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وزنامه ای برای همه ر

کل سپاه پاسداران:  فرمانده 

دشمنان باید از غّرش 
 موشک های سپاه 

در هراس باشند 

آیت اهلل یزدی در اجالسیه مجلس خبرگان رهبری:

 حساس ترین وظیفه
  خبرگان مراقبت از هویت

22 والیت  فقیه است

عظمت فاطمه از زبان پیامبر )ص(
شــهادت  مناســبت  بــه  اهلل،  آل  انــدوه  و  حــزن  ایــام  در 
کــه  روزهایــی  هســتیم؛  علیهــا  اهلل  ســام  فاطمــه  حضــرت 
از  پــس  کنــون  ا و  رفتــه  )ص(  پیامبــر  بیــت  اهــل  بــر  ظلــم 
جلیــل  خانــدان  آن  عاشــقان  همــه  دل  همچنــان  قــرن   14
ــد؛  ــزرگ را بزدای ــم ب ــد آن غ ــی  نمی توان ــچ مرهم ــته و هی شکس
و  بفرمایــد  قیــام  موعــود  مهــدی  ایشــان  فرزنــد  اینکــه  جــز 
کــم شــود و عدالــت را  فرهنــگ دینــی بــر جامعــه بشــری حا
ــرادری بتوانــد غم زدایــی  کــه آن آرامــش و ب  بگســتراند؛ شــاید 

کند.
 بــه همیــن مناســبت و در آســتانه شــهادت مظلومانــه بــی بــی 
دو عالــم نکاتــی از فرمایشــات پیامبــر )ص( در عظمــت آن 

بانــوی بــزرگ را بیــان می کنیــم:
کــرم )ص(، بارهــا و بارهــا فاطمه)علیهــا الســام( را  رســول ا

ســتود و از او تجلیــل فرمــود. 
بــاد« و  در مواقــع بســیاری می فرمــود: »پــدرش بــه فدایــش 
بــه هنــگام ســفر  را می بوســید.  او  گاه خــم می شــد و دســت 
)علیهــا  فاطمــه  می کــرد،  خداحافظــی  کــه  کســی  آخریــن  از 
کــه وارد  الســام( بــود و بــه هنــگام بازگشــت بــه اولیــن محلــی 

می شــد، خانــه او بــود. 
عامــه محدثیــن و مســلمانان از هــر مذهــب و بــا هــر عقیــده ای 
کــه حضــرت رســول می فرمــود:  کام را نقــل نموده انــد  ایــن 
مــرا  بیــازارد،  را  او  کــس  هــر  اســت؛  مــن  تــن  پــاره  »فاطمــه 
)صلــی  پیامبــر  کریــم  قــرآن  دیگــر،  طرفــی  از  اســت.«  آزرده 
ــه منشــأ آن هــوای  ک ــه و ســلم( را از هــر ســخنی  اهلل علیــه و آل
مــی دارد  بیــان  صراحتــا  و  دانســته  دور  بــه  باشــد،  نفســانی 
پــس  اســت.  وحــی  پیامبــر می فرمایــد، ســخن  چــه  هــر  کــه 
کــه ایــن همــه تجلیــل و ســتایش از فاطمــه  می تــوان دریافــت 
)علیهــا الســام(، علتــی مــاورای روابــط عاطفــی مابیــن پــدر 
کــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم(  و فرزنــد دارد. پیامبــر ا
گاه در جــواب  ایــن مطلــب اشــاره می فرمــود.  بــه   نیــز خــود 

خرده گیران...

ذوب آهن، بزرگ ترین جنگل 
مصنوعی جهان را در بین 
کارخانه های فوالدسازی 
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برخورداری سربازان 
از مزایای صندوق بیمه 

عمر و حوادث

کرخه  از 
تا بوی پیراهن یوسف

حقوق میلیاردی نمی گیرم 
که بخواهم ترسی 

داشته باشم
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یادداشت سردبیر 
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در همین صفحه

رهبر معظم انقالب اسالمی  یک اصله نهال غرس کردند؛

2

مردم و مسئوالن در حفظ  فضای سبز 
جنگل ها و مراتع کوشا باشند

جاری بودن رودخانه زاینده رود به مثابه وفور آب نیست

معاون حقوقی و امور مجلس 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

قسمت اول

ادامه دارد ...

کز پاسخگویی جدید                                                                                                                        مرا

استان  مخابرات  شرکت   ، میرساند  گرامی  مشترکین  کلیه  اطالع  به 
اصلی  مراکز  بر  عالوه  عزیز  همشهریان  حال  رفاه  جهت  اصفهان 
پاسخگویی قبلی خرازی) خ فروغی ( ، خاتم االنبیاء) خ رباط دوم( ، 
استقالل ) خ چهل توت( وبهارستان )خ ولیعصر( اقدام به راه اندازی 
مراکز جدید دیگری ، جهت تلفنهای ثابت ، همراه و ADSL     به قرار 

زیر نموده است:
-مرکز آزادی واقع در خ هزار جریب - انتهای خ شیخ کلینی - جنب 

مسجد المحمود
-مرکز شهید امیدیان واقع درخ کاوه - انتهای خیابان فالطوری 
-مرکز شهید آقابابایی واقع در خ مشتاق دوم - خیابان بازارچه 

-مرکز میدان جمهوری واقع در دروازه تهران جهت کالنتری 
ابتدای خیابان  -مرکز شهید ردانی پور واقع در چهار راه نورباران - 

22 بهمن                                                                

رشکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 

ادامه در صفحه
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به  توجه  با  اصفهان  استان  آبفای  شرکت  عامل  مدیر 
گفت:  جاری  سال  اسفندماه  در  آب  مصرف  افزایش 
و  دما  افزایش  لحاظ  به  جاری  سال  پایان  روزهای  در 
در  آب  مصرف  خانه تکانی  سنت  انجام  دیگر  سوی  از 
آب  بهینه  مصرف  .البته  می یابد  افزایش  اسفندماه 
مسئوالن  نیز  روزها  این  و  بوده  سال  روزهای  تمام  در 
افزایش  جهت  به  اصفهان  استان  آبفای  شرکت  در  امر 
ج می دهند تا آب  مصرف آب، تمام تاش خود را به خر
 مصرفی مشترکان در تمام ساعات شبانه روز تامین شود. 
اصفهان  استان  نقاط  تمام  در  مردم  به  اساس  این  بر 
توصیه می شود در ساعات پیک مصرف کمتر به مصارف 
غیر ضروری بپردازند و برای شست وشوی ماشین، فرش 
که این نوع فعالیت ها  کزی  و مواردی از این قبیل به مرا
کنند یا تمهیدات الزم جهت  را انجام می دهند، مراجعه 
کاهش مصرف آب را با اصاح در رفتار اتخاذ نمایند؛ زیرا 
کاهنده، آب  کارگیری ابزار و تجهیزات  کز با به  در این مرا
کمتری مصرف می شود. مدیر عامل شرکت آبفای استان 
اصفهان مصرف بهینه آب را مهم ترین عامل مقابله با 
بیانگر آن است  آمارها   : گفت  کم آبی دانست و  بحران 
که میزان بارندگی در سال جاری در استان اصفهان 

با  که همچنان  به طوری  بوده؛  قبل  از سال های  کمتر 
پدیده خشکسالی مواجه است بر این اساس باتوجه به 
مصرف  در  باید  مشترکان  رو  پیش  ماه های  در  امر  این 
شرکت  خدمات  همچنان  تا  نمایند  کوشش  آب  بهینه 
آب و فاضاب به طور مستمر برای آن ها مستمر باشد؛ 
آب  بهینه  مصرف  عدم  بدانند  باید  صورت  این  غیر  در 
مصادف است با پیامدهای نامطلوب کم آبی که این امر 

ناخوشایند است. 
در  زاینده رود  رودخانه  بودن  جاری  امینی  مهندس 
آبی در  کم  بر عدم بحران  را دلیل  پایانی سال  روزهای 
کرد: در روزهای پایانی سال  اصفهان ندانست و تصریح 
به جهت کشت بهاره کشاورزان و معیشت آن ها، رودخانه 

زاینده رود جاری گردید. این درحالیست که جاری بودن 
آب در بستر زاینده رود به مثابه وفور آب نمی باشد؛ بلکه 
می طلبد  پس  بوده؛  امر  این  بر  دلیل  شده  ذکر  موارد 
که شرکت آبفای استان اصفهان  مردم به توصیه هایی 
رسانه های  با  که  گون  گونا گزارش های  قالب  در  که 
 مکتوب سایبری و رسانه ملی داشته، توجه نمایند و با 
کارگیری این توصیه ها از وقوع تبعات بحران کم آبی  به 
مؤکدا  لذا  آورند.  عمل  به  جلوگیری  اصفهان  استان  در 
مدیریت  مقوله  به  محترم  مشترکان  می کنم  توصیه 
در  آب  بودن  جاری  و  ورزند  اهتمام  آب  درست  مصرف 
زاینده رود منجر به عدم توجه در رعایت مصرف بهینه 
سال  در  بارندگی  درصدی   40 کاهش  زیرا  نگردد؛  تلقی 
گذشته وضعیت  جاری آبی نسبت به مدت مشابه سال 
تامین آب را با محدودیت هایی مواجه می کند که تنها راه 
مقابله با آن، اعمال راهکارهای صحیح مصرف اعم از به 
کاهنده مصرف و مهم تر از  کارگیری شیرآالت و تجهیزات 
همه اصاح رفتاری مصرف کنندگان و پرهیز از روش های 
نادرست اسراف در مصرف آب می باشد و رجاء واثق دارم 
گذر از بحران کمبود آب با مشارکت شهروندان محترم در 

اعمال مدیریت مصرف میسر خواهد بود . 

کرد : کید  مدیرعامل آبفای استان اصفهان تا

جاری بودن رودخانه زاینده رود به مثابه وفور آب نیست



عظمت فاطمه 
از زبان پیامبر)ص(

ادامه از صفحه یک: 
کار  کــه خداونــد مــرا بــه ایــن   لــب بــه ســخن می گشــود 
امــر نمــوده یــا می فرمــود: »مــن بــوی بهشــت را از او 

استشــمام می کنــم.«
گــر از زوایــای دیگــر بــه بحــث بنگریــم و حدیــث  امــا ا
قــرار  کریــم  قــرآن  شــریفه  آیــات  کنــار  در  را  نبــوی 
عقوبــت  کریــم  قــرآن  می کنیــم  مشــاهده  دهیــم، 
کــه رســول خــدا )صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم(  کســانی 
یــا  می کنــد  ذکــر  ک  دردنــا عذابــی  کننــد،  اذیــت  را 
کــه خــدا و رســول را اذیــت نماینــد،  کســانی  می فرمایــد 
خــدا آنــان را در دنیــا از رحمــت خویــش دور مــی دارد و 
ــس  ــد. پ ــاده می کن ــده آم ــی خوارکنن ــان عذاب ــرای آن ب
کــه رضــا و خشــنودی  بــه نیکــی مشــخص می شــود 
فاطمــه )علیهــا الســام(، رضــا و خشــنودی خداونــد 
اســت و غضــب او نیــز باعــث غضــب خداســت. بــه 
بیانــی دقیق تــر، او مظهــر رضــا و غضــب الهــی اســت؛ 
کــه نمی تــوان فــرض نمــود شــخصی عملــی را  چــرا 
انجــام دهــد و بــدان وســیله فاطمــه )علیهــا الســام( 
را بیــازارد و موجــب آزردگــی پیامبــر )صلــی اهلل علیــه و 
گــردد و بدیــن ســبب مســتوجب عقوبــت  آلــه و ســلم( 
الهــی شــود، امــا خداونــد از آن شــخص راضــی و بــه 
عمــل او خشــنود باشــد و در عیــن رضایــت، او را مــورد 

ــد.  ــرار ده ــنگین ق ــی س عقوبت
کنــار  کــه از قــرار دادن ایــن حدیــث در  نکتــه ای دیگــر 
کــه  آنســت  می آیــد،  دســت  بــه  کریــم  قــرآن  آیــات 
رضــای فاطمه)علیهــا الســام(، تنهــا در مســیر حــق 
از  انحــراف  او فقــط در  بــه دســت می آیــد و غضــب 
حــق و عــدول از اوامــر الهــی حاصــل می شــود و در ایــن 
امــر حتــی ذره ای تمایــات نفســانی یــا انگیزه هــای 
کــه از مقــام عــدل الهــی  احساســی مؤثــر نیســت؛ چــرا 
بــه دور اســت شــخصی را بــه خاطــر غضــب دیگــری 
کــه برخواســته از تمایــل نفســانی یــا عوامــل احساســی 

ــد. ــت نمای ــت، عقوب ــر اراده اوس ــر ب موث
کــه فاطمــه  پیامبــر بــرای اتمــام حجــت می فرمایــد هــر 
کــه او را خوشــحال  را بیــازارد، مــرا آزرده اســت و هــر 

کنــد، مــرا خوشــحال نمــوده اســت؛
کــه می توانــد مرزهــاو حریــم عصمــت   اتمــام حجتــی 

ــد. را نشــان داده و از آن پاســداری نمای

یادداشت سردبیر

کرد: ح  امام جمعه اصفهان مطر
در حکومت اسالمی 

نباید فاصله طبقاتی زیاد باشد
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان 
گفــت: در حکومــت اســامی  نبایــد فاصلــه طبقاتــی و 
ســطح زندگــی مــردم و مســئوالن زیــاد باشــد و تــاش 
ــم  ک ــا  ــن فاصله ه ــه ای ک ــد  ــن باش ــر ای ــد ب ــگان بای هم
کــه هیــچ نیازمنــدی در جامعــه وجــود  شــود تــا جایــی 

نداشــته باشــد. 
کیمیــای وطــن آیــت اهلل ســید یوســف  گــزارش  بــه 
و  جدیــد  کل  مدیــر  بــا  دیــدار  در  طباطبایی نــژاد 
امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــران  شــورای  اعضــای 
اهمیــت  گفــت:  اصفهــان  اســتان  خمینــی)ره( 
کــه  رســیدگی بــه فقــرا و نیازمنــدان آنقــدر زیــاد اســت 
۲۲ روز پــس از پیــروزی انقــاب اســامی  ایــران و بــه 
امــداد  کمیتــه  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  فرمــان 
علــی  تاســیس  نهــاد  ایــن  تاســیس  و  شــد  تشــکیل 

خــدا. راه  در  خدمــت  و  بــود  التقــوی 
پایه گــذاری  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  جمعــه  امــام 
کمیتــه بــه فرمــان امــام راحــل)ره( افــزود: ایــن  ایــن 
نهــاد انقابــی و مردمــی  بــا تــاش افــرادی دلســوز و 
کنــون  تا خوشــبختانه  و  شــده  راه انــدازی  متدیــن 
کــرده  اســامی  فعالیــت  و  خــوب  روش هــای   بــا 

است. 
ائمــه  توســط  نیازمنــدان  و  فقــرا  بــه  رســیدگی  وی 
معصومین)علیهــم الســام( و به ویــژه امیرالمومنیــن 
و  شــد  یــادآور  را  الســام(  علی)علیــه  حضــرت 
آن  روش  و  زندگــی  در  دقــت  بــا  کــرد:  خاطرنشــان 
نیازمنــدان  بــه  رســیدگی  کــه  درمی یابیــم  حضــرت 
امــور  شــخصا  ایشــان  کــه  اســت  مهــم  چنــان 

می نمودنــد.  پیگیــری  را  نیازمنــدان 
کــرد: در حکومــت  آیــت اهلل طباطبایی نــژاد تصریــح 
زندگــی  ســطح  و  طبقاتــی  فاصلــه  اســامی  نبایــد 
همــگان  تــاش  و  باشــد  زیــاد  مســئوالن  و  مــردم 
شــود  کــم  فاصله هــا  ایــن  کــه  باشــد  ایــن  بــر  بایــد 
وجــود  جامعــه  در  نیازمنــدی  هیــچ  کــه  جایــی  تــا 
از فعالیت هــای  نداشــته باشــد.وی ضمــن تجلیــل 
و  فقــر  رفــع  جهــت  در  امدادگــران  و  امــداد  کمیتــه 
کــرد: در دیــن مبیــن  محرومیــت از جامعــه اضافــه 
اســام بــه جــای تامیــن زندگــی نیازمنــدان بــر بی نیــاز 
کیــد شــده اســت و بــه حمــداهلل ورود  کــردن فقــرا تا
ــرای نیازمنــدان خــوب  کارآفرینــی ب ــه امــداد در  کمیت
ــد از  ــد بتوان ــرد نیازمن ــا ف ــود ت ــت ش ــد تقوی ــوده و بای ب
اداره  را  خــود  زندگــی  و  اســتفاده   دســترنج خــودش 

کند.
خیریــن  وجــود  ادامــه  در  رهبــری  خبــرگان  عضــو 
نیکــوکار و خیریه هــای فــراوان در اســتان را نشــانه 
گشاده دســتی در بیــن  وجــود فرهنــگ نیکــوکاری و و 
کمیتــه امــداد  مــردم ایــن اســتان دانســته و افــزود: 
ــا خیریــن و خیریه هــا  ــردن ب ک ــرار  ــاط برق ــا ارتب ــد ب بای
بــه  بیشــتر  کمک رســانی  بــرای  ایشــان  پتانســیل  از 

کنــد.  نیازمنــدان تــاش 
کمیتــه امــداد امــام  کل  در ابتــدای ایــن دیــدار مدیــر 
گفــت: بــر  خمینــی)ره( اســتان اصفهــان در ســخنانی 
کــه شــکرگزار درگاه الهــی باشــم  خــود واجــب می دانــم 
ــه مــن  ــه توفیــق خدمــت در ایــن نهــاد مقــدس را ب ک

عنایــت فرمــود.

کمیته امداد

کل دادگستری استان اصفهان: رییس 
با مدیریت دستگاه قضایی 

امنیت اصفهان در نوروز 
تامین می شود

گفــت:  اصفهــان  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
رفــاه  و  امنیــت  تأمیــن  راســتای  در  الزم  تدابیــر 
در  نــوروزی  مهمانــان  و  شــهروندان  آســایش  و 

اســت. شــده  اندیشــیده  اصفهــان 
خســروی وفا  احمــد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
و  نــوروز  نزدیکــی  بــه  توجــه  بــا  داشــت:   بیــان 
عظمــت  و  وســعت  بــا  اصفهــان  اســتان  اینکــه 
ســاله  هــر  آن،  بــودن  توریســتی  و  جغرافیایــی 
در  به خصــوص  مهمــان  زیــادی  حجــم  پذیــرای 
نــوروز اســت، تدابیــر الزم در راســتای تأمیــن امنیــت 
 و رفــاه و آســایش شــهروندان و مهمانــان اندیشــیده 

شده است.
گذشــته نیــز بــا   وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 
برنامه ریــزی و هماهنگــی الزم، شــاهد تحقــق ایــن 
دســتگاه های  نیــز  امســال  افــزود:  بودیــم،  مهــم 
را  خــود  برنامه هــای  اســتان،  امنیتــی  و  اجرایــی 

کرده انــد. اجرایــی  و  آمــاده 
اصفهــان  اســتان  قضایــی  دســتگاه  رییــس    
و  خــاص  جرایــم  بــر  کنتــرل  و  نظــارت  همچنیــن 
کــرد:  کار اعــام و تصریــح  مجرمــان آن را در دســتور 
کل اســتان اصفهــان، ضمــن مدیریــت  دادگســتری 
و  ســابقه دار  مجرمــان  بــر  نظــارت  و  کنتــرل  در 
کــه بــه هــر نحــو امنیــت  ــا افــرادی  جرایــم خشــن، ب
و آســایش عمومــی  را مــورد تعــرض و خدشــه قــرار 
بــدون هیچ گونــه ماحظــه  و  بــا قاطعیــت  دهنــد، 

کــرد. برخــورد خواهــد 
فرمانــده  آقاخانــی،  ســردار  اســت  گفتنــی   
آمادگــی  از  نیــز  اصفهــان  انتظامــی  اســتان 
امنیــت  و  نظــم  برقــراری  بــرای  پلیــس  کامــل 
و  ج گاه هــا  تفر و  پارک هــا  زاینــده رود،  حاشــیه 
در  نــوروز  در  ویــژه  صــورت  بــه  شــهر  محله هــای 
خبــر  روزهــا  ایــن  ویــژه  ح هــای  طر اجــرای   قالــب 

داده است.

دستگاه قضایی

نوبخت: 
بدهی دولت به بانک ها 

صفر می شود
ــت  ــی دول ــه، بده ــان برنام ــا پای ــت: ت گف ــت  ــخنگوی دول س
ــه نظــام بانکــی صفــر می شــود و در ایــن صــورت بانک هــا  ب

کننــد. می تواننــد تســهیات بهتــری را ارایــه 
معوقــات  دربــاره  نوبخــت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
گفــت: بخشــی از ایــن معوقــات مربــوط بــه افــراد  بانکــی نیــز 
گــروه بــه دو بخــش قابــل تقســیم  و اشــخاص اســت. ایــن 
کــه بــه دلیــل سیاســت اقتصــادی دولــت و  کســانی  هســتند: 
گرفته شــده  شــرایط عمومی  کشــور در بازگرداندن تســهیات 

کــرد. کمــک  ناتــوان هســتند، بایــد بــه آن هــا 
را  اســتانداری ها  هــم  دولــت  هیئــت  داد:  ادامــه  نوبخــت 
کــه ایــن مــوارد  کارگروهــی تشــکیل دهنــد  کــرده تــا  موظــف 
بررســی شــود تــا فعــاالن اقتصــادی بتواننــد ســرپا بماننــد.

کــرد: امــا بخــش مهــم دیگــر، بدهــکاران بانکــی  وی اضافــه 
کــرده و بــه تعهــدات خــود  کــه سوء اســتفاده  کســانی هســتند 

کــه بــا آن هــا برخــورد قضایــی می شــود. عمــل نکرده انــد 
ــت توضیــح داد: البتــه بخشــی از مطالبــات  ســخنگوی دول
اندکــی  معــوق  مطالبــات  ســقف  و  شــده  تادیــه  بانکــی 
ــا بیــان اینکــه خــود دولــت  کاهــش یافتــه اســت. نوبخــت ب
بــه  کــه می تــوان  بانکــی دارد  بــه نظــام  را  هــم تعهداتــی 
پرداخت هــای مابه التفــاوت تســهیات حــوداث غیرمترقبــه 
ســال  از  دارد  تــاش  دولــت  داشــت:  اظهــار  کــرد،  اشــاره 
ــزی و نظــام بانکــی  ــه بانــک مرک 95، بدهی هــای خــود را ب
مالــی اوراق  طریــق  از  آینــده  ســال  دو  تــا  و  کنــد   تادیــه 

کــرد. وی خاطرنشــان  بدهی هــای خــود را تادیــه خواهــد 
کــرد: بدیــن ترتیــب تــا پایــان برنامــه، بدهــی دولــت بــه نظــام 
بانکــی صفــر می شــود و در ایــن صــورت بانک هــا می تواننــد 
بــه  پاســخ  کننــد. نوبخــت در  ارایــه  را  بهتــری  تســهیات 
گفــت:  اتهامــات وارده از ســوی برخــی نماینــدگان بــه دولــت 
تنهــا طبــق قانون،جــرم اســت؛  نــه  نــاروا  اتهــام  نــوع  هــر 
کــه بــرای  بلکــه نوعــی فســاد اســت. وی افــزود: عــده ای 
 مقابلــه بــا فســاد مصمــم هســتند یــا در قــول نشــان می دهنــد
کــه  عاقه منــد هســتند، جامعــه داوری می کنــد؛ ولــی جایــی 
کــرد. ســخنگوی دولــت  الزم اســت دولــت پیگیــری خواهــد 
ادامــه داد: در چنــد ســری مصادیــق نــاروا و تهمــت آشــکار بــه 
گرفتــه  کــه شــکایت صــورت  خدمتگــزاران مــردم وارد شــد 

کنیــد. اســت و می توانیــد آن را از مراجــع قضایــی پیگیــری 
کــه اطاعاتــی دارد  کــرد: اینکــه هــر فــردی  نوبخــت تصریــح 
کی، دادســتان و قاضــی باشــد و حکــم  بتوانــد در مقــام شــا
دهــد، مضحــک اســت و الزم اســت اینهــا بــه مراجــع قضایــی 
کــه هــر آنچــه  داده شــود و رونــد قانونمــداری ایــن اســت 
ــرای همــه الزم االتبــاع اســت. کــرد ب مراجــع قضایــی اعــام 

کیــف  آن  وکای  و  دولــت  اینکــه  ولــی  کــرد:  اضافــه  وی 
ــد و در راهروهــای قــوه قضاییــه باشــند، فکــر  خــود را بردارن
نمی کنــم درســت باشــد و بایــد بــا ســازماندهی مشــخص 
کــه  کــه در همــه قــوا به ویــژه قــوه مقننــه  و اخاق مدارانــه 
نماینــدگان تریبــون آنایــن دارند، مســئولیت آن را بپذیرند. 
گذشــته از  کــرد: بارهــا از دولــت  ســخنگوی دولــت اضافــه 
گفتــم لزومی بــر اطاع رســانی  بنــده ســوال شــد؛ ولــی مــن 
نیســت و در جــای خــود بررســی می شــود؛ امــروز در مصــدری 
درســت  و  داریــم  اختیــار  در  را  کشــور  اســناد  کــه  هســتیم 
نوبخــت  بزنیــم.  را  حرف هایــی  آن هــا  غیــاب  در  نیســت 
پذیــرا  را  خــود  نظــر  اظهــار  مســئولیت  نماینــدگان  گفــت: 
باشــند؛ منتهــی نمی تواننــد ایــراد اتهــام و تشــویش اذهــان 
ــت در  ــه الزم اس ک ــواردی  ــال در م ــن ح ــا ای ــد. ب ــی  کنن عموم
مراجــع قضایــی پیگیــری خواهــد شــد و معاونــت حقوقــی 

ریاســت جمهــوری در حــال پیگیــری اســت.

سخنگوی دولت 

از  یکــی  گفــت:  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  رییــس 
مراقبــت  خبــرگان،  مجلــس  وظایــف  حســاس ترین 
بــه  اســت.  فقیــه  والیــت  مســئله  هویــت  تغییــر  از 
ــس  ــه مجل ــل از دبیرخان ــه نق ــن، ب ــای وط کیمی ــزارش  گ
رییــس  یــزدی،  محمــد  آیــت اهلل  رهبــری،  خبــرگان 
آخریــن  و  نوزدهمیــن  در  رهبــری،  خبــرگان  مجلــس 
کــه  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  چهــارم  دوره  اجاســیه 
همــه  بــه  مــن  گفــت:  شــد،  برگــزار  قدیــم  مجلــس  در 
کــه رای آوردنــد و موفــق شــدند در دور پنجــم  کســانی 
تبریــک  باشــند،  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  در  نیــز 
کــه بــه وظایــف قانونــی و شــرعی  می گویــم و انشــاءاهلل 
از  یکــی  مــن،  بــاور  بــه  افــزود:  کننــد. وی  خــود عمــل 
حســاس ترین وظیفه هــای مجلــس خبــرگان، مراقبــت 
یعنــی  اســت؛  فقیــه  والیــت  هویــت  مســئله  تغییــر  از 
امــام)ره( طــراح آن  کــه حضــرت   همــان والیــت فقیــه 

بودند.
آیــت اهلل یــزدی بــه جریان هــا و حــوادث پــس از دوران 
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ک ــاره  ــام)ص( اش ــرم اس ــر مک پیامب
ــه ســمت  کمیــت ب ــه اســم حا کــه عــده ای ب ــد  شــما دیدی
کــه  کاری  ســلطنت و موروثــی شــدن پیــش رفتنــد و هــر 

ــد. کردن ــت،  ــان خواس دلش
کمیــت فقیــه  کــرد: سیســتم حا کیــد  آیــت اهلل یــزدی تا
کردنــد کشــور مــا پیــاده  کمیــت در   کــه امــام)ره( بــرای حا
کــرم)ص( و امامــان معصــوم  همــان سیســتم پیامبــر ا

علیهــم الســام اســت.
ــد در نظــام  گفــت: بای ــرگان رهبــری  رییــس مجلــس خب
رهبــری  خبــرگان  اعضــای  اســامی  ایــران  جمهــوری 
اضافــه بــر تعییــن ولــی فقیــه و اضافــه بــر شــرایط تعییــن 
کنند  کمیــت والیــت فقیــه نیــز مراقبــت  آن، از سیســتم حا

تــا عــوض نشــود.
آیــت اهلل یــزدی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه مــن بــرای 
شــرکت در مجلــس بعــدی خبــرگان رای نیــاوردم، گفــت: 

کــه بــر روی دوشــم بــود  مــن خوشــحالم از اینکــه بــاری 
برداشــته شــد. 

بعضــی  بــه  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  رییــس 
کــذب در رســانه های خبــری  ــب  شایعه ســازی ها و مطال
بعــدی  مجلــس  بــه  وی  ورود  بــرای  تــاش  دربــاره 
کــه در ســایت ها و  کــرد و افــزود: آنچــه  خبــرگان اشــاره 
شــده،  عنــوان  حقیــر  ایــن  دربــاره  خبــری  رســانه های 
دروغ اســت؛ اقدامــی  بــرای انصــراف شــخصی بــه نفــع 
بنــده، نــه از ســوی جامعــه مدرســین و نــه از ســوی خــودم 
و  این هــا شایعه ســازی  و همــه  اســت  نگرفتــه  صــورت 

اســت.  تقوایــی  بــی 
کشــور  نتیجــه  وی ادامــه داد: مــن بعــد از اینکــه از وزارت 
کــه  کــردم؛ چــرا  کــرد، اطاعــت قانــون  انتخابــات را اعــام 
مــن مثــل همــه افــراد مطیــع قانــون هســتم و قانــون را 
کمتریــن  مقــدم می شــمارم و راضــی نیســتم در قانــون 

تخلفــی انجــام شــود.
رییــس مجلــس خبــرگان رهبــری خطــاب بــه نماینــدگان 
همــه  گفــت:  بعــدی  دور  خبــرگان  مجلــس  و  فعلــی 
و  کننــد  مراقبــت  هســتند،  خبــرگان  در  کــه  دوســتانی 
سیســتم  هویــت  از  مراقبــت  و  آیین نامــه ای  وظایــف 
کار داشــته باشــند. کمیــت والیــت فقیــه را در دســتور  حا
کنــار از نحــوه  گوشــه و  وی بــا بیــان اینکــه برخی هــا در 
گفــت: شــکایات  اجــرای انتخابــات شــکایت داشــتند، 
اســت؛  کنونــی در دســت بررســی  افــراد در فصــل  ایــن 
کــه در فــان  مثــا برخــی شــکایات بــا ایــن محتواســت 
گرفتــه اســت یــا اینکــه  جــا خریــد و فــروش آرا صــورت 
گفتــه رســمی  وزیــر  کــه طبــق  در هــای شــعب اخــذ رای 
کشــور قــرار بــوده تــا ســاعت 10 بــاز شــود، بــرای اینکــه 
کمتــر یــا بیشــتر نشــود، ســاعت 8  آرای فــان شــخص 
کــه شــورای نگهبــان ایــن شــکایات را  بســته شــده اســت 

می کنــد.  بررســی 
رییــس مجلــس خبــرگان ادامــه داد: نماینــدگان مجلــس 

کننــد و مشــکات  هــم بایــد واقعــا بــه ایــن مــردم خدمــت 
ــردم  ــکات م ــل مش ــر ح ــه فک ــازند؛ ب ــرف س ــردم را برط م
باشــید؛ بــه مســایل اقتصــادی، اشــتغال و فرهنــگ ایــن 

ملــت برســید.
انتخابیــه  اینکــه نماینــده هــر حــوزه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
اســت  کشــور  کل  نماینــده  اساســی  قانــون  براســاس 
نباشــید؛  خــود  انتخابیــه  حــوزه  فکــر  بــه  فقــط  گفــت: 
انتخابیــه  حــوزه  فکــر  بــه  اصــا  کــه  نمی گویــم  مــن 
کشــور را بــر منافــع حــوزه انتخابیــه  نباشــید امــا منافــع 
توفیــق  شــما  بــه  خــدا  کــه  حــاال  و  بشــمارید  مقــدم 
کنیــد، بــه مــردم واقعــا  کــه بــه مجلــس راه پیــدا  داده 
شــخصی  ســود  دنبــال  اینکــه  نــه  کنیــد؛   خدمــت 

باشید.
از  برخــی  پرونده هــای  مــا  گفــت:  یــزدی  آیــت اهلل 
بررســی  شــدند،  صاحیــت  رد  کــه  را  نمایندگانــی 
خ  می کردیــم و فشــار روحــی آنچــه در ایــن پرونده هــا ر
صاحیــت  رد  فشــار  از  ســنگین تر  مــا  بــرای  بــود،  داده 
کــه بــه مــردم  بــرای آنــان بــود؛ شــما نماینــده هســتید 
کنیــد، نــه اینکــه بــه دنبــال ســاخت، ســود و  خدمــت 

باشــید. وزرا  بــا  بنــد  و  زد  و  شــخصی  اســتفاده 
کارهایــی  وی بــا بیــان اینکــه نماینــدگان نبایــد بــا چنیــن 
گفــت: بــرای  دولــت محتــرم و وزرا در فشــار قــرار دهنــد، 
رضــای خــدا و بــرای خوشــحالی پــروردگار بــه مردمــی 
کــه  کنیــد و بدانیــد   کــه بــه شــما رای داده انــد، خدمــت 
کــه بــرای دنیــا و آخــرت  اقــدام ماندنــی اقدامــی  اســت 
گذشــتنی  دنیایــی  اســتفاده های  و  ســودها  امــا   باشــد؛ 

است.
کیــد بــر اینکــه  رییــس مجلــس خبــرگان رهبــری ضمــن تا
کشــورها بســیار امــری خــوب و مــورد  بــا همــه  ارتبــاط 
و  اعتــدال  دولــت  فعلــی،  دولــت  گفــت:  اســت،  پســند 
کشورهاســت؛ امــا بــا  لبخنــد دشــمن   ارتبــاط بــا همــه 
کشــورها ارتبــاط باشــد، امــا  ــا همــه  خوشــحال نشــوید؛ ب

ارتبــاط بــا دشــمن شــناخته شــده مفهــوم درســتی نــدارد.
گاهــی  کــه  کــرد: بــه دشــمن شناخته شــده ای  کیــد  وی تا
اعتمــاد  نبایــد  می گویــد،  جملــه ای  و  می زنــد  لبخنــد 
داشــت؛ ایــن را بنــده و امثــال رییــس جمهــور باید متوجه 
شناخته شــده  دشــمن  عوام فریبــی  فریــب  کــه  باشــیم 
کــرده،  بدعهــدی  ولــی  داده  قــول  چندین بــار  کــه  را 
را  آمریکاســت  آن  راس  در  کــه  بــزرگ  شــیطان   یعنــی 

نخوریم.
نــوروز  بــه  اشــاره  بــا  رهبــری  رییــس مجلــس خبــرگان 
گفــت: بــه ثروتمنــدان توصیــه  خطــاب بــه ثروتمنــدان 
آن هــا  بــرای  و  برســند  فقــرا  بــه  نــوروز  در  کــه  می کنــم 
کننــد و شادی شــان را بــا دیگــران شــریک  لبــاس تهیــه 
کارهــا را بــه عهــده بهزیســتی و کمیتــه  شــوند؛ نبایــد همــه 
امــداد بگذاریــم؛ خــود مــا نیــز بایــد بــه اطرافیانمــان یــاری 

برســانیم.
آیــت اهلل یــزدی بــه شــخصیت مرحــوم آیــت اهلل خزعلــی 
گفــت: مــن بــه آیــت اهلل خزعلــی ارادت  کــرد و  نیــز اشــاره 
کل قــرآن بودنــد و  زیــادی داشــتم؛ چــون ایشــان حافــظ 

ــرآن می دانســتم. مــن ایشــان را حامــل ق

آیت اهلل یزدی در اجالسیه مجلس خبرگان رهبری:

حساس ترین وظیفه خبرگان، مراقبت از هویت والیت  فقیه است

 در هفته منابع طبیعی، حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی،  ظهر دیروز )سه شنبه( یک اصله نهال، غرس کردند.
کــه مایــه برکــت زندگــی  کیــد بــر ضــرورت قــدر دانســتن گیاهــان و درختــان  گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ســپس در ســخنانی بــا تا بــه 

بشــر هســتند، گفتنــد: همــه مــردم و مســئوالن بایــد در حفــظ فضــای ســبز، به ویــژه فضــای ســبز جنگل هــا و مراتــع بــه عنــوان یــک وظیفــه کوشــا باشــند. 
کــه برخــی از  کردنــد: تهاجــم بــه جنگل هــا و باغ هــا خــاف مصلحــت اســت و بیــم آن مــی رود  گونه هــای اصیــل و بومــی  گیاهــی در اثــر بعضــی دســت اندازی ها بــه جنگل هــا خاطرنشــان  ایشــان بــا اشــاره بــه تخریــب 

گونه هــای اصیــل از بیــن برونــد؛ بنابرایــن وظیفــه همــه حراســت و حفاظــت از فضــای ســبز اســت.  ایــن 
در این مراسم، وزیر و نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی و شهردار تهران حضور داشتند.

کردند؛ رهبر معظم انقالب اسالمی  یک اصله نهال غرس 
کوشا باشند مردم و مسئوالن در حفظ  فضای سبز جنگل ها و مراتع 

کیــد بــر اینکــه اقتــدار دفاعــی و امنیــت ملــی خــط قرمــز  سرلشــکر جعفــری بــا تا
گفــت: دشــمنان انقــاب اســامی  و امنیــت منطقــه، بایــد از غــّرش  ماســت، 

موشــک های ســپاه در هــراس باشــند. 
کل  فرمانــده  جعفــری،  محمدعلــی  سرلشــکر  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
 ســپاه پاســداران انقــاب اســامی  در مرحلــه نهایــی رزمایــش اقتــدار والیــت
برگــزاری  ایــن رزمایــش و شــلیک موشــک های بالســتیک از نقــاط مختلــف 
ــه یاوه گویی هــای دشــمنان در  ــران اســامی  را پاســخی قاطــع ب ــای ای جغرافی
گفــت: بــا شــلیک ایــن موشــک ها  کــرد و  اعمــال تحریم هــای موشــکی عنــوان 
کشــور  کــه در سراســر  گوشــه ای از عملیاتــی بــودن ســیلوهای موشــکی ســپاه 

ــه نمایــش درآمــد. ــد، ب گســترش یافته ان
 وی افــزود: بــا برگــزاری رزمایــش اقتــدار والیــت، دشــمنان مــا خواهنــد فهمیــد 
کــه اقتــدار دفاعــی و امنیــت ملــی خــط قرمــز مــا بــوده و حاضــر نیســتیم تحــت 

کنیــم. هیــچ شــرایطی راجــع بــه آن صحبــت 

ع  کیــد بــر اینکــه امنیــت مهم تریــن موضــو کل ســپاه پاســداران بــا تا  فرمانــده 
و اولویــت اول در نظــام جمهــوری اســامی  ایــران در برابــر دشمنی هاســت 
مســلح  نیروهــای  آمادگــی  و  اقتــدار  کــه  کریم  شــا را  متعــال  گفت:خداونــد 
نیــروی  پاســداران مجاهــد و غیــور  به ویــژه حــوزه موشــکی ســپاه و همــت 
کــه  هوافضــای ســپاه، امــروز قدرتــی بی نظیــر را در منطقــه را بــه وجــود آورده 

گوشــه ای از آن در ایــن رزمایــش بــه نمایــش درمی آیــد.
گفــت:   وی بــا اشــاره بــه تاثیــر تحریم هــا بــر ارتقــای تــوان موشــکی ســپاه 
ج  بحمــدا... امــروز تقریبــا صددرصــد تولیــدات مــا بومــی  بــوده و متکــی بــه خــار

کــرده و خودکفــا شــده ایم. نیســتیم؛ مــا در ایــن تحریم هــا رشــد 
 سرلشــکر جعفــری بــا بیــان اینکــه مســئوالن ارتقــای تــوان موشــکی را خــط 
قرمــز نظــام دانســته و بــر آن وحــدت نظــر دارنــد، گفــت: دشــمنان مــا نیــز ایــن را 
گســترش تحریم هــا و فشــارهای امنیتــی، تاثیــری بــر ارتقــای  کــه  دریافته انــد 
بــا اعمــال تحریم هــای اقتصــادی  لــذا  توانمندی هــای مــا نداشــته اســت؛ 

کل ســپاه پیــام  کننــد. فرمانــده  درصددنــد مــا را در حــوزه موشــکی محــدود 
کشــورهای همســایه  رزمایــش اقتــدار والیــت را امنیــت بــرای ملــت ایــران و 
کشــورهای منطقــه  کــرد: امنیــت ایــران، امنیــت  منطقــه عنــوان و تصریــح 

ــت. ــورمان اس کش ــت  ــراری امنی ــتای برق ــا در راس ــاش م ــام ت ــت و تم اس
دشــمنان  برابــر  در  اســام  ســپاهیان  دســت های  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی   
امنیــت  اســامی  و  انقــاب  گفت:دشــمنان  اســت،  ماشــه  روی  بــر  همــواره 

باشــند. هــراس  در  ســپاه  موشــک های  غــّرش  از  بایــد  منطقــه، 
متوجــه  تهدیــد  بیشــترین  اینکــه  بیــان  بــا  پایــان  در  جعفــری  سرلشــکر   
ــه  ک ــس  ــت: هرک گف ــت،  ــوی صهیونیست هاس ــران از س ــامی  ای ــوری اس جمه
ــه طــور طبیعــی از ایــن آمادگی هــا و  ــران اســامی  دشــمنی دارد، ب ــا ای بیشــتر ب
کــه بــرد غالــب موشــک های  توانمندی هــا در هــراس و وحشــت اســت و از آنجــا 
مــا رژیــم غاصــب صهیونیســتی را در برمی گیــرد، از ایــن رو بیشــترین نگرانــی 

ــنیم ــد. تس ــا دارن را آن ه

کل سپاه پاسداران:  فرمانده 

دشمنان از غّرش موشک های سپاه در هراس باشند 

کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی بــا  رییــس 
اشــاره بــه ســفر نخســت وزیــر ژاپــن بعــد از ۳8 ســال بــه 
تحمیلــی  سیاســی  تحریــم  برجــام،  کــرد:  کیــد  تا ایــران 
گذشــته را شکســته اســت و امیدواریــم بــا ســفر  ســال های 
شــینزو آبــه بــه تهــران، تاثیــر بســزایی در فضــای اقتصادی 

کشــور ایجــاد شــود.
ملــت  خانــه  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
عاءالدیــن بروجــردی بــا اشــاره بــه ســفر نخســت وزیــر 

گفــت: ژاپــن در آســیا و   ژاپــن بــه ایــران بعــد از ۳8 ســال 
ــادی  ــه اقتص ــق در عرص ــورهای موف کش ــه  ــان از جمل جه
کشــور بعــد از انقــاب اســامی  همــواره  رابطــه  اســت. ایــن 
کــه  خوبــی بــا جمهــوری اســامی  ایــران داشــت؛ هــر چنــد 

دارد.  محافظه کارانــه ای  خارجــی  سیاســت 
نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس نهــم شــورای اســامی 
 ادامــه داد: ارتبــاط ژاپــن بــا آمریــکا و تاثیرپذیــری بــاال از 
واشــنگتن، عامــل اصلــی رفتار محافظه کارانه توکیوســت؛ 
بنابرایــن ســفر شــینزو آبــه بــه ایــران در ایــن مقطــع زمانــی 
کــی از تغییــرات منطقــی در سیاســت ایــن کشــور اســت.  حا
ــر از  ــو متاث ــان اینکــه تغییــرات در سیاســت توکی ــا بی وی ب
گرفتــه در عرصــه هســته ای اســت  توافق هــای صــورت 

اظهــار داشــت: ایــن ســفر در فضــای سیاســی ایجــاد شــده 
کــه ســران  از برجــام انجــام می شــود و در شــرایطی اســت 
کشــورهای غربــی بــرای حضــور در ایــران و همــکاری بــا 

ــراز عاقــه می کننــد و از مقامــات جمهــوری اســامی  ــا اب م
می کننــد.  دعــوت  کشورشــان  بــه  ســفر  بــرای   متقابــا 
سیاســی  تحریم هــای  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  بروجــردی 
گذشــته بــا برجــام شکســته شــده  تحمیلــی در ســال های 
کــه  ــرد  ک کیــد  ــه ایــن نکتــه تا ــد ب ــرد: بای ک اســت، عنــوان 
برجــام بــر سیاســت جمهــوری اســامی  ایــران بــا دنیــا و 
از محورهــای اصلــی سیاســت خارجــی  یکــی  کــه  آســیا 

اســت، تاثیــرات خــوب داشــته اســت.
  تاثیر اقتصادی ژاپن در ایران

گــر بتوانیــم بــا ســفر  کــرد: ا کیــد    ایــن نماینــده مجلــس تا
نخســت وزیــر ژاپــن بــه ایــران،  از ســرمایه گذاری توکیــو در 
گاز بهره منــد  عرصه هــای مختلــف بــه خصــوص نفــت و 
ــا در اقتصــاد  شــویم، فرصــت بســیار فراهــم خواهــد شــد ت

کشــور تاثیــرات مثبتــی بــه جــای بگذاریــم.  
خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  رییــس 

همــکاری  خصــوص  اســامی  در  شــورای  مجلــس 
کتورهــای کوچــک  هســته ای بــا ژاپــن در زمینــه ســاخت را
گفــت: براســاس برجــام هیــچ محدودیتــی در بحث هــای 
هســته ای وجــود نــدارد و مــا می توانیــم در تمــام عرصه هــا 
کشــورهای جهــان همــکاری داشــته باشــیم.  یــک  بــا 
روزنامــه ژاپنــی خبــر داد نخســت وزیر ژاپــن بــه مقامــات 
ــی  ــاه اوت و زمان ــر م ــه در اواخ ک ــت  ــاع داده اس ــران اط ای
ایــران  از  کوتاهــی  دیــدار  می کنــد،  ســفر  کنیــا  بــه  کــه 
داشــته باشــد. پــس از لغــو تحریم هــای ایــران از ســوی 
ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا، شــینزو آبــه قصــد دارد 
تــا اقداماتــی را بــرای تقویــت روابــط اقتصــادی بیــن ژاپــن 
کنــد. ایــن دیــدار نخســتین ســفر رهبــران  و ایــران اتخــاذ 
ژاپنــی بــه ایــران پــس از ۳8 ســال خواهــد بــود. آخریــن 
کئوفوکــودا  کــرد، تا کــه از ایــران دیــدار  نخســت وزیــر ژاپــن 

بــود. ایــن دیــدار در ســپتامبر 1978 اتفــاق افتــاد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: رییس 

گذشته را شکست برجام، تحریم های سیاسی سال های 

کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی  ســخنگوی 
بــه مجلــس دهــم محــول  ک  ارا کتــور آب ســنگین  را از  بازدیــد   اظهــار داشــت: 

می شــود. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــفیعی ب ــوذر ش ــت، ن ــه مل ــل از خان ــه نق ــن، ب ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ب
گفــت:  کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی بــر برجــام  مســئولیت نظــارت 
کمیســیون امنیــت، نظــارت  کــه  بــر اســاس قانــون مصــوب مجلــس، مقــرر شــد 
گزارشــی بــه صحــن علنــی  بــر حســن اجــرای برجــام را رصــد و هــر 6 مــاه یکبــار 

کند.  ارایه 
 ایــن نماینــده مــردم در مجلــس نهــم شــورای اســامی  ادامــه داد: از ایــن روی 
کشــور از جملــه  کــز هســته ای  کمیســیون از مرا کــه اعضــای  تصمیــم بــر آن شــد 

ایــن  در  تغییــرات  اجــرای  رونــد  تــا  کننــد  بازدیــد  ک  ارا کتــور  را و  فــردو  نطنــز، 
کننــد. نزدیــک رصــد  از  را  تاسیســات هســته ای 

کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی پیــش   وی توضیــح داد: اعضــای 
کردنــد. تنهــا  گزارشــی نیــز تهیــه   از تاسیســات هســته ای نطنــز و فــردو بازدیــد و 
کــه مقــام معظــم رهبــری در نامــه خــود بــه رییــس جمهــور  ک  کتــور ارا بازدیــد از را

ــده اســت. ــه آن اشــاره داشــته، باقــی مان ب
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی   ســخنگوی 
 بــا بیــان اینکــه بعیــد می دانــد پیــش از پایــان ســال بازدیــد از آب ســنگین خنــداب 
کــه بازدیــد از ایــن ســایت  گفــت: بــرآورد بنــده ایــن اســت  ک انجــام شــود،  ارا

هســته ای بــه مجلــس دهــم محــول شــود.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: سخنگوی 

کتور اراک به مجلس دهم محول می شود بازدید از را

حتما بخوانید!
برجام، تحریم های سیاسی سال های ... چهارشنبـــــه  19 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 113 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



عضو هیئت مدیره 

خانه صنعت و معدن اصفهان:

کارگری  دریافت حق بیمه از بن 
کنونی، غیرقانونی است به شکل 

عضــو هیئــت مدیــره خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــن  از  بیمــه  حــق  دریافــت  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
از  ســال ها  گذشــت  از  پــس  جــاری  ســال  در  کارگــری 
تصویــب قانــون، اجرایــی شــده؛ امــا ایــن نحــو اجــرای 
بــا  چینــی  رضــا  اســت.  غیرقانونــی  کاری  قانــون، 
ــرد: تبصــره ذیــل مــاده 24  ک اعــام ایــن مطلــب بیــان 
کار، می گویــد هیئــت وزیــران  کســب و  قانــون بهبــود 
گفت وگــو، زمــان  کســب نظــر مشــورتی شــورای  پــس از 
گونــه تغییــر سیاســت ها، مقــررات و  کــردن هــر  اجرایــی 
رویه هــای اقتصــادی را تعییــن و اعــام می کنــد. وی 
افــزود: بــا وجــود ایــن مــاده قانونــی، هیــچ مشــورتی 
دربــاره زمــان اجــرای قانــون دریافــت حــق بیمــه از بــن 
اقتصــادی نشــده و هیئــت  بــا تشــکل های  کارگــری، 
وزیــران نیــز زمانــی را تعییــن نکــرده؛ امــا ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی اســتان اصفهــان در ســال جــاری بــه دریافــت 
کــرده  اقــدام  تولیــدی  واحدهــای  از  بیمــه  حــق  ایــن 
اســت. عضــو هیئــت مدیــره خانــه صنعــت، معــدن و 
ع  کــرد: ایــن موضــو تجــارت اســتان اصفهــان تصریــح 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  جلســه  در  را 
اســتاندار و  کردیــم  ح  مطــر اســتاندار  بــا   خصوصــی 
پاســخ  انتظــار  در  و  نوشــتند  کار  وزیــر  بــه  نامــه ای 
ــاره دریافــت  ــرد: درب ک هســتیم. وی همچنیــن اضافــه 
ســازمان  زیــان آور،  و  ســخت  مشــاغل  از  بیمــه  حــق 
تأمیــن اجتماعــی اســتان، از دی مــاه 93، مبلــغ حــق 
بیمــه را عــاوه بــر چهــار درصــد مبلــغ بیمــه، بــا محاســبه 
کــه  کــرده اســت؛ در حالــی  چهــار درصــد جریمــه دریافــت 
ع هــم طبــق مــاده 24 بایــد بــا نظــر مشــورتی  ایــن موضــو
تشــکل ها و نیــز تعییــن زمــان توســط هیئــت وزیــران 

گیــرد. صــورت 

بانک اصناف تشکیل نمی شود
اصفهــان  اصنــاف  اتــاق  رییســه  هیئــت  عضــو  یــک 
در  ایــران،  اصنــاف  اتــاق  اســاس سیاســت  بــر  گفــت: 
نمی شــود؛  تشــکیل  اصنــاف«  »بانــک  حاضــر  حــال 
هرچنــد ایجــاد ایــن نهــاد مالــی دارای مصوبــه قانونــی 

اســت. 
کــرد: »بانــک اصنــاف« دارای  مهــدی اصولــی اظهــار 
مصوبــه قانونــی بــرای تأســیس اســت؛ ولــی در حــال 
اســت  ایــن  بــر  ایــران  اصنــاف  اتــاق  حاضــر سیاســت 
از  بازاریــان  تــا  نشــود  ایجــاد  مالــی  نهــاد  ایــن  کــه 
ــزود:  ــد. وی اف کنن ــتفاده  ــا اس ــر بانک ه ــهیات دیگ تس
دارنــد  زیــادی  بســیار  مالــی  ظرفیــت  کشــور،  اصنــاف 
جمــع  بانــک  یــک  در  آن هــا  ســرمایه های  گــر  ا کــه 
شــود یــک نهــاد توانمنــد مالــی بــزرگ و قدرتمنــدی را 
کشــور بــه وجــود مــی آورد. خزانــه دار اتــاق اصنــاف  در 
جــاری  ســال  در  کســب  و  فــروش  وضعیــت   دربــاره 
گفــت: شــاهد رکــود بی نظیــری بــه نســبت ســال های 
قبــل بودیــم؛ امــا قطعــا در پســابرجام و رفــع تحریم هــا 
کــه  بــازار رونــق می گیــرد؛ البتــه بــر ایــن بــاور هســتیم 
کارگاهــی  کــه بــه اصنــاف  واردات نبایــد آنقــدر باشــد 
ح تجمیــع  کنــد. اصولــی از طــر و تولیــدی ضربــه وارد 
در  اصفهــان  شهرســتان  صنــف  اتحادیــه   100 حــدود 
آینــده خبــر داد و تصریــح  ادارای در  یــک ســاختمان 
کــرد: زمینــی بــه وســعت یــک هــزار و 500 متــر مربــع در 
کــه  کرده ایــم  نزدیــک ســالن اجــاس ســران درخواســت 
ج اداری در راســتای ایــن  گــذاری یــک بــر در صــورت وا

ح ســاخته می شــود.  طــر
اداری  تمرکــز  شــهری،  ترافیــک  از  رهایــی  وی 
بازرســی ها و امــور مراجعه کننــدگان و ... را از مزایــای 
ــه  ــاف در یــک ســاختمان دانســت و اضاف ــع اصن تجمی
کــرد: ســاختمان فعلــی مرکــزی اتــاق اصنــاف اصفهــان 

فقــط بازســازی شــده؛ زیــرا قدیمــی اســت. 
عضــو هیئــت رییســه اتــاق اصنــاف اصفهــان دربــاره 
تعــداد  کــرد:  اظهــار  کســب  پروانــه  شــرایط  تســهیل 
مجوزهایــی  اخــذ  بــه  نیــاز  دیگــر  اصنــاف  از  زیــادی 
ماننــد عــدم سوء پیشــنیه از نیــروی انتظامــی  و ســایر 
البتــه 39 صنــف ماننــد هتلــداری   نهادهــا را ندارنــد؛ 
طــا و جواهرفروشــی، اتومبیل فروشــی و... بــه دلیــل 
حساســیت ایــن مشــاغل در اجتمــاع مســتثنی هســتند 

کننــد. و بایــد بــه همــان رویــه قبــل عمــل 

رییس شورای اسالمی  چهار محال و بختیاری:

مشکالت شبکه آبرسانی 
در روستاها باید مرتفع شود

و  محــال  چهــار  اســامی  اســتان  شــورای  رییــس 
شــبکه  نارســایی های  و  مشــکات  گفــت:  بختیــاری 
کبــر منصــوری  آبرســانی در روســتاها بایــد مرتفــع شــود. ا
کــه بــا هــدف بررســی  در جلســه شــورای اســامی  اســتان 
مســایل و مشــکات شهرســتان ها برگــزار شــد، ضمــن 
تبریــک حماســه باشــکوه 7 اســفند و حضــور پررنــگ 
و  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  انتخابــات  در  مــردم 
مجلــس شــورای اســامی  و تبریــک ویــژه بــه مناســبت 
کــرد: بــا وجــود اینکــه در اســتان  روز درختــکاری اظهــار 
مــا آب هــای فراوانــی وجــود دارد، نبایــد بــا مشــکل آب 

روبــه رو باشــیم. 
مشــکات  و  مســایل  بعضــی  تشــریح  بــه  نصــوری 
اســتان پرداخــت و جمــع آوری آب قنــوات در فصــول 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه  ح و تصریــح  غیرزراعــی را مطــر
کشــاورزی اســت، می بایــد  شــغل اصلــی مــردم روســتا 
کشــاورزی توجــه  کــردن و ســاماندهی آب  بــه مکانیــزه 
کــرد. نماینــده چهارمحــال و بختیاری در شــورای  ویــژه 
عالــی اســتان ها افــزود: هرســاله خســارات میلیــاردی بــه 
کشــاورزان وارد می شــود؛ امــا متأســفانه هزینــه بیمــه 
خســارت تخصیصــی بــه کشــاورزان بســیار ناچیــز اســت؛ 
کــه تمهیــدات الزم بــه  بــر همیــن اســاس ضــرورت دارد 

 عمل آید.

اخبار کوتاه

شــروع  از  یکســال  بــه  نزدیــک  فاصلــه  بــه   
کیمیای وطن

علی حاجیان
حــذف یارانــه افــراد پردرآمــد و در بــازه زمانــی 
کــه اخبــار ضــد و نقیضــی از قطــع یارانــه پنــج گروه خاص منتشــر 
شــد و در ســویی دیگــر، دولــت بــه وعــده خــود بــرای اعــام 
ک هــای حــذف یارانه بگیــران عمــل نکــرد، بــاز هــم مــاده  ما
قانونــی در بودجــه حکمــی  دیگــر بــرای غربالگــری ایــن افــراد 
کــرد. به  گــروه خــاص را بــرای حــذف الزامــی  اعــام  صــادر و چنــد 
گــزارش کیمیــای وطــن، در جریــان بررســی کلیــات بودجــه ســال 
بــا  رابطــه  در  اخیــرا  مجلــس،  تلفیــق  کمیســیون  در   1395
تصمیم گیــری  یارانه هــا  هدفمنــدی  تبصــره  از  بخش هایــی 
روز  بــود.  مصوبــات  ایــن  اهــّم  یارانه بگیــران  حــذف  شــد؛ 
ــا  کــه بایــد دولــت ت کــرد  کمیســیون تلفیــق تصویــب  دوشــنبه، 
کنــد. بــر ایــن اســاس  گــروه خــاص را قطــع  تیرمــاه یارانــه چنــد 
کــز  یارانــه نقــدی تجــار، اعضــای هیئــت علمــی  دانشــگاه ها، مرا
آموزشــی پژوهشــی و علمــی  دولتــی و غیردولتــی، پزشــکان، 
بــاال  آنــان  ســاالنه  درآمــد  کــه  افــرادی  و  دادگســتری  قضــات 

باشد، در سال آینده قطع خواهد شد.
  قطع یارانه پزشکان

کــه دریافتی آن هــا در ماه بیش  همچنیــن کلیــه کارکنــان دولت 
کــه پرداخــت  کســانی  از ســه میلیــون تومــان باشــد، پزشــکان و 

مالیــات آن هــا در ســال جــاری بیــش از 15 میلیــون تومــان بوده، 
گذاشــته خواهنــد شــد. البتــه بــا توجــه  کنــار  از دریافــت مالیــات 
کلیــه مدیــران و اعضــای  کمیســیون تلفیــق، بایــد  بــه مصوبــه 
هیئــت مدیــره شــرکت های دولتــی و غیردولتــی و نهادهــای 

کــرد. وابســته عمومــی  غیردولتــی را نیــز اضافــه 
کارمنــدان بــا درآمــد بیــش 35 میلیــون    قطــع یارانــه 

در سال
کــه  کشــور  نیروهــای مســلح  کارکنــان  کلیــه  از ســویی دیگــر 
دریافــت ســاالنه آن هــا بیــش از 35 میلیــون تومــان و همچنیــن 
کلیه بازنشســتگانی که دریافتی ســاالنه مســتمری بازنشســتگی 
قــوه  کارکنــان  و  اســت  تومــان  میلیــون   35 از  بیــش  آن هــا 
کــه همیــن میــزان دریافتــی را دارنــد، اســامی آن ها از  قضاییــه 
لیســت یارانه بگیــران حــذف خواهــد شــد. در جریــان مصوبــات 
توجــه  قابــل  مــورد  دو  یارانه بگیــران  غربالگــری  بــرای  اخیــر 
اســت: اول اینکــه 50 درصــد از درآمــد حاصــل از قطــع یارانــه 
نقــدی ایــن افــراد صــرف اشــتغال زایی و 50 درصــد نیــز صــرف 

می شــود. عمرانــی  پروژه هــای  و  ح هــا  طر
   تصرف در اموال عمومی

تیرمــاه  ابتــدای  از  کــه  آمــده  مصوبــه  در  اینکــه  دیگــر  مــورد 
گروه هــای تعییــن شــده، در حکــم تصــرف  پرداخــت یارانــه بــه 

در امــوال عمومــی  خواهــد بــود. در حالــی دولــت موظــف اســت 
کــه تعــداد قابــل  گروه هــای هــدف را  تــا ســه مــاه دیگــر یارانــه 
کنــد و در غیــر ایــن صــورت دخــل و  ماحظــه ای هســتند، قطــع 
گرچــه بــه  کــه  تصــرف در امــوال عمومــی  محســوب خواهــد شــد 
گروه هــای  نظــر می رســد بــا تعییــن ســقف دریافتــی و همچنیــن 
هــدف، حــذف بــرای دولــت از ســهولت بیشــتری نســبت بــه 
کــه بــه هــر حــال وجــود بانک هــای  گذشــته برخــوردار باشــد 
ــه شــمار مــی رود. ایــن  ــی ب کافــی از چالش هــای فعل ــی  اطاعات
کــه تجربــه اخیــر دولــت در حــذف پردرآمدهــا  در حالــی اســت 

چنــدان موفــق نبــود و خطــای آن بــه حــدی بــود کــه از بیــن ســه 
میلیــون حــذف شــده، حــدود 900 هــزار نفــر معتــرض شــده و بــار 
دیگــر حــدود 560 هــزار نفــر آن هــا مجــدد بــه لیســت برگشــتند. 
کــی دیگــر  از ســویی دیگــر پرداخــت مالیــات نیــز بــه عنــوان ما
کــه فرارهــای مالیاتــی تــا  تعییــن شــده؛ آن هــم در شــرایطی 
ــرآورد می شــود؛ بــه طــور حتــم در ایــن بیــن  حــدود 40 درصــد ب
کــه کارنامــه مالیاتی مشــخصی نداشــته و جزیــی از این  افــرادی 
فرارهــای مالیاتــی هســتند، در صــدر بــرای حــذف یارانــه قــرار 

گرفــت. نخواهنــد 

غربالگرییارانهبگیران

قطع یارانه افراد خاص رسمی  شد

کــه رییــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان  در حالــی 
کــه افزایــش صــادرات دام زنــده و  کیــد دارد  همچنــان تا
گوشــت در بــازار مصــرف  گرانــی  کاهــش عرضــه باعــث 
کــه  کــرد  اعــام  کشــاورزی  وزیــر  اســت، معــاون  شــده 

تغییــر  آن،  قیمــت  و  زنــده  دام  صــادرات 
اصلــی  عامــل  و  نداشــته  محسوســی 
نوســانات قیمــت گوشــت قرمــز، حلقه های 
محصــول  ایــن  بــازار  تــا  تولیــد  واســط 
کــرد: قیمــت  هســتند. حســن رکنــی اظهــار 
ــازار وابســته بــه سیســتم  گوشــت قرمــز در ب
عرضه و تقاضاســت و تغییرات و نوســانات 

گذشــته در ســطح شــهر بــه وجــود  کــه طــی مــاه  قیمتــی 
آمــد، هیــچ ارتباطــی بــه واحدهــای تولیــدی نــدارد. وی 
افــزود: قیمــت دام زنــده در واحدهــای تولیــدی طــی دو 
ســال قبــل، تغییــر محسوســی نکــرده و همچنــان حــدود 
کیلویــی 11 هــزار تومــان ثابــت باقــی مانــده اســت. معاون 

کشــاورزی در امــور دام ادامــه داد: نوســانات  وزیــر جهــاد 
آمــده  وجــود  بــه  قرمــز  گوشــت  بــازار  در  کــه   قیمتــی 
کــه  برمی گــردد  غیرضــروری  واســط  حلقه هــای  بــه 
گوشــت قرمــز را از تولیــد تــا بــازار مصــرف، دست به دســت 
ایــن  در  اصاحاتــی  بایــد  کــه  می کننــد 
بیــان  بــا  رکنــی  شــود.  انجــام  سیســتم 
اینکــه قیمــت دولتــی گوشــت قرمــز منجمد 
کیلویــی حــدود 18 تــا 18 هــزار و 500 تومــان 
کمتریــن ســود در بــازار شــب  کــه بــا  اســت 
گفــت: براســاس  ــع خواهــد شــد،  ــد توزی عی
کشــاورزی بایــد  برنامه هــای وزارت جهــاد 
کاهــش  30 میلیــون رأس از جمعیــت دام زنــده ســبک 
پیــدا کنــد کــه طــی ســال گذشــته تنهــا یــک میلیــون رأس 
ــرد و در دو  ک ــدا  ــش پی کاه ــادرات  ــق ص ــده از طری دام زن
ماهــه اخیــر کــه بــا نوســان قیمــت در بــازار مصــرف مواجــه 
کامــل متوقــف بــود. بودیــم، صــادرات دام زنــده بــه طــور 

گوشت هستند، نه صادرات گرانی  دالل ها مقصر 

گذشــته خــود  رییــس جمهــوری در جریــان ســفر اســتانی روز 
ح هــای راهــی و  کــه پیگیــری طر کــرد  بــه شــهر یــزد اعــام 
گذشــته در  کلنگ زنــی شــده در طــول ســال های  راه آهنــی 
ایــن اســتان، یکــی از اصلی تریــن اهــداف دولــت خواهــد بــود 

ــی  ــایان توجه ــش ش ــد بخ ــد ش ــاش خواه و ت
بهره بــرداری  بــه   1396 ســال  تــا  آن هــا  از 
صحبت هــای  براســاس  برســند.  نهایــی 
بــرای حــوزه  تنهــا  رییــس جمهــوری دولــت 
منابــع  تومــان  میلیــارد   532 حمل ونقــل 
اعتبــاری خــاص بــه اســتان یــزد اختصــاص 
و  ح هــا  طر از  بخشــی  بتــوان  تــا  می دهــد 

برنامه هــای نیمه تمــام در ایــن اســتان را در آینــده نزدیــک 
و احتمــاال تــا پایــان عمــر دولــت یازدهــم بــه پایــان رســاند. 
کشــور  بــه شــبکه ریلــی  کــه از ســال ها پیــش  اســتان یــزد 
کیفیــت خدمــات ارایــه شــده  متصــل بــوده و بــا توجــه بــه 
در ایــن اســتان راه آهــن، یکــی از اصلی تریــن انتخاب هــای 

گذشــته  مســافران بــه حســاب می آیــد، در طــول ســال های 
کلیــد زده اســت.  ح توســعه محور در ایــن حــوزه را  چنــد طــر
محورهــای  خطه ســازی  دو  ماننــد  برنامه هایــی  کنــار  در 
کــه  بافــق - یــزد، یــزد - میبــد -بــادرود و اردکان - چادرملــو 
بحــث دو خطه سازی شــان از مدت هــا پیــش 
بــا هــدف افزایــش ظرفیــت خطــوط آغــاز شــده 
اصلی تریــن  از  یکــی  می شــود،  پیگیــری  و 
ح هــای راه آهنــی مربــوط بــه ایــن اســتان  طر
بــه محــور یــزد - اقلیــد بازمی گــردد. ایــن مســیر 
کیلومتــر طــول دارد از ســوی شــرکت  کــه 264 
کشــور در دســت  ســاخت و توســعه بناهــای 
اجراســت و طبــق آخریــن خبرهــای اعــام شــده، پیشــرفتی 
بیــش از 60 درصــدی را بــه ثبــت رســانده؛ هرچنــد زمــان 
دقیــق افتتــاح ایــن پــروژه هنــوز مشــخص نشــده، امــا طبــق 
وعده هــای ابتدایــی پایــان ســال 1395، زمــان افتتــاح ایــن 

مســیر طوالنــی اعــام شــده اســت.

معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: معلمان 
و نیروهــای تخصصــی از اول فروردیــن 95 مشــمول دریافــت فوق العاده شــغل 
می شــوند. ســید محمــد بطحایــی افــزود: بــا توجــه بــه اباغیــه فوق العــاده 
کشــوری از اول فروردیــن  ویــژه بنــد 10 مــاده 68 قانــون مدیریــت خدمــات 
کار هســتند  کــه در مــدارس مشــغول بــه  کارکنــان اداری آمــوزش و پــرورش   95
ــن  ــران در ای ــت وزی ــه هیئ ــن مصوب ــود. مت ــد ب ــوق خواهن ــش حق ــامل افزای ش
ح اســت: برقــراری فوق العــاده ویــژه مشــاغل تخصصــی  رابطــه بدیــن شــر
کارکنــان  کشــوری بــرای  موضــوع بنــد 10 مــاده 68 قانــون مدیریــت خدمــات 
جمهــور  رییــس  نظــر  زیــر  مســتقل  ســازمان های  و  وزارتخانه هــا  ســتادی 
کــه انجــام فعالیــت و وظایــف تخصصــی، ســتادی، تحقیقاتــی و حســاس 
کــه واجــد شــرایط و  کثــر 25 درصــد از مشــاغل  ــرای حدا ــد، ب ــه عهــده دارن را ب
کــه  ح در بنــد مذکــور می باشــند و بــا احتســاب مشــاغلی  ویژگی هــای مصــر
کارایــی و اثربخشــی  قبــا بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســیده، متناســب بــا 
کثــر تــا 35 درصــد حقــوق و  کارکنــان ســتادی دســتگاه های مشــمول، حدا
فوق العاده هــای مســتمر، مشــروط بــه وجــود اعتبــار و تأییــد ســازمان مدیریــت 
آن  کارکنــان  بــه  پرداختــی  کــه متوســط  نحــوی  بــه  کشــور  برنامه ریــزی  و 

ــت. ــاز اس ــد، مج ــاوز نکن ــده تج ــن ش ــقف تعیی ــد س ــتگاه از 60 درص دس

گلکســی اس 7 آج  گلکســی اس 7 و   دو پرچمــدار جدیــد سامســونگ، 
ــا بــه عرصــه رقابــت  ــازار جهانــی پ ــه ب ــا اختــاف زمانــی اندکــی نســبت ب ب
نمایشــگاه  در  اســفند  دوم  روز  سامســونگ  گذاشــتند.  ایــران  بــازار  در 
گلکســی  گلکســی اس 7 و  MWC 2016 دو پرچــم دار جدیــد خــود، یعنــی 
گوشــی  کــرد. حــال بــا اینکــه از ورود ایــن دو  اس 7 آج را رســما معرفــی 
بــه  آنــان  ورود  شــاهد  نمی گــذرد،  چنــدان  جهانــی  بــازار  بــه  قدرتمنــد 
کشــورمان ایــران نیــز هســتیم. Galaxy S7 طایــی و مشــکی بــا  بــازار 
تــا 3,050,000 و edge Galaxy S7 طایــی  قیمتــی حــدود 2,800,000 
بــازار  کنــون در  تــا 4,050,000 ا بــا قیمتــی حــدود 3,900,000  و مشــکی 
گوشــی  ــه فــروش می رســد. پیش بینــی می شــود قیمــت ایــن دو  ــران ب ای
گــر  کنــد و بــه قیمــت واقعــی خــود برســد. ا کاهــش پیــدا  گذشــت زمــان  بــا 
شــما هــم قصــد خریــد یکــی از ایــن دو پرچــم دار جدیــد سامســونگ را 
گوشــی بــه صــورت  کنیــد تــا ایــن  داریــد، بهتــر اســت چنــد هفتــه ای صبــر 
گارانتــی وارد ایــران شــود. طبــق ادعــای سامســونگ، بــا  رســمی  و بــا 
گوشــی می توانیــد در یــک روز، یــک فصــل از ســریال بــازی  باتــری ایــن 
کنیــد، بــدون اینکــه بــه پریــز بــرق احتیــاج پیــدا  تــاج و تخــت را تماشــا 

 کنید.

تــا 24  ارز ســاالنه 20  کاال و  بــا قاچــاق  گــزارش ســتاد مبــارزه  براســاس 
کشــور  بــه  کاالهــای مصرفــی  و  انــواع محصــوالت  میلیــارد دالر قاچــاق 
کشــاورزی،  گفتــه یــک مقــام مســئول در وزارت  کــه بــه  صــورت می گیــرد 
ارزش آن بالــغ بــر 80 هــزار میلیــارد تومــان می شــود و ایــن یعنــی ســرانه 

قاچــاق در ایــران، یــک میلیــون تومــان اســت. 
و  سردســیری  میوه هــای  دفتــر  کل  مدیــر   - رویین تــن  رمضــان 
مناطــق  بازارچه هــای  کــرد:  اعــام   - کشــاورزی  جهــاد  وزارت  خشــک 
مــرزی و مناطــق آزاد از نظــر ظاهــری و اســمی  بــا هــدف ایجــاد رونــق 
مجــوز  و  شــده اند  ایجــاد  مــرزی  مناطــق  در  اشــتغال  و  اقتصــادی 
واردات پیلــه وری بــه همیــن جهــت بــه مرزنشــینان داده شــده اســت؛ 
ایــن  قاچــاق  بــرای  سرپوشــی  بــه  میــوه  ترانزیــت  حتــی  پیلــه وری  امــا 
کــه همــه مــا مســئول آن هســتیم  محصــوالت تبدیــل شــده؛ در حالــی 
آن  از  جلوگیــری  صــرف  را  خــود  قــدرت  و  امکانــات  تمــام  بایــد   و 

کنیم. 
کــه صــرف قاچــاق  ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــر 80 ه گ ــد: ا ــادآور ش ــن ی رویین ت
کنیــم، می توانیــم ســاالنه 1.5 تــا 2 میلیــون  کاال می شــود، صــرف اشــتغال 

کنیــم. کشــور اضافــه  نفــر را بــه جمعیــت مولــد و شــاغل 
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پرچمداران سامسونگ 
وارد بازار ایران شدند

سرانه قاچاق در ایران 
یک میلیون تومان است

اخبار اقتصادی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
کرد: ح  کرمان مطر استان 

اجرای قطعه اول 
ح انتقال آب از بهشت آباد طر

کرمــان  مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
کیلومتــر   270 ح  طــر اول  قطعــه  طــول  گفــت: 
ــا عبــور از  کرمــان شــروع شــده و ب کــه از شــهر  اســت 
کرمــان  شــهرهای رفســنجان و انــار بــه مــرز اســتان 
اظهــار  بختیــاری«  »محمدرضــا  می رســد.  یــزد  و 
مناقصــه  مالــی  کات  پــا بازگشــایی  جلســه  کــرد: 
ــه  ــانی ب ح آبرس ــر ــال ط ــط انتق ــه اول خ ــروژه قطع پ
آب  شــرکت  در  کرمــان  اســتان  شــمالی  شــهرهای 
ــد  ــرکت توانمن ــه ش ــور س ــا حض ــتان ب ــه ای اس منطق
مناقصــه  قانونــی  مراحــل  طــی  از  پــس  و  برگــزار 
قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا بــه عنــوان برنــده 
را  پــروژه  ایــن  بختیــاری  شــد.  اعــام  مناقصــه 
شــهرهای  بــه  آبرســانی  بــزرگ  ح  طــر از  بخشــی 
کــرد:  تصریــح  و  عنــوان  کرمــان  اســتان  شــمالی 
بــوده  کیلومتــر   270 ح،  طــر اول  قطعــه  طــول 
بــا  و  می شــود  شــروع  کرمــان  شــهر  از  کــه  اســت 
عبــور از شــهرهای رفســنجان و انــار بــه مــرز اســتان 
آب  شــرکت  عامــل  مدیــر  می رســد.  یــزد  و  کرمــان 
کرمــان هــدف اصلــی ایــن پــروژه  منطقــه ای اســتان 
ــه  ــر مکعــب آب ب را انتقــال ســاالنه 180 میلیــون مت
کرمــان، ســیرجان  شــهرهای شــمالی اســتان شــامل 
و  انــار  بردســیر،  شــهربابک،  زرنــد،  رفســنجان، 
ــرد.  ک ــوان  ــه عن روســتاهای اطــراف مســیر خــط لول
کــرد: ایــن پــروژه، نیــاز آب شــرب  بختیــاری تصریــح 
کرمــان را  منطقــه خشــک و بیابانــی شــمالی اســتان 
کــرده و جمعیــت بالــغ  تــا ســال مقصــد 1425 تامیــن 
بــر ســه میلیــون نفــر را تحــت پوشــش قــرار می دهــد. 
کل خــط انتقــال آب حــدود  وی یــادآور شــد: طــول 
کــه مابقــی آن در مرحلــه بعــد  کیلومتــر اســت   700

بــه مناقصــه خواهــد رفــت.

تغییرات اساسی 
در شرکت ملی نفت ایران

اعمــال  بــرای  برنامه ریــزی  از  نفــت  وزیــر  معــاون 
تغییراتــی در ســاختار ســازمانی شــرکت ملــی نفــت 
چهــار  اســاس،  ایــن  بــر  گفــت:  و  داد  خبــر  ایــران 
معاونــت در ســاختار ســازمانی ایــن شــرکت ایجــاد 
می شــود. رکــن الدیــن جــوادی بــا بیــان ایــن مطلــب 
افــزود: معاونــت تولیــد، معاونــت ســرمایه گذاری و 
پشــتیبانی، معاونــت مهندســی و توســعه و معاونــت 
در  کــه  اســت  معاونتــی  چهــار  بین الملــل،  امــور 
کار  بــه  ایــران تشــکیل و آغــاز  شــرکت ملــی نفــت 
و  ســرمایه گذاری  معاونــت  کنــون  هم ا می کنــد. 
ایــران  تأمیــن منابــع مالــی در شــرکت ملــی نفــت 
کــه بــا اجرایــی شــدن  مشــغول بــه فعالیــت اســت 
ــت در  ــن معاون ــای ای ــده، فعالیت ه ــرات یادش تغیی
قالــب معاونــت ســرمایه گذاری و پشــتیبانی دنبــال 

می شــود.

حتما بخوانید!
3دالل ها مقصر گرانی گوشت هستند... چهارشنبـــــه  19 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 113 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

مسایل ایمنی 

حوادث برق گرفتگی )1(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

در ایــن شــماره درنظــر داریــم مطالبــی بــه منظــور پیگیــری از 
کــن مذهبــی در زمــان برگــزاری  حــوادث برق گرفتگــی در اما
کنیــم. مراســم عــزاداری وجشــن بــه مناســبت اعیــاد ارایــه 
امــروزه نیــروی بــرق، مهم تریــن منبــع تامیــن انــرژی اســت 
ــه دیگــر  ــل آن ب ــز ســهولت تبدی ــی و نی ــل پاکیزگ ــه دلی ــه ب ک
انرژ ی هــا از اهمیــت بســزایی در زندگــی انســان برخــوردار 
اســت و همــکاران مــا در صنعــت بــرق بــه این معتقد هســتند 
کــه بــرق، خــادم خــوب و قاتــل بی رحــم اســت و ایــن بــه ایــن 
ــرژی  ــه اولیــن اشــتباه در اســتفاده از ایــن ان ک منظــور اســت 
کــه عواقــب ایــن خطــا  پــاك، می توانــد آخریــن اشــتباه باشــد 
باعــث ایجــاد خســارت جانــی و مالــی می شــود و خســارت 

ــود. ــو می ش ــص عض ــا نق ــرگ ی ــث م ــرا باع کث ــی ا جان
توصیه های ایمنی در زمان برگزاری مراسم های مذهبی: 

1. مســؤالن مســاجد و تکایــا جهــت اخــذ انشــعاب موقــت بــا 
مراجعــه بــه اداره هــای بــرق منطقــه خــود و ثبــت درخواســت 
صحیــح  انشــعاب  گــذاری  وا جهــت  الزم  اقدامــات  بــرق، 
کننــد. یکــی از  همــراه بــا تجهیــزات حفاظتــی الزم را مهیــا 
کــه بیشــتر شــاهد حــوادث جانــی و مالــی ناشــی  زمان هایــی 
از بــرق هســتیم، شــروع زمــان عــزاداری حضــرت ســید و 
ســاالر شــهیدان امــام حســین )ع( و یــاران باوفایشــان اســت 
کــه بیشــتر جوانــان و نوجوانــان، باتوجــه بــه شــور وشــوق 
گرفتــه و متاســفانه خاطــرات بــدی  خطــرات بــرق را نادیــده 

را بــرای خــود و خانــواده بــه یــادگار می گذارنــد.
 اشــتباهات بیشــتر در اخذ انشــعاب غیرمجاز از شــبکه  است 
کســب اجــازه از اداره هــای بــرق  و اینکــه خودســرانه و بــدون 
ــه اخــذ انشــعاب غیرایمــن از شــبکه می کننــد؛ ایــن  اقــدام ب
موضــوع عــاوه براینکــه از نظــر شــرعی و قانونــی، عملــی 
نادرســت اســت، چــون بــدون بررســی و به صــورت ناصحیح 
انجــام می گیــرد، باعــث خســارت بــه امــوال بیت المــال و نیز 

لــوازم و تجهیــزات خانگــی مشــترکان بــرق می شــود.
کــه در ســطح شــهرها و  کــه پایه هــای بــرق  2.از آنجایــی 
خیابان هــا مشــاهده می شــود، براســاس اصــول فنــی وزن 
طراحــی  بــاد  از  ناشــی  مکانیکــی  تنش هــای  و  متعــادل 
شــده اســت، نصــب تجهیــزات از قبیــل ریســه های المــپ 
ــه ایــن  علم هــای عــزاداری نیــروی پیش بینــی نشــده ای ب
کــج شــدن یــا ســقوط آن  تجهیــزات وارد می کنــد و باعــث 

می شــود.
 ادامه دارد ...

قیمت محصوالت پارس خودرو )تومان(

38,000,000 برلیانس H230 دستی

۴3,500,000 برلیانس H230 اتوماتیک

۴6,000,000

50,8۴0,000

۴۴,000,000

5۴,070,000

168,۴00,000

178,۴70,000

 برلیانس H320 دستی

 برلیانس H320 اتوماتیک

 برلیانس H330 دستی

 برلیانس H330 اتوماتیک

 کولیوس تیپ 1 مدل 2015

 کولیوس تیپ 2 مدل2015



معاون حقوقی و امور مجلس 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

برخورداری سربازان از مزایای 
صندوق بیمه عمر و حوادث 

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
کارکنــان و  گفــت: ســربازان هماننــد  نیروهــای مســلح 
شــاغالن نیروهــای مســلح از مزایــای صنــدوق بیمــه عمر 

و حــوادث نیروهــای مســلح برخــوردار می شــوند.
در  طالیی نیــک  رضــا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
توضیــح الیحــه اصــالح قانــون بیمــه عمــر و حــوادث 
پشــتیبانی  و  دفــاع  وزارت  مســلح،  نیروهــای  کارکنــان 
نیروهــای مســلح و ســازمان های تابعــه یــا وابســته بــه 
آن هــا گفــت: کلیــات ایــن الیحــه روز دوشــنبه در مجلس 
مصــوب شــد کــه پــس از نهایــی شــدن، بیــش از 600 هزار 
خانــواده بازنشســته و مســتمری بگیر نیروهــای مســلح را 

تحــت پوشــش قــرار خواهــد داد.
کــرد: بــا نهایــی شــدن جزییــات مصوبــه   وی تصریــح 
مجلــس، از ســال آینــده بازنشســتگان و وظیفه بگیــران 
ارتــش، ســپاه  از بازنشســتگان  اعــم  نیروهــای مســلح 
کــه تحــت  ناجــا، وزارت دفــاع و ســازمان های وابســته 
ــد  پوشــش بیمــه عمــر و حــوادث نیروهــای مســلح بودن
پــس از دوران اشــتغال هــم می تواننــد بــا پرداخــت نیــم 
درصــد از حقــوق ماهیانــه و اضافــه شــدن ســهم دولــت 
و صنــدوق بازنشســتگی لشــکری از پوشــش بیمــه عمــر 
و حــوادث زمــان اشــتغال، در دوران بازنشســتگی هــم 

بهره منــد شــوند.
 معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت دفاع و پشــتیبانی 
کــرد: بــا اســتمرار پوشــش  نیروهــای مســلح خاطرنشــان 
هماننــد  بازنشســتگی  دوره  در  حــوادث  و  عمــر  بیمــه 
بــه  منجــر  حادثــه   بــروز  صــورت  در  اشــتغال،  دوره 
نقــص عضــو یــا فــوت بازنشســته، غرامتــی بــه خانــواده 
مصــدوم یــا متوفــی از صنــدوق بیمــه عمــر و بازنشســتگی 
کــه ایــن غرامــت پرداختــی هماننــد  پرداخــت می شــود 
کل  دوره اشــتغال در صــورت فــوت عــادی چهــار برابــر 
بازنشســته  یــا  شــاغل  حقــوق  از  کــه  اســت  وجوهــی 
کســر شــده و چهــار برابــر هــم از وجــوه پرداختــی ســهم 
 دولــت نیــز بــه خانــواده مصــدوم یــا متوفــی پرداخــت 

می شود.
گــر فــوت ناشــی   ســردار طالیی نیــک بــا بیــان اینکــه ا
برابــر  پنــج  تــا  یــا خدمــت باشــد، غرامــت  از ماموریــت 
شــهادت  کــه  صورتــی  در  گفــت:  می شــود،  پرداخــت 
کارکنان  بــرای عضــو صنــدوق بیمــه عمــر بازنشســته ها و 
وجــوه  برابــر  غرامــت 6  آیــد،  پیــش  مســلح  نیروهــای 

پرداخــت شــده خواهــد بــود.

بیمه عمر 

کارشناسان بهداشت محیط توسط 
صورت می گیرد؛

تشدید نظارت ها 
در قالب برنامه سالمت نوروزی

ســالمت  مرکــز  محیــط  بهداشــت  فنــی  معــاون 
ابتــدای  از  گفــت:  بهداشــت  وزارت  کار  و  محیــط 
نفــر  هــزار  چهــار  از  بیــش  جــاری،  ســال  اســفندماه 
کشــور  سراســر  در  محیــط  بهداشــت  کارشناســان   از 
ســیار  و  ثابــت  منســجم  کیپ هــای  ا قالــب   در 
ضمــن تشــدید نظارت هــا و بازرســی های بهداشــتی 
کــن حســاس در برنامــه ســالمت نــوروزی  کــز و اما از مرا

کننــد. مشــارکت مــی 
وبــدا  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
گفــت:  خبــر  ایــن  اعــالم  ضمــن  فراهانــی  حســن 
مــواد  قانــون   13 مــاده  اصــالح  قانــون  بــا  مطابــق 
بهداشــتی  و  آرایشــی  آشــامیدنی،  خوردنــی، 
مــاده  اجرایــی  نامــه  آییــن  و   1379 ســال  مصــوب 
ســالمت  عالــی  شــورای   1391 مصــوب  مذکــور 
رعایــت  عــدم  نظیــر  بهداشــتی  مقــررات  از  تخلــف 
بهداشــت فــردی، وضــع غیــر بهداشــتی ســاختمانی 
مجــازات مســتوجب  و  ع  ممنــو کار،  وســایل   و 

 است.
بازرســان  راســتا  ایــن  در  افــزود:  ادامــه  در  وی   
بهداشــتی  ناظــران  عنــوان  بــه  محیــط  بهداشــت 
کــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی  کــن عمومــی و مرا اما
تاییــد  از  بعــد  تخلــف  مــوارد  ذکــر  بــا  را  متخلفــان 
ذی صــالح  مراجــع  بــه  محــل  بهداشــت  مســئول 

کننــد. مــی  معرفــی  قانونــی 
ســالمت  مرکــز  محیــط  بهداشــت  فنــی  معــاون   
اســاس  بــر  افــزود:  بهداشــت  وزارت  کار  و  محیــط 
 499 و  هــزار   158 کنــون  تا دریافتــی  گزارش هــای 
و  غذایــی  مــواد  توزیــع  و  تهیــه  کــز  مرا از  بازدیــد 
 1831 در  کــه  پذیرفتــه  صــورت  عمومــی  کــن  اما
متخلفــان  بــا  قانونــی  برخــورد  بــه  منجــر   مــورد 

شده است.
ایمنــی  کنتــرل  راســتای  در  همچنیــن  گفــت:  وی   
کاهــش  هــدف  بــا  عرضــه  ســطح  در  غذایــی  مــواد 
از  بیــش  غــذا،  بــا  مرتبــط  بیماری هــای  کنتــرل   و 
صنعتــی  غذایــی  مــواد  از  نمونه بــرداری   6395
بــه  بررســی  جهــت  و  آمــده  عمــل  بــه  ســنتی  و 

اســت. شــده  ارســال  مرجــع  آزمایشــگاه های 
در  می تواننــد  هموطنــان  افــزود:  فراهانــی   
ســامانه  بــا  تمــاس  بــا  تخلــف  مشــاهده  صــورت 
گــزارش  را  تخلــف  مــوارد   ،1490  بهداشــت 

کنند.

 بهداشت 

کــرده هــر    شــهرداری اصفهــان ســعی 
کیمیای وطن 

زهرا نصیری 

در حــد  ح می کنــد  کــه مطــر را  بحثــی 
شعار باقی نماند و به مرحله اجرا برساند .

بــا  شــهر  خانه تکانــی  ح  طــر از  اصفهــان   شــهردار 
همــکاری دســتگاه های اجرایــی اســتان و ســازمان های 
اصفهــان  شــهر  در  جــاری   هفتــه  ازجمعــه  مردم نهــاد 
اولیــن  آینــده،  هفتــه  همچنیــن  گفــت:  و  داد  خبــر 
ــا حضــور معــاون رییــس جمهــور در  ــاژوان ب کواریــوم ن آ
ــرداری  ــه بهره ب ــگری ب گردش ــی و  ــراث فرهنگ ــوزه می ح

می رســد.
پروژ ه هــای  افتتــاح  حاشــیه  در  جمالی نــژاد  مهــدی    
ح »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح«  منطقــه 11 در اجــرای طــر
کــرده هــر  بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری اصفهــان ســعی 
ح می کنــد در حــد شــعار باقــی نمانــد  کــه مطــر بحثــی را 
کــرد: بــه طــور مثــال  و بــه مرحلــه اجــرا برســاند، اضافــه 
کاهــش آلودگــی هــوا صحبــت می کنیــم، بــه  وقتــی از 
اجــرای  و  برقــی  موتورســیکلت های  ح  طــر آن  دنبــال 
کار اجرایــی قــرار  رینــگ چهــارم ترافیکــی را در دســتور 
ــه اینکــه اصفهــان از لحــاظ  ــا اشــاره ب می دهیــم. وی ب
کیزگــی و نظافــت الگــو بــوده اســت، افــزود: در حریــم  پا
شــهر اصفهــان، بــه دلیــل هم جــواری بــا ســایر شــهرهای 
گاهــی مشــاهده  کمتــری وجــود دارد و  اطــراف، نظــارت 
کــه حریــم شــهر بــه محــل نخاله هــای ســاختمانی  شــده 

همــکاری  بــا  رو  ایــن  از  گردیــده؛  تبدیــل  زبالــه  و 
در  مردم نهــاد  ســازمان های  و  اجرایــی  دســتگاه های 
ع ورود جــدی داشــته  تــالش هســتیم تــا در ایــن موضــو

کنیــم. باشــیم و شــهر را خانه تکانــی 
کــه در منطقــه  جمالــی نــژاد  همچنیــن بــه پروژه هایــی 
گفــت: خیابــان  کــرد و  11 بــه بهره بــرداری رسید،اشــاره 
بهشــت بــه طــول 550 متــر و عــرض 36 متــر واقــع در 
خیابــان شــهید اشــرفی اصفهانــی بــا هزینــه ای بالــغ بــر 
واقــع در ضلــع  و خیابــان حکمــت  ریــال  میلیــارد   78
ــغ بــر  شــرقی بوســتان درخشــان بــا صــرف هزینــه ای بال
کــه در  20 میلیــارد ریــال از جملــه پروژه هایــی هســتند 
منطقــه 11 بــه بهره بــرداری رســید. شــهردار اصفهــان 
در  پیــاده  عابــر  مکانیــزه  پــل  احــداث  کــرد:  تصریــح 
متــر  بــه طــول 36  اشــرفی اصفهانــی  خیابــان شــهید 
ــگ  ــه پارکین ــال، س ــارد ری ــر 12 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
ــه یــک  ــع و هزین ــر مرب ــزار مت ــاحت 2ه ــا مس ــارکتی ب مش
پیاده روســازی  و  ابــوذر  خیابــان  در  ریالــی  میلیــارد 
خیابان هــای امــام رضــا )ع(، شــهیدان غربــی و شــهید 
اشــرفی اصفهانــی بــا هزینــه ای بالــغ بــر 4 میلیــارد ریــال 

اســت. بــوده  منطقــه  ایــن  ح هــای  طر دیگــر  از  نیــز 
گــرم مــردم در مراســم افتتــاح  جمالــی نــژاد بــه حضــور 
پروژه هــای  گفــت:  و  اشــاره   11 منطقــه  پروژه هــای 
ح نبــود؛ امــا مــردم حضــور پرشــوری در  منطقــه 11 ابرطــر
ع مســئولیت مــا  مراســم افتتاحیــه داشــتند و ایــن موضــو
را در خدمت رســانی بــه شــهروندان ســنگین تر می کنــد.  
کــه خادمانشــان  بــه طــور حتــم مــردم متوجــه می شــوند 
در شــهرداری بــرای پیشــرفت و آبادانــی شــهر در تــالش 

هســتند.
  احداث سه پارکینگ مشارکتی در منطقه 11

 در ادامــه ایــن مراســم نیــز، مدیــر منطقــه 11 شــهرداری 
گفــت: 5 پــروژه عمرانــی شــامل خیابان هــای  اصفهــان 
ســه  پیــاده،  عابــر  مکانیــزه  پــل  حکمــت،  بهشــت، 
منطقــه  ســطح  پیاده روســازی  مشــارکتی،  پارکینــگ 
بهره بــرداری  بــه  شــورا  اعضــای  و  شــهردار  حضــور  بــا 
ــه طــول  ــان بهشــت ب کــرد: خیاب رســید. رســالت اظهــار 
شــهید  خیابــان  در  واقــع  متــر   36 عــرض  و  متــر   550
میلیــارد   78 بــر  بالــغ  هزینــه ای  بــا  اصفهانــی  اشــرفی 
ریــال تکمیــل شــده اســت؛ همچنیــن عملیــات عمرانــی 
بوســتان  شــرقی  ضلــع  در  واقــع  حکمــت  خیابــان 
ریــال  میلیــارد   20 بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  و  درخشــان 
کــرد: عملیــات احــداث  انجــام شــده اســت. وی تصریــح 
اشــرفی  شــهید  خیابــان  در  پیــاده  عابــر  مکانیــزه  پــل 
ــوده  ــال ب ــارد ری ــر 12میلی ــغ ب ــا هزینــه ای بال ــی ب اصفهان
بــا  ابــوذر  پارکینــگ مشــارکتی واقــع درخیابــان  و ســه 
مبلغــی بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال احــداث شــده اســت.
عملیــات  و  طیــب  ورزشــی  ســالن  تجهیــز  افــزود:  وی 
رضــا)ع(  امــام  خیابان هــای  پیاده روســازی  عمرانــی 
بــا  اصفهانــی  اشــرفی  شــهید  و  غربــی  شــهیدان 
شــده تکمیــل  ریــال  میلیــارد   34 بــر  بالــغ   هزینــه ای 

 است.

 با حضور مردم ومسئوالن شهر:

خانه تکانی نصف جهان از جمعه

مدیــر امــور راهبــردی و منابــع انســانی شــرکت نمایشــگاه های 
گفــت: ایــن شــرکت در حــال  بیــن المللــی اســتان اصفهــان 
و  پژوهشــی  علمــی،  همکاری هــای  تفاهم نامــه  امضــای 
آموزشــی و حمایــت از پایان نامه هــای تحصیــالت تکمیلــی 

بــه  اســت.  کشــور  معتبــر  دانشــگاه های  بــا 
نمایشــگاه های  شــرکت  رســانه  واحــد  گــزارش 
امیرحســین  اصفهــان،  اســتان  بین المللــی 
ح هــای  طر اجــرای  داشــت:  اظهــار  کوفی گــر 
 پژوهشــی مــورد نیــاز شــرکت توســط دانشــگاه
تحقیقاتــی   - علمــی  همایش هــای  برگــزاری 
آموزشــی  کارگاه هــای  و  ســمینارها  مشــترک، 
بــر  نظــارت  یــا  مشــاوره  انجــام  مختلــف، 

بازدیدهــای  انجــام  شــرکت،  اقــدام  دســت  در  ح هــای  طر
تحصیــالت  پایان نامه هــای  اجــرای  علمــی،  متقابــل 
آمــار  تبــادل  شــرکت،  نیــاز  مــورد  زمینه هــای  در  تکمیلــی 
جــذب  و  تحقیقاتــی  امکانــات  از  اســتفاده  و  اطالعــات  و 
دانشــجویان دکتــرای پژوهش محــور معرفــی شــده از ســوی 
ــت.  ــن تفاهم نامه هاس ــاد ای ــه مف ــگاه از جمل ــرکت در دانش ش

ع  موضــو بــا  پایان نامه هایــی  راســتا  ایــن  در  همچنیــن 
مدیریــت  نویــن،  بازاریابی هــای  بین المللــی،  بازاریابــی 
ســازمان در  انســانی  منابــع  مدیریــت  ســازمان،  در   دانــش 

بــازار  تحقیقــات  اســاس  بــر  نمایشــگاهی  عناویــن  توســعه 
توســعه  و  نمایشــگاهی  عناویــن  برندســازی 
گردشــگری صنعــت  مبنــای  بــر   پایــدار 
مــورد حمایــت ایــن شــرکت قــرار می گیــرد.وی 
دانشــگاه  بــا  تفاهم نامــه ای  اینکــه  بیــان  بــا 
کیفی ســازی  زمینــه  در  اصفهــان  صنعتــی 
اســت شــده  منعقــد  نمایشــگاه ها   برخــی 
دانشــکده های  راســتا،  ایــن  در  افــزود: 
و  نســاجی  مهندســی  کامپیوتــر،  مهندســی 
کشــاورزی ایــن دانشــگاه در خصــوص اطالع رســانی  مهندســی 
مرتبــط،  نمایشــگاه های  ع  موضــو علمــی  در  همــکاری  و 
وارد عمــل می شــوند و شــرکت نمایشــگاه ها نیــز در مقابــل، 
تورهــای بازدیــد دانشــگاهی از نمایشــگاه های اســتان و ارایــه 
غرفــه رایــگان بــه ایــن دانشــکده ها را برنامه ریــزی خواهــد 

کــرد.

ایجــاد  ســفر،  ایمنــی  در  محــوری  و  پایلــوت  اقدامــات  از    
ســامانه پایــش هوشــمند تــردد نــاوگان یــا »ســپهدن« اســت 
کــه در اتوبوس هــای محــور اصفهــان - تهــران نصــب شــده 
کار  و از 20 اســفند ایــن ســامانه بــه صــورت رســمی  آغــاز بــه 

کل حمــل  و نقــل و پایانه هــای   می کنــد. مدیــر 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه مطلــب فــوق در 
نشســت خبــری بــا خبرنــگاران بــا اظهار تاســف از 
اینکــه همدلــی دراصفهــان پاییــن اســت، به این 
ح هــای  کــه بســیاری از طر کــرد  مســئله اشــاره 
ایــن اســتان  کــه در  بــزرگ و محرومیت هایــی 
اســت.  همدلــی  نبــود  دلیــل  بــه  دارد،  وجــود 
بــا اشــاره بــه نصــب سیســتم  داریــوش امانــی 

کــه  گفــت: بحــث WIM سیســتمی بود  WIM در اتوبوس هــا 
کــه مــا ایــن  کشــور وارد می شــد و ایــن در حالــی اســت  ج  از خــار
کــه در جاده  مســئله را بــا شــرکتی اصفهانــی بومی ســازی کردیم 

ناییــن اجرایــی شــد.     
گفــت:  وی بــا اشــاره بــه وضعیــت نــاوگان فرســوده باربــری 
بــار  بخــش  در  نــاوگان  فرســوده  اســتان های  جــزو  مــا 

کــه متاســفانه در ایــن زمینــه در رتبــه نخســت قــرار   هســتیم 
داریم.

 وی بــا اظهــار تاســف از اینکــه شــهرک حمــل  و نقــل اصفهــان 
بایــد 10 الــی 15 ســال پیــش بــه بهره بــرداری می رســید، امــا 
اســت  نگرفتــه  صــورت  اتفــاق  ایــن  کنــون  تا
اظهــار داشــت: همچنین اســتفاده از تجهیزات 
حــال  در  کــه  اســت  ســال  چندیــن  دنیــا  روز 
ح شــدن اســت و در اســتان اصفهــان بــا  مطــر
توجــه بــه جایگاهــی کــه دارد، متاســفانه شــاهد 

هســتیم.  محرومیت هایــی 
 ایــن مســئول بــا اشــاره بــه افتتــاح مجتمع های 
در  کــرد:  بیــان  جــاده ای  رفاهــی  و  فرهنگــی 
افتتــاح  مجتمــع   4 رفاهــی،  خدمــات  مجتمع هــای  بحــث 
شــد و تکمیــل برخــی دیگــر از مجتمع هــای رفاهــی در حــال 
کمیتــه ای  کــه اســتانداری موظــف شــده تــا  پیگیــری اســت 
ایــن مجتمع هــا نظــارت شــود  بــر خدمــات  تشــکیل دهــد و 
نــگاه  و امیدواریــم بتوانیــم مجتمع هــا را در بهتریــن درجــه 

 داریم.

کل حمل  و نقل و پایانه های اصفهان: مدیر 
سیستم »سپهدن« از ۲۰ اسفند در اصفهان اجرا می شود

حمایت مالی شرکت نمایشگاه های اصفهان
 از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی

ابالغ رای
یخ  تار یخ 94/6/31   تار به  ونده اصلی: 216/94  شماره دادنامه: 613  پر کالسه 
اختالف  حل  شورای   23 شعبه  کننده  رسیدگی  مرجع   94/6/28 رسیدگی: 
اصفهان   خواهان: آقای قهرمان رضا پوردان   وکیل خواهان: آقای عماد رجایی 
واحد  چهارم،  طبقه  نیکبخت،  اداری  مجموعه  نیکبخت،  خ  اصفهان،  نشانی:  به 
107    خوانده: آقای ایمان محمدی  به نشانی: اصفهان، مجهول المکان  خواسته: 
یخ 90/2/30 و مطلق  یال وجه چک شماره 381750 به تار مطالبه مبلغ 12/400/000 ر
با  یخ 94/6/28 شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان  خسارات قانونی  به تار
آتی  از خداوند متعال به شرح  با استعانت  ونده کالسه 94/216  پر اوراق  مالحظه 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

طرفیت  به  رجائی  عماد  آقای  باوکالت  پوردان  رضا  قهرمان  دعوی  خصوص  در 
یال موضوع یک فقره چک به  ایمان محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 11/400/000 ر
ینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه  شماره 381750 مورخ 90/2/30 به انضمام هز
ونده و بقای اصول مستندات در ید  و حق الوکاله وکیل، با توجه به محتویات پر
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین 
واشتغال ذمه خوانده دارد و اظهارات وکیل محترم خواهان در جلسه رسیدگی و 
عدم حضور خوانده و اینکه هیچگونه دلیل و مدرک محکمه پسندی در خصوص 
را  ده، شورا دعوی خواهان  ننمو ارائه  برائت ذمه خویش  بر  وحه مبنی  دعوی مطر
ز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین  محر
یال بابت  دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/400/000 ر
یخ  ینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تار یال بابت هز اصل خواسته و 290/000 ر
ین شاخص بانک مرکزی  رسید 90/2/30 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخر سر
رای  می نماید.  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف  صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای  بیست ر

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 23  شورای حل اختالف اصفهان ـ   34832/ م الف

ابالغ رای
  94/11/28 یخ  تار به   1304 دادنامه:  شماره    1263/94 اصلی:  ونده  پر کالسه 
زارع   به نشانی: اصفهان، خ امیرکبیر، بعد از چهار راه  خواهان: غالمحسین جبار
المکان   خواسته  به نشانی: مجهول  هزار دستان   خوانده: عبدالرضا محمدی  
یخ 94/11/25 شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی  : مطالبه به تار
ونده،  پر اوراق  مالحظه  با  است.  مفتوح  کالسه  ونده  پر تشکیل  یر  ز کننده  امضاء 

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

به  محمدی  عبدالرضا  طرفیت  به  زارع  جبار  غالمحسین  دعوی  خصوص  در 
یال موضوع یک فقره چک به  خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ر
ینه دادرسی  زی به انضمام هز شماره 570474 مورخ 93/10/10 عهده بانک کشاور
ونده و بقای  و خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، با توجه به محتویات پر
لت بر استقرار دین واشتغال ذمه خوانده  اصول مستندات در ید خواهان که دال
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حضور 
وحه مبنی  نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطر
و ثابت  ز  را محر ، لذا شورای دعوی خواهان  نیاورده  بر برائت ذمه خویش بعمل 
آیین دادرسی  قانون  و 522  و 519  و 515  به مواد 198  و مستندا  تشخیص داده 
اصل  بابت  یال  ر  8/500/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی 

ینه  بابت هز یال  ر  320/000 اجرای کامل حکم  تا  آگهی  ینه نشر  مبلغ هز و  خواسته 
رسید 93/10/10 تا زمان اجرای حکم  یخ سر دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تار
ین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  بر اساس آخر
و  ابالغ قابل واخواهی در این شورا  از  وز پس  رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  از  پس  وز  ر بیست  ظرف 

دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه هفده  شورای حل اختالف اصفهان ـ زهرا عابدینی34827/ م الف

دادنامه 
یخ 94/11/28 مرجع  ونده اصلی: 1261/94  شماره دادنامه: 1320 در تار کالسه پر
غالمحسین  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای   17 شعبه  کننده  رسیدگی 
ونی به نشانی: مجهول  زارع   به نشانی: اصفهان، خ امیرکبیر خوانده: اکبر بر جبار
اختالف  حل  شورای   17 شعبه   94/11/25 یخ  تار به  مطالبه   : خواسته  المکان   
با  است.  مفتوح  کالسه  ونده  پر تشکیل  یر  ز کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان 
ونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به  مالحظه اوراق پر

صدور رای می نماید.
رای شورا 

ونی به خواسته مطالبه  در خصوص دعوی غالمحسین جبار زارع به طرفیت اکبر بر
یال موضوع یک فقره چک به شماره 111846 مورخ 94/4/15  مبلغ شش میلیون ر
ینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و حق  عهده بانک سپه شعبه  به انضمام هز
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان  الوکاله وکیل، با توجه به محتویات پر
لت بر استقرار دین واشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ  که دال
قانونی وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک 
بعمل  خویش  ذمه  برائت  بر  مبنی  وحه  مطر دعوی  خصوص  در  موجهی  دفاع  و 
ز و ثابت تشخیص داده و مستندا به  نیاورده ، لذا شورای دعوی خواهان را محر
مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
تا  آگهی  نشر  ینه  هز مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  6/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
از  تادیه  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر حکم320/000  کامل  اجرای 
بانک  ین شاخص  آخر بر اساس  اجرای حکم  زمان  تا   94/4/15 رسید  یخ سر تار
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور  وز از تار بیست ر
وز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان  ظرف بیست ر

اصفهان می باشد.
قاضی شعبه هفده  شورای حل اختالف اصفهان ـ زهرا عابدینی34826/ م الف

دادنامه
یخ 94/11/13   خواهان: آقای علی اکبر زمانی نوکابادی  شماره دادنامه: 1055 به تار
ـ اصفهان خیابان سجاد کوچه شهید غالمعلیان پالک 2  خوانده: خانم زهره مطاع 
از  پس  گردشکار:  تصادف   از  ناشی  خسارت  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  ـ 
یفات قانونی و اخذ  ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشر ارجاع پر
یر مبادرت  یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز نظر
آقای  خواهان  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  می نماید.رای  رای  صدور  به 
اکبر زمانی نوکابادی به طرفیت خوانده خانم زهره مطاع به خواسته مطالبه  علی 
ینه کارشناسی و خسارات  یال و هز خسارات ناشی از تصادف به مبلغ نه میلیون ر
محترم  کارشناس  یه  نظر و  خواهان  دادخواست  نظربه  تادیه  تاخیر  و  دادرسی 
یه کارشناس  ده است و نظر تصادف که خوانده را مقصر در تصادف اعالم نمو

ونده تامین دلیل مبنی بر برآورد خسارات وارده به خواهان و با توجه  پر محترم در
به عدم حضور خوانده با وصف ابالغ و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض 
وحه خواهان را مستندًا به ماده 328 قانون مدنی و مواد  و تکذیب، شورا دعوی مطر
زتشخیص داده و خوانده را به پرداخت  198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی محر
یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار  مبلغ نه میلیون ر
ینه دادرسی و خسارت  یال هز ینه کارشناسی و چهارصد و سی هزار ر یال بابت هز ر
لغایت اجرای حکم که  یخ تقدیم دادخواست مورخه 94/9/30  تار از  تاخیر تادیه 
محاسبه آن بعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان اعالم و صادر می نماید. 
یخ ابالغ قابل اعتراض می باشد.  وز از تار رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 ر
وز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان  پس ظرف 20 ر

اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 34811/م الف

ابالغ رای 
یخ 94/11/16  خواهان: سید  ونده: 94-965  شماره دادنامه: 1133 به تار کالسه پر
ـ کوچه شماره  اعرفی  ـ کوی  : خ مدرس جدید  امیرحسین مدرس صادقی نشانی 
ون الرشیدی  نشانی : مجهول المکان   خواسته:  19 ـ پالک 17  خوانده: مهدی هار
یه ی مشورتی اعضای  ونده و اخذ نظر مطالبه وجه حواله  با عنایت به محتویات پر
محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا در خصوص دعوای سید امیرحسین مدرس صادقی به طرفیت 
حواله/  وجه  یال  ر میلیون  هشت  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  الرشیدی  ون  مهدی هار
حواله های شماره 145879 ـ 185087 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 
به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
تعرض  گونه  هر  از  خواسته  ماندن  مصون  و  رسیدگی  جلسه  در  خوانده  حضور 
وحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد  وتکذیب، شورا دعوای مطر
198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
یال بابت اصل  مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ر
الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  پنج  و  شصت  و  یکصد  و  خواسته 
تقدیم  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  وکیل 
یخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از  دادخواسته 94/10/1 لغایت تار
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، 
وز  ر بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید.  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در 
وز پس  پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست ر
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. 
قاضی شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان 34822 / م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : علی نام خانوادگی: اعظم فتحی ایرانشاهی نام پدر : دار بلوط نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : رامین نام خانوادگی : تائیدی 
نام پدر: سعید با وکالت علی پرسیوز نشانی محل اقامت : ملک شهر خ مطهری بعد 
از بانک ملی نبش کوچه شماره 19 طبقه فوقانی محکوم به به موجب رای شماره 
یخ 94/5/31 حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  949 تار

یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون و 
ینه دادرسی  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و صد و هفتاد هزار ر پانصد هزار ر
ینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از  و حق الوکاله وکیل و هز
نیم  انضمام  به  اجرای حکم  یخ  تار تا    92/6/15 یخ سر رسید چک موصوف  تار
علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده   . دولتی  عشر 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا  ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 35723/ م الف دفتر شعبه 5  کند و اگر مالی ندارد ، صر

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

 -3 حمیدی  گیری  جهان  مجید   -2 راد  ارجمند  محمد   -1 خانوادگی:  نام  و  نام 
د کرمی پتی آبادی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم  مسعو
فهیمه  وکالت  با  دیوانداری  علی  یت  مدیر به  ملت  بانک   : خانوادگی  نام  و  نام  له: 
ساختمان  پلیس  راه  چهار  – توحید  خ  اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  عصاچی 
یخ 93/2/29 حوزه  ماکان 3 ط 3 واحد 5  محکوم به به موجب رای شماره 248تار
8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
یال بعنوان  محکوم است به : به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 4/3/487/000 ر
اصل خواسته و به استناد 13 تعهد نامه ابرازی مورخ 86/7/18 به پرداخت مبلغی 
یخ تقدیم دادخواست 92/9/14 بصورت  معادل 18 درصد مبلغ فوق الذکر از تار
ینه های نشر آگهی و  ینه دادرسی و هز یال بابت هز ساالنه و پرداخت مبلغ118000 ر
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا. 
 ، شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید  از آن میسر باشد و در صورتی که خو
اگر  و  را به قسمت اجرا تسلیم کند  د  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو

یحا اعالم نماید. مالی ندارد ، صر
  شماره : 35734/ م الف دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
یفی دادخواستی  ونده کالسه 94- 1654خواهان محمد حکیم شر در خصوص پر
وقت   . است  ده  نمو تقدیم  دی  محمو ملیکا  طرفیت  به  انتقال  به  بر:الزام   مبنی 
با  گردیده  تعیین   11/30 ساعت   95/1/30 مورخه   .......... وز  ر برای  رسیدگی 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
اختالف  حل  شورای   13 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

35718/م الف
 مدیر دفتر شعبه 13مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

حتما بخوانید!
خانه تکانی نصف جهان از جمعه چهارشنبـــــه  19 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 113 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



سرویس فرهنگی
سحر مهندسی

بســیاری از فیلم ها تاثیرگذاری خود را وام دار 
موســیقی ســکانس ها و پالن هــای خــود هســتند. انتخــاب یک 
موســیقی خــوب در تاثیرگــذاری بــر روی مخاطــب و جــذب او 
اهمیــت ویــژه ای دارد. در خیلــی از ســکانس ها فقــط موســیقی 
فیلــم اســت کــه مــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. نت هــا هســتند 
کــه بــه جــای کارکترهــای فیلــم بــا ما ســخن می گویند و چه بســا 

کــه شــیواتر از هــر دیالوگــی بــا مــا ارتبــاط برقــرار می کننــد.
  موسیقی فیلم

کــه فیلــم »بــوی پیراهــن یوســف« یــا »از کرخــه  کــدام از مــا  هــر 
تــا رایــن« را دیــده باشــیم، بــا شــنیدن نــام آن هــا وجودمــان پــر 
می شــود از صــدای پیانــو و فلــوت و دف و ســوتی کــه خیلــی نــرم 
ــار  و مالیــم بــر چهره هــا و ســکانس ها نشســته بــود و چندیــن ب
در طــول فیلــم تنمــان را لرزانــد و اشــک بــه چشــم هایمان آورد 
و بعــد هــم برای همیشــه نشســت روی ســلول های خاکســتری 
مغزمــان؛ شــاید هــم ســلول های ســرخ و تپنــده  قلبمــان. بــرای 
کــه خیلــی از مــا در آرشــیو موســیقی مان یــک  همیــن اســت 

نســخه از آن هــا را نگــه داشــته ایم.
 ایــن فیلم هــا آهنگ ســازی خــود را مدیون مجیــد انتظامی اند. 
فیلم هــای مانــدگاری چــون بایســیکل ران، آژانــس شیشــه ای، 
غ بلوریــن بهترین موســیقی متــن در  روز واقعــه کــه برنــده ســیمر

جشــنواره های فیلــم فجــر بوده انــد.
   زندگینامه

کــه نزدیــک بــه   مجیــد انتظامــی،  هنرمنــد شایســته ای اســت 

۱۰۰ موســیقی فیلم و حدود ۱۰ موســیقی صحنه ای نوشــته و در 
اجــرای بعضــی از آن هــا بــه عنــوان نوازنــده حضــور داشــته اســت 
و یکــی از فعال تریــن آهنگســازان موســیقی فیلم پــس از انقالب 
می باشــد. مجیــد انتظامــی،  آهنگســاز موســیقی فیلــم، نوازنــده 
ابوا و مدرس موســیقی اســت. او فرزند عزت اهلل انتظامی  اســت 
 کــه در ســال ۱۳۲۶ در تهــران متولــد و بــا راهنمایی هــای پــدرش
گیــری موســیقی کــرد و یــک ســال   از دوره ابتدایــی شــروع بــه فرا
پــس از گرفتــن دیپلــم هنرســتان وارد ارکســتر ســمفونیک شــد و 

زیــر نظــر آنتــوان کاتلــوس ابــوا آموخــت.
و  باغچه بــان  ثمیــن  نــزد  را  و  هارمونــی  تئــوری  و  ســلفژ  او   
کمــال پورتــراب آمــوزش دیــد. ســپس بــه آلمــان ســفر  مصطفــی 

و در آن جــا بــه دانشــگاه رفــت. 
کنســرواتوار برلیــن اســت. او در آلمــان  وی فــارغ التحصیــل 
موســیقی  تحصیــل  اشــتاین«،  »کارل  چــون  اســاتیدی  نــزد 
ارکســتر  همچــون  زیــادی  ارکســترهای  بــا  و  داد  ادامــه  را 
آلمــان همــکاری   ســمفونیک برلیــن و ارکســتر فیالرمونیــک 

کرده است.
   انتظامی  به عنوان هنرمند تکنواز

 انتظامــی  بــه عنــوان هنرمنــد تکنــواز بــر صحنــه شــهرهای 
ظاهــر فرانســه  لیــون  و  مارســی  نانســی،  و  آلمــان   برلیــن 

 شده است. 
بــه  و  بازگشــت  ایــران  بــه  ســال ۱۳۵۳  انتظامــی  در  مجیــد 
همــکاری بــا ارکســتر ســنفونیک تهــران پرداخــت و بــه تدریــس 
مشــغول موســیقی  عالــی  هنرســتان  و  تهــران  دانشــگاه   در 

 شد. 
غ بلوریــن برای فیلم های بایســیکل ران  وی بــا کســب ۴ ســیمر
پریــد قفــس  از  دیوانــه ای  و  شیشــه ای  آژانــس  واقعــه،   روز 
غ  ــده بیشــترین ســیمر ــه همــراه حســین علیــزاده برن مشــترکا ب
بلوریــن در بخــش بهتریــن موســیقی متــن از جشــنواره فیلــم 
فجــر و همچنیــن از برگزیــدگان هشــتمین همایــش چهره هــای 

مانــدگار در ســال ۱۳۸۹ اســت.
   یکی از بهترین های »موسیقی فیلم ایران«

مجید انتظامی،  موســیقیدانی اســت که اثرگذاری اش در تاریخ 
موســیقی ایــن چنــد ســال بی بدیــل بــوده اســت. بســیاری از 
فیلم هــا بــه واســطه موســیقی شــگفتی کــه وی بــر آن ها ســاخته 
و نواختــه اســت، مانــدگار شــده و همچنین نــام مجید انتظامی 
کــه در ذهــن  گــره خــورده اســت  ــا موســیقی متــن فیلم هایــی   ب
اســت.  ســاخته  زیــادی  خاطره هــای  ایرانی هــا  مــا  تک تــک 
مجیــد انتظامــی  بــی تردیــد یکــی از بهترین هــای »موســیقی 

فیلــم ایــران« اســت.

  به مناسبت تولد مجید انتظامی

کرخه تا بوی پیراهن یوسف از 

گــر مســئله ای بــا شــخص ابراهیــم  گفــت: ا پرویــز پرســتویی 
ســرعت  بــه  را  »بادیــگارد«  پیشــنهاد  داشــتم،  حاتمی کیــا 
فجــر  فیلــم  جشــنواره  رکــورددار  بازیگــر  نمی کــردم.  قبــول 
کــران  کــران »بادیــگارد« در نــوروز 95، ا بعــد از قطعــی شــدن ا
کــرد و دربــاره همــکاری  موفقــی را بــرای ایــن فیلــم پیش بینــی 

ده  از  بعــد  حاتمی کیــا  ابراهیــم  بــا  دوبــاره اش 
بــرای  ایــن ســال ها  کــرد: در طــول  ســال اظهــار 
یــک  »گــزارش  »دعــوت«،  فیلم هــای  در  بــازی 
جشــن« و »چ« هــم دعــوت شــدم؛ امــا شــرایطم 
کنــم. وی ادامــه  کار  جــور نبــود و نمی توانســتم 
اولیــن همکاری مــان در  داد: هیچ وقــت تجربــه 
»آژانــس شیشــه ای« را فرامــوش نمی کنــم. البتــه 

برخــالف نظــر دوســتانی کــه بعد از 20 ســال تــازه ایــراد می گیرند 
و می گوینــد چــرا آن نقــش را شــاد بــازی نکــردم! پرســتویی 
ــر  گ ــا ا ــا دارم ام ــه حاتمی کی ــه ب ــرد: به رغــم احترامــی  ک ک ــد  تاکی
واقعــا فیلمنامــه »بادیــگارد« خــوب نبــود، تعــارف نــدارم و قبول 

بیــن دو  کــه  بازیگــر دربــاره مقایســه هایی  ایــن  نمی کــردم. 
کاظــم و حیــدر می شــود، گفــت: خــود حاتمی کیــا  کتــر حــاج  کارا
هــم اعتقــاد دارد، حیــدر چنــد ســال بعــد حاج کاظــم اســت؛ امــا 
مــن به عنــوان بازیگــر یــک لحظــه در بــازی »بادیــگارد« بــه 
ــاج  ــرم. ح ــم از آن وام بگی ــا بخواه ــردم ت ــر نک ــم فک کاظ ــاج  ح
کاظــم زیــاد فریــاد مــی زد؛ امــا حیــدر در طــول 
فیلــم یــک جــا داد نمــی زد و از درون ماجــرا را 
نــگاه می کــرد. پرســتویی درباره جدیــد بودن 
کتــر »محافــظ« بــرای مخاطب کــه در آن  کارا
بــه ایفــای نقش پرداخته اســت گفت: شــاید 
کــه قصــه ایــن آدم هــا  بــرای اولیــن بــار اســت 
حاتمی کیــا  قصــد  البتــه  می شــود.  روایــت 
ســاخت فیلــم دربــاره یک محافظ نبود؛ بلکه شــرایط پیرامون 
ــا  ــود. آدم هایــی مثــل حیــدر ذبیحــی رفتشــان ب آن مــد نظــر ب
اســت؛  کرام الکاتبیــن  بــا  برگشتشــان  امــا  اســت،  خودشــان 

کــه دیــده نمی شــود. ســختی های زیــادی دارنــد 

گرفیلمنامه»بادیگارد«خوبنبود،قبولنمیکردم ا

کیمیــای وطــن: بــا توجــه بــه آخریــن خبرهــا از رونــد تولیــدات 
کارگردانــی  ســریال ها بــه نظــر می رســد مجموعــه »قرعــه« بــه 
در  اســتاندارد«  »بیمــار  ســریال  جایگزیــن  نیک نــژاد،  بــرزو 
گرچــه پیــش از ایــن عناویــن ســریال های  شــبکه ۳ می شــود. ا
نــوروز ۹۵ بــرای ســه شــبکه اصلــی توســط روابــط عمومــی 

 رســانه ملــی اعــالم شــده بودنــد، امــا بــا توجه به 
کتــور بــه نظــر  کندا گرهــای  رونــد تولیــد و امــا و ا
می رســد پخــش ایــن ســریال ها بــا تغییراتــی 
همــراه باشــد. ســه مجموعــه »دودکــش ۲« بــه 
کارگردانــی محمدحســین لطیفــی، »زعفرانــی« 
ســاخته حامــد محمــدی و »بیمــار اســتاندارد« 
کارگردانی ســعید آقاخانی برای شــبکه های  به 

کنــار ایــن ســه  گرفتــه شــده بودنــد و در  یــک، دو و ســه در نظــر 
کــدام در مرحلــه تصویربــرداری هســتند کــه ایــن روزهــا هــر   اثــر 

کارگردانــی بــروز نیک نــژاد نیــز خــود را  ســریال »قرعــه« بــه 
بــرای پخــش آمــاده می کنــد. محمــود اتحــادی، تهیه کننــده 

کــرده بــود  مجموعــه تلویزیونــی »قرعــه« پیــش از ایــن اعــالم 
کــه ایــن ســریال قــرار نیســت از شــبکه پنــج روی آنتــن بــرود؛ 
ولــی همــه عوامــل پروژه به شــدت مشــغول کار هســتند تا این 
اثــر بــه موقــع بــه آنتــن نــوروزی برســد. حــال بــا چنیــن اظهــار 
نظــری بایــد منتظــر پخــش ایــن مجموعــه از یکــی از ۳ شــبکه 
معنــای  بــه  می توانــد  ایــن  و  باشــیم  اصلــی 
تغییــر نــام ســریال نــوروزی یکــی از شــبکه های 
 یــک تــا ســه باشــد. بــا توجــه بــه ایــن ســخنان 
قطعــی  »دودکــش«  پخــش  کــه  آنجــا  از 
ســال  آغــاز  تــا  هــم  »زعفرانــی«  و  شــده 
می رســاند  پایــان  بــه  را  خــود  تولیــد  جدیــد، 
قطعــا  کــه  اســت  شــده  اعــالم  بارهــا  و 
دو  از  یکــی  رفــت،  خواهــد  ســیما  دو  شــبکه  آنتــن  روی 
بــرای  کــه هــر دو  مجموعــه »قرعــه« و »بیمــار اســتاندارد« 
نــوروزی رقابــت  گردونــه  از  تالشــند،  در  نــوروز  کتــور   کندا

 حذف می شود.

»قرعه«،جایگزینسریال»بیماراستاندارد«میشود

حرفونقل
-  انوشــیروان محســنی، بازیگــر ایرانــی مقیــم اتریــش 
کارگردانــی جاســمین اشــرایر  کــه قــرار بــود در فیلمی بــه 
ایفــای نقــش کنــد، بــه دلیــل داشــتن دیالوگ هایــی علیــه 

ــراف داد. ــم انص ــن فیل ــور در ای ــان از حض ایرانی
- اصغــر نــوری، معضــل ادبیــات امــروز ایــران را چــاپ 
کــه هنــوز بــه  گفــت: نویســندگانی  کتــاب دانســت و  زیــاد 

کتــاب چــاپ می کننــد. پختگــی نرســیده اند، 
- پیمــان قاســم خانی، اولیــن تجربــه  فیلمســازی خــود را 

کــران عیــد فطــر آمــاده می کنــد. بــرای ا
- شــبکه آی فیلــم از 20 اســفندماه، ســری اول از ســریال 

»در حاشــیه« مهــران مدیــری را بازپخــش می کنــد.
نــوروزی  ســریال  تهیه کننــده  محمــدی،  ج  ایــر  -
امســال  عیــد  در  قرمــزی«  »کاله  نبــود  بــه  »زعفرانــی«، 
کــه نــوروز امســال  گفــت: متاســفم  کنــش نشــان داد و  وا
»کاله قرمــزی« و »پایتخــت« نیســتند. امیــدوارم فضایــی 
کــه دوســتان دســت کم بتواننــد نــوروز ســال  ایجــاد شــود 
آینــده یــا در طــول ســال، »کاله قرمزی« را بــرای تلویزیون 

کننــد. تولیــد 
- پوســتر بخــش بیــن الملــل جشــنواره فیلــم فجــر بــا 
نمایــی از فیلــم »گاو« داریــوش مهرجویــی رونمایــی شــد.
گســترش ســینمای مســتند  - فیلم هــای تولیــدی »مرکــز 
و تجربــی« بــا بیــش از پنجــاه نمایــش در بخش هــای 
ســال  در  بین المللــی  جشــنواره های  جنبــی  و  رقابتــی 
از  بین المللــی  جایــزه   18 کســب  بــه  موفــق   ،1394
جشــنواره های معتبــری چــون »کــن« فرانســه شــدند.

منتشــر  ارتباطــات  اســتاد  فرقانــی،  محمدمهــدی   -
منجــر  کــه  را  تعطیــل  روزهــای  در  مطبوعــات  نشــدن 
کشــور  اطالع رســانی  بخــش  بــه  آسیب رســیدن  بــه 
ــت:  ــد اس ــد و معتق ــر می دان ــری توجیه ناپذی ــود، ام می ش
بــا هیــچ توجیهــی دو هفتــه تعطیلــی  بــه هیچ وجــه و 
گــر مملکتــی بتواند  روزنامه هــا برایــم قابــل درک نیســت. ا
دو هفتــه بــدون روزنامــه باشــد، می توانــد 50 هفتــه دیگــر 

آن هــم بــدون روزنامــه باشــد.
- سرپرســت شــبکه یــک بــا حضــور در پشــت صحنــه 
شــهرک  در  نشــانی«  »ســبزه  نــوروزی  برنامــه  تولیــد 
ــد  ــد ایــن مجموعــه بازدی ــد تولی ــی، از رون ســینمایی غزال

کــرد.
اشــاره  بــا  ماســیاس«  ژنــرال  »انگشــتری  کارگــردان   -
مرجــان  انصــراف  دلیــل  بــه  کــه  خســارت هایی  بــه 
شــده  متحمــل  اثــر  ایــن  در  بــازی  از   شــیرمحمدی 
کــرد مــا نمی خواســتیم بــه توصیــه بهــروز افخمــی  عنــوان 

 تئاترمــان را کمــدی کنیــم.

سخن روز

کز خرید کوثر اصفهان صورت می گیرد؛ در مرا
اجراینمایشخیابانیباموضوع

»مشاجراتاقتصادیزوجین«
موضــوع  بــا  خیابانــی  نمایش هــای  وطــن:  کیمیــای 
کوثــر  کــز خریــد  اقتصــادی زوجیــن« در مرا »مشــاجرات 
ــواده  اصفهــان اجــرا می شــود. مدیــر کمیتــه فرهنــگ خان
ــا موضــوع  ــی ب ــش خیابان ــت: نمای ــر گف ــالم ایــن خب ــا اع ب
»مشــاجرات اقتصــادی زوجیــن« و بــا رویکــرد مدیریــت 
ــوهری برنامه ریــزی  ــات زن و ش ــل اختالف ــا و ح تعارض ه
اســت. محمدصــادق ســجادزاده اظهــار داشــت:  شــده 
نمایش هــای خیابانــی از روز 17 تــا 29 اســفندماه هــر روز 
ــر اصفهــان و  کوث در دو نوبــت صبــح و عصــر در بازارهــای 

گیــاه اجــرا خواهــد شــد. ــازار گل و  ب

»سایهروشن«
کرانشد درسینماسورها

بــه  روشــن«  »ســایه  ســینمایی  فیلــم  وطــن:  کیمیــای 
کارگردانــی فــرزاد مؤتمــن در ســینما ســوره اصفهــان بــه 
روی پــرده رفــت. هشــتمین فیلــم فــرزاد مؤتمــن بازگشــت 
دوبــاره او بــه فضاهــای خــاص و تجربــی اســت. ایــن فیلــم 
کــه  داســتانی دربــاره یــک نویســنده بــه نــام رامیــن اســت 
حافظــه اش را از دســت داده؛ ورود یــک زن روانپزشــک 
کمــک بــه او در بازگردانــدن حافظــه و ورود یــک  بــرای 
پرســتار بچــه، یــک تریلــر عاشــقانه را بــا روایــت غیرخطــی 
رقــم می زنــد. محمدرضــا فروتــن و شــقایق فراهانــی از 

ــم هســتند. ــی ایــن فیل بازیگــران اصل

اجرایطرحکتابخوانی
»نویسندگانکوچک«

کیمیــای وطــن: طــرح کتابخوانی »نویســندگان کوچک« 
از ســوی موسســه فرهنگی هنــری ســرزمین قصه هــای 
کــودکان  طــرح،  ایــن  مخاطبــان  می شــود.  اجــرا  کهــن 
مقاطع دوم، ســوم و چهارم دبســتان هســتند که با شرکت 
کــه بــا محوریــت آمــوزش داستان نویســی  کارگاه  در ایــن 
خــالق برگــزار می شــود، بــه نویســندگان کوچکــی تبدیــل 
را  خــود  کتاب هــای  بــود  خواهنــد  قــادر  کــه  می شــوند 
کــودک بــا شــرکت در ایــن طــرح در انتهــا  کننــد. هــر  چــاپ 
نویســنده  کتابــی چــاپ شــده خواهد شــد. اولیــن دوره این 
کارگاه از تاریــخ ۲۰ تــا ۲۸ اســفند در ســالن فرشــچیان برگــزار 

می شــود.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر چهارشنبـه  19 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 113اجرای طرح کتابخوانی »نویسندگان... ســــــــــــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالســه 941554 خواهان ســید رحیم میر حســینی دادخواســتی  در خصوص پر
و پرایــد بــه طرفیــت 1- یدالــه رحیمــی رنانــی 2-  در مبنــی بــر: الــزام بــه انتقــال ســند خــو
ده اســت .وقــت رســیدگی  یــان 3- مرتضــی علــی اصفهانــی  تقدیــم نمــو رضــا نادر
وزشــنبه مــورخ 95/2/18ســاعت 9/30 تعییــن گردیــده اســت . بــا توجــه بــه  بــرای ر
دن مرتضــی علــی اصفهانــی خوانــده حســب تقاضــای خواهــان  مجهــول المــکان بــو
برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل 
از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع 
شــماره2 شــورای حــل اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم 
د.شــماره: 35736/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 7مجتمــع  مقتضــی اتخــاذ مــی شو

شــماره 2 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دهکــردی  قدیــری  رضــا  خواهــان    2139-94 کالســه  ونــده  پر خصــوص  در 
و  زنــد خســر دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه وجــه چــک بــه طرفیــت احســان کمائــی فر
95/2/18ســاعت  مــورخ  وزشــنبه  ر بــرای  رســیدگی  .وقــت  اســت  ده  نمــو تقدیــم 
دن خوانــده حســب  8/30 تعییــن گردیــده اســت . بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــو
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای 
خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای حــل اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
د.شــماره: 35737/م الــف  ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شو

مدیــر دفتــر شــعبه 7مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دهکــردی  قدیــری  رضــا  خواهــان    2138-94 کالســه  ونــده  پر خصــوص  در 
دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه وجــه چــک بــه طرفیــت علــی حســن پورکارالدانــی 
مــورخ  وزشــنبه  ر بــرای  رســیدگی  .وقــت  اســت  ده  نمــو تقدیــم  حســن  زنــد  فر
95/12/18ســاعت 8 صبــح تعییــن گردیــده اســت . بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
دن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی  بــو
مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای حــل اختــالف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم 
د. حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــو
حــل  شــورای   2 شــماره  7مجتمــع  شــعبه  دفتــر  مدیــر  الــف  35738/م  شــماره: 

اصفهــان اختــالف 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
حقانــی  حافظــی  غالمعلــی  خواهــان   941551 کالســه  ونــده  پر خصــوص  در 
و پــارس بــه طرفیــت کاظــم  و پــژ در دادخواســتی مبنــی بــر: الــزام بــه انتقــال ســند خــو
وزشــنبه مــورخ  ده اســت .وقــت رســیدگی بــرای ر احمــد پورخــا نقلشــالقی تقدیــم نمــو
95/2/18ســاعت 9 صبــح تعییــن گردیــده اســت . بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
دن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی  بــو
مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای حــل اختــالف 

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم 
د. حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــو
شــماره: 35735/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 7مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختالف 

اصفهــان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونــده کالســه 941607 خواهــان تعاونــی اعتبــاری ثامــن االئمــه بــه  در خصــوص پر
د مهــردادی بــا وکالــت فهیمــه عصــا  نمایندگــی محمــد حســین نظــری توکلــی و مســعو
ده اســت  چــی دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه بــه طرفیــت ســعید ســلمانی تقدیــم نمــو
ــن  ــح تعیی ــاعت 8/30 صب ــورخ 95/2/27س وز.......... م ــرای ر ــیدگی ب ــت رس .وق
دن خوانــده حســب تقاضــای  گردیــده اســت . بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــو
خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای حــل اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی 
د.شــماره: 35733/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شو

8مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــالف اصفهــان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

د  ونــده کالســه 2055/94خواهــان کمــال مختــاری بــا وکالــت مســعو در خصــوص پر
یــال  بــه مبلــغ 38/200/000 ر یفی دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه یکفقــره چــک  شــر
ــه وکیــل  ــه خســارات دادرســی و حــق الوکال ــه انضمــام کلی ــه شــماره )598689( ب ب
وز ..........  ــرای ر ــیدگی ب ــت رس ــت . وق ده اس ــو ــم نم ــی تقدی ــم نیل ــت میث ــه طرفی ب
المــکان  مجهــول  بــه  توجــه  بــا  گردیــده  تعییــن   10:00 ســاعت   95/2/25 مورخــه 
دن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر، تــا خوانــده  بــو
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان اربــاب 
– پــالک 57 کــد پســتی  – جنــب ســاختمان صبــا  پــور  وی مدرســه نیلــی  وبــه ر – ر
8165756441 مجتمــع شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 32 شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
د.شــماره: 35719/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 32مجتمــع شــماره یــک شــورای  مــی شو

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونــده کالســه 94/ 1263خواهــان محمــد رضــا ســجاد دادخواســتی  در خصــوص پر
ده اســت .وقــت  مبنــی بــر: مطالبــه بــه طرفیــت حمیــد رضــا زمانــی دارانــی تقدیــم نمــو
وز.......... مــورخ 95/2/22ســاعت 17 تعییــن گردیــده اســت  رســیدگی بــرای ر
دن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر  بــو المــکان  بــه مجهــول  بــا توجــه   .
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از 
ــع  ــگاه مجتم ــان آتش ــدای خیاب ــان ابت ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس وق
شــماره2 شــورای حــل اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم 
د.شــماره: 35716/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 27مجتمــع  مقتضــی اتخــاذ مــی شو

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 2 ش ش

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونــده کالســه 94- 1265خواهــان محمــد رضــا ســجاد دادخواســتی  در خصــوص پر
ده اســت .وقــت رســیدگی  یفی تقدیــم نمــو مبنــی بــر: مطالبــه بــه طرفیــت شــهناز شــر
وز.......... مــورخ 95/2/22ســاعت 17/30 تعییــن گردیــده اســت . بــا توجه  بــرای ر

دن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون  بــه مجهــول المــکان بــو
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای 
حــل اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در 
صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
د.شــماره: 35715/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 27مجتمــع شــماره 2 شــورای  مــی شو

حــل اختــالف اصفهــان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

ونــده کالســه 1085/94خواهــان علــی ربانــی اصفهانــی دادخواســتی  در خصــوص پر
ده  مبنــی بــر: مطالبــه  بــه طرفیــت ســید امیــر و ســید حســین موســوی فــر تقدیــم نمــو
وز .......... مورخه 95/2/11 ســاعت 4 عصر تعیین  اســت . وقت رســیدگی برای ر
دن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان  گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــو
مراتــب در جرایــد منتشــر، تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
وی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا  وبــه ر خیابــان ســجاد- اول اربــاب – ر
– پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 41 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم 
الــف مدیــر دفتــر شــعبه 41مجتمــع  د.شــماره: 35714/م  مقتضــی اتخــاذ مــی شو

شــماره یــک شــورای حــل اختــالف اصفهــان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواســتی  نصوحــی  شــکوفه  941665خواهــان  کالســه  ونــده  پر خصــوص  در 
زنــد  ــزام بــه انجــام تعهــدات بــه طرفیــت مهــدی حــالج حســین آبــادی فر مبنــی بــر: ال
مــورخ  وزچهارشــنبه  ر بــرای  رســیدگی  .وقــت  اســت  ده  نمــو تقدیــم  رضــا  محمــد 
دن  95/2/15ســاعت 11/30 تعییــن گردیــده اســت . بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــو
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــه ایــن شــعبه واقــع در  ــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی ب مراتــب در جرایــد منتشــر ت
اصفهــان ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای حــل اختــالف مراجعــه و 
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
د.شــماره: 35725/م  رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شو

ــر دفتــر شــعبه 9مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــالف اصفهــان الــف مدی
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواســتی  ســلطانی  الــه  فتــح  941676خواهــان  کالســه  ونــده  پر خصــوص  در 
ده اســت .وقــت  مبنــی بــر: مطالبــه ســفته بــه طرفیــت مصطفــی  رضایــی تقدیــم نمــو
گردیــده  تعییــن  صبــح   8 95/2/19ســاعت  مــورخ  یکشــنبه   وز ر بــرای  رســیدگی 
دن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر  اســت . بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــو
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از 
ــع  ــگاه مجتم ــان آتش ــدای خیاب ــان ابت ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس وق
شــماره2 شــورای حــل اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم 
الــف مدیــر دفتــر شــعبه 9مجتمــع  د.شــماره: 35726/م  مقتضــی اتخــاذ مــی شو

شــماره 2 شــورای حــل اختــالف اصفهــان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونــده کالســه 2179/94خواهــان ســعید خیراللهی دادخواســتی مبنی  در خصــوص پر
ده اســت .وقــت رســیدگی  بــر: مطالبــه چــک بــه طرفیــت ســهراب الیاســی تقدیــم نمــو
وز...........مــورخ 95/3/3ســاعت 9 تعییــن گردیــده اســت . بــا توجــه بــه  بــرای ر

ــون  ــاده 73 قان ــر م ــان براب ــای خواه ــب تقاض ــده حس دن خوان ــو ــکان ب ــول الم مجه
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای 
حــل اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در 
صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
ــر شــعبه 12مجتمــع شــماره 2 شــورای  ــر دفت د.شــماره: 35730/م الــف مدی مــی شو

حــل اختــالف اصفهــان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

ونــده کالســه 2008/94خواهــان احمــد رضــا و ایــران کربالئــی بــا  در خصــوص پر
وکالــت آقــای حــاج هاشــمی دادخواســتی مبنــی بــر: الــزام بــه انجــام تعهــد بــه طرفیــت 
وغ – فاطمــه – زهــرا - حســین  مهــدی طائبــی – اکبــر- علــی ونقــی – عبــاس – اعظــم – فــر
ده اســت .وقــت رســیدگی بــرای  همگــی طائبــی و شــهناز مهــره کــش  تقدیــم نمــو
ــه  ــا توجــه ب وز...........مــورخ 95/2/29ســاعت 10/30 تعییــن گردیــده اســت . ب ر
ــون  ــاده 73 قان ــر م ــان براب ــای خواه ــب تقاض ــده حس دن خوان ــو ــکان ب ــول الم مجه
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره2 شــورای 
حــل اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در 
صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
د.شــماره: 35731/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 12مجتمــع شــماره 2 شــورای  مــی شو

حــل اختــالف اصفهــان
گهی ابالغ آ

 9309980350701083 ونده:  پر شماره   9410100350712135  : ابالغیه  شماره 
های  آگهی  و  پیر تنظیم:1394/11/21  یخ  تار  931264  : شعبه  بایگانی  شماره 
زند غالم  فر آبادی  د  داو د  داو آقای  به محکوم علیه  بدینوسیله  منتشره در جراید 
خواست  در  بموجب  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  حسین 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410090350703343 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای 
9409970350700442 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 83/320/436 
در  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  2/460/000 پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر
یال بابت  حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 4166022 ر
از انتشار این  وز  الزامی است ظرف ده ر حق االجرا و رعایت تبصره 2 ماده 306 
اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  ید  دار مهلت  آگهی 
ینه اجرایی اقدام  رات نسبت به وصول مطالبات با هز دایره اجرای احکام طبق مقر
د. شماره : 34947/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه  خواهد نمو

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – احمد رضا حق شناس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
گورکانی  محققیان  بهنام  خواهان   1228/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است  دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت حمید رضا وطن خواه  تقدیم نمو
گردیده  تعیین   17 95/2/13ساعت  مورخ   .......... وز  ر برای  رسیدگی  .وقت 
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 34894/م الف مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل  می شو

اختالف اصفهان



برای پنجمین بار متوالی:

کشتی گیران نونهال اصفهانی 
به اردوی تیم ملی دعوت شدند

اســتان  کشــتی  عمومــی  هیئــت  روابــط  گــزارش  بــه 
ــاری در وزن  ــان و داوود مخت ــا حیدری ــان، علیرض اصفه
ابراهیــم همتــا در وزن  35کیلــو، محمــد اســکندری و 
محمــد  و  59کیلــو  وزن  در  اســکندری  علــی  38کیلــو، 
گــرم بــه اردوی بسترســازی تیم  موالیــی در وزن 66کیلــو 
کشــور  کشــتی فرنگــی خردســاالن و نونهــاالن  منتخــب 

دعــوت شــدند.
ایــن اردو بــه میزبانــی هیئت کشــتی اســتان کرمــان از 18 

لغایت 22 اســفند در شــهر ســیرجان جریان دارد.
نونهــاالن  و  خردســاالن  فرنگــی  کشــتی  برتــر  نفــرات 
اصفهــان بــا مربیگــری اســماعیل حیدریــان بــرای بــار 

کرده انــد. پیدا حضــور  اردو  ایــن  در  پنجــم 

کار پسندیده ای که در کشتی اصفهان رخ داد:

 کشتی اصفهان 
را با المپیک بسنجیم 

کشــتی  گفــت:  عضــو شــورای اســامی  شــهر اصفهــان 
اصفهــان فراتــر از اســتان اســت و بایــد بــا المپیــک 
خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه  شــود.  ســنجیده 
کشــتی  اســبق  قهرمــان  جزینــی،  رســول  جــوان، 
کشــتی فرنگــی ایــران در  فرنگــی و مربــی تیــم ملــی 
اســامی  شــورای  عضــو  و  آســیا  کشــتی  پیکارهــای 
کشــتی گیر  کــه بــا بانــوان   شــهر اصفهــان، در دیــداری 
کشــوری داشــت  آســتانه رقابت هــای  اصفهانــی در 
کشــتی اســت و بایــد بــا فراهــم  گفــت: ایــران مهــد 
کــردن زیرســاخت ها در جهــت ارتقــای ایــن ورزش 
گام برداریــم. جزینــی، عضــو  پهلــوان و قهرمان پــرور 
شــورای اســامی  اصفهــان افــزود: افتخــار بــه عناویــن 
اســتانی، زدن دور باطــل بــوده و پتانســیل  پیشــرفت 
بخــش  دو  هــر  در  نوجوانــان  و  جوانــان  بیــن  در 
بانــوان و مــردان چشــمگیر اســت. وی بــا انتقــاد از 
کــرد:  خاطرنشــان  بازدهــی  بــدون  مدیریت هــای 
ــد  ــته باش ــت آن را داش ــد ظرفی ــی، بای ــت ورزش مدیری
گــر پیشــرفتی  کــه نســبت بــه پتانســیل های موجــود ا
ــا تغییــر مدیریــت دهــد. ــه ی حاصــل نشــد، تغییــر روی
تغذیــه  علــم  و  مدیریــت  دانــش  جزینــی،  رســول 
دانســت  ضــروری  بانــوان  کشــتی  ارتقــای  بــرای  را 
شــدن  ملحــق  تــازه  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  و 
کشــتی بانــوان  گراپلینــگ و آلیــش بــا نــام  رشــته های 
تعــداد  می تــوان  احتمالــی  رکــود  از  خــروج  بــرای 
مســابقات را افزایــش داد و تمــام معقــوالت متعلــق 
در  کــرد.وی  ســاماندهی  و  داد  نظــم  را  بانــوان  بــه 
آســتانه  در  ایــران  کشــتی  ملــی  تیــم  گفــت:  پایــان 
المپیــک پیشــرفت تصاعــدی داشــته و بــا توجــه بــه 
کشــتی گیران  کــه از دســت داده ایــم،  2ســال زمانــی 
برنامه ریــزی  بــا  مــاه  چهــار  ســه،  طــی  توانســته اند 
و  باشــند  داشــته  تصاعــدی  پیشــرفت  دقیــق 
گذشــته المپیــک، بتوانیــم  امیدواریــم نســبت بــه دور 

کنیــم. کســب  را  بهتــری  نتیجــه 

اظهارات حق وردی 
درباره اتفاقات 

کتورسازی  دیدار پرسپولیس - ترا
ج حــق وردی  دربــاره اتفاقــات دیــدار پرســپولیس  تــور
کتورســازی و پرتــاب نارنجک هــا اظهــار داشــت:  و ترا
درون زمیــن، تنهــا صــدای نارنجک هــا را می شــنیدم 
و تمرکــزم بــه درگیــری  بازیکنــان دو تیــم بــود. پیــش 
از ایــن هــم، تجربــه قضــاوت در حضــور 70، 80 هــزار 
ــه  ک ــود  ــتین بار نب ــرای نخس ــته ام و ب گر را داش ــا تماش

در چنیــن فضایــی داوری می کــردم.
کــه آیــا قضــاوت ایــن  وی در پاســخ بــه ایــن پرســش 
گفــت:   دیــدار بــرای او ســخت بــوده اســت یــا خیــر، 
ــازی  ــازی ســخت نبــود؛ امــا شــاهد یــک ب قضــاوت ب
ســرعتی از هــر دو تیــم بودیــم. تنهــا در یــک صحنــه 
کــه آن هــم ختــم به خیر شــد.  درگیــری بــه وجــود آمــد 
کــردم و بایــد محســن بنگــر را  در ایــن صحنــه اشــتباه 
بــه دلیــل َتــکل شــدید از زمیــن اخــراج می کــردم. مــن 
شــدت خطــا را تشــخیص نــدادم و ایــن تنهــا اشــتباه 
مــن بــود. بــا ایــن وجــود آقــای نظــری )ناظــر بــازی( 

کــه قضــاوت خوبــی داشــتم. گفــت  بــه مــن 

دایی:

دیدار سختی مقابل پرسپولیس 
خواهیم داشت

مقابــل  تیمشــان  دیــدار  دربــاره  دایــی  محمــد 
کــرد: خداراشــکر وضیعــت خوبــی  پرســپولیس اظهــار 
تــوان رودرروی پرســپولیس قــرار  بــا تمــام  داریــم و 
مناســبی  تمرینــات  بازیکنــان  گرفــت؛  خوهیــم 
مقابــل  دیــدار  آمــاده  و  گذاشــته اند  ســر  پشــت  را 

هســتند. پرســپولیس 
برانکــو  هدایــت  بــا  پرســپولیس  افــزود:   وی 
بــازی  زیبــا  خیلــی  و  دارد  یکدســتی  و  خــوب  تیــم 
می کنــد؛ امــا مــا هــم صبــا هســتیم و بــا اســتفاده از 
بازیکنــان  تــاش  بــا تجربــه و  بازیکنــان  تجربیــات 
 جــوان در صــدد هســتیم تــا پرســپولیس را شکســت 

دهیم.
کــرد: صبــح  مربــی تیــم فوتبــال صبــا در پایــان بیــان 
کردیــم و بازیکنــان  امــروز تمرینــات خوبــی را برگــزار 
تــاش  در  امــا  دادنــد؛  انجــام  خوبــی  ریــکاوری 
کتیکــی  کارهــای تا آینــده،  تــا در روزهــای  هســتیم 
ــپولیس  ــد پرس ــم از س ــم و بتوانی ــرار دهی ــت ق را اولوی

بگذریــم.
دیــدار تیم هــای صبــای قــم و پرســپولیس، جمعــه 
21 اســفند از ســاعت 16 در ورزشــگاه یــادگار امــام قــم 

برگــزار می شــود.

اخبار ورزشی 

حقوق میلیاردی نمی گیرم 
که بخواهم ترسی داشته باشم 

کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  بنــا  محمــد 
ــا همــان موضــع چنــد مــاه  کشــتی ب فدراســیون 
پیــش شــما از مســئوالن دولــت و وزارت ورزش 
کــرده اســت و نظرتــان در ایــن خصــوص  گلــه 
قبــل  ماه هــا  »مــن  داشــت:  اظهــار  چیســت، 
و  نیســت  المپیکــی  فضــا،  کــه  بــودم  گفتــه 
کــه  کــرد  همــان زمــان نیــز وزیــر ورزش اعــام 
فدراســیون  رییــس  بــه  را  مــواردی  چنیــن 
کنــون هــم رســول خــادم بــه عنــوان  بگوییــد و ا
ــرده  ک ــه  گل ع  ــو ــن موض ــیون از ای ــس فدراس ریی
را  فضایــی  چنیــن  مــا  حــال  ایــن  بــا  اســت؛ 
افــزود:  وی  کردیــم.«  احســاس  قبــل  ماه هــا 
و  شــود  بــا  ســپر  نبایــد  کشــتی  »فدراســیون 
ــرود. مــا چنــد روز دیگــر  ــه حاشــیه ب ــه ب این گون
و  کنیــم  تــاش  المپیــک  بــرای ســهمیه  بایــد 
چنیــن مشــکاتی دودش بــه چشــم خودمــان 
فدراســیون های  متاســفانه  و  رفــت  خواهــد 
دیگــر در ایــن شــرایط حرفــی نمی زننــد. ســوال 
گــر آن هــا اعتراضــی ندارنــد  کــه ا مــن ایــن اســت 
آیــا باالتریــن امتیازهــا و مدال هــا را در المپیــک 
بــه هــر شــکل  کــرد و شــرایط  کســب خواهنــد 
کشــتی تافتــه  بــرای آن هــا مهیاســت یــا فقــط 
شاســی  ماشــین  راننــده،  اســت؟  بافتــه  جــدا 
بلنــد، اردوهــای مختلــف داخلــی و خارجــی و 
امکان پذیــر  دیگــران  بــرای  کیــش  در  حضــور 
هــم  را  مــوارد  ایــن  حتــی  مــا  ولــی  اســت؛ 
نمی خواهیــم و اعتراضــی بــه وجودشــان بــرای 

نداریــم.« دیگــران 
ــورمان  کش ــی  ــتی فرنگ کش ــی  ــم مل ــرمربی تی  س
خانــه  در  اســت  ســال   10« کــرد:  خاطرنشــان 
کشــتی هســتیم و هیــچ چیــز هــم نخواســته ایم؛ 
می فهمنــد  برخــی  کــه  نمی دانــم  امــا 
کــه  برخــی  البتــه  نــه؟  یــا  چیســت  المپیــک 
بزرگ تریــن افتخارشــان حضــور در مســابقات 
المپیــک  از  ســر  بی تردیــد  آموزشگاه هاســت، 
خــوب  وضعشــان  همــه  گویــا  درنمی آورنــد. 
خــادم  فقــط  و  گرفته انــد  را  پولشــان  و  اســت 
ــه  ــر ب گ ــی ا ــده اند؛ ول ــه ش ــدا بافت ــه ج ــا تافت و بن
ــه  ک ــد، خواهشــم ایــن اســت  ــا چیــزی داده ان م
حرف هــا  ایــن  از  مــن  منظــور  البتــه  بگوینــد. 
کشــتی  ــه  ــه خان ــر ورزش ب ــه وزی ک ایــن نیســت 
بیایــد و وقتــی وزیــر امکاناتــی نــدارد، بــه چــه 
کنــد؟« بنــا ادامــه  دلیــل بــه اردوی مــا سرکشــی 
و  ورزش  می گویــد  خــادم  رســول  »وقتــی  داد: 
المپیــک در اولویــت نیســت، منظــورش ایــن 
کــه مســئوالن مشــکات دیگــر را بازگــو  اســت 
ــد از  ــردم وقتــی بنــا و خــادم را می بینن ــد. م کنن
آن هــا مــدال طــا می خواهنــد، نــه از روحانــی 
وســط  را  مــا  نگیریــم،  طــا  گــر  ا گــودرزی.  و 
بیاینــد  مســئوالن  دارنــد.  توقــع  و  می گذارنــد 
مــا  ورزش  کــه  بگوینــد  مــردم  بــه  روراســت  و 
و  نمی خواهــد  طــا  و  پیــروزی  المپیــک  در 
ســخت نگیریــم. تنهــا می خواهیــم در المپیــک 
مدالــی  هیــچ  توقــع  و  باشــیم  شــرکت کننده 
ــل  ــه مث ک ــانی  کس ــه  ــت ب ــی راح ــا خیل ــم ی نداری
برویــد خانــه و شــما  ادعــا دارنــد، بگوینــد  مــا 
بدانیــم؛  را  تکلیفمــان  مــا  تــا  نمی خواهیــم  را 
و  باشــیم  آتــش  وســط  مــا  نیســت  قــرار  امــا 
تصریــح  وی  شــوند.«  گــرم  دیگــر  عــده ای 
زده   خــادم  کــه  نامــه ای  از  پــس  روز  کــرد: »3 
نرم دویــی  یــک  فرنگــی کاران  و  آزادکاران 
ــودم 12  ــن خ ــد. م ــد بکنن ــم نمی توانن ــاده ه س
کــه ســرپا هســتم و تمرینــات را بــا  ســال اســت 
امــا  می کنــم؛  پیگیــری  خاصــی  حــال  و  شــور 
در ایــن چنــد روز نشســته تمرینــات را دنبــال 
را  ع  ایــن موضــو هــم  کشــتی گیران  و  می کنــم 

نــد.« فهمیده ا
کــرد:  عنــوان  فرنگــی  کشــتی  خــاص  آقــای   
کار نیســت و کشتی ارث پدرم  »رودربایســتی در 
ــه  ک ــرم  ــاردی نمی گی ــوق میلی ــن حق ــت. م نیس
ــول  ــن رس ــم. همی ــته باش ــی داش ــم ترس بخواه
کــردن در شــورای  کار  جزینــی چنــد میلیــون از 
شــهر دریافتــی دارد؛ امــا ایــن مــاه تنهــا 300 هــزار 
کــه از  گرفتــه و 2 میلیــون هــم را  تومــان پــول 
کشــتی عایــدش می شــود، بایــد بابــت  طریــق 
چــه  ایــن  نمی دانــم  بدهــد.  هواپیمــا  بلیــت 
ــه  ــد این گون ــا بای ــرای چــه م سیستمی اســت و ب
از جــان مایــه بگذاریــم، امــا عــده ای بی خیــال 

باشــند.«
گفــت: »6 مــاه مانــده بــه المپیــک پکــن   بنــا 
تــا  گرفــت  را  طالقانــی  جــای  یزدانی خــرم 
طالقانــی برکنــار شــود. 6 مــاه بــه المپیــک لنــدن 
گرفــت تــا او  نیــز، خطیــب جــای یزدانی خــرم را 
کنــون نیــز انــگار همیــن ســناریو  برکنــار شــود و ا
را بــرای رســول خــادم ترتیــب داده انــد تــا او نیــز 

کشــتی فــراری شــود.« تســنیم برکنــار و از 

همگام با ورزش

در بازی دوم پلی آف مرحله نهایی

شکست سنگین پیکان در بازی تالفی جویانه
تیــم  ســود  بــه  و  گیمــه  پنــج  کــه  اول  بــازی  برخــاف 
بانــک  تیم هــای  دوم  بــازی  شــد،  تمــام  پیــکان 
ســرمایه و پیــکان تهــران در مرحلــه نهایــی لیــگ برتــر 
کشــور باشــگاه های  مســابقات   دوره   بیســت ونهمین 
شــور و هیجــان نداشــت و باحســاب 3 بــر 0 بــه ســود تیــم 

بانــک ســرمایه بــه پایــان رســید.
در  تهــران  پیــکان  و  ســرمایه  بانــک  تیــم  دو  دیــدار 
بــه  کشــور،  باشــگاه های  برتــر  لیــگ  نهایــی  مرحلــه 
کــه برخــی از تماشــاچیان طرفــدار دو  خاطــر مشــکاتی 
تیــم در بــازی نخســت بــه وجــود آورده و ایجــاد تنــش 
کمیتــه  کــرده بودنــد، بــا صاح دیــد و مصلحت اندیشــی 
گر  انضباطــی فدراســیون و ســازمان لیــگ، بــدون تماشــا
و  فاقــد شــور  کــه  برگــزار شــد  تهــران  والیبــال  در خانــه 

بــود. الزم  هیجــان 
اســفندماه  هفدهــم  دوشــنبه  روز  عصــر  روی،  هــر  بــه 
پیــکان  و  ســرمایه  بانــک  قدرتمنــد  تیم هــای  جــاری، 
ازســایر  بیــش  کــه  پایتخت نشــین  تیــم  دو  تهــران، 
تیم هــا از بازیکنــان شــاخص تیــم ملــی ســود می برنــد، 
گر وشــور  بــازی دوم  خــود را در فضــای خالــی از تماشــا
گذاشــتند. تیــم بانــک ســرمایه  و هیجــان بــه نمایــش 
و  ژیگالــدو  لــوکاس  خــوب  بازی ســازی  لطــف  بــه 

محمــد  ســید  محمــودی،  شــهرام  مقتدرانــه  کوبندگــی 
فرهــاد  مباشــری،  علیرضــا  غامــی،  موســوی،عادل 
کــه  نظری افشــار و توپ گیــری بی نظیــر فرهــاد ظریــف 
گوشــه هایی از توانمندی هــای خــود رادر ایــن بــازی بــه 
منصــه ظهــور رســاند، بــا بــرد قاطــع 3 بــر 0 انتقــام ســختی 

گرفــت. تهــران  خودروســازان  از  را 
در ایــن دیــدار، بــرگ برنــده بــا دو پاســور خارجــی )والریــو 
و  قدرتــی  بازیکــن  دو  و  ژیگالــدو(  لــوکاس  و  وردیگلــو 
پشــت خــط زن )امیــر غفــور و شــهرام محمــودی ( بــود 
کردنــد؛ البتــه نبایــد از  کــه الحــق همگــی خــوب بــازی 
ــدار، ســید محمــد موســوی  کــه در ایــن دی گذشــت  حــق 
و عــادل غامــی  دو یــار ســرعتی زن بلنــدآوازه تیــم بانــک 
ــار  ــم  در زدن آبش ــد و ه کردن ــاع  ــوب دف ــم خ ــرمایه، ه س
کم نظیــر بودنــد. در تیــم پیــکان، امیــر غفــور مثــل بــازی 
کم اشــتباه ظاهــر شــد؛ فرهــاد  قبــل، ســتاره میــدان بــود و 
درخشــیدند  خــوش  میرزاجان پــور  مجتبــی  قائمــی  و 
پیــکان  چیره دســت  پاســور  ایتالیایــی  وردیگــوی  و 
ــه  ــرای ب ــاعد ب ــّو نامس ــاد ج ــیطنت و ایج ــر از ش صرف نظ
هــم ریختــن تمرکــز بازیکنــان بانــک ســرمایه بهتریــن 
پاس هــای خــود را بــرای اســپکرهای قدرتــی و ســرعتی 
ــارهای  ــوب و آبش ــازی خ ــه  ب ک ــرد  ک ــه  ــاخته و پرداخت س

بی بدیــل امیــر غفــور و توپ گیــری عالــی مهــدی مرنــدی 
کبــری  ا پیمــان  هرچنــد   انگاریــم؛  نادیــده  نبایــد  را 
کــه دچــار  ســرمربی بــا دانــش پیــکان خــأ ســامان فائضــی 
کــردن مســعود  مصدومیــت شــده بــود را بــا جایگزیــن 
کــرد، لیکــن بــا جابه جایــی فرهــاد قائمــی  و  غامــی  پــر 
آوردن جــواد معنوی نــژاد هــم نتوانســت تیــم را از منگنــه 
کتیکــی شــهرام محمــودی و  ســرویس های زهــردار و تا
ــتحکم  ــاع مس ــر دف ــد و در براب کن ــاص  ــادل غامــی  خ ع
عــادل غامــی  و ســیدمحمد موســوی  ســر تســلیم فــرود 

آورد و باخــت 3 بــر 0 را پذیــرا شــد.
همیــن  بــه  ســرمایه  بانــک  و  پیــکان  تیم هــای  پیــکار 

کســب  بــرای  تیــم  دو  و  اســت  نپذیرفتــه  پایــان  جــا 
مقــام قهرمانــی و بــه دســت آوردن جــام زریــن بیســت و 
ــرد  ــه دو ب ــاز ب ــران نی ــال ای ــر والیب نهمیــن دوره لیــگ برت
کــه در روزهــای پنجشــنبه بیســتم، جمعــه  ــد  دیگــر دارن
اســفندماه  بیســت وپنجم  دوشــنبه  و  بیســت ویکم 
بــه  زودتــر  تیمــی  کــه  هــر  و  شــد  برگــزار خواهــد  جــاری 
کنــد، فاتــح جــام قهرمانــی  ســومین پیــروزی دســت پیــدا 
شــهرام  دیــدار  ایــن  بازیکــن  بهتریــن  بــود.  خواهــد 
بــود.  بانــک ســرمایه  تیــم  قدرتــی  اســپکر  محمــودی، 
قضــاوت ایــن بــازی بســیار حســاس بــر عهــده محمــد 

بــود. شــده  نهــاده  پورکاشــیان  وحیــد  و  شــاه میری 

ــه  ــاره ب ــن ب ــابقات در ای ــه مس کمیت ــس  ــروان، ریی ــا به غامرض
ایرانــی  تیم هــای  دیــدار  مــن  نظــر  بــه  گفــت:  ســه«  »ورزش 
کشــور ثالــث برگــزار می شــود؛ بــه  بــا تیم هــای عربســتانی در 
کــه شــیخ ســلمان یــک چهــره سیاســی اســت و بــا  ایــن دلیــل 

قــرار  ســمت  ایــن  در  سیاســی  مناســبت های 
کــه درایــن جریــان  گرفتــه اســت و طبیعــی اســت 
حامــی  تیم هــای عربســتانی باشــد. اینکــه مــا 
اجرایــی  کمیتــه  تصمیــم  منتظــر  و  بنشــینیم 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در 15 مــاه مــارس 
و  نمی کنــد  بــاز  مشــکات  از  گــره ای  باشــیم، 
بایــد از دیپلماســی در احقــاق حــق خــود بهــره 

مالــزی  در  کفاشــیان  علــی  بــا  پیــش  دقایقــی  البتــه  ببریــم. 
را  تــاش خــود  اذعــان داشــت همــه  او  و  صحبــت می کــردم 
کار خواهــد بســت.  بــرای تغییــر وضعیــت بــه ســود ایــران بــه 
ــه دســت  بهــروان ادامــه داد: البتــه مــا یــک جاهایــی هــم بهان
کــه در جریــان  کنفدراســیون فوتبــال آســیا می دهیــم. ترقــه ای 

کتورســازی بــه داخــل زمیــن پرتــاب  بــازی پرســپولیس - ترا
شــد، آن هــم جلــوی چشــم مســئول امنیتــی فیفــا و همچنیــن 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا، کار را خــراب کــرد. همه چیز داشــت 
مســئول  از  را  میزبانــی  بهتریــن  مــا  می رفــت.  پیــش  خــوب 
کنفدراســیون فوتبــال  امنیتــی فیفــا و همچنیــن 
آســیا داشــتیم و بــه آن هــا هدایایــی هــم دادیــم؛ 
امــا پرتــاب ترقه هــا در جریــان بــازی خیلــی تــوی 
ذوق زد. البتــه بــه نظــر مــن آن چیزهایــی کــه بــه 
داخــل زمیــن پرتــاب شــد، ترقــه نبــود. چیــزی 
کمیتــه مســابقات در  فراتــر از ترقــه بــود. رییــس 
گــر تیم هــای ایرانــی  کــه ا پاســخ بــه ایــن ســوال 
کننــد، چــه اتفاقــی خواهــد  کشــور ثالــث بــازی  حاضــر نشــوند در 
گفتــم و اصــا  گفــت: البتــه مــن نظــر شــخصی خــود را  افتــاد، 
کیــدم بــر ایــن  دوســت نــدارم ایــن اتفــاق رخ دهــد؛ منتهــی تا
اســت بایــد از همــه اهرم هــا، بــه خصــوص دیپلماســی بــرای 

کنیــم. احقــاق حــق خــود اســتفاده 

کشور ثالث برگزار می شود بازی های ایران در 
بــه ســراغ ســردار می رویــم. ســعی می کنــد ناراحتــی اش 
کنــد؛ امــا بــه خبرنــگار »ورزش  را از ایــن انتخــاب پنهــان 
از  گزینــه  چهــار  هــر  چیــز  هــر  از  »اول  می گویــد:  ســه« 
بهتریــن  اســت  حقشــان  کــه  هســتند  خوبــم  دوســتان 

امــا  شــوند؛  ایــران  فوتبــال  ســال  بازیکــن 
ــگار در فوتبــال ایــران مهــم نیســت  خــب ان
کســی بهتریــن  جــوان ســال می شــود.  چــه 
ایــن  بــه  زیــاد  ســعی می کنــم  بــه هرحــال 
ــی  ــایل واقع ــم و روی مس ــر نکن ــایل فک مس
داشــته  تمرکــز  مســابقاتم  و  تمریــن  مثــل 

باشــم.« 
ــگی اش  ــای همیش ــت و حی ــا متان ــد ب ــعی می کن ــردار س س
کــه در اوج جوانــی ممکــن اســت  حــرف بزنــد؛ هرچنــد 
از ایــن انتخــاب برنامــه نــود )کــه بهتریــن جــوان ســال 
ــاید  ــد؛ ش ــور باش ــداده( دلخ ــرار ن ــود ق ــای خ گزینه ه را در 
ســردار نمی خواهــد بــا عــادل فردوســی پور دچــار مشــکلی 

نمی زنــم  حرفــی  گــر  »ا می گویــد:  آزمــون  ســردار  شــود. 
بعــد  بــه  ایــن  از  می ترســم  کــه  نیســت  ایــن  خاطــر  بــه 
نــود نباشــم.  اتفاقــا برایــم  در نظرســنجی های برنامــه 
کا همــه می داننــد چقــدر  ایــن چیزهــا مهــم نیســت و 
نــدارم  دوســت  فقــط  هســتم.  رکــی  آدم 
زندگــی  شــوم.  ج  خــار واقعــی ام  مســیر  از 
تلویزیونــی  برنامــه  یــک  نظرســنجی  مــن 
نیســت.« ســردار در پاســخ بــه ایــن ســوال 
نــود رای داده آیــا خــودش در برنامــه   کــه 
رای  نــه  و  دادم  رای  نــه  »مــن  می گویــد: 
مهــدی  حــق  نظــرم  بــه  امــا  می دهــم؛ 
طارمــی  بــود. هرچنــد آقــای رحمتــی بــزرگ مــن اســت 
امــا  مــن؛  خــوب  از دوســتان  هــم  علیرضــا  و  احســان  و 
خــب مــن فکــر می کنــم الاقــل وقتــی جــوان اول ســال 
فوتبــال ایــران در ایــن نظرســنجی جایــی نداشــته، الاقــل 

بــود.« خوبــی  طارمــی  اتفــاق  مهــدی  انتخــاب 

آزمون: رای ندادم؛ اما حق طارمی  بود

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

کشتی گیران نونهال اصفهانی... چهار شنبـــــه  19 اسفندماه 6139۴
ـــمـــاره 113 ســـــال دوم       ݡسݒ

 تمریــن تیــم فوتبــال اســتقال جهــت آماده ســازی بــرای دیــدار مقابــل پدیــده ســاعت 
15 و 30 دقیقــه دیــروز )سه شــنبه( در زمیــن شــماره 2 آزادی بــدون حضــور خبرنــگاران 

گران برگــزار شــد. و تماشــا
* همــه بازیکنــان در محــل تمریــن حضــور داشــتند و یعقــوب کریمــی و علیرضا رمضانی 

بــه دلیــل مصدومیــت بــه تمرین اختصاصــی پرداختند.
گــروه آقاوســط را انجــام  کردنــد و ســپس در دو  گــرم  * بازیکنــان ابتــدا خودشــان را 
کتیکــی از جملــه فوتبال تحت  دادنــد. پــس از ایــن آیتــم ، بازیکنــان بــه مــرور کارهــای تا

فشــار در دو ســوم زمیــن پرداختنــد.
* نصــراهلل عبداللهــی، مشــاور ویــژه بهــرام افشــارزاده هماننــد روزهــای گذشــته در محل 

تمریــن حضور داشــت.
* بحــث انتخــاب مهــدی طارمــی بــه عنــوان برتریــن بازیکــن ســال 94 در نظرســنجی 
کــه بازیکنــان دربــاره آن صحبــت می کردنــد.  گذشــته موضوعــی بــود  برنامــه نــود شــب 

کــه ایــن عنــوان بایــد بــه مهــدی رحمتــی می رســید. آن هــا اعتقــاد داشــتند 
* دروازه بانان استقال زیر نظر حسین تراب پور تمرینات اختصاصی انجام دادند.

* آخرین تمرین استقال امروز در زمین شماره 2 آزادی برگزار می شود.
گــزارش تســنیم، دیــدار اســتقال - پدیــده ســاعت17 و 30 دقیقــه روز پنجشــنبه در  بــه 

چارچــوب هفتــه بیست وســوم در ورزشــگاه آزادی برگــزار خواهــد شــد.

نظر بازیکنان 
درباره انتخاب برترین بازیکن سال

ــی  ــه اردوی تیــم مل خــراردو مارتینــو فهرســت بازیکنــان دعــوت شــده ب
آرژانتیــن بــرای مصــاف بــا تیم هــای ملــی شــیلی و بولیــوی در دورهــای 
پنجــم و ششــم مرحلــه انتخابــی جــام جهانــی 2018 روســیه را اعــام کرد 
کــه در ایــن فهرســت نــام پائولــو دیبــاال، مهاجــم تیــم فوتبــال یوونتــوس 

نیــز بــه چشــم می خــورد.
کلمبیــا و برزیــل بــه اردوی  دیبــاال پیــش از ایــن هــم بــرای رویارویــی بــا 
آلبی سلســته دعــوت شــده بــود؛ امــا آن زمــان مارتینــو از او بــه عنــوان 
جانشــینی بــرای لیونــل مســی مصــدوم دعــوت بــه عمــل آورده بــود. بــه 
کنــار  گفتــه بــود آرزویــش بــازی در  کــه پیــش از ایــن  ایــن ترتیــب دیبــاال 
ــت  ــه حقیق ــش را ب ــه رؤیای ک ــت را دارد  ــن فرص ــت ای ــم بارسلوناس مهاج

کنــد. مبــدل 
کاپیتــان التزیــو و  گونســالو ایگوایــن، مهاجــم ناپولــی، لــوکاس بیلیــا، 
کنــدو رونکالیــا، مدافــع فیورنتینــا ســه بازیکــن دیگــر شــاغل در ســری  فا

کــه بــه اردوی تیــم ملــی آرژانتیــن دعــوت شــده اند. فهرســت  A  هســتند 
ح زیــر  بازیکنــان دعــوت شــده بــه اردوی تیــم ملــی آرژانتیــن بــه شــر

اســت:
گزمــان )تیگــرس( و رویــی  دروازه بان هــا: رومــرو )منچســتریونایتد(، 

)رئال سوســیه داد(
مــرکادو  )فیورنتینــا(،  رونکالیــا  )منچسترســیتی(،  زابالتــا  مدافعــان: 
)ویارئــال(  کیو  موســا )منچسترســیتی(،  اوتامنــدی   )ریورپاتــه(، 
وانجیونــی  )منچســتریونایتد(،  روخــو  )اورتــون(،  مــوری  فونــس 
)ریورپاتــه(، پینــوال )روســاریو ســنترال( و دمیچلیــس )منچسترســیتی(
گوســتو  کرانویتــر )اتلتیکومادریــد(، آ هافبک هــا: ماســچرانو )بارســلونا(، 
)التــزو( بلیــا  )والنســیا(،  پــرس  انــزو  )اتلتیکومادریــد(،   فرنانــدس 

پاستوره )پاری سن ژرمن( و بانگا )سویا(
گایتــان  )تاتنهــام(،  المــا  )پاری ســن ژرمن(،  دی ماریــا  مهاجمــان: 
گــرو  آ ســرخیو  چیــن(،  فورچــون  چاینــا  )هبئــی  الوتــزی  )بنفیــکا(، 
مســی  )یوونتــوس(،  دیبــاال  )ناپولــی(،  ایگوایــن  )منچسترســیتی(، 

)اتلتیکومادریــد( کورئــا  و  )بارســلونا( 

دیباال 
به تیم ملی آرژانتین دعوت شد

ی داخل سالن جهان در لندن مسابقات قهرمانی دوچرخه سوار
 عکس: مهر



محمدرضا رستمی، مشاور برندسازی مکان:

چالش های اجتماعی 
گردشگری ساخت برند ملی 

رایــج تریــن اشــتباه توســعه ای در ایــران، تمرکــز بر رشــد 
ســخت افزاری و توســعه فیزیکــی اســت. از نظــر اغلــب 
مدیــران ایرانــی توســعه گردشــگری تنهــا و تنهــا در گرو 
کنــی نوســاز و جــذاب، ســاخت هتل هــای  ایجــاد اما
بــزرگ و بــا ســتاره های زیــاد، فضــای ســبز و پارک هــای 

زیبــا، پیــاده راه و رســتوران و ... اســت.
ــی  ــعه فیزیک ــر توس ــی ب ــی مبتن ــاب روش مدیریت انتخ
ســبب شــده تــا مدیــران شــهری بــه رقابتــی بی پایــان 
کــن تجاری رفاهــی جدیــد  در ســاختن شــهرهایی بــا اما
کــه پــس از ســرمایه گذاری و اســتقبال  بپردازنــد؛ راهــی 
ــد، پیامــی  یکســان،  کــن جدی هیجانــی عمومــی  از اما
امــا نومیدکننــده را بازتولیــد می کنــد. ایــن پیــام، اغلــب 
و  می کنــد  تعجــب  و  ســرخوردگی  دچــار  را  مدیــران 
گذشــته  کــه در  کــه بیشــتر اقداماتــی  نشــان می دهــد 
انجــام داده انــد، پایــداری شــهر پویــا را میســر نکــرده و 
بــه از دســت دادن فرصت هــای مختلــف شــتاب داده 

اســت.
مشــابه  کامــا  شــهرهایی  ســاختن  حــال  در  ایــران 
رســتوران ها،  هتل هــا،  دارای  کــه  اســت  یکدیگــر 
مجتمع هــای تجــاری، پارک هــا، پیاده راه هــا، غذاهــا 
و ... یکســان هســتند و مزیتــی قابــل رقابــت را فراهــم 
کنیــد در جمعــی از مــردم بــرای مهــم  نمی کنــد. تصــور 
یــا  و جــذاب شــدن پوشــش و آرایــش، یــک بازیگــر 

کننــد. شــخصیت مهــم و مشــهوری را انتخــاب 
و  تفــاوت  آن هــا  از  یــک  هیــچ  شــرایطی  چنیــن  در   
مزیتــی نســبت بــه دیگــری نخواهــد داشــت و فرصــت 
ــه  ک ــرد؛ چــرا  ک ــق نخواهــد  ــرای خــود خل ــدی را ب جدی
همــه آن هــا مشــابه هــم هســتند و از نظــر توانایــی 
شــخصیت  بــه  شــباهتی  درونمایــه  و  قابلیــت  و 
هســتند  مقلــد  آن هــا  همــه  ندارنــد.  خــود  الگــوی 
مقلدانــش  آن جمــع  بــه  ورود  بــا  کــه  کســی  تنهــا  و 
اصلــی شــخصیت  و  برنــد  بــود،  خواهــد   متمایــز 

 است.
شــبیه  بــرای  تقلیــد  حــال  در  نیــز  ایــران  شــهرهای 
کــه  حالــی  در  هســتند؛  همدیگــر  بــه  بیشــتر  شــدن 
توانمندی هــای اجتماعــی و انســانی شــهرها، نقطــه 

اســت.  میــان  ایــن  در  فرامــوش شــده  مزیتــی 
و ســخت افزاری ضرورتــی  فیزیکــی  توســعه  هرچنــد 
و  نرم افــزار  بــه  بی توجهــی  امــا  اســت،  انکارناپذیــر 
کشــورها دســت مایه شکســت  قــدرت نــرم شــهرها و 
و  شــهرها  محصــوالت،  تنــوع  و  ســرمایه گذاری ها 

گردشــگری خواهــد شــد. رکــود  نهایتــا 

گردشگری

آبشارها
 شاهرگ حیاتی بام ایران

نــام شــهر  بــه  را می تــوان    شــهرکرد 
سرویس  گردشگری

آذین عطریان
معرفــی  نیــز  آبشــارها  و  چشــمه ها 
کــرد. ایــن شــهر بــا دارا بــودن قله هــای ســر بــه فلــک 
کشــیده، آبشــارهای فراوانــی نیــز در خــود جــای داده 
اســت. دیــدن ایــن چشــمه ها و آبشــارها بــرای هیــچ 

گردشگری خالی از جذابیت نیست. 
کوهرنگ   چشمه 

از دامنه هــای  زیــاد  بــا دبــِی آب  کوهرنــگ  چشــمه 
ــچ  ــذر از پی گ ــس از  ــرد و پ ــمه می گی ــوه« سرچش »زردک
کوهرنــگ می ریــزد  و خــم فــراوان بــه دریاچــه ســد 
کوهرنــگ وارد زاینــده رود می شــود.  و از تونــل اول 
و  چشــمه  اطــراف  طبیعــی  زیبــای  بســیار  مناظــر 
حضــور عشــایر در منطقــه، زیبایــی آن را دوچنــدان 
شــهرکرد  تــا  نیــز  کوهرنــگ  چشــمه   کرده اســت. 

کیلومتر فاصله دارد.  ۱۲۰
  چشمه برم لردگان

کیلومتــر  چشــمه برم در شــهر لــردگان بــا شــهرکرد ۱۵۰ 
آب  تامیــن  بــر  عــاوه  چشــمه  ایــن  دارد.  فاصلــه 
و  اســت  کارون  سرشــاخه های  از  یکــی  کشــاورزی، 
ــود  ــه وج ــردگان ب ــهر ل ــرای ش ــی را ب ــم انداز زیبای چش
آورده اســت. اطــراف ایــن چشــمه بــه صــورت پارکــی 
در  چشــمه  ایــن  اســت.  گردشــگران  ج  تفــر بــرای 
کــه مظهــر شــهر  محلــه ســاطح لــردگان واقــع اســت 

اســت. لــردگان 
  آبشار آتشگاه

در  و  شــهرکرد  ۱۹۰کیلومتــری  در  آبشــار  ایــن   
طــول  بــه  دره ای  در  لــردگان  شــهر  ۴۰کیلومتــری 
محــل  از  آبشــار  ایــن  مســیر  دارد.  قــرار  ۲کیلومتــر 
چشــمه تــا اتصــال بــه رودخانــه خرســان را فضایــی 
جنگلــی  گیاهــان  و  درختــان  انــواع  از  سرســبز 
ــاد و پســتی و بلندی هــای دره،  گرفتــه و شــیب زی فرا
کــرده  کوچــک متعــددی را در آن ایجــاد  آبشــارهای 
 اســت. پیونــد عناصــر طبیعــی ماننــد دره، ســبزه زار 
را  ح بخشــی  فر بســیار  فضــای  مناســب،  اقلیــم  و 
آورده  پدیــده  مــکان  ایــن  در  گــذار  و  گشــت   بــرای 

 است.
آبشار دره عشق

آبشــار دره عشــق، در منطقــه »مشــایخ« شهرســتان 
 ۱۱۰ در  دره عشــق  روســتای  مجــاورت  در  اردل 
کیلومتــری شــهرکرد واقــع اســت. ایــن آبشــار بیــش 
کارون  کنــار آن رود  از یکصــد متــر ارتفــاع دارد و در 
ــا شــالیزارهای  جــاری اســت. ایــن آبشــار در ترکیــب ب
فضــای  شــاهپوری  دورک  و  دره عشــق  روســتاهای 

آورده اســت. وجــود  بــه  را  شــگفت انگیزی 

گردشگری

کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری   
محمد غالمی

ــه  ک ــت  ــگری اس گردش ــواع  ــی از ان ــی، یک ــگری آیین گردش
ع  در ایــران طرفــداران خــاص خــود را دارد. در ایــن نــو
خــاص  آیینــی  مشــاهده  بــرای  افــراد  گردشــگری،  از 
هســتند  آن  پیــرو  خــود  کــه  آیینــی  برگــزاری  بــرای   یــا 
و  پــرورش  مهــد  دیربــاز،  از  ایــران  می کننــد.  ســفر 
هم زیســتی ادیــان مختلــف بــوده اســت. اســتان یــزد یکی 
کــه در آن پیــروان حضــرت زرتشــت  از مکان هایــی اســت 
کمــال آزادی بــه مراســم مذهبــی خــود می پردازنــد.  در 
مســلمانان،   بــا  مســالمت آمیز  هم زیســتی  ایــن  کنــار  در 
ــتند  ــم هس ــن مراس کنندگان ای ــا ــود از تماش ــلمانان خ مس
کــه آب و هــوای اســتان  و هــر ســاله خصوصــا در نــوروز 
یــزد در باالتریــن مطلوبیــت خــود بــرای ســفر قــرار دارد، 
کنــار زرتشــتیان بــرای تماشــای مراســم و  مســلمانان در 

معابــد زرتشــتیان بــه اســتان یــزد ســفر می کننــد.
کــه بســیاری از رســانه های غربــی  ایــن در حالــی اســت 
گرفتــن حقــوق  فریــاد رســوایی ایــران در خصــوص نادیــده 
دیگــر ادیــان را ســر می دهنــد؛ امــا حقیقــت امــر را بایــد 
کــه  در ســفر بــه یــزد و از دهــان خــود زرتشــتیان شــنید 
خــود  مراســم مذهبــی  بــه  احتــرام  کمــال  در  و  چگونــه 

می پردازنــد و مســلمانان نه تنهــا مزاحمتــی بــرای آن هــا 
ایجــاد نمی کننــد، بلکــه یــزد را بــه عنــوان مقصــدی بــرای 
ــت  ــک اقلی ــران، ی ــتیان ای ــد. زرتش ــاب می کنن ــفر انتخ س
کــه بــه دیــن زرتشــتی  کشــور ایــران هســتند  مذهبــی در 
معتقــد می باشــند. بیشــتر ایــن افــراد در اســتان های یــزد 
کرمــان بــه ســر می برنــد. همچنیــن در قــرن بیســتم بــر  و 
شــهرهای  در  اقلیــت  ایــن  گســترده  مهاجرت هــای  اثــر 
تهــران،  شــیراز،  اصفهــان و اهــواز نیــز حاضــر هســتند. 
کــه از زبان هــای  گویــش بهدینــی  بیشــتر زرتشــتیان بــه 

ایــران مرکــزی بــه شــمار مــی رود، تکلــم می کننــد.
  زیارتگاه مخصوص زرتشتیان

مهــم  زیارتگاه هــای  از  یکــی  یــا چک چکــو،  َچک َچــک 
کــه زرتشــتیان بــه آن  زرتشــتیان اســت. ایــن زیارتــگاه 
شهرســتان  و  یــزد  اســتان  در  می گوینــد،  نیــز  پیرســبز 
کوه هــای میــان اردکان و انجیــره قــرار دارد.  اردکان در 
چهــار  مــدت  بــه  خــرداد   ۲۴ روز  از  هرســاله  زرتشــتیان 
روز در ایــن زیارتــگاه دور هــم جمــع شــده و بــه نیایــش  
می پردازنــد و از ســویی از احــواالت هــم بــا خبــر می شــوند.
ایــن  کــه  کــه در میــان عمــوم شــهرت یافتــه  هــر چنــد 
ــه واقعیــت نزدیــک  ــا ب مراســم حــج زرتشــتیان اســت، ام
ســاختمان های  چک چــک  مجموعــه  در  نیســت. 

مجموعــه  کــه  آنجــا  از  می شــود.  مشــاهده  متعــددی 
ایــن  دارد،  زیــادی  فاصلــه  اردکان  شــهر  بــا  چک چــک 
ســاختمان ها جهــت اســکان و پذیرایــی از زائــران ســاخته 
مجموعــه  نگهــداری  و  ســاخت  می شــوند.  اســتفاده  و 
کشــور  از  ج  چک چــک توســط زرتشــتیان داخــل و خــار

می شــود. و  شــده  تامیــن 
ــزار  هــر ســال جشــن مهــرگان در ایــن زیارتــگاه جشــن برگ
گــرد  مــکان  ایــن  در  بســیاری  زرتشــتیان  و  می شــود 
یــا  »چک چــک«  نــام  می شــود  گفتــه  می آینــد.  هــم 
شــده  گرفتــه  آبــی  قطره هــای  صــدای  از  »چک چکــو« 
کنــون بــه درون یــک منبــع  کــه از صخــره ای می چکــد و ا
ذخیــره هدایــت می شــود. نیایشــگاه پیــر ســبز، امکانــات 

رفاهــی ماننــد بــرق، آب آشــامیدنی و تعــدادی اتــاق دارد 
کــه بــرای اســتراحت ســاخته شــده و بــه آن هــا »خیلــه« 
می گوینــد. در داخــل یکــی از اتاق هــا، چاهــی بــه ژرفــای 

بیــش از ۵۰ متــر وجــود دارد. 
بنــا بــه اعتقــاد زرتشــتیان در زمــان حملــه مســلمانان بــه 
ــرد(  ــت )یزدگ ــانی وق ــاه ساس ــقوط پادش ــه س ــه ب ک ــران  ای
انجامیــد، نیک بانــو، دختــر شــاه از دســت مســلمانان فــرار 
کــوه مخفــی و  کــرد و بــه ســمت اردکان آمــد و در میــان 
ناپدیــد شــد و ایــن محــل زیارتــگاه زرتشــتیان شــد. یکــی 
نیــز  )مرواریــد(  گوهربانــو  نــام  بــه  نیک بانــو  کنیــزان  از 
کــه بــا نــام پیــر  کیلومتــری وی مدفــون اســت  در چنــد 

هرپشــت معــروف اســت .

ایران، مهد احترام به ادیان 

  از ۱۵ اســفند امســال تــا ۱۵ فروردین مــاه ســال ۹۵ نزدیــک 
جنــوب  عملیاتــی  مناطــق  بــه  اصفهــان  از  نفــر  هــزار  بــه 3۰ 
کشــور اعــزام می شــوند. فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج امــام 
گفــت: افــراد اعزامــی عمدتــا از  صــادق)ع( اســتان اصفهــان 

کــه بــرای بــار اول بــه  گزینــش شــده اند  کســانی 
مناطــق عملیاتــی جنــوب کشــور اعزام می شــوند 
ــد از  ــه بازدی ــه صــورت خانوادگــی ب ــا ب کــه عموم
کشــور اعــزام  زیارتگاه هــای و یادمان هــا جنــوب 
می شــوند؛ افــراد اعــزام شــده بــرای اســکان در 
اردوگاه هــای شــهید مســعودیان اهــواز، شــهید 
کــری خرمشــهر و شــهید حیــدری دارخویــن  با

مســتقر خواهنــد شــد. 
وســیله  بــا  می تواننــد  خانواده هــا  افــزود:  مقواســاز  علــی   
نقلیــه شــخصی و بــا هماهنگــی قبلــی بــرای اســکان و غــذا 
کننــد  مراجعــه  کشــور  جنــوب  در  مربوطــه  اردوگاه هــای  بــه 
و  پایگاه هــا  در  اطاع رســانی  و  ثبت نــام  خوشــبختانه  کــه 
اصفهــان  سراســر  مســاجد  و  بســیج  مقاومــت  حوزه هــای 

راهیــان  اردوهــای  داشــت:  بیــان  وی  اســت.  شــده  انجــام 
نــور در باالتریــن ســطح ایمنــی توســط اتوبوس هــای شــرکت 
ــا هــر یــک  ــه ب ک ــه طــوری  ــار انجــام می شــود؛ ب جــوان  ســیر ایث
می شــوند؛  اعــزام  روحانــی  یــک  و  راوی  یــک  کاروان هــا،  از 
بــرای  مهدهای کــودک  برپایــی  همچنیــن 
خردســاالن بــا برنامه هــای متنــوع و بســته های 

می شــود. ارایــه  زائــران  بــه  فرهنگــی 
مقواســاز بــا اشــاره بــه اقامــه نمــاز جماعــت در 
گردشــگری شــهر اصفهــان همچــون پــل  کــز  مرا
خواجــو، میــدان امــام)ره(، ســی و ســه پــل و ... 
در روزهــای نــوروز و برگــزار جشــن میــاد حضــرت 
ــیج در  ــای بس ــر برنامه ه ــب را از دیگ ــدت ۵ ش ــه م ــرا)س( ب زه

کــرد. عیــد نــوروز عنــوان 
خیــران  حمایتــی  بســته های  امیدواریــم  داشــت:  بیــان  وی 
 توســط بســیجیان به درب منزل خانواده های نیازمند رســانده

 شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق)ع( اصفهان :

ارسال بسته های حمایتی خیران توسط بسیجیان 
کانون هــای  تاســیس  ســالگرد  بیست وســومین  در 
امــور  و  اوقــاف  کل  مدیــر  از  مســاجد  فرهنگی هنــری 

شــد. تقدیــر  اصفهــان  اســتان  خیریــه 
کیمیــای وطــن و بــه نقــل از روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 

اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل   اداره 
ــت:  ــان داش ــرزاده بی ــد جعف ــان حام اصفه
تاســیس  ســالگرد  بیست وســومین  در 
کــه  کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد 
در دبیرســتان هنرهــای زیبــای اصفهــان 
برگــزار شــد، از حجــت االســام و المســلمین 
امــور  و  اوقــاف  کل  مدیــر  صادقــی،  رضــا 

خیریــه اســتان اصفهــان قدردانــی بــه عمــل آمــد.
وی در ادامــه افــزود: همچنیــن در ایــن مراســم آیــت اهلل 
طباطبایی نــژاد، نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان 
کل  رســول زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان، ارزانــی، مدیــر 
از  دیگــر  جمعــی  و  اســامی  اســتان  ارشــاد  و  فرهنــگ 

مســئوالن حضــور داشــتند.
اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل  اداره  ســخنگوی 
کــه  تقدیــری  لــوح  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  اصفهــان 
کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اعطــا شــد،  بــه مدیــر 
و  بــه دلیــل حرکــت در مســیر شــکوفایی 
دســتیابی بــه فرهنــگ نــاب اســامی اســت 
 کــه مرهــون ســعی و تــاش وی در راســتای 
فرمایشــات  تحقــق  بــرای  ویــژه  اهتمــام 
مقــام معظــم رهبــری)دام ظلــه( مبنــی بــر 
کانون هــای فرهنگــی  لــزوم توجــه بــه امــر 

و هنــری اســتان بــوده اســت.
تقدیــر  لــوح  ایــن  گفــت:  ادامــه  در  جعفــرزاده  حامــد 
وزیــر  مشــاور  ســلیمانی،  رضــا  حمیــد  امضــای  بــه 
عالــی  ســتاد  دبیــر  و  اســامی   ارشــاد  و  فرهنــگ 
کشــور منقــوش   کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد 

شده است.

7معارف و گردشگری چهار شنبـــــه  19 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 113آبشارها، شاهرگ حیاتی بام ایران ســـــال دوم       ݡسݒ

کشور  کانون های مساجد  تجلیل  ستاد عالی 
کل اوقاف استان اصفهان از مدیر 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نــام : 1- حمیــد 2- محمــد باقــر نــام خانوادگــی: 1- قنبــری نصــر آبــادی 2- احمدیــان 
اقامــت: مجهــول  آزاد نشــانی محــل   : زاد 2- غالمرضــا شــغل  پــدر: 1- شــیر نــام 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام : حســین نــام خانوادگــی : جعفــری  نــام پــدر: 
محمــد شــغل: آزاد نشــانی محــل اقامــت : اصفهــان : کمشــچه ، خ مســجد جامــع 
یــخ  کوچــه شــهید رســول جعفــری پ 16 محکــوم بــه بــه موجــب رای شــماره 846تار
94/8/30 حــوزه 18  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 
اســت . محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه : پرداخــت تضامنــی مبلــغ پانــزده میلیــون 
یــال( بــه عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت یکصــد و هشــتاد هــزار  یــال )15/000/000 ر ر
یــال( بــه عنــوان خســارت دادرســی بــه پرداخــت خســارات تاخیــر  یــال )180/000 ر ر
یــخ ســر رســید چــک 240598 – 94/5/20 لغایــت زمــان وصــول و ایصــال  تادیــه از تار
در حــق خواهــان و نیــم عشــر اجــرای احــکام صــادر و اعــالم مــی گــردد/  مــاده 34 
ــوم  ــد ، محک ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام : همی ــرای اح ــون اج قان
وز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای  علیــه مکلــف اســت ظــرف ده ر
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد،  بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــو
د را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد  بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــو
یحــا اعــالم نمایــد.  شــماره : 35720/ م الــف دفتــر شــعبه 18  و اگــر مالــی نــدارد ، صر

مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام : علیرضــا نــام خانوادگــی: واعــظ نشــانی محــل 
نــام خانوادگــی :  نــام : ســارا  لــه:  المــکان مشــخصات محکــوم  اقامــت: مجهــول 
نصراصفهانــی نشــانی محــل اقامــت : اصفهــان – خیابــان خاقانــی کــوی مهدیــه – 
کــوی شــهید صادقــی بــن بســت ممیــز پــالک 139 محکــوم بــه بــه موجــب رای شــماره 
یــخ 94/8/30 حــوزه 33  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه  1371تار
قطعیــت یافتــه اســت . محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه : پرداخــت مبلــغ 35/000/000 
ینــه دادرســی در  یــال بابــت هز یــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ 190/000 ر ر
ــه و پرداخــت نیــم عشــر اجرایــی / مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام :  حــق محکــوم ل
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
وز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد  ده ر
ــد و  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت  در صورتــی کــه خــو
د را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد  مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــو
یحــا اعــالم نمایــد.  شــماره : 35721/ م الــف دفتــر شــعبه 33 مجتمــع شــماره  ، صر

دو شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام : مهــدی نــام خانوادگــی: یکرنگــی نشــانی محــل 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام : اصغــر نــام خانوادگــی : 
کاظمــی نشــانی محــل اقامــت : اصفهــان – خ احمــد آبــاد مقابــل بانــک ملــت ســابق 
یــخ  تار  2022/94 شــماره  رای  موجــب  بــه  بــه  محکــوم  تــاک   غذایــی  مــواد  ســوپر 
94/3/19 شــعبه 45 دادگاه عمومــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه 
قطعیــت یافتــه اســت . محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه : محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ 
ینــه نشــر  ینــه دادرســی و هز یــال هز یــال بابــت اصــل خواســته و 170/000 ر 4/000/000 ر
یــخ 93/8/19تــا  آگهــی بــا احتســاب اجــرای احــکام و خســارت تاخیــر تادیــه از تار

یــخ اجــرای حکــم و نیــم عشــر دولتــی . مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن  تار
وز  کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده ر
مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت  کــه خــو
یحــا  د را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد ، صر جامــع دارایــی خــو
اعــالم نمایــد.  شــماره : 35722/ م الــف دفتــر شــعبه 45 مجتمــع شــماره یــک شــورای 

حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

گهی ابالغ آ
ونده : 9409980358600831  شماره در خواست : 9410460358600026 شماره پر
آقای  اینکه  به  نظر   1394/12/03  : تنظیم  یخ  تار  940850  : شعبه  بایگانی  شماره 
یم و مهرداد جعفری به اتهام جعل و استفاده از سند  زند عبد الکر ساره بوشهری فر
زند  ونده کالسه 940850 ب 7 موضوع شکایت میثم شکری ساز فر مجعول در پر
یه بواسطه  پرسی تحت تعقیب هستند و ابالغ احضار از طرف این باز  ، غالمرضا 
اجرای  در  بدینوسیله   . است  نگردیده  ممکن  ایشان  اقامت  محل  دن  نبو معلوم 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
پرسی  باز آگهی در شعبه 7  انتشار  یخ  تار از  یکماه  تا ظرف مدت  ابالغ  نامبرده  به 
مجتمع  کهندژ  خ  در  واقع  اصفهان   4 شماره  مجتمع  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
د. در  شماره 4 دادسرای اصفهان ، جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شو
یخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد  صورت عدم حضور پس از یکماه از تار
ینه انتشار بر عهده دادگستری اصفهان می باشد. شماره : 34932/م الف  آمد. هز

پرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – مهدی اسماعیلی باز

گهی احضار آ
 : زند  زند: حیدر شکایتی علیه آقای مهدی جعفری فر چون آقای مجید بهرامی فر
وع  یق نا مشر رضا مبنی بر مشارکت در انتقال منافع مال غیر و تحصیل مال از طر
ونده به کالسه 941310 ب 1 این  ده که پر به مبلغ 6 ش میلیون تومان  مطرح نمو
المکان می باشند حسب  اینکه متهمان مجهول  به  لذا نظر  پرسی ثبت گردیده  باز
های  وزنامه  ر از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده 
د و از متهمان مذکور دعوت به عمل می آید ظرف  کثیراالنتشار طبع و نشر می شو
د به این مرجع مراجعه  مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خو
د.  نمو خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادسرا  حضور  عدم  صورت  در  نمایند 
پرسی دادسرای عمومی و انقالب  شماره : 34942/م الف مدیر دفتر شعبه اول باز

ناحیه 4 کهندژ

گهی احضار آ
زند:  آقای سید سعید موسوی فر : 94/5752/140401/246/ ک 15چون  شماره 
بر  مبنی  حسنعلی   : زند  فر آبادی  میر  قاسمی  احمد  آقای  علیه  شکایتی  تقی  سید 
مطرح   11 225/13ج  ی  شماره  به  پراید  دستگاه  یک  به  نسبت  امانت  در  خیانت 
پرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه  ونده به کالسه فوق ب 1 این باز ده که پر نمو
آیین دادرسی کیفری  المکان می باشند حسب ماده 174 قانون  متهمان مجهول 
از  و  د  شو می  نشر  و  طبع  کثیراالنتشار  های  وزنامه  ر از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
آگهی جهت  از نشر  یکماه پس  آید ظرف مدت  به عمل می  متهمان مذکور دعوت 
حضور  عدم  صورت  در  نمایند  مراجعه  مرجع  این  به  د  خو اتهام  به  پاسخگویی 
دفتر  مدیر  الف  34941/م   : شماره  د.  نمو خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادسرا 

پرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 کهندژ شعبه اول باز

قایان حمزه حبیبی و فرزاد ضامنی و حمزه رضایی  گهی ابالغ به آ آ
زاد ضامنی  فر  -2 و  وند((  1- حمزه حبیبی ))حسین حسین  آقایان  اینکه  به  نظر 
 -2- کالهبرداری   -1 اتهام  به   – زند  فر رضایی  حمزه   -3  – وند((  حسین  ))علی 
کالهبرداری – 3- معاونت در کالهبرداری               حسب شکایت آقای علی محبی 
ونده کالسه / 940208 ب 23 و 940342  پرسی در پر زند مهدی از طرف این باز فر
دن محل اقامت وی ممکن  یه بواسطه معلوم نبو ب 23 تعقیب است و ابالغ احضار
مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   174 ماده  اجرای  در  بدینوسیله   ، نگردیده 
پرسی  باز  23 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  ماه  یک  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به 
دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به 
یخ انتشار  د. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تار اتهام خویش حاضر شو
شعبه  پرس  باز الف  34924/م  گردید.شماره:  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی 

یم شاهرخ 23 دادسرای عمومی اصفهان – عبد الکر
قای حسین آزادانی نژاد گهی ابالغ به آ آ

ونده : 9409980365301424  شماره در خواست : 9410460365300078 شماره پر
آقای  اینکه  به  نظر   1394/12/06  : تنظیم  یخ  تار  941453  : شعبه  بایگانی  شماره 
نصر  حمید  شکایت  حسب  توهین  اتهام  به  رجبعلی  زند  فر نژاد  آزادانی  حسین 
ونده کالسه 941453 د 34 تحت  زند رضا از طرف این دادسرا در پر اصفهانی فر
دن محل اقامت او ممکن نگردیده  یه بواسطه معلوم نبو تعقیب است و ابالغ احضار
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
یخ انتشار آگهی در  در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تار
شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان ، جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از  د. در صورت عدم حضور پس  حاضر شو
ینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت  قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هز
الف دادیار شعبه 34 مجتمع شماره 2 دادسرای  : 34940/م  می گردد./ شماره 

عمومی و انقالب اصفهان – حسن کاظمی
قای جواد اصغر زاده  گهی ابالغ به آ آ

ونده : 9309980365302063  شماره در خواست : 9410460365300077 شماره پر
آقای  اینکه  به  نظر   1394/12/06  : تنظیم  یخ  تار  932068  : شعبه  بایگانی  شماره 
یب  یب عمدی حسب شکایت محسن غر اتهام تخر به   - زند  فر زاده  جواد اصغر 
ونده کالسه 932068 د 34  زند اله مراد از طرف این دادسرا در پر شی کاهیدان فر
دن محل اقامت او ممکن  یه به واسطه معلوم نبو تحت تعقیب است و ابالغ احضار
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
یخ انتشار آگهی در  انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تار
شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی  اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از  د. در صورت عدم حضور پس  حاضر شو
ینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت  قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هز
می گردد./ شماره : 34938/م الف دادیار شعبه 34 مجتمع شماره 2 دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان – حسن کاظمی
قای افروزحق نژاد  گهی ابالغ به آ آ

ونده : 9409980365301865  شماره در خواست : 9410460365300079 شماره پر
آقای  اینکه  به  نظر   1394/12/06  : تنظیم  یخ  تار  941896  : شعبه  بایگانی  شماره 
زند رمضانعلی به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت محمد  وز حق نژاد فر افر
ونده کالسه 941896 د 34 تحت  زند رضا از طرف این دادسرا در پر متین گلی  فر
ممکن  او  اقامت  محل  دن  نبو معلوم  واسطه  به  یه  احضار ابالغ  و  است  تعقیب 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
یخ انتشار آگهی در  انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تار
شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی  اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 

اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از  د. در صورت عدم حضور پس  حاضر شو
ینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت  قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هز
می گردد./ شماره : 34939/م الف دادیار شعبه 34 مجتمع شماره 2 دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان – حسن کاظمی
گهی ابالغ آ

ونده : 9409980358600847  شماره در خواست : 9410460358600027 شماره پر
آقای  اینکه  به  نظر   1394/12/04  : تنظیم  یخ  تار  940867  : شعبه  بایگانی  شماره 
ذ بر خالف حق منتهی به اخذ مبلغ  د به اتهام اعمال نفو و زند فر رسول نصیری فر
ونده کالسه 940867 ب 7 موضوع شکایت هوشنگ خدایی  یال در پر ده میلیون ر
یه  احضار ابالغ  و  هستند  تعقیب  تحت  پرسی  باز این  طرف  از  حسینعلی،  زند  فر
در  بدینوسیله   . است  نگردیده  ممکن  ایشان  اقامت  محل  دن  نبو معلوم  بواسطه 
اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
 7 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  مدت  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب 
کهندژ  خ  در  واقع  اصفهان   4 شماره  مجتمع  انقالب  و  عمومی  دادسرای  پرسی  باز
اتهام خویش حاضر  به  پاسخگویی  ، جهت  مجتمع شماره 4 دادسرای اصفهان 
قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  د.  شو
ینه انتشار بر عهده دادگستری اصفهان می باشد. شماره :  بعمل خواهد آمد. هز
– مهدی  پرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  34930/م الف باز

اسماعیلی
گهی ابالغ آ

ونده : 9409980358600826  شماره در خواست : 9410460358600025 شماره پر
آقای  اینکه  به  نظر   1394/12/03  : تنظیم  یخ  تار  940845  : شعبه  بایگانی  شماره 
و سواری  در به خو امانت نسبت  در  اتهام خیانت  به  یادگار  زند  فر آقا طاهری  محمد رضا 
ونده کالسه 940845 ب 7 موضوع شکایت  سمند به شماره انتظامی 521د13 ایران 11در پر
زند علی اکبر، از طرف این بازپرسی تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه  اصغر خشمه فر
دن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است . بدینوسیله در اجرای ماده  بواسطه معلوم نبو
115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
جهت   ، اصفهان  دادسرای  شماره 4  مجتمع  کهندژ  خ  در  واقع  اصفهان  شماره 4  مجتمع 
د. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ  پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شو
انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگستری اصفهان می 
باشد. شماره : 34931/م الف بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – 

مهدی اسماعیلی
آگهی ابالغ

9409980350600630شماره  ونده:  پر 9410100350613894شماره  ابالغیه:  شماره 
وکالت  با  سنجری  لیال  خواهان   1394/12/08 تنظیم:  تاریخ   940707 شعبه:  بایگانی 
زهریان  جواد  و  نیا  شفیعی  ملیحه  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  وزیری   فریبا  خانم 
دادگاه  تقدیم  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به 
به شعبه 6 دادگاه  ده که جهت رسیدگی  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه  
9409980350600630ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/01 و ساعت 08:30تعیین 
دن خوانده ملیحه شفیعی نیا و درخواست خواهان  شده است. به علت مجهول المکان بو
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و 
د تا خوانده فوق  دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د  از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو از نشر آگهی و اطالع  پس 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  حقوقی  دادگاه  الف  34950/م   گردد.شماره: 

 اصفهان 



کارشناسان تغذیه؛ گفته  به 

خواص
تخم هندوانه 

هندوانــه  تخــم  تغذیــه،  کارشناســان  گفتــه  بــه 
کــه بــرای  حــاوی مقادیــر زیــادی مــواد مغــذی اســت 

ســامت بــدن مفیــد هســتند.
نوشــیدن  نیـــوز   علمی  جــام  ســرویس  گــزارش  بــه 
هندوانــه  خــوردن  یــا  هندوانــه  آب  لیــوان  یــک 
بلکــه  می شــود،  معــده  پرشــدن  موجــب  نه تنهــا 
ــا  ــد؛ ام ــا می کن ــز احی ــه را نی ــن رفت ــذی از بی ــواد مغ م
نبایــد از خــواص  مغــذی تخــم هندوانــه هــم غافــل 

شــد.
کمــک  خــون  فشــار  کاهــش  بــه  هندوانــه  تخــم   
می کنــد. تخم هــای هندوانــه منبــع غنــی ســیترالین 
کــه دارای خاصیت  اســیدآمینه غیرضــروری هســتند 
نه تنهــا  اســیدآمینه  ایــن  اســت.  خــون  ضدفشــار 
می شــود  شــاهرگی  خــون  فشــار  کاهــش  موجــب 
کســیدنیتریک  ا آزاد شــدن  افزایــش  بلکــه موجــب 
کنتــرل فشــار خــون  هــم می شــود و بدیــن ترتیــب بــه 

می کنــد. کمــک 
 تخم هــای هندوانــه دارای تاثیــر حفاظتــی از قلــب 
همیــن  بــه  و  هســتند  هــم  کسایشــی  ضدا تاثیــر  و 
کاهــش می دهنــد.  خاطــر ریســک بیمــاری قلبــی را 
بیمــاری  معــرض  در  کــه  افــرادی  بــه  رو  ایــن  از 
می شــود  توصیــه  دارنــد،  قــرار  قلبی-عروقــی 
غذایی شــان  رژیــم  در  را  هندوانــه  تخــم   مصــرف 

قرار دهند.
اســیدهای  حــاوی  هندوانــه  تخم هــای   
چــرب  اســیدهای  نشــده،  اشــباع  مونــو  چــرب 
 ۳ ُامــگا  چــرب  اســیدهای  و  نشــده  اشــباع  پلــی 
کاهــش  بــه  نه تنهــا  چربی هــا  ایــن  هســتند. 
بلکــه  می کننــد،  کمــک   LDL کلســترول  ســطح 
هــم  کلســترول  داشــتن  نگــه  کنتــرل  تحــت   در 

نقش دارند.
کمــک بــه درمــان   از دیگــر خــواص تخــم هندوانــه، 

کتریایــی اســت.  عفونــت با
گیاهــی  شــیمیایی  مــواد  حــاوی  هندوانــه  تخــم 
کــه بــه عنــوان عامــل احتمالــی ضدمیکروبــی  اســت 
بــا  مقابلــه  بــه  رو  ایــن  از  و  می کنــد  عمــل 
کمــک می کنــد؛ همچنیــن  کتریایــی  عفونت هــای با
و  کسایشــی  ضدا ترکیبــات  دارای  هندوانــه  تخــم 
کــه بــه درمــان التهــاب مجــاری  ضدالتهابــی اســت 

می کنــد. کمــک  ادراری 

معرفی عضو جدید خانواده 
کسیژن آرکاس ا

میــان  در  بیشــتر  آرکاس  هوشــمند  گوشــی های 
قــرار  بــازار  متوســط  و  پاییــن  رده  نمونه هــای 

 . نــد می گیر
نــام آرکاس  بــه  ایــن شــرکت  جدیدتریــن محصــول 
تلفــن  پــی  در  کــه  کاربرانــی  بــرای  کســیژن  ا  50d
همراهــی ارزان بــا مشــخصات قابــل قبــول هســتند، 

باشــد. توجــه  جالــب  می توانــد 
گوشــی هوشــمند، جدیدتریــن عضــو خانــواده   ایــن 
کــه بــه عنــوان محصولــی فــوق نــازک  کســیژن اســت  ا

و ســبک وزن معرفــی شــده اســت.
کســیژن بــه  گــزارش عصــر ایــران، آرکاس 50d ا بــه 
 MTK674۳ پردازنــده هشــت هســته ای مدیاتــک
 ARM T720 گرافیکــی  پردازنــده  پشــتیبانی  بــا 
گیگابایــت حافظــه رم  MP۳ مجهــز شــده اســت. 2 
بــا قابلیــت  گیگابایــت  و حافظــه ذخیره ســازی ۳2 
دیگــر  از  حافظــه  کارت  شــکاف  طریــق  از  افزایــش 
گوشــی دو ســیم کارته اســت؛ البتــه  مشــخصات ایــن 
کارت حافظــه بــا ســیم کارت دوم مشــترک  جایــگاه 
اســت و از ایــن رو بــه طــور همزمــان قابــل اســتفاده 

نیســتند.
ــا  ــه نمایشــگر 5 اینچــی IPS ب کســیژن ب آرکاس 50d ا
کــم پیکســل ppi 440، دوربیــن  وضــوح 1080p و ترا
ــا فوکــوس خــودکار و فلــش  ــی 1۳ مگاپیکســلی ب اصل
از  پشــتیبانی  LED، دوربیــن جلــو 5 مگاپیکســلی، 
باتــری  و  بلوتــوث 4  ارتباطــی،  نســل چهــار شــبکه 
یــون لیتیــوم 2,100 میلی آمپــر ســاعتی مجهــز شــده 

ــت.  اس
گوشــی هوشــمند نســخه 5 سیســتم عامــل  در ایــن 
و  شــده  گرفتــه  کار  بــه  پــاپ  اللــی  یعنــی  اندرویــد 
 6 اندرویــد  از  خبــری  عرضــه  زمــان  در  متاســفانه 

نیســت. مارشــملو 
کســیژن برچســب قیمــت 150 دالری را  آرکاس 50d ا
کنگــره جهانــی موبایــل 2016  یــدک می کشــد و طــی 

گرفــت. در معــرض دیــد عمــوم قــرار خواهــد 

دانستنی

پیر زن: همه سرمایه ام 
را سر یک »مرغ« به باد دادم

کنیــد؛ بدبخــت شــدم؛ زندگــی ام  کمکــم  شــما را بــه خــدا 
غ طــا« را  کســانی »مــر نابــود شــده اســت. نمی دانــم چــه 
غ همــه ســرمایه ام بــود. ســال های  دزدیده انــد. آن مــر
ســال زحمــت کشــیدیم، تــاش کردیــم و حتــی ارثیه پدر 
غ« بــه  و مادرمــان را فروختیــم؛ امــا همــه را ســر یــک »مــر

بــاد دادیــم... .
نقــل  بــه  نیـــوز  جــام  حــوادث  ســرویس  گــزارش  بــه 
اشــک  شــدت  بــه  کــه  حالــی  در  پیــرزن  خراســان  از 
کانتــری روی صندلــی  کمــک مــددکار  می ریخــت، بــا 
بــه  کاش  می کــرد  عنــوان  کــه  حالــی  در  و  نشســت 
از  نگهــداری  بــرای  حداقــل  یــا  نمی رفتــم  مســافرت 
ســرمایه ام فکــر بهتــری می کــردم، بــه تشــریح چگونگــی 

پرداخــت. تلــخ  حادثــه  ایــن  وقــوع 
گوشــه چــادر  کمــی  آرام تــر شــده بــود،  بــا  کــه دیگــر   او 
کارشــناس  بــه  و  کــرد  ک  پــا را  صورتــش  اشــک های 
گفــت: خیلــی وقــت  کانتــری ســجاد مشــهد  اجتماعــی 
کــه بــه مســافرت نرفتــه بودیــم؛ در ایــن مــدت،  بــود 
فقــط بــه فکــر ســر و ســامان دادن بــه وضعیــت و زندگــی 
کمــی  از مشــکات و  فرزندانمــان بودیــم تــا اینکــه وقتــی 
گرفتیــم  درگیری هــای زندگــی راحــت شــدیم، تصمیــم 

چنــد روزی بــه مســافرت برویــم.
کــه ذهنــم را   در ایــن میــان، مهــم تریــن موضوعــی 
کــه  کــرده بــود و روحــم را آزار مــی داد، ایــن بــود  درگیــر 
»طاهایــم را کجــا پنهــان کنــم!« بارها شــنیده بــودم که 
کنــد؛  کســی بــه همیــن راحتــی اعتمــاد  انســان نبایــد بــه 
چــرا کــه امــکان دارد هــر فــردی وسوســه شــود و بــا دیــدن 

آن همــه طــا بــه فکــر »خیانــت در امانــت« بیفتــد.
گذاشــتن طاهــا    بــه همیــن دلیــل نیــز از بــه امانــت 
بــه  را  آن هــا  حتــی  و  شــدم  منصــرف  دیگــران  نــزد 
را  مکانــی  کــه  کــردم  فکــر  خیلــی  نســپردم.  دختــرم 
کــردن طاهــا از دســت دزدان احتمالــی  بــرای پنهــان 
پس انــداز  و  ســرمایه  تنهــا  طاهــا  کــه  چــرا  بیابــم؛ 
زندگــی ام بــود؛ ولــی مــکان درســتی را پیــدا نمی کــردم 
ح نقشــه ای  ــا طــر ــا اینکــه فکــری بــه ذهنــم رســید و ب ت
گرفتــم طاهــا  کســی از آن خبــر نداشــت، تصمیــم  کــه 
آن بــه  کــس  هیــچ  عقــل  کــه  بگــذارم  جایــی  در   را 

 نرسد.
کــردم و ســپس لــوازم قابــل حمــل   ایــن نقشــه را اجــرا 
منــزل  بــه  را  تلویزیــون، جاروبرقــی و...  ماننــد  دیگــر 
کــردم؛  گاوصنــدوق را هــم عــوض  دختــرم بــردم. رمــز 
کــه شــی باارزشــی داخــل آن نبــود و ســپس بــا  در حالــی 
خیــال راحــت عــازم ســفر شــدیم؛ امــا چنــد روز بعــد وقتــی 
گهــان دنیــا  از مســافرت و تفریــح بــه خانــه بازگشــتیم، نا
روی ســرم خــراب شــد. همــه وســایل باقــی مانــده در 
 منــزل بــه هــم ریختــه بــود و از دســتبرد دزدان حکایــت 

داشت.
 در ایــن میــان، چــون ســارقان چیــزی بــرای ســرقت 
پیــدا نکــرده بودنــد، فقــط مــواد غذایــی داخــل یخچــال 
کــردم  بــاز  را  کــرده بودنــد. وقتــی در فریــزر  را ســرقت 
کــه مــن طاهایــم را در  خانــه دور ســرم چرخیــد؛ چــرا 
یــک کیســه پاســتیکی پیچیــده و آن هــا را داخــل شــکم 
بــودم. حــاال  گذاشــته  فریــزر  غ هــای درون  از مر یکــی 
ــا ایــن نقشــه آبکــی، همــه امــوال و ســرمایه ام را از  کــه ب
ایــن شــرایط اقتصــادی  دســت داده ام، نمی دانــم در 
کمــی  بیشــتر فکــر می کــردم و امــوال  کاش  کنــم.  چــه 

باارزشــم را...  .
شــایان ذکــر اســت بــا تشــکیل پرونــده، شــکایت ایــن زن 
در دایــره تجســس کانتــری ســجاد مشــهد مــورد بررســی 

و تحقیــق قــرار گرفــت.

کثیف ترین کودک ربا
گروگان گیــر  دام  از  شــرایطی  در  نوجــوان  پســر  ایــن 
کــه دوســت پــدرش در اجــرای  آشــنا نجــات یافــت 

کام مانــد. نقشــه ســیاه و اذیــت و آزار وی نــا
در  هراســانی  مــرد  اســفندماه،  پانزدهــم  شــامگاه 
گم شــدن پســر 10 ســاله اش بــه  تمــاس بــا پلیــس 110، 

نــام محمدرضــا را خبــر داد.
گفــت: »محمدرضــا هــر روز بعــد از مدرســه   ایــن مــرد 
از  کــه یکــی  کارگاه خیاطــی می رفــت  بــه  کار  بــرای 
آخــر  ماه هــای  در  و  اســت  کــرده  معرفــی  دوســتانم 
ســال تــا ســاعت 9 شــب آن جــا می مانــد؛ امــا امشــب 
پســرم ســاعت 7:30 غــروب بــه خانــه آمــد و بــار دیگــر 

ــاز نگشــت.«  ــه بیــرون رفــت و دیگــر ب از خان
امــا  کردیــم؛  جســت وجو  را  جــا  »همــه  افــزود:  وی 
اســت. صاحــب کارش هــم  نشــده  پیــدا  او  از  اثــری 
گفتــه او غــروب دیگــر بازنگشــته اســت.نگران پســرم 

هســتم.« 
بــا ادعــای ایــن پــدر، تحقیقــات پلیــس بــرای یافتــن 
ایــن پســر نوجــوان آغــاز شــد و ســاعت 3:30 بامــداد 
 159 کانتــری  مأمــوران  اســفندماه،   16 یکشــنبه 
گمشــده را بــا صــورت و دســت و پــای  بی ســیم، پســر 
بســته در خانــه مجــردی خــان آقــا، دوســت نزدیــک 

کردنــد. کارش پیــدا  پــدرش و معــرف او بــه محــل 
بــا توجــه بــه شــواهد بــه دســت آمــده، شــکی باقــی 
کــه پلیــس در برابــر یــک پرونــده آدم ربایــی  نمانــد 
صاحبخانــه  مــدارک  ایــن  بــا  اســت.  گرفتــه  قــرار 
امــا  شــد؛  دســتگیر  26ســاله  »خان آقــا«،  نــام  بــه 
تکذیــب را  آدم ربایــی  هرگونــه  شــواهد  وجــود   بــا 

کرد.  
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شــکل گیری  و  تربیــت  در  خانــواده  در  فرزنــدان  ترتیــب 
شــخصیت فرزنــدان و البتــه رفتــار والدیــن تاثیرگــذار اســت. 
فرزنــدان بــر اســاس اینکــه فرزنــد چنــدم خانــواده هســتند 
کــه ایــن رفتار هــا دالیــل  ــی از والدیــن می بیننــد  ــار متفاوت رفت

دارد. مشــخصی 
 وقتــی فرزنــد اول خانــواده بــه دنیــا می آیــد، پــدر و مــادر بســیار 

خوشــحال هســتند و فرزنــد خــود را بهتریــن و اســتثنایی ترین 
بچــه می داننــد. ایــن احســاس بــه دالیــل مختلفــی بــه وجــود 
کــه اولیــن آن بــه دلیــل بی تجربگــی در رونــد رشــد  می آیــد 
کــه  کــودکان اســت. والدیــن چــون در جریــان ریــز اتفاقاتــی 
طــی رشــد فرزنــد می افتــد قبــل از ایــن نبوده انــد، تصورشــان 
کــه فقــط فرزنــد آن هــا دارای ایــن رفتــار اســت؛  بــر ایــن اســت 
کــه فرزندشــان منحصــر بــه فــرد  بــرای همیــن فکــر می کننــد 
کــه معمــوال والدیــن می خواهنــد  اســت. دلیــل دوم ایــن اســت 
کــه هنــوز بچــه دار  بهتریــن والدیــن باشــند. زن و شــوهری 
یــا  می بیننــد  گریــه  حــال  در  را  کودکــی  هــرگاه  نشــده اند، 
کودکــی را در حــال رفتــار ناشایســتی می بیننــد، بــا خــود  وقتــی 
کــه بــه  کــه عجــب والدیــن بی مســئولیتی دارد؛ مــن  می گوینــد 
کــه  هیچ وجــه نمی گــذارم فرزنــدم این گونــه شــود؛ در حالــی 
ــزو  ــت و ج ــه بچه هاس ــرای هم ــا ب ــا و رفتار ه ــی از اتفاق ه خیل
رونــد رشــدی آن هاســت. آن هــا در ابتــدا بــا خــود می گوینــد من 

کــه فرزنــدم بهتریــن باشــد و در تربیــت او ماننــد  کاری می کنــم 
ــه ماهیــت  ک ــی  ــار نمی کنــم؛ در صورت ــدر و مادرهــا رفت بقیــه پ
ــدر و مــادری یــك چیــز اســت و آن تربیــت و پــرورش روحــی  پ
و جســمانی همه جانبــه فرزنــد یــک چیــز دیگــر. هیــچ والدیــن 
کــه هیــچ  و فرزنــدی خالــی از اشــکال نیســتند؛ بــه ایــن دلیــل 

کامــل نیســت. انســانی 
والدیــن وقتــی دارای اولیــن فرزنــد خــود می شــوند، احســاس 
کامــا منحصربه فــرد  فرزندشــان  و  کــه خودشــان  می کننــد 
کــه بایــد بداننــد رونــد رشــدی متعــادل  هســتند؛ در حالــی 
کــه در همــه یکســان اســت )البتــه  کــودکان رونــدی اســت 
مســایل  بــه  کــه  دارنــد  هــم  کمــی   بــا  بســیار  تفاوت هــای 
کلــی می تــوان از یــك  مختلــف مربــوط می شــوند؛ امــا به طــور 
رونــد طبیعــی نــام بــرد(. ایــن دانــش بــا چیــزی غیــر از مطالعــه 
کاردان صــورت نمی گیــرد. شــما بــه عنــوان  و مشــاوره بــا افــراد 
کــه فرزندتــان چــه موقــع بــه پزشــك  والدیــن بایــد بدانیــد 

احتیــاج دارد و چــه موقــع مثــا یــك دل درد ســاده دارد و اینهــا 
در اولیــن فرزنــد احتیــاج بــه مطالعــه و دقــت فراوانــی دارد؛ چرا 

ــتید. ــه هس ــا بی تجرب کام ــما  ــه ش ک
پــدران و مــادران بی تجربــه  کــه  ایــن دلیــل  بــه  نمی تــوان 
کــه هــر طــور خواســتند بــا فرزنــد  هســتند، بــه آن هــا حــق داد 
اول رفتــار کننــد و هــر تجربــه ای را بــا هــر آزمایشــی می خواهنــد 
بــا فرزنــد اولشــان بــه دســت آورنــد. گاهــی والدیــن بــه فرزندان 
کــه باعــث از بیــن  خــود ضربــات جبران ناپذیــری می زننــد 
رفتــن مقطعــی از زندگــی فرزندشــان می شــود؛ مثــا فرزنــدی 
کــه هیــچ تجربــه ای  اســت و والدینــی  بلــوغ  کــه در دوران 
ج  ندارنــد و حساســیت شــدیدی در تربیــت فرزندشــان بــه خــر
کــه تمــام ایــن  گفتــه پیداســت  کنیــد؛ نا می دهنــد را تصــور 
اینکــه  بــدون  را  فرزندشــان  کــه  می شــود  باعــث  مســایل 
کمکــی  بخواهنــد آزار دهنــد و نتواننــد در ایــن دوران بــه او 

ــند. ــت باش ــا او دوس ــد و ب کنن

کودکتان  در تربیت 
کنید کارشناسان مشورت  با 

اصفهان
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 ابری

 مهنــدس احمــد صادقــی در حاشــیه آییــن درختــکاری در 
ذوب آهــن طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت 
بــه اجــرای پروژه هــای مختلــف زیســت محیطی نگاهــی 
ویــژه دارد، اظهــار داشــت: ذوب آهــن در زمینــه فضــای 
کــه  ســبز دارای 16 هــزار و 500  هکتــار فضــای ســبز بــوده 
گفــت بزرگ تریــن جنــگل مصنوعــی جهــان در  می تــوان 

می شــود. محســوب  فوالدســازی  کارخانه هــای  بیــن 
وی افــزود: مــا در تــاش هســتیم تــا میــزان آالیندگــی ای 
کارخانــه در طبیعــت منتشــر  کــه توســط فعالیــت ایــن  را 
کنیــم و از ایــن رو بــا حجــم 16 هــزار و 500  کنتــرل  می شــود، 
کنتــرل آالیندگــی پــا بــه میــدان  هتــکار درختــکاری بــرای 
عــاوه  کــرد:  خاطرنشــان  صادقــی  مهنــدس  نهاده ایــم. 
زمیــن  در  درختــکاری  انجــام  بــرای  موجــود،  فضــای   بــر 
کــه بــه دلیــل  8 هــزار هکتــاری ذوب آهــن نیــز برنامــه داریــم 
کمبــود بودجــه و منابــع مالــی، اجــرای آن در ســال جــاری 
امکان پذیــر نبــود و در تــاش هســتیم بــا برنامه ریــزی در 

ســال آینــده ایــن مقــدار زمیــن درختــکاری شــود.
تــاش  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  آهــن  ذوب  عامــل   مدیــر 

کاهــش آالیندگــی در قســمت فوالدســازی  ذوب آهــن بــرای 
در  آالیندگــی  کاهــش  بــرای  کــرد:  تصریــح  شــرکت  ایــن 
آلمانــی  یــک شــرکت  بــا  قــراردادی  قســمت فوالدســازی، 
منعقــد شــده اســت؛ امــا ایــن شــرکت بــرای اجــرای پــروژه 
کــه در مدت زمــان  کنورتــور 2 مشــکاتی داشــت  غبارگیــر 
گذشــته بــه نتیجــه دســت نیافتــه بــود. وی افــزود: بــر ایــن 
اســاس اخطــاری از ســوی ذوب آهــن بــه شــرکت آلمانــی 
گــر ایــن پــروژه بــه نتیجــه نمی رســید، مــا  کــه ا داده شــد 
کــرد . در نتیجــه   قــرار داد را لغــو و ادعــای خســارت خواهیــم 
غبارگیــر  پــروژه  و  شــده  کار  بــه  مشــغول  آلمانــی  شــرکت 
کنورتــور  1 و ۳ نیــز  کنورتــور 2 را بــه اتمــام رســانده و جهــت 
کــه امیدواریــم در 6 مــاه اول ســال آینــده  کارکــرده  شــروع بــه 

کنورتــور نیــز نصــب شــود. غبارگیــر ایــن دو 
روز  گرامیداشــت  مراســم،  ایــن  در  نیــز  ســجاد  مهنــدس 
حفاظــت  فرهنــگ  نهادینه ســازی  جهــت  را  درختــکاری 
گفــت: ذوب آهــن  ــع طبیعــی بســیار مهــم دانســت و  از مناب
فــوالدی  محصــوالت  تولیــد  بــا  همــگان  را  اصفهــان 
امــر  در   ، تولیــد  بــر  عــاوه  شــرکت  ایــن  امــا  می شناســند؛ 
توســعه فضــای ســبز نیــز، اقدامات شایســته ای انجــام  داده 

اســت .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مهنــدس صادقــی در دوره قبلــی 

آهــن   ذوب  در  خــود  مدیریــت 
ایــن  ســبز  فضــای  پایه گــذار 
افــزود: نهالســتان  شــرکت شــد، 
زیباســت  بســیار  آهــن  ذوب 
ایــن  وســیع  ســبز   فضــای  و 
کارخانــه تولیــد  شــرکت هماننــد 
فضــای  ایــن  اســت.  کســیژن  ا
شهرســتان  بــرای  وســیع   ســبز 
کــه بــه دلیــل موقعیــت  لنجــان 
صنعتــی بــا مشــکاتی بــه لحــاظ 

دارد.  اهمیــت  بســیار  اســت،  مواجــه  زیســت محیطی 
امــام جمعــه فوالدشــهر نیــز طــی ســخنانی، فضــای ســبز 
کــه  کــرد  و نهالســتان ذوب آهــن را فضایــی زیبــا توصیــف 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــوان یافــت. وی ب کمتــر می ت نظیــر آن را 
حفاظــت از منابــع طبیعــی و توجــه بــه درختــکاری ریشــه 
از  متعــدد  روایــات  در  افــزود:  اســامی  دارد،  فرهنــگ  در 
و  زمیــن  از  حفاظــت  بــر  اطهــار)ع(  ائمــه  و  پیامبــر)ص( 
ــده  ــل های آین ــرای نس ــی ب ــه ثروت ک ــال  ــت نه کاش ــت  اهمی

. شــده  کیــد  تا اســت، 
منابــع  معاونــت  حــوزه  سرپرســت  محمودپــور،  مهنــدس 
در  نیــز  اصفهــان  آهــن  ذوب  اجتماعــی  امــور  و  انســانی 
ابتــدای ایــن مراســم، طــی ســخنانی فضــای ســبز 16500 
کشــور  در  کم نظیــر  فضایــی  را  شــرکت  ایــن  هکتــاری 
گفــت: از ایــن وســعت، تنهــا آبیــاری 2 هــزار  کــرد و  توصیــف 
هکتــار بــه صــورت آبــی انجــام می شــود و  ایــن آب مــورد 
کــه ایجــاد آن هــا بــرای  نیــاز از چاهك هایــی تامیــن می شــود 
اســتحکام فونداســیون های ذوب آهــن، ضــروری بــود. در 
واقــع از آب خــام در ایــن فضــای ســبز اســتفاده نشــده و از 
ــن  ــار از ای ــم. 14500 هکت ــره می گیری ــدی به ــای فراین آب ه

کوهــی اختصــاص دارد. فضــای ســبز نیــز بــه بــادام 
وی ســرانه فضــای ســبز در ذوب آهــن را بی نظیــر دانســت 
کشــور  گفــت: ســرانه فضــای ســبز  و 
25 متــر مربــع بــه ازای هــر نفــر و 
متــر  رقــم،  26  ایــن  اصفهــان  در 
کــه ســرانه  مربــع اســت؛ در حالــی 
 10 شــرکت  ایــن  در  ســبز  فضــای 
ــه  ــار ب ــك هکت ــا ی ــع ی ــر مرب ــزار مت ه
ازای هــر نفــر می باشــد. مهنــدس 
محمودپــور افــزود: در مواجهــه بــا 
درخت هایــی  کم آبــی،  بحــران 
کمتــری مصــرف می کننــد  کــه آب 

جملــه  از  درختــان  ایــن  کــه  کرده ایــم  جایگزیــن  را 
و  می کننــد  عمــل  فیلتراســیون  همچــون  ســوزنی برگ ها 

می گیرنــد. را  اطــراف  غبــار 
نفــر   10 کســیژن  ا ســبز،  فضــای  هکتــار  هــر  افــزود:  وی 
آهــن ذوب  ســبز  فضــای  بنابرایــن  می کنــد؛  تامیــن   را 
کســیژن 165 هــزار نفــر را تامیــن می کنــد و در واقــع ایــن  ا
کســیدکربن،  400 هــزار تــن  درختــان، عــاوه بــر جــذب دی ا

کســیژن تولیــد می نماینــد.  در ســال ا
سرپرســت حــوزه معاونــت منابــع انســانی و امــور اجتماعــی 
ذوب آهــن اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار ذکــر شــده 
کارخانــه  مهندســی  و  ســبز  فضــای  کارشناســان  توســط 
ــی  ــدس صادق ــت: مهن گف ــت،  ــه اس گرفت ــرار  ــد ق ــورد تایی م
کــرد و  در شــکل گیری ایــن فضــای ســبز نقــش مهمــی  ایفــا 
گــر از  کــه روزگاری بیابــان بــود، ا کنــون بــه ایــن فضــا  هم ا
زاویــه بــاال بنگریــم، ذوب آهــن را همچــون نگینــی در بیــن 

ایــن فضــای ســبز می بینیــم.
مختلــف  بخش هــای  در  مراســم  ایــن  در   حاضریــن 
کاشــت  ذوب آهــن اصفهــان بــه صــورت نمادیــن اقــدام بــه 

کردنــد. نهــال 

کارخانه های فوالدسازی داراست ذوب آهن، بزرگ ترین جنگل مصنوعی جهان را در بین 

کویر ورزنه  اصفهان

ـــمـــاره 113 ســـــال دوم                ݡسݒ

گوزن ها

راســته  در  گوزنیــان  خانــواده  اعضــای  بــه  گــوزن 
تــا  آن هــا حــدود 27  گفتــه می شــود.  جفت ســمان 
گاوســانان جــدا شــدند  28 میلیــون ســال پیــش از 
گونــه زنــده از آن هــا در نقــاط  کنــون حداقــل ۹0  و ا
تمــام  نــر  جنــس  می کننــد.  زندگــی  دنیــا  مختلــف 
دارد  شــاخ  آبــی  گــوزن  جــز  بــه  گــوزن  گونه هــای 
نــدارد. شــاخ  مــاده  جنــس  گونه هــا  بیشــتر  در  امــا 

تفــاوت  گوزن هــا  شــاخ  کــه  بدانیــد  اســت  جالــب 
گاوســانان  مهمی بــا ســایر حیوانــات شــاخ دار مثــل 
کرگدن هــا دارد. شــاخ آن هــا دایمــی  نیســت و هــر  و 
ســال می افتــد و بــه جایــش شــاخ جدیــدی می رویــد. 
از  را  گوزن هــا  کــه  عمــده ای  خصوصیــات  از  یکــی 
و  شــکل  می کنــد،  متمایــز  دیگــر  نشــخوارکنندگان 
ســاختمان شــاخ های ایــن جانــوران اســت؛ معمــوال 
غ رســیده اند، شــاخ  کــه بــه ســن بلــو تنهــا نرینه هایــی 
گوزن هــا توپــر و بــی دوام هســتند.  دارنــد. شــاخ های 
و  میان تهــی  دیگــر  نشــخوارکنندگان  شــاخ های 
تغییرناپذیرنــد؛ از ایــن رو عنــوان جانــوران شــاخ تهی 
گوزن هــا شــاخی  یافتنــد. در نخســتین ســال زندگــی 
اســتخوانی از هــر ســوی پیشــانی روی دو برآمدگــی 
پوشــیده از پوســت و پشــم بســیار نرمــی  کــه مخمــل 
شــاخ  پوســت،  می کنــد.  رشــد  می شــود،  خوانــده 
پــاره  تــا مرحلــه تشــکیل آن می پوشــاند؛ ســپس  را 
می شــود و می افتــد. در حــدود فوریــه )اوایــل بهمــن( 
و  می افتــد  خــود  نوبــه  بــه  هــم  اســتخوانی  شــاخه 
کــه نیرومندتــر و درشــت تر خواهــد بــود  شــاخ دیگــری 
رفته رفتــه شــکل می گیــرد؛ ســال بــه  ســال شــاخ ها 
رشــد می کننــد و رشــته ها و پره هایشــان چنــد برابــر 
گــوزن حــواس بســیار تکامــل  می شــود؛ همچنیــن، 
یافتــه ای دارد. در ســایه قــوه شــامه خــود می توانــد از 
فاصلــه چنــد صدمتــری بــه وجــود دشــمن پــی ببــرد. 
کــه  گــوزن بســیار ســریع اســت و جســت هایی می زنــد 
دو ســه متــر ارتفــاع و شــش هفــت متــر طــول دارد و 

ــت. ــی اس گر قابل ــنا ــن ش ــر ای ــاوه ب ع

عکس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
در تربیت کودکتان با ...

-« حدیث روز  »-

امام صادق علیه السالم می فرمایند:
 الَقدر. 

َ
َقد أدَرَک َلیَلة

َ
تها ف

َ
 َمعِرف

َ
 َحّق

َ
 فاِطَمة

َ
َمن َعَرف

َ
... ف

هــر کــس بــه شــناخت حقیقــی فاطمــه علیهــا الســالم دســت یابــد، بی گمــان 
شــب قــدر را درک کــرده اســت .
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