این گوشه ای از فرهنگ موهوم و مستبد خانساالری و 

بورژوایی عصر قاجار و پهلوی بود!
2- حم��ام کانون تصمیم گیری ها: از زمانهای 
دور تاکنون که هنوز در برخی روستاها و شهرستان ها 
متداول است، در ش��هر اصفهان حمام ها، همواره در 

کن��ار مس��جد و زورخانه کانون جلس��ات و تصمیم 
گیری های مهم اجتماعی، سیاسی و نیز فعالیت های 

مهم اجتماعی بودند. 
مراس��م حنابندان عروس و داماد و حمام آنها که 
امروزه به ندرت و آن هم در خانه ها انجام می ش��ود، 
از رس��وم اجتماعی متداول بود که ش��ب چهارشنبه، 
ع��روس و داماد را طی مراس��می به حمام محل و یا 
آبادی می آوردند و بر دستان و سر آنها حنا می بستند 
و طی مراسمی ش��اد با حضور مردم، عروس و داماد 
مورد ش��ادباش ق��رار می گرفتند. در کنار آن اس��تاد 
حمامی نیز از عواید این کار متنعم می شد. همچنین 
بزرگان محل چند روز یکبار اول صبح، قبل از سپیده 
دم در حمام جمع می ش��دند و پس از غسل، نماز را 
در حمام برگزار و س��پس در مورد مسائل مهم محل 

تصمیم گیری می کردند. 
اگر فردی از اهالی محل مش��کل مالی داش��ت، 
با س��الم و صلوات کاله��ی در جمع می گرداندند و 
مبالغی را برای نیازمندان محل جمع آوری می کردند. 
در مراس��م گلریزان حمامها مبالغی جمع می شد که 
صرف تهیه جهیزیه، امور درمانی و س��ایر مشکالت 

مردم می شد. 
س��پس همگ��ی در اول صبح با خری��د مقداری 
میوه به دی��دار اهالی بیمار محل می رفتند و مقداری 
از پول گلریزان را در زیر تش��ک ی��ا فرش خانه آنها 

قرار می دادند.
اما به واقع چه ش��د که این سنت های زیبا ناگاه 
از بین ما رخت بربس��ت و مردمان منظمی که هر روز 

ساعت چهار صبح با مراسم خاصی به حمام می رفتند، 
آن شکوه را بر حمام های بی رمق و سرد با فضای دو 

متری در خانه ترجیح دادند!!
3- س��اختار حمام ه��ای قدیم��ی و اداره آن 

چگونه بود؟
استاد حمامی، فرد شماره یک حمام بود و دالک 
ها، آرایشگرها، نوچه ها و مشت مالچی زیر دست او 
کار می کردند و امورات اصالح صورت، کیسه کشیدن 
و لیف زدن، سرشویی و مشت و مال و یا همان ماساژ 
ام��روزی)!( را انجام می دادند. اس��تاد حمامی قبل از 
طلوع آفتاب پشت دخل پول نمی نشست تا کسانی که 
پ��ول ندارند، صبح زود به حمام آمده و از او خجالت 

نکشند!!
او حتی پش��ت سر آنها خوش آمد هم می گفت، 
اس��تاد حمامی بود یا نبود، هر کس پولی در کاسه او 
می انداخ��ت و همه امور براس��اس انصاف و حالل 
طلبی پی��ش می رفت و صداق��ت از ارکان حمام ها 
بود. جامه دار کس��ی بود که لنگ و ملزومات اضافی 
به مراجعان ارائه می کرد و کلیدی از کمدهای اطراف 
رختکن داشت، زمانی که کلمه »خشک« را می شنید، 
می فهمید که استحمام شخصی، تمام شده و برای او 
حوله و لنگ خشک می برد. نظافت در این حمام ها 
به ش��کل اصولی انجام می شد و در سالمت روحی 
و جس��می افراد بسیار مؤثر بود. حمام ها آنقدر رونق 
داش��ت که گاهی ت��ا 15 نفر در آنه��ا کار می کردند! 
مردم برای حمام رفتن بقچه مخصوصی می بستند که 
لنگ، لباس زیر، قدیفه، لوازم آرایش و... در بسته های 

جداگانه در آن قرار داشت. 
حمام ها دارای »خزینه« بود که شامل حوض های 
بزرگی، چون اس��تخر بود که در روزگار ما جای خود 
را به وان های حمام و جکوزی ها داده اس��ت. امروز 
استخر و سونا رقیبان اصلی حذف حمام ها در دنیای 

مدرن شدند.
»خزینه ها« به علت بهداش��تی نبودن جای خود 
را ب��ه دوش های انفرادی و حمام ه��ای نمره دادند. 
گرمای��ش حمام های قدیم��ی از کوره و س��وختن 
زغال سنگ و بعدها مش��عل نفت سیاه و گازوئیل و 
در پیش��رفت آخر، توسط مش��عل های گازی تأمین 
می ش��د، که هم در زی��ر گرمخانه و یا حمام عمومی 
س��بب گرم شدن فضای حمام و هم سبب گرم شدن 
آب برای اس��تحمام می شد. سکوهایی در کنار حمام 
عمومی برای نشس��تن و تنظیف بود و فضای وسطی 
به کیسه کشیدن و امور دیگر مربوط می شد. افراد در 
بدو ورود دوش گرفته و هنگام خروج نیز آن را تکرار 
می کردند. در ورودی گرمخانه و پس از گذش��تن از 
داالن رختک��ن، افراد در حوضچه کوچکی، پاش��ویه 
آب س��رد می کردند، شربت های خنک و قلیان پس 
از استحمام، استعمال می شد و افراد خوش صدا اشعار 
فراوانی را که در مورد حمام س��روده شده بود، در آن 
فضا می خواندند. حمام ها یا به صورت شیفتی و یا به 
صورت دو حمام عمومی و گرمخانه مجزا، بین زنان و 
مردان تقسیم می شد، معموالً زن استاد حمامی بخش 
زنان را اداره می کرد. بس��یاری از قراردادهای ملکی و 
ازدواج و قباله ها نیز در حمام نوشته می شد. هر محلی 
برای خود حمام جداگانه ای داشت و مردم برای حمام 
رفتن همراه خود صبحانه، عصرانه و تنقالت می بردند 
و در آن مح��ل ص��رف می کردن��د. در هر محلی که 
خانواری در آن ساکن می شد، ابتدا ساختن مسجد و 
حمام عمومی در آن واجب بود. در ورودی رختکن ها 
نوشته بودند: هر که دارد امانتی موجود/ بسپارد به من 
به وقت ورود/ هر که نسپارد آن  امانت را/ بنده مسئول 
آن نخواهم بود. س��اختمان حمام ها با داالن های پیچ 
در پیچ و نیز وجود »سربینه« در کنار گرمخانه و یا پله 
خوردن و پایین رفتن حمام، باعث عدم اتالف انرژی 
می شد و خالصه: حمام های اصفهان آن قدر جالل 
و ش��کوه داشتند که ش��اردن جهانگرد و تاریخ نگار 
فرانسوی نوشته است: در اصفهان و تبریز حمام هایی 
به عظمت کاخ بزرگ ورسای وجود دارد در حالی که 
در کش��ورهای اروپایی هنوز مردم در بشکه استحمام 
می کنند و بوی بدن آنها انس��ان را آزار می دهد. او به 
وصف معماری های بی نظیر چند حمام در اصفهان و 
تبریز پرداخته و در چهارصد سال پیش آن را الگویی 
برای غربیان قرار داده است، او از وجود عمارت های 
زیبای حمام و از تمیزی ایرانیان سخن رانده حمام ها 
را از کانون های بزرگ تشریفات و اجتماعات در ایران 
ارزیابی کرده است. این اوصاف تنها گوشه ای از تاریخ 
عظیم تمدن ایرانی و شهر اصفهان است که سنت ها 
و فرهنگ آن به فراموش��ی سپرده می شود و هر روز 

گرمابه ای دیگر به سردابه تبدیل می شود. 

گرمابه های اصفهان به سردابه بدل شدند!

مروری بر زوال حمام های اصفهان
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حمامی که تنها با یک شمع گرم می شد

قتل در اصفهان، کشف در زنجان
فردی که در شهرس��تان اصفهان با به قتل رساندن راننده خودروی سواری اقدام به سرقت آن کرده 

بود، در شهرستان زنجان پس از واژگون شدن خودرو سرقتی دستش رو شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، سرهنگ سید وجیه اهلل موسوی افزود: مأموران پاسگاه نیک پی 
شهرس��تان زنجان از واژگونی یک دس��تگاه پراید در کیلومتر 35 محور زنجان - میانه مطلع و بالفاصله 

در محل حاضر شدند. 
به گفته این مقام مس��ئول، خودرو به دلیل خواب آلودگی راننده واژگون ش��ده بود، که مأموران در 
داخل خودرو و در صندوق عقب آن جسد مردی به نام علیرضا- افشون 40 ساله، اهل و ساکن اصفهان 
که دور گردنش طنابی پیچیده ش��ده بود را کش��ف و راننده خودرو به نام محسن عابدینی 26 ساله اهل 

و ساکن تبریز را جهت بررسی بیشتر دستگیر کردند. 
وی ادامه داد: با حضور کاراگاهان پلیس آگاهی در محل و بررس��ی ش��واهد موجود متهم دس��تگیر 
شده به پلیس آگاهی انتقال و مورد بازجویی فنی پلیسی قرار گرفت، وی در اظهارتش گفت، به عنوان 
مس��افر سوار خودرو پراید شده و از جس��د هیچ اطالعی نداشته است که پس از تحقیقات و اظهارات 

ضد و نقیض، متهم در ادامه چاره ایی جز اعتراف به قتل نداشت. 
سرهنگ موسوی افزود: متهم در اعترافاتش گفت، به همراه دوستم جواد- ف در اصفهان به عنوان 
مسافر در حدود ساعت 22 روز گذشته سوار بر ماشین مقتول شده و در یک جای خلوت با همکاری 
دوس��تم اقدام به خفه کردن مقتول با پیچیدن طناب به دور گردنش کرده و س��پس وی را در صندوق 
عق��ب خودرو انداختیم. قصد داش��تیم جنازه را در محلی امن دفن کرده و خ��ودرو را برای فروش به 

شهر ارومیه ببریم. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: خودرو موردنظر در مسیر 
زنجان حوالی پاسگاه نیک پی به علت خواب آلودگی راننده پس از برخورد با جدول کنار جاده واژگون 
ش��د، که در پی آن قاتل دس��تگیر و همدستش جواد- ف از محل متواری شد. همچنین تحقیقات پلیس 

در این زمینه همچنان ادامه دارد.

نمونه ای از حمام های فعلی اصفهان
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شهرستانها

رئیس خانه مطبوع��ات و خبرنگاران 
استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
بی��ش از 200 خبرن��گار فعال در س��طح 
استان اصفهان فعالیت می کنند، گفت: تنها
از  اس��تان  خبرن��گاران  از  درص��د   50
آموزش ه��ای تخصص��ی و الزم حرف��ه 
خبرن��گاری بهره من��د ش��ده اند. منص��ور 
گلناری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان 
ایران با بیان اینکه خانه مطبوعات اس��تان 
از بدو تأس��یس، در جهت ارتقای س��طح 
کیفی رس��انه ها و خبرنگاران فعالیت های 
خوبی را در زمینه های آموزش��ی، رفاهی 
و خدماتی به اجرا درآورده اس��ت، اظهار 
کرد: کالس های آموزش��ی خبرنگاری در 

خانه مطبوعات به صورت دوره ای برگزار 
می ش��ود و انتظار داریم بتوانیم در س��ال 
جاری نیز ای��ن دوره ها را برگ��زار کنیم. 
وی اف��زود: ب��ا توجه به توس��عه فعالیت 
رسانه ها، استان اصفهان نیازمند یک مرکز 
آموزش تخصصی ویژه خبرنگاران است، 
که بای��د در این رابطه مس��ئوالن مربوطه 
تصمیم گی��ری صحی��ح را اتخ��اذ کنن��د. 
گلن��اری با بیان اینکه عدم امنیت ش��غلی 
و پایین بودن س��طح درآم��د از مهمترین 
مش��کالت خبرنگاران اس��ت، اظهار کرد: 
م��ا در خانه مطبوعات اس��تان تا آنجا که 
بتوانیم از حق و حقوق خبرنگاران اس��تان 
دف��اع خواهیم کرد. وی ب��ا بیان اینکه در 

حال حاضر 20 دفتر سرپرستی مطبوعات 
و 5 دفتر خبرگزاری کشوری و 90 نشریه 
محلی در سطح اس��تان فعالیت می کنند، 
بی��ان داش��ت: در ح��ال حاض��ر گرایش 
مردم اس��تان به نشریات کش��وری بیشتر 
از نش��ریات محلی اس��ت و در این زمینه 
مطبوعات استان باید برای جلب رضایت 
مخاطبان، کیفیت کاری خ��ود را افزایش 

دهند. 
وی افزود: الزم است به منظور بررسی 
مش��کالت مطبوعات و خبرنگاران اس��تان 
کمیت��ه ای از س��وی دس��تگاه های مربوطه 
تشکیل ش��ود تا در جهت رفع مشکالت و 

نیازهای اصحاب رسانه تصمیم گیری شود.

مدی�����رکل ام�����������ور عش��ایر 
تعیی��ن  چهارمح��ال و بختی��اری، زم��ان 
ش��ده برای کوچ عشایر به اس��تان را 30 

اردیبهشت اعالم کرد. 
س��ام صفری اف��زود: عش��ایری که قصد 
کوچ به مناطق ییالقی اس��تان را دارند، به 
دلیل آماده نبودن و امکان آس��یب رسیدن 
ب��ه مراتع، از ک��وچ زود هنگام خودداری 

کنند. وی تصریح کرد : تاکنون تعدادی از 
عش��ایر که از استان خوزستان قصد ورود 
به استان را داشته اند، در میان بندها مستقر 
ش��ده اند. صفری از ارائ��ه خدماتی چون 
ارزاق رس��انی و تأمین آب و علوفه دامی 
برای عشایر کوچ رو استان در زمان کوچ 

خبر داد. 
وی اظهار داش��ت: عش��ایر اس��تان با 

جمعیت��ی بالغ ب��ر 130 هزار نف��ر و دارا 
بودن ی��ک میلیون و پانصد ه��زار واحد 
دامی نقش به سزایی در تولید محصوالت 
لبنی، پروتئینی، الیاف خام دامی، پوست و 
محصوالت زراعی، باغی و صنایع دس��تی 
دارند. صفری ادامه داد: حضور عشایر در 
استان یک فرصت مناسب برای رونق بازار 

شهرستانهای عشایری و استان است. 

مهن��دس وفایی مدیر ارش��د توس��عه 
ذوب آهن اصفهان با اش��اره ب��ه اهداف راه 
اندازی این نیروگاه گفت: با هدف جلوگیری 
از آلودگی محیط زیس��ت ناشی از سوزانیدن 
گازه��ای خروجی کوره بلند و کک س��از و 
همچنین تأمین ان��رژی الکتریکی مورد نیاز 
طرح ت��وازن، قرارداد اح��داث نیروگاه طرح 
ت��وازن به قدرت 110 م��گاوات )دو نیروگاه 
55 مگاوات��ی( در س��ال 1999 می��الدی ب��ا 
شرکت هاربین از کشور چین منعقد شد. وی 
اعتبار اولیه این قرارداد را حدود 6/28 میلیون 
دالر و 5/5 میلی��ارد تومان ذکر نمود و گفت: 
این قرارداد ش��امل طراحی و س��اخت کلیه 
تجهیزات، خدمات سوپروایزری، آموزش و 

گارانتی است.
وی اف��زود: تجهیزات اصل��ی هر واحد 
شامل بویلر، سیکل حرارتی توربین ژنراتور، 
سیستم خنک کننده و ترانسفورمرها، کلیدخانه 
برق و سیس��تم ابزار دقیق و کنترل اس��ت و 
سیستم کنترل نیروگاه B.C.S ساخت شرکت 
ABB کش��ور آلمان است که جهت اطمینان 
از تأمین آب دمین مورد نیاز بویلر با خلوص 
الزم، یک تصفیه خانه کامل با ظرفیت تولید 

حدود 20 مترمکعب در ساعت به طرح اضافه 
شده است.

مهندس وفایی گفت: سوخت موردنیاز 
نیروگاه حدود 160 هزار مترمکعب در ساعت 
گاز کوره بلند و 26 هزار مترمکعب در ساعت 
گاز کک و مق��دار 11 ه��زار مترمکع��ب در 

ساعت گاز طبیعی است.
وی با تش��ریح خودباوری و توانمندی 
کارشناس��ان داخل��ی در این پ��روژه مذکور 
گفت: از حدود 3 س��ال پیش تاکنون شرکت 
هاربین چین از تعهدات قراردادی خود سرباز 
زده اس��ت و کارشناس��ان ذوب آه��ن انجام 
کارهای باقیمانده اع��م از تأمین تجهیزات و 
تهیه خدمات مهندسی خود را برعهده گرفته 
و باقیمانده ساخت تجهیزات به کارخانه های 

داخلی سفارش و تأمین شده است.
وی گفت: ش��رکت مش��انیر مش��اور و 
نظارت کارگاهی و عملی��ات عمده اجرایی 
این پروژه در ابتدا توس��ط شرکت سیویل دز 
به عنوان پیمانکار ساختمانی از آبان سال 83 
شروع ش��د و پس از آن شرکت نصب نیرو 
به عنوان پیمانکار نصب و باقیمانده عملیات 

ساختمانی مشغول به کار است.

مهن��دس احمدی مدیر پ��روژه نیروگاه 
حرارت��ی با اش��اره به اینکه تاکن��ون بیش از 
16 هزار مترمکعب بت��ن ریزی انجام گرفته 
گفت: کلیه عملیات نصب که بالغ بر حدود 
7 ه��زار ت��ن تجهیزات س��اخت خ��ارج و 
4 هزار تن ساخت داخل بوده که بدون حضور 
س��وپروایزر خارجی انجام ش��ده و در حال 
حاضر واحد یک در حال رفع پانچ لیست ها 
اس��ت. مهندس احمدی پیشرفت کل پروژه 
)مجم��وع دو واحد( را حدود 92 درصد ذکر 
کرد و گفت: نصب تجهیزات برق، مکانیک و 
ابزار دقیق واحد یک پایان یافته و در حال رفع 
پانچ است.  وی یادآور شد: انجام تست های 
دوره نصب مانند تست هیدرولیک برای کلیه 
قس��مت های س��الن اصلی، تصفیه خانه و 
سیس��تم خنک کننده شروع شده و همچنین 
عملی��ات پیش راه اندازی مانند شستش��وی 
لوله های روغن توربین نیز آغاز شده است. 
برمبنای برنامه زمانبندی در مردادماه سال 89 
واحد یک راه اندازی و به شبکه متصل خواهد 
شد. وی در پایان اظهار امیدواری کرد: واحد 2 
این نیروگاه نیز با فاصله کوتاهی از واحد یک 

تا پایان شهریورماه 89 راه اندازی شود.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در 
انتخ��اب مدی��ران این اس��تان ب��ه تعهد و 
توانای��ی اف��راد توج��ه ک��رده و از احدی 

توصیه نمی پذیرم. 
به گزارش فارس، علی اصغر عنابستانی، 
ضمن اظهار ادب و ارادت به ساحت مردم 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری، آنه��ا را 
مردمی فهیم و پرورش دهنده مردان بزرگ 
دانست و اظهار داشت: مردم این استان در 
دوران دفاع مقدس سهم مهمی در دفاع از 
کش��ور و انقالب برعهده داشته که وجود 
بیش از 10 هزار ش��هید، آزاده و جانباز در 

این استان شاهدی بر این ادعاست.
وی افزود: میثاق من به عنوان نماینده 
دولت در چهارمح��ال و بختیاری با مردم  
این استان، این اس��ت که در مسیر والیت 

باشیم. 
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح 
ک��رد: در تمام ط��ول دوران خدمتگزاریم 
همواره چش��مانم را به لبان مبارک والیت 
دوختم و تالش کردم مسیری را که والیت 

ترسیم می کند، طی کنم. 
عنابستانی خط������اب به م�����ردم 
چه��ار مح��ال وبختیاری گف��ت:  میثاق با 
ش��ما مردم خوب کار و ت��الش مضاعف 
اس��ت و در این دولت که مبنای کار را بر 
خدمت بی منت به مردم قرار داده است، با 
تمام وجود در راس��تای حل مش��کالت و 
خألهای زیادی که در اس��تان وجود دارد 

تالش می کنم. 
وی خاطرنش��ان کرد: ب��ا وجود همه 
خدم��ات و تالش هایی ک��ه در دولت نهم 
و اوایل دولت دهم در این اس��تان صورت 

گرفته است اما هنوز برخی از شاخص های 
این اس��تان نس��بت به متوس��ط کش��وری 

پایین تر است. 
وی تصریح کرد: بیکاری شایسته این 
استان با همه مواهب طبیعی و ظرفیت هایی 
ک��ه دارد نیس��ت و به همی��ن جهت حل 
مش��کل اش��تغال از اولویت های کاری در 

استان است. 
بختی��اری  و  چهارمح��ال  اس��تاندار 
همچنین توجه به وضعیت فرهنگی استان، 
تقویت روحی��ه والیت پذی��ری، توجه به 
مس��ائل عش��ایر و نی��ز ارتق��ای وضعیت 
زیرس��اخت های توسعه استان را از اساس 
برنامه ه��ای کاری خویش اع��الم و تأکید 
ک��رد: در انتخ��اب مدیران خ��دوم ضمن 
مش��ورت و تعامل با همه بزرگان اس��تان 
از هی��چ احدی توصی��ه نمی پذیریم و مبنا 
فقط تعهد، شایس��تگی و عشق به خدمت 

به مردم است.

مدیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان:
تنها 50 درصد خبرنگاران استان از آموزش هاي 

تخصصي و الزم بهره مند شده اند

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری:
30 اردیبهشت زمان تعیین شده براي کوچ عشایر

آغاز عملیات پیش راه اندازی 
نیروگاه طرح توازن ذوب آهن اصفهان

استاندار چهارمحال و بختیاري:
در انتخاب مدیران از احدي توصیه نمي پذیرم

تیم اعزامی دانش��گاه صنعتی اصفهان در 
سی و هشتمین نمایشگاه بین المللی اختراعات 
و تکنولوژی های جدید ملل متحد در ژنو با 
کسب دو مدل طال، یک مدال نقره و دو جایزه 
ویژه به کشور بازمی گردند. به گزارش ایرنا به 
نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، 
تیم اعزامی این دانشگاه با سه طرح ربات زنده 
یاب چندمنظوره، مکانیزم پیشرفته ابزار چرخان 
جهت فرزکاری همراه با گیربکس اتوماتیک 
و روش نوین در میکرونانو ماش��ین کاری 
فتوشیمیایی در این رقابتها شرکت کرده بود. 
دو جایزه ویژه کشورهای روسیه و رومانی نیز 

به تیم اعزامی دانشگاه صنعتی اصفهان در این 
نمایشگاه اعطا شد.

سرپرست مرکز رباتیک دانشگاه صنعتی 
اصفهان گفت: علیرضا باستانی و اردالن حسینی با 
سرپرستی حمید میر محمد صادقی به نمایندگی 
مرکز رباتیک دانشگاه صنعتی اصفهان و هسته 
طراحی و ساخت سیستم های پیشرفته تولید 
در این مسابقات شرکت کردند. علیرضا فدایی 
تهرانی افزود: در این نمایشگاه مذاکرات اولیه 
برای عقد تفاهم نامه همکاری بین دانش��گاه 
صنعتی اصفهان با س��ازمان جهانی مالکیت 
فکری وابس��ته به س��ازمان ملل، نمایندگان 

دانشگاه باسل و مؤسسه نخبگان سوریه نیز 
صورت گرفت. به گفته وی، تیم دانش��گاه 
صنعتی به دلیل تأخیر پروازی ناشی از فوران 
آتشفشان ایس��لند با تأخیر یک روزه به ژنو 
وارد ش��د، اما با ارائه طرحهایش توانس��ت 
افتخارات ارزنده ای را برای کشورمان کسب 

کند.
سی و هشتمین نمایش��گاه بین المللی 
اختراع��ات و تکنولوژی ه��ای جدید ملل 
متحد در کشور سوئیس با حضور710 مخترع 
از 45 کشور جهان از یکم تا پنجم اردیبهشت 

ماه سال جاری در شهر ژنو برگزار شد.

استاندار اصفهان گفت: مشکالت استان 
را با همکاری دانشگاهها حل می کنیم. 

به گزارش ایرنا، علیرضا ذاکر اصفهانی در 
جمع انجمن روابط بین الملل ایران، با اشاره 
به ظرفیت واحدهای دانشگاهی و دانشجویان 
استان افزود: اصفهان در بخشهای فن آوری 
هس��ته ای، نانو تکنول��وژی، بیوتکنولوژی، 
رشته شبیه س��ازی سلولهای بنیادی و سایر 

موارد در کشور پیشتاز است.
وی همچنی��ن از دریافت طرحهایی که 
در جهت پیش��رفت اس��تان اصفهان، ارائه 
می شود، استقبال کرد و اظهار داشت: پیرو 
تأکیدات  رئیس جمهور درصدد بومی سازی 
موضوعات فرهنگی، فکری، هنری، صنعت 

فرش و صنایع دستی هستیم. 
وی گف��ت :  اعض��ای انجم��ن روابط 
بین الملل ای��ران می توانند، ما را در بخش 
الگوب��رداری در حوزه های مختلف کمک 
کنند. قائم مقام دانشگاه اصفهان هم در این 
جلسه گفت: این انجمن در راستای نظام و 

چش��م اندازهای جمهوری اسالمی اهداف 
خود را دنبال می کند و نگاه علمی به مسائل 

بین المللی دارد. 
حس��ین هرس��یج افزود: اعض��ای این 
انجمن به اس��تانهای مختلف سفر کرده و با 
دانشگاههای استانها در خصوص روابط بین 

المل��ل تبادل نظر می کنند و می توان گفت 
که بازوی فکری دانشگاهها هستند. 

وی اظه��ار داش��ت:  ای��ن انجمن یک 
سازمان غیردولتی است که مطالعات خود را 
در حوزه های مختلف مربوط به اس��الم در 

حوزه روابط بین الملل دنبال می کند.

مخترعان دانشگاه صنعتي اصفهان 
برنده دو نشان طال و یک نقره نمایشگاه ژنو شدند

استاندار اصفهان: 

مشــکالت استــان را با همــــکاري
 دانشــگاه ها حل مي کنیم

اصفهان

اصفهاناصفهان

اصفهان شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

اصفهان

ساالنه 200 میلیون متر مکعب آب از تونل 
چشمه لنگان به زاینده رود مي ریزد

توزیع نامناسب محل مدارس اصفهان

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد
همت و کار مضاعف برای تسریع در عملیات 

اجرایی پروژه انتقال آب بهشت آباد

مدیر امور عمرانی و پشتیبانی شهرداری اصفهان: 
استقرار 5 هزار دستگاه دوچرخه در 50 ایستگاه

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری:
تولید 3 تن زباله بیمارستانی 

و 431 تن زباله شهری در استان

تبدیل شبکه هاي فشار ضعیف هوایي به زمیني

مدی��ر آب و فاض��الب فریدونش��هر 
گفت: ساالنه بیش از 200 میلیون متر مکعب 
آب از محل تونل چش��مه لنگان به زاینده رود 
منتقل می شود. به گزارش فارس، بهمن براتی 
اظهار داشت: جاذبه های گردشگری این منطقه 
کوهستانی در نوع خود منحصر به فرد است و 
با توجه مسئوالن و اختصاص اعتبارات مورد 
نیاز فریدونشهر قابلیت رشد و توسعه ای سریع 
را در عرصه گردش��گری و جذب توریست 
دارد. وی افزود: س��االنه بیش از 200 میلیون 
متر مکعب آب از محل تونل چش��مه لنگان 
به سد زاینده رود منتقل می شود که این مقدار 
تنها بخش کوچکی از آب مازاد این شهرستان 
است. مدیر آب و فاضالب فریدونشهر با اشاره 
به ویژگی های منحصر به فرد آب چشمه لنگان 
تصریح کرد: دبی این چشمه افزون بر 3 هزار 

لیتر در ثانیه است و آب شرب شهر فریدونشهر 
و روس��تای نهضت آباد، سیبک و بیجگرد از 
این چش��مه تأمین می ش��ود. وی خاطرنشان 
کرد: دبی آب چش��مه لنگان بین 3 هزار لیتر 
در ثانیه تا 300 لیتر در ثانیه متغیر است و این 
میزان در اوایل بهار 3 هزار لیتر و اواسط مرداد 
ماه به 300 لیتر می رسد. مدیر آب و فاضالب 
فریدونشهر با اشاره به اینکه مهم ترین مشکل 
این شهرس��تان در تأمین آب شرب از چشمه 
لنگان بعد مسافت 17 کیلومتری این چشمه تا 
فریدونشهر است، اظهار داشت: حجم برداشتی 
آب ش��رب از چشمه لنگان برای فریدونشهر 
و س��ه روستای نهضت آباد، سیبک و بیجگرد 
اس��ت، که مازاد دبی خروجی از این چشمه 
از طریق تونل چش��مه لنگان به پش��ت سد 

زاینده رود منتقل می شود.

    اصفهان
    خبرنگار زاینده رود

رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
گفت: محل مدارس ش��هر اصفهان به خوبی 
توزیع نش��ده اس��ت و این امر باعث فش��ار 
مضاعف بر ناوگان عمومی و بروز مشکالت و 
معضالت ترافیکی و سفرهای زائد برون شهری 
شده اس��ت. مهندس حاج رس��ولیها کاهش 
س��فرهای زائد و روان س��ازی ترافیک شهر 
اصفهان را الزم دانست و تأکید کرد: با مدیریت 
صحیح در امر توزیع مدارس، این امر محقق 
می شود. وی تدوین سیاستهای اصولی برای 

سال تحصیلی آینده توسط مسئوالن اصفهان را 
ضروری ارزیابی کرد. رئیس شورای اسالمی 
شهر اصفهان، شعاع اس��تاندارد دانش آموزان 
مقاط��ع ابتدایی و راهنمایی با مدارس خود را 
به ترتیب 200 و 500 متر و مقطع متوسطه را 
2 کیلومتر بیان کرد، و گفت: در صورت تأمین 
مدارس در این شعاع، تمام مشکالت ترافیکی 
و حمل و نقلی در این زمینه مرتفع خواهد شد. 
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح در 
سال تحصیلی 90-89 در شهر اصفهان طرح 
مذکور به عنوان پایلوت برای دیگر کالنشهرها 

الگو شود.

مدی��رکل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: هم اکنون 
نزدیک به 3 تن زباله بیمارس��تانی و 431 
تن زباله ش��هری در استان تولید می شود 

که باید ساماندهی شود. 
داوود ش��یوندی اف��زود: فعالیت های 
صنعتی و خدماتی انسان و ایجاد پروژه ها 
باع��ث تخری��ب مناب��ع طبیع��ی و محیط 
زیست می شود، بنابراین با توجه به تولید 
زی��اد زباله، مردم اس��تان بای��د صیانت از 
محیط زیس��ت را در دستور کار خود قرار 
دهن��د و از تخریب مرات��ع، قطع درختان 
و آلوده کردن مناب��ع آبی جلوگیری کنند. 
وی با بیان اینکه شعار امسال روز زمین پاک
» زمین پاک، آب پاک، انسان سالم« است تصریح 
کرد: وظیف��ه همگانی براس��اس اصل 50 
قانون اساس��ی صیان��ت از منابع خدادادی 

است. 
ش��یوندی با اشاره به وجود 80 درصد 
صنایع اس��تان در دو شهرس��تان شهرکرد 
و بروج��ن تصریح کرد: ب��ا پیگیری های 
ب��ه عمل آم��ده ه��ر دو ش��هرک صنعتی 
مجهز به تصفیه خانه پس��اب های صنعتی 
شده اند که کمک قابل توجهی در خروج 
پساب های صنعتی به محیط و پاک سازی 
و صیانت از آب های زیرزمینی و سطحی 

شده است. 
وی ادامه داد : در گذش��ته پساب های 
صنعتی ب��دون تصفیه وارد محیط و باعث 
آلودگی خاک و آب می شدند، اما پس از 
راه اندازی ای��ن دو تصفیه خانه خروجی 
پس��اب های صنعتی برابر استاندارد وارد 
محی��ط ش��ده و از آلودگ��ی آب و خاک 

جلوگیری می شود. 
شیوندی در خصوص طرح ساماندهی 

زباله های استان و بازیافت آنها گفت: این 
طرح از طریق کمیته مدیریت پسماند استان 
در دست مطالعه و نهایی شدن است، تا با 
همکاری معاونت امور عمرانی اس��تاندار 
بت��وان زباله ه��ای ش��هری را بازیافت و 
تبدیل به کود کرد، تا در بخش کشاورزی 

دوباره مورد استفاده قرار گیرد. 
وی با اش��اره به اقدامات انجام گرفته 
جه��ت جلوگی��ری از تخری��ب محی��ط 
زیس��ت و آلودگ��ی آب تصری��ح ک��رد: 
ایجاد آزمایشگاه س��نجش فلزات سنگی، 
راه اندازی آزمایش��گاه میکروبی، ش��یمی 
و س��نجش میزان آلودگی هوا از مهمترین 
اقدام��ات جه��ت جلوگی��ری از تخریب 

محیط زیست و آلودگی آب است. 
شیوندی ادامه داد: کارشناسان اداره کل به 
طور مرتب از واحدهای صنعتی، خدماتی 
و عمران��ی بازدید و طی برنامه زمان بندی 

شده پایش انجام می دهند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
خاطرنش��ان کرد: ط��رح هایی ک��ه میزان 
آالیندگی آنها از استاندارد زیست محیطی 
باالت��ر باش��د اخطاری��ه زیس��ت محیطی 
می گیرن��د و در مراح��ل بع��د محکوم به 
جرایم نقدی و در ص��ورت تکرار تعطیل 

می شوند. 
به گفته وی، در سال گذشته 21 واحد 
صنعتی اس��تان تعطیل و پس از استاندارد 
کردن خروجی به فعالیت خود ادامه دادند. 
شیوندی اس��تان را به لحاظ صیانت جزو 
3 اس��تان پاک کشور دانس��ت و افزود: با 
نظ��ارت اعم��ال ش��ده توس��ط اداره باید 
آب، خاک و هوای اس�����تان را پاک نگه 
داشته تا مردم از این مواهب الهی استفاده 

کنند.

مدی��ر امور ب��رق ش��هرکرد از تبدیل 
شبکه های فش��ار ضعیف و فشار متوسط 

هوایی به زمینی در شهرکرد خبر داد.
ب��ه گزارش ف��ارس به نق��ل از روبط 
عموم��ی ش��رکت توزی��ع نی��روی ب��رق 
چهارمح��ال و بختی��اری، رس��تم ایزدپور 
مدیر امور برق شهرس��تان شهرکرد اظهار 
داش��ت: به منظور بهینه س��ازی شبکه های 
هوای��ی و بسترس��ازی الزم ب��رای تبدیل 
ش��بکه های هوایی به زمین��ی، نصب کابل 
زمینی ش��بکه های فشار ضعیف و متوسط 
به طول 11 کیلومتر در ش��هرکرد در حال 

انجام است. 
وی اعتب��ار هزینه ش��ده در راس��تای 
اج��رای ای��ن ط�������رح را 7 میلیارد و 
400 میلیون ریال اعالم کرد و گفت: عدم 
آسیب پذیری در برابر س��رقت شبکه ها و 
حوادث ناشی از ش��رایط جوی، سهولت 
در خدمات پس از فروش، س��رویس دهی 
بهتر به مش��ترکان، زیباسازی شهر، مبلمان 
شهری و پایداری ش��بکه از دیگر مزایای 

اجرای این طرح است. 
ایزدپور ادامه داد: قیمت کمتر، اجرای 
س��ریع تر و آسان تر، س��هولت بهره برداری 
و تعمی��رات، انش��عاب گیری س��ریع تر، 
آسان تر و ارزان تر از دیگر مزایای استفاده 
از ش��بکه های توزی��ع هوای��ی نس��بت به 

شبکه های زمینی است. 
مدیرامور برق شهرستان شهرکرد اضافه 
کرد: سیس��تم های توزیع برق با استفاده از 
کابل های زمینی و خط��وط هوایی انرژی 
الکتریک��ی مورد نی��از مصرف کنندگان را 

تأمین می کنند. 
وی ب��ه مهمتری��ن معای��ب اس��تفاده 
و  ک��رد  اش��اره  هوای��ی  ش��بکه های  از 
گفت: آس��یب رس��اندن به محیط زیست 
ناش��ی از ش��اخه زنی و قط��ع درخت��ان، 
مرگ و میر پرندگان، ایجاد آتش س��وزی 
در مراتع و جنگل ها، افزایش نش��تی برق 
و ب��رق دزدی، صدمه ب��ه زیبایی محیط و 
ش��هرها از مهمترین این معایب به ش��مار 

می رود.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان، همت 
وکار مضاعف برای تسریع در عملیات اجرایی 
پروژه انتقال آب بهش��ت آباد را از مس��ئوالن 

سازمان آب منطقه ای اصفهان خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان، مهندس عباس حاج رسولیها 
در بازدید اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان از روند عملیات اجرایی تونل س��وم 
کوهرنگ گفت: تالش شبانه روزی کارگران 
در این پروژه آبرسانی تداعی کننده دوران دفاع 
مقدس اس��ت.وی تالش و اقدامات مدیریت 
س��ازمان آب منطقه ای اصفه��ان، کارگران و 
دست اندرکاران اجرای پروژه های آبرسانی به 
ویژه تونل س��وم کوهرنگ را ارزشمند و قابل 
تقدیر دانس��ت و افزود: شورای اسالمی شهر 
اصفهان برای هرگون��ه همکاری و تعامل در 
جهت تسریع در اجرای این پروژه ها به ویژه 
انتقال آب بهش��ت آباد آمادگی دارد. یکی از 
مدیران پروژه تونل س��وم کوهرنگ در بازدید 
ف��وق گفت: با احداث ای��ن تونل به طول 23 
هزار و 409 متر و قطر 4/1 متر امکان انتقال 25 
میلیون مترمکعب آب در سال فراهم می شود. 
وی میزان پیش��روی در تونل اصلی را معادل 
97/75 درصد اعالم کرد و گفت: حفاری این 
تونل به روش مکانیزه با 2 دس��تگاه TBM و 
انفجاری انجام می شود ولی به دلیل مشکالت 
مختلفی همچون تأخیر در ورود ماشین آالت 
حفاری به کشور، عدم همخوانی ماشین آالت 
حفاری خریداری شده با شرایط اقلیمی تونل 
و مشکالت ناشی از پدیده های زمین شناسی، 
انجام این طرح چندین سال به طول انجامیده 
اس��ت. اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 

همچنین از طرح انتقال آب به فالت مرکزی 
ایران با عنوان )بهشت آباد( نیز در منطقه اردل 
واقع در اس��تان چهارمحال و بختیاری بازدید 
کردند. مجری این پروژه عظیم آبرس��انی هم 
ه��دف از اج��رای آن را انتق��ال آب به فالت 
مرکزی ایران و انتقال ساالنه حدود 746 میلیون 
مترمکعب آب از بعد از تالقی رودخانه بهشت 
آباد و کوهرنگ به منطقه مرکزی ایران اعالم کرد 
و گفت: اجرای طرح مذکور در منطقه باالدست 
و فالت مرکزی ایران اثرات مستقیم و مهمی 
دارد که ایجاد اشتغال در منطقه، جلوگیری از 
مهاجرت، باال رفتن فرهنگ عمومی و سطح 
بهداشت، تس��هیل در انتقال امکانات بیشتر، 
ایجاد منطقه مهم توریستی، جبران کمبود آب 
در موقعیت اس��تراتژیک فالت مرکزی ایران، 
باال رفتن کیفیت آب ش��رب و تجدید حیات 
اقتص��ادی و اجتماعی ش��هرهای مهم فالت 

مرکزی از جمله آنها است. 
به گفته وی ساختگاه سد در 7 کیلومتری 
جنوب غرب ش��هر اردل و در فاصله حدود 
2700 مت��ر بعد از محل تالق��ی دو رودخانه 
کوهرنگ و بهشت آباد روی رودخانه بهشت 
آباد اس��ت. به گفته مجری ط��رح انتقال آب 
بهشت آباد، این طرح از 3 بخش سد تنظیمی، 
نیروگاه و تونل تشکیل خواهد شد و برمبنای 
برآورد کنونی، حدود 1400 میلیارد تومان هزینه 

اجرای آن است. 
وی خاطرنشان کرد: احداث تونل به طول 
64 هزار و 970 متر و قطر 6 متر و حجم سد 
مخزنی معادل 1800 میلیون مترمکعب با ارتفاع 
184 متر از ضروریات طرح انتقال آب بهشت 

آباد است.

مدی�������ر امور عم��رانی و پش��تیبانی 
ش��هرداری اصفهان گفت: ب��ا برنامه ریزی و 
سیاست گذاری های پیش بینی شده آتی 5000 
دس��تگاه دوچرخه در 50 ایس��تگاه خدمات 

مطلوبی را به شهروندان عرضه خواهد کرد.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
رواب��ط عموم�������ی ش��هرداری اصفهان، 
س��ید جالل هاش��می نژاد با بیان اینکه 900 
دستگاه دوچرخه جدید دیگر در ایستگاه های 
کرایه دوچرخه در حال مس��تقر ش��دن است 
افزود: با احتس��اب 300 دستگاه دوچرخه ای 
که در این ایستگاه ها استقرار یافته بود، شمار 
آنها به مرز 1200 دس��تگاه رس��ید و مطابق با 
برنامه ریزی و سیاست گذاری های پیش بینی 
شده آتی در مجموع 5000 دستگاه دوچرخه 
در 50 ایستگاه موردنظر خدمات مطلوبی را به 

شهروندان عرضه خواهد کرد.
وی با اشاره به تهیه و خرید تعدادی دستگاه 
دوچرخه دیگر جهت عرضه به کارکنانی که 
در ش��هرداری مرکزی 500 لیتر بنزین ذخیره 
ش��ده در کارت سوخت خود را واگذار کرده 
بودند، تصری��ح کرد: ش��هرداری اصفهان به 
منظور تحقق هدف های راهب��ردی خود در 
زمینه صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف، 
کاهش آلودگی زیس��ت محیطی، سالمسازی 

جامعه ش��هری و تحکیم زیرس��اخت های 
ورزش همگانی، توسعه امکانات و تسهیالت 
دوچرخه سواری را به عنوان یک رویکرد مهم 
ورزشی، فرهنگی و اجتماعی در مرکز توجه 
خود قرار داده اس��ت. مدی��ر امور عمومی و 
پشتیبانی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
خرید و عرضه ش��مار دیگ��ری دوچرخه و 
استقرار آنها در ساختمانهایی که در معاونت های 
چندگانه ش��هرداری اصفهان فعالیت دارند از 
جمله اقدامات ارزنده دیگری بوده اس��ت که 
به واسطه تأثیر در کاهش چشمگیر ترددهای 
سنگین و روزمره وسائل نقلیه و استفاده کارکنان 
در مأموریت های اداری نتایج بسیار ثمربخشی 
داشته است. هاشمی نژاد در ادامه سخنان خود 
از نصب سیستم پخش سراسری اذان در نقاط 
مختلف شهر خبر داد و گفت: ظرف چند روز 
آینده و بنا به دستور شهردار محترم 50 دستگاه 
سیستم پخش سراسری اذان در نقاط مختلف 
شهر نصب خواهد شد و سامانه جدید اذان گو 
در اماکن متعلق به شهرداری و میادین اصلی و 

مهم شهر راه اندازی می کند. 
وی ادامه داد: س��امانه مذکور به ش��کلی 
طراحی شده که دارای آنتن ماهواره ای بوده و 
زمان دقیق را به صورت کامالً اتوماتیک تنظیم 

می کند.

اصفهان

فریدونشهر
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اقتصاد امروز

صاحب نظران در عرصه بازار کار عقیده دارند 
که »کس��ب و کار الکترونیک��ی« کارایی خوبی در 
ایجاد ثروت دارد و رونق بازارهای مجازی یکی از 
راه های مقابله با بیکاری است و این مهم از طریق 
جهش های کارآفرینی و س��رمایه گذاری بنگاه ها 

حاصل می شود. 
فعاالن عرصه کس��ب و کار می گویند: تاکنون 
نظریه ای که ویژگی های خاص بازارهای مجازی 
را پوش��ش دهد، به وجود نیامده اس��ت، اما نظریه 
پ��ردازان معتقدند که ظهور این نوع کس��ب و کار، 
م��وردی قوی برای تالقی تحقیق��ات کارآفرینی و 

راهبردها است. 
ب��رای ایج��اد ارزش در می��دان کس��ب و کار 
الکترونیک��ی می توان به چه��ار منبع بالقوه در این 

بخش ش��امل کارایی، مکمل ب��ودن، قفل درونی و 
نو بودن اشاره کرد. 

در همین راستا برای توضیح منابع ایجاد ارزش، 
عمومًا از رشته های کارآفرینی و مدیریت راهبردی 

استفاده می شود. 
ضروری است برای تشریح پدیده جدید کسب و کار 
الکترونیکی، تعریف مختصری از منابع مذکور ارائه 

شود. 
از آنجایی ک��ه کارایی مبادالت، یکی از عوامل 
اصلی ایج��اد ارزش در کس��ب و کار الکترونیکی 
محس��وب می ش��ود، باید گفت: هنگام��ی کارایی 
مبادالت افزایش می یابد که هزینه متوس��ط در این 
بخش کاهش پیدا کند. افزایش کارایی در کسب و 
کار »آف الین«  و » آن الین«  به روش های مختلفی 

تحقق پیدا می کند. 
یک��ی از ای��ن روش ه��ا کاهش ع��دم تقارن 
اطالعات بین خریداران و فروش��ندگان اس��ت، که 
از طری��ق عرضه اطالعات به موقع و جامع میس��ر 
می ش��ود. همچنی��ن س��رعت و س��هولت انتقال 
اطالع��ات از طریق اینترنت، این رویکرد را س��اده 

و تسهیل کرده است. 
در همین حال برخی کارشناسان بازار کسب و کار، 
عقیده دارن��د که افزایش اطالع��ات باعث کاهش 
هزینه های جس��تجو و چانه زنی های مشتریان در 
معامالت می ش��ود و به دلیل ارزان بودن ارتباطات 
متقابل در بازاره��ای مجازی و تصمیم گیری های 
آگاهانه تر و سریع تر، کارایی مبادالت کسب و کار 

الکترونیکی افزایش پیدا می کند. 
از س��وی دیگ��ر مکمل بودن نی��ز، یکی دیگر 
از عوام��ل ایج��اد ارزش در ب��ازار کس��ب و کار 
الکترونیکی است که از طریق ارائه مجموعه ای از 
محصوالت و خدمات مکمل به مشتریان، به ایجاد 

ارزش می پردازند. 
ای��ن مکمل ها ممکن اس��ت مکم��ل عمودی 
»ب��رای مث��ال ارائه خدم��ات پس از ف��روش« و یا 
مکمل افقی »مثل فیلم« باش��د، که به وسیله شرکای 

بنگاه ها عرضه می شوند. 
بنابرای��ن مکمل ب��ودن زمانی وج��ود دارد که 
داش��تن مجموع��ه ای از کاالها در کن��ار یکدیگر، 
ارزش بیش��تری از داش��تن ه��ر ی��ک از کاالها به 

صورت جداگانه داشته باشد. 
موضوع دیگر قابل توج��ه در این بخش، قفل 
درونی اس��ت که مانع حرکت مش��تریان و شرکای 
راهبردی به سمت رقبا می شود. بنابراین در عرصه 
کس��ب و کار الکترونیک��ی ارزش ایج��اد می کند. 
سفارش��ی کردن محصوالت، خدمات یا اطالعات 
بر اساس نیازهای مش��تریان، قفل درونی کسب و 

کار الکترونیکی را افزایش می دهد. 
معرفی محصوالت ی��ا خدمات جدید، توزیع، 

بازاریابی، به��ره برداری از بازارهای جدید و منابع 
س��نتی، ایجاد ارزش از طریق نوآوری است. از این 
رو باید گفت: کس��ب و کار الکترونیکی که نو آور 
باش��د، می تواند مزیت پیش��رو بودن را به دس��ت 

آورد. 
با توجه به تعاریف موارد یاد شده به این نتیجه 
می رس��یم که رشد س��ریع فناوری، همراه با رشد 
کس��ب و کار الکترونیک��ی، فرصت های زیادی را 
برای ایجاد ثروت در کشورها از جمله ایران فراهم 

می آورد. 
با اس��تفاده از ادبی��ات کارآفرین��ی و مدیریت 
راهبردی، می توان الگوی عوامل کلی ایجاد ارزش 
در کس��ب و کار الکترونیک��ی را شناس��ایی ک��رد 
که به چه��ار عنصر ایجاد ارزش در کس��ب و کار 
الکترونی��ک یعنی کارایی، مکمل بودن، قفل درونی 

و نوآور بودن منجر می شود. 
با توجه به آنچه که گفته ش��د، باید بر این باور 
ب��ود که با ظه��ور بازارهای مجازی کس��ب و کار، 
منابع جدیدی از نوآوری »در الگوی کسب و کار« 
به وجود آمده اس��ت، که مستلزم تغییر جهت تفکر 
راهبردی به سمت راهبردهای کارآفرینی، تطبیقی، 

پویا و یکپارچه است. 
اگر چه احتمال طراحی شبکه های بین بنگاهی 
و اهمی��ت پذی��رش مدل ه��ای کس��ب و کار در 
حوزه ه��ای کارآفرین��ی و راهبردی م��ورد توجه 
اس��ت، اما نیاز به توجه ویژه به رویکردهای روش 
ش��ناختی برای مطالعه پویایی های کس��ب و کار 
الکترونیکی و طراحی الگوهای کسب و کار بیشتر 

از گذشته احساس می شود. 
یادآوری می ش��ود:  ایران در بین کش��ورهای 
جهان دارای باالترین نیروی جوان است، از این رو 
تاکنون اقدامات متعددی از سوی دولت و مسئوالن 
ذی ربط برای کاهش میزان بیکاری، ایجاد اش��تغال 
برای فارغ التحصیالن دانش��گاهی و... انجام ش��ده 

است.

کارشناس��ان معتقدند که حذف نگاه تک بعدی 
از سیستم تجارت الکترونیکی ضروری است و در 
مقابل باید مشارکت را در این بخش رواج دهیم و 
درجه س��ازگاری را طراحی کنیم، که سبب توسعه 

صادرات شود. 
برخی از استادان دانشگاه معتقدند: در تجارت 
الکترونیکی نمی توان زمان را از دست داد و برای 
جلوگی��ری از اتالف آن باید ب��ه صورت نظام مند 

عمل کرد. 
صاح��ب نظ����������ران معتقدن��د: تعامالت 
تج��اری، انعطاف پذی��ری در ارائه خدمات، توس��عه 
کسب و کار الکترونیکی و گسترش شبکه صادراتی 
از ویژگی ه��ای تج��ارت الکترونیک��ی اس��ت و 
فعالیت های هدفمند در این بخش در آینده س��بب 

رونق و گس��ترش فعالیت های صادراتی در کشور 
می شود. 

بررسی های انجام شده در زمینه تجارت نشان 
می ده��د، که بیش��ترین نگاه ها، ن��گاه معطوف به 
بازار مصرف است و باید از طریق محیط وب وارد 

سیستم شویم. 
بنابرای��ن مس��ئوالن و متولیان بخ��ش تجارت 
الکترونیک��ی بای��د ب��ا مطالع��ات هم��ه جانب��ه و 
همه س��و نگر ش��اخص هایی را که در جوامع بین 
المللی مالک اس��ت،  م��ورد توجه ق��رار دهند، تا 

ضعف های این سیستم را رفع کنند. 
الکترونیک��ی،  تج��ارت  اطالع��ات  فن��اوری 
شناس������ایی ظرفیت ه��ا و بازاره���ای ه��دف، 
تج��اری ب��ا کش��ورهای مختلف جه��ان و راهبرد سیاس��ت گذاری و بسترسازی برای توسعه روابط 

نوسازی، به عنوان محور های تجارت الکترونیکی 
مطرح هستند. 

در محیط تجارت الکترونیکی، هدف، طراحی 
نمایش��گاه هوشمند مجازی اس��ت. نگاه وسیع در 
سیس��تم های تج��ارت الکترونیک، بس��یار مهم و 
حیاتی است و حرکت دیجیتالی باید تحت نظارت 

و کنترل باشند. 
ام��روزه یکی از راه های توس��عه فعالیت های 
تجاری در کشورهای مختلف جهان، فعالیت های 
الکترونیک��ی  سیس��تم  طری��ق  از  بازرگان��ی 
است و در دهه های اخیر استفاده از این روش رو به 
گسترش نهاده است و ایران نیز با توجه به گسترش 
روز افزون فعالیت های بازرگانی اش از این جرگه 

جدا نیست. 

رونق بازارهاي مجازي 
یکي از راه هاي مقابله با بیکاري است  

تحقیقات در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد، کشورهایی که از ضریب نفوذ باالتر اینترنت 
برخوردار هس��تند، نسبت به کش��ورهای عقب مانده در این عرصه، در بخش  صادرات موفق تر عمل 
کرده اند و این روند ادامه دارد. برخی کارشناسان مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقدند، 
که رشد سریع نفوذ اینترنت در کشورها به کاهش هزینه جستجو و ارتباطات و همچنین تسهیل ورود 
بنگاه ها به بازارهای جدید جهت افزایش صادرات آنها کمک کرده است. نتایج مثبت تحقیقات در این 
زمینه می تواند ترغیب کننده صادر کنندگان جهت انجام تجارت به شیوه الکترونیکی به واسطه کاهش 
هزین��ه مبادله و هزینه های ورود به بازارهای خارجی باش��د. این کارشناس��ان عقیده دارند که از بعد 
نظری و تجربی کارا بودن تجارت به شیوه الکترونیکی ثابت شده است و این روش گام مؤثری برای 
توسعه فعالیتهای بازرگانی در کشورهای مختلف جهان خواهد بود. تدوین برنامه بلند مدت در زمینه 
اس��تقرار تجارت الکترونیک، با ضمانت اجرایی قوی، ایجاد اتوماس��یون اداری و راه اندازی شبکه های 
داخلی و گسترش استفاده از اینترنت، ترویج فرهنگ استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیک، افزایش 
دسترس��ی عموم، تأکید بیش��تر بر آم��وزش اینترنت و زبان م��ورد اس��تفاده از آن در جامعه، آموزش 
تخصصی کارکنان سازمان های دولتی، از جمله پیشنهادهایی است که به عنوان پایه برای رشد تجارت 

الکترونیک در کشور ما از سوی کارشناسان مطرح شده است.

مدیرکل خدمات نوین پس��تی ش��رکت پس��ت گفت: یکی از اولویت های اصلی و مهم ش��رکت 
پس��ت در س��ال جاری، توس��عه خری��د و ف��روش اینترنتی اس��ت. به گ��زارش ایرنا، رض��ا فاضل 
اظهار داش��ت: برهمین اس��اس همکاری نزدیکی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی 
و همچنین دادس��رای مبارزه با جرایم رایانه ای، فناوری اطالعات صورت گرفته اس��ت. وی افزود: با 
توجه به ظرفیت موجود در مجموعه پست، معتقدیم که ارائه خدمات تجارت الکترونیکی به صورت 
گس��ترده در سطح کش��ور بدون بهره گیری از این امکانات، محقق نخواهد شد. وی با بیان اینکه ارائه 
خدمات خرید و فروش اینترنتی از سال 83 در دستور کار شرکت پست قرار گرفته است، تصریح کرد: 
در زمان حاضر و به منظور ارائه این خدمات، ش��رکت پس��ت طی قراردادی که با هفت شرکت منعقد 
کرده، بیش از سه هزار فروشگاه را تحت پوشش قرار داده است. فاضل تأکید کرد: در زمان حاضر و 
با توجه به توس��عه روزافزون خدمات اینترنتی بیش از 120 فروش��گاه جدید به صورت ماهیانه به این 
شبکه اضافه می شوند. مدیرکل خدمات نوین پستی ارائه خدمات الکترونیکی نظیر تجارت الکترونیکی 
را فرصتی برای ش��رکت پس��ت دانست و گفت: برهمین اس��اس با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته توسعه ارائه خدمات خرید و فروش اینترنتی به صورت جدی در سال جاری در دستور کار قرار 
گرفته است. وی ادامه داد: عقد قرارداد با پنج شرکت جدید و تحت پوشش گرفتن بیش از سه هزار و 

500 فروشگاه اینترنتی جدید، از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای سال جاری است.

رئیس سازمان تجارت جهانی گفت: بحران مالی و اقتصادی جهان تا دو سال آینده تأثیرات منفی 
شدیدی بر مبادالت تجاری بین المللی خواهد داشت. 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، تایمز پاس��کال لمی با بیان این مطلب افزود: بحران مالی و 
اقتصادی جهان موجب افزایش و گس��ترش سیاستهای حمایتی در بخشهای مختلف اقتصادی شده و 
این مس��أله تأثیر منفی زیادی بر مبادالت تجاری جهان خواهد داشت. اقتصاد جهانی باید برای مقابله 

با سیاستهای حمایتی تا دو سال آینده خود را آماده کند. 
وی در پایان گفت: بهبود بازار کار جهان با تأخیر 18 ماهه روبه رو خواهد بود و بازار کار جهان 

تا 18 ماه آینده به رشد و رونق و ثبات نسبی خواهد رسید. 
ش��ایان ذکر اس��ت بحران مالی و اقتصادی جهان موجب کاهش شدید مبادالت تجاری جهان طی 

سالهای 2008 و 2009 شده است.

باالرفتن ضریب نفوذ اینترنت به توسعه 
صادرات کشورها کمک کرده است  

توسعه خرید و فروش اینترنتي 
از اولویت  هاي پست  

تأثیر منفی بحران مالی بر مبادالت تجاری 

اشاره

حذف نگاه تک بعدي از سیستم تجارت الکترونیکي ضروري است  

آگهی ابالغ
برگ اجرائیه

تاریخ: 89/1/18
کالسه پرونده دادرسی: 880281 ح/ 12

به موجب دادنامه غیابی شماره 1436-88 مورخ 88/10/20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ش��عبه 12 که طی دادنامه شماره – مورخه – شعبه - دادگاه تجدید نظر استان قطعیت 
یافته است محکوم علیه حمید پوراحمد فرزند خدابخش نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/923/400 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3/456/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و 
همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک ها تا تاریخ وصول بر اساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محکوم له علی توکلی دهقی 
فرزند عبداله با وکالت آقای داود عابدی نشانی محل اقامت: اصفهان، خیابان شیخ مفید، 
طبقه پنجم، واحد22 – دفتر وکالت و همچنین پرداخت مبلغ 4/800/000 ریال بابت حق 

االجرای دولتی )نیم عشر دولتی( که باید در حق صندوق دولت بپردازد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 

بشرح ذیل اقدام نماید:
1 - ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.

2 - یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3 - یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از 
دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس 

جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی 

معرفی کند.
عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
 826 / م الف

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/1/29
شماره: 890133 ح17

خانم مهشید سلحشور فرزند اکبر دادخواستی به طرفیت آقای علی بادسار فرزند مرتضی به 
خواسته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 8909980351700128 و به 
شماره ردیف بایگانی 890133 ح17 در شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده 
و وقت رسیدگی روز یکشنبه مورخ 89/3/16 ساعت 8:30 صبح تعیین شده است. از آنجا 
که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در یکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر 
و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر 

دادگاه مراجعه نمایند. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
1081 / م الف

نیازی - مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
کالسه پرونده: 886/88

شماره دادنامه: 57- 89/1/26
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: محمد تاجی به نشانی: اصفهان، ملک شهر، روبروی فروشگاه کوثر، کوچه شهید 

اسدی، پالک 63
خوانده: سید جالل حجازی نشانی: مجهول المکان

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:

رأی قاضی شورا
دعوی محمد تاجی فرزند مصطفی بطرفیت سید جالل حجازی دهاقانی بخواسته مطالبه 
مبلغ دو میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار ریال )2/989/000 ریال( وجه چک شماره 
929060- 88/6/10 عهده بانک کشاورزی مهرگستر به انضمام مطلق خسارات قانونی – با 
توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ دو میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار ریال بابت اصل خواسته و هشتاد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 

مدت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی دادگستری اصفهان می باشد.
 1059 / م الف

قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان  

آگهی احضار
تاریخ: 85/1/26

شماره: 880885 ب 1
چون خانم سکینه ترابی فرزند عیسی شکایتی علیه آقای سراج الدین بردی زاده مبنی 
بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 880885 ب 1 این بازپرسی ثبت 
گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوئی 
به اتهام خود به این مرجعه مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. 
1080/ م الف

بازپرسی شعبه اول مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده دادرسی: 880311 ح/ 24

بموجب دادنامه غیابی ش��ماره 8809970352401070 مورخ 88/7/29 دادگاه حقوقی 
اصفهان شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است محکوم علیه آقایان 1- سعید 
مزروعی فرزند محمد 2- حسین نوری حسین آبادی فرزند محمود هر دو مجهول المکان 
3- علیرضا مرادی فرزند احمدعلی نشانی محل اقامت: اصفهان- خ امام خمینی- عاشق 
آباد جنب مدرسه مطهری کوچه شهید ابراهیمی محکوم است به پرداخت متضامناً مبلغ 
یکصد و سی و سه میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و دو ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/671/300 ریال بابت هزینه واخواست و مبلغ 2/676/270 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 2/200/000 )دو میلیون و دویس��ت هزار ریال( بابت حق 
الوکاله نمایندگی بانک محکوم له و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سررسید سفته ها 
براساس قرارداد فیمابین 30 درصد در سال روزانه 109/589 ریال تا تاریخ اجرای رأی وفق 
مقررات  در حق محکوم له بانک صادرات اصفهان با نمایندگی حسین ویسی به نشانی: 
اصفهان- خ سعادت آباد ساختمان بانک صادرات طبقه 4 ضمنا هزینه اجرایی 6/666/666 

ریال می باشد که برعهده محکوم علیه می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 

بشرح ذیل اقدام نماید: 
1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.

2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3- یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از 
دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس 

جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی 

معرفی کند.
عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
708/ م الف

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ نظریه کارشناسی به محسن پاداشی فرزند حسینعلی مجهول المکان

تاریخ: 89/1/25
شماره: 725/86 ح/ 6

کالسه پرونده: 725/86 ح/ 6
وقت حضور: یک هفته پس از انتشار در روزنامه

خواهان: مهدی گنجعلی با وکالت خانم سمانه باقری صادق آبادی
خوانده: محسن پاداشی فرزند حسینعلی مجهول المکان

خواسته: ابالغ نظریه کارشناسی وفق مواد 73 و 260 ق. آ. د. م
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 ارجاع 
گردیده و نظریه کارشناسی ارائه شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 و 260 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
نظریه کارشناسی را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت نظریه و یا اعتراض خود را 

نسبت به نظریه مذکور به دادگاه ارائه نماید.
953/ م الف

فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/22

شماره: 890049 د/ 1
چون آقای شاهپور رئیسی گوجانی فرزند علی شکایتی علیه آقای عبداهلل باالزاده مبنی 
بر ضرب و جرح عمدی )ایراد صدمه بدنی عمدی( مطرح نموده که پرونده به کالسه 
890049 د/ 1 این دادیاری ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد حسب 
ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر 
آگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور 

دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
957/ م الف

دادیاری شعبه اول دادسرای اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/24

شماره: 880862 
چون آقای فتح اهلل ترکی فرزند عبدالرحیم شکایتی علیه مهدی نصر مبنی بر فحاشی مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 880862 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/4/6 

ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
954/ م الف

مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی

کالسه: 520/88 ش 23
وقت رسیدگی: مورخه 89/3/16 ساعت 17 عصر

خواهان: یاسر سروری فرزند یونس با وکالت آقای غالمرضا دانشمند
خوانده: مدیران شرکت آذین بتون مجهول المکان

خواسته: الزام به ایفای تعهد و تحویل- جبران خسارت خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد 
و هزینه های دادرسی علی الحساب پنجاه میلیون ریال

خواهان دادخواستی تسلیم شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان نموده است لذا وقت 
رسیدگی تعیین و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور 
شعبه 23 شورای حل اختالف و همچنین به تجویز ماده 73 آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف مدت یکماه به دفتر شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران 
مجتمع شماره یک شوراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر اعالم شده نیز حاضر 
شود. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود.
1098/ م الف

دبیرخانه شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/1/25
شماره: 1413/88 ش/ 8

در خصوص پرونده کالسه 1413/88 خواهان شاهین امیری دادخواستی مبنی بر الزام به 
انتقال سند رسمی یک خودروی جیپ به طرفیت زادور استپانوسیان تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/3/17 ساعت 11/30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
1063/ م الف

مدیر دفتر 8 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/24

شماره: 890103 ک 105
چون آقای باقر وحدانی فرزند علی اکبر شکایتی علیه آقای 1- منصور زمانیان 2- خانم 
زهره بیاتی 3- خانم معصومه بوسعیدی مبنی بر جعل امضاء و کالهبرداری مطرح نموده 
که پرونده آن به کالسه 890103 ک 105 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/3/8 
ساعت 10/5 صبح تعیین شده، نظر باینکه متهم مجهول المکان میباشد، لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر میشود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. 1164/ م الف
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی اصفهان
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جوان و خانواده

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 2012/88 

شماره دادنامه: 89/1/26-54
مرجع رسیدگی: شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: اکبر محمدی نشانی: خیابان کاوه، خ فالطوری، نبش میدان آل محمد، کامپیوتر 
صبا

خوانده: علیرضا خوزانی نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ هیجده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت وجه شش فقره 

چک
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:

»رأی قاضی شورا«
در خصوص دعوی آقای اکبر محمدی به طرفیت آقای علیرضا خوزانی به خواسته مطالبه 
مبلغ هیجده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت شش فقره چک به شماره های 
1- 215284 به سررسید 87/10/9 به مبلغ چهارمیلیون ریال 2- 215283 به سررسید 
87/9/9 به مبلغ چهارمیلیون ریال 3- 215285 به سررسید 87/11/9 به مبلغ سه میلیون 
و چهارصد و پنجاه هزار ریال 4- و 215292 به سررسید 87/9/20 به مبلغ دو میلیون 
و پانصد هزار ریال 5- 215293 به سررسید 87/7/20 به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار 
ریال 6- 215282 به سررسید 87/9/7 به مبلغ دو میلیون ریال با توجه به صدور گواهی 
عدم پرداخت چکهای موصوف از طرف بانک مربوطه )همگی به عهده بانک صادرات 
چهار راه نقاشی اصفهان( و بقاء اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده دارد و اینکه خوانده به دلیل مجهول المکان بودن علیرغم نشر آگهی در روزنامه 
زاینده رود )88/11/27( در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه دفاعیه ای 
مبنی بر عدم بدهی خود ارسال و ارائه ننموده لذا دعوی مطروحه خواهان علیه خوانده 
ثابت تش��خیص داده شد که مس��تنداً به مواد 313 و 314 ق ت و 198 ق. آ. د. م حکم 
ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هیجده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال 
بعنوان اصل خواسته و مطابق با مواد 515 الی 522 ق. آ. د. م هزینه دادرسی به مبلغ سی 
هزار ریال هزینه نشر آگهی به مبلغ پنجاه هزار ریال خسارت تأخیر در تأدیه از سررسید 
چکهای موصوف لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع 
و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.1058/ م الف
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970352901495
شماره پرونده: 8809980359600802

شماره بایگانی شعبه: 881086
تاریخ تنظیم: 1388/11/28

شاکی: آقای علی آقابیگی به نشانی مشهد بلوار دوم طبرسی شمالی 30 میدان سوم- ده 
متری سوم سمت راست پالک 64

متهمین: 
1. آقای مهدی جدیدی به نشانی خمینی شهر جوی آباد شمس تبریزی ک شهید صفوی 

پ 46
2. آقای صادق محمود صالحی به نشانی مجهول المکان

اتهام: مشارکت در سرقت
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه

در خصوص کیفرخواست صادره علیه 1. آقای صادق محمود صالحی 2. آقای مهدی 
جدیدی فرزند روزعلی دائر بر مش��ارکت در سرقت اموال حسب شکایت آقای علی 
آقابیگی فرزند حسن، دادگاه با توجه به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات 
مسئول مهمانپذیر اطلس، نحوه اقامت و خروج متهمان از مهمانسرای موصوف، استعالم 

به عمل آمده از اداره نظارت بر اماکن که حکایت از آن دارد که متهمان در تاریخ 88/2/22 
به مهمانپذیر فروردین وارد و در تاریخ 88/2/25 از آن محل خارج شدند که این استعالم 
حکایت از آشنایی قبلی متهمان با یکدیگر دارد و ادعای متهم ردیف دوم را که بیان نمود 
متهم ردیف اول را نمی شناخته را رد می نمود. لهذا بزه انتسابی نسبت به متهمان محرز و 
مسلم می باشد و مستنداً به مواد 42، 656 و 667 قانون مجازات اسالمی هر یک از متهمان 
را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شالق تعزیری و نیز به رد اموال مسروقه 
)به شرح لیست ارائه شده توسط شاکی، برگ پنج پرونده( محکوم می نماید. رأی صادره در 
خصوص متهم ردیف اول غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
اصفهان میباشد. رأی صادره در خصوص متهم ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 567/ م الف

نشانی: اصفهان،خیابان چهار باغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3، اتاق 337

شفیع زاده- دادرس شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 382/88 ح ش 35

شماره دادنامه: 89/1/30-37
مرجع رسیدگی: شعبه سی و پنج شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: آقای محمدرضا اشراقی خوراسگانی فرزند مسیح بنشانی: اصفهان، مرداویج، 
رسالت جنوبی، کوچه هشتم پالک 22

خوانده: آقای غالمرضا سعیدیان فر فرزند حسین آدرس: مجهول المکان
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

دعوی آقای محمدرضا اشراقی خوراسگانی فرزند مسیح بطرفیت آقای غالمرضا سعیدیان 
فر فرزند حسین بخواسته مطالبه مبلغ 32/500/000 ریال وجه حواله شماره 46335-
1388/2/25 عهده صندوق قرض الحسنه مولود کعبه به انضمام مطلق خسارات قانونی- با 
توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت 
ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 32/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 50/000 ریال بابت هزینه 
چاپ آگهی و مبلغ 30/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و 
تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی ص��ادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد 

بود.1118/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 35 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 879/88

شماره دادنامه: 89/1/26-63
مرجع رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: پژمان اعتمادی به نش��انی: اصفهان- خ امام خمینی- ایستگاه جباری- کوچه 
جباری- کوچه پیام- پالک 34

خوانده: رعد قوامی مجهول المکان
خواسته: الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یک دستگاه اتومبیل 

به شماره انتظامی 292 ص 19- ایران 68
به تاریخ 89/1/14 شعبه 23 شورای حل اختالف به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است، 
پرونده کالسه 879/88 مفتوح و تحت نظر میباشد، با مالحظه اوراق پرونده و اظهارات 
طرفین، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شورا
در خصوص دعوی آقای پژمان اعتمادی به طرفیت آقای رعد قوامی به خواس��ته الزام 
خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و انتقال یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 
1386 نقره ای به شماره انتظامی 292 ص 19- ایران 68 و همچنین پرداخت خسارات 
دادرسی، به استناد رونوش��ت مصدق قولنامه مورخه 87/2/28 مبنی بر خرید خودرو 
موصوف توسط خواهان و بررسی محتویات و اوراق پرونده و جوابیه استعالم از پلیس 
راهنمائی و رانندگی مبنی بر معرفی آقای رعد قوامی به عنوان مالک خودرو مورد دعوی، 
لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 519 ق. آ. 
د. م و مواد 225، 220، 219، قانون مدنی خوانده آقای رعد قوامی را به حضور در دفتر 
اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو مورد دعوی و همچنین پرداخت هزینه 
دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید، رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومی دادگستری اصفهان می باشد.1061/ م الف
قاضی شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به محمود نصراصفهانی مجهول 
المکان 

تاریخ: 89/1/21
کالسه پرونده: 880/88 ح/ 6

وقت رسیدگی: 89/5/4- ساعت 8/30 صبح
خواهان: محمدرضا شفیعی فرزند سلطانعلی به آدرس نجف آباد

خوانده: محمود نصراصفهانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ شصت میلیون بابت وجه سه فقره چک بانکی به انضمام مطلق 

خسارات دادرسی
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند.
710/ م الف 

فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353401376
شماره پرونده: 8809980365300798

شماره بایگانی شعبه: 880700
تاریخ تنظیم: 1388/11/12

شاکی: 
آقای محمود توکلی فرزند غالمحسین به نشانی اصفهان خ کاوه روبروی کارگاه زاهدی 

بن بست نرگس واحد اول 
متهم: آقای ناشناس

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به اصدار رأی مینماید.
رأی دادگاه

در خصوص شکایت آقای محمود توکلی فرزند غالمحسین متولد 1331 مبنی بر اینکه 
توسط راننده سواری پیکان متواری بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف 
و مصدوم شدن وی گردیده با توجه به گواهیهای صادره توسط پزشکی قانونی و نظریه 
کارش��ناس عالی تصادفات که علت تامه تص��ادف بی احتیاطی از طرف راننده پیکان 

متواری بلحاظ عدم توجه به جلو به هنگام رانندگی نسبت به موتورسیکلت به شماره 
انتظامی 1668/ اصفهان 57 که در جلوی سمت راست آن در حرکت بوده مقصر شناخته 
شده است و سایر قرائن موجود در پرونده ایراد صدمه بدنی شاکی فوق الذکر را بر اثر 
بی احتیاطی راننده پیکان متواری محرز و مستنداً به مواد 367 و 442 و 481 قانون مجازات 
اسالمی و ماده 10 قانون اصالح  قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل 
نقلیه موتوری صندوق موضوع ماده 10 قانون اخیرالذکر به پرداخت بابت شکستگی به 
صورت کوبیدگی ثلث تحتانی استخوان درشت نای ساق پای راست به چهارپنجم از 
یک سوم از یک دوم دیه کامل 2- بابت شکستگی ثلث تحتانی استخوان نازک نی ساق 
پای راست بدون عیب التیام یافته به هشت صدم دیه کامل 3- بابت ارش آسیب نسج نرم 
ناشی از عمل جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی ساق پای راست به دو صدم دیه کامل 4- بابت 
حارصه ساق پای چپ به نیم درصد دیه کامل در حق آقای محمود توکلی ظرف مدت 
دو سال از تاریخ وقوع تصادف مورخ 1387/9/9 محکوم می گردد. رأی صادره ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان 

اصفهان می باشد.446/ م الف
نشانی: اصفهان،خیابان چهار باغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان طبقه همکف.
مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی تأسیس شرکت کیان کاران امین سهامی خاص
تاریخ: 89/1/18

شماره: 123/ ث 103/ 89
شرکت فوق در تاریخ 1389/01/18 تحت شماره 40084 و شناسه ملی 10260577550 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/01/18 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 

و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

تأمین نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص- ایجاد فضای سبز و نگهداری- 
ابنیه و تأسیسات- راه و ساختمان- صادرات و واردات و کلیه اقالم و مواد و مصالح 
مجاز- راهبر- تنظیف و روفت و روب- احداث کارخانه و کارگاه های تولیدی شامل 
مواد غذایی- مصنوعات فلزی و غیرفلزی- تهیه مواد غذایی- اخذ نمایندگی فروش- 
شرکت در مناقصات و مزایدات نهادهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها و تعاونیها- 
کلیه فعالیتهای مجاز تجاری در چهارچوب قوانین کشور جهت تحقق اهداف شرکت.

2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3- مرکز اصلی شرکت:

1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان- چهار راه ارتش- باالتر از بانک ملت- طبقه 
فوقانی عکاسی بیتا.

4- سرمایه شرکت: مبلغ 5/000/000 ریال منقسم به پانصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد پانصد سهم با نام می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال توسط مؤسسین طی 

گواهی بانکی شماره 27052 مورخ 1388/12/16 نزد بانک صادرات شعبه 2705 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

5- اولین مدیران شرکت:
1-5- آقای هوشنگ کریمی به سمت رئیس هیئت مدیره.

2-5- خانم پرستو کریمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
3-5- آقای امین کریمی به سمت عضو هیئت مدیره.

4-5- آقای امین کریمی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضای مدیرعامل 

و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای مهدی قیصری نعل اشکنانی به عنوان بازرس اصلی.

2-8- آقای کورش کریمی به عنوان بازرس علی البدل.
882/ م الف

منصور آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

   سپیده نصر اصفهانی  
میگ��ن اینکارو نکن گ��وش نمی کنیم، 
میگ��ن اش��تباهه لجبازی می کنی��م، میگن 
م��ا که بیش��تر از تو س��ن و س��ال داریم و 
تجربمون بیش��تره می دونی��م آخرش چی 
می ش��ه، قه��ر می کنیم و... نگار 28 س��اله 
همونط��ور که س��رش پائین��ه و واضحه که 
غرق خاطرات گذشتش شده، شروع می کنه 
به تعریف: پیش دانش��گاهی بودم و مشغول 
درس خوندن واس��ه کنکور، درس��م خوب 
ب��ود، مثل تیپ و قیافم که همه می گفتن تو 
بیست بیستی! بی سر و زبون نبودم اما سرم 
توی کار خودم بود و بیش��تر به درسم فکر 
می کردم تا هر چیز دیگه. اغلب که دوستام 
با هم می رفتن بیرون یا مهمونی یا مسافرت، 
من باهاشون نبودم و ترجیح می دادم به کارای 
ش��خصیم برسم تا روزی که برحسب اتفاق 
اون پسر رو دیدم. ما یه اکیپ 6 نفری بودیم 
که همیش��ه از اول دبیرستان تا اون موقع که 
پیش دانش��گاهی بودم، تو همه ساعت های 
تفریح و بیکاری و اردو و جش��ن و... با هم 
می گشتیم. اون روز هم به اصرار مریم قبول 
کردم که تا سر خیابون اصلی رو با برادرش 
بریم و همون اولین نگاه هم کار خودش رو 
کرد... برادرش پسر معقولی به نظر می رسید 
و از هر نظر مناسب بود اما من تا به حال فکر 
کردن به یه پسر رو تجربه نکرده بودم، واسه 
همین چند ماهی طول کشید تا با خودم کنار 
اومدم و تونستم در جواب نامه های عاشقانه 
و تلفن های وق��ت و بی وقتش باهاش یه 
قرار بذارم و این شد شروعش. کم کم حس 
کردم دوستش دارم، اونم خیلی زیاد! خودش 
هم که از اول بهم ابراز عالقه می کرد... یکی 
دو سالی که از دوستیمون می گذشت، هیچ کس 
از رابطه دوس��تی من با اون پس��ر و قول و 
قرارم��ون خبر نداش��ت جز یک��ی دو تا از 
دوس��تام که یکیش��ونم خواهر خودش بود. 
در طی اون 2 س��ال کلی خواس��تگار داشتم 
اما چون پش��تم به اون پسر گرم بود همه رو 
بدون دلیل، حتی بدون ش��ناخت رد کردم و 
این باعث ش��ک خونوادم ش��ده بود ولی با 
شناختی که از من داشتن سعی می کردن به 
روی خودش��ون نیارن، تا روزی که به اجبار 
پدرم با اون خواس��تگار روبه رو شدم. هیچ 
عیبی نداشت. عالی بود. از همه لحاظ خوب 
بود. در دو رش��ته مدرک مهندس��ی داشت، 
کارش عال��ی بود، درآم��دش خوب و تیپ 
و قیافش��م که حرف نداشت. خودم حدس 

زدم در دیدار اول یه دل نه صد دل عاش��قم 
شده و همینطورم شد! از فردای اون شب از 
خونواده اون پس��ر اصرار بود و از من انکار، 
اون��م بدون هیچ دلیلی... اینجا بود که مادرم 
بدون اینکه من متوجه بشم، زیرنظرم گرفته 
و فهمی��ده بود که با اون پس��ر ارتباط دارم. 
فهمیدن مادرم یه طرف و نصیحت ها و امر 
و نهی ها که در نهایت به گریه و التماسش 
ختم می شد یه طرف دیگه. خوب یادمه بار 
آخری که خونواده اون پس��ر برای بیستمین 
بار از خونوادم خواستن که اجازه بدن دوباره 
بیان خواس��تگاری، مادرم به گریه افتاد و از 
اونجایی که می دونس��ت دلیل نه گفتن من 
چیه با حس��رت بهم گفت: نگار پش��یمون 
می ش��ی... کاری نکن که یه عمر حس��رت 
بخوری... بعد از دومین باری که مجبور شدم 
با خواستگارم روبه رو بشم جریان رو به برادر 
دوستم گفتم و اون با اصرار ازم خواست که 
ردش کن��م و قول داد خونوادش رو هر چه 
زودتر بفرس��ته خواستگاری من... منم روی 
قولش حس��اب کردم و به خواس��تگارام نه 
گفتم. دقیقاً س��ه هفته بع��د از اینکه اونا از 
اصرار کردن ناامید ش��دن و دیگه پیداشون 
نش��د، خونوادش اومدن خواس��تگاری و از 
اونجایی که از اول هم با ازدواج پسرش��ون 
با کسی که خودش بپس��نده مخالف بودن، 
از من خوششون نیومد و رفتن پی کارشون. 
من خیلی ناراحت بودم، اما خودش بهم امید 
می داد که من راضیش��ون می کنم و دوباره 
میام خواستگاری، فقط یکم فرصت الزمه... 
چن��د وقت��ی از این ماجرا می گذش��ت که 
یه روز با یکی از همون دوس��تای مش��ترک 
خ��ودم و خواه��رش رفته بودیم بی��رون... 
دیدم دوستم می خواد یه چیزی بگه و مدام 
پشیمون می ش��ه. باالخره طاقتم تموم شد 
به��ش گفتم حرفتو ب��زن... رو کرد به من و 
بعد از یه دنیا مقدمه چینی گفت: که میدونی 
مریم اینا فردا ش��ب عقد دارن! من که اصاًل 
تص��ور نمی ک��ردم همون مری��م خودمون 
رو میگ��ه مات نگاه��ش کردم که گف��ت: دلم 
نم��ی خواس��ت ناراحتت کنم ولی دوس��ت 
نداش��تم بیشتر از این توی رویاهای خودت 
بمون��ی، فردا عق��د برادر مریم��ه و... دیگه 
نمی فهمیدم چی می گه... در حالیکه حرفای 
مادرم که می گفت: نگار پشیمون می شی، 
مثل پتک توی سرم می خورد به دیوار تکیه 
کردم و چشمامو بستم تا شکستی رو که به 

دست خودم رقم زده بودم نبینم.

خانم ه��ا معموالً اظه��ار می دارند که 
رفتار آقای��ان آنها را تا حدی گیج می کند 
و به درس��تی نمی توانند تش��خیص دهند 
که مرده��ا از آنها چ��ه انتظارات��ی دارند! 
آنه��ا از اینکه نمی توانن��د مردها را راضی 

نگه دارند، اندکی ناراحت هستند. 
اگ��ر یک خانم این مطل��ب را بخواند 
ش��اید با خود بگوید که خوب این مشکل 
مردهاست و خودشان هم باید به فکر پیدا 
کردن راه حلی برای آن باشند. بله درست 
اس��ت؛ اما نباید انتظار داشت که به یکباره 
معجزه روی ده��د و همه چیز مطابق میل 

آنها شود. 
تعهد مثل یک خیابان یک طرفه نیست 
و باید از جانب هر دو طرف رعایت شود. 
چنین نیازی برای همیش��ه در وجود تمام 

مردها باقی خواهد ماند. 
تاری��خ ب��رای س��الیان دراز جایگاه و 
عملک��رد مردها را در جامعه معین کرده و 
ش��ما به راحتی نمی توانید در عرض چند 

سال آن را تغییر دهید. 
آقایان ک��م کم متوجه می ش��وند که 
جای��گاه آنها چن��ان که در گذش��ته بوده، 
نیست. دیگر آنها تنها نان آور خانه نیستند 
و شاید چنین تغییر شگرفی مستلزم سپری 

شدن مدت زمان بسیار زیادی باشد. 
ای��ن روزه��ا مردها می دانن��د که اگر 
بخواهند برای خود همسری پیدا کنند باید 
سخت تر از گذش��ته کار کنند و خانم ها 
س��نگ های بیش��تری در جل��و پایش��ان 
می اندازن��د. )البته ما این موضوع را تأیید 

نمی کنیم( 
مردها واقعاً به دنبال چه چیز هستند؟

- اول از هم��ه مردها به دنبال کس��ی 
هستند که تشنه عشق و محبت کردن باشد. 
ش��اید این حرف بس��یاری از خانم ها را 
غافلگیر کند؛ اما مردها دوست دارند مورد 
دوست داشتن قرار بگیرند و خودشان نیز 

کسی را دوست بدارند. 
مشکل اینجاست که خانم ها برخورد 
بی احس��اس و س��ردی با آنها دارند. پیدا 
ک��ردن خانمی که قابل دوس��ت داش��تن 
باش��د کمی مشکل است و مردها از اینکه 
بفهمند دختر رویاهایشان را پیدا کرده اند 

خوشحال می شوند.
- مرده��ا به دنبال خانم هایی هس��تند 
ک��ه بتوانند به آنها اعتماد کنند. کس��ی که 
آنها را به خاطر خودش��ان بخواهد. کسی 

که بتوانند به او ایمان داشته باشند. 

شاید برایتان عجیب باشد؛ اما برخی از 
خانم ها قابل اعتماد نبوده و بسیار بی وفا 
هستند. همین امر باعث می شود که مردها 
محتاط تر عمل کنند. آقایان به ش��دت از 
بی وفایی و بدقولی بیزار هستند و به دنبال 
کسی می گردند که بتوانند از صمیم قلب 

به او اعتماد کنند.
- مردها به دنبال خانم هایی با روحیه 
زنان��ه و مهرب��ان می گردند؛ زی��را چنین 
خصوصیات��ی باعث می ش��ود که یک زن 
بتوان��د مادر بهت��ری برای بچ��ه هایش و 
همسر بامحبت تری برای آنها باشد و آنها 
هم بتوانند اقتدار خود را بیشتر حفظ کنند. 
البت��ه این امر ب��دان خاطر اس��ت که 
دوس��ت دارند فرزندانشان در آغوش مادر 

مهربان و دلسوزی پرورش پیدا کنند.
خانم ه��ای  دنب��ال  ب��ه  مرده��ا   -
خوش مشرب هس��تند که بتوانند در کنار 
او به آرامشی که آرزوی آن را دارند دست 

پیدا کنند.
- مردها به دنبال زن هایی هس��تند که 
حس و ظرافت زنان��ه خود را حفظ کرده 
باش��ند. البت��ه منظور ما آن دس��ته از خانم 
هایی نیست که دائمًا به دنبال مد می روند 
و.... بعضی از خانم ها هستند که در زمان 
عصبانیت هر چه که دلشان می خواهد بار 
طرف مقاب��ل می کنند، که این کار به هیچ 

وجه به مزاج آقایان سازگار نیست. 
مرده��ا خانم هایی را می پس��ندند که 

اه��ل بح��ث و گفتگو بوده و قادر باش��ند 
مشکالتش��ان را از راه ه��ای منطقی حل 

کنند.
- مردها کسی را می خواهند که حامی 
و پشتیبانش��ان باش��د. خیل��ی از خانم ها 
منتظر هس��تند که اشتباه کوچکی از آقایان 
س��ر بزند که آنها را ب��ه باد انتقاد بگیرند و 
در مس��ائل خصوصی و حتی شغلی شان 

دخالت کنند. 
آقای��ان به ارتباط خود ب��ه عنوان یک 
سیس��تم محافظ نگاه می کنن��د؛ زمانی که 
خان��م نتواند یک چنین حس��ی را در آنها 
ب��ه وج��ود آورد و از این گذش��ته تا آنجا 
که می تواند از آنها انتقاد هم بکند، چیزی 

نمی گذرد که آقا از او جدا می شود.
- مردها به دنبال همس��ری هستند که 
ب��ه آنها متعهد باش��د. مردها همس��ری را 
دوس��ت دارند که بتوانند به او اعتماد کنند 
و مش��کالت و ناراحتی هایشان را با او در 

میان بگذارند. 
تعهد مثل یک خیابان یک طرفه نیست 
و باید از جانب هر دو طرف رعایت شود. 
چنین نیازی برای همیش��ه در وجود تمام 

مردها باقی خواهد ماند. 
نقش��های  در  خانم ه��ا  حالیک��ه  در 
اجتماعی خود بسیار موفق هستند؛ خوب 
اس��ت هی��چ گاه از یاد نبریم ک��ه جایگاه 
اصل��ی آنها به خانه و خانواده ش��ان تعلق 

دارد.

پشیمون می شی!

نام فارسی: دیفن باخیا )سمبرگ، عصای اللی(
Dieffenbachia amoena :نام علمی

Araceae :نام تیره
Dumb cane :نام انگلیسی

خصوصیات: همیشه سبز، ساقه آبکی و نقش و نگار برگها برحسب گونه سبز و دارای لکه های 
سفید کرمی و زرد کمرنگ که از دو طرف برگ دیده می شود. ساقه غالباً بدون انشعاب و برگهای 
انتهایی همیش��ه در حال رش��د و برگهای پایینی به تدریج می ریزد و ساقه حالت لخت به خود 

می گیرد. تهویه اتاق و آبیاری گیاه باید مناسب باشد. گیاه جوان مناسب کاشت گروهی است.
نور: نور غیر مس��تقیم و کافی و در صورت ناکافی بودن نور باعث دراز و علفی ش��دن گیاه 

می شود.
دما: بین 13 تا 18 درجه حرارت مناسب است و پایین تر از 10 درجه برگهای پایین می ریزد 

و در دمای باالتر از 24 درجه غبارپاشی و آبیاری را افزایش دهید.
آبیاری: تابستان هفته ای 2 تا 3 بار و در زمستان هفته ای یک بار و آبیاری با خاک سبک و 
ولرم باش��د. در ش��رایطی که درجه حرارت از 16 درجه پایین تر بود اجازه دهید سطح خاک در 

فاصله بین دو آبیاری خشک شود.
غبارپاشی: دوستدار رطوبت زیاد است.

خاک: ترکیبی از خاک برگ با لوم و پیت و دوستدار خاک نسبتاً اسیدی است. ترکیبی از 3 
قسمت خاک جنگلی و یک قسمت خاک معمولی نیز می تواند باشد.

کوددهی: 3 گرم در لیتر هر ماه یک بار با کود مخصوص گیاهان زینتی از فروردین تا آبان 
ماه

تکثیر: جدا کردن پاجوش در کلیه فصول و اس��تفاده از قلمه با طول 5 س��انتیمتر که دارای 
حداقل یک جوانه باش��د در ماس��ه و تورب به نسبت مساوی تا ریشه شاخ و برگ از محل گره 
شروع به رشد کند. برگهای انتهایی به همراه 10 سانتیمتر ساقه را در آب یا ماسه قرار می دهیم تا 

ریشه دار شود.
عوارض و درمان: برگها خشک شده و سقوط می کنند که در اثر هوای گرم و خشک است. 
لکه سوخته روی برگها در اثر غبارپاشی در آفتاب است. برگها رنگ پریده و به سفیدی گرایش 

دارند که در اثر نور زیاد یا کمبود تغذیه است. 
برگهای پایین زرد و لکه های قهوه ای در حاشیه برگها پدید می آید که در اثر آبیاری زیاد 
است. برگهای پایین به طرف داخل می پیچد و خشک می شودکه در اثر باال رفتن سن یا گرمای 
هواست. سوختگی و ریزش برگهای گیاه گاهی در اثر وجود گرد و غبار و همچنین اسپری حشره 

کش ها در محیط اطراف گیاه رخ می دهد. 
به ط��ور کل����ی گی����اهانی مثل 

دیفن باخیا که به رشد در نور کم عادت کرده اند اگر در معرض نور شدید آفتاب قرار گیرند دچار 
ریزش برگ، سفید شدن و سوختگی برگ می شوند.

نکته: در هنگام کار کردن با این گیاه از دستکش استفاده کنید زیرا برگهای آن سمی است و هر 
سال در فصل بهار گلدان را عوض و با اسفنج مرطوب هر ماه برگها را تمیز کنید.

گیاه رهوئو
گلخندمثل یک جاده دوطرفه! جاده خاکی
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ورزش

در آس��تانه ای��ام فاطمی��ه، تی��م ملی 
کوهنوردی ایران با رمز مقدس - یا فاطمه 
الزهرا سالم اهلل علیها - هفتمین قله مرتفع 
دنی��ا را فتح کرد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، تیم کوهنوردی ایران متشکل از ایرج 
مغانی، س��ید واسع س��ید موسوی، هادی 
صابری، سید حسین صالحی، مجید نعمت 
الهی، سید محمود هاشمی، محمد نادریان 
و محمد نصی��ری به سرپرس��تی محمود 
ش��عاعی، رئیس فدراسیون که از اسفندماه 
برای فتح قله دائوالگیری در سلسله جبال 
هیماالیا راهی نپال شده بودند، پس از 40 
روز تالش برای نخس��تین ب��ار این قله 8 
ه��زار و 167 مت��ری را فتح کرده و پرچم 
مقدس کش��ورمان را بر فراز قله به اهتزاز 

درآورند. 
ویژگی مه��م این صعود، بازگش��ایی 
مس��یر صعود و ثابت گذاری مسیر توسط 
کوهن��وردان کش��ورمان و ب��دون کمک 
دیگران ب��ود. کوهن��وردان در این صعود 
ی��اد زنده ی��اد مهدی اعتمادف��ر کوهنورد 
فقید کش��ورمان را که در بهار گذش��ته در 
راه دومی��ن تالش برای فت��ح دائوالگیری 
بر اثر س��قوط جان خود را از دس��ت داده 
بود، گرامی داشتند. در حال حاضر تمامی 
اعضای تیم ملی در س��المت کامل به سر 
می برن��د و در راه بازگش��ت ب��ه ارتفاع 
پائین تر هستند. این صعود در پنجاهمین 
 س��الگرد اولین فت��ح دائوالگی��ری انجام

 شد.

دور سوم رقابتهای ش��طرنج قهرمانی 
مردان و زنان آسیا در فیلیپین با درخشش 
شطرنج بازان کش��ورمان پیگیری شد.  به 
گزارش واحد مرکزی خبر، در این دور و 
در بخش مردان پوریا درینی با پیروزی در 
برابر یوگن توره فیلیپینی که نخستین استاد 
بزرگ ش��طرنج تاریخ آس��یا است خوش 
درخشید و اصغر گلی زاده با تساوی در برابر 
ویگی ژو استاد بزرگ چین و نائب قهرمان 
آسیا، شگفتی بزرگ مسابقات را رقم زد. در 
سایر دیدارها قهرمان کشورمان استاد بزرگ 
احسان قائم مقامی در برابر روی گائو استاد 

بزرگ چین به تس��اوی رس��ید و همایون 
توفیقی نیز از سد استاد بزرگ کشور میزبان 
جانی هابال، گذشت. بدین ترتیب در پایان 
دور سوم مس��ابقات هر چهار شطرنح باز 
ایران��ی 2 امتیازی ش��دند. در بخش بانوان 
نی��ز غزل حکیم��ی فرد نتیجه را به اس��تاد 
ب��زرگ بانوان چین و بخ��ت دوم قهرمانی 
مس��ابقات تان ژونگی واگ��ذار کرد و یک 
امتیازی باقی ماند. استاد بزرگ بانوان آتوسا 
پورکاش��یان با پیروزی در برابر ژو هوآهوآ 
از چین جمع امتی��ازات خود را به عدد 2 

رساند.

مجمع عمومی ساالنه هیأت ووشوی استان اصفهان

خدابخش: اگر یک قدم بردارید
چند گام برای شما برداشته می شود

صعود کوهنوردان ایران به هفتمین 
قله مرتفع دنیا

س��ردار عزیز محمدی رئیس سازمان 
لیگ برتر زمان نقل و انتقاالت فصل آینده 
را اواخر اردیبهش��ت تا اواخر تیرماه اعالم 
کرد و اظهار داش��ت: تیم ها در این مدت 
ش��صت روزه می توانند بازیکنان خود را 
برای مس��ابقات فوتبال لی��گ برتر 89-90 
ج��ذب کنند، عزیز محم��دی درباره بازی 
نیمه تمام ابومس��لم مشهد و تراکتورسازی 
تبریز در هفته سی ام توضیح داد: همان روز 
با ناظ��ر بازی تماس گرفتم و نامه ای طبق 
مفاد آئین نام��ه تنظیم و به کمیته انضباطی 
فرس��تادیم که شدیدترین برخورد را با تیم 
تبریزی کنند. به دلیل اینکه دو استان بزرگ 
خراس��ان و تبریز از طری��ق تلویزیون این 
دیدار را نظاره گر بودند و نیمه تمام ش��دن 
ب��ازی بی احترامی به این عزیزان و 5 هزار 
نفر حاضر در ورزش��گاه بود ما 3 بر صفر 
بازی را به س��ود تیم ابومسلم مشهد اعالم 
و کمیته انضباطی فقط ده میلیون تومان تیم 
تراکتورسازی را جریمه کرد، که این به نظر 
من جریم��ه ناچیزی اس��ت. بعضی بحث 
تبانی را پیش کشیدند که مستنداتی در این 
زمین��ه جمع آوری نش��د. وی ادامه داد در 
این س��ه هفته پایانی ناظران ویژه ای برای 
دیدارها در نظر گرفته ایم و از کمیته داوران 
خواس��تیم بهترین داوران خود را برای این 
مسابقات بفرستند، عزیز محمدی به صحبت 
فیروز کریمی که گفته بود منش��ور اخالقی 
مثل کله قند است اشاره کرد و گفت: من با 
اش��خاص کاری ندارم و همه افراد برای ما 
قابل احترام هستند و ما اسم کسی را نبردیم 
به نظر من فیروز کریمی دوست دارد با مزاح 
و ش��وخی صحبت هایی را به زبان آورد، 
من قباًل هم گفته بودم آنهایی که مش��مول 
منش��ور اخالقی هستند، مش��کل اخالقی 
 ندارند، بلکه با ضوابط آن هماهنگ نیستند. 
فیروز کریمی جایی عنوان کرد که سازمان 
لی��گ را قبول ندارد که ما هم به وی گفتیم 
چون شما این س��ازمان را نمی پسندید به 
کمیته مسابقات فوتبال بروید و در تیم های 
دسته دوم و سوم سرمربی باشید. وی اضافه 
ک��رد: امس��ال تیم ها را رص��د کردیم و با 
 جدیت منشور اخالقی را دنبال می کنیم؛ به 
تراکتور س��ازی و 3 باش��گاه دیگر تذکر و 
گفت��ه ایم اگر این تخلفات به چهار مرحله 
رس��ید از ادامه حضور آنه��ا در لیگ برتر 

جلوگیری خواهیم کرد.
رئیس سازمان لیگ برتر کشور پیرامون 
بازیکن��ان دوپینگ��ی ایران تأکی��د کرد: دو 

بازیکن فوتبال و یک فوتسالیس��ت جواب 
دوپینگش��ان مثبت اعالم ش��ده ک��ه با این 
بازیکنان برخورد ش��دیدی خواهد ش��د، 
در این س��ه هفته پایانی تذک��ر داده ایم که 
نمون��ه گی��ری دوپینگ و کنترل بیش��تری 
روی بازیکنان انجام ش��ود تا حقی از تیمی 
تضعیف نش��ود، وی در مورد افشین قطبی 
سرمربی تیم ملی کشورمان گفت: با حضور 
قطب��ی در کادر فنی تیم ملی مخالف بودم، 
ولی به او گفتم همانطور که مربیان دیگر تیم 
ملی را قبل از آن حمایت کردم باید پشتیبان 
او باش��یم تا وی بدون دغدغه هدایت تیم 
ملی را عهده دار باش��د، تا بتواند این تیم را 
 در جام ملتها به مقام شایس��ته ای برساند. 
عزیز محمدی با بیان اینکه علی کفاش��یان 
2 سال در فوتبال سطح اول کشور حضور 
داش��ته در مورد اخ��راج او توضی��ح داد: 
کفاشیان در این دو سال با فوتبال کشور به 
خوبی آشنا شده و مورد قبول اساسنامه فیفا 
و هیأت دولت اس��ت و اگر کسی بخواهد 
جایگزین او ش��ود باید کفاش��یان خودش 
اس��تعفا دهد؛ مجمع فدراسیون استعفای او 
را قب��ول کند و در ص��ورت قبول آن نائب 
رئیس فدراس��یون به عنوان سرپرست باید 
زمینه را برای کسانی که می خواهند رئیس 
فدراسیون فوتبال ش��وند فراهم کنند. وی 
گفت: بعد از رأی گیری در مجمع عمومی 
فدراس��یون باید رئیس جدید معرفی شود. 
ما و تیم به خاطر همین مش��کل فدراسیون 
یک س��ال به حالت تعلی��ق درآمد و دیگر 
نباید دچار این اش��تباهات ش��ویم. سردار 
محمدی در پاسخ اینکه چرا مسابقات جام 
باشگاه های آس��یا و اروپا به طور همزمان 
نیس��ت افزود: به علت اینکه شروع و پایان 
مس��ابقات فوتبال کش��ورهای آس��یایی با 
اروپا یکی نیست در کشورهای شرق آسیا 
ش��روع مسابقات اول س��ال میالدی است 
اما در ای��ران اوائل مرداد ش��روع و اواخر 
خ��رداد تمام خواهد ش��د و لیگ قهرمانان 
آس��یا طوری برنامه ریزی شده که یک تیم 
مسابقاتش در مرحله مقدماتی تمام می شود 
و بعد از 6 یا 7 ماه دیگر این رقابتها پیگیری 
می ش��ود، مثاًل تی��م اس��تقالل در مرحله 
مقدمات��ی با ی��ک تیم به مص��اف حریفان 
می رود و پس از 7 ماه با یک تیم جدیدی 
به نبرد رقیبان خود خواهند رفت. با تبادل 
نظر بین فدراس��یونهای آسیایی می توانیم 
 مسابقات را با یوفا به طور همزمان برگزار 

کنیم.

اولین نشست س��االنه مجمع عمومی 
هیأت ووش��وی اس��تان اصفهان، سال 89 
در ت��االر افتخارات اصفهان برگزار ش��د. 
دکت��ر رش��ید خدابخش مدی��رکل تربیت 
بدنی اس��تان، ورزش ووش��و را ورزشی 
بس��یار خ��وب و اصیل دانس��ت و گفت: 
خودم رش��ته ام کاراته است و از خانواده 
ورزش های رزمی هس��تم. من دان هفت 
کاراته را دارم و به فرم های رش��ته ووشو 
عالق��ه وی��ژه ای دارم. وی خاطرنش��ان 

ساخت: ایران در مسابقات 
بین الملل��ی نتیجه مطلوبی 
کسب کرده به خاطر همین 
ورزش  ای��ن  از  توقع��ات 
رزمی زیاد شده که با تالش 
مثبت چشم  و دیدگاههای 
ان��دازی را ترس��یم کنی��د، 
تا اصفه��ان در مس��ابقات 
جهان��ی و المپی��ک ب��رای 
کش��ورمان مدال آور باشد، 
که این امکان پذیر نیس��ت 
ج��ز اینکه فقط براس��اس 
برنامه تدوین ش��ده به این 
اهداف برس��یم. خدابخش 
ادام��ه داد: در ووش��و ب��ا 
همفکری و همدلی خاصی 
این  پیش��رفت  در جه��ت 
رشته کوشا باشید. اگر شما 
ی��ک گام برداری��د، تربیت 
بدنی استان برای شما چند 

قدم برمی دارد. ش��ما قابلیت آن را دارید 
ک��ه به موفقیت برس��ید و ما باید ش��ما را 
در ای��ن راه حمایت کنیم. مدیرکل تربیت 
بدنی اس��تان اضافه کرد: دکت��ر علی نژاد، 
رئیس فدراس��یون کشور از مدیران خوب 
و توانمندی است که با همکاری او و کادر 
مدیریتی که در اداره کل تربیت بدنی استان 
و با حضور س��رهنگ عل��ی عبدی رئیس 
هیأت ووشوی استان و حمیدرضا خمسه 
ایس��ت می توان موفقیتهای فراوانی را در 
این رشته بدست آورد. خدابخش تصریح 
کرد: رشته های رزمی با هم عجین هستند 
و بنابرای��ن این هیأت بای��د با هیأت های 

رزم��ی دیگر تعام��ل و همکاری داش��ته 
باشد. سعی شود از رؤسای هیأت عضوی 
در رش��ته های دیگر مثل کاراته و کنگفو 
حاضر باش��د ت��ا به اهداف خود برس��ید. 
خدابخش در پایان موفقیت این رش��ته را 
در بح��ث آموزش خالصه ک��رد و گفت: 
از رتبه 18 به مقام هش��تم و در نهایت به 
رده سوم کشور رس��یدن، فقط بستگی به 
آموزش دارد و با آموزش به ورزشکاران و 

داوران به این موفقیت ها می رسید.

غیور: از نظر بودجه مشکلی نداریم
معاون کل تربیت بدنی در این مراسم 
گفت: خدا را شاکرم که این توفیق نصیب 
من ش��د ک��ه در جمع اعضای ووش��وی 
اس��تان حاضر باش��م. علیرضا غیور ادامه 
داد:  اگر رکورد که در دو سه سال گذشته 
در ورزش اس��تان به چش��م می خورد اما 
ارتقاء این ورزش نسبت به سه سال پیش 
به وضوح دیده می شود. وی افزود: تغییر 
و تحوالت��ی که در ای��ن اداره اتفاق افتاده 
ب��ا حضور خدابخ��ش رویک��ردی برنامه 
محورپیدا کرده اس��ت. در هر کجا حضور 
پیدا می کنیم بحث برنامه ریزی بحث اول 

است. غیور با بیان اینکه اداره تربیت بدنی 
از نظر مالی مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: 
از نظر بودجه مشکلی نداریم اما در گذشته 
ن��وع توزیع اعتب��ارات و هزینه ب��ا برنامه 
ریزی نب��وده و بین هیأت ها تبعیض قائل 
می ش��دند و براساس سلیقه این اعتبارات 
را توزی��ع می کردند و بنابر مالک و معیار 
خاصی نبوده است. وی اضافه کرد: ووشو 
در توزیع اعتب��ارات، قباًل هیأت 24 یا 25 
بوده که این موضوع جای بررس��ی دارد و 
ما باید این هیأت را حمایت 
کنیم. معاون مدیرکل تربیت 
بدنی استان کسب مدال در 
المپی��ک را از اه��داف بلند 
مدت دانس��ت و تأکید کرد: 
متأسفانه استان اصفهان علی 
رغم داش��تن اس��تعدادهای 
پش��توانه مطلوب  و  فراوان 
در این رش��ته می تواند در 
المپی��ک مدال کس��ب کند. 
ما ت��ا المپیک 2016 ش��ش 
س��ال فرصت داری��م که با 
برنام��ه ری��زی و آم��وزش 
دقی��ق می توان ب��ه یکی از 
که  رسید  المپیک  سکوهای 
البته نیاز به زیرساخت دارد. 
غیور در ادام��ه توضیح داد: 
کس��ب موفقیت در ورزش 
به س��ه عامل مهم بس��تگی 
دارد: برنامه ریزی، تالش در 

و  تحمل صبر و بردباری که در اج��راء 
هیأت ووش��وی استان دیده می شود. وی 
به اعضاء هیأت ووشوی استان متذکر شد: 
بررسی در ساختار هیأت ها داشته باشند. 
کمیته اس��تعدادیابی و نخب��ه پروری فعال 
ش��ود و در برنامه ری��زی از دانش آموزان 
تحصیل کرده اس��تفاده کنند و برنامه ای 5 
ساله تنظیم شود. اگر در مسیر مشخص گام 
بردارید به طور حتم موفق خواهید شد. ما 
با توجه به س��ند راهبردی ورزش جایگاه 
ویژه ای ب��رای این رش��ته در نظر گرفته 
 ایم و هی��أت ووش��و را حمایت خواهیم 

کرد.

عزیز محمدی:
 قطبی را باید حمــایت کـــرد

یکشنبه 5 اردیبهش��ت س��الن مجموعه ورزشی کارگران 
اصفه��ان، میزب��ان مقام��ات اس��تانی و ملی و نی��ز کارگران 
حوزه های مختلف مش��اغل اس��تان اصفهان بود. نمایندگان 
اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی و نیز اس��تاندار اصفهان 
 از جمل��ه میهمان��ان این مراس��م بودند که ب��ه خاطر اهمیت 

فوق العاده مقام کارگران در این مجلس حاضر شده بودند.
اس��تاندار اصفه��ان در این مراس��م با اش��اره ب��ه جمعیت 
کارگران استان که حدود یک چهارم جمعیت استان اصفهان 
را تش��کیل می دهن��د به صمیمیت و ش��رایط آرام موجود در 
فعالیت های حوزه های مختلف اش��اره ک��رد و توجه ویژه به 
کار و اثربخش��ی آن به عنوان عامل پیشرفت جامعه در سال 

کار و همت مضاعف را خاطرنشان ساخت.
توجه به حق��وق کارفرمایان و کارگران به عنوان دو طیف 
متف��اوت که الزم و مل��زوم یکدیگر ب��وده و حاصل تجربه و 
حض��ور هر دو گروه در صحنه کار هس��تند نیز، از محورهای 
مورد اش��اره ذاک��ر اصفهانی ب��وده. وی در ادامه ضمن اظهار 
امیدواری برای داش��تن گام های مؤثر برای فعاالن این حوزه 

آرزوی سالمتی کرد.
در این مراسم همچنین دکتر اسماعیلی معاون سیاسی، امنیتی 
اس��تانداری اصفهان به تبیین سیاست های پیش��رو پرداخت و 
با اشاره به حساس��یت موجود در حوزه کارگری و نقش آن در 
برپایی صنایع به لزوم وجود مدیریت استراتژیک در این حوزه 

برای تصمیم گیری های مهم در زمان های حساس تأکید کرد.
 وی در ادام��ه در خص��وص مدیری��ت مناب��ع در زمین��ه 
اشتغال زایی، سیاست های استانداری اصفهان را تشریح کرد 
که بر دو محور اصلی به شرح زیر استوارند: 1- حفظ اشتغال 
موجود 2- اس��تفاده از تمام منابع از جمله منابع اکوتوریستی 

موجود در استان برای ایجاد اشتغال جدید.
مهن��دس قادریان، مدیرعامل کار و امور اجتماعی اصفهان از 
دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی که نگاه حاکم بر مدیریت 
ارشد استان را نگاهی مبنی بر شناخت جزئی تمام امور توصیف 
ک��رد، وجود حدود یک میلیون نفر بیمه ش��ده که با احتس��اب 
خانواده ه��ای آنان به 2/900 میلیون نف��ر از جمعیت 4/900 

میلیونی استان می رسد را وضعیتی مطلوب دانسته و خاطرنشان 
ساخت، به دلیل بصیرت تشکل های مردم نهاد و کارگری ظرف 
6-5 سال گذشته هیچ گونه تجمع اعتراض آمیزی نداشته ایم. 
در س��الهای گذشته تنها س��ه کارخانه تعطیل شده و در مناطق 
بحرانی هم ش��اهد بازگش��ت به مرحله تولی��د کارخانجات و 

بازگشت کارگران به مشاغل خود بوده ایم. 
قادری��ان همچنین ب��ر لزوم اس��تفاده از نی��روی نهادهای 
خصوصی، دولتی، کارگری و تعامل میان این بخش ها تأکید 
کرد و قشر کارگر را به خاطر اعتقادات مذهبی، قشری مسئولیت 
پذیر توصیف کرد. وی عالوه بر لزوم تکریم کارگران نمونه به 

برخورد قانونی با کارگران خاطی اشاره کرد.
 همچنی��ن ج��ذب س��رمایه های اف��راد فع��ال در ح��وزه 
اش��تغال زایی در صنایع سبک، متوس��ط، سنگین و مادر بنابر 
تجربیات عملیاتی س��رمایه گذاران و نیز ارسال طرح مشاغل 
خانگ��ی به ش��ورای نگهب��ان قانون اساس��ی از طرف مجلس 
شورای اسالمی که در زمینه صنایع دستی بسیار راه گشاست، 
از دیگر موارد مورد اش��اره مدیرعام��ل کار و امور اجتماعی 

استان اصفهان در این گردهمایی بود.
در این مراس��م همچنین با توجه به نزدیکی ایام ش��هادت 
حض��رت فاطمه زهرا)س( و دهه فاطمیه مداحان اهل بیت به 

مداحی و نیز اجرای تواشیح پرداختند.
قرائت متن بیانیه مشترک تشکل های کارگری در حمایت 
از حق��وق کارگران و مطالبات آنان نیز از دیگر موارد به اجرا 
درآمده در این مراس��م بود. از نکات برجسته مورد اشاره در 
این بیانیه مش��ترک در حمایت از حق��وق کارگران می توان 
به تقاضای این تش��کل ها مبنی بر جلوگیری از تضییع حقوق 
کارگ��ران در دوره های آزمایش��ی کار قبل از انعقاد قرارداد 
م��دت دار با کارگ��ران و نیز جلوگی��ری از واردات بی رویه 

جهت جلوگیری از تعطیلی مشاغل اشاره کرد.
در پایان جلسه با حضور مقامات ملی و استانی ضمن تقدیر 
و تشکر به کارگران نمونه در عرصه های مختلف و همچنین 
تیم های ورزش��ی کارگران که در س��ال 88 موفق به کسب 

مقام شده بودند لوح تقدیر تقدیم شد.

تجلیل از کارکنان نمونه وزارت کار و امور اجتماعی
علی وشمه

پژمان سلطانی

درخشش شطرنج بازان ایرانی 
سدر مسابقات قهرمانی فیلیپین

فار
س: 

عک
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پست الکترونیک :

مدیر شعب پست بانک استان اصفهان:
  خدمات  بانکداری الکترونیکی در روستاهای 

استان گسترش می یابد
غالمحسین صباغی مدیر شعب  پست بانک استان طی مصاحبه ای  ضمن اعالم 
این مطلب افزود :طی دوسال گذشته با تکمیل حلقه ارتباط  خدمات بانکی  بین روستا 
و شهر توسط پست بانک و رفع نیاز  خدمات بانکی روستائیان تمام تالشمان در سال 
همت وکار مضاعف بر این است تا گستره خدمات بانکداری الکترونیکی را به روستاها  
گسترش دهیم  و جهت تحقق این هدف  برنامه نرم افزاری سراسری سیمیا در حال 
پیاده سازی در تمام استانهای  کشور است و به محض بهره مندی تمام نقاط تماس 
پست بانک از این نرم افزار امکان استفاده از تمام خدمات بانکداری الکترونیک برای 
تمام روستائیان محقق  خواهد شد.وی در ادامه با توجه به کسب گواهینامه وتندیس 
رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 88 توسط پست بانک اظهار داشت : نگاه پست 
بانک به ارائه خدمات بانکی  بیش��تر نگاه خدمت رسانی است و نه کسب سود و به 
همین منظور طی دو سال گذشته با تجهیز بیش از ده هزار دفترICT روستا یی ؛ اکثر 
روستائیان کشور به سرویس های پست بانک دسترسی پیدا کرده اند وی با توجه به 
استقبال مسئوالن استان  و روستائیان از خدمات روستایی پست بانک اضافه کرد :پست 
بانک آماده ارائه مجوز در تمام روستاهای فاقد دفتر خدمات بانکی است و محدودیتی 

در ارائه مجوز برای روستائیان نداریم و درهر روستا یک دفتر خدمات بانکی می توان 
تأسیس کرد.صباغی با توجه به کاهش مسافرتهای روستائیان به شهر ها جهت دریافت 
خدمات بانکی افزود:  در س��ال 88 قریب سه میلیون قبوض اب و برق وگاز وتلفن 
وتلفن همراه از روستائیان فقط در استان دریافت شده که نشاندهنده ترافیک خدمات 
و در نتیجه کاهش چشمگیر مسافرتهای روستائیان به شهرها طی یکسال گذشته بوده 
است وی از افتتاح نزدیک به 150 هزار حساب بانکی جهت روستائیان  استان خبر داد 
و گفت در حدود 20 هزار از این حسابها حساب جاری بوده و ارائه خدمات حساب 
جاری در روستاها یکی از بزرگترین مزیتهای این دفاتربانکی می باشد که سبب گردش 
پول ورونق اقتصادی این مناطق شده است. مدیر شعب پست بانک استان ضمن ابراز 
خرسندی از همکاری مسئوالن عالی  استان با پست بانک در تأسیس این دفاتر بانکی 
تأکید کرد ادامه این پشتیبانی در سالی که بنام سال همت مضاعف وکار مضاعف  از 
سوی رهبر معظم انقالب نامیده شد سبب ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خدوم 
پست بانک خواهد شد و امید است در این سال بتوانیم گسترش و بهبود کیفیت خدمات 

را در تمام شعب و دفاتر پست بانک شاهد باشیم.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
سه شنبه 7 اردیبهشت ماه 1389 / 12 جمادی االول 1431                8Tuesday 27 April 2010

به گ��زارش فارس، جواد کارگ��ران با اعالم 
این مطلب اظهار داشت: در سال همت مضاعف 
و کار مضاعف شهرس��تان شهرکرد شاهد اجرای 

بیش از 85 برنامه فرهنگی، هنری است. 
وی افزود: به منظور اجرایی شدن این تعداد 
برنام��ه   در س��ال جاری اعتباری اف��زون بر 300 

میلیون ریال هزینه خواهد شد. 
کارگران تصریح کرد: برگزاری این برنامه ها 
س��بب اعتال و تقویت بخ��ش فرهنگ و هنر در 
س��طح شهرستان ش��هرکرد خواهد ش��د و این 
برنامه ها براساس شاخص های فرهنگی هنری در 
راستای برنامه پیشنهادی از سوی اداره شهرستان 

صورت گرفته است. 
وی به مهم تری��ن برنامه های اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان شهرکرد در سال  جاری 
اش��اره کرد و گفت: برگزاری دومین جش��نواره 
فیلم کوتاه بام ایران، جش��نواره موس��یقی محلی 
شهرکرد، جشنواره شعر محلی شهرکرد و دومین 
جش��نواره نمایش��نامه خوانی از مهم تری��ن ای��ن 

برنامه ها به شمار می رود. 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 

شهرکرد ادامه داد: بزرگداشت تیمور ترنج، میرزا 
حبیب دستان بنی، سوگواره شهر عاشورایی خون 
و خورشید و برگزاری نمایشگاه های تجسمی از 

دیگر برنامه ها است. 
کارگران اهتمام مسئوالن به مقوله فرهنگ را 
شرایط مناسبی برای س��رعت بخشیدن به کارها 
دانست و ابراز امیدواری کرد: با تالش مضاعف 
اهال��ی فرهن��گ و هنر و تئاتر کش��ور بتوانیم به 

افزایش نشاط مردم کمک کنیم. 
وی هن��ر را دارای پیچیدگ��ی و ظرافت های 
بس��یار دانس��ت و گفت: اکنون رویک��رد مثبتی 
در دول��ت وجود دارد و اهال��ی هنر باید در این 
ش��رایط به رشد و پویایی و حرکت های سریع و 

گام های بلند در این زمینه بیندیشند. 
کارگران مش��کالت فرهنگ و هنر کشور را 
نیازمند درک صحیح از شرایط و ارائه راهکارهای 
ممکن و اولویت بندی دانست و گفت: رسیدگی 
س��ریع به مش��کالت امری غیرممکن است، اما 
می توان با انجام زیرساخت ها و سرعت بخشیدن 
به برخی کارهای کوچک، شرایط را برای رسیدن 

به کارهای بزرگ تر مهیا کرد.

کالم نور
امام صادق)ع(:

غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگویی، که خداوند آن را پنهان کرده است.

در سال جاري؛
85 برنامه فرهنــــــگي و هنـــــــري 

در شهرکـــرد برگزار مي شود 

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی
سید محمد حسینی در سلسله نشستهای خود 
با مدیران مس��ئول مطبوع��ات و خبرگزاری های 
کش��ور، ارتق��اء کیف��ی و محتوایی رس��انه ها را 
سیاس��ت اصلی این وزارتخانه در حوزه رسانه ها 
اعالم و بر پایبندی هر چه بیشتر رسانه ها به اصول 
نظام، آرمانهای انقالب، حفظ منافع ملت و رعایت 
اخالق حرفه ای تأکید کرد. وی با بیان اینکه مبنا و 
اساس ارتباط دولت با رسانه ها رفاقت، دوستی و 
صمیمیت است، افزود: با این حال متعهد به وظایف 
خود هس��تیم و اجازه نمی دهیم برخی نشریات با 
پرداختن به مس��ائل حاش��یه ای و متضاد با منافع 
ملت، فضای رسانه ای کشور را دستخوش بحران 
س��ازند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
برخی تصمیمات هیأت نظ��ارت بر مطبوعات در 
خصوص توقیف نش��ریات گف��ت: گاهی ممکن 
اس��ت ما با این تصمیمات مخالف باش��یم، اما در 

نهایت باید به تصمیم جمعی احترام گذاشت. 
وی افزود: اگر رس��انه ها مطالب خالف واقع 

منتش��ر کنند یا مس��ائل حاش��یه ای را بزرگنمایی 
کنند به اعتبار منبع خود در میان مردم لطمه جدی 
می زنند. حسینی نقد سازنده و مبتنی بر واقعیات را 
ضرورت جامعه پویا و زنده دانس��ت و تأکید کرد: 
اگر کس��انی با هر نوع گرایش سیاس��ی و حزبی، 
خارج از چارچوب نظام و کشور حرکت کنند، هیچ 
تعهدی نداریم از آنان حمایت کنیم. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اس��المی گفت: سعی می کنیم تا آنجا که 
بتوانیم در توقیف نش��ریات عجله نکنیم و کار را 
ب��ا تعامل، تذکر و گفتگو پی��ش ببریم. وی با بیان 
اینکه هدف اصالح است و نه تخریب و تحدید، از 
مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها خواست 
سیاس��ت های رس��انه ای و خبری خود را با نگاه 
ملی به منافع کش��ور پایه ریزی و با انعکاس دقیق 
و بدون غرض، دولت را در تحقق اهداف و برنامه 

هایش یاری کنند. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به حجم و ابعاد 
گس��ترده فعالیت ها و برنامه ه��ای دولت در همه 

وزارتخانه ها و س��ازمان ها اشاره کرد و از مدیران 
مسئول خواست با نظارت بیشتر بر محتوای مطالب 
و فعالیت روزنامه نگاران و خبرنگاران خود، زمینه 
نقد منصفانه و نه ش��خصی و س��لیقگی را فراهم 
س��ازند. وی احساس تعهد، مسئولیت و امانتداری 
را رکن اصلی فعالیت در حرفه نش��ر خبر دانست 
و افزود: انتظار م��ی رود روزنامه نگاران و فعاالن 
پیشکس��وت مطبوعاتی در این زمینه بیش از پیش 
همت کنند. حسینی همچنین به طرح های دولت 
در زمینه کاهش مصرف انرژی و هدفمند س��ازی 
یارانه ها اشاره کرد و گفت: رسانه ها می توانند در 
فرهنگ س��ازی این دو طرح بزرگ، نقش محوری 
ایف��ا و با گزارش ها و اخبار دقیق و کارشناس��ی، 

روند اجرائی این طرح ها را تسهیل کنند.
وی از حمایت مطبوعات در مصوبات استانی 
خب��ر داد و افزود: عالوه بر اعتب��ارات وزارتخانه، 
زمینه ای فراهم کرده ایم تا مس��ئوالن اس��تانی هم 

بتوانند از مطبوعات حمایت کنند. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

هدف از نظارت بر فعالیت رسانه ها
ارتقاء جایگاه آنها در میان مردم است  

فرهنگ و هنر

سرما پسرک را کالفه کرده بود. سرجایش درجا می زد. 
ته تفنگ می خورد زمین و قرچ قرچ صدا می داد.

ماشین تویوتا جلوتر ایستاد. احمد پیدا شد.
� تو مثالًَ نگهبانی این جا؟ این چه وضعشه؟ یکی باید مراقب خودت باشه. می دونی این جاده چقدر 

خطرناکه؟ دست هایش را توی هوا تکان می داد. مثل طلبکارها حرف می زد و می آمد جلو.
� ببینم تفنگتو.تفنگ را از دست پسر بیرون کشید.
� چرا تمیزش نکرده ای؟ این تفنگه یا لوله بخاری!

پسر تفنگ را پس گرفت و مثل بچه ها زد زیر گریه.
� تو چطور جرئت می کنی به من امر و نهی کنی! می دونی من کی ام؟ من نیروی برادر احمدم. 

اگه بفهمه حسابتو می رسه.
بعد هم رویش را برگرداند و گفت: اصالً اگه خودت بودی می تونستی توی این سرما نگهبانی 

بدی؟
احمد شانه هایش را گرفت و محکم بغلش کرد. بی صدا اشک می ریخت و می گفت: تو 

رو خدا منو ببخش.
پسر تقال می کرد شانه هایش را از دست های او بیرون بکشد. دستش خورد به کاله پشمی 

احمد. کاله افتاد. شناختش.
سرش را گذاشت روی شانه اش و سیر گریه کرد.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

روابط عمومی پست بانک استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد تأمین نیروی 

خدمات�ی )تنظیف و نگهداری فضای س�بز( موردنی�از خود را به 

ش�رکتهای واجد ش�رایط که در این زمینه فعالیت نموده اند از 

طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

متقاضی�ان م�ی توانند ضم�ن بازدی�د از محل جه�ت دریافت 

اطالع�ات حداکثر ظ�رف مدت 10 روز پس از تاریخ انتش�ار این 

آگهی به نشانی نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد نجف آباد، دبیرخانه کمیسیون معامالت مراجعه و نسبت 

به ارائه درخواس�ت همکاری خود به همراه مدارک ثبتی و فرم 

تعیی�ن صالحی�ت از وزارت کار و ام�ور اجتماعی در س�ال 88 و 

رزومه کاری شرکت اقدام نمایند.

بدیهی اسـت پس از بررسی مدارک از شرکتهای واجد شـرایط جهت دریافت اسناد 

مناقصه دعوت بعمل می آید.

ضمنًا دانشـگاه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است و هزینه درج آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی

* ضمان�ت نام�ه بانکی یا واریز به حس�اب تملک دارائیهای س�رمایه ای )س�ایر منابع به ش�ماره 2164200213006( نزد بانک 
کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

1- محل دریافت اس�ناد مناقصه: خیابان هزارجریب، سازمان جهاد کش�اورزی استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات، 
اتاق 219 یا اتاق 272

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 89/2/09
3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 89/2/11 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 89/2/21 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه 

مورخ 89/2/22 ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

5- پیمانکاران واجد شرایط.
الف( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری که دارای 
حداقل پایه و رتبه موردنیاز در رش�ته آب بوده و ظرفیت خالی برای ارجاع کار را داش�ته باشند. الزم به ذکر است، داشتن 
تأییدیه از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برای مشارکت کنندگان در مناقصه شماره 89/06 ردیف 1 و داشتن 

تأییدیه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی برای مشارکت کنندگان مناقصه 89/08 ردیف 3 الزامی می باشد.
ب( داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذکور.

ج( در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز.
6- دستگاه نظارت: مدیریت آب و خاک.

7- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

  آگهی مناقصة عمومی   (نوبت اول )   
 

        دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

اداره امور  پیمان ها و قراردادها 

1443/ م الف                  تاریخ انتشار نوبت اول:89/2/7

موضوع مناقصهردیف
نوع و شماره 

مناقصه
محل اجراء

مبلغ بر آورد
)ریال(

محل تامین 
اعتبار

مبنای برآورد
مبلغ سپرده 

)ریال(
مدت اجراء 

)روز(
نوع سپرده

1

خرید لوله و اتصاالت و 

لوله گذاری آب کشاورزی 

خسروآباد میمه

یک مرحله ای 

89/06

شاهین شهر و 

میمه
استانی559/663/716

فهرست بهای واحد پایه 

آبیاری و زهکشی سال 

88 قیمت مصوب

7/300/00060*

2

احداث شبکه کانال های 

آبیاری شهرستان فالورجان 

)کانال فالورجان(

یک مرحله ای 

89/07
ملی 5/665/747/183فالورجان

فهرست بهای واحد 

پایه آبیاری و زهکشی 

سال 88

23/500/000150*

خرید لوله3
یک مرحله ای 

89/08
*7/850/00030قیمت مصوباستانی665/445/000سمیرم

4

احداث شبکه کانال های 

درجه 3 و 4 اراضی روستای 

گیشی

یک مرحله ای 

89/09
ملی13/631/077/186اصفهان

فهرست بهای واحد 

پایه آبیاری و زهکشی 

سال 88

43/800/000365*


