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وزنامه ای برای همه ر

وزیر اقتصاد و امنیت ژنو:

  فوالد مبارکه 
 در عرصه های 

ح است  بین المللی مطر

کرد: شهردار اصفهان عنوان 

توزیع عادالنه خدمات و امکانات 
راه حل مشکالت شهرداری ها

راهکارهای ابراز محبت 
کودکان به 

نتایج دور دوم انتخابات مجلس 
 دهم در چهارمحال و بختیاری 

اعالم شد

کشور: روحانی در نشست شورای اجتماعی 

کاهش آسیب های   برای 
اجتماعی، استفاده از ظرفیت های 

مردم ضروری است
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اژدها، وارد 
اصفهان
 می شود

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:

 نرخ سود بانکی 
کاهش می یابد

مقام معلم   

له
قا

رم
س می توان در سایه آموختن

  گنج عشق  جاودان اندوختن
اول از استاد، یاد آموختیم

   پس، سویدای سواد  آموختیم
گر قالب تن یافتیم  از پدر 

  از معلم جان روشن یافتیم
ای معلم چون کنم توصیف تو

 چون خدا مشکل توان تعریف تو
ای تو کشتی نجات روح ما 

 ای به طوفان جهالت نوح  ما
یک پدر بخشنده آب و گل است 

یک پدر روشنگر جان و دل است
گر پرسی کدامین برترین لیک ا

آنکه دین آموزد و علم  یقین
)شعر از مرحوم شهریار(

 امــام خمینــی)ره( فرمودنــد: معلمــی شــغل انبیاســت. 
و خاتــم االنبیــا)ص( فرمودنــد: انــی بعثــت التمــم مــکارم 

کار ودغدغــه انبیــا... االخــاق؛ یعنــی 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

استکبار، حضور مردم در صحنه های 
مختلف را نشانه رفته است 

معلم عزیزم، روزت مبارک
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در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

آگهیمناقصهعمومی

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد از طریــق مناقصــه خریــد 
ــد.  ــام ده ــاح انج ــندگان ذیص ــر از فروش ــدول زی ــق ج ــل را مطاب ذی

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار:

 تا ساعت ۱۵:30 روز شنبه  به تاریخ ۱۳۹۵/02/25 
کات مناقصه: گشایش پا

 از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۳۹۵/02/26

 محل دریافت اسناد مناقصه:

 www.ab faesfahan.ir پایگاه   اینترنتی 

 تلفن: 031-36680030
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

شماره تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰

شرکت  آب و فاضاب استان اصفهان )سهامی خاص(

 

موضوع مناقصه

خرید 6 دستگاه تابلو برق تصفیه خانه آب بابا 
شیخعلی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شماره 
مناقصه

95-1-18

نوع 
بودجه

عمرانی

مبلغ تضمین )ریال(

336/500/000

نوبت  دوم

هوالباقی
قای مهندس  نجار،  رییس محترم اداره اطالعات و انتشارات روابط عمومی فوالدمبارکه اصفهان  جناب آ

درگذشــت پــدر گرامــی تــان رابــه شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده و آرزوی صبــر و ســامتی بــرای شــما و بازمانــدگان 
آن عزیــز از دســت رفتــه داریــم

کیمیای وطن روزنامه 

سپاهان، امیدوار به روزهای آینده

نمایش عالی گسترش، پیروزی با ارزش سپاهان

و

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

2 واردات گندم در سال گذشته نصف                                                      نماینده پارلمان کویت: دول منطقه باید قدرت ایران را بپذیرند 
3 عدنان زادهوش در  3 تخت گاز این هفته: با 750 هزار تومان خودروی خود را اتوماتیک کنید  3 خروج از رکود و ایجاد اشتغال  شد 
 6 4 رقابت های تایم تریل: جدال بزرگان و بهترین ها  گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن: شوراها در چهارچوب قانون عملکرد خوبی داشته اند 

6 رییس روبین کازان، خواهان بازگشت آزمون شد؛ سردار، شانس بازی  در اطالعیه باشگاه ذوب آهن اعالم شد: محسن مسلمان در آستانه محرومیت 

 7 7 سفر به آبشار آتشگاه  6 نتیجه صنعتی شدن تولید صنایع دستی؛ لب های بی آواز، دست های بی صنعت  در اروپا را از دست می دهد 
 8 8 تاکید رییس ستاد مدیریت بحران کشور بر راه اندازی دومین سامانه آبرسانی اصفهان  پیام هم وطن 

کیمیای وطن در یک نگاه



مقام معلم     
ادامه از صفحه یک: 

کــه حیــات بشــر، بــر مــدار   و معلمــان همیشــه ایــن اســت 
و  خــدا  شــناخت  و  بچرخــد  انســانی  کرامــت  و  ارزش هــا 
ــچ  ــرای هی ــد و ب ــی باش ــی آدم ــت اساس ــن، هم ــب و دی مکت
بیگانــه ای، مجــال تجــاوز بــه فرهنــگ ارزشــی دیــن و میهن 

فراهــم نیایــد.
کــه بــرای معلــم تعریــف می شــود بســیار ســنگین  ماموریتــی 
و طاقت فرســا و در عیــن حــال نشــاط آفرین و جــذاب اســت. 
کــه نامشــان بــر  گام نهاده انــد  در ایــن مســیر خطیــر، بزرگانــی 

تــارک زمــان می درخشــد. 
از  اهلل(  )رحمــة  مطهــری  مرتضــی  اســتاد  شــهید  عالمــه 
کــه در ســنگر تعلیــم و تعلــم،  همیــن طایفــه مقــدس اســت 
بــه قله هــای رفیعــی دســت یافــت تــا آنجــا کــه معمــار انقــالب 
کــه خــود معلمــی بــزرگ اســت ـ  همــه آثــارش را  اســالمی ـ 
مفیــد می دانــد و بهره بــرداری از آن هــا را ســفارش می کنــد 
کــه ســالروز شــهادت ایــن معلــم بــزرگ  و روز 12 اردیبهشــت 
دســت کم  تــا  می شــود  نامگــذاری  معلــم  روز  بــه  اســت، 
ســالی یــک روز توجــه همــگان بــه معلــم معطــوف شــود و از 

معلمــان سپاســگزاری بــه عمــل آیــد.
کــه بتوانــد  شــرافت و مرتبــت معلــم زمانــی اهمیــت دارد 
ــازد  ــق س ــود محق ــود خ ــران را در  وج ــد و پیامب ــأن خداون ش
ــی خلقــت، یعنــی عبــادت  ــه هــدف متعال ــد انســان ب و پیون
را برقــرار ســازد )مــا َخلقــُت الِجــّن واالنــس اال ِلَیعُبــدون(. 
لــذا در ایــن تعریــف شــهید مرتضــی مطهــری یکــی از آن 
ــه  ــه هم ــی ب ــگاه  ترکیب ــا ن ــه اوال ب ک ــت  ــتین اس ــان راس معلم
معــارف بشــری نظــر می کنــد و ثانیــا  تمامــی تالش هــای 
علمــی و عملــی را  مقدمــه ای بــرای عبــادت می دانــد و در 
ایــن راه بــه مرحلــه ســوم دینــداری راه می یابــد و  بــا شــهادت 
کامــل می ســازد. خداونــد  عبــادت عملــی و علمــی خــود را 
امــام  شــهیدان  ســرور  و  ســاالر  رابــا  او   کــه  می خوانیــم  را 

حســین)ع( محشــور ســازد.  
معلمــی را نبایــد شــغل و حرفــه دانســت؛ بلکــه ذوق و هنــری 
ارزشــمند اســت؛ معلمــی در قــرآن بــه عنــوان جلــوه ای از 
ــد  ــژه ذات مقــدس خداون ــزال الهــی، نخســت وی قــدرت الی
کــه بــر قلــب  تبــارک و تعالــی اســت. در نخســتین آیــات قــرآن 
کــرم)ص( نــازل شــد، بــه ایــن هنــر خداونــد  مبــارک پیغمبــر ا

اشــاره شــده اســت:
ِاقــرأ ِباســِم َرّبــَک اّلــذی َخَلــق، َخَلــَق االنســاَن ِمــن َعَلــق، ِاقــرأ 
کــَرم، اّلــذی َعّلــَم ِبالَقَلــم، َعّلــم االنســاَن مــا َلــم  و َرّبــَک اال

ــق: 1ـ 5( ــم. )عل َیعَل
کــه جهانیــان را آفرید. انســان را   بخــوان بــه نــام پــروردگارت 
از خــون بســته سرشــت. بخــوان. ســوگند بــه پــروردگارت کــه 
کــه آموخــت بــا قلــم، آموخــت بــه  کریم تریــن اســت؛ همــان 

کــه نمی دانســت. انســان آنچــه را 
در ایــن آیــات، خداونــد، خــود را »معلــم« می خوانــد و جالــب 
اینکــه معلــم بــودن خــود را بعــد از آفرینــش پیچیده تریــن و 

بهتریــن شــاهکار خلقــت، یعنــی انســان آورده اســت.
مقــام معلــم بــودن خــدا، بعــد از آفرینــش قــرار داد. انســانی 
کــه  ــم آمــوزش داد  ــه وســیله قل کــه هیــچ نمی دانســت، ب را 
ایــن از اوج خالقیــت و هنــر شــگفت خداونــد در امــر آفرینــش 

حکایــت دارد:
چو قاف قدرتش َدم بر قلم زد 

 هزاران نقش بر لوح عدم زد
کــه هنــر شــگفت معلمــی از آن  گفــت  از ایــن رو، می تــوان 

خداونــد عالــم اســت.
خداونــد  معلمــی  هنــر  دربــاره  اهلل  رحمــت  ثانــی  شــهید   

: یــد ما می فر
نامحــدود  و  کرمیــت(  )ا بــه وصــف  آن جهــت  از  خداونــد 
کــه علــم و دانــش را بــه بشــر  کرامتــش توصیــف شــد  بــودن 
گــر هــر مزیــت دیگــری، جــز علــم  ا ارزانــی داشــته اســت. 
شایســته  می رفــت،  شــمار  بــه  فضیلــت  معیــار  دانــش،  و 
ایــن  کرمیــت( در ضمــن  )ا بــا وصــف  مزیــت  بــود همــان 
گــردد و آن مزیــت بــه عنــوان معیــار  آیــات همــراه و همپــا 
الهــی  کرامــت  آیــد.  بــه شــمار  نامحــدود خداونــد  کرامــت 
اســت.  شــده  بیــان  کــرام«  »اال تعبیــر  بــا  آیــات  ایــن  در 
کرامــت  نــوع  کــه عالی تریــن  چنیــن تعبیــری می فهمانــد 
ــا واالتریــن مقــام و جایــگاه او  پــروردگار نســبت بــه انســان ب

یعنی علم و دانش هم تراز است.
بــه همیــن جهــت امــام خمینــی)ره( می فرمــود: معلــم اول 
خــدای تبــارک و تعالــی اســت ..... بــه وســیله وحــی مــردم 
کنــد بــه نورانیــت، دعــوت می کنــد بــه محبــت  را دعــوت مــی 
کــه از برای انســان اســت. دعــوت می کنــد بــه مراتــب کمالــی 
و نیــز فرمــود: »نقــش معلــم در جامعــه، نقــش انبیاســت؛ 
انبیــا هــم معلــم بشــر هســتند. تمــام ملــت بایــد معلم باشــند؛ 
فرزنــدان اســالم تمــام افــرادش معلــم بایــد باشــند و تمــام 

ــم.« ــرادش متعل اف
»شــما  می فرمایــد:  معلــم  دربــاره  رهبــری  معظــم  مقــام  و 
کــه مــی دهیــد  کالس، نــه فقــط درســی  ]معلم هــا[ در ســر 
می کنیــد  کــه  اشــاره ای  می کنیــد،  کــه  نگاهــی  بلکــه 
حرکتــی  می کنیــد،  کــه  اخمــی  می زنیــد،  کــه  لبخنــدی 
روی  بــر  می پوشــید،  کــه  لباســی  و  می دهیــد  انجــام  کــه 
مراجعــه  کــه  خودمــان  بــه  مــا  می گــذارد.  اثــر  دانش آمــوز 
حــاالت  و  عواطــف  و  احساســات  عمیق تریــن  می کنیــم، 
خــط  انتهــای  در  کنیــم،  ریشــه یابی  گــر  ا را  خودمــان 
کــه مــا را  یــک معلــم را مشــاهده می کنیــم. معلــم اســت 
کار یــا  می توانــد شــجاع یــا َجبــان، بخشــنده یــا بخیــل، فــدا
خودپرســت، اهــل علــم و طالــب علــم و فهــم و فرهنــگ 
بــار  جامــد  تفکــرات  بــه  پایبنــد  و  بســته  و  منجمــد   یــا 
باتقــوا  را متدیــن،  مــا  کــه می توانــد  بیــاورد. معلــم اســت 
کــرده بی بندوبــار، بــار بیــاورد. معلــم  کدامــن، یــا خــدای نا پا
چنیــن نقشــی دارد. ایــن ارزش معلــم اســت و ایــن تاثیــر 

معلــم اســت.«
معلم روزت مبارک

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

سردار سالمی:
انقالب با رهبری والیت فقیه 

مردم و اسالم توانست 
کند       شبیخون فرهنگی را خنثی 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از صبــح تــوس گــزارش   بــه 
کل ســپاه در  ســردار حســین ســالمی، جانشــین فرمانــده 
ــر شــورای هماهنگــی  همایــش روســا و سرپرســتان دفات
برگــزار شــد  کــه در مشــهد مقــدس  اســالمی  تبلیغــات 
و  اســالم  جهــان  تهدیــدات  و  منطقــه  شــرایط  دربــاره 
موقعیــت برتــر جمهــوری اســالمی ایــران اظهــار داشــت: 
کــرده  پیــدا  درخشــش  جهــان  در  کــه  اســالمی  امــروز 
و  بزنــد  برهــم  را  اســت مناســبات جهانــی  توانســته  و 
آزادی، حریــت  در عصــر تیرگــی ظلــم و جهــل، پیــام 
کرامــت، شــرافت و انســانیت را در جهــان منتشــر کنــد بــه 

برکــت وجــود انقــالب اســالمی ایــران بــوده اســت. 
در  و  اســالم  صــدر  در  بعثــت  دو  گویــی  افــزود:  وی 
توانســت  اســالم  اولیــه  بعثــت  داد.  خ  ر حاضــر  قــرن 
کنــد و برابــر  گــذر  کوچه هــای تنــگ و باریــک مکــه  از 
زمــان  آن  ُرم  و  ایــران  غــرب،  و  شــرق   قدرت هــای 
کــه در آن  شــمال آفریقــا تــا مــرز اســپانیا مســلط شــود 
کفــار و منافقــان می خواســتند ایــن نــور  زمــان مشــرکان، 
ــب و هجــرت از  ــد و شــعب ابوطال کنن الهــی را خامــوش 
مکــه بــه مدینــه را رقــم زدنــد؛ امــا مشــیت الهــی بــر ایــن 
کــه اســالم بــاال رود و بــر اســالم آیینــی چیــره نگــردد.  بــود 
گفــت: امــروزه اســالم از  کل ســپاه  جانشــین فرمانــده 
کــرد و جهــان تمام قــد در برابــر ایــن طلــوع  ایــران طلــوع 
ایســتاد؛ امــا اســالم در آمریــکا و اروپــا و جهــان پیشــرفت 
کــرد  کــرد؛ زیــرا بــا فطــرت انســان ها ســازگار بــود و ثابــت 
گــر اســالم قــدرت یابــد، می توانــد بــر قدرت هــای ظالــم  ا
جهــان ســلطه پیــدا کنــد و موازنــه جهــان را بــر هــم بزند. 
ــا اشــاره بــه تغییــر تفکــر در بــاب اســالم  ســردار ســالمی ب
هویــت  و  شــدند  ســربلند  دنیــا  در  مســلمانان  افــزود: 
اتفاقــات  همــان  و  شــد  مشــخص  مســلمانان  واقعــی 
گرفــت؛ امــا ایــن  صــدر اســالم علیــه انقــالب مــا صــورت 
بــا ســه عنصــر رهبــری والیت فقیــه، مــردم و  انقــالب 
اســالم توانســت تهاجــم نظامــی و شــبیخون فرهنگــی 

کنــد. را خنثــی 
گرفتــه از  گفتــار رهبــری نشــأت   وی افــزود: فرمایــش و 
کــه بــه حــول قــوه الهــی، مکــر  آموزه هــای دینــی اســت 
و حیلــه دشــمنان علیــه اســالم و ایــران اســالمی را بــه 

برمی گردانــد. خودشــان 
کل ســپاه بــا اشــاره بــه فزونــی اقبــال   جانشــین فرمانــده 
مــردم بــه اســالم افــزود: در بریتانیــا هرســال پنجاه هــزار 
نفــر مســلمان می شــوند و باالتریــن اســامی نــوزادان در 
ــه  ــی و فاطم ــد، عل ــی، محم ــماء دین ــی اس ــا و فراوان اروپ

گفتــه می شــود. اســت و در 600 مســجد اروپــا اذان 

در خصوص پرونده دو میلیارد دالر؛
دولت غارتگر آمریکا: نیازی به 
پادرمیانی سازمان ملل نیست

ــاره نامــه  یــک مقــام رســمی دولــت آمریــکا بــه رویتــرز درب
ورود  تقاضــای  و  بان کی مــون  بــه  ظریــف  محمدجــواد 
گفــت: »دولــت  ســازمان ملــل بــه مناقشــه دویلیــارد دالری 
ک اوبامــا نیــازی بــه پادرمیانــی ســازمان ملــل در ایــن  بــارا
کیمیــای وطــن، آمریــکا  گــزارش  ــه  پرونــده نمی بینــد.« ب
امــوال  از  می گویــد در ماجــرای توقیــف دو میلیــارد دالر 
ــا  ــکا »ب ــی آمری ــوان عال ــم دی ــور، تصمی کش ــن  ــران در ای ای

ــت دارد.« ــی مطابق ــن الملل ــن بی قوانی
)Reuters( »رویتــرز«  خبرگــزاری  گــزارش  اســاس   بــر 
خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی  تونــر«،  »مــارک 
بــه  کنــش  وا در  اردیبهشــت،   10 جمعــه  روز  آمریــکا، 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  خارجــه  امــور  وزیــر  نامــه 
»هــم  کــه  گفــت  متحــد  ملــل  ســازمان  کل  دبیــر  بــه 
مرکــزی  بانــک  پرونــده  بررســی  هــم  و  آمریــکا  قوانیــن 
قوانیــن  بــا  متحــده  ایــاالت  دادگاه هــای  در   ایــران 

بین المللی منطبق است.«
 رویتــرز در عیــن حــال ســخنان یــک مقــام رســمی آمریــکا 
اســت  گفتــه  کــه  کــرده  منتشــر  او  نــام  ذکــر  بــدون  را 
»واشــنگتن »خطــوط ارتباطــی« خــود را بــا ایــران دارد و 
ــن  ــق ای ــرف از طری ــرای دو ط ــم ب ــایل مه ــی مس ــه بررس ب
رویتــرز گــزارش  پایــه  بــر  داد.«  خواهــد  ادامــه   خطــوط 

ک اوبامــا نیــازی  کــه »دولــت بــارا گفتــه اســت   ایــن مقــام 
بــه پادرمیانــی ســازمان ملــل در ایــن پرونــده نمی بینــد.«

اخبار سیاسی

کشــور   رییــس جمهــوری در نشســت شــورای اجتماعــی 
آســیب های  از  کاســتن  بــرای  مــوازی کاری  از  پرهیــز 
بــرای  کــرد:  کیــد  تا و  دانســت  ضــروری  را  اجتماعــی 
تقســیم  اجتماعــی،  آســیب های  کاهــش  و  کنتــرل 
از  اســتفاده  و  اولویت هــا  دقیــق  تعییــن  ملــی  کار 
ضــروری مردم نهــاد  ســازمان های   ظرفیت هــای 

است.
و  االســالم  حجــت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
نشســت  ایــن  در  روحانــی  حســن  دکتــر  المســلمین 
رییــس  بــا حضــور همــه اعضــا در دفتــر  روز شــنبه  کــه 
از  یکــی  را  حاشیه نشــینی  شــد،  برگــزار  جمهــوری 
اجتماعــی  آســیب های  پنجگانــه  اولویت هــای 
و  دانســت  گیــرد،  قــرار  اعضــا  بحــث  مــورد  بایــد  کــه 
بــزرگ،  شــهرهای  در  حاشیه نشــینی  داشــت:  اظهــار 
نیازمنــد  آن،  بــا  مواجهــه  و  اســت  جهانــی  پدیــده ای 
دیگــر  اقدامــات  و  تجربیــات،  برنامه هــا   مطالعــه 

کشورهاست.
حــل  و  ریشــه یابی  کشــور،  اجتماعــی  شــورای  رییــس   
و  برنامه ریــزی  مســتلزم  را  حاشیه نشــینی  ریشــه ای 
اســتفاده  گفــت:  و  دانســت  ملــی  هماهنــگ  اقدامــات 
ســازمان های  و  مردمــی  مشــارکت  و  ظرفیت هــا  از 
و  احیــا  تملــک،  تجمیــع،  بخــش  در  مردم نهــاد 
کارآمــد  نا و  فرســوده  بافت هــای  در  خدمت رســانی 

اســت. ضــروری  شــهری 
نشســت  ایــن  ادامــه  در  اجتماعــی  شــورای  اعضــای   
و  کنتــرل  بــرای  ملــی  کار  تقســیم  ح  طــر پیش نویــس 
و  کردنــد  تصویــب  را  اجتماعــی  آســیب های  کاهــش 
مقــرر شــد دربــاره جزییــات آن، در جلســات آتــی شــورا 

کننــد. تصمیم گیــری 
گزارشــی از اقدامــات انجــام   در ابتــدای ایــن جلســه نیــز 
کیــدات مقــام معظــم رهبــری  ــاره ابالغیــه و تا شــده در ب

ــد. ــه ش ــی ارای ــیب های اجتماع ــا آس ــاط ب در ارتب

 همچنیــن از میــان پنــج آســیب اجتماعــی اولویــت دار 
شــامل اعتیــاد، حاشیه نشــینی، طــالق، ابتــذال، مفاســد 
گزارش هــای  اخالقــی و بیــکاری، اعضــا پــس از شــنیدن 
وزیــر راه و شهرســازی، اســتانداران خراســان رضــوی و 
کل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر و معــاون  کرمــان، دبیــر 
ــی انقــالب فرهنگــی  برنامه ریــزی دبیرخانــه شــورای عال
بــاب  در  را  اصلــی  و  معیــن  همــکار،  دســتگاه های 
موضوعــات اعتیــاد، طــالق و حاشیه نشــینی مشــخص 

کردنــد.

کشــور نیــز بــه عنــوان قایم مقــام رییــس و دبیــر   وزیــر 
اقدامــات  جلســه،  ایــن  ابتــدای  در  اجتماعــی  شــورای 
گرفتــه بــرای برنامه ریــزی در ســال 1395 را بــه  انجــام 

اطــالع اعضــا رســاند.
آســیبی  دربــاره موضوعــات  مقــرر شــد  ایــن جلســه  در   
ح شــده همچنــان ســتادها و شــوراهای ذی ربــط  مطــر
و  باشــند  داشــته  برعهــده  را  اصلــی  مســئولیت های 
کشــور بــه عنــوان سیاســتگذار اجرایــی  شــورای اجتماعــی 
حوزه هــای  در  مصوبــات  پیگیــر  و  هماهنگ کننــده  و 
ذی ربــط باشــد و چنانچــه مصوبــات شــورای اجتماعــی 
حــوزه  در  تصمیم گیــری  و  سیاســتگذاری  نیازمنــد 
انقــالب  عالــی  شــورای  بــه  ع  موضــو باشــد،  باالتــری 

شــود. داده  ارجــاع  فرهنگــی 
کیــد شــد غیــر از آســیب های   همچنیــن در ایــن نشســت تا
آســیب های  ســایر  امــروز،  جلســه  در  ح شــده  مطر
ــا  ــا ب ــوند ت ــته ش گذاش ــادل  ــث و تب ــه بح ــز ب ــی نی اجتماع
تعییــن دســتگاه های اصلــی و همــکار، موضوعــات مــورد 

گیــرد. توجــه اساســی تر قــرار 
شــد  تصمیم گیــری  همچنیــن  جلســه  ایــن  در   
مــاه  هــر  کشــور  اجتماعــی  شــورای  جلســات  کــه 
و  شــورا  رییــس  قایم مقــام  ریاســت  بــه  یکبــار 
برگــزار  جمهــوری  رییــس  ریاســت  بــه  فصــل   هــر 

شود.

کشور: روحانی در نشست شورای اجتماعی 

کاهش آسیب های اجتماعی، استفاده از ظرفیت های مردم ضروری است  برای 

کویــت بــا اشــاره بــه بعضــی اختالفــات  نماینــده پارلمــان 
کشــورهای منطقــه باید  گفــت:  در روابــط تهــران- ریــاض 
قــدرت ایــران را بپذیرنــد و طــرف مقابــل نگویــد ایــران 

نبایــد در منطقــه باشــد.
کیمیــای وطــن، خلیــل عبــداهلل، نماینــده  گــزارش  بــه 
کــرات  کویــت در خصــوص مذا پارلمــان )مجلــس االمــه( 
گفــت:  کویــت در حــال انجــام اســت،  کــه در  صلــح یمــن 
ــه  ــه نتیجــه برســد و ب ــرات ب ک ــا دعــا می کنیــم ایــن مذا م
خــون  تــا  شــود  منجــر  یمنــی  طرف هــای  میــان  صلــح 

ــود. ــظ ش ــن حف ــردم یم م
کشــته  گنــاه  کیــد بــر اینکــه  کویــت بــا تا نماینــده پارلمــان 
گــردن همــه مســلمانان و اعــراب  شــدن مــردم یمــن بــر 
کویــت در  کــه امیــر  بــه خاطــر احترامــی  گفــت:  اســت، 
در  گفت وگــو  بــرای  معارضــه  طــرف  دو  دارد،  منطقــه 
کویــت جمــع شــده اند تــا ان شــاء اهلل ایــن جنــگ بــه پایــان 

برســد.
حــال  در  کویــت  در  یمنــی  گروه هــای  داد:  ادامــه  وی 
دو  زیــرا  هســتند؛  صلــح  بــه  دســتیابی  بــرای  گفت وگــو 

می باشــند. جنــگ  پایــان  خواســتار  گــروه 
بــا  عربــی  کشــورهای  رابطــه  کویــت  پارلمــان  نماینــده 
خوانــد  عربســتان  و  ایــران  رابطــه  گــروی  در  را  ایــران 
بهبــود  عربســتان  و  ایــران  رابطــه  زمــان  هــر  گفــت:  و 
بهبــود  ایــران  بــا  نیــز  عربــی  کشــور های  رابطــه  یابــد 
کشــور های  میــان  در  افــزود:  وی  یافــت.  خواهــد 
و  سیاســی  اســتقالل  از  کــه  عمــان  و  کویــت  عربــی 
رابطــه  واســطه  برخوردارنــد،  بیشــتری  اقتصــادی 
کشــورها  ســایر  بــا  عربســتان  و  عربســتان  و   ایــران 

هستند.

مشــکل ایــران و عربســتان در منطقــه، مشــکل شــیعه و 
ســنی تبلیــغ مــی شــود

گفــت: برخــی تــالش دارنــد ایــن  کویــت  نماینــده پارلمــان 
کــه اختالفــات میــان ایــران و عربســتان  کننــد  طــور تبلیــغ 
ــان شــیعیان و اهــل تســنن اســت  ــات می ناشــی از اختالف

کشــور مشــکل سیاســی دارنــد. کــه ایــن دو  در حالــی 
ع تبلیغــات بــه نفــع جهــان  کــرد: ایــن نــو وی تصریــح 

نیســت. اســالم 
ــه  ــرای منطق ــران ب ــه ای ــر اینک ــد ب کی ــا تا ــداهلل ب ــل عب خلی
کشــور بزرگــی در منطقــه  گفــت: ایــران  تهدیــد نیســت، 
کــه مرکزیــت و قــدرت دارد. وی بــا بیــان اینکــه  اســت 
گفــت:  کشــورهای منطقــه بایــد قــدرت ایــران را بپذیرنــد، 
باشــد  منطقــه  در  نبایــد  ایــران  نگویــد  مقابــل   طــرف 

ایران هم باید بداند منطقه برای همه است.
بایــد  ایــران  داشــت:  اظهــار  کویــت  پارلمــان  نماینــده 
در  کشــور  ایــن  علیــه  غلــط  بــه  کــه  تبلیغاتــی  فضــای 
منطقــه وجــود دارد، بشــکند و پیــام درســتی از رابطــه 

کنــد. مخابــره  منطقــه  بــه  ســنت  اهــل  بــا  خــود 
کشــور های  همــه  آینــده  کــرد:  تصریــح  پایایــن  در  وی 

گــره خــورده اســت. مهــر منطقــه بــه هــم 

گفــت:  آیــت  اهلل عبــداهلل جــوادی آملــی از مراجــع تقلیــد 
کنــون حضــور مــردم در صحنه هــای مختلــف  اســتکبار ا
گــر خــدای نکــرده مــردم در  کــرده اســت؛ ا را نشــانه گیری 
صحنــه نباشــند، رهبــر علــی ابــن ابیطالــب)ع( هــم باشــد 

شکســت قطعــی اســت. 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از مرکــز خبــر حــوزه  گــزارش  بــه 
دومیــن  و  بیســت  در  آملــی  جــوادی  عبــداهلل  آیــت  اهلل 
العالمیــة  المصطفــی  جامعــة  اســاتید  ســاالنه  اجــالس 
شــهید  معلــم،  روز  و  اســاتید  مقــام  گرامیداشــت  ضمــن 
کــرد:  مطهــری را فخــر دنیــا و آخــرت دانســت و اذعــان 
می شــوند  معــاد  صحنــه  وارد  وقتــی  مــردم  از   خیلــی 
کســی این هــا را از پشــت ســر هــل می دهــد و ایــن مایــه 
کــه شــهدا وارد می شــوند، دیگــر  ننــگ اســت؛ ولــی زمانــی 

صاحــب و شــاهد نــدارد.
آیــت اهلل جــوادی آملــی حــق را واحــد ســنجش اعمــال 
کــرد و اظهــار  آدمــی چــون نمــاز، روزه و اخــالق عنــوان 
ــاد وزن  ــه مع ــه در صحن ک ــی دارد  ــهید خصوصیت ــرد: ش ک
دمــاء او را بــا مــداد عالــم می ســنجند و عالــم شــهید، وزن 
و مــوزون را بــا هــم بــه همــراه دارد و بــه عالــم شــهید برابــر 

احســن مــا عملــه پــاداش می دهنــد.
کیــد بــر اینکــه خداونــد متعــال با  اســتاد و مفســر حــوزه بــا تا

کــرده و او را برابــر برجســته ترین  کریمانــه عمــل  عــده ای 
کــرد: در روایــات اســالمی  اعمالــش قــرار می دهــد، اظهــار 
ــا  کار مؤمــن ب ــا برکــت بــوده؛  تمــام فعالیت هــای مؤمــن ب
ــا دســت راســت  کــه ب دســت چــپ، همــان برکتــی را دارد 

دارد.
آیــت  اهلل جــوادی آملــی بــه عهدنامــه مالــک اشــتر نیــز 
ــتند؛  ــت هس ــود سیاس ــردم عم ــت: م گف ــرد و  ک ــاره ای  اش
ــردم  ــا م ــان ب ــی یکس ــر و باطن ــا ظاه ــد ب ــئوالن بای ــذا مس ل
بــا  را  ایشــان  مــردم،  نیازهــای  درک  ضمــن  باشــند؛ 

کننــد. آشــنا  فرهنــگ غنــی 
گــر خــدای نکــرده مــردم در صحنــه  وی بــا بیــان اینکــه ا
نباشــند، رهبــر علــی بــن ابیطالــب)ع( هــم باشــد شکســت 
رســالت های  مهم تریــن  از  کــرد:  اظهــار  اســت،  قطعــی 
کــه مــردم را ســرپا نگــه دارنــد؛ آرای  حــوزه ایــن اســت 
ــواب از  ــن ج گرفت ــرآن و  ــه ق ــواالت ب ــه س ــیری، عرض تفس

ــی دارد. ــه م ــردم را نگ ــه م ک ــت  ــزی اس ــا چی ــرآن تنه ق
ایــن مرجــع تقلیــد بــه تجربه هــای اســتکبار در راه انــدازی 
نیابتــی  جنگ هــای  پیگیــری  و  جهانــی  جنگ هــای 
کنــون حضــور مــردم  کــرد و ادامــه داد: اســتکبار ا اشــاره 
اســت؛  کــرده  نشــانه گیری  را  مختلــف  صحنه هــای  در 
کــه ســطح فکــری مــردم پاییــن باشــد، اخــالق  مادامــی 

کنــد، همــه چیــز در خطــر خواهــد  احــکام و حقــوق نــزول 
بــود. مــا می توانیــم بــا یــک دســت وزن و بــا دســت دیگــر 

مــوزون باشــیم.
وی ضمــن اشــاره بــه روایتــی از امــام علــی)ع( بــا بیــان 
اینکــه مقــام معظــم رهبــری نیــز ایــن روزهــا ایــن فرمایــش 
مــن الیقضــی  »مــن قضــی حــق  کــرد:  اظهــار  دارنــد،  را 
کســی پیمــان بســته اید؛ شــما  حقــه فقــد عبــده«؛ شــما بــا 
کنیــد، او بــه پیمــان عمــل  می خواهیــد بــه پیمــان عمــل 
نکنــد، ایــن بردگــی اســت. ملتــی بــا ملتــی و دولتــی بــا 
کــرده و او بــه عهــدش  یــک دولتــی تعهــد ســپرده و توافــق 
ــادا  ــه عهــدش عمــل می کنــد؛ مب عمــل نمی کنــد و ایــن ب
هــم  شــما  کردنــد،  آن هــا  هرچــه  باشــید؛  این هــا  بــرده 
ســنت  و  کتــاب  زنــده  حرف هــای  ایــن  دهیــد،  انجــام 

ــت. اس
را  مــا محــور اصلــی  گــر  ا افــزود:  آملــی  آیــت اهلل جــوادی 
کریــم قــرار دهیــم، از جنــگ اصغــر بــه جهــاد اوســط  قــرآن 
کار شــدنی  کبــر برســیم، ایــن  و از جهــاد اوســط بــه جهــاد ا
اســت و خیلی هــا ایــن راه را رفته انــد و جامعــة المصطفــی 
شــده اند  تربیــت  اینجــا  در  کــه  اســاتیدی  و  بــزرگان  و 
الهــی  معــارف  نشــر  در  تعیین  کننــده ای  و  بســزا   ســهم 

دارند.

انتخابــات  ســتاد  رییــس   
چهارمحــال و بختیــاری نتایــج 
انتخابــات  دهمیــن  دوم  دور 
دو  اســالمی  شــورای  مجلــس 
اســتان  ایــن  انتخابیــه  حــوزه 
گــزارش  کرد.بــه  اعــالم  را 
خدابخــش  وطــن،  کیمیــای 
شــنبه  روز  مرادی نافچــی 

گفت وگــو بــا رســانه ها افــزود: در حــوزه انتخابیــه  در 
ماخــوذه  رای   110 و  هــزار   42 ع  مجمــو از   بروجــن، 
کــه خدیجــه  41 هــزار و 253 رای صحیــح اعــالم شــد 
ربیعــی فرادنبــه بــا اخــذ 22 هــزار و 275 رای معــادل 
54 درصــد کل آرا، موفــق بــه کســب بیشــترین آرا شــد و 
بــه عنــوان منتخــب مــردم بروجــن بــه مجلس شــورای 
 اســالمی راه یافــت. وی ادامــه داد: علــی نادری فــرد 
دیگــر نامــزد حــوزه انتخابیــه بروجــن نیــز موفــق بــه 
کل آرا  کســب 18 هــزار و 978 رای برابــر 46 درصــد 

شــد و از راه یافتــن بــه مجلــس دهــم بازمانــد. 
بختیــاری  و  چهارمحــال  انتخابــات  ســتاد  رییــس 
کیــار و  ادامــه داد: در حــوزه انتخابیــه اردل، فارســان، 
کوهرنــگ نیــز از 81 هــزار و 222 رای ماخــوذه، 80 هــزار 

و 367 رای صحیــح اعــالم شــد. 
ع  مجمــو از  افــزود:  مــرادی 
کاظمــی  علــی  صحیــح،  آرای 
کســب 51 هــزار و  باباحیــدری، بــا 
588 رای،راهــی بهارســتان شــد. 
اهلل  قــدرت  کــرد:  تصریــح  وی 
حمــزه شــلمزاری، دیگــر نامــزد ایــن 
 28 کســب  بــه  موفــق  نیــز  حــوزه 
ــم  ــس ده ــه مجل ــن ب ــه از رفت ک ــد  ــزار و 779 رای ش ه
کیمیــای وطــن، از چهارمحــال و  گــزارش  بازمانــد. بــه 
بختیــاری چهــار نماینــده بــه مجلــس شــورای اســالمی 
حــوزه  در  انتخابــات  اول  دور  در  کــه  می یابــد  راه 
ــا  انتخابیــه شــهرکرد، بــن و ســامان، اردشــیر نوریــان ب
کســب بیشــترین  اخــذ 42 هــزار و 152 رای موفــق بــه 
مجلــس  بــه  مــردم  منتخــب  عنــوان  بــه  و  شــد  آرا 
انتخابیــه  حــوزه  در  و  یافــت.  راه  اســالمی  شــورای 
کســب 38 هــزار و 834  لــردگان، خالــدی سردشــتی بــا 
ــتان  ــی بهارس ــت آرا و راه کثری ــب ا کس ــه  ــق ب رای موف
شــد. منتخبــان دو حــوزه انتخابیــه بروجــن و اردل 
کوهرنــگ نیــز در دور دوم مشــخص و  کیــار و  فارســان، 

بــه مجلــس راه یافتنــد.

آیت اهلل جوادی آملی: 

استکبار، حضور مردم در صحنه های مختلف را نشانه رفته است 

 نتایج دور دوم انتخابات مجلس دهم در چهارمحال و بختیاری 
اعالم شد

کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان در نظــر دارد انجــام امــور خدماتــی و پشــتیبانی آزمایشــگاه های ســاختمان  اداره 
گــذار نماینــد. مرکــز پایــش زیســت محیطــی اســتان اصفهــان را از طریــق مناقصــه بــه شــرکتهای خدماتــی واجــد صالحیــت وا

کاری جهــت دریافــت اســناد  گهــی بــه مــدت 7 روز  - متقاضیــان شــرکت در ایــن مناقصــه مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار ایــن آ
مربوطــه بــه امــور اداری کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان واقــع در میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن اعتصامــی 

مراجعــه نماینــد.
گهــی نوبــت دوم  ج آ کاری از زمــان در کثــر 17 روز  کل حدا کات پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانــه اداره  - مهلــت تحویــل پــا

می باشــد.
گهی نوبت دوم می باشد. ج آ کاری از زمان در کات 20 روز  - زمان بازگشایی پا

کــه مــی بایســت بــه حســاب  - ســپرده شــرکت در مناقصــه بمبلــغ یکصــد میلیــون ریــال )معــادل 10/000/000 تومــان( مــی باشــد 
ســپرده شــماره 2170600208007 نــزد بانــک ملــی اصفهــان بــه نــام تمرکــز وجــوه ســپرده واریــز و یــا در قالــب ضمانتنامــه معتبــر 

گــردد. بانکــی بــا موضــوع شــرکت در مناقصــه ارائــه 
بخــش در   www.Isfahan-doe.ir نشــانی  بــه  کل  اداره  ایــن  رســانی  اطــالع  پایــگاه  در  مناقصــه  اســناد  ضمنــا   - 

 اطالعیه ها قابل دسترسی می باشد. 

کویت: نماینده پارلمان 
دول منطقه باید قدرت ایران را بپذیرند

حتما بخوانید!
استکبار  حضور مردم در صحنه های... یکشنبـــــه  12 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 143 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

گهی مناقصه عمومی آ

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سازمان حفاظت محیط زیست 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

نوبت اول

م الف : 3666



 خرید ۴۰ هزار تن ریل 
از شرکت ذوب آهن

بــا  توافــق  از  راه آهــن  شــرکت  زیربنایــی  و  فنــی  معــاون 
ــن  ــزار ت ــد ۴۰ ه ــور خری ــه منظ ــان ب ــن اصفه ــرکت ذوب آه ش
ریــل در چارچــوب حمایــت از تولیــد داخــل خبــر داد. ســعید 
ــا  کــرد: طبــق توافــق ب ــا اعــام ایــن خبــر بیــان  محمــدزاده ب
شــرکت ذوب آهــن اصفهــان، ۴۰ هــزار تــن ریــل u33 بــه 
محمــدزاده  می شــود.  خریــداری  یــورو   6۰ تــن  هــر  ارزش 
افــزود: ایــن میــزان ریــل تــا پایــان ســال جــاری از ســوی 
شــرکت ذوب آهــن تحویــل راه آهــن خواهــد شــد. بنــا بــر 
گــزارش، پیــش از ایــن مدیــر عامــل راه آهــن در این بــاره  ایــن 
کیــد  کــرده اســت و بــاز هــم تا گفتــه بــود: راه آهــن بارهــا اعــام 
کشــور تولیــد شــود، مــا  کــه هرقــدر ریــل ملــی در  می کنــد 
گفتــه محســن  خریداریــم و از آن اســتفاده می کنیــم. بنــا بــه 
پورســیدآقایی هنــوز ریــل ملــی بــه دســت شــرکت راه آهــن 
ــل  ــد ری ــن بتوان ــه ذوب آه کارخان ــان  ــر زم ــت؛ ه ــیده اس نرس
کارخانــه  کنــد، شــرکت راه آهــن همــه ظرفیــت ایــن  را تولیــد 
را خریــداری می کنــد. وی همچنیــن دربــاره قــرارداد خریــد 
کــه  کــه ایــن قــرارداد  گفتــه بــود  کشــور هنــد هــم  ریــل از 
مربــوط بــه دو ســال پیــش اســت، 25۰ هــزار تــن ریــل جدیــد 
کــه  بــه ایــران وارد می کنــد؛ قــرارداد بــه نحــوی منعقــد شــده 
گرفتــه شــده از  95 درصــد هزینــه آن را اعتبارهــای در نظــر 
کــرد و ایــران تنهــا 5 درصد  ســوی دولــت هنــد تامیــن خواهــد 
از پــول مدنظــر را تامیــن می کنــد؛ برخــاف صحبت هایــی 
کــه خبــر از میلیــارددالری بــودن ایــن قــرارداد می دهنــد، بایــد 
ــرارداد حــدود 25۰ میلیــون  کل رقــم ایــن ق کــه  کنــم  اعــام 

دالر تخمیــن زده می شــود.

کارخانه تخصصی  بزرگ ترین 
کشور    آب معدنی 

آماده بهره برداری شد
اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
کارخانــه  بزرگ تریــن  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
کوهرنــگ  شهرســتان  در  کشــور  معدنــی  آب  تخصصــی 
بــا  تکمیــل و آمــاده بهره بــرداری شــد. ســید نعیــم امامــی 
کارخانــه بــا ۴5۰ هــزار و 5۰۰  کــرد: ایــن  اعــام ایــن خبــر اظهــار 
میلیــون ریــال ســرمایه ثابــت و 6۴ هــزار و 81۰ میلیــون ریــال 
گــردش تکمیــل شــده اســت. وی افــزود: ایــن  ســرمایه در 
واحــد صنعتــی در زمــان بهره بــرداری رســمی زمینــه اشــتغال 
کــرد. امامــی تصریــح کرد:  مســتقیم 15۰ نفــر را فراهــم خواهــد 
ایــن واحــد صنعتــی ظرفیــت تولیــد 22۰ هــزار تــن آب معدنی، 
۴ هــزار و 6۰۰ تــن پریفــورم، 696 تــن درپــوش و 3 هــزار و 
کارخانــه تخصصــی آب  3۴8 تــن بطــری را دارد. بزرگ تریــن 
کشــور در شــهرک تخصصــی آب معدنــی شهرســتان  معدنــی 

کوهرنــگ واقــع شــده اســت.

اخبار کوتاه

رییــس پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی از تک رقمــی 
گفــت:  خ تــورم تــا اوایــل فصــل پاییــز امســال خبــر داد و  شــدن نــر
خ تــورم کاهــش می یابــد.  خ ســود بانکــی متناســب بــا نــر امســال نــر
خ ســود بانکــی  کاهــش تــورم و نــر علــی دیوانــدری دربــاره رونــد 
ــی  ــی و بانک ــکده پول ــی های پژوهش ــت: بررس گف ــا آن  ــب ب متناس
کاهنــده اســت  خ تــورم  کــه رونــد نــر بانــک مرکــزی نشــان می دهــد 
گرفتــه در حرکــت هســتیم.  و بــه ســمت هدف گــذاری صــورت 
بانــک مرکــزی نیــز همــه ابزارهــای موردنیــاز را بــرای تک رقمــی 
گرفتــه اســت. رییــس پژوهشــکده  کار  خ تــورم بــه  کــردن پایــدار نــر
خ  پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه بــه تبــع کاهــش نــر
کاهنــده خواهــد داشــت و هــدف  خ ســود هــم رونــدی  تــورم، نــر
کاهــش  ــج  ــه تدری خ ســود ب ــر ــه ن ک ــی ایــن اســت  سیاســتگذار پول
خ  کــه از دو جهــت کاهــش نــر کــرد: بــه نظــر می رســد  یابــد، تصریــح 

کار بانک هــا و بانــک مرکــزی اســت. ســود در دســتور 
کاهشمییابد؟ نرخسودچگونه

عملیاتــی  و  اجرایــی  لحــاظ  بــه  اینکــه  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
صورت هــای مالــی، بانک هــا تــاب تحمــل پرداخــت ســودهای 
از  ج  خــار و  ترجیحــی  ســودهای  به ویــژه  ندارنــد،  را  زیــاد 
شــورای  توســط  شــده  اعــام  خ هــای  نر ماهیــت  و  پیش بینــی 
کاهــش یافتــه و  پــول و اعتبــار را؛ زیــرا حاشــیه ســود بانک هــا 
درآمدهــای عملیاتــی برخــی بانک هــا دچــار مشــکل اســت و بایــد 
کــرد:  کنــد. دیوانــدری اضافــه  خ ســود یــک رونــد منطقــی پیــدا  نــر
کــه در حــال  خ تورمــی  خ تــورم برمی گــردد؛ نــر مطلــب دوم بــه نــر
خ ســود بــه تبــع  کاهــش نــر کاهــش اســت. یکــی از مســایل مهــم 

خ ســود بانکــی  کاهــش نــر گرچــه پیش بینــی خاصــی از  آن اســت. 
خ و  کاهــش نــر نداریــم، ولــی در بانک هــا و بانــک مرکــزی بــر روی 
کــه بــا تــورم یــک رابطــه منطقــی داشــته  رســیدن بــه عــدد منطقــی 
کــه ایــن اقــدام بــه صــورت  کار می شــود و طبیعــی اســت  باشــند، 
کاهــش بــه احتمــال زیــاد بــه صــورت  آنــی و دفعــی نیســت و ایــن 
تدریجــی خواهــد بــود تــا منطــق خــود را بیابــد. بــه گفتــه ایــن مقام 
خ ســود به ســرعت  مســئول در نظــام بانکــی، یکــی از دالیلــی کــه نر
کاهــش پیــدا نکــرد  خ تــورم پاییــن بــود،  کــه نــر  در ســال هایی 

کــه بانک هــا دچــار مشــکاتی از جملــه تنگنــای  ایــن بــوده اســت 
ــازار  ــود در ب ــاد س خ زی ــر ــی و ن ــوق نقدینگ ــات مع ــاری، مطالب اعتب
بیــن بانکــی بوده انــد. البتــه بعضــی از ایــن مشــکات حــل شــده 
خ ســود بــازار بیــن بانکــی اســت  کاهــش نــر کــه از جملــه آن  اســت 
خ بــا همــکاری بانــک مرکــزی و بانک هــا منطقی تــر  کــه ایــن نــر

کــرده اســت. خ ســود را فراهــم  کاهــش نــر شــده و زمینــه 
مطالباتمعوق،تنگنایاعتباریونقدینگی

اقدامــات  گرچــه  گفــت:  معــوق  مطالبــات  دربــاره  دیوانــدری 

گرفتــه و تاش هــای زیــادی  مناســبی در نظــام بانکــی صــورت 
شــده اســت، امــا همچنــان ایــن مشــکل بــه قــوت خــود باقی اســت 
کاهــش آن اینکــه  و دارای ابعــادی اســت و بایــد دربــاره ضــرورت 
کاهــش نیافتــه و ریشــه های ایجــاد آن   چــرا مطالبــات معــوق 
بــه طــور مفصــل در جــای دیگــری بحــث و بررســی هایی صــورت 
گیــرد. وی، تنگنــای اعتبــاری و مشــکل نقدینگــی بانک هــا را 
خ ســود  ــر کاهــش ن ــع  ــه مان ک ــه مشــکات جــدی دانســت  از جمل
بانکــی می شــود و در عیــن حــال افــزود: ایــن امــر نیــز بــه نوبــه خــود 
خ  کــه بایــد متناســب بــا نــر خ ســود بــه آن صورتــی  باعــث شــده نــر
کاهــش نیابــد. طبیعتــا در ایــن مســیر هــم نمی شــود از یــک  تــورم 
کــرد؛ زیــرا در  خ ســود تبعیــت  کاهــش نــر سیاســت دســتوری بــرای 
کــه هــر وقــت بــدون  کرده ایــم  گذشــته ایــن را تجربــه  ســال های 
خ ســود و از طریــق اعــام  کاهــش نــر کــردن بســترهای  فراهــم 
ــای  خ ه ــد، نر ــان باش ــش مدنظرم کاه ــتوری  ــود دس ــای س خ ه نر
کاهش یافتــه دوام نمــی آورد. رییــس پژوهشــکده پولــی و بانکــی 
خ ســود یــک رابطــه عرضــه و  بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه نــر
پاییــن  خ ســود  نــر کــرد: وقتــی  پــول اســت، تصریــح  تقاضــای 
کنــد و بنابرایــن  کاهــش پیــدا  می آیــد، ممکــن اســت عرضــه پــول 
خ را در جــای  کــه قــادر نباشــیم ایــن نــر ایــن امــکان وجــود دارد 
خ پایین تــر ارایــه دهیــم.  خــود نگــه داریــم یــا تســهیات بــا نــر
ــگاه باقــی  خ در آن جای ــر ــع وجــود نداشــته باشــد، ایــن ن ــر مناب گ ا
نمی مانــد و تحــت تاثیــر متغیرهــای کان اقتصــادی قــرار می گیــرد 
و ممکــن اســت سیاســت های پولــی کشــور را بــا ایــن رونــد نتوانیــم 

کنیــم. بــه خوبــی اجرایــی 

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:

کاهش می یابد خ سود بانکی  نر

گذشــته  کــه امســال ممنــوع شــده، در ســال  گنــدم  واردات 
کــه نشــان می دهــد  کاهــش داشــته  بیــش از 55 درصــد 
کشــاورزی در بهبــود تــراز تجــاری بخــش  وزارت جهــاد 
کنتــرل واردات و افزایــش صــادرات  کشــاورزی از طریــق 
موفــق بــوده اســت. ســال گذشــته، 3 میلیــون و 316 هــزار 

کــی،  دامــی و  گنــدم خورا و 3۰۰ تــن انــواع 
کشــور مختلــف بــه ارزش 885  بــذری از 29 
وارد  کشــور  بــه  دالر  هــزار   9۰۰ و  میلیــون 
کــه از نظــر وزنــی ۴/55 درصــد  شــده اســت 
و از نظــر ارزشــی 6/63 درصــد نســبت بــه 
کاهــش داشــته اســت. البتــه  ســال 1393 
گنــدم براســاس آمــار  کیلوگــرم  قیمــت هــر 
گذشــته 5/18  رســمی منتشــر شــده در ســال 

کاهــش یافتــه و بــه حــدود  درصــد نســبت بــه ســال 1393 
کیلویــی 9۰۰ تومــان رســیده اســت و بــا نگاهــی بــه قیمــت 
گفــت  گذشــته می تــوان  گنــدم در ســال های  کیلوگــرم  هــر 
گنــدم طــی چهــار ســال اخیــر  ــواع  کاهــش قیمــت ان رونــد 
ادامــه دارد و بــا نوســاناتی از 16 درصــد تــا 3۰ درصــد همــراه 

بــوده اســت. لتونــی، چیــن، آذربایجــان، آلمــان، اتریــش 
انگلســتان   امــارات،  افغانســتان،  اســترالیا،  اســپانیا، 
جنوبــی کــره  ترکمنســتان،  ترکیــه،  آمریــکا،   اوکرایــن، 
روســیه  صربســتان،   ســوازیلند،   ســوییس،  ســنگاپور، 
هلنــد  لیتوانــی،  کانــادا،  قزاقســتان،  قبــرس،  فرانســه، 
 29 هنــدوراس،  و  هنــد  هنگ کنــگ، 
کــی،  گنــدم خورا انــواع  کشــور صادرکننــده 
دامــی و بــذری بــه ایــران بوده انــد. البتــه 
نخســتین  در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
کــرد  اعــام  جــاری  ســال  کاری  روزهــای 
خریــد  و  تولیــد  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  کــه 
واردات  بــرای  تعرفــه ای  گنــدم  تضمینــی 
 گنــدم در نظــر گرفتــه نشــده و ایــن محصــول 
مدیــر  قنبــری،  علــی  همچنیــن  اســت؛  الــورود  ممنــوع 
عامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران، پیــش از ایــن اعــام 
گنــدم بــه خودکفایــی  کــه در ســال جــاری تولیــد  کــرده بــود 
گنــدم اضافــی خواهیــم  می رســد و حــدود 3 میلیــون تــن 

کــه بایــد بــرای صــادرات آن فکــری شــود. داشــت 

گذشته نصف شد گندم در سال  واردات 
دکتــر رســول زرگرپــور اظهارداشــت: تمــام همــت مجموعــه  دولــت 
و مدیریــت اســتان، خــروج از رکــود و حفــظ اشــتغال موجــود بــا 
گــزارش  کــم بــر اقتصــاد مقاومتــی اســت. بــه  اســتفاده از اصــول حا
رســول  دکتــر  اصفهــان،  اســتانداری  عمومــی  روابــط  کل  اداره 
کارگــران  زرگرپــور در دیــدار بــا جمعــی از اعضــای جامعــه  اســامی 

کــه بــه مناســبت روز جهانــی  اســتان بــا ایشــان 
ایــن روز  تبریــک  گرفــت، ضمــن  کارگــر صــورت 
اظهــار داشــت: تمــام همــت مجموعــه دولــت و 
مدیریــت اســتان، خــروج از رکــود، حفــظ اشــتغال 
ــا  ــد ب ــتغال جدی ــاد اش ــرای ایج ــاش ب ــود و ت موج
کــم بــر اقتصــاد مقاومتــی  اســتفاده از اصــول حا
ــا بیــان اینکــه وجــود  اســت. اســتاندار اصفهــان ب
نیــز می توانــد معضــات  بیــکار  نفــر  یــک  حتــی 

کــه  کنــد  کنــد، افــزود: مدیریــت اســتان تــاش مــی  زیــادی ایجــاد 
کند.زرگرپــور  بــا چنــگ و دنــدان اشــتغال های موجــود را حفــظ 
گرفتــه شــده در بخــش  عــدم به کارگیــری و هزینه کــرد تســهیات 
کشــور را موجــب  صنعــت و همچنیــن شــرایط بــه وجــود آمــده در 
کــرد:  کارگاه هــا خوانــد و تصریــح  ــا  کارخانه هــا ی تعطیلــی بعضــی 

کمتــر از  3۰ درصــد واحدهــای تولیــدی در رکــود و 5۰ درصــد نیــز 
کننــد. اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه  ظرفیــت خــود فعالیــت مــی 
گفــت:  بــا توجــه بــه اینکــه  کنتــرل تــورم  تاش هــای دولــت بــرای 
کنتــرل شــده اســت، برنامــه بعــدی دولــت در  ــا حــدودی  ــورم ت ت
جهــت کنتــرل رکــود مــی باشــد. وی افزود: ســطح کان مشــکات 
اســتان مربــوط بــه شــرایط کشــور اســت و مدیریت 
اســتان نیــز اقدامــات زیــادی بــرای بهبــود شــرایط 
کــه از آن جملــه  واحدهــای تولیــدی داشــته اســت 
کارگــروه تســهیل و رفــع  مــی تــوان بــه تصویــب 
کــز  کارخانــه و مرا کــه مشــکات 8۰۰  موانــع تولیــد 
تولیدی را بررســی و بســیاری را رفع نموده اســت، 
کــرد. رســول زرگرپــور بــه دیگــر اقدامــات  اشــاره 
گفــت : بــرای بهبــود وضعیــت  کــرد و  دولــت اشــاره 
کارگاه هــای واقــع در شــهرک های صنعتــی، بــرای  کارخانه هــا و 
ــرای واحدهــای متوســط 2  ــارد تومــان، ب واحدهــای خــرد 1 میلی
میلیــارد تومــان و بــرای ســایر واحدهــا 3 میلیارد تومان تســهیات 
ــه اســتان  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــه ه ک ــت  ــده اس ــه ش گرفت ــر  در نظ

اصفهــان اختصــاص خواهــد یافــت.

 وزیــر اقتصــاد و امنیــت ژنــو بــه همــراه هیئــت 25 نفــره از بازرگانــان و فعــاالن اقتصــادی 
ــر آشــنایی  ــا عــاوه ب ــد ت کردن ــد  ــه اصفهــان بازدی ــت، روز جمعــه از فــوالد مبارک ایــن ایال
توانمندی هــای بزرگ تریــن  پتانســیل و  از  اقتصــادی  بنــگاه  ایــن  تولیــد  بــا خطــوط 

گردنــد. فوالدســاز خاورمیانــه بهره منــد 
گفت وگــوی  گــزارش خبرنــگار فــوالد، پییــر ُمــوِد، وزیــر اقتصــاد و امنیــت ژنــو در  بــه 
اختصاصــی بــا خبرنــگار فــوالد بــا اشــاره بــه حضــور خــود و هیئــت همــراه اقتصــادی 
بــا  آشــنایی  بازدیــد،  ایــن  از  اصلــی  هــدف  گفــت:  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  در  ژنــو 
مجموعــه بــزرگ فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های صنعتــی 
جالــب  بســیار  سوییســی ها  بــرای  امــروز  بازدیــد  کنــم  اعتــراف  بایــد  کــه  بــود  ایــران 
ــرای مــا  کنیــم و ب کــه توانســتیم از خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه از نزدیــک دیــدن  ــود  ب
کــه مطلــع شــدیم، شــرکت فــوالد مبارکــه توانســته در  بســیار خوشــحال کننده تر بــود 
ع رقابــت بــا دیگــر رقبــا بــه خوبــی نقــش تعیین کننــده داشــته باشــد و خــود را در  موضــو

کنــد. ح  بــه خوبــی مطــر عرصه هــای رقابتــی بین المللــی نیــز 
گفــت: در  کشــور ســوییس و ایــران و شــرایط جدیــد بین المللــی  وی دربــاره آینــده روابــط 
گرچــه جــای  کشــورهای دیگــر ترســیم شــده بــود، ا کــه ارتبــاط فــوالد مبارکــه بــا  نقشــه ای 
کشــور ســوییس بایــد بگویــم ارتبــاط ایــن  کشــور ســوییس خالــی اســت، امــا در خصــوص 
کشــور بــا ایــران بســیار مناســب اســت و در همیــن زمینــه ارتبــاط بــا شــرکت فــوالد مبارکــه 
بــه صــورت خــاص نیــز از نظــر تمهیــدات بانکــی، ارتباطــات مالــی و حضــور تجــاری 
کــه  کــه در ژنــو بــه مــراودات تجــاری مشــغول هســتند از ســوی ژنــو برنامه ریــزی شــده 
ــا ایجــاد و توســعه یــک ارتبــاط مفیــد، از فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه عنــوان  می تــوان ب

پتانســیل بســیار مهــم و تاثیرگــذار در آینــده روابــط فــی  مــا بیــن بــه خوبــی بهــره بــرد.
کــه دکتــر بهــرام ســبحانی و جمعــی از معاونــان و  گــزارش، در ایــن دیــدار  بنــا بــر ایــن 
مدیــران شــرکت فــوالد مبارکــه حضــور داشــتند، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــه تشــریح 
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط  شــرایط صنعــت فــوالد در جهــان و ایــران پرداخــت و تصریــح 
کــه ان شــاءاهلل  گیــرد  صنعــت فــوالد در جهــان، ایــران توانســته در رتبــه چهاردهــم قــرار 
ســعی می شــود در ســال های آینــده ایــن رتبــه بهبــود یابــد. ایــران توانســته بیــش از 6۰ 
ــا )MENA( را  ــه و ۴5 درصــد از تولیــدات فــوالدی من درصــد تولیــدات فــوالد خاورمیان

بــه خــود اختصــاص دهــد.
گفــت: در ســال  ســبحانی بــا اشــاره بــه تکنولوژی هــای استفاده شــده در صنعــت فــوالد 
کــوره  کوره بلنــد و مابقــی بــه روش  2۰15 در جهــان، 75 درصــد تولیــدات بــه روش 
کــه در همیــن مــدت در ایــران بــا توجــه بــه مزیت هــای  قــوس الکتریــک بــوده؛ در حالــی 
روش  بــه  مابقــی  و  الکتریکــی  قــوس  کــوره  روش  بــه  تولیــدات  درصــد   83 انــرژی، 

کل تولیــدات انجــام شــده اســت. کــه از  کوره بلنــد تولیــد شــده 
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر ســبحانی پــس از تشــریح فرآینــد تولیــد محصــوالت در فــوالد 
مبارکــه و جایــگاه ایــن بنــگاه اقتصــادی در ایــران و جهــان بــه ســواالت حاضــران در 

نشســت پاســخ داد.

آغازبهرهبرداریازواحدسولفورزداییشرکتفوالدمبارکهاصفهان
کوشــش  کیفــی و بــا ســعی و   بــه منظــور بهره گیــری از توانمنــدی تولیــد فوالدهــای 
ــه  ــتیابی ب ــی و دس ــت های نهای ــام تس ــا انج ــه اصفهان،ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــان ش کارکن
اهــداف از پیــش تعییــن شــده، واحــد ســولفورزدایی ناحیــه فوالدســازی شــرکت فــوالد 

مبارکــه بــه بهره بــرداری رســید.
بــا  آهن ســازی  و  فوالدســازی  پروژه هــای  اجــرای  مدیــر  عبدالرحیــم زاده،  مهــرداد 
گفــت: پــس  اشــاره بــه اجــرا و راه انــدازی واحــد ســولفورزدایی در شــرکت فــوالد مبارکــه 
فرآینــد  تکمیــل  بــرای   ،RH-TOPگاززدایــی واحــد  راه انــدازی  و  اجــرا  در  توفیــق  از 
کیفــی خــاص، واحــد ســولفورزدایی در اردیبهشــت ماه ســال 1395  تولیــد فوالدهــای 
کوتنــر آلمــان بــا  کارشناســان شــرکت  کــه درطــی دو هفتــه حضــور  راه انــدازی نهایــی شــد 
کلیــه واحد هــای ذی ربــط، ســولفور ذوب هــای عملیاتــی شــده در ایــن واحــد  همــکاری 

کاهــش یافــت. ــزان مدنظــر  ــه می ب
عبدالرحیــم زاده افــزود: بــرای تولیــد فوالدهــای تمیــز ، فــوالد مــذاب پــس از خــروج 

الکتریکــی جهــت بهبــود خــواص متالورژیکــی و تنظیــم درجــه  قــوس  کوره هــای  از 
کاهــش  جهــت  ســپس  می شــود؛  پاتیلــی  کوره هــای  وارد  ابتــدا  موردنیــاز،  حــرارت 
کاهــش بقیــه عناصــر  میــزان ســولفور، وارد واحــد ســولفورزدایی و پــس از آن بــرای 
جهــت  ریخته گــری  واحــد  بــه  انتهــا  در  و   RH-TOP گاززدایــی  واحــد  وارد  مضــر 
قــرار  از  پــس  ســولفورزدایی  فرآینــد  در  کــه  شــود  مــی  داده  انتقــال  تختــال  تولیــد 
گاز  بــا  همــراه   Casi پــودر   Ladle Tilting روی  بــر  مــذاب  حــاوی  پاتیــل  گرفتــن 
گاز آرگــن از تــه  آرگــن توســط النــس بــه داخــل پاتیــل دمیــده مــی شــود و همزمــان 
پاتیــل بــا فشــار 21 بــار تزریــق می شــود. در اثــر فعــل و انفعــال شــیمیایی در داخــل 
ج  خــار ســرباره  و  ذوب  از  کــه  تشــکیل   CAS گاز  و  جــذب  ســولفور  مــذاب،   پاتیــل 

می شود.
توســعه  پروژه هــای  اجــرای  کارشــناس  جعفــری،  ســروش  گــزارش،  ایــن  بــر  بنــا 
فوالدســازی نیــز در تشــریح عملکــرد واحــد ســولفورزدایی افــزود: واحــد ســولفورزدایی 
کــه  می باشــد   1۰PPMحــدود تــا  مــذاب  فــوالد  از  ســولفور  میــزان  کاهــش  بــه  قــادر 
کــم ســولفور در تولیــد فوالدهــای API بــرای مصــرف در صنایــع  کاربــرد محصــوالت 
طبیعــی  گاز  انتقــال  لوله هــای  تولیــد  جهــت  خصــوص  بــه  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت، 
 IF گریــد  ورق هــای  تولیــد  در  ســولفور  کــم  فوالدهــای  کاربردهــای  ســایر  می باشــد. 
کشــتی و همچنیــن تولیــد  کشــش عمیــق خــودرو، ســاخت بدنــه  بــرای تهیــه قطعــات 
 گریدهــای EL-Steel جهــت ســاخت هســته ترانســفورماتور بــرق مــورد اســتفاده قــرار

 می گیرد.
گفــت: بــرای دســتیابی بــه نتایــج  کارکنــان را نتیجه بخــش خوانــد و  جعفــری تــاش 
کــه نواقــص موجــود ماننــد تامیــن  گذشــته تــاش شــد  مدنظــر در ایــن واحــد در چنــد مــاه 
کــردن مــواد اضافــی از پــودر CASI ، اصــاح  مســتمر ســیاالت بــا فشــار مــورد نیــاز و جــدا 
کنتــرل و اتوماســیون برطــرف شــود و خوشــبختانه در  النــس تزریــق و سیســتم های 

گــرم  کلیــه مشــکات و نواقــص، راه انــدازی  ابتــدای ســال جــاری پــس از برطــرف شــدن 
ایــن واحــد بــا موفقیــت انجــام شــد.

همــکاری  و  کوشــش  و  شــرکت  عالــی  مدیریــت  حمایت هــای  از  پایــان  در  ایشــان 
کارکنــان واحــد اجــرای پروژه هــای توســعه فوالدســازی، بهره بــرداری ناحیــه  مســتمر 
فوالدســازی، امــور قراردادهــا، شــرکت مهندســی فــوالد مبارکــه، شــرکت بــرق آرا و تمامــی 
ــا غیرمســتقیم در انجــام ایــن پــروژه مشــارکت داشــته اند  کــه مســتقیم ی قســمت هایی 

ــرد. ک ــی  تشــکر و قدردان

تکمیلنصبتجهیزاتوراهاندازیبراساسبرنامهزمانبندی
ســبحانی  دکتــر   ، اردیبهشــت ماه   8 چهارشــنبه  روز  فــوالد،  خبرنــگار  گــزارش  بــه    
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــه اتفــاق جمعــی از معاونــان، مدیــران شــرکت، مشــاور و 
ناظــر پــروژه )شــرکت فنــی و مهندســی فــوالد مبارکــه( و مدیــران شــرکت های پیمانــکار 
کردنــد  از واحــد ریخته گــری شــماره 5 ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم بازدیــد 
گاهــی از رونــد پیشــرفت اجرایــی و نصــب تجهیــزات ماشــین ریخته گــری  تــا ضمــن آ

کننــد. ــو  گفت وگ ــدار و  ــان دی کارکن ــا  شــماره 5 ، از نزدیــک ب
 در ایــن بازدیــد دکتــر ســبحانی، مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه ضمــن تشــکر از تــاش 
کارکنــان ایــن واحــد در ســخنانی توجــه بــه مســایل ایمنــی توســط پیمانــکاران بــا توجــه 
کســازی ســایت ماشــین 5 حیــن عملیــات  بــه فعالیــت همزمــان پیمانــکاران مختلــف، پا
نصــب، برنامه ریــزی و تقســیم بندی فازهــای مختلــف نصــب و راه انــدازی و تســریع 
فعالیت هــا  تکمیــل  در  بهره بــردار  فعــال  مشــارکت  باقی مانــده،  کارهــای  تکمیــل  در 
تکمیــل  در  قــرارداد  براســاس  بین المللــی  اســتانداردهای  از  تبعیــت  همچنیــن  و 
راه انــدازی توســط پیمانــکاران و  تهیــه چک لیســت های  باقی مانــده،  فعالیت هــای 
کیــد بــر تکمیــل نصــب تجهیــزات و شــروع بهره بــرداری و راه انــدازی براســاس برنامــه  تا

ــد. ــرار دادن ــد ق کی زمان بنــدی مصــوب را مــورد تا
در ایــن برنامــه از پــات فــرم ریخته گــری، اتاق هــای بــرق، اتــاق هیدرولیــک، اتــاق 
آبرســانی، ماشــین های بــرش مارکینــگ و دبورینــگ مســیر ارســال اســلب بــه واحــد 

اصــاح تختــال بازدیــد بــه عمــل آمــد.
شــایان ذکــر اســت ایــن پــروژه بــا ظرفیــت تولیــد 2 میلیــون تــن تختــال در ســال شــروع 

کنــون از پیشــرفت 93 درصــدی برخــوردار بــوده اســت. شــده و تا

ماموریــتفــوالدمبارکــه،تولیــدمحصــوالتمتنــوعبــاارزشافــزودهبیشــتر
اســت

کمیتــه   دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان در جلســه 
گذشــته برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه برنامه هــای تدویــن شــده  کــه در هفتــه  مدیریــت 
ع بــا ارزش افــزوده بیشــتر  ســال 95 و جهت گیــری شــرکت در تولیــد محصــوالت متنــو
و  آن  پیش بینــی  و  بــازار  شــناخت  ویــژه،  ورق هــای  تولیــد  در  انعطاف پذیــری  بــر 
کار و تولیــد از ابتــدا تــا انتهــای  بازرســی های مــداوم از تجهیــزات، بهــره وری نیــروی 

کــرد. کیــد  زنجیــره تولیــد تا
کــه از  گــزارش خبرنــگار فــوالد، دکتــر ســبحانی بــا تشــکر از پرســنل همــه نواحــی  بــه 
کرده انــد، اظهــار داشــت:  ابتــدای ســال 95 در راســتای تحقــق اهــداف امســال تــاش 
کــه توســط مدیــران ارایــه شــد  گزارش هــای امیدوارکننــده و مناســبی  در ایــن نشســت، 
کــه توجــه بــه مباحثــی چــون حفــظ ایمنــی، رکوردهــای  ع بــود  نشــان دهنده ایــن موضــو
ع محصــوالت باعــث شــده تــا فــوالد مبارکــه در بحــران صنعــت فــوالد موفــق  تولیــد، تنــو

کمتــری ببینــد. کنــد و آســیب  عمــل 
افــزود:  و  دانســت  مهــم  را  محصــوالت  ع  تنــو بــه  توجــه  مبارکــه  فــوالد  عامــل  مدیــر 
گرچــه  ع بــا ارزش افــزوده بیشــتر اســت. ا ماموریــت فــوالد مبارکــه تولیــد محصــوالت متنــو
ــا فــرض  کمــی بهبــود یافتــه اســت، امــا نبایــد از برنامه ریــزی ب ــازار در وضعیــت فعلــی  ب

ــی غافــل بمانیــم. تکــرار شــرایط قبل
ع صــادرات را ضــروری خوانــد و تصریــح  مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه توجــه بــه موضــو
کــه فــوالد مبارکــه در صــادرات محصــوالت خــود داشــته،  ــا توجــه بــه ســابقه ای  کــرد: ب
کشــور هــم توفیقاتــی  ج از  خوشــبختانه توانســتیم عــاوه بــر تامیــن بــازار داخــل، در خــار
کنیــم. بایــد بــرای صــادرات و بــازار داخــل برنامه ریــزی داشــت تــا بــه نحــو  کســب 

ــه اهــداف تدویــن شــده دســت یابیــم. مناســبی ب
ــا مشــکاتی مواجــه نشــویم  وی افــزود: بــه منظــور اینکــه در تولیــد محصــوالت خــود ب
کنیــم. خریــد تجهیــزات و  کیفیــت توجــه  بایــد بــه همــه نیازهــا و احتیاج هــای تولیــِد با
گیــرد. همــه درخواســت ها بایــد بــه صــورت  کار قــرار  امکانــات مــورد نیــاز بایــد در دســتور 
کمیته هــای مربوطــه، اولویت هــا مشــخص  ح و بررســی در  شــفاف ارایــه شــود تــا بــا طــر

گــردد. شــود و بــا اســتفاده از تــوان داخــل فــوالد مبارکــه یــا مشــاوران نیازهــا مرتفــع 
بــا  بایــد  و  سفارشــی  اســت  محصوالتــی  مبارکــه،  فــوالد  محصــوالت  افــزود:  ایشــان 

باشــد. داشــته  مطابقــت  مشــتری  نیــاز  مــورد  اســتاندارد 
کارکنــان فــوالد مبارکــه  مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه بازنشســتگی تعــدادی از 
گذشــته تعــداد زیــادی از همــکاران بــه افتخــار بازنشســتگی  گفــت: در یکــی، دو مــاه 
از  دیگــری  جمــع  بازنشســتگی  شــاهد  بــاز  هــم  آینــده  ماه هــای  در  و  آمدنــد  نایــل 
کــه ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات 3۰ ســاله ایشــان  همــکاران عزیــز خواهیــم بــود 
کــه ایــن عزیــزان  کارهایــی  در ایــن مجموعــه بــزرگ صنعتــی، بایــد بگویــم اقداماتــی و 
بعــد  نســل های  و  خودشــان  بــرای  داده انــد،  انجــام  خودشــان  فعالیــت  مــدت  در 
کــه ضمــن تشــکر از تک تــک ایــن  یــادگار و باقیــات صالحــات می مانــد  بــه عنــوان 
 عزیــزان امیــدوارم دوران بازنشســتگی را هــم بــا ســربلندی و افتخــار و ســامت ســپری

کنند.  
کمیتــه مدیریــت شــرکت فــوالد مبارکــه ، معاونــان و مدیــران  گفتنــی اســت در جلســه 
ــد و  کردن ح  ــای تحــت مدیریــت خــود مطــر ــای مبســوطی از نواحــی و واحده گزارش ه
ــر عامــل شــرکت راهکارهــا و نــکات مدنظــر  ح شــده از ســوی مدی ــاره مباحــث مطــر درب

ارایــه شــد.

خروج از رکود و ایجاد اشتغال 

وزیر اقتصاد و امنیت ژنو:
ح است   فوالد مبارکه در عرصه های بین المللی مطر

تخت گاز

 با 75۰ هزار تومان 
کنید خودروی خود را اتوماتیک 

از  ایــن هفتــه بعضــی  گاز    در تخــت 
سرویس  ورزش

  بردیا عباس زاده 

مهم تریــن اخبــار خــودروی ایــران و 
جهان را مرور خواهیم کرد؛ با ما همراه باشید.

شــرکت های  بعضــی  در  ســواری  انــواع  تولیــد   -
کاهــش  خودروســاز داخلــی افزایــش و در بعضــی دیگــر 
انــواع  تولیــد  گذشــته  ســال  اســفندماه  اســت.  یافتــه 
افزایــش  بــا  ایران خــودرو  صنعتــی  گــروه  در  ســواری 
31.9 درصــدی از 37 هــزار و 6۰7 دســتگاه در اســفند 
1393 بــه ۴9 هــزار و 597 دســتگاه افزایــش یافــت. در 
ایــن مــدت، تولیــد انــواع ســواری در خودروســازی رایــن 
اســفند  در  دســتگاه   155 از  صددرصــدی  کاهــش  بــا 
گذشــته تولیــد  1393 بــه صفــر رســید. اســفندماه ســال 
افزایــش  بــا  مدیــران  خودروســازی  در  ســواری  انــواع 
اســفند 1393  در  دســتگاه  از 378۰  درصــدی   32.6
بــه 5۰12 دســتگاه افزایــش یافــت. در ایــن مــدت تولیــد 
گــروه خودروســازی ســایپا بــا رشــد 3.3  انــواع ســواری در 
درصــدی از 31 هــزار و 116 دســتگاه در اســفند 1393 
بــه 32 هــزار و 153 دســتگاه افزایــش یافــت. اســفندماه 
ــا  ــن ب ــروه بهم گ ــواری در  ــواع س ــد ان ــته تولی گذش ــال  س
کاهش 3.6 درصدی از 53۰ دســتگاه در اســفند 1393 

کاهــش یافــت. بــه 511 دســتگاه 
خــودرو  ایــن  شــد.  بــازار  راهــی  لوانــت  مازراتــی   -
از  بیــش  تاریــخ  طــی  مازراتــی  شاســی بلند  اولیــن 
 1۰۰ســاله ایــن شــرکت اســت. بــا توجــه بــه مشــخصات 
مازراتــی لوانتــه 35۰ اســبی می توانــد شــتاب صفــر تــا 
صــد را در 6.3 ثانیــه بــه دســت آورد و نهایتــا بــه ســرعت 

کیلومتــر بــر ســاعت برســد.  2۴3
ایرانــی  شــرکت های  بــا  گــن  فولکس وا کــرات  مذا  -
کشــور  بــرای انتخــاب شــریک نهایــی و حضــور در بــازار 
کنــون تصاویــری از حمــل  در مراحــل پایانــی اســت و ا
جاده هــای  در  گــن  فولکس وا خودروهــای  محمولــه 
ــتین  ــد نخس ــه می توان ک ــت  ــده اس ــت آم ــه دس ــران ب ای
ایــران  بــازار  بــرای  فولکــس  از خودروهــای  محمولــه 

باشــد.
تولیدکننــده  کــه  آســیا  الکتروهوشــمند  شــرکت   -
کاچ گیرهــای هوشــمند اســت، می گویــد در به کارگیــری 
جابه جــا  خــودرو  از  قطعــه ای  هیــچ  سیســتم  ایــن 
جایگزینــی  هوشــمند  کاچ گیــر  واقــع  در  نمی شــود. 
روی  بــر  کــه  اســت  اتوماتیــک  گیربکس هــای  بــرای 
خودروهــای دنــده ای نصــب می شــود و تعویــض دنــده 
کــه بر روی دســته دنده اســت، هوشــمند  را بــا دکمــه ای 
و آســان می کنــد. در حــال حاضــر تمــام مراحــل خریــد 
خودروهــای  روی  بــر  هوشــمند  کاچ  ایــن  نصــب  و 
ســاخت داخــل رقمــی در حــدود 75۰ هــزار تومــان اســت 
کــه البتــه شــامل یــک گارانتــی 1۴ماهــه و خدمــات پــس 

فــروش شایســته در تهــران و شهرستان هاســت. از 

حتما بخوانید!
3بزرگ ترین کارخانه تخصصی آب ... یکشنبـــــه  12 اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 143 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد



عدنان زادهوش در گفت وگوی اختصاصی 

با کیمیای وطن:

شوراها در چهارچوب قانون 
عملکرد خوبی داشته اند

روســتاها  و  شــهرها  اســامی  شــورای 

کیمیای وطن 
در    امیر عباس زاده مردم ســاالری  اصلــی  نمادهــای  از 

نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت. بــر 
تشــکیات  قانــون  نیــز  و  شــهرداری  قانــون  مفــاد  اســاس 
مرجــع  یــک  نهــاد  ایــن  کشــوری،  اســامی  شــورای 
اختیــارات  بــاره  ایــن  در  و  اســت  نظارتــی  و  تصمیم گیــری 
کــه می تــوان بــه انتخــاب شــهردار، تصویــب  وســیعی دارد 
کــرد. حــال بــا  بودجــه و نظــارت بــر عملکــرد شــهرداری اشــاره 
در  تــا  گرفتیــم  تصمیــم  شــورا  هفتــه  بــه  رســیدن 
ــا اعضــای شــورای شــهر اصفهــان از  سلســله مصاحبه هایی ب
کیــف وظایــف و اختیــارات و همچنیــن برنامه هــا و  کــم و 
اهــداف ایــن نهــاد در ســال 95 باخبــر شــویم. ایــن بــار بــه 
کمیســیون  نایب رییــس  زادهــوش،  عدنــان  دکتــر  ســراغ 
بهداشــت ســامت و خدمــات شــهری شــورای اســامی شــهر 
گفت وگــو نشســتیم. آنچــه  ــا ایشــان بــه  اصفهــان رفتیــم و ب
نایب رییــس  گفت وگوســت.  ایــن  حاصــل  می خوانیــد 
کمیســیون بهداشــت ســامت و خدمــات شــهری شــورای 
گفــت: شــوراها در چهارچــوب قانــون  اســامی شــهر اصفهــان 
ــبب  ــوراها س ــوب ش ــرد خ ــته اند و عملک ــی داش ــرد خوب عملک
افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه شــوراها شــده اســت. عدنــان 
کــرد: برخــاف ســایر  زادهــوش بــا اشــاره بــه روز شــوراها اظهــار 
دوســتان، اعتقــاد بــه افزایــش قــدرت و مســئولیت شــوراها 
کــه شــوراها  نــدارم؛ بلکــه معتقــد بــه ایــن موضــوع هســتم 
براســاس قانــون در چهارچــوب وظیفــه مشــخص شــده برای 

آن ها خوب عمل کنند. 
کــرد: افزایــش اختیــارات، مســئولیت را بیشــتر و  وی اضافــه 
گاه ســبب شکســت  کار را ســخت تر می کنــد و ایــن موضــوع 
ــئوالن  ــم چــرا مس ــرد: نمی دان ک ــح  می شــود. زادهــوش تصری
کــه در دنیــا هســتند، خواســتار افزایــش اختیــارات  و مدیرانــی 
اختیــارات  ایــن  افزایــش  مخالــف  مــن  امــا  هســتند؛  خــود 
هســتم. افزایــش اختیــارات بــوی اســتبداد می دهــد و مــا بایــد 
از ایــن موضــوع بــر حــذر باشــیم و در چهارچــوب اختیــارات 
باشــیم.  داشــته  مناســبی  و  قانونــی خــود عملکــرد خــوب 
گــر در محــدوده اختیــارات قانونــی  زادهــوش بــا بیــان اینکــه ا
کــرد:  کیــد  خــود عملکــرد خوبــی داشــته باشــیم بهتــر اســت، تا
کار خــوب پیــش  اینکــه مــردم بــه شــوراها اعتمــاد می کننــد و 
که شــوراها در چهارچوب قانون  می رود، به این دلیل اســت 
عملکــرد خوبــی داشــته اند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه عملکــرد 
افزایــش  خواســتار  مــردم  کــه  شــده  ســبب  شــوراها  خــوب 
 اختیــارات شــوراها شــوند، افــزود: افزایــش اعتمــاد عمومــی

مسئوالن و مدیران را به سمت افزایش اختیارات می برد.

شورا

 بازدید فرماندار خوانسار 
از کمیته امداد این شهرستان

کمیتــه امــداد از فعالیت هــای  فرمانــدار خوانســار بــا حضــور در 
و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  کــرد.  بازدیــد  کمیتــه  ایــن 
اســتان  خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  اطاع رســانی 
اصفهــان، شــفعتی در ایــن بازدیــد ضمــن حضــور در واحدهــای 
کمیتــه از نزدیــک بــا خدمــات و فعالیت هــای  مختلــف ایــن 
شــد.  آشــنا  نیازمنــدان  و  محرومــان  بــرای  امــداد  کمیتــه 
کمیتــه امــداد بــا اشــاره  کارکنــان  فرمانــدار خوانســار در جمــع 
بــه  رهبــری  معظــم  مقــام  ســوی  از  امســال  نامگــذاری  بــه 
ســال »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل«، بــر توانمنــد ســازی 
ح تکریم اربــاب رجوع  کیــد و طــر مددجویــان تحــت حمایــت تا
گامــی موثــر و اساســی در رفــع نیازهــای محرومــان دانســت.  را 
و  اصیــل  انقابــی،  نهادهــای  از  یکــی  را  امــداد  کمیتــه  وی 
برخاســته از متــن انقــاب دانســت و از زحمــات امدادگــران در 
بــه مددجویــان قدردانــی  همــه عرصه هــا و خدمات رســانی 
دیــدار  از  خرســندی  ابــراز  ضمــن  شــفعتی  کــرد.  تشــکر  و 
فرمانــداری  مجموعــه  و  خــود  آمادگــی  بــر  امدادگــران،  بــا 
نیازمنــدان  و  مددجویــان  مشــکات  رفــع  بــرای  شهرســتان 
کمیتــه امــداد خوانســار نیــز در  کــرد. مدیــر  کیــد  شهرســتان تا
کــرد. کمیتــه ارایــه  گزارشــی از فعالیت هــای ایــن  ایــن دیــدار، 

کرمان: رییس پارک علم و فناوری استان 

 برای تامین سرمایه با 5 کشور 
در حال رایزنی هستیم

کرمــان بــا اشــاره بــه  رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
افتتــاح مرکــز بیــن المللــی مبادالت تجــاری و فنــاوری در پارک 
علــم و فنــاوری اســتان کرمــان گفــت: بــا هدف تامین ســرمایه 
بــرای شــرکت های مســتقر در مرکــز رشــد و پارک اســتان کرمان 
بــا کشــورهای مختلفــی در حــال رایزنــی هســتیم. دکتر عباس 
کــرد: بــا هــدف تامیــن ســرمایه بــرای شــرکت های  قــوام اظهــار 
کشــور  کرمــان عــاوه بــر  مســتقر در مرکــز رشــد و پــارک اســتان 
کشــور افغانســتان، عــراق  امــارات متحــده عربــی بــا چهــار 
اســت. وی  انجــام  رایزنی هایــی در حــال  ایتالیــا  و  اتریــش 
کشــورها  کــرات صورت گرفتــه توضیــح داد: ایــن  دربــاره مذا
و  دهنــد  انجــام  را  ح هــا  طر ارزش گــذاری  دارنــد  تمایــل 
کــه بــا نماینــدگان تجــار ایرانــی مقیــم دبــی  کراتــی  طــی مذا
تجاری ســازی  جشــنواره  برگــزاری  توانســتیم  شــد،  انجــام 
فن آوری هــای برتــر را در دبــی اســتارت بزنیــم. قــوام تصریــح 
از 110 شــرکت درخواســت حضــور در جشــنواره  کــرد: بیــش 
کــه مجــری آن شــرکت »االنجــاز« امــارات اســت  را داشــتند 
کشــور شــد، مقــرر  کل  کــه بــا پارک هــای  و بــا رایزنی هایــی 
و  یابنــد  حضــور  جشــنواره  در  عاقه منــد  شــرکت های  شــد 

کننــد. ح هــای خــود را ارایــه  طر

اخبار کوتاه

خ شــهر  عبدالرحیــم موســوی، رییــس شــورای اســامی فر
روز  بــا  معلــم  بزرگداشــت  هفتــه  تقــارن  بــه  اشــاره  بــا 
کــرد: بــه منظــور معرفــی بیش ازپیــش  خ شــهر اظهــار  فر
ــار آن هــا  معلمــان شــاخص ایــن شــهر، نمایشــگاهی از آث

می شــود.  دایــر 
کــه  وی افــزود: ایــن نمایشــگاه در 16 غرفــه برپــا می شــود 
کارآفرین،  آثــار معلمــان مؤلف، شــاعر، هنرمند ورزشــکار، 
قــرار  عاقه منــدان  دیــد  معــرض  در  و...  خیراندیــش 

می گیــرد.
ــنبه 11  ــگاه از روز ش ــن نمایش ــت: ای ــان داش ــوی بی  موس
اردیبهشــت ماه ســال جــاری برگــزار و تــا پایــان روز 20 
اردیبهشــت ماه آمــاده اســتقبال از بازدیدکنندگان اســت.

  معرفی توانمندی های معلمان
نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  از  هــدف  کــرد:  عنــوان  وی 
خ شــهر و به طــور خــاص  معرفــی ظرفیت هــای شــهر فر
کــه یکــی از  ظرفیت هــا و توانمندی هــای معلمــان اســت 
رویکردهــای مهــم آن ایجــاد بانــک اطاعاتــی از معلمــان 
ــر  ــن قش ــه ای ــاص ب ــه خ ــا و توج ــتندات آن ه ــار و مس و آث

اســت.

  جمع آوری مستندات
کنــون مســتنداتی دربــاره  موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه تا
هــزار نفــر از معلمــان ایــن شــهر جمــع آوری شــده اســت 
یــادآور شــد: در روز 20 اردیبهشــت ماه امســال از همــه 
معلمــان ایــن شــهر بــا اهــدای تندیــس، لــوح تقدیــر و 
کــرد: اولیــن  هدایــا تجلیــل خواهــد شــد. وی تصریــح 
در   1305 ســال  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  مدرســه 
اولیــن  و همچنیــن  کــرده  فعالیــت  بــه  آغــاز  خ شــهر  فر
کــه از مــردم ایــن شــهر بوده انــد در  معلمــان ایــن اســتان 

می کرده انــد. تدریــس  مدرســه  ایــن 
خ شهر   همایش روز فر

خ شــهر اجــرای ایــن  موســوی بــا اشــاره بــه همایــش روز فر
منحصربه فــرد  بختیــاری  و  چهارمحــال  در  را  برنامــه 
ایــن  معلــم  شــهید   16 خانــواده  از  گفــت:  و  دانســت 
ــزاری همایــش  شــهر تجلیــل می شــود. وی از تقــارن برگ
خ شــهر بــا ســالروز شــهادت یــک نفــر از شــهدای  روز فر
معلــم ایــن شــهر بــه نــام حســن صمــدزاده خبــر داد و 
کــه از  کــرم رجب پــور  کــرد: از خانــواده شــهید خدا اضافــه 
کشــوری اســت نیــز تجلیــل بــه عمــل  شــهدای شــاخص 

روز 20  در  خ شــهر  فر روز  اولیــن همایــش  آمــد.  خواهــد 
گــذر  خ شــهر در  ــا عنــوان فر اردیبهشــت ماه ســال 1390 ب
زمــان برگــزار و مقــاالت برگزیــده در کتابچــه ای چــاپ و در 
اختیــار شــرکت کنندگان، شــهروندان و فرهنگ دوســتان 
گرفــت. وی بــا اشــاره بــه موضوعــات ایــن همایــش  قــرار 
در ســال های مختلــف عنــوان داشــت: ایــن همایــش 
خ شــهر برگــزار و مقــاالت  در ســال 91 بــا عنــوان شــعر فر
کتابچــه ای منتشــر شــدند. موســوی تصریــح  برگزیــده در 
کــرد: در ســال 92 ایــن همایــش بــا محوریــت فــرش و 
صنایع دســتی در ایــن شــهر اجــرا و مقــاالت برگزیــده در 

ایــن همایــش انتشــار یافــت و همچنیــن همزمــان بــا 
همایــش، نمایشــگاهی از صنایع دســتی ایــن شــهر برپــا 
روز  همایــش  برگــزاری   93 ســال  در  افــزود:  وی  شــد. 
ــا تغییراتــی همــراه و بــا محوریــت بازی هــای  خ شــهر ب فر
ایــن  سرچشــمه  پــارک  محوطــه  در  محلــی  و  بومــی 
کــه حــدود 10 هــزار نفــر از شــهروندان  شــهر برگــزار شــد 
گردشــگران و اقشــار مختلــف مــردم در آن شــرکت کردند.

  احیای فرهنگ بومی
موســوی ادامــه داد: در راســتای احیــای فرهنــگ بومــی 
ایــن شــهر، بازی هــای بومــی و محلــی در رده هــای ســنی 
بــا  پیش کســوتان  و  بزرگســاالن  جوانــان،  نوجوانــان، 
کــه  اســتفاده از لباس هــای محلــی ایــن شــهر اجــرا شــد 
در احیــای فرهنــگ بومــی ایــن شــهر بســیار اثرگــذار بــود. 
برگــزاری  کــه  مفیــدی  آثــار  جملــه  از  کــرد:  بیــان  وی 
انبــوه  تولیــد  داشــت،  محلــی  و  بومــی  بازی هــای 
و  ابتدایــی  مقاطــع  مــدارس  بــرای  محلــی  لبــاس 
ــن  ــتفاده از ای ــن اس ــهر و همچنی ــن ش ــتانی ای پیش دبس
 لباس هــا در مراســم های مختلــف از جملــه همایش هــا

جشنواره ها، استقبال از مسئوالن و... است.

خ شهر خبر داد: رییس شورای اسالمی فر

برگزاری نمایشگاهی از آثار معلمان در چهارمحال و بختیاری

پویــا  فعــال،  مجلــس  یــک  تشــکیل  گفــت:  یــزد   اســتاندار 
و  داخلــی  مســایل  بــه  گاه  آ و  دلســوز  مســئولیت پذیر،  بالنــده، 
خارجــی از نقــاط قــوت نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت. 
»ســید محمــد میرمحمــدی« در بازدیــد از شــعب اخــذ رای حــوزه 

اعضــای  ابرکــوه، در جمــع  انتخابیــه شهرســتان 
هیئت هــای اجرایــی، نظــارت و بازرســی برگــزاری 
مجلــس  دوره  دهمیــن  دوم  مرحلــه  انتخابــات 
کــرد:  شــورای اســامی در ایــن شهرســتان اظهــار 
شایســته اســت ایــن مرحلــه از انتخابــات نیــز ماننــد 
زیــاد  مشــارکت  بــا  اســفندماه  هفتــم  انتخابــات 
مــردم، بــه شــکل انتخاباتــی ســالم، قانونمنــد و بــا 

هوشــیاری و تیزبینــی دســت اندرکاران برگــزار شــود. انتخابــات 
پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری و دهمیــن دوره مجلــس 
شــورای اســامی در اســتان یــزد بســیار باشــکوه، زیبــا و چشــمگیر 
بــود و بــرای مســئوالن اســتان و نظــام تبدیــل بــه یک ســرمایه شــد 
ــه مســئوالن نظــام جمهــوری  کــه آن اعتمــاد و اطمینــان مــردم ب

اســامی ایــران اســت. اســتاندار افــزود: ایــن انتخابــات چــه از نظــر 
حضــور مــردم و چــه از نظــر تعــداد داوطلبــان و نیز فعالیــت نامزدها 
گونــه ای عمــل  گســترده و بی ســابقه بــود و بــه  و هــواداران آن هــا 
کمتریــن  بــا  و  ســالم  انتخاباتــی  رقابت هــا،  کــه علی رغــم  شــد 
تخلــف انتخاباتــی را شــاهد بودیــم. میرمحمــدی 
علــت  بــه  مهــم  ایــن  تحقــق  کــرد:  تصریــح 
بی طرفــی دســت اندرکاران انتخابــات هماهنگــی 
الزم بیــن هیئت هــای اجرایــی، نظــارت و بازرســی 
کامــل عوامــل اجرایــی  و تیزبینــی و هوشــیاری 
انتخابــات رقــم خــورد. عالی تریــن مقــام اجرایــی 
اســتان بــا اشــاره بــه برگــزاری انتخابــات مرحلــه 
دوم در بزرگ تریــن حــوزه انتخابیــه کشــور گفــت: دســت اندرکاران 
انتخابــات در ایــن مرحلــه نیــز بایــد ماننــد دوره اول بی طرفــی 
کامــل را اصــل قــرار دهنــد و هــر دو داوطلــب ورود بــه مجلــس 
شــورای اســامی بــرای مــا عزیــز هســتند و وظیفــه داریــم هــر کســی 

کنیــم. ــت  ــس راه یافــت، حمای ــه مجل ــردم ب ــا رای م ــه ب ک را 

و  خدمــات  عادالنــه  »توزیــع  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
امکانــات« و »اصــاح ســاختار نظــام شــهری« راه حــل درمــان 
کــه  کشــور اســت  اصلــی مشــکات و مصائــب شــهرداری ها در 
توزیــع متــوازن و متعــادل جمعیــت را در شــهرها و روســتاهای 

گــزارش  کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت. بــه 
 اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان
همایــش  در  جمالی نــژاد  مهــدی  دکتــر 
شــوراها  روز  مناســبت  بــه  کــه  شــوراها  بــزرگ 
شــد  برگــزار  ســران  اجــاس  ســالن   در 
شــهردار  تنهــا  عنــوان  بــه  و  کــرد  شــرکت 
ســخن  ایــراد  بــه  اجــاس،  ایــن  ســخنران 
پرداخــت. وی در ابتــدا ضمــن تبریــک ســالروز 

تزلزل ناپذیــر  و  اســتوار  اراده  تجلــی  عنــوان  بــه  شــوراها 
کــه  بزرگــی  جامعــه  و  خــود  سرنوشــت  تعییــن  در  مــردم 
قانونــی  ظرفیــت  بــه  نگاهــی  و  می کننــد  زندگــی  آن  در 
شــوراها  اختیــارات  و  از وظایــف  بهینــه  اســتفاده  و   شــوراها 
موضوعــات  در  را  شــهرها  مشــکات  و  چالش هــا 
کمیــت  حا در  شــهرداری ها  جایــگاه  درآمــدی،  و  مالــی 

شــهری توســعه  و  شهرنشــینی  کان   سیاســت های 
تشــکیات و منابع انســانی، حمل و نقل و ترافیک و مســایل 
زیســت محیطی شهرها به تفصیل برشــمرد. شهردار اصفهان 
بــه مشــکات مالــی شــهرداری ها اشــاره و اظهــار  ادامــه  در 
کمبــود منابــع مالــی و درآمــدی پایــدار  کــرد: 

در  رســمی  و  مالــی  منابــع  جایگزینــی  عــدم 
کاهــش  ترکیــب درآمــد شــهرداری ها پــس از 
ســهم منابــع مالــی آن هــا از طــرف دولــت در 
درآمــد  بــه  حــد  از  بیــش  اتــکای   ،62 ســال 
فــروش  و  ســاختمانی  عــوارض  از  ناشــی 
اداری  نهادهــای  بیشــتر  خــودداری  کــم،  ترا
شــهری  هزینه هــای  پرداخــت  از  دولتــی  و 
 مشــکات ناشــی از اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده
بخــش  ســرمایه گذاری  بــرای  مناســب  بســترهای  نبــود 
خصوصــی و ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی در پروژه هــای 
شــهری و ضعــف مشــارکت های واقعــی مردمــی در تامیــن 
ــدی  ــی و درآم ــع مال ــکات مناب ــن مش ــی از مهم تری ــع مال مناب

می آیــد. حســاب  بــه  شــهرداری ها 

کرد: شهردار اصفهان عنوان 
توزیع عادالنه خدمات و امکانات، راه حل مشکالت شهرداری ها

استاندار یزد:
مجلس فعال و مسئولیت پذیر از نقاط قوت نظام است

حتما بخوانید!
برای تامین سرمایه با 5 کشور در حال... یکشنبـــــه  12  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 143 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی ابالغ آ
 9409980359502107  : ونــده  پر شــماره   9510100353200445 ابالغیــه:  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1395/01/27 نظــر بــه اینکــه خانــم  شــماره بایگانــی شــعبه : 950066 تار
نرگــس کســرائی پــور شــکایتی علیــه احمدرضــا شهســواری دایــر بــر کالهبــرداری 
جهــت  کــه  ده  نمــو اصفهــان  شهرســتان  شهرســتان  عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم 
واقــع  اصفهــان  شهرســتان  )کیفــری(  عمومــی  دادگاه   106 شــعبه  بــه  رســیدگی 
پلیــس  راه  چهــار و  یعتی  شــر بیمارســتان  فاصــل  حــد  یعتی  شــر خ   – اصفهــان  در 
ســاختمان شــماره 2 دادگســتری اصفهــان ارجــاع و بــه کالســه و شــماره بایگانــی 
950066 ک 106 ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1395/04/08 و ســاعت 10/30 
دن متهــم بــه تجویــز مــاده  صبــح تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــو
115 قانــون  آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری و دســتور 
ــا متهــم  د ت ــر االنتشــارآگهی مــی شــو ــد کثی یکــی از جرای دادگاه مراتــب یــک نوبــت در
پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی 
ر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. بدیهــی اســت در صــورت  کامــل در وقــت مقــر
رات رســیدگی غیابــی بــه عمــل خواهــد آمــد. شــماره :  عــدم حضــور مطابــق مقــر

2837/م الــف منشــی شــعبه 106 دادگاه عمومــی جزایــی شهرســتان اصفهــان
قای حمید رضا سلیمانی  گهی ابالغ به آ آ

ــر  وش مــال غی ــه اتهــام فــر ــد رضــا ب زن ــه اینکــه آقــای حمیــد رضــا ســلیمانی فر نظــر ب
ونــده  پرســی در پر زنــد اصغــر از طــرف ایــن باز حســب شــکایت آقــای حمیــد ترابــی فر
دن  یــه بواســطه معلــوم نبــو کالســه 2877 ب 23 تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ احضار
محــل اقامــت وی ممکــن نگردیــده ، بدینوســیله در اجــرای مــاده 174 قانــون آئیــن 
یــخ انتشــار آگهی در  دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف یک مــاه از تار
پرســی دادســرای عمومــی اصفهــان واقــع در خیابــان آتشــگاه اصفهــان  شــعبه 23 باز
د. در صــورت عــدم حضــور پــس  جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــو
یــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد گردیــد. شــماره :  از یــک مــاه از تار
یــم شــاهرخ پــرس شــعبه 23 دادســرای عمومــی اصفهــان  عبدالکر 2802/ م الــف باز

گهی ابالغ آ
ونده : 9409986836800481  شماره در خواست : 9510466836800006 شماره پر
یــخ تنظیــم: 1395/02/01 خواهــان فاطمــه تقــی  شــماره بایگانــی شــعبه:941183 تار
زنــد  ز دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آرش اســالمی فر در زنــد گــو زاده ایرانــی فر
جمشــید بــه خواســته طــالق تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان کــه 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 8 دادگاه خانــواده اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ 
بــاال خ شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان طبقــه 4 اتــاق 
ــه  ــه کالس ــاع و ب ــاب ارج ــه آفت ــش کوچ ــر نب ــان می ــر خیاب راه نظ ــار ــا چه ــماره 459 ی ش
درخواســت  دن خوانــده و ونــده فــوق ثبــت گردیــده و بــه علــت مجهــول المــکان بــو پر
خواهــان وبــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 
در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار 
د تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه  آگهــی مــی شــو
یافــت و  د نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را در و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــو
ده و  د کــه متاهــل بــو ظــرف مهلــت یــک هفتــه نســبت بــه معرفــی یــک نفــر از اقــارب خــو
حداقــل ســی ســال داشــته و آشــنا بــه مســایل شــرعی و خانوادگــی و اجتماعــی باشــد 
بعنــوان داور اقــدام نمایــد. شــماره : 2832/ م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 8 دادگاه 

خانــواده اصفهــان
گهی ابالغ آ

ونــده : 9409980364901038  شــماره در خواســت: 9510460364900002 شــماره پر
یــخ تنظیــم: 1395/01/31 آگهــی ابــالغ بــه آقــای  شــماره بایگانــی شــعبه : 941069 تار
زنــد عبدالعلــی بــه اتهــام خیانــت در امانــت چــک حســب  مرتضــی یوســفی دهقــی فر

ونــده  زنــد حســن از طــرف ایــن دادســرا در پر شــکایت آقــای مهــدی شــرکت قنــاد فر
معلــوم  واســطه  بــه  یــه  احضار ابــالغ  و  اســت  تعقیــب  تحــت   30 941069د  کالســه 
دن محــل اقامــت اوممکــن نگردیــده بدینوســیله در اجــرای مــاده 115 قانــون  نبــو
آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــر کیفــری مراتــب بــه نامبــرده 
یــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 30 دادیــاری دادســرای  ابــالغ تــا ظــرف یــک مــاه از تار
د در صــورت  عمومــی اصفهــان جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــو
یــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد  عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تار
ینــه نشــر آگهــی از طــرف دادگســتری پرداخــت میگــردد. شــماره :  شــد. درضمــن هز

2817/ م الــف دادیــار شــعبه 30 دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان
قای قاسم اصالنی و یوسف اصالنی و سارا معروفی گهی ابالغ به آ آ

ونــده : 9409980365301491  شــماره در خواســت : 9510460365300010 شــماره پر
یــخ تنظیــم : 1395/01/31 نظــر بــه اینکــه آقــای /  شــماره بایگانــی شــعبه : 941521 تار
زنــد  وفــی فر زنــد احمــد و خانــم ســارا معر خانــم قاســم اصالنــی و یوســف اصالنــی فر
کرمعلــی بــه اتهــام ایــراد صدمــه بدنــی عمــدی – توهیــن حســب شــکایت خدیجــه 
ونــده کالســه 941521د34  زنــد حســن از طــرف ایــن دادســرا در پر آقائــی انالوجــه فر
دن محــل اقامــت او  یــه بــه واســطه معلــوم نبــو تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ احضار
ممکــن نگردیــده بدینوســیله در اجــرای مــاده 115 قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای 
یــخ  عمومــی و انقــالب در امــر کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف یکمــاه از تار
انتشــار آگهــی در شــعبه 34 دادیــاری دادســرای عمومــی اصفهان  جهت پاســخگویی 
یــخ  د ،  در صــورت عــدم حضــور پــس از یکمــاه از تار بــه اتهــام خویــش حاضــر شــو
ینــه نشــر آگهــی از  انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد. در ضمــن هز
طــرف دادگســتری پرداخــت مــی گــردد./ شــماره : 2818/ م الــف دادیــار شــعبه 34 

دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان
گهی احضار متهم  متن آ

د کیفر خواست( )مربوط به دادگاه با فرض وجو
 9409980358901336  : ونــده  پر شــماره   9510100354800202  : ابالغیــه  شــماره 
یــخ تنظیــم:1395/01/31 محاکــم کیفــری دو  شــماره بایگانــی شــعبه : 950003 تار
در  شــماره.......  خواســت  کیفــر  موجــب  بــه  اصفهــان  شهرســتان  دادگســتری 
ســرقت  اتهــام  بــه  هاشــمی  مهنــاز  بــرای   9409980358901336 کالســه  ونــده  پر
ده  ن کرمــی عادگانــی همــراه تقاضــای کیفــر نمــو گوشــی حســب شــکایت آقــای بیــژ
بــرای مورخــه  بــه ایــن شــعبه ارجــاع و وقــت رســیدگی  بــه موضــوع  کــه رســیدگی 
1395/02/28 ســاعت 12:00 تعییــن گردیــده اســت. بــا عنایــت بــه مجهــول المــکان 
رات مــواد 115و 180 قانــون آئیــن  دن و عــدم دسترســی بــه متهــم و در اجــرای مقــر بــو
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت منتشــر تــا 
ر در دادگاه حاضــر گــردد. بدیهــی  متهــم جهــت دفــاع از اتهــام انتســابی در وقــت مقــر
رات رســیدگی غیابــی بــه عمــل خواهــد  اســت در صــورت عــدم حضــور ، مطابــق مقــر
آمــد. شــماره : 2783/ م الــف منشــی شــعبه 122 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان 

د ونــد زاد محمــو )122 جزایــی ســابق( – فــر
گهی احضار متهم متن آ

د کیفر خواست( )مربوط به دادگاه با فرض وجو
 9409980359500132  : ونــده  پر شــماره   9510100353600217  : ابالغیــه  شــماره    
کیفــری  محاکــم   1395/01/24 تنظیــم:  یــخ  تار  950048  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
 9409980359500132 کالســه  ونــده  پر در  اصفهــان  شهرســتان  دادگســتری  دو 
ده  ــرداری اینترنتــی تقاضــای کیفــر نمــو ــه اتهــام کالهب ــه المــا ســوندی ب ــرای عبدال ب
بــرای مورخــه  بــه ایــن شــعبه ارجــاع و وقــت رســیدگی  بــه موضــوع  کــه رســیدگی 
1395/03/22 ســاعت 09:30 تعییــن گردیــده اســت. بــا عنایــت بــه مجهــول المــکان 
رات مــواد 115و 180 قانــون آئیــن  دن و عــدم دسترســی بــه متهــم و در  اجــرای مقــر بــو

دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت منتشــر 
ر دادگاه حاضــر گــردد . بدیهــی  تــا متهــم جهــت دفــاع از اتهــام انتســابی در وقــت مقــر
رات رســیدگی غیابــی بــه عمــل خواهــد  اســت در صــورت عــدم حضــور ، مطابــق مقــر
آمــد. شــماره: 2829/ م الــف منشــی دادگاه کیفــری شــعبه 110 دادگاه کیفــری دو 

شــهر اصفهــان )110 جزایــی ســابق( – احمــد امــری
گهی احضار متهم متن آ

 9409980358600642  : ونــده  پر شــماره   9510100353600279  : ابالغیــه  شــماره  
یــخ تنظیــم: 1395/01/30 محاکــم کیفــری دو  شــماره بایگانــی شــعبه : 950023 تار
ونــده کالســه  بــه موجــب کیفــر خواســت  در پر دادگســتری شهرســتان اصفهــان 
و قوامــی  بــه اتهــام ورشکســتگی  9409980358600642 بــرای ســعید حیــدری و خســر
ده کــه رســیدگی بــه موضــوع بــه ایــن شــعبه ارجــاع و  بــه تقصیــر تقاضــای کیفــر نمــو
وقــت رســیدگی بــرای مورخــه 1395/03/26 ســاعت 08:30 تعییــن گردیــده اســت. بــا 
رات  دن و عــدم دسترســی بــه متهــم و در  اجــرای مقــر عنایــت بــه مجهــول المــکان بــو
مــواد 115و 180 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری 
ر  مراتــب یــک نوبــت منتشــر تــا متهــم جهــت دفــاع از اتهــام انتســابی در وقــت مقــر
رات  دادگاه حاضــر گــردد . بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور ، مطابــق مقــر
ــر دادگاه  ــر دفت ــه عمــل خواهــد آمــد. شــماره: 2830/ م الــف مدی رســیدگی غیابــی ب
کیفــری شــعبه 110 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )110 جزایــی ســابق( – حســین 

ــی مرتضای
گهی ابالغ آ

ونــده : 9409980364900606  شــماره در خواســت: 9510460364900004 شــماره پر
بــه  ابــالغ  آگهــی   1395/01/31 تنظیــم:  یــخ  تار  940624  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
حســب  افتــرا   ، توهیــن   ، تهدیــد  اتهــام  بــه  غالمرضــا  زنــد  فر زایــی  میر امیــر  آقــای 
در  دادســرا  ایــن  طــرف  از  قدمعلــی  زنــد  فر خوشــبخت  غالمرضــا  آقــای  شــکایت 
یــه بــه واســطه  ونــده کالســه 940624 د 30 تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ احضار پر
دن محــل اقامــت او ممکــن نگردیــده بدینوســیله در اجــرای مــاده 115  معلــوم نبــو
بــه  مراتــب  کیفــری  امــر  در  انقــالب  و  آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی  قانــون 
یــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 30 دادیــاری  نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف یــک مــاه از تار
د  دادســرای عمومــی اصفهــان جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــو
یــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی  در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تار
ینــه نشــر آگهــی از طــرف دادگســتری پرداخــت  معمــول خواهــد شــد. در ضمــن هز
 میگــردد. شــماره : 2813/ م الــف دادیــار شــعبه 30 دادســرای عمومــی و انقــالب

 اصفهان
گهی ابالغ آ

ــده : 9409980364901241  ون ــماره پر ــت: 9510460364900003 ش ــماره در خواس ش
بــه  ابــالغ  آگهــی   1395/01/31 تنظیــم:  یــخ  تار  941277  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
توهیــن   و  عمــدی  یــب  تخر اتهــام  بــه  حســنعلی   زنــد  فر زمانــی  اســماعیل  آقــای 
زندحســن  از طــرف ایــن دادســرا در  حســب شــکایت آقــای مهــدی ملکــی زهرانــی فر
یــه بــه واســطه  ونــده کالســه 941277 د 30 تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ احضار پر
دن محــل اقامــت او ممکــن نگردیــده بدینوســیله در اجــرای مــاده 115  معلــوم نبــو
بــه  مراتــب  کیفــری  امــر  در  انقــالب  و  آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی  قانــون 
یــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 30 دادیــاری  نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف یــک مــاه از تار
د  دادســرای عمومــی اصفهــان جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــو
یــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی  در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تار
ینــه نشــر آگهــی از طــرف دادگســتری پرداخــت  معمــول خواهــد شــد. در ضمــن هز
 میگــردد. شــماره : 2814/ م الــف دادیــار شــعبه 30 دادســرای عمومــی و انقــالب

اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

محل  نشانی  آزاد   : شغل  نجفقلی   : پدر  نام  قاسمی  خانوادگی:  نام  :مهران   نام 
: خیر  له: نام : سعید  نام خانوادگی  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول 
وی پاساژ  وبر رگ – ر الهی نام پدر : ایرج   نشانی محل اقامت : اصفهان – بازار بز
یخ 94/10/30  وشگاه خیرالهی محکوم به به موجب رای شماره 1937تار صدر – فر
حوزه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم 
و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  چهل  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه 
یخ سر  تار از  تادیه  تاخیر  ینه دادرسی و خسارت  بابت هز یال  ر و ده هزار  سیصد 
ینه نشر آگهی با  یخ اجرا ی حکم و هز رسید چک موصوف )94/5/30( لغایت تار
یال ( در حق محکوم له همراه با نیم عشر دولتی  احتساب اجرای احکام )600/000 ر
 ، 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.  شماره : 2773/ م الف دفتر شعبه 13 مجتمع  مالی ندارد ، صر

شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

زا خانی نافچی  نشانی  مشخصات محکوم علیه: نام : یاسر  نام خانوادگی: میر
امید  نام خانوادگی :   : نام  له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  محل 
وین خیابان معراج ابتدای خیابان  یاوری  نشانی محل اقامت : اصفهان خیابان پر
سپیده کاشانی جنب مادی سمت چپ انبار مواد غذایی محکوم  به به موجب رای 
یخ 93/10/11 حوزه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  شماره 1826تار
هیجده  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که 
ینه آگهی و خسارت تاخیر  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 180/000 ر میلیون ر
یخ سر رسید 88/9/5 لغایت زمان اجرا حکم در حق محکوم له و نیم  تادیه از 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 : 2101/ م الف دفتر شعبه 13  کند و اگر مالی ندارد ، صر

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام : هادی نام خانوادگی: صادقی حسن آبادی  نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : محسن     نام خانوادگی 
– خ کاوه ابتدای خ آزادی شرکت ماکان  یمی  نشانی محل اقامت : اصفهان  : کر
  12 حوزه   94/10/30 یخ  1716تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  سپنتا      طرح 
علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
یال وجه چک شماره ی 651693/49  محکوم است به : پرداخت مبلغ 50/000/000 ر
ینه  هز بابت  یال  ر  180000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ملت   بانک   94/4/15  –
یخ سر رسید  ینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تار دادرسی و هز
و اعالم  یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر  تار تا  چک موصوف )94/4/15( 
ینه نیم عشر حق االجرا/  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که  می نماید و هز
وز مفاد  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
 : 2753/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان



  فیلــم »اژدهــا وارد می شــود«، آخریــن ســاخته 
سرویس فرهنگی

 سولماز پرویزی
کــه ایــن روزهــا در ســینماهای   مانــی حقیقــی 
کــران اســت، بــه زودی در ســینماهای اصفهــان  کشــور در حــال ا
نیــز بــه نمایــش در می آیــد. بــه همیــن بهانــه قصــد داریــم نگاهی 
 کوتــاه داشــته باشــیم بــه فیلــم عجیــب و غریــب مانــی حقیقــی؛ 

با ما همراه باشید. 
وارد  »اژدهــا  می گــذرد.   40 دهــه  در  فیلــم  ایــن  داســتان 
می شــود«، ســبک ســورئال از تاریــخ ایــران اســت و در بخــش 
کــرد.  مســابقه شــصت وششــمین جشــنواره فیلــم برلیــن شــرکت 
می شــود«  وارد  »اژدهــا  بین المللــی  فــروش  و  پخــش   حقــوق 
بــر عهــده کمپانــی آلمانــی مــچ فکتــوری و پخــش آن در ایــران بــر 

عهــده نیمــروز فیلم اســت. 
گلســتان  لیلــی  و  حقیقــی  نعمــت  فرزنــد  حقیقــی،  مانــی 
آلبالــو«  کیلــو   50« فیلم هــای  گلســتان،  ابراهیــم  نــوه  و 
فیلــم  اســت.  ســاخته  نیــز  را  »کنعــان«  و  ســاده«  »پذیرایــی 
ســی  غ  ســیمر ســودای  بخــش  در  می شــود«  وارد  »اژدهــا 
ایــن  داشــت.  حضــور  فجــر  فیلــم  جشــنواره  چهارمیــن  و 
بهتریــن  چهره پــردازی،  بهتریــن  بخش هــای  در  فیلــم 
و  متــن  موســیقی  بهتریــن  لبــاس،  و  صحنــه  طراحــی 
بلوریــن جشــنواره فجــر  غ  نامــزد ســیمر  بهتریــن فیلمبــرداری 

شد.

  خالصه فیلم
دوم بهمن مــاه ۱۳۴۳ اســت؛ یــک شــورلت ایمپــاالی نارنجــی 
بــه  کشــتی  ســمت  بــه  و  می گــذرد  باســتانی  قبرســتان   از 
ک نشســته ای مــی رانــد. داخــل کشــتی یــک زندانــی تبعیــدی  خا
کشــتی خاطــرات روزانــه اش  حلــق آویــز شــده روی دیوارهــای 
کمــک  گاه حفیظــی  کارآ ــه  ــا ایــن نوشــته ها ب ــوده؛ آی را نوشــته ب
کســی مــرده اش را در  ــا بفهمــد چــرا سال هاســت  کــرد ت خواهنــد 

ایــن قبرســتان دفــن نکــرده اســت؟
  حواشی

- »اژدها وارد می شود«، ابتدا »شن، جن، ین« نام داشت.
- فیلــم »اژدهــا وارد می شــود«، دومیــن همــکاری  مانــی حقیقــی 

و کریســتف رضاعــی بعــد از فیلــم »کنعــان« اســت.
ح تئاتــر در فیلــم »اژدهــا  کارگــردان مطــر - همایــون غنــی زاده، 

وارد می شــود« بــازی می کنــد.
ــا وارد  ــم »اژده ــرمایه گذاران فیل ــی از س ــتی، یک ــه علیدوس - تران

می شــود« اســت.
- فیلــم »اژدهــا وارد می شــود« در قشــم و بخشــی از آن در تهــران 

فیلمبرداری شــده اســت.
- مانــی حقیقــی دربــاره ایــن فیلــم می گویــد: نمی خواهــم دربــاره 
گر بــدون هیــچ  فیلــم حــرف بزنــم؛ چــون دوســت دارم تماشــا
پیــش داوری بــه تماشــای ایــن فیلم بنشــیند. می خواهم بدانم 

کــه راجــع بــه فیلــم هیــچ پیش زمینــه یــا اطالعاتــی وجــود  زمانــی 
کنشــی نشــان می دهــد. ســاموئل بکت، هارولــد  نــدارد، چــه وا
پینتــر و یوژیــن یونســکو در ســاختن فیلــم تاثیــر زیــادی داشــتند. 
بــرای چیــزی مبهــم  انتظــار  یــا  مرکــزی آن جســت وجو  ایــده 
کــه در هــر فیلمــم مخاطــب را  اســت. تمــام تالشــم را می کنــم 
غافلگیــر کنــم؛ برایــم خیلــی مهــم اســت که خــودم را تکــرار نکنم 
و بــه واســطه ایــن تکــرار قابــل پیش بینــی نباشــم. ماجــرای 
فیلــم، ســال ها در ذهــن مــن بــود؛ ولــی نوشــتن فیلمنامــه فقــط 
کــرده بودم  10 شــب طــول کشــید. این هــا را آنقــدر در ذهنــم بارور 
کــردم. مــن ســالی یک بــار در مدرســه  کــه خیلــی ســریع تمامــش 
ــی  ــت خیل ــازی دارم. فرص کارگاه فیلمس ــک  گ ی ــرا ــینمایی پ س
خوبــی اســت؛ چــون در روز ســه چهــار ســاعت درس می دهــم و 

ــه  ک ــت  ــز و درش ــایل ری ــی مس ــال از تمام ــن ح ــد آزادم و در عی بع
ــد، دورم.  ــم را می گیرن ــد و وقت ــر می کنن ــم را درگی ــران ذهن در ته

فیلمنامــه را آن جــا نوشــتم.
  عوامل فیلم:

مدیــر  حقیقــی/  مانــی  تهیه کننــده:  نویســنده،  کارگــردان، 
امیرحســین  صحنــه:  طــراح  بهمنــش/  هومــن  فیلمبــرداری: 
تدوین: هایــده  نعمتــی/  نــگار  لبــاس:  طــراح  قدســی/ 
صدابــردار:  قاســمی/  امیرحســین  گــذار:  صدا صفی یــاری/ 
داریــوش صادق پــور/ طــراح چهره پــردازی: مهــرداد میرکیانــی 
کوثــری  عبــاس  عــکاس:  رضاعــی/  کریســتف  موســیقی: 
احســان  غنــی زاده،  همایــون  جدیــدی،  امیــر  بازیگــران: 

تجمــل. کیانــا  باقــری،  علــی  فــالح،  نــادر  گــودرزی، 

نگاهی به فیلم »اژدها وارد می شود« ساخته مانی حقیقی

اژدها،وارداصفهانمیشود

ســال آینــده مجمــع جهانــی خادمــان رضــوی متشــکل از قــاره 
ــا)ع(  ــام رض ــری ام ــاد فرهنگی هن ــکا در بنی ــا و آمری ــا، آفریق اروپ
بــه  کــه مشــهد  تشــکیل می شــود؛ همچنیــن در ســال2017 
عنــوان پایتخــت فرهنگــی جهان اســالم  انتخاب می شــود  کل 

ــران ســفر  ــه ای ــان رضــوی ب ــای مجمــع خادم اعض
می کننــد. بــا وجــود اینکــه ســه ســال از تاســیس 
کشــور بــه  بنیــاد فرهنگی هنــری امــام رضــا)ع( در 
ــام  ــزاری جشــنواره فرهنگی هنــری ام پشــتوانه برگ
رضــا)ع( می گــذرد، مدیــر عامــل ایــن بنیــاد بــرای 
اولین بــار و بــه همــراه مشــاور هنــری وزیــر ارشــاد 
کــرد و بــه تبییــن برنامه هــای  بــه اصفهــان ســفر 
رضــوی  جلوه هــای  ملــی  جشــنواره  یازدهمیــن 

 6 قالــب  در  امســال  کــه   - اصفهــان  ســنتی  هنرهــای  در 
رشــته     )نگارگــری، طراحــی نقــوش ســنتی، تشــعیر و تذهیــب 
ــود  ــی ش ــزار م ــان برگ غ ( در اصفه ــر گل وم ــری و  ــی نگارگ طراح
جــواد  ســید  صحبت هــای  کلیدی تریــن  البتــه  بپــردازد.   -
کــه بــر اســاس نظــر  جعفــری در ایــن نشســت خبــری آن بــود 

هنرمنــدان ُبعــد هنــری جشــنواره فرهنگــی  هنــری جلوه هــای 
ایــن  و  می شــود  برگــزار  اصفهــان  در  شایســتگی  بــه  رضــوی 
شــهر بــه حــق توانســته اســت آثــار فاخــری را بــرای آینــدگان در 
ایــن زمینــه ثبــت و بــه تصویــر بکشــاند. حایــز اهمیت تریــن 
کــه در ایــن جلســه عنــوان شــد  مســئله ای 
مشــهد  در  کرامــت  دهــه  در  کــه  بــود  آن 
ــذاری  ج گ ــرای ار ــاید ب ــد و ش ــه بای ک ــان  آنچن
بــه ایــن هفتــه مبلمــان شــهری و آذین بندی 
عامــل  مدیــر  نمی گیــرد؛  صــورت  مناســبی 
در  رضــا)ع(  امــام  فرهنگی هنــری  بنیــاد 
متاســفانه  گفــت:  کــم کاری  ایــن  توضیــح 
ــم مشــهد  ــا هــم معتقدی اینچنیــن اســت و م
ــط  ــد توس ــت، بای ــا)ع( اس ــام رض ــور ام ــود من ــتگاه  وج ــه خاس ک
مــردم و مســئوالن شــور و شــعف خاصــی بــه ایــن جهــت داشــته 
کشــور بــه مــردم مشــهد  گالیــه را بایــد رســانه های  باشــد؛ ایــن 
کــه مــا در چــه نعمتــی غــرق هســتیم و در  و مســئوالن برســانند 

کار شــود .  ایــن زمینــه بایــد بیشــتر 

مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری امام رضا)ع(:
 اعضای مجمع خادمان رضوی به ایران سفر می کنند

رضــا رشــیدپور، مجــری برنامــه »حــاال خورشــید« بــا اشــاره بــه 
کــرد: مــن  کــه باعــث ممنــوع التصویــری او شــد، بیــان  آنچــه 
خاطــرات تلــخ آن دوران را هرگــز نمی بخشــم؛ امــا فرامــوش 
می کنــم. رشــیدپور از اجــرای یــک برنامــه شــبانگاهی در پایــان 
کــه بــه برنامــه »صفــر صفــر«  هفتــه در شــبکه ســه ســخن گفــت 

وی در روزهــای نــوروز شــباهت دارد: برنامــه ای 
گفت وگوهــای  ــه مــدل  ک در آخــر هفته هــا دارم 
بــا عنــوان  قــرار اســت  را دارد و  صفــر صفــری 
»حــاال مهتــاب«، پنجشنبه شــب ها بــه صــورت 

زنــده از شــبکه ســوم ســیما پخــش شــود. 
برنامــه  یــک  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
بــا  ســیما  ســه  شــبکه  در  روزانــه  صبحگاهــی 

کــه از دیــروز پخــش آن آغــاز شــده  عنــوان »حــاال خورشــید« 
برنامه هــای  نوســتالژی  خورشــید«،  »حــاال  گفــت:  اســت، 
صبحگاهــی ام در شــبکه یــک سیماســت. مــن حــدود یــک 
شــبکه  در  صبحگاهــی  برنامــه  یــک  پیــش،  دهــه  نیــم  و 

ــود و وقتــی شــبکه ســه  کــه بســیار پرمخاطــب ب یــک داشــتم 
ســیما بــه مــن پیشــنهاد اجــرای یــک برنامــه را داد، اســتقبال 
کــه دوســت داشــتم بــرای بازگشــتن بــه تلویزیــون  کــردم؛ چــرا 

باشــم.  داشــته  صبحگاهــی  برنامــه ای 
خورشــید«  »حــاال  برنامــه  دربــاره  تلویزیــون  مجــری  ایــن 
مجلــه  یــک  خورشــید«  »حــاال  داد:  توضیــح 
کــه  اســت  پرتقالــی  طعــم  بــا  صبحگاهــی 
کتیــو و شــاد دارد و در کنــار آن  فضایــی جــذاب، ا
بــه اطــالع رســانی و تحلیــل اخبــار می پــردازد. 
تکــرار ایــن برنامــه نیــز شــب ها پخــش می شــود 

مــی رود.  آنتــن  روی  آن  از  گزیده هایــی  کــه 
کــرد: مــدل برنامــه »حــاال خورشــید«  وی اضافــه 
تلویزیــون  از  حــاال  تــا  کــه  صبحگاهــی  برنامه هــای  بــا 
دیده ایــم، متفــاوت اســت. ایــن مجلــه صبحگاهــی بــه عنــوان 
کار مــی رود و تــا  یــک نمونــه مرجــع خبــری و اطــالع رســانی بــه 

حــدودی چالــش هــم در آن وجــود دارد.

حرف و نقل
- جــالل مقامــی، دوبلــور باســابقه تلویزیــون و ســینما می گویــد 
پیــش  صوتــی اش  تارهــای  بــرای  کــه  مشــکلی  دلیــل  بــه 
کار دوبلــه انجــام دهــد و بهتــر اســت  آمــده، دیگــر نمی خواهــد 

خاطــرات روزهــای دور در ذهــن مخاطبانــش باقــی بمانــد.
آلفــرد  کــه  »روانــی«  و  عقبــی«  »پنجــره  فیلمنامه هــای   -
ک دو فیلــم خــود را بــر اســاس آن هــا ســاخته اســت،  هیچــکا
بــا ترجمــه شــاهپور عظیمــی از ســوی نشــر چترنــگ منتشــر 

. ند می شــو
- فریــال بهــزاد، کارگــردان فیلــم »حریــر« کــه بــه موضــوع چاقی 
کــران فیلــم  ا کــه در  از وزارت بهداشــت خواســت  می پــردازد 

کنــد تــا فیلــم بــه دســت جامعــه هــدف خــود برســد. همراهــی 
ع«، ســاخته مســعود حاتمــی بهتریــن فیلــم  - فیلــم کوتــاه »تنــاز
تجربــی اولیــن دوره جشــنواره فیلم هــای تجربــی و انیمیشــن 

»اســتکهلم« ســوئد شــد.
- بیلبوردهــای تبلیغاتــی فیلــم »بایــگارد« بــرای چندمین بــار در 

ســطح شــهر تهــران تخریب شــد.
کارگــردان نمایــش »قاطیغوریــاس« بــا اشــاره بــه  گیــل،  - امیــر 
ــه ماهیــت وجــودی انســان ها توجــه  اینکــه در ایــن نمایــش ب
از  بازیگــران  بــازی  اجرایــی  شــیوه  کــرد:  عنــوان  می شــود، 

تابلوهــای فرانســیس بیکــن تاثیــر پذیرفتــه اســت.
- »آی وی وی«، هنرمنــد و فعــال حقــوق بشــر چینــی ســال 
بــه  جنگــی  پناهجویــان  بحــران  دربــاره  مســتندی  آینــده 

درمــی آورد. نمایــش 
کمانچــه پیــش از برگــزاری  کلهــر، نوازنــده جهانــی  کیهــان   -
کنســرت خــود در تــاالر وحــدت، روزهــای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشــت 

ــزار می کنــد. ــزد برگ کنســرتی را در شــهر ی
- ســه تئاتــر از حمیــد ســمندریان، بهــرام بیضایــی و علی رفیعی 

در پردیــس »چارســو« بــه صــورت فیلــم، بــه نمایــش درمی آید.
ســینمای  بین المللــی  پخش کننــده  اطیابــی،  محمــد   -
ایــران معتقــد اســت: »ایــن دوره از جشــنواره جهانــی فیلــم 
در  می توانــد  خوش فکــر  مدیــر  یــک  کــه  داد  نشــان  فجــر 
دیگــر  ســوی  از  کنــد.  ایجــاد  تحــول  مختلــف  بخش هــای 
ســینمای  بین المللــی  ظرفیت هــای  کــه  دارم  راســخ  اعتقــاد 
جشــنواره های  در  فعلــی  اندازه هــای  از  فراتــر  بســیار  ایــران 
 مختلــف فیلــم و از جملــه همیــن جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر 

است.
کــه  کــی از ایــن بــود  کــه هفتــه پیــش خبرهــا حا - در حالــی 
کمــدی در نقــش رونالــد ریــگان ظاهــر  ویــل فــارل در یــک فیلــم 

کــرده اســت. می شــود، او ایــن خبرهــا را رد 
»پــدر  خالــق  کاپــوال،  فــورد  فرانســیس  پــای  و  دســت  اثــر   -
خوانــده« در ســیمان جلــوی ســینمای چینی هــا در هالیــوود 

ثبــت شــد.

سخن روز

  انتقاد رییس شورا به رییس استان؛
 هرچه سکوت و مدارا می کنیم 

رفتارها بدترمی شود
اصفهــان  شــهر  اســالمی  شــورای  رییــس 

سرویس فرهنگی
زهرا نصیری 

و  شــوراها  ملــی  روز  تقــارن  بــا  همزمــان 
یکصــد و ســی و دومیــن جلســه علنــی شــورای  شــهر اصفهان 
گالیه هــای شــدیدی از دولتی هــا  پــا بــه صحــن علنــی  بــا 
کــه  گذاشــت و بــه قــول خــودش بیــش از دو ســال بــود  شــورا 
گالیــه و درددل شــورای اســالمی شــهر  قصــد داشــته اســت تــا 
کــه  گــوش مســئوالن  دولتــی برســاند؛ چــرا  اصفهــان را بــه 
دســتگاه های  طــرف  از  برخوردهــا  و  رفتارهــا  بدتریــن 
ــدت  ــن م ــان در ای ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــا ش ــف ب مختل
اعضــای  کاهــش  ح  طــر از  کــه  امینــی  رضــا  اســت.  شــده 
بــه ســراغ  شــورای اســالمی شــهرها دل پــردردی داشــت، 
کــه اصفهــان بــا وجــود جمعیتــی  تبییــن ایــن مســئله رفــت 
2میلیــون نفــری و تیــم 4 هــزار نفــری خدمــات شــهرداری 
کنــد  کنتــرل  چگونــه می توانــد بــا تنهــا 21 نفــر عضــو، شــهر را 
کاهــش دهنــد؛  کــه تــازه بخواهنــد تعــداد آن را بــه 13 نفــر 
ــدارد و  ــی ن ــا هیــچ بخشــنامه نظارتــی همخوان ح ب ایــن طــر

ح نشده است. یک کارشناسی حداقلی نیز در این طر
کــه اعضــای  کــرد  وی همچنیــن بــه ایــن موضــوع اشــاره 
شــورای اســالمی شــهر جزیــی از مــردم هســتند، امــا متاســفانه 
بــه  هســتند؛  شــوراها  اختیــارات  کاهــش  درصــدد  برخــی 
کــه مصوبــه ای مبنــی بــر انتخــاب شــهردار توســط  طــوری 
مــردم را نیــز بــه تصویــب و همچنیــن شــوراها را از کمیســیون 
ــی و انســانی  ــع مال ــر آن مناب ــد؛ عــالوه ب کردن مــاده 5 حــذف 
کردنــد. وی  در ادامــه  شــورای شــهر را بــه شــهرداری وابســته 
کــرد: وقتــی ســازمانی نظارتــی عضــوی از شــورای  تصریــح 
از  اتهــام می کنــد، چیــزی  او تفهیــم  بــه  و  را احضــار  شــهر 
ــد  ــراغ داری ــا س ــای دنی کج ــد؟ در  ــاالری باقــی می مان مردم س
کــه عضــو شــورای شــهری را بــه علــت یــک رای در یــک 
کمیســیون احضــار و بــه صــورت مکتــوب از او اظهارنامــه 
انتخــاب شــده  مــردم  از طــرف  کــه  نماینــده ای  بگیرنــد؟ 
وجاهــت و حــق قانونــی دارد. رییــس شــورای اســالمی شــهر 
ــه شــورای اســالمی  ــگاه ب ــرد: متاســفانه ن ک ــار  ــان اظه اصفه
گرداننــده صرفــا مالــی و تامین کننــده مالــی  کم کــم بــه  شــهر 
جهــت اجــرای وظایــف شــهرداری تبدیــل شــده اســت و بــه 
بــه نمایندگــی از همــه اعضــای  همیــن جهــت اینجانــب 
شــورای اســالمی شــهر، نظــرات ایــن شــورا را بــه اســتاندار 

ارایــه خواهــم داد.
کــرد: هرچقــدر مــا ســکوت و مــدارا می کنیــم  کیــد  امینــی تا
مــا  از  اینکــه  جــای  بــه  دولــت  می شــود؛  بدتــر  رفتارهــا 
شــهروندان  حقــوق  بــه  نســبت  بایــد  کنــد،  طلبــکاری 
بــرای  شــهروندی  حقــوق  احقــاق  مگــر  شــود؛  موظف تــر 
کــه ســهم های  دولــت پرداخــت یارانه هــا نیســت و نبایــد 

شــود. پرداخــت  مشــارکت 

شورای شهر
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اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام :سید محمد امین    نام خانوادگی: نصر آزادانی  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام : نادر   نام خانوادگی : طاهری    نشانی محل 
د دفتر فالورجان   محکوم به به موجب رای  و اقامت : اصفهان – ترمینال زاینده ر
یخ 94/10/22 حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که  شماره 1715تار
قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ چهارده میلیون 
ینه  یال بابت هز یال بابت خسارات وارده و مبلغ یکصد و هشتاد هزار ر و صد هزار ر
یال  ر هزار  پانصد  و  میلیون  یک  مبلغ  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  و  دادرسی 
نیم  انضمام  به  حکم  اجرای  لغایت   94/6/3 از  تادیه  تاخیر  و  کارشناسی  ینه  هز
به محکوم علیه  اجرائیه  : همین که  احکام  اجرای  قانون  ماده 34    . 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 : 2764/ م الف دفتر شعبه  کند و اگر مالی ندارد ، صر

5مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : حامد نام خانوادگی: حسینی نام پدر : حبیب   نشانی محل اقامت: مجهول 
پدر  نام  اللهی  خیر   : خانوادگی  نام  سعید      : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان 
وشگاه  وی پاساژ صدر فر وبر رگ ر : ایرج   نشانی محل اقامت : اصفهان بازار بز
نهم   حوزه   94/11/28 یخ  1858تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  اللهی     خیر 
علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  هشت  و  سی  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم 
طبق  آگهی  نشر  ینه  هز و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  هشتاد  و  یکصد  مبلغ  و 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 90/6/17 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و 
همچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف .  ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
برای پرداخت  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  آنرا  وز مفاد  ر مکلف است ظرف ده 
آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  میسر باشد و در صورتی که خو
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت 
یحا اعالم نماید.  شماره : 2743/ م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره  ندارد ، صر

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

گهی ابالغ آ
 9409980352000589  : ونده  پر شماره   9410106836904369  : ابالغیه  شماره 
یخ تنظیم : 1395/2/2 خواهان / شاکی احمد  شماره بایگانی شعبه : 940443 تار
صدور  خواسته  به  موالیی  هلن  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خلیلی 
وج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  گواهی عدم امکان سازش به در خواست ز
خانواده  دادگاه   9 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان – خ میر فندرسکی )خ 
میر( – حدفاصل چهار باغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی – طبقه 
1 – اتاق 102 ارجاع و به کالسه 9409980352000589 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/05/05 و ساعت 09:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بو

خوانده / متهم و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
مراتب یک  دادگاه  و دستور  امور مدنی  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی 
د تا خوانده متهم / پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه خانواده  : 2804/ م  گردد. شماره 

شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

بر  مبنی  دادخواستی  خزاعی  نیلوفر  خواهان   90/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است . وقت رسیدگی  زند به طرفیت حامد مالحسینی تقدیم نمو مطالبه نفقه فر
باتوجه   ، تعیین گردیده  وز ............. مورخ 95/3/16 ساعت 9 صبح  ر برای 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر  به مجهول المکان بو
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی  تا خوانده قبل   ،
جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
د. شماره : 2762/ م الف مدیر دفترشعبه  4 مجتمع  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
آقای  وکالت  با  دستجردی  وز  بهر خواهان   950070 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  وضاتی   تقدیم نمو ضرابی  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ناصر علی ر
صبح   8 ساعت   95/3/17 مورخ   ............. وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  تعیین گردیده ، باتوجه به مجهول المکان بو
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا   ، منتشر  جراید  در  مراتب 
اختالف   20 شورای حل  ین مجتمع شماره  بنز پمپ  به   ، نرسیده  آتشگاه  خیابان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
د. شماره : 2080/ م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفترشعبه  8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

گهی احضار آ
زند :  زند : سعید شکایتی علیه خانم مژگان مسیبی فر چون آقا فرشید طحانی فر
ده  وع مطرح نمو شکرا... مبنی بر تحصیل مبلغ یکصد هزار تومان به نحو نامشر
متهمان  اینکه  به  نظر  لذا  گردیده  ثبت  پرسی  باز  1 ب  فوق  کالسه  به  ونده  پر که 
مجهول المکان می باشند حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
د و از متهمان مذکور  وزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شو نوبت در یکی از ر
به  آگهی جهت پاسخگویی  از نشر  آید ظرف مدت یکماه پس  به عمل می  دعوت 
این مرجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم  به  د  اتهام خو
پرسی  د. شماره : 2781/ م الف مدیر دفتر شعبه اول باز مقتضی اتخاذ خواهد نمو

دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 کهندژ

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  رفعت   محمد  خواهان   71-95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وقت   . است  ده  نمو تقدیم  لنجانی  مختاری  سعید  طرفیت  به  وجه    بر:مطالبه 
وز ............. مورخه 95/4/6 ساعت 4 عصر تعیین گردیده  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  با 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

حل  شورای   .... شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع   8165756441
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   42 شعبه  دفتر  مدیر  الف  2740/م  د.شماره:  شو

اختالف اصفهان

گهی ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمایم به اقای – سعید  آ
شریف اراء – ف – حبیب اهلل --- فعال مجهول المکان (

شماره   9309980350600840  : ونده  پر شماره   9510110350600152  : نامه  شماره 
 -  - اعتراض  خصوص  در   1395/02/01 تنظیم:  یخ  تار  930948  : شعبه  بایگانی 
یم سیامکی - - - - - به طرفیت - - رحیم محمدی پور – ف – حبیب اهلل – فعال  مر
مجهول المکان – و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره – 01667 - - مورخ - - 
دن تجدید نظر خوانده – مراتب – در  - 94/10/03 – با توجه به مجهول المکان بو
وزنامه های کثیر االنتشار سراسری یا  اجرای ماده -73- ق- ا- د-م – در یک از ر
وزنامه  وز پس از انتشار در ر محلی درج تا تجدید نظر خوانده گان ظرف مهت ده ر
یافت نسخه  د و در – ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و ارایه ادرس کامل پستی خو
– چنانچه در خصوص اعتراض تجدید  ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمایم 
د را کتبا  وز الیحه دفاعیه خو نظر خواه الیحه و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده ر
ونده به دفتر دادگاه  به دفتر دادگاه ارایه نماید. واال بعد از انقضای مهلت مذکور پر
شش  شعبه  دفتر  مدیر  الف  م   /2822  : شماره  شد.  خواهد  ارسال  نظر  تجدید 

دادگاه حقوقی اصفهان - - فانی

گهی فقدان سند مالکیت  آ
زند صفرعلی نسبت به ششدانگ با تسلیم  د شیرازی حیدر ابادی فر چون محمو
د رسما گواهی شده و به تایید دفتر  2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهو
246 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ خانه پالک 
در  که   0243833 چاپی  شماره  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11519/505
صفحه 263 دفتر 439 به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی 
تقاضای صدور  و  د گردیده است  مفقو مالکیت  به علت جابه جایی سند  باشد. 
نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  است  ده  نمو المثنی  مالکیت  سند 
د که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در  قانون ثبت مراتب آگهی می شو
یخ  تار از  د باشد  نزد خو یا سند مالکیت مزبور  ان  به  اگهی ذکر شده( نسبت  این 
د را کتبا ضمن ارایه اصل  وز به این اداره مراجعه و اعتراض خو انتشار اگهی تا ده ر
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 

ارایه کننده مستردد گردد.
ارایه  سند  اصل  اعتراض   صورت  در  یا  و  نرسد  اعتراضی  ر  مقر مهلت  ظرف  اگر 

نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد
ق اصفهان هادی زاده ییس منطقه ثبت اسناد شر شماره : 3405/ م الف ر

اجرائیه
ونده: 9209980351400156 شماره اجرائیه: 9510420351400020 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/01/17 مشخصات محکوم له  شماره بایگانی شعبه :920156تار
ردیف 1 نام :بانک ملت اصفهان به نمایندگی علی دیواندری  نشانی: اصفهان خ 
پرستی  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: مجید   شیخ صدوق شمالی سر
نام خانوادگی : ترابی   نام پدر: محمد  نشانی: اصفهان خ آمادگاه مجتمع پردیس 
ترابی نام پدر: علی   : امید نام خانوادگی   : نام  وشی 2-  لباس فر زانی  ار وشگاه  فر

وشی 3-  نام  زانی لباس فر وشگاه ار نشانی : اصفهان خ آمادگاه مجتمع پردیس فر
آمادگاه  : اصفهان خ  :  پیوند زنی  نام پدر: محمد نشانی  : مهدی نام خانوادگی 
بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  وشی   فر لباس  زانی  ار وشگاه  فر پردیس  مجتمع 
مربوطه  غیابی   دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در 
 70/000/000 مبلغ  پرداخت  به  اند  محکوم  علیهما  محکوم   9309970351400031
یال بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس قرارداد بانکی  ر
و  ینه دادرسی  بابت هز یال  ر  2/800/000 مبلغ  و  زمان وصول  تا  یخ 91/9/11  تار از 
محکوم  حق  در  وکیل  الوکاله  حق  بابت  یال  ر  2/520/000 مبلغ  و  سفته  وخواست 
دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  بابت  یال  ر  3/500/000 مبلغ  پرداخت  و  له 
 : یخ ابالغ اجرائیه  از تار ./. رای صادره غیابی است.  محکوم علیه مکلف است 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(  1- ظرف ده ر
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه  استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند 
به  نقدی که  میزان وجوه  بر  وح مشتمل  به طور مشر  ، منقول  و غیر  منقول  اموال 
به همراه  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  هر عنوان 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
به  اعسار  از طرح دعوای  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم  خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی  ، حبس تعز
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
د. ) ماده 21 قانون نحوه  نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
وز  ر از مهلت سی  اموال پس  اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
دیع وثیقه  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا 
اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 2863/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان : احمدی نبی

گهی تحدید حدود اختصاصی  آ
د ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره 6592/4 واقع در بخش 5  چون تحدید حدو
زند علی در  ونده ثبتی به نام مهدی زمانی خوراسگانی فر ثبت اصفهان که طبق پر
یان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به  جر
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید ملک 
وع و به عمل خواهد  وز دوشنبه مورخ 95/3/10 ساعت 9 در محل شر مرقوم در ر
وز  ین اخطار می گردد که در ر آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاور

ر در محل حضور یابند.  و ساعت مقر
یخ تنظیم  ین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار اعتراضات  مجاور
و طبق تبصره 2 ماده  پذیرفته خواهد شد  وز  ر  )30( تا  صورت مجلس تحدیدی 
از  ماه  یک  ظرف  معترض  ثبت  معترضی  ونده های  پر تکلیف  تعیین  قانون  واحد 
یخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  تار

قضایی گواهی تقدیم داد خواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
ق اصفهان ییس منطقه ثبت اسناد شر شماره : 3853/ م الف هادیزاده ر

رضا رشیدپور:
خاطرات تلخ ممنوع التصویری را فراموش می کنم



در حاشیه ورزش

ــر  کــه پیش ت گفتــه می شــود شــاید بــر خــاف اخبــاری   -
از  فصــل  پایــان  در  طارمــی  مهــدی  بــود  شــده  اعــام 
کنــد و راهــی یــک تیــم  هم تیمی هایــش خداحافظــی 

اروپایــی شــود.
گزینشــی المپیــک روزهــای  - آخریــن مرحلــه مســابقات 
17 تــا 19 اردیبهشــت مــاه در شــهر اســتانبول ترکیــه برگزار 
می شــود. حمیــد ســوریان آخریــن شــانس خــود بــرای 

رســیدن بــه المپیــک را در ایــن مســابقات می آزمایــد.
ملــی  تیــم  ســابق  بــان  دروازه  فن درســار،   ادویــن   -
و  پرداخــت  رونالــدو  کریســتیانو  از  تمجیــد  بــه  هلنــد 
دســت نیافتنی  او  دســتاوردهای  کــه  کــرد   عنــوان 

است.
شــایعه  بــار  چنــد  ایــن  از  پیــش  کــه  جالــی  مجیــد   -
ح شــده بــود  برکنــاری اش از ســرمربیگری ســایپا مطــر

کمیتــه فنــی باشــگاه ســایپا از ســمتش  پــس از جلســه 
برکنــار شــد.

جهانــی  جــام  کمــان  و  تیــر  رقابت هــای  پایــان  در   -
کامپونــد مــردان بــا شکســت  شــانگهای چیــن، تیــم ملــی 
تیــم آمریــکا، توانســت قهرمــان ایــن دوره از رقابت هــا 

شــود.
تمــام  گفــت:  والیبــال  ملی پــوش  تشــکری،  آرمیــن   -
انتخابــی  رقابت هــای  بــه  کامــل  آمادگــی  بــا  تیم هــا 
کــم  دســت  را  تیمــی  هیــچ  نبایــد  و  می آینــد  المپیــک 

گرفــت.
علــت  بــه  آلمانــی  سرشــناس  داور  هویتــزر،  روبــرت   -

رفــت. زنــدان  بــه  تبانــی 
می گویــد:  خوزســتان  اســتقال  باشــگاه  قایم مقــام   -
گذشــته ریالــی بــه باشــگاه ها  صــدا و ســیما در دو ســال 

بابــت حــق پخــش پرداخــت نکــرده اســت.
کبرپــور، پیشکســوت اســتقال بــا انتقــاد از آنچــه او  - ا
ــد  ــه داوری می خوان ــبت ب ــی ها نس ــازی پرسپولیس جوس
گرفتــه  پنالتــی  پایتخــت دو  خ های  آیــا ســر کــه  گفــت 

نشــده آبی هــا در داربــی را هــم حســاب می کننــد؟
می گویــد  ملــوان  باشــگاه  عامــل  مدیــر  رضاییــان،   -
شــبکه های  از  ایــران  فوتبــال  کــه  می ترســد  روزی  از 
بــرای  باالجبــار  و ســیما  و صــدا  خارجــی پخــش شــود 
شــبکه ها  ایــن  بــه  را  هزینــه ای  مســابقات  پخــش 

کنــد.  پرداخــت 
کــه صــدا و ســیما بــه  گفــت  او همچنیــن از آســیب هایی 
دلیــل پخــش رایــگان مســابقات بــر ســر فوتبــال آورده 

اســت.
از  دوری  ســال  دو  از  پــس  بــراری  محمدرضــا   -
کیلوگــرم در مجمــوع  وزنه بــرداری بــا ثبــت رکــورد 401 
میادیــن  بــه  آســیا  طــای  مــدال  کســب  و  حرکــت   دو 

بین المللی بازگشت.

همگام با ورزش

 رقابت های تایم تریل:
جدال بزرگان و بهترین ها

اردیبهشــت  مــاه  نهــم  روز پنجشــنبه  عصــر 
سرویس ورزش

رامین قلندری    
جــاری، یک دوره مســابقه دوچرخه ســواری 
قهرمانــی و انتخابــی تیــم اســتان اصفهــان، در رده هــای مختلــف 
کــه بــه صــورت تایــم تریــل  ســنی برگــزار شــد. در ایــن مســابقات 
انفــرادی جوانــان و پیشکســوتان انجــام شــد ایــن نتایــج بــه دســت 

آمد:
کیلومتــر: بهــروز   در تایــم تریــل انفــرادی جوانــان بــه مســافت 6 
ثانیــه اول شــد؛ محمدحســین  بــا زمــان 9 دقیقــه و 37  صانعــی 
مردانــی بــا زمــان 9 دقیقــه و 49 ثانیــه دوم و محمدمهــدی طاهــری 

بــا زمــان 9 دقیقــه و 55 ثانیــه ســوم شــدند. 
کبــر  ا ســنی:  مختلــف  رده هــای  در  و  پیشکســوتان  بخــش  در 
کوهســتان و اســتقامت  همامقــدم، دوچرخه ســوار نامــدار و قهرمــان 
ــده 8 مــدال طــا از 24 مــدال  ــد 1317( دارن ــا 78 ســال ســن )متول ب
ــابقات  ــود را در مس ــی خ ــرنگ طای ــدال خوش ــن م ــه اولی ک ــوری  کش
کشــور ســال 1335 اصفهــان بــه دســت آورده، درجــای  قهرمانــی 
احمدرضــا  و  قربانــی  کبــر  ا ثنمــار،  محمــود  گرفــت.  قــرار  نخســت 
کــرده بــود، ســامان  کــه از مبارکــه شــرکت  جعفــری دوچرخه ســواری 
لطفــی، جعفــر و علی اصغــر نــوروزی در ســایر رده هــای ســنی عناویــن 

اول را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
کــه مهــدی بیــدرام، دارنــده مــدال طــای رقابت هــای  گفتنــی اســت   
ــی جاموســی ســه  ــی اســماعیلی و عل ــه همــراه عل کشــور ب ــان  نوجوان
شــرکت کننده از شــاهین شــهر بــه اتفــاق ســپهر منصفــی، محمــد 
اســدی و بهــزاد نخجــوان در رده ســنی نوجوانــان، زیــر نظــر داوران 
پرداختنــد.  رکوردگیــری  بــه  مســابقات  فنــی  کمیتــه  مســئول  و 
از  کــه  بــود  اســماعیلی  مهــران  مســابقات  ایــن  فنــی  سرپرســت 
کــرد  چهره هــای شــاخص دوچرخه ســواری ایــران ابــراز امیــدواری 
تیــم دوچرخه ســواری  از  گذشــته  باشــگاه ســپاهان همچــون  کــه 
خــود حمایــت الزم بــه عمــل بیــاورد تــا ایــن رونــد تــداوم داشــته 
باشــد و تیــم دوچرخه ســواری ســپاهان جایــگاه قهرمانــی خــود را در 
کنــد. ســرمربی تیــم دوچرخــه ســواری ســپاهان و  لیــگ برتــر حفــظ 
سرپرســت فنــی مســابقات تایــم تریــل اســتانی از نحــوه عملکــرد 
هیئــت دوچرخه ســواری اســتان کــه بــا عــث احیــای کامــل این رشــته 
کــرد و افــزود:  ورزشــی دراســتان پهنــاور اصفهــان شــده، بــه نیکــی یــاد 
مدیریــت خــوب و همدلــی و انســجام عوامــل اجرایــی، عامــل اصلــی 
کــه آرزو می کنــم همچنــان تــداوم داشــته  ایــن پیشــرفت ها بــوده 
باشــد تــا در آینــده نیــز دوچرخه ســواران اصفهانــی چــه در رقابت هــای 
داخلی و چه درمســابقات آســیایی بدرخشــند و با حضورمقتدرانه در 

ــد. کنن ــی  ــورمان افتخارآفرین کش ــرای  ــیایی ب ــابقات آس مس

همگام با ورزش

عــذر  دلیــل  هــر  بــه  کــه  ســپاهانی ها     
سرویس ورزش

 اصغـر قلندری 
و  باشــخصیت  مربــی  فرکــی،  حســین 
بادانــش خــود را خواســتند و نشــناخته ایگــور اســتیماچ 
کردنــد، بــه عاقبــت سرنوشــت  کــروات را جایگزیــن وی 
ــه  ک ــژه  ــد؛ به وی گاه نبودن ــود آ کــه در انتظارشــان ب شــومی 
کــه  ایــران  بــه  تــازه وارد  مربــی  همیــن  وســیله  بــه 
فوتبــال  شــاخص  بازیکنــان  از  شــناختی  کوچک تریــن 
ایــران نداشــت، مجبــور شــدند با هــادی عقیلــی مدافــع 
کننــد.  کاپیتــان بــا ارزش خــود قطــع همــکاری  شــاخص و 
ــه  ــوده اســت، ب ــا چــه ب اینکــه اســتدالل پشــت ایــن قضای
کناره گیــری  کامــل مشــخص نیســت وحتــی بعــد از  طــور 
اســتیماچ هــم، همچنــان در پــس پــرده ابهــام باقــی مانــده 
کــه در تمامــی  اســت؛ فقــط ایــن مســئله روشــن شــده اســت 
روزهــای قبــل از قطــع همــکاری زردپوشــان ســپاهان بــا 
کــه  کاپیتــان بــا تجربــه ای  اســتیماچ، ایــن مدافــع میانــی و 
و  داخلــی  افتخــارات  کســب  در  و  ســپاهان  در  ســال ها 
آســیایی ایــن تیــم نقــش اساســی داشــته، یا نیمکت نشــین 

شد یا جزو 18 نفر در لیست بازیکنان قرار نگرفت. 
بــه هــر حــال تیــم سرشــناس و قدرتمنــد ســپاهان، قربانــی 
ایــن فعــل و انفعــاالت و ســایق متفــاوت شــد و از عــرش 
ــا اســتعفای اســتیماچ  ــا مســئوالن وقتــی ب بــه فــرش آمــد ت
ــه  ــم را ب ــن تی ــت ای ــری موق ــار، رهب ــه ناچ ــدند ب ــه ش مواج
گمنــام و بی ادعــا بســپارند  دســت قاســم زاغی نــژاد، مربــی 
کــه خوشــبختانه بــا دو پیــروزی پیاپــی، ارزش مربیــان 

ــر مقامــات مســئول  گ کــه ا ــرد  ک ــرد و ثابــت  ــاال ب وطنــی را ب
کننــد بــه نتایــج بهتــری دســت  بــه مربیــان ایرانــی اعتمــاد 
بیــت  پــول بی زبــان  اینکــه  کــرد؛ ضمــن  پیــدا خواهنــد 
کارگــران زحمتکــش  کــه از ریختــن عــرق جبیــن  المالــی را 
کشــورمان حاصــل می شــود  کارخانه هــای بــزرگ صنعتــی 
گــر هــم قــرار باشــد بــرای افزایــش  هــدر نمــی دهنــد. البتــه ا
دانــش مربیــان فوتبال کشــورمان از وجــود مربیان خارجی 
کــه بــه ســراغ مربیانــی در حــد و  اســتفاده شــود، چــه بهتــر 
کی روش هــا برویــم   اندازه هــای مربیانــی نظیــر برانکــو و 
ندارنــد.  موفــق  کارنامــه  یــک  حتــی  کــه  مربیانــی  نــه 
و  نخبــگان  از  وســیعی  طیــف  بایــد  تقدیــر  هــر  بــه 
بــرای  ســپاهان،  فوتبــال  اســتخوان خردکرده های 
کــه طرفــداران بیشــمار  سرنوشــت و آینــده تیــم ســپاهان 
ــا نشســت های متعــدد و  و متعصبــی دارد، اظهــار نظــر و ب
کننــد.  مکــرر، تصمیم هــای اصولــی و ســازنده ای را اتخــاذ 
انتظــار  باقی مانــده،  فرصــت  و  فعلــی  شــرایط  در  اینکــه 
ــان  ــع مدعی ــی و جم ــای طای ــه روزه ــپاهان ب ــت س بازگش
گرفته انــد داشــته  کــه در صــدر جــدول قــرار  و تیم هایــی را 
باشــیم، انتظــاری اســت عبــث؛ امــا بــرای اعــاده حیثیــت 
ــده، انتظــار درســتی  ــه باقــی مان ک پیــروزی دربازی هایــی 

کــه امیدواریــم حاصــل شــود. اســت 

گسترش   سپاهان - 
شــروع  بــا  ســپاهان  و  فــوالد  گســترش  تیــم  دو  دیــدار 
طوفانــی زردپوشــان ســپاهان آغــاز شــد؛ لیکــن خیلــی زود 
گرفتنــد و فوتبــال  گسترشــی ها نبــض بــازی را بــه دســت 
ــازی  گذاشــتند و علی رغــم ب ــه نمایــش  ــی را ب ــا و جذاب زیب
گردان فــراز کمالوند، این ســپاهان  خــوب و قابــل قبــول شــا
ــا همــکاری عالــی و تمریــن شــده  کــه در دقیقــه 38 ب بــود 

گل رســید. خلعتبــری، موســایف و منوچهــری بــه 
را  تــوپ  سرموســایف  ضربــه  خلعتبــری،  خــوب  ارســال   

کــرد تــا  دردهانــه دروازه روی ســر منوچهــری جفــت و جــور 
گســترش را هــدف  کنــج دروازه  بــا یــک ضربــه ســر، دقیــق 

ــاند. ــر برس ــه ثم ــپاهان را ب گل اول س ــد و  ــرار ده ق
نیمــه اول ایــن بــازی دیدنــی بــا تــک گل منوچهــری بــه 
گســترش فــوالد، ســوار  ــا شــروع نیمــه دوم  اتمــام رســید. ب
بــر بــازی و برتــر میــدان بــود و دقایقــی دروازه ســپاهان را 
گــردان بــا  از چــپ و راســت بــه تــوپ بســت؛ امــا درخشــش 
گلزنــی را از  کنش هــای بــه موقــع در دفــع توپ هــا اجــازه  وا
گرفتــه بــود؛ ضمــن اینکــه روی ضــد حمله هــا  گسترشــی ها 
گل  قــدری دقــت، می توانســت  بــا  پریــرا در دقیقــه 75 
ــا اینکــه در دقیقــه 82  ــاند. ت ــر برس ــه ثم ــپاهان را ب دوم س
ــش  ــودرزی را نق گ ــا  ــا خط ــه ب ــه جریم ــر در محوط قائدی ف
کــرد و آقــای بخشــی زاده، داور ایــن دیــدار نقطــه  بــر زمیــن 
بــا شــوتی ســنگین و  را نشــان داد و شــجاعیان  پنالتــی 
کنــج دروازه ســپاهان  مهارنشــدنی تــوپ را بــه زاویــه بــاالی 
بــرای هــر  کــه  گــردان  بــرای  نــه  گرفتنــش  کــه  فرســتاد 
ــود.  ــوار ب ــخت و دش ــیار س ــری بس ــوب دیگ ــان خ دروازه ب

بــر  تســاوی  گل  دریافــت  از  پــس  ســپاهان  زردپوشــان 
و  خــوب  بــا همــکاری  دیگــر  بــار  و  افزودنــد  حماتشــان 
پاس هــای عمقــی و شــلوغی در دهانــه دروازه گســترش بــه 

گل رســیدند.  کریمــی در دقیقــه 88 بــه  وســیله علــی 
بــه هرحــال بــا ایــن بــرد، دومیــن پیــروزی پیاپــی ســپاهان 
بــا زاغی نــژاد رقــم خــورد؛ ولــی چــه ســود کــه ســپاهان دیــر از 

خــواب بیــدار شــد و فرصــت بــرای جبــران نــدارد.

گسترش، پیروزی با ارزش سپاهان نمایش عالی 

سپاهان، امیدوار به روزهای آینده

رســمی  صــورت  بــه  کازان  روبیــن  باشــگاه  رییــس 
خواهــان بازگشــت ســردار آزمــون قبــل از آغــاز فصــل 
متسشــین  ایــزور  شــد.  روســیه  برتــر  لیــگ   آینــده 
بــه  روبیــن  باشــگاه  رییــس  و  کازان  شــهر  شــهردار 

کــرد تمایــل داریــم  صــورت رســمی اعــام 
روســتوف  تیــم  از  را  آزمــون  ســردار  تــا 
ســال  کــه  آزمــون  ســردار  بازگردانیــم. 
2013 بــا عقــد قــرارداد 4ســاله ای بــه تیــم 
از  پــس  پیوســت،  روســیه  کازان  روبیــن 
ترکمنســتانی  بردیــف  قربــان  جدایــی 
تــا همچنــان  شــد  روســتوف  تیــم  راهــی 

گرد مربــی مــورد عاقــه اش باشــد. بردیــف و آزمــون  شــا
شــدند  موفــق  روســتوف  در  حضــور  اول  فصــل  در 
تیمشــان را از ســقوط بــه دســته پایین تــر نجــات دهنــد 
و در چهــار هفتــه بــه پایــان فصــل جــاری لیــگ برتــر 
روســیه نیــز، مدعــی اصلــی قهرمانــی و حضــور در لیــگ 

هســتند. اروپــا  قهرمانــان 
بــه  تصمیــم  کازان  روبیــن  باشــگاه  کــه  صورتــی  در   
ملی پــوش  بگیــرد،  آزمــون  ســردار  قطعــی  بازگشــت 
ــان  ایرانــی شــانس حضــور در فصــل آتــی لیــگ قهرمان
داد.  خواهــد  دســت  از  را  یوفــا  یــا  اروپــا 
آزمــون،  روســی،  ســایت  گــزارش  طبــق 
برتــر  لیــگ  جــاری  فصــل  آغــاز  از  قبــل 
روبیــن  تیــم  بــه  بازگشــت  قصــد  روســیه 
روســتوف  باشــگاه  امــا  داشــت،  را  کازان 
بردیــف  قربــان  درخواســت  بــه  بنــا 
بــرای  را  او  قرضــی  انتقــال  مدت زمــان 

کــرد.  تمدیــد  ســال  یــک 
آغــاز  از  قبــل  آزمــون  قرضــی  انتقــال  مدت زمــان 
تابســتان ســال جــاری بــه پایــان می رســد و بــا توجــه 
بایــد  کازان  روبیــن  باشــگاه  رییــس  نظــر  اظهــار  بــه 

بازگــردد. ســابقش  تیــم  بــه  دوبــاره 

کازان، خواهان بازگشت آزمون شد رییس روبین 
سردار، شانس بازی در اروپا را از دست می دهد

ذوب  آهــن  باشــگاه  بین الملــل  امــور  و  عمومــی   روابــط 
 در اطاعیــه ای بــه عــدم پرداخــت حــق و حقــوق باشــگاه 

ذوب آهن از سوی باشگاه پرسپولیس اعتراض کرد. 
ذوب آهــن در اطاعیــه ای بــه عــدم پرداخــت حــق و حقــوق 

باشــگاه ذوب آهــن در مســئله حــق انتقــال 
»محســن  ریالــی  میلیــون   200 و  میلیــارد   3
فوتبــال  تیــم  کلیــدی  بازیکــن  مســلمان«، 
پرســپولیس در ایــن فصــل و همچنیــن عــدم 
پرداخــت یــک میلیــارد و 200 میلیــون ریالــی 
مربــوط  کــه  صادقیــان«  »پیــام  رشــد  حــق 
ایــن  کــرد. در  اعتــراض  گذشــته اســت،  بــه 

اطاعیــه همچنیــن آمــده اســت: بــا وجــود تعهــد رســمی و 
بــرای پرداخــت مبلــغ حــق  حقوقــی باشــگاه پرســپولیس 
انتقــال محســن مســلمان و ارجــاع ایــن باشــگاه بــه اخذ مبلغ 
گفتــه  کشــور، ایــن ســازمان  ــال  فــوق از ســازمان لیــگ فوتب
اســت کــه بــا توجــه بــه بدهی ســنگین 23 میلیاردی باشــگاه 

پرســپولیس بــه ســازمان لیــگ، دیگــر جایــی بــرای پرداخــت 
بدهی هــای مختلــف باشــگاه پرســپولیس نداشــته و موظــف 
هســتند خودشــان بدهــی خــود را بــه ذوب آهــن پرداخــت 
کننــد.  در پایــان ایــن اطاعیــه، روابــط عمومــی و امــور بیــن 
الملــل باشــگاه ذوب آهــن بــه ایــن نکتــه نیــز 
کــرده اســت که باشــگاه ذوب آهــن هزار  اشــاره 
ــی دارد و شایســته باشــگاه  و یــک مشــکل مال
پرداخــت  از  کــه  نیســت  پرســپولیس  بــزرگ 
حــق و حقــوق قانونــی مــا در ایــن شــرایط و در 
کــه بــه عنــوان نماینــده فوتبــال ایــران  حالــی 
اســامی در جبهــه رقابت هــای آســیایی نیــز 
درگیــر هســتیم، خــودداری کنــد؛ امــا در هــر حــال بــا پیگیــری 
کــه  کــه انجــام داده ایــم، بســیار محتمــل اســت  حقوقــی 
از  باقی مانــده  حســاس  دیــدار  دو  در  پرســپولیس  باشــگاه 
کشــور، از  دوره پانزدهــم لیــگ برتــر فوتبــال باشــگاه های 

حضــور و بــازی »محســن مســلمان« محــروم شــود.

بیــان  بــا  شــهرضا  جوانــان  و  ورزش  اداره  رییــس  انصــاری،  علی نقــی 
ــا ترســیم  ــه در عرصــه ورزش ب اینکــه تحقــق توســعه مــداوم و همه جانب
چشــم انداز مبتنــی بــر  امکانــات، زیرســاخت ها، فرصت هــا وتهدیــدات  
ــاس  ــت: براس ــت،بیان داش ــر اس ــرارو امکان پذی ــف ف ــوت وضع ــاط ق و نق
و  ورزش  کل  اداره  ســوی  از  گرفتــه  انجــام  جامــع  رتبه بنــدی  آخریــن 
شهرســتان  ورزش  حــوزه   ،1392 ســال  در  اصفهــان  اســتان  جوانــان 
شــهرضا در رتبــه دهــم اســتان قــرار دارد وایــن موقعیــت بنابــر ظرفیــت زیاد 

نیــروی انســانی موجــود در شهرســتان شایســته نیســت.
نقطه نظــرات  از  بهره گیــری  بــا  بایــد  اســاس،  همیــن  بــر  افــزود:  وی 
کارشناســان، متخصصــان، اســاتید برحســته دانشــگاهی، ورزشــکاران و 
کــه انــدک عاقه منــدی در حــوزه ورزش و جوانــان دارنــد  عمــوم افــرادی 
بــرای ترســیم چشــم انــداز بلندمــدت شــهرضا در عرصــه ورزش اقــدام 
گام حضــور در جمــع ســه شهرســتان برتــر اســتان  کنیــم و در نخســتین 
اصفهــان در عرصــه ورزش در قالــب یــک برنامــه بلندمــدت را جــزو اهداف 

خــود قــرار دهیــم.
  اتکای به آمار وارقام از آفات بزرگ ورزش است

رییــس اداره ورزش و جوانــان شــهرضا بــا بیــان اینکــه اتــکای بیــش از 
حــد بــه آمــار و ارقــام در حــوزه ورزش، جــزو آفــات مخــرب ایــن عرصــه 
خطیــر محســوب مــی شــود، متذکــر شــد: بــه طــور مثــال برخــی افــراد 
آمــار ورزشــکاران تحــت پوشــش بیمــه ورزشــی را تحــت عنــوان تعــداد 
ایــن  کــه  کننــد  مــی  قلمــداد  حرفــه ای  نیمــه  و  حرفــه ای  ورزشــکاران 

بــه شــمار مــی رود. گمراه کننــده  بــزرگ و  موضــوع اشــتباهی 
کمیتــه  قالــب  در  گرفتــه  انجــام  سیاســت گذاری های  تشــریح  بــا  وی 
آسیب شناســی توســعه شــهرضا در عرصــه ورزش گفــت: در ایــن مجموعــه 
بــا محوریــت حضــور جمعــی از صاحب نظــران محققــان  کمیته هایــی 
نیــز  ورزش  کمیتــه  و  شــده  تشــکیل  ورزش  حــوزه  برجســته  اســاتید  و 
بــا محوریــت آقــای دکتــر شــیرعلی از اســاتید برجســته در حــوزه ورزش 
کــرده اســت و در آینــده نزدیــک  فعالیــت خــود را بــه شــکل رســمی شــروع 
آثــار و بــرکات تصمیمــات ایــن مجموعــه در حــوزه ورزش هویــدا می شــود.

  فقر فضاهای اقامتی، سدی بلند فراروی ورزش شهرضاست
انصــاری بــا اشــاره بــه اینکــه تحقــق توســعه و پیشــرفت در حــوزه ورزش 
مســتلزم عــزم مجموعــه دســتگاه های مســئول در عرصه هــاب مختلــف 
کــرد: بــه طــور مثــال میزبانــی مســابقات اســتانی و کشــوری  اســت، اذعــان 
بایــد بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن ارکان پیشــرفت  ورزش شــهرضا در 
قالــب ســند چشــم انداز ملحــوظ شــود؛ امــا بــه لحــاظ  عــدم وجــود هتــل 
گســترده ای در ســطح   کنونــی شــاهد فقــر  کــز اقامتــی در وضعیــت  و مرا
کمبــود بــزرگ تحقــق ایــن هــدف را مختــل  کــه ایــن  شــهرضا هســتیم 

می کنــد.
  آغاز فعالیت خیران ورزش یار شهرضا در آینده نزدیک

وی بهره گیــری از ظرفیــت خیــران ورزش یــار را از دیگــر برنامه هــای حــوزه 
ورزش در شــهرضا برشــمرد و افــزود: مجمــع خیــران ورزش یــار بــا تدویــن 
کــرده و انتظــار مــی رود در هفته هــای  اساســنامه فعالیــت خــود را آغــاز 
آینــده نخســتین جلســه ایــن مجمــع بــا رویکــرد بهره گیــری همه جانبــه از 

ظرفیــت خیــران در عرصــه ورزش تشــکیل شــود.
اتخــاذ  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــهرضا  جوانــان  و  ورزش  اداره  رییــس 
گرایــش  تمهیــدات تشــویقی بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای افزایــش بــه 
بیــان  رود،  مــی  شــمار  بــه  خیــران  ســوی  از  ورزشــی  کــن  اما احــداث 
ــه متقاضیــان  ــه زمیــن و انشــعابات رایــگان ب ــه طــور مثــال ارای داشــت: ب
گامــی در جهــت افزایــش  فعالیت هــای خیریــه  در حــوزه ورزش می توانــد 

ترغیــب همگانــی بــه حــوزه ورزش باشــد.

گذشــته بــه عنــوان یــک  وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرضا از ســال های 
ح بــوده اســت  الگــوی ملــی در عرصــه  فعالیــت خیــران ســامت مطــر
کــرد: رســانه ها و مطبوعــات بــه عنــوان ارکان توســعه پایــدار  تصریــح 
حــوزه  بــه  خیــران  گرایــش  مســیر  در  فرهنگســازی  در  بســزایی  نقــش 
کــه ورزش بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن محورهــای ایــن  پیشــگیری - 

ح اســت - دارنــد. حــوزه مطــر
  شهرضا، پایگاه استعدادیابی ورزشی استان اصفهان می شود

کیــد براینکــه شــهرضا قابلیــت تبدیــل شــدن بــه پایــگاه  انصــاری بــا تا
از  یکــی  دارد،افــزود:  را  اصفهــان  اســتان  در  ورزشــی  اســتعدادیابی 
کــه بایــد در تدویــن چشــم انــداز ورزشــی شــهرضا لحــاظ  مهم تریــن نکاتــی 
شــود، لــزوم شناســایی، تربیــت و بسترســازی بــرای ظهــور اســتعدادهای 
کــه ایــن موضــوع نیــز  برتــر شهرســتانی و اســتانی در عرصــه ملــی اســت 
بایــد مبتنــی بــر تربیــت نیــروی انســانی مجــرب ومتعهــد و افزایــش میــزان 

ــود. ــه ش گرفت ــر  ــات در نظ امکان
وی بیــان داشــت: بــه طــور مثــال در خصــوص دو تیم فوتبال و بســکتبال 
کــه در چشــم انــداز  کنیــم  شــهید همــت شــهرضا، بایــد بــه ســمتی حرکــت 
بلندمــدت از هرگونــه جــذب بازیکــن غیــر بومــی خودکفــا شــویم و از ایــن 
فرصــت بــزرگ بــه عنــوان محــوری بــرای معرفــی ظرفیت های شهرســتان 

کنیــم. در عرصــه ملــی بهره گیــری 
کار   فرآینــد احیــای تیــم بســکتبال شــهید همــت  شــهرضا در دســتور 

است
انصــاری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه مرحــوم 
انــور در طــول مــدت فعالیــت در  هیئــت بســکتبال شــهرضا منشــأ خدمــات 
کــرد: پــس از فــوت آقــای انــور، آقای ســعیدی  بزرگــی بــوده اســت، تصریــح 
بــه عنــوان رییــس  هیئــت بســکتبال شــهرضا منصــوب شــد و برنامه هایی 
کــه در خصــوص فعالیــت مجــدد  تیــم بســکتبال شــهید همــت د ردوران 
کیلــد خــورده بــود، دوبــاره از ســوی اعضــای  هیئــت بســکتبال در  گذشــته 

گرفــت. کار قــرار  دســتور 
خانوادگــی  پیــاده روی  همایــش  بــه  نبایــد  همگانــی،  ورزش    

شــود خالصــه 
وی بــا تشــریح  وضعیــت ورزش همگانــی در شــهرضا و لــزوم حمایت هــای 
همه جانبــه در راســتای تحقــق اهــداف تعییــن شــده در ایــن راســتا گفــت: 
برخــی بــه اشــتباه، ورزش همگانــی را صرفــا در برگــزاری همایش هــای 
کننــد  و ایــن یــک اشــتباه بــزرگ و مخــرب در ایــن  پیــاده روی تفســیر مــی 
کــه بایــد از تعمیــم آن بــه جامعــه جلوگیــری  عرصــه محســوب مــی شــود 

شــود.
رییــس اداره ورزش و جوانــان شــهرضا بــا بیــان اینکــه بــا انتصــاب رییــس 
جدیــد  هیئــت ورزش همگانــی، فصــل نوینــی فــراروی ایــن عرصــه خطیــر 
در شهرســتان رقــم خــورده اســت، یــادآور شــد:  براســاس قانــون هرگونــه 
عهــده  بــر  همگانــی  ورزش هــای  خصــوص  در  اجــرا  و  سیاســت گذاری 
شــوراهای اســامی شــهر و شهرداری هاســت و شــهردار و شــورای شــهر 
شــهرضا نیــز اهتمــام خــود را بــرای تحقــق اهــداف بــزرگ در ایــن عرصــه 

ــد. نشــان داده ان
وی اضافــه کــرد: در وضعیتــی کــه شــهرداری با راه اندازی ایســتگاه ورزش 
صبحگاهــی در محــل فرهنگســرای شــهید همــت در میــدان حــر ریاحــی 
بــزرگ   یــک مرکــز  راه انــدازی  آینــده نزدیــک شــاهد  کنــد، در  موافقــت 

ــود. ــرای ورزش صبحگاهــی در ایــن مــکان خواهیــم ب اختصاصــی ب
 اتمام ورزشگاه قدس شهرضا اعتبار20 میلیارد ریالی می طلبد

انصــاری بــا اشــاره بــه اینکــه راه انــدازی ورزشــگاه قــدس از مطالبــات 
ــته  گذش ــال  ــرد: درس ک ــار  ــی رود، اظه ــمار م ــه ش ــهرضا ب ــردم ش ــی م ورزش

ــه ایــن  ــی ب ــارد ریال ــار یــک میلی ــا پیگیــری رییــس هیئــت فوتبــال اعتب ب
ــا  گذشــته ب کــه ســال  کراتــی  پــروژه اختصــاص یافــت و همچنیــن در مذا
حضــور نماینــده مــردم شــهرضا در مجلــس شــورای اســامی، رییــس 
گرفــت،  انجــام  جوانــان  و  ورزش  وزارت  در  بنــده  و  فوتبــال   هیئــت 
ح اختصــاص   مقــرر شــد اعتبــار بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال بــه ایــن طــر

یابد.
ح  گرفتــه بــرای اتمــام طــر کــرد: براســاس محاســبات انجــام  وی اضافــه 
کامــل از ایــن مجموعــه نیازمنــد  ورزشــگاه قــدس شــهرضا و بهره بــرداری 
اعتبــاری بالــغ بــر 20 میلیــارد ریــال هســتیم کــه در صــورت اختصــاص این 
میــزان اعتبــار، عرصــه مناســبی بــرای برگــزاری مســابقات اســتانی و ملــی 

در شــهرضا فراهــم می شــود.
  بی مســئولیتی حامــی مالــی، تیــم فوتبــال شــهید همــت را دچــار 

کــرد مشــکل 
ــا اشــاره بــه اینکــه بدقولــی  ایــن مقــام مســئول در ادامــه ســخنان خــود ب
گذشــته ایــن  و بی مســئولیتی حامــی تیــم فوتبــال شــهید همــت در ســال 
کــرد، افــزود: در همیــن زمینــه  گســترده ای مواجــه  تیــم را بــا مشــکات 
کــره بــا چنــد حامــی مالــی اقــدام شــده و در آینــده نزدیــک  نســبت بــه مذا

بــرای عقــد قــرار داد بــا حامــی جدیــد اقــدام مــی شــود.
اســتان  برتــر  جــزو  هیئت هــای  شــهرضا،  ورزشــی  ده  هیئــت    

گذشــته ســال  در  اصفهــان 
وی بــا بیــان اینکــه در ســال های گذشــته تعــداد معــدودی از  هیئت هــای 
شــدند مــی  معرفــی  اســتانی  برتــر  جــزو  هیئت هــای  شــهرضا   ورزشــی  
کــرد: در ســال 1394 تعــداد  هیئت هــای برتــر شــهرضا در عرصــه  تصریــح 
ایــن موفقیــت  اســت  و  یافتــه  افزایــش  تعــداد 10  هیئــت  بــه  اســتانی 
ــی در عملکــرد  هیئت هایــی همچــون بدنســازی، جــودو ــه خوب ــزرگ ب  ب
فوتبــال، ورزش هــای رزمــی ،فوتبــال و بســکتبال ناشــنوایان و بعضــی 

رشــته های دیگــر بــه منصــه ظهــور رســیده اســت.
  فعالیت 40 هیئت ورزشی در شهرضا

رییــس اداره ورزش و جوانــان شــهرضا بــا بیــان اینکــه در وضعیــت کنونــی 
تعــداد 40 هیئــت ورزشــی در ســطح ایــن شهرســتان فعالیــت می کنــد 
فضــای  از  بدنســازی  و  بوکــس  دو  هیئــت  بیــن  ایــن  در  شــد:  متذکــر 
ــزوم  ــی از ل ک ــوع حا ــن موض ــه ای ک ــتند  ــوردار هس ــی برخ ــی اختصاص ورزش

کنونــی اســت. برنامه ریــزی مناســب بــرای بهبــود وضعیــت 
 شــهرضا، جزو ســه شهرســتان فقیر اســتان اصفهان در حوزه ســرانه 

ورزشی
وی  افــزود: مطابــق آمــار واطاعــات موجــود شــهرضا، جزو ســه شهرســتان 
فقیــر اســتان اصفهــان بــه لحــاظ ســرانه فضــای ورزشــی اســت  و ایــن 
موضــوع بنــا بــر حجــم جمعیــت شــهر نشــین در شهرســتان بــه شــکل 

جالــب توجهــی خودنمایــی می کنــد.
   لــزوم بهره گیــری از ظرفیــت اصنــاف  شــهرضا در زمینــه ترویــج 

ورزش در جامعــه
انصــاری بــا اشــاره بــه اینکــه وجــود ده هــزار واحــد صنفــی و صدهــا واحــد 
فرصتــی  عنــوان  بــه  صنعتــی  نواحــی  و  شــهرک ها  ســطح  در  صنعتــی 
ــال  ــه طــور مث گفــت: ب ح اســت،  ــراروی عرصــه ورزش در شــهرضا مطــر ف
کارگــری چنــد هــزار نفــری از وجــود ورزشــگاه  شــهرضا بــا وجــود جمعیــت 
اختصاصــی بــرای ایــن قشــر جامعــه محــروم اســت  و بایــد بــرای تحقــق 
ایــن امــر مهــم، سیاســت گذاری های الزم انجــام بگیــرد و از ســوی دیگــر 
بنــا بــر وجــود ده هــزار واحــد صنفــی در صــدد هســتیم بــرای تدویــن 
مســابقات گســترده ورزشــی بیــن اتحادیــه صنفــی بــا تعامــل اتــاق اصنــاف 

کنیــم. اقــدام 

ــه منظــور افزایــش مشــارکت  ــزوم تدویــن بســته های حمایتــی ب    ل
ــران در شــهرضا خی

رییــس اداره ورزش و جوانــان شــهرضا بــا اشــاره بــه اینکــه ارایــه زمیــن 
کن ورزشــی در شهرســتان  ارزان قیمــت و رایــگان به متقاضیان احداث اما
کــرد: بــه طــور مثــال اداره اوقــاف  کار قــرار بگیــرد، اذعــان  بایــد در دســتور 
گــذاری زمین هــای خــود بــه شــکل بلندمــدت   و امــور خیریــه شــهرضا بــا  وا
بــه صــورت اجــاره ای مــی توانــد نقــش بســزایی در تحقــق اصــل مشــارکت 

خیــران در عرصــه ورزش داشــته باشــد.
   حوزه جوانان به عنوان یک امر فرابخشی مطرح است

وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر عملکــرد اداره ورزش و جوانــان شــهرضا 
کــه  کنیــم  ــه ایــن موضــوع مهــم اذعــان  ــد ب گفــت: بای ــان  در حــوزه جوان
حــوزه نیازمندی هــا و مطالبــات جوانــان بــه عنــوان یــک امــر فرابخشــی 
زیــادی  گســتردگی  و  از دامنــه  آنچنــان  ایــن موضــوع  و  اســت  ح  مطــر
ج اســت؛ امــا بــه  کــه از توانایــی یــک اداره و ســازمان خــار برخــوردار اســت 
لحــاظ تعریــف حــوزه جوانــان در عرصــه اداره هــای ورزش و جوانــان از 
کاری بــه ایــن منظــور بــه  گذشــته تعــداد دو نفــر نیــروی  حــدود چهــار مــاه 
کــه  ســاختار ســازمانی اداره ورزش وجوانــان شــهرضا افــزوده شــده اســت 
بــا توجــه بــه جوانــی و عاقه منــدی ایــن دو نیــروی جدیــد انتظــار مــی رود 

شــاهد دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده در ایــن حــوزه باشــیم.
انصــاری بیــان داشــت: البتــه ســتاد ســاماندهی امــور جوانان در شــهرضا با 
ریاســت فرمانــدار و دبیــری رییــس اداره ورزش و جوانــان نیــز بــا برگــزاری 
جلســات دو ماهــه نســبت بــه پیگیــری مطالبــات ایــن قشــر مهــم جامعــه 

فعالیــت می کنــد.
   باشــگاه پــارس، نمــاد اقتــدار بخــش خصوصــی در حــوزه ورزش 

شهرضاســت
قابلیــت  شــهرضا  در  ورزشــی  رشــته های  بعضــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کامــل بــه بخــش خصوصــی بــا رویکــرد کســب در آمــد و فعالیــت  گــذاری  وا
تخصصــی و حرفــه ای را دارنــد، افــزود: بــه طــور مثــال باشــگاه ورزشــی 
پــارس شــهرضا کــه بــا مدیریــت و مربیگــری آقــای مهدی رضایــی فعالیت 

ح  می کنــد بــه عنــوان الگویــی موفــق و قابــل تحســین در عرصــه ملــی مطر
کــه تعــداد 500 ورزشــکار ســازمان یافتــه در ایــن باشــگاه، مشــغول  اســت 
کارشناســان  فعالیــت در رشــته تکوانــدو هســتند و بــه زعــم بســیاری از 
ــخ  ــه در تاری ــن مجموع ــر ای ــی ب ــیاق مدیریت ــبک و س ــران س و صاحب نظ

ــت. ــر اس کم نظی ــتان  ــی شهرس ورزش
کســب 12 مدال از ســوی ورزشــکاران شــهرضایی در میادین بین     

گذشــته المللی  در ســال 
ــدال  ــب 12 م کس ــه  ــان اینک ــا بی ــهرضا ب ــان ش ــس اداره ورزش و جوان ریی
گذشــته در تاریــخ ورزشــی  در مســابقات ورزشــی بیــن المللــی در ســال 
گذشــته بالــغ بــر  کــرد: در ســال  شهرســتان بی نظیــر بــوده اســت، عنــوان 
ــی و  540 نفــر از ورزشــکاران شهرســتان در ســطح مســابقات اســتانی، مل
ــداد 12  ــن تع ــن بی ــه در ای ک ــدند  ــدال ش ــب م کس ــه  ــق ب ــی موف ــن الملل بی
کســب مــدال شــدند  نفــر از ورزشــکاران در عرصــه بیــن المللــی موفــق بــه 
گــذاری الزم بــرای تــداوم ایــن رونــد در ســال های  و بایــد تمرکــز و هــدف 

آینــده نیــز مدنظــر باشــد.
ــهرضا در  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری ازس ــش دیگ  وی در بخ
اســت  فراملــی  قابلیت هــای  دارای  ورزشــی  رشــته های  بعضــی  حــوزه 
از  فوتبــال  و  والیبــال  بســکتبال،  رشــته  مثــال  بــه طــور  کــرد:  تصریــح 
کــه بایــد در قالــب چشــم  مصادیــق ایــن رشــته های ورزشــی هســتند 
انــداز ورزشــی شــهرضا بــرای پیش بینــی امکانــات و زیرســاخت های الزم 
بــرای حضــور نماینــدگان ایــن رشــته ها در ســطح اول ورزش کشــور  اقــدام 

کنیــم. 
انصــاری در پایــان بــا اذعــان بــه اینکــه مجموعه مطبوعات و رســانه های 
ــت  ــت فعالی ــترده از وضعی گس ــانی  ــتای اطاع رس ــواره در راس ــهرضا هم ش
بیــان  کننــد،  مــی  فعالیــت  شهرســتان  ورزشــی  هیئت هــای  و   تیم هــا 
و  شــهرضا  ورزشــی  چشــم انداز  ترســیم  کنونــی،  وضعیــت  در  داشــت: 
افزایــش اهتمــام خیــران بــه حضــور در عرصه هــای ورزشــی، بــه عنــوان دو 
کار خانــواده تاشــگر مطبوعــات  اولویــت مهــم  و تاثیرگــذار بایــد در دســتور 

و رســانه های شــهرضا باشــد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرضا:
ترسیم چشم انداز، مهم ترین رکن رشد و تعالی ورزش شهرضاست

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سردار شانس بازی در اروپا را از ... یکشنبـــــه  12 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 143 ســـــال دوم       ݡسݒ

در اطالعیه باشگاه ذوب آهن اعالم شد:
محسن مسلمان در آستانه محرومیت
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سفر به آبشار آتشگاه
و  چهارمحــال  حاصلخیــز  ســرزمین     

سرویس فرهنگی
 آیدین بهاری

جاذبه هــای  از  سرشــار  بختیــاری 
کمتــر  و  دیدنــی  جاذبه هــای  از  یکــی  اســت.  گردشــگری 
شناخته شــده این اســتان، آبشــار آتشــگاه اســت. طبیعت این 
آبشــار یکی از دســت نخورده ترین آبشــارهای کشــور اســت که 
کــرده اســت.  زیبایــی طبیعــی ایــن آبشــار را چندیــن برابــر 
کــه در شهرســتان  کشــور اســت  آتشــگاه طوالنی تریــن آبشــار 
لــردگان اســتان چهارمحــال و بختیاری قــرار دارد. شهرســتان 
شهرســتان های  از  یکــی  بختیــاری  و  چهارمحــال  لــردگان 
جاذبه هــای  کــه  مــی رود  شــمار  بــه  اســتان  ایــن  زیبــای 
گردشــگری بیشــماری را در خــود جــای داده اســت. مرکــز ایــن 
ــار عجــم )آس  کــوه آث ــردگان در دامنــه جنوبــی  شهرســتان، ل
گــرد بلندی هــای ایــن شــهر را  گردا جــم( و آب بــاغ قــرار دارد. 
گرفته که نشــان از پوشــش جنگلی کل  جنگل های بلوط فرا
گذشــته های نه چنــدان دور اســت. جاذبه هــای  منطقــه در 
تاریخــی ســیاحتی و زیارتــی ایــن شهرســتان شــامل آبشــار 
آتشــگاه حاشــیه رودخانــه و پــل ارمنــد، جنگل هــای بلــوط، 
چشــمه ســندگان، پــارک جنگلــی پــروز، چشــمه بــرم، قلعــه 
گــرد، پــارک جنگــی چهارطــاق، دریاچــه و پــل بــارز،  دشــت پا
کارون ۳ و ۴، حاشــیه رودخانــه منــچ و  حاشــیه دریاچــه ســد 
حســن امامــزاده  بــارز،  امامــزاده  شهســوار،   خرســانامامزاده 
و دشــت سرســبز خان میرزاســت. در میــان ایــن جاذبه هــای 
گردشــگری آبشــار آتشــگاه جذابیتی خاص دارد. آبشــار آتشــگاه 
کــه  لــردگان، طوالنی تریــن آبشــار ایــران اســت. ایــن آبشــار زیبــا 
بی نظیرتریــن  از  یکــی  دارد،  شــهرت  مینیاتــوری  آبشــار  بــه 
کشــور بــه شــمار مــی رود. آبشــار بــا  گردشــگری  جاذبه هــای 
و  می شــکند  را  منطقــه  ســکوت  خــود  مــواج  حرکــت 
آبشــار  می زنــد.  رقــم  را  طبیعــی  جلوه هــای  بی بدیل تریــن 
آتشــگاه در فاصلــه ۱۹۰ کیلومتــری شــهرکرد و در ۴۰ کیلومتــری 
شــهر لــردگان در دره ای روح افــزا بــه طــول ۳ کیلومتــر قــرار گرفته 
کــه خاطــرات ســرداران عیالمــی را بــه  اســت. روســتای آتشــگاه 
کــه در میــان  گرفتــه  یــاد مــی آورد، در دره ای تنــگ و زیبــا قــرار 
دره، نهــر خروشــانی جــاری اســت و ســنگ های آهکــی و گچــی 
زبان گنجشــک  و  بلــوط  چنــار،  گــردو  کهنســال  درختــان  و 
پســتی  و  و  زیــاد  شــیب  اســت.  گرفتــه  فرا را  آن  پیرامــون 
کــرده  بلندی هــای دره، آبشــارهای کوچــک متعــددی ایجــاد 
اســت. پیونــد عناصــر زیبــای طبیعــی ماننــد دره، ســبزه زار و 
اقلیــم مناســب، فضــای بســیار فرح بخشــی را جهــت تفــرج در 
ایــن مــکان فراهــم مــی آورد. سراســر بهــار و تابســتان ایــن آبشــار 
گلیــم،  فــرش  برنــج محلــی،  بازدیــد مناســب اســت.  بــرای 
محلــی  ســوغات  مهم تریــن  لبنــی،  محصــوالت  و  جاجیــم 
شهرســتان لــردگان بــه شــمار می رونــد. احــداث جــاده لــردگان 
ــرای توســعه ایــن شهرســتان  ــه ســمت خوزســتان فرصتــی ب ب
کنــون از ســمت  کــرده اســت و مســافران بســیاری هم ا فراهــم 
ســفر  خوزســتان  بــه  شهرســتان  ایــن  از  اصفهــان  اســتان 

می کنند.

گشت و گذار

 رونمایی از لباس قاریان
کریم  قرآن 

عالــی  شــورای  تخصصــی  نشســت  حاشــیه  در   
قــرآن  قاریــان  ملــی  لبــاس  دوم  نمونــه  از  قــرآن 
کریــم رونمایــی شــد. نمونــه اول ایــن لبــاس ســال 
گذشــته در همیــن نشســت رونمایــی شــد و طــی یــک 
ســال اخیــر و براســاس نظــر اســاتید پــس از بعضــی 
پیــش  دقایقــی  و  تهیــه  آن  دوم  نمونــه  اصالحــات 
کتــاب  رونمایــی شــد. در ایــن نشســت، همچنیــن از 
مهارت هــای تنغیمــی و القــای معانــی در هنــر تــالوت 
کتــاب  از  و  اصفهانــی  میــوه  شــاه  غالمرضــا  نوشــته 
گذشــته رونمایــی  مجموعــه مقــاالت نشســت ســال 
دور  برگزیــدگان  از  مراســم  ایــن  در  همچنیــن  شــد. 
کریــم  ح ارزیابــی قاریــان و مدرســان قــرآن  چهــارم طــر
تجلیــل شــد. اعطــای مــدرک افتخــاری درجــه یــک 
بــه  کریــم  قــرآن  و مدرســان  قاریــان  ارزیابــی  ح  طــر
حاجی حســنی  محســن  و  دانــش  حســن  شــهیدان 
کارگــر و مرحــوم حمیدرضــا عباســی و مــدرک درجــه 
مدرســان بــه مرحــوم ابوالفضــل عالمــی بــه همــراه 
ح بــه خانــواده شــهیدان  مــدرک درجــه دو ایــن طــر
فــؤاد  و  ســعیدی زاده  محمدســعید  بــاوی،  امیــن 
شــد.  اعطــا  عباســی  حمیدرضــا  مرحــوم  و   مشــعلی 
ابوالفضــل  مرحــوم  خانــواده  از  تجلیــل  همچنیــن 

بــود. مراســم  ایــن  دیگــر  بخــش  عالمــی 

کمیته امداد به نوعروسان  کمک 
تحت حمایت جرقویه

شهرســتان  خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــر 
ریــال  میلیــون   ۵۰ و  میلیــارد   ۳ گفــت:  اصفهــان 
کمک هزینــه جهیزیــه بــه نوعروســان تحــت حمایــت 
گذشــته پرداخــت  منطقــه جرقویــه اصفهــان در ســال 
کمیتــه امــداد امــام  شــده اســت. علــی جعفــری، مدیــر 
 ۱۱ شــنبه،  روز  اصفهــان  شهرســتان  خمینــی)ره( 
کــرد: ۱۲۰ نوعــروس مددجــو  اردیبهشــت ماه اظهــار 
کمک هزینــه  در منطقــه جرقویــه در ســال ۱۳۹۴ از 
اینکــه  بیــان  بــا  وی  شــده اند.  بهره منــد  جهیزیــه 
از مبلــغ ۳ میلیــارد و ۵۰ میلیــون ریــال، مبلــغ ۸۶۰ 
ــه نوعروســان تحــت  ــران ب ــال توســط خی میلیــون ری
حــال  در  افــزود:  اســت،  شــده  مســاعدت  حمایــت 
حاضــر، ۵۵ نوعــروس در منطقــه جرقویــه در نوبــت 
بــا  مــی رود  انتظــار  کــه  هســتند  جهیزیــه  دریافــت 
ایشــان  کمک جهیزیــه  کمــک خیــران و نیکــوکاران 
گذشــته  کــرد: ســال  پرداخــت شــود. جعفــری بیــان 
گوشــت نــذری از طــرف خیــران  کیلــو  بالــغ بــر ۲۲۷۴ 
کمیتــه امــداد اهــدا و بیــن خانواده هــای ایتــام و  ــه  ب
بیمــار تحــت حمایــت جرقویــه توزیــع شــده اســت.

اخبار کوتاه 

بــا آنکــه می تــوان از مراحــل تولیــد صنایــع دســتی و آداب و 
رســوم و الالیی هــا و آوازهایــی کــه هنرمنــد حیــن تولید آن ها 
گردشــگری بهــره  می خوانــد بــه عنــوان یکــی از جاذبه هــای 
جســت، ولــی صنعتــی شــدن صنایــع دســتی و عــدم توجــه 
کــه ردی از آوازهــا در  ــه ایــن مهــم ســبب شــده  مســئوالن ب
ــا ایــن وجــود زحمــت و  ــی ب ــد. ول صنایــع دســتی باقــی نمان
کشــیده می شــود  کــه بــرای تولیــد صنایــع دســتی  تالشــی 
ــع  ــت. صنای ــگران اس گردش ــرای  ــی ب ــه ای باورنکردن ،جاذب
از جملــه  ایــران دارد،  تولیــد آن در  کــه  تنوعــی  و  دســتی 
کــه می تــوان بــه آن بالیــد. یکــی  مــوارد مثال زدنــی اســت 
ــم  ــی و اقلی ــوع آب و هوای ــل تن ــه دلی ــوع ب ــن تن ــل ای از دالی
کــه بــه واســطه آن شــاهد بــه وجــود  مناطــق مختلــف اســت 
آمــدن انــواع صنایــع دســتی هســتیم. بــه واســطه ایــن مهــم 
کار اســت و صنایــع دســتی خــود را  کــه مشــغول  هنرمنــدی 
تولیــد می کنــد در مراحــل مختلــف تولیــد آن را بــا الالیی هــا 
بردارنــده  در  کــه  می کنــد  همــراه  آواهایــی  و  زمزمه هــا  و 
درددل هــا و دل گفته هــای اوســت. ایــن کار در گذشــته رواج 
ــا صنعتــی شــدن  گویــی ایــن روزهــا ب ــی  فــراوان داشــت، ول
کســی  صنایــع دســتی ایــن آوازهــا فرامــوش شــده اند و دیگــر 

ــدارد. ــادی از آن هــا در خاطــر ن ی
سرمهدوزی

کــه  کارآفرینــی اســت  »گیتــی سرخوشــیان«، یکــی از زنــان 
در  را  ترمــه  پارچه هــای  روی  ســرمه دوزی  تولیــد  کارگاه 

کیــد  تا بــا  وی  کــرده  اســت.  راه انــدازی  همــدان  اســتان 
از  »ســرمه دوزی  گفــت:  ســرمه  دوخــت  ســنتی  روش  بــر 
الیــاف  از  کــه  اســت  ایــران  ســنتی  رودوزی هــای  جملــه 
از  تابیــده و فنــری شــده تهیــه می شــد.  کــه  نقــره  طــال و 
کــه ســرمه بایــد خیلــی ریــز خــرد شــود، ایــن مهــم  آنجایــی 
کــه در ابتــدای امــر  گردشــگران را جلــب می کنــد؛ چــرا  نظــر 
وقتــی  ولــی  اســت،  یــراق  کــه  می شــود  تصــور  این گونــه 
الیــاف  کــه  می شــوند  متوجــه  می بیننــد  را  آن  نزدیــک  از 
کــه بــه ایــن  بــه هــم تابیــده و پیچیده شــده ای هســتند 
می شــوند.«  دوختــه  ترمــه  روی  بــر  و  می آینــد  در  شــکل 
کــه بــرای انجــام ســرمه دوزی  گفتــه وی، ترمه هایــی  بــه 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، پارچه هــای ماشــین بافت 
کــه  کــه از یــزد بــه همــدان آورده می شــوند؛ چــرا  هســتند 
کار بافــت ترمــه بــا دســت بســیار دشــوار اســت، بلکــه  نه تنهــا 
گــران تمــام می شــود؛ ایــن درحالــی اســت  قیمــت آن نیــز 
گذشــته تمــام ایــن ترمه هــا دســت بافت  ــه در زمان هــای  ک
گــرد هــم آمــدن، دوخــت ســرمه را  بودنــد و ســرمه دوزان بــا 
بــا خوانــدن الالیی هــا و آوازهــای زیــر لــب همــراه می کردنــد. 
ــا حــدودی ســنت الالیــی  ــه آنکــه ت ــا اشــاره ب سرخوشــیان ب

گفــت:  کارگاه ســرمه دوزی حفــظ شــده  اســت  خوانــدن در 
»در عصــر حاضــر نیــز ســرمه دوزان همدانــی بــرای بــه وجــود 
کار، زمزمه هایــی را بــا  کارگاه خــود هنــگام  آوردن نشــاط در 
کــه از آن جملــه می تــوان به شــعر  گویــش محلــی می خواننــد 
کــرد؛ ولــی این  »همــدان شــعر منــه، شــعر گل و بلبلــه« اشــاره 
کــه بایــد شــاخص نیســتند  آوازهــا و الالیی هــا بــه آن انــدازه 
کارگاه او  کــه  گفتــه وی از آنجایــی  تــا در خاطــر بماننــد.« بــه 
کــه بــرای بازدیــد  در منطقــه محــروم قــرار دارد،  گردشــگرانی 

از کارگاه او می آینــد توســط ســازمان میــراث و گردشــگری به 
کنون دو بار در نوروز ۸۹ و ۹۰  آن منطقه برده می شوند و تا

ــد  کارگاه او بازدیــد داشــتند. هرچنــد ایــن رون گردشــگران از 
کارگاه  ادامــه نداشــته، امــا ایــن بازدیدهــا رونــق خوبــی بــه 

او دادنــد.
حصیربافی

و  خــور  شهرســتان  اهــل  کــه  مؤمنــی«،  محمــد  »ســید 
بــه حصیربافــی  اســت و سال هاســت  بیابانــک اصفهــان 
مشــغول اســت بــا اشــاره بــه نقــش درخــت نخــل در زندگــی 
ــل  ــار نخ ــد ب ــه می خواهن ک گفــت:  هنگامــی  مــردم منطقــه 
کار  پایــان  انجــام شــود، هنــگام  را ببرنــد و خوشــه چینی 
بــه نخــل می گوینــد »هولولــو، بولولــو، ســال دیگــه زیدتــر 
کــه  کــه  ای درخــت نخــل و ای بــاری  بیــو« بــه ایــن معنــا 
آمــاده  و  بــرس  زودتــر  دیگــر  ســال  هســت،  آن  روی  بــر 
کارگاه هــای  خوشــه چینی شــو. وی بــا اشــاره بــه بازدیــد از 
ــی  ــه صــورت فصل گرمــای هــوا ب ــه دلیــل  ــه ب ک حصیربافــی 
اواخــر  تــا  شــهریور   ۱۵ »از  شــد:  آور  یــاد  می شــود،  انجــام 
کــه از  گردشــگران در منطقــه هســتیم  خــرداد شــاهد حضــور 
گردشــگران  کارگاه هــای حصیربافــی بازدیــد می کننــد. ایــن 
کــه حصیــر دارد  کــی و عطــر خوبــی  از طــراوت و شــادابی، پا
لــذت می برنــد. حصیــر، بــوی زندگــی می دهــد و بــه واســطه 
ایــن مهــم نشــاط خاصــی در کارگاه هــای حصیــر بافــی وجود 

دارد.«

نتیجه صنعتی شدن تولید صنایع دستی؛

لب های بی آواز، دست های بی صنعت

خانــه تاریخــی »تدیــن« باقــی مانــده از اواخــر دوره قاجــار 
اصفهــان  نجف آبــاد  در  قاجــاری  دیوارهــای  پشــت 
ساخت وســاز  مجــوز  بــدون  مالکــش  تــا  فروریخــت 
کنــد. بــه نظــر می رســد  ســاختمانی دیگــر را در شــهر َعَلــم 
حضــور لودرهــا در داخــل خانه هــا و ســرپا مانــدن دیوارهــای 

تــا لحظــه آخــر، شــهِر بــزرگ  قدیمــی خانــه 
کــه  اتفاقــی  نمی شناســد؛  کوچــک  و 
را  نمونــه اش  کالنشــهرها  در  سال هاســت 
گوشــی می شــنویم،  می بینیــم و حرفــش را در 
شــهرهای  تاریخــی  خانه هــای  بــه  حــاال 
»نویــد  اســت.  کــرده  ســرایت  کوچک تــر 
ــراث  ــر انجمــن دوســتداران می حســنی«، دبی

گفت وگــو بــا  فرهنگــی و طبیعــی شهرســتان نجف آبــاد در 
ــه تاریخــی »تدیــن« در  ــا تاییــد خبــر تخریــب خان ایســنا و ب
کــرد: هرچنــد مدتــی اســت همــه   نجف آبــاد اصفهــان اظهــار 
مســئوالن شــهری در میــراث و شــهرداری در تــالش هســتند 
ــگری  گردش ــد  ــه مقص ــگری ب گردش ــر  ــهر را از معب ــن ش ــا ای ت

کننــد، امــا متاســفانه مالــک خانــه  تاریخــی »تدیــن«  تبدیــل 
ایــن خانــه را تخریــب کــرد. او این خانه  تاریخــی را زیباترین 
خانــه چهــار جبهــه ای شــهر نجف آبــاد دانســت و افــزود: 
کــه حتــی شــهرداری  خ داده اســت  ایــن تخریــب در حالــی ر
کــرده  مجــوز ساخت وســاز بــه ایــن زمیــن نــداده و اعــالم 
کــه بایــد بنــای تاریخــی آن بــه عنــوان  اســت 
یــک بنــای میــراث فرهنگــی حفاظــت و در 
گرفتــه شــود. وی بــا بیــان اینکــه پشــت  نظــر 
دیوارهــای ایــن بنــای تاریخــی در طــول یــک 
ســال و نیــم گذشــته و بــه مــرور تخریــب شــده 
مکــرر  کیدهــای  تا وجــود  بــا  افــزود:  اســت، 
مســئوالن شــهری ماننــد شــهرداری و میــراث 
فرهنگــی مبنــی بــر لــزوم حفاظــت از ایــن بنــای تاریخــی، 
کــرد. بــه گفته  حســنی، این  متاســفانه مالــک آن را تخریــب 
بنــای تاریخــی در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت نرســیده بــود، 
ــه عنــوان بناهــای تاریخــی و واجــد ارزش شهرســتان  ــا ب ام

نجف آبــاد شناســایی و ابــالغ شــده بــود.

ــار ۴۴  ــات اســالمی از انتش ــس اداره نشــر پژوهشــگاه مطالع ریی
کتــاب از ســوی انتشــارات دفتــر  کتــاب در قالــب ۵۱ جلــد  عنــوان 

تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم شــعبه اصفهــان خبــر داد.
گــزارش دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهــان، یــداهلل جنتــی   بــه 
اصفهــان  اســالمی  مطالعــات  پژوهشــگاه  نشــر  اداره  رییــس 

وابســته بــه دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهــان بــا 
ــال ــی ۳ س ــن اداره ط ــت: ای گف ــر  ــن خب ــالم ای  اع
مرحلــه تاســیس آزمایشــی خــود را بــا موفقیــت 
کتــاب  گذرانــده و موفــق بــه چــاپ ۴۴ عنــوان 
کیفیــت مطلــوب شــده  بــا  و پژوهشــی  علمــی 
دالیــل  از  یکــی  افــزود:  ادامــه  در  وی  اســت. 
انتشــارات ایــن  آثــار  توجــه  جالــب   کیفیــت 

کــه متشــکل از روســای دفتــر  اعضــای شــورای نشــر آن اســت 
تبلیغــات اســالمی اصفهــان و پژوهشــکده مطالعــات اســالمی 
مطالعــات  پژوهشــکده  علمــی  هیئــت  اعضــای  اصفهــان، 
اســالمی اصفهــان، برخــی از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه 
اصفهــان و حــوزه علمیــه اصفهــان اســت. جنتــی بــا بیــان اینکــه 

اولویــت اول، نشــر آثــار محققــان و اعضــای هیئــت علمــی دفتــر 
تبلیغات اســالمی اصفهان اســت، اظهار داشــت: این انتشــارات 
بــا شــرایط خاصــی، آثــار علمی پژوهشــی دیگــر نویســندگان را 
کتــاب اشــاره  پذیــرا خواهــد بــود. وی در ادامــه بــه مراحــل چــاپ 
کتــاب، بســیار مهــم و دقیــق  کــرد و افــزود: فرآینــد چــاپ و نشــر 
کارشناســانه ای می طلبــد؛ این  اســت و پیگیــری 
اثــر  فرآینــد از مرحلــه بررســی و ارزیابــی علمــی 
شــروع و پــس از مرحله آماده ســازی )ویراســتاری 
و صفحه آرایــی( بــه مرحلــه چــاپ و صحافــی 
منتهــی می شــود. رییــس اداره نشــر پژوهشــکده 
کیفیــت آثــار  مطالعــات اســالمی اصفهــان دربــاره 
ارزیابــی را ســختگیرانه دنبــال  افــزود: مراحــل 
گــر  می کنیــم و مراحــل فنــی را نیــز بــا وســواس پــی می گیریــم و ا
کنیــم،  کتــاب در قــم و خاصــه تهــران رقابــت  بخواهیــم بــا نشــر 
چــاره ای جــز ایــن راه ســخت نداریــم و بــرای نیــل بــه ایــن هدف 
مهــم همــه مســئوالن و نویســندگان را بــه همــکاری و صبــوری 

دعــوت می کنیــم.

7معارف و گردشگری یکشنبـــــه  12 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 143سفر به آبشار آتشگاه ســـــال دوم       ݡسݒ

کتاب از سوی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان انتشار ۴۴ عنوان  تخریب خانه تاریخی »تدین« بدون مجوز شهرداری

ابالغرای
اختالف اصفهان    ونده: 93-80 مرجع رسیدگی: شعبه 23 شورای حل  پر کالسه 
امام  خ  نشانی  به  صادقی  یدون  فر  : خواهان   93/5/18   373 دادنامه  شماره 
دهاقانی   حیدری  امین  خوانده:    503 واحد   ،5 طبقه  الماس،  ساختمان  خمینی، 
 93/5/1 یخ  تار به  به نشانی اصفهان: خ سپهساالر، سوپر شب  خواسته مطالبه 
ونده کالسه  یر تشکیل پر شعبه 23 شورای حل اختالف به تصدی امضاء کننده ز
ونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به  80/93 مفتوح است با مالحظه اوراق پر

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
دهاقانی  حیدری  امین  طرفیت  به  صادقی  یدون  فر دعوی  درخصوص  شورا  رای 
یخ 90/4/2  به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک تحت شماره های 575080 به تار
یخ 90/1/20 جمعًا به مبلغ نه میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار  و 308316 به تار
یال به انضمام تاخیر تادیه و خسارات دادرسی، نظر به ابقاء اصول مستندات  ر
لت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه هیچ گونه  نزد خواهان که دال
وحه و مبنی بر پرداخت دین و برائت  ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای مطر
ذمه خویش به عمل نیاورده اند، لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده 
به  بر محکومیت خوانده  رای  . م  د  آ.  مواد 198، 519، 515، 522 ق  استناد  به  و 
ینه دادرسی و  یال بابت اصل خواسته به انضمام هز پرداخت مبلغ 9/345/000 ر
مورخه  رسید  سر یخ  تار از  مرکزی  بانک  شاخص  اساس  بر  تادیه  تاخیر  خسارت 
فوق الذکر تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
سپس  و  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  ظرف  و  غیابی 

وز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. ظرف 20 ر
قاضی شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان    2749/ م الف

ابالغرای
مرجع    95/1/29 یخ  تار به   48 دادنامه:  شماره    505/94 اصلی:  ونده  پر کالسه 
رسیدگی کننده: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: آقای علیرضا 
شهر   بانک  فوقانی  طبقه  شمالی،  صدوق  شیخ  خ  اصفهان،  نشانی،  به  فر  یان  ژ
مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  به  وزی  فیر عبدالرسول  آقای  خوانده: 
وجه یک طغری سفته به شماره015016 )سری ژ/ ا( شعبه 23 شورای حل اختالف 
ونده کالسه 505/94 با استعانت از خداوند متعال به  اصفهان با مالحظه اوراق پر

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
آقای  طرفیت  به  فر  یان  ژ علیرضا  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
یال موضوع یک طغری  ر  10/000/000 وزی به خواسته مطالبه مبلغ  عبدالرسول فیر
یخ دادخواست سفته  رسید 94/3/19 تار سفته به شماره 015016 )سری ژ/ ا( سر
ونده وبقای  94/3/20 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پر
لت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده  اصول مستندات در ید خواهان که دال
دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ وتق ماده 73  در جلسه رسیدگی حضور 
وحه  نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطر
و  ز  را محر ده، شورا دعوی خواهان  ننمو اقامه  و  ابراز  برائت ذمه خویش  بر  مبنی 
ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی 
اصل  بابت  یال  ر  10/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی 
تادیه  تاخیر  وخسارات  دادرسی  های  ینه  هز بابت  یال  ر  295/000 مبلغ  و  خواسته 
ین  آخر اساس  بر  وصول  زمان  تا  واخواست  یخ  تار  94/3/20 رسید  سر یخ  تار از 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس  وز از تار محسوب و ظرف مدت 20 ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی  از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 ر

حقوقی می باشد.
قاضی شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان      حسن پورتادی 2750/م الف

دادنامه
یخ 94/10/1 مرجع رسیدگی:  ونده94-1369 شماره دادنامه 1739 به تار کالسه پر
زند حسن   فر شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رسول رحیمی 
 ، باال  چهارباغ  ابتدای  پل،  سه  و  سی  اصفهان،  نشانی:  عموآقائی  سعید  وکیل: 
زند اصغر به  مجتمع باران، ط سوم، واحد 15 خوانده: محمد حسین رحمانی فر
فرنام،  از کوچه 27 ، ساختمان  بعد  ابوالحسن،  نشانی: اصفهان، خ مشتاق، خ 
المکان  خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات  مجهول 
ختم  شورا  اعضا  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  دادرسی 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای رسول رحیمی با وکالت سعید عموآقائی 
یال  ر  20/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رحمانی  حسین  محمد  آقای  طرفیت  به 
وجه یک فقره چک به شماره های 939144 ـ 94/8/16 به عهده ی بانک ملی شعبه 
شهید نیکبخت اصفهان به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات 
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت  پر
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به  د ابراز و ارایه ننمو دعوی خواهان از خو
نظر می رسد که مستندًا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198 ، 515، 519، 522 
یال بابت  قانون آ . د . م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ر
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  یال بابت هز اصل خواسته و 325/000 ر
رسید چک های موصوف 94/8/16  یخ سر ی قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی  تا تار
وز پس از آن  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 ر و ظرف 20 ر

قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان شهرام صفایی  2751 / م الف

اخطاراجرایی
وکانی نشانی  ور ویش ز مشخصات محکوم علیه: نام :علیرضا  نام خانوادگی: در
خانوادگی  نام  فرداد   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل 
اقامت  محل  نشانی  یان   غاز مهری   -2 محمدیان  حسین   -1  : وکالت  با  بهاری   :
: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی – خیابان شیخ مفید ساختمان عقیق – طبقه 
 7 حوزه   94/10/13 یخ  1763تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم   1 واحد   – اول 
علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  پنج  و  چهل  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم 
ینه نشر آگهی طبق  یال بابت خسارت دادرسی و هز پرداخت یکصد و شصت هزار ر
یخ سر  تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تار
رسید 91/8/12 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق 
اجرا/ ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
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
الف دفتر شعبه 7 مجتمع  : 1234/ م  نماید.  شماره  یحا اعالم  ندارد ، صر مالی 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 -1 خانوادگی:  نام  خالد     -2 عبدالحسین   -1: نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
مشخصات  المکان  مجهول  دو  هر  اقامت:  محل  نشانی  محمدی     -2 یان   نادر
محکوم له: نام : مرتضی  نام خانوادگی : پور امامی با وکالت شهرام نفر شغل : آزاد   
دان – نبش  ینبیه شمالی محله سو له – ز نشانی محل اقامت : اصفهان – میدان ال
وشی پور امامی  محکوم به به موجب رای شماره 265  کوچه شبنم – خوار و بار فر

یخ 1390/4/13 حوزه 17 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) به موجب  تار
حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه   90/10/4 یخ  تار  9009970350501276 شماره  رای 
اصفهان ( که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 
یال بابت وجه یک فقره سفته به شماره خزانه داری کل 719632  پنجاه میلیون ر
یخ مطالبه )89/11/14( لغایت  )سری الف ( به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تار
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیم عشر اجرایی. محکومیت  اجرای حکم و هز
هزار  دو  و  سی  مبلغ  به  دادرسی  ینه  هز ضیحا  تو  باشد.  می  تضامنی  خواندگان 
یال اعالم می گردد  یال و حق الوکاله وکیل به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ر ر
/ . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
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.  شماره : 2780/ م الف دفتر شعبه 17 مجتمع  مالی ندارد ، صر

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطاراجرایی

 -1 خانوادگی:  نام  خالد     -2 عبدالحسین   -1: نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
مشخصات  المکان  مجهول  دو  هر  اقامت:  محل  نشانی  محمدی     -2 یان   نادر
نشانی  نفر  شهرام  وکالت  با  ترکیان    : خانوادگی  نام  مرتضی    : نام  له:  محکوم 
دان – قنادی  ینبیه   شمالی ایستگاه سو له – ز محل اقامت : اصفهان – میدان ال
یخ 90/4/14 حوزه 17 شورای حل  آب  محکوم به به موجب رای شماره 308 تار
یخ  تار رای شماره 9009970352401289  به موجب   ( اختالف شهرستان اصفهان 
 . است  یافته  قطعیت  که   ) اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   24 شعبه   90/9/2
بابت وجه یک  یال  ر : پرداخت مبلغ پنجاه میلیون  به  محکوم علیه محکوم است 
فقره سفته به شماره خزانه داری کل 719637 )سری الف ( به انضمام خسارت 
ینه های  یخ تقدیم دادخواست 90/4/14 لغایت اجرای حکم و هز تاخیر تادیه از تار
دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیم عشر اجرایی محکومیت نامبردگان به لمناصفه 
می  باشد.  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد 
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 : 2779/ م الف دفتر شعبه 17  کند و اگر مالی ندارد ، صر

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطاراجرایی

نام خانوادگی: غالمرضا سلیمانی نشانی محل  و  نام  مشخصات محکوم علیه: 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : محمد زارع 
 72 کوی   – ولیعصر  بلوار   – برخوار  ق  ز خور  – اصفهان   : اقامت  محل  نشانی 
یخ  1960تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  حیدری  حسین  شهید  کوچه  آخر   –
94/10/30 حوزه ش 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
یال بابت اصل  است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 7/500/000 ر
ینه  یال بابت هز خواسته )رسید عادی مورخ 93/3/18( و پرداخت مبلغ 185/000 ر
لغایت   94/6/16 دادخواست  تقدیم  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی 
وصول با احتساب نیم عشر دولتی  .   ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 
وز مفاد آنرا  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د را قادر به  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به  اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 2771/  قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر
م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: محمد قنبری  نشانی محل اقامت: 
الهی  خیر  سعید   : خانوادگی  نام  و  نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 
وشگاه  فر پاساژ صدر –  وی  وبر ر رگ –  بز بازار   – : اصفهان  اقامت  نشانی محل 
یخ 94/10/29 حوزه ش 32  رای شماره 1947تار به موجب  به  الهی  محکوم  خیر 
علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
  586820 چک  فقره   4 بابت   ( یال  ر  3/640/000 مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم 
 504/89  -   77/11/10 مورخ   502785  –  78/3/20 مورخ  یال   ر  760/000: مبلغ 
مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  به   )  78/4/30 مورخ   502786  –  77/12/10 مورخ 
های  چک  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  190/000
موصوف با احتساب نیم عشر دولتی . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 
وز مفاد  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
 : 2770/ م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان
اخطاراجرایی

نشانی  کژدهی   پور  قاسم  رجب  خانوادگی:  نام  و  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : سعید 
وشگاه  وی پاساژ – فر وبر رگ – ر خیر الهی نشانی محل اقامت : اصفهان – بازار بز
 32 ش  حوزه   94/9/15 یخ  1639تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  الهی   خیر 
علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
 3 )بابت  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  47/100/000 مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم 
فقره چک 5740/58 مورخ 94/2/25 و 567630 مورخ 94/4/25 و 02298 مورخ 
از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  180/000 مبلغ  و   )93/1/30
با احتساب نیم عشر دولتی . ماده 34 قانون  یخ سر رسید چکهای  موصوف  تار
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  است ظرف ده ر
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  و در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 2769/ م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطاراجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام :کیوان   نام خانوادگی: مومنی مشکنانی نام پدر : 
د   حسین  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : مسعو
نام خانوادگی : مطلبی با وکالت امیر حسین مهرداد امیر الهی   نشانی محل اقامت : 
اصفهان دولت آباد جنب دادگستری برخوار دفتر وکالت  محکوم به به موجب رای 
یخ 94/9/28 حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که  شماره 1578تار
: پرداخت مبلغ شش میلیون  قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به 
ینه دادرسی و  یال بابت هز یال بابت حواله 128012 و صدو شصت و پنج هزار ر ر
ینه نشر آگهی طبق تعرفه  قانونی و تاخیر تادیه از 94/3/12  حق الوکاله وکیل و هز
که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده  دولتی/   عشر  نیم  انضمام  وصول  تا 
وز مفاد  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
شهرستان اختالف  حل  شورای  دو  شماره  5مجتمع  شعبه  دفتر  الف  م   /2765  : 

 اصفهان



ــما  ــط ش ــه توس ــی ک ــام های ــدادی از پی تع
ــده: ــال ش ــا ارس ــرای م ــز ب ــان عزی هموطن

بــا ســام ممنــون از مطالــب جذابتــون! 
اكرســتونی را بــا عنــوان معارفــه شــهيد بــرای 
ــته  ــات برجس ــهدا وخصوصي ــاندن ش شناس
ــت  ــم جذابي ــد فكركن ــاص دهي ــان اختص ش

ــود.  ــزون ش ــب اف مطال
0913...1765

آمــده  روزنامــه  خبرهــای  در  ســام  بــا 
 10 بــه  مجلــس  در  ازدواج  وام  بــود 
خبــر  ایــن  یافــت؛  افزایــش  میلیــون 
و  فــردا  امــا  بــود،  خوشــحال کننده ای 
روزهــای بعــد از قــول برخــی آمــد کــه ایــن 
ــه  ــی ب ــی برخ ــت و حت ــی نیس ــه عمل مصوب
تمســخر گرفتنــد و گفتنــد خــوب بــود 20 
ــی  ــون عمل ــد؛ چ ــوب می کردن ــون مص میلی
ــدر باشــد  ــد چق ــرق نمی کن نیســت، پــس ف
 خواســتم بگویــم چگونــه پرداخــت وام هــای 
ــک از  ــان بان ــه کارکن ــنه کان ب ــرض الحس ق
ــا از  ــت، ام ــی اس ــردم عمل ــای م پس اندازه

ــود؟ ــردم نمی ش ــود م ــرای خ ــردم ب م
جوان در انتظار 

جمعــه دهــم اردیبهشــت 95 در حــال رانندگی 
بــودم و از جــاده قلعــه شــور بــه جــاده شــیراز 
-اصفهــان وارد شــدم؛ در فاصلــه بســیار 
ــتاده  ــور ایس ــور راه ــچ، 2 مام ــی از پی کوتاه
ــا خــود  ــد؛ ب ــف دادن ــه عامــت توق ــد ک بودن
 فکــر کــردم جرمــی مرتکــب نشــدم، موضــوع

 چیست؟ 
ــم  ــودم و ســرعت ه ــد بســته ب چــون کمربن
نداشــتم و ... . در هــر حــال توقــف کــردم و 
دقایقــی منتظــر مانــدم؛ امــا از مامــور محتــر 
ــه  ــاده شــدم و ب ــری نشــد؛ بناچــار پی م خب
ســراغ او کــه توقــف داده بــود، رفتــم و ســام 

ــاب؟  ــد جن ــم: بفرمایی ــردم و گفت ک
گفت: شغل شما؟ 

ــی و ... دارد؟  ــه رانندگ ــی ب ــه ربط ــم: چ گفت
ــر  ــت: فک ــان؛ او گف ــم: ف ــا گفت ــا احترام ام
کــردم کارخانــه دار هســتید خواســتم دوســتم 
ــدی زدم و  ــن لبخن ــد و م ــر کار بگذاری را س
ــظ ــیدم و خداحاف ــش کش ــه صورت ــت ب  دس

 اما؟؟  م-ح

پیامهموطن

 پلیس در تعقیب قاتل 
دانش آموز 16 ساله

گــزارش جام جــم ، عصــر چهــارم اردیبهشــت امســال  بــه 
گاهــی غــرب اســتان تهــران  گاهــان جنایــی پلیــس آ کارآ
ــل دبیرســتانی  در تمــاس مردمــی از درگیــری خونیــن مقاب

پســرانه در فــاز اول اندیشــه مطلــع شــدند.
امدادگــران  محــل،  در  مامــوران  حضــور  بــا  همزمــان 
کردنــد. اورژانــس پســر  16ســاله را بــه مرکــز درمانــی منتقــل 

زخمــی  نوجــوان  شــد  معلــوم  اولیــه،  تحقیقــات  در 
و  ریاضــی  رشــته  دانش آمــوز  و  داشــته  نــام  محمدرضــا 
فیزیــک مدرســه بــوده و ضــارب متــواری به نــام مهدی هم 
از دانش آمــوزان همــان مدرســه بــوده اســت. همســایه ها 
کــه  گرفتــن چاقــوی او و دســتگیری اش را داشــتند  قصــد 

نشــدند. موفــق 
تحقیقــات  ادامــه  و  قضایــی  پرونــده  تشــکیل  از  پــس 
مامــوران دریافتنــد پســر دانش آمــوز در بیمارســتان تســلیم 

مــرگ شــده اســت.

آن جــا  بــه  فــراری  متهــم  خانــه  شناســایی  بــا  مامــوران   
کــرده بــود. ایــن در حالــی اســت  رفتنــد؛ امــا او خانــه را تــرک 
کــه خانــه آن هــا بــا دســتور قضایــی پلمــب شــده و پــدر متهم 
نیــز بــرای ادامــه تحقیقــات در بازداشــت به ســر می بــرد. 
ادامــه  نوجــوان  قاتــل  دســتگیری  بــرای   جســت و جو 

دارد.
کند   قاتل خودش را تسلیم 

کــه هنــوز مــرگ پســر 16ســاله اش را بــاور نــدارد  پــدر مقتــول 
گفــت: محمدرضــا، پســر دوم مــن اســت. او  بــه جام جــم 
ــت  ــچ وق ــد. هی ــک درس می خوان ــی و فیزی ــته ریاض در رش
معلمــان و مســئوالن مدرســه از دســت او ناراحــت نشــده 
کســی دعــوا و درگیــری نداشــت. آن روز ظهــر  بودنــد. بــا 
امتحــان داشــت. عصــر بــه خانــه بازنگشــت و در تمــاس 
مســئوالن مدرســه و دوســتانش متوجــه شــدیم او زخمــی 
شــده اســت. وقتــی بــه بیمارســتان رفتیــم، فهمیدیــم فوت 

کــرده اســت.
نمی دانــم قاتــل بــا چــه انگیــزه ای پســرم را بــه قتــل رســانده 
کنــد  اســت؟ فقــط می خواهــم خــودش را بــه پلیــس تســلیم 
و بــه مــن و خانــواده داغدارمــان بگویــد انگیــزه اش از ایــن 

کار چــه بــوده اســت.
مدیــر مدرســه ایــن دو دانش آمــوز تنهــا بــه بیــان ایــن جملــه 
خ داده و هیــچ ارتباطــی  کــه ایــن حادثــه در بیــرون مدرســه ر
نــدارد و نمی توانــد در ایــن زمینــه اطالعاتــی  بــا مدرســه 

کــرد. کتفــا  دهــد، ا
   درگیری چطور رخ داد؟

گفــت: چنــد روز پیــش از  دوســت مقتــول هــم بــه جام جــم 
ایــن جنایــت یکــی از معلم هایمــان نیامــد و زودتــر تعطیــل 
بــود  کــه هم رشــته ای مان  مهــدی  در خیابــان،   شــدیم. 
کالس شــما می آیــد  کــه  گفتــم همــان معلــم  و  دیــدم  را 

نمی شــود. تشــکیل  کالس  و  نیامــده 
گفــت. زمانــی  گفــت: بــه تــو ربطــی نــدارد و ناســزا  او بــه مــن 
کــردم، چاقویــی از جیبــش درآورد و تیغــه آن  کــه اعتــراض 
را زیــر گلویــم گذاشــت. خیلــی ترســیده بودم. دوســتانم ســر 

کــرد. رســیدند و او بــه داخــل مدرســه فــرار 
می خواســت  محمدرضــا  جنایــت  روز  کــرد:  اضافــه  وی 
دقایقــی  مهــدی  بزنــد.  حــرف  او  بــا  مهــدی  کار  دربــاره 
ج شــد؛ بعــد محمدرضــا آمــد. متهــم  ــر از مدرســه خــار زودت
بــا نزدیــک شــدن دوســتم بــه وی او را بــا ســه ضربــه چاقــو 
کــرد، بــی  آنکــه بــه دوســتم فرصــت  بی رحمانــه زخمــی 

حــرف زدن و فــرار بدهــد.
کــه مقتــول و متهــم بــه قتــل هــر دو    یکــی از معلمانــی 
از  هــر دو  گفــت:  بــه جام جــم  نیــز  بودنــد  گردانش  از شــا
ــد. محمدرضــا ـ مقتــول ـ  گردانم در رشــته ریاضــی بودن شــا
کالســی  پســر درس خوانــی بــود و همیشــه در فعالیت هــای 
در  همیشــه  و  بــود  آرامــی  پســر  مهــدی  می کــرد؛  شــرکت 
صمیمــی  دوســت  و  می نشســت  کالس  عقــب  صندلــی 
نداشــت. ایــن اواخــر بــه درس خوانــدن کمتــر عالقــه نشــان 
خ داده، شــوکه  کــه شــنیدم ایــن حادثــه ر مــی داد. روزی 
شــدم. بــاورم نمی شــد یکــی از آن هــا کشــته شــده و دیگــری 
کالســم خالــی  اتهامــش قتــل اســت. جــای هــر دویشــان در 

بــود.
تحقیقــات پلیســی از دانش آمــوزان در ایــن رابطــه نشــان 
حمــل  خــود  بــا  چاقــو  قبــل  چنــدی  از  متهــم  می دهــد، 
بــا آن، دانش آمــوزان را تهدیــد  بــار نیــز  می کــرده و چنــد 

کــرده بــود.

حوادث یکشــــنـبه  12  اردیبهشت ماه  1395

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر:                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 143 ســـــال دوم                ݡسݒ

رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله:
کســی کــه در دنیــا بــه امانتــی خیانــت کنــد و آن را بــه صاحبــش 
برنگردانــد و آنــگاه بمیــرد، بــر دیــن مــن نمــرده اســت و بــا خــدا 

دیــدار مــی  کنــد در حالــی کــه بــر او خشــمگین اســت.
 جامع االحادیث الشیعه، ج23، ص1154

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

23   ْC

26   ْC

28   ْC

20   ْC

7   ْC

8   ْC

15   ْC

2   ْC

جدول کلمات متقاطع - شماره 8
ازاینپس،روزهایفردباجدولکلماتمتقاطع
وروزهایزوجباسودوکویروزنامهکیمیایوطن

همراهباشید.)پاسخهرجدولدرروزبعدمنتشرمیشود.(

1- مژده-جغرافیای سیاسی
 2- از اعداد ترتیبی-شهری دراستان خراسان شمالی

-جایگاه
3- جماعت-نام دخترانه-بخش نرم دست و پای 

گربه سانان
4- از حروف یونانی-یازده-باران کم

5- خرمای پخته-اسارت قدیمی- منزل بزرگ-جدید
6- گرد-پسر اسفندیار-ناپاک

7- گریبان لباس-فرهنگستان-لباس
8- دورترین بندر کشورمان در جنوب شرقی-خدای 

من-خودرأی
9- بلی-اثِر ولتر-حق گردن کلفتی

10- هنر فرنگی-مترسک-شن نرم
11- نشانه تحسین-مقابل کلی- بیخ درخت-جامه ای 

برای پوشش باالتنه
12- عقیده ومسلک-زمین سخت- از اصحاب کهف

13- فرزندان-مخترع پیل الکتریکی- آراسته ومنظم
14- زاپاس-جنون مردم آزاری-پدر شهرستانی
15- اثری از مادام مادلن،نویسنده سرشناس 

فرانسوی-سیاره تیر

 1- رییس شهربانی یا حاکم نظامی در دوره قاجاریه
-امتحان

2- مختل شدن رابطه میان دو نفر بر اثر رنجش-قطعه 
زمین-کتاب هندوان

3- رب النوع خورشید-تبحر و استادی-زن پادشاه
4- پرنده سلیمان-چای خارجی- روزنامه ها

لیاژی از آهن و نیکل -اسیر نیست 5- شهر مصر-آ
 6- موجودی بین انس و روح-دریافتن -از فلزات 

نمکی
7- سپهبد فرنگی-زبان باستانی- پرنده ای کبودرنگ که 

بیشتر در کنار آب می نشیند
8- ورزش ذهنی-بلدرچین-نوعی خارپشت بزرگ
9- مهار بینی شتر-جیره مقرر-فعال و کاری فرنگی

10- تشک موس-مالطفت-به رو خوابیده-برگ برنده
 11- امر به ماندن-از بخش های هشت گانه خرم آباد

-همراهی عرب
12- نوعی یاقوت-شخص مبهم-باد کشنده

13- دردمندی-خستگی ناپذیر- آفتاب پرست
14- زادگاه نیما-پاک نژاد بودن-مصرف شمار

15- نوعی گل خاردار-سدی در استان خراسان رضوی

عمودیافقی

فتنه
گفــت: مــن فتنــه را دوســت دارم و حــّق  فــردی در اجتماعــی 
را دشــمن مــی دارم و آنکــه را ندیــده ام شــهادت می دهــم. 

گفتنــد: قتــل او واجــب اســت، او را بکشــید!  عــده ای 
کــه فرمــود:  چــرا چنیــن حکــم  در آن میــان حکیمــی بــود 
گفتــه او مــورد تاییــد و قبــول همــگان می باشــد؛  می کنیــد؟ 
اوالد  و  مــال  یعنــی  دارم،  دوســت  را  فتنــه  گفــت  چــون 
إّنمــا  اســت:  فرمــوده  پــروردگار  چنانکــه  دارم،  دوســت  را 

فتنــة؛ أوالُدکــم  و  أْموالُکــم 
کــه حــق را دشــمن مــی دارم، یعنــی مــرگ حــق  گفــت   امــا 

اســت و مــن مــرگ را نمی خواهــم 
کــه نمی بینــم شــهادت می دهــم؛  کــه آنــی را  گفــت  و اّمــا بــاز 
کــه ندیــده ام  یعنــی شــهادت بــه خــدای یکتــای بی نیــاز 

 می دهم.

آیا اطمینان نداری؟!
کــرد. روزی  همســایه »اصمعــی«، از او چنــد درهــم قــرض 

ــاد قرضــت هســتی؟  ــه ی ــا ب گفــت: آی ــه او  اصمعــی ب
اطمینــان مــن  بــه  تــو  آیــا  بلــه!  گفــت:   همســایه 

 نداری؟ 
کــه  گفــت: چــرا. مطمئنــم؛ امــا مگــر نشــنیده ای  اصمعــی 
داشــت  ایمــان  پــروردگارش  بــه  ابراهیــم)ع(،  حضــرت 
ایمــان  )مگــر  تومــن(  )اولــم  پرســید:  او  از  خداونــد  و 

نیــاورده ای(؟ 
قلبــی(.  لیطمئــن  ولکــن  )بلــی  داد:  پاســخ  ابراهیــم 
یابــد.  آرامــش  قلبــم  می خواهــم  ولــی   چــرا. 

)منبع: نشریه بشارت - ش77(

مهنــدس نجــار، رییــس ســتاد مدیریــت بحــران 
آب  بــزرگ  تصفیه خانــه  از  بازدیــد  در  کشــور 
اســتان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  اصفهــان 
کــه بــه لحــاظ  اصفهــان از جملــه شــهرهایی اســت 
بحــران زا  شــهرهای  رده  در  آبــی  تنــش  وجــود 
آبرســانی  ســامانه  دومیــن  راه انــدازی  دارد،  قــرار 
ممکــن  زمــان  کوتاه تریــن  در  بــزرگ  اصفهــان 

رســد. مــی  نظــر  بــه  ضــروری 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  کشــور  وزیــر  معــاون 
کنــون بیــش از 85 درصــد جمعیــت اســتان  هم ا
ح آبرســانی اصفهــان  اصفهــان تحــت پوشــش طــر
غیرعامــل  پدافنــد  بحــث  در  دارنــد،  قــرار  بــزرگ 
برخــورداری از دومیــن ســامانه آبرســانی از اهمیــت 
بســزایی برخــوردار اســت؛ زیــرا بــه عنــوان مثــال 
مدیریــت بحــران در هنــگام حــوادث غیرمترقبــه 
ــه ســامانه  ــاز ب ــه باباشــیخعلی نی ــرای تصفیه خان ب
کمتریــن زمــان  آبرســانی دیگــری دارد تــا حادثــه در 

برطــرف شــود.
آبفــای  شــرکت  عامــل  مدیــر  امینــی،  مهنــدس 
از  نجــار  مهنــدس  بازدیــد  در  اصفهــان  اســتان 
تصفیه خانــه  در  آب  تصفیــه  مراحــل  چگونگــی 
در  آب  تصفیــه  مراحــل  گفــت:  باباشــیخعلی 

آخریــن  بــا  مطابــق  باباشــیخعلی  تصفیه خانــه 
تکنولــوژی روز دنیــا صــورت می گیــرد؛ بــه طــوری 
حالــی  در  می باشــد؛   170 اصفهــان  آب   EC کــه 
 220 بــازار  در  موجــود  آب معدنی هــای   EC کــه 
کارشناســان بیانگــر  گفتــه  کــه ایــن امــر بــه  اســت 
اصفهــان  شــرب  آب  بــودن  کیفــی  و  مطلوبیــت 
می باشــد. وی بــر تجهیــز و بهســازی تصفیه خانــه 
و  تجهیــز  کــرد:  اعــالم  و  کیــد  تا باباشــیخعلی 
لحــاظ  بــه  باباشــیخعلی  تصفیه خانــه  نوســازی 
تامیــن آب شــرب بیــش از 4 میلیــون نفــر جمعیــت 
همچنیــن  اســت؛  مهــم  بســیار  اصفهــان  اســتان 
آبفــای اســتان اصفهــان در ســال جــاری  شــرکت 
کم آبــی در اســتان اصفهــان  بــرای عبــور از بحــران 
ــاز دارد. ــار نی ــان اعتب ــارد توم ــش از 77 میلی ــه بی ب

گفــت:  امینــی  مهنــدس  بازدیــد  ایــن  ادامــه  در 
آب  ورودی  در  آشــغال گیری  فراینــد  کنــون  هم ا
ســد چــم آســمان بــه تونــل باباشــیخعلی بــه صورت 
گــر نصــب  کــه ا گیــرد؛ در حالــی  ســنتی صــورت مــی 
آشــغال گیری در ورودی آب ســد چــم آســمان بــه 
ــه صــورت اتوماتیــک انجــام  ــل باباشــیخعلی ب تون
نوســان  بــا  تصفیه خانــه  بــه  آب  ورودی  شــود، 

 . نمی شــود  روبــه رو 

کــودک به واســطه   کــودک اســت.  نیــاز بــه عشــق و محبــت از تولــد بــا 
ایــن ارتبــاط ابتــدا بــا مــادر و بعــد بــا پــدر و بــه تدریــج با ســایر نزدیکان 
رابطــه نزدیکــی پیــدا می کنــد. ایــن ارتبــاط، اســاس تمــام روابــط 
ــواده، شــامل  ــر خان کــه عــالوه ب کــودک را تشــکیل می دهــد  بعــدی 
ارتبــاط او بــا همســر و فرزنــدان، دوســتان، همــکاران و اطرافیــان او 
نیــز می شــود؛ امــا حتمــا همــه شــما کودکانــی را دیده ایــد کــه با ســنگ 
ــی و  کالس زورگوی ــا در  ــد ی ــه می افتن گرب ــگ و  ــان س ــه ج ــوب ب و چ

همکالســی های ضعیف تــر از خودشــان را اذیــت می کننــد.
کودک آموخت که باید به  محبت، اولین درسی 

کار چیســت و چــرا  تــا بــه حــال از خودتــان پرســیده اید دلیــل ایــن 
گربــه و حیوانــات بکشــند؟  ــر ســر  آن هــا نمی تواننــد دســت نوازش ب
کــودکان در خردســالی از محبــت والدیــن بی بهــره  ایــن دســته از 
کــه پــدر و مــادر فرزنــد خــود را دوســت  بوده انــد؛ نــه بــه ایــن معنــی 
بــروز  را  عشــق  ایــن  هرگــز  کــه  معنــا  ایــن  بــه  بلکــه  نداشــته اند، 
کودکــی  نداده انــد یــا راه هــای نشــان دادن آن را نمی دانســته اند. 
قــرار  این گونــه  محیطــی  در  و  نمی بینــد  را  والدیــن  محبــت  کــه 
نمی گیــرد، ابــراز محبــت بلــد نیســت. پــس بــه عهــده والدیــن اســت 

کــردن را بــه فرزنــدان خــود بیاموزنــد. تــا چگونــه محبــت 
کدام است؟ کودکان  راه های ابراز محبت به 

کنید احساسات خود را بیان 
بگوییــد  او  بــه  فرســتید،  مــی  مدرســه  بــه  را  خــود  فرزنــد  وقتــی 
دوســتش داریــد. وقتــی مشــغول انجــام تکالیفــش اســت، بــاز هــم 
کنید.حتــی نوجوانــان ســرکش نیــز عالقــه و  عالقــه خــود را بیــان 

توجــه قلبــی شــما را رد نمی کننــد.
کــودکان تشــنه محبتنــد و مهــم تریــن منبــع بــرای دریافــت محبــت 

پــدران و مــادران هســتند.
کنید گفت وگو    در حال نوازش با او 

رابطــه  ایــن  ایجــاد  اســت؛  عالقــه  غیرکالمــی  ابــراز  روش  ایــن 
بزرگ تــر  بــا  اســت.  آســان  ابتدایــی  دوره  فرزنــدان  و  کــودکان  بــا 
بــه ایــن روش ســخت تر مــی شــود.  ابــراز عالقــه  کــودک،  شــدن 
پــس  اســت؛  آرامش بخــش  فرزنــدان  بــرای  پوســتی  ارتبــاط 
 بهانه هــای مختلــف آن هــا را در ایــن امــر رد نکنیــد و مــورد توجــه 

قرار دهید. 

كودكان  راهكارهای ابراز محبت به  كشور بر راه اندازی دومین ایستگاه لبخند  كید رییس ستاد مدیریت بحران   تا
سامانه آبرسانی اصفهان
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یفا�ت تست مرگبار خودروهای ت�ش

تمام دغدغه های تیم های محافظ�ت در جهان، حفظ امنیت برای 

کت های  شخصیت های مطرح است تا جا�ی که هر چند وقت یک بار �ش

خودروهای حفاظ�ت نمونه ها�ی مستحکم از این اتومبیل ها را طراحی 

می کنند و در معرض تست قرار می دهند.


