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آگهی مزایده عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه مزایده گزار: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/11/03 
گشایش پاکات مزایده : از ساعت 8 صبح روز  یکشنبه به تاریخ 1394/11/04

،www.ab faesfahan.ir محل دریافت اسناد مزایده: پایگاه  اینترنتی
تلفن: 031-36680030

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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535/300/000جاریمزایده فروش زمین و امتیاز احداث یک بلوک آپارمتان در شهرک شهید کشوری94-4-332

فشار  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  تحریم،  به  قبل  در شماره 
راه  و  کردیم  اشاره  می کند،  دنبال  که  اهدافی  و  دشمن 
مقابله با آن  و بی اثر نمودنش را اجرای اقتصادی مقاومتی 
اجرای سیاست های  بر  رهبری  معظم  مقام  اینکه  دانستیم؛ 
اقتصاد مقاومتی پافشاری می کنند و با مطالبه ای جدی دنبال 
با  مقابله  در  برنامه  این  که  است  قدرتی  دلیل  به  می کنند، 
تحریم دارد؛ مشروط بر اینکه درست و به موقع عمل شود، نه 
اینکه ماموریت های متعارف و روزمره به پای اقتصاد مقاومتی 
نوشته شود؛ در هر حال به نقش دولت و مردم در تحقق این 

امر مهم می پردازیم:
«« نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی

شناسایی نقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن 
به جایگاه  الزامات کشور در رسیدن  از  نقاط قوت، یکی  به 
واقعی خویش در عرصه جهانی است که برای تحقق آن باید 

همکاری نزدیکی میان دولت و مردم صورت گیرد.
«« نقش دولت

را  رسالت  بزرگ ترین  ایران،  اقتصاد  امروز  شرایط  در  دولت 
دارد. هر یک از سیاست هایش از اهمیت بسیاری برخوردار 

است، هزینه فرصت ها به شدت باالست و...

 استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت مسایل فرهنگی و ورود جدی استان به 
آن اظهار کرد: مسایل فرهنگی برای مدیریت استان از اولویت باالیی برخوردار 
است، به گونه ای که حتی حاضریم بسیاری از پروژه ها را متوقف کنیم و به 
این کار بپردازیم. به گزارش کیمیای وطن، به نقل از روابط عمومی استانداری 
اصفهان، رسول زرگرپور روز چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان 
که درباره کارگروه صیانت از خانواده و رصد فرهنگ شهر اصفهان برگزار شد، 
با بیان اینکه در مسایل فرهنگی نباید نگرانی مالی وجود داشته باشد، افزود: 
نباید  کرد:  تاکید  نیست. وی  مالی سنگینی  منابع  نیازمند  فرهنگی،  مسایل 
مشکالت مالی باعث شود که طرح های سنجیده و پذیرفتنی متوقف شود. وی با 
بیان اینکه در استان اصفهان مسایل فرهنگی به دست افراد متخصص و دلسوز 
مدیریت می شود، افزود: مشکالت ناشی از ناآشنایی مدیران فرهنگی با اسالم و 

فرهنگ در این استان وجود ندارد.
زرگرپور با اشاره به برگزاری اولین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
مسایل  در  جدی  صورت  به  که  است  استانی  اولین  اصفهان،  افزود:  اصفهان 

فرهنگی وارد شده و کار را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه لزوم وجود پیوست فرهنگی در تمام طرح های بزرگ دو سال 

عاشورزاده: دلیل انتقادها قبل در شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید...
را نمی فهمم
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رییس جمهوری در جلسه هیئت وزیران:
 دولت سعودی اشتباهات 

را جبران کند و از مسیر غلط 
بازگردد

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: 

 باران اسیدی
  همچنان اصفهان را 

تهدید می کند

 310 میلیارد ریال اعتبار 
 برای مقابله با خشکسالی

 در استان اصفهان اختصاص 
یافت

استاندار اصفهان:
حاضریم برای پرداختن به مسایل 

فرهنگی بسیاری از پروژه ها را 
متوقف کنیم 

2 43

2

 به بررسی نهایی شورای نگهبان 
احترام بگذاریم

 دنیا، صلح و صفا و همزیستی را
 از ایران درس بگیرد

پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران: 

نماینده مردم اصفهان 

حجت االسالم و المسلمین دکتر ارزانی در دفتر روزنامه کیمیای وطن: 

 حضور کیمیای وطن در عرصه مطبوعات باعث رونق این عرصه خواهد شد

کیمیای وطن میزبان مدیر کل ارشاد و مدیران مسئول روزنامه های اصفهان
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طرح تحریم های جدید علیه ایران در مجلس نمایندگان  آمریکا

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در پایان 
بررسی را  ایران  علیه  جدید  تحریم های  طرح   هفته، 

 می کند. 
پایگاه  دانشجو،  خبرگزاری  سیاسی  گروه  گزارش  به 
خزانه داری  وزارت  به  وابسته  تحریم ها  قانون  اینترنتی 
ایران،  بر  تمرکز  ادامه  در  آمریکا  کنگره  نوشت:  آمریکا 
 ،۳۶۶۲HR  درصدد آماده کردن طرح تحریم های جدید
ایران است که پنجشنبه  قانون شفافیت مالی تروریستی 
نمایندگان  مجلس  خارجی  روابط  کمیته  در  هفته  این 

آمریکا بررسی می شود.
آمریکا  جمهور  رییس  دیگر،  موارد  بر  عالوه  طرح  این 
بانک های  اسامی  کردن  خارج  از  قبل  می کند  ملزم  را 
است  قرار  -که  تحریم ها  فهرست  از  مشخص  ایرانی 
تایید گواهی  کنگره  به  شود-  اعمال  برجام   براساس 

 بدهد.
این گواهی تایید شامل تضمین هایی خواهد بود مبنی بر 
تسهیل  جهت  اقدامی  عمدا  مشخص  ایرانی  بانک  اینکه 
از  توجه  شایان  مالی  خدمات  یا  مالی  انتقاالت  و  نقل 
نداده انجام  آمریکا  هدف  مورد  نهادهای  برای  یا   طرف 

 باشد.

رییس جمهوری، ثبات، امنیت، مبارزه واقعی با تروریسم و دوستی و برادری 
با همه کشورهای منطقه را خواست اصلی جمهوری اسالمی ایران دانست 
و گفت: از دولت عربستان می خواهیم که خطاها و اشتباهات گذشته را 

جبران کند و از این مسیر اشتباه و بی نتیجه دست بردارد.
جمهوری،  ریاست  اطالع رسانی  پایگاه  از  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
هیئت  چهارشنبه  جلسه  در  روحانی  حسن  المسلمین  و  حجت االسالم 

دولت این مطلب را بیان کرد.
وی اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان را نابه جا و ظالمانه دانست و 
افزود: این عالم گرانقدر به دالیل واهی و انتقاد از حاکمیت دولت عربستان 
به زندان رفت و به ناروا محکوم و اعدام شد؛ در عرف قانونی هیچ کشوری 

فردی به دلیل انتقاد، سر بریده و به صورت فجیع اعدام نمی شود.
و  جهان  آزادی خواهان  همه  و  اسالم  جهان  داد:  ادامه  جمهوری  رییس 
همچنین مردم و مسئوالن ایران از این عمل دولت عربستان متأثر گشتند 

و آن را محکوم کردند.
روحانی ایستادگی و نشان دادن چهره واقعی اسالم و ایران به جهانیان را 
از اهداف اصلی دولت تدبیر و امید دانست و گفت: دولت یازدهم در این راه 
موفقیت های بسیار زیادی به دست آورده و چهره جمهوری اسالمی ایران 
در افکار عمومی، رسانه ها و مسئوالن سیاسی در جهان ارتقا پیدا کرده 
است تا جایی که قطعنامه wave در سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تایید 

و ایران پرچمدار مبارزه با تروریسم و خشونت شد.
«« درخواست رسیدگی خارج از نوبت به پرونده قضایی خاطیان 

حمله به اماکن دیپلماتیک 
اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی  بار دیگر حمله به  رییس جمهوری 
را در تهران و مشهد حرکتی غلط و غیرقانونی دانست و از وزارتخانه های 
اطالعات و کشور خواست با مامورانی که احتماال در بروز این حادثه قصور 

و کوتاهی داشته اند، قاطعانه برخورد و گزارش آن را به مردم اعالم کنند.
روحانی ادامه داد: افرادی که از روی نادانی یا وابستگی به این اماکن حمله 
کردند، مجرم هستند و از قوه قضاییه نیز تقاضا دارم قاطعانه و خارج از سیر 

طبیعی پرونده های قضایی، این موضوع را بررسی کند.
رییس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اماکن و میهمانان دیپلماتیک 
از لحاظ قانونی و بین المللی دارای مصونیت هستند و حمله به این اماکن 
در کشور، خالف شرع و قانون، حمله به آبروی نظام جمهوری اسالمی ایران 

و همانند حمله به خانه مردم است.
رفتارهایی هر چند در پی خطای یک  اینکه چنین  به  اشاره  با  روحانی 
کشور، منطبق بر میهمان نوازی و فرهنگ اسالمی و ملی ایرانیان نیست، 
اظهار داشت: حمله کنندگان به اماکن دیپلماتیک از فرهنگ اسالمی، ایرانی 

و قانون دور هستند.
«« رژیم صهیونیستی و عربستان به همراه یک گروه افراطی در 

آمریکا مخالف برجام هستند
وی سپس به توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی اشاره کرد و گفت: 
مذاکرات هسته ای با دقت، منطق و استدالل در برابر ۶ قدرت جهانی انجام 
شد و در آن خط قرمزهای کشور رعایت و در مواردی نیز حداکثرهای 

مدنظر نظام جمهوری اسالمی ایران تایید و تامین شد.

موفقیت آمیز  فصل  و  حل  جهانیان  همه  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 
مذاکرات هسته ای ایران را دستاوردی بزرگ برای جمهوری اسالمی ایران 
قلمداد می کنند، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، در 
کنار یک گروه افراطی در آمریکا از همان ابتدای مذاکرات، تمام تالش و 
توان خود را به کار بستند تا این توافق به نتیجه نرسد؛ بعد از توافق نیز در 
مراحل اجرای حقوقی و قانونی برجام مانع ایجاد کردند و تا امروز نیز به 
توطئه های خود ادامه می دهند؛ اما به حول و قوه الهی دولت و ملت ایران 

به همه اهداف و موفقیت های خود دست خواهند یافت.
ایران  تاریخی و دوستانه بین ملت های  به رابطه خوب،  با اشاره  روحانی 
و عربستان گفت: متاسفانه دولت عربستان سعودی که دولت یک کشور 
اسالمی است، از مدت ها قبل تالش کرده تا نزاع شیعه و سنی را مطرح و 

تشدید کند و جلوه ایران هراسی را در افکار عمومی جهان به وجود آورد. 
تروریسم  از  تسلیحاتی  و  مالی  به حمایت های  اشاره  با  رییس جمهوری 
منطقه ای و همچنین حمالت هوایی و موشکی عربستان به مردم مظلوم 
در  سوریه  و  عراق  دولت های  پیروزی های  راه  در  تراشی ها  مانع  و  یمن 

ایجاد فاصله بیشتر بین  برای  اقدامات  این  سال های گذشته گفت: تمام 
شیعه و سنی و تشنج زایی در منطقه است.

با  دیپلماتیک  رابطه  قطع  از  عربستان  هدف  کرد:  تاکید  روحانی 
برای  کشورها  دیگر  بر  فشار  و  تشویق  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
منطقه امنیت  و  ثبات  صلح،  روند  به  زدن  لطمه  ایران،  با  رابطه   قطع 

 است.
پیروزی  به  عمل  مقام  در  برجام  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس 
بر  گذاشتن  سرپوش  برای  عربستان  اقدامات  این  گفت:  رسید،  خواهد 
ایران به  فشار  و  منطقه  در  آنها  اخیر  شکست های  و  داخلی   مشکالت 

 است.
روحانی تصریح کرد: روند سیاست های منطقه ای دولت عربستان سعودی 
در مسیر ظلم، تجاوز، توسعه تروریسم و از بین بردن ثبات و امنیت در 

منطقه بوده است.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: جمهوری اسالمی ایران، تمام برنامه های 
خود را بدون اعتنا به سنگ اندازی ها با قاطعیت ادامه خواهد داد و برجام 
به زودی عملیاتی و تحریم ها از پیش پای مردم ایران برداشته خواهد شد.

روحانی ادامه داد: انشاءاهلل در سال آینده شرایط اقتصادی تغییر خواهد 
کشور  اقتصاد  و شکوفایی  رشد  در جهت  پرشتاب  شاهد حرکت  و  کرد 

خواهیم بود.
به رفت وآمدهای دیپلماتیک و  اشاره  با  امنیت ملی  رییس شورای عالی 
هیئت های اقتصادی دیگر کشورها به جمهوری اسالمی ایران و همچنین 
تعدد دعوت ها از رییس جمهوری برای سفر به کشورهای خارجی گفت: 
برنامه ها و اهداف جمهوری اسالمی ایران با سابقه تمدنی و قدرتی بزرگ 
در منطقه با کارهای کودکانه تازه کارها در یک دولت تحت تأثیر قرار نخواهد 

گرفت.
روحانی تاکید کرد: دولت جمهوری اسالمی ایران خواهان برقراری رابطه 
و  اسالمی  کشورهای  به ویژه  جهان  کشورهای  همه  با  سازنده  و  خوب 

همسایگان است.
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در شماره قبل به تحریم، به عنوان یکی از ابزارهای فشار دشمن 
و اهدافی که دنبال می کند، اشاره کردیم و راه مقابله با آن  و 
بی اثر نمودنش را اجرای اقتصادی مقاومتی دانستیم؛ اینکه مقام 
معظم رهبری بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی پافشاری 
می کنند و با مطالبه ای جدی دنبال می کنند، به دلیل قدرتی 
است که این برنامه در مقابله با تحریم دارد؛ مشروط بر اینکه 
درست و به موقع عمل شود، نه اینکه ماموریت های متعارف و 
روزمره به پای اقتصاد مقاومتی نوشته شود؛ در هر حال به نقش 

دولت و مردم در تحقق این امر مهم می پردازیم:
«« نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی

شناسایی نقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به 
نقاط قوت، یکی از الزامات کشور در رسیدن به جایگاه واقعی 
خویش در عرصه جهانی است که برای تحقق آن باید همکاری 

نزدیکی میان دولت و مردم صورت گیرد.
«« نقش دولت

دولت در شرایط امروز اقتصاد ایران، بزرگ ترین رسالت را دارد. 
است،  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  سیاست هایش  از  یک  هر 
هزینه فرصت ها به شدت باالست و نیاز به هوشمندی و دقت 

خاصی از ناحیه دولت احساس می شود.
ناحیه دولت در جهت تحقق  از  از جمله سیاست های مناسب 

اقتصاد مقاومتی عبارتند از:
«« تثبیت نرخ ارز

یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در 
بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمینه نابسامانی در امر 
تولید، عرضه و مصرف کاال را فراهم می سازد و در یک جمله 
بازار را دچار اختالل می کند. از این رو دولت، به عنوان اصلی ترین 
مقام تصمیم گیری در سیاست های مالی و ارزی کشور، می تواند 
بخش شایان توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر 
تا  رساند  حداقل  به  مناسب  سیاست های  اتخاذ  و  پیشگیرانه 
اتخاذ  از  اقتصاد کشور دچار شوک های شدید ناشی  در آینده، 
تدابیر سطحی و زودگذر نشود. توزیع مناسب و به اندازه ارز به 
بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، در اولویت قرار 
توجه  با  مناسب  مرجع  نرخ  تعیین  نیاز،  مورد  ارز  اخذ  گرفتن 
به شرایط بازار و... می تواند بخشی از تدابیر دوراندیشانه دولت 
در کنترل قیمت و بازار ارز محسوب شود. از این رو الزم است، 
کارشناسان  نظرات  به  اعتماد  با  بازار،  بر  تاثیرگذار  بخش های 
دلسوز اقتصادی، زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان 
شاه کلید عبور کشتی نظام از حوادث پیش روی خود، بیش از 
پیش فراهم کنند. یادآوری این نکته الزم است که متاسفانه در 
روزهای اخیر و ماه های گذشته شاهد نوعی گسیختگی در قیمت 
ارز بوده ایم که ضروری است مسئوالن با برنامه، حرکت و شرایط 

نامطلوب فعلی را سامان بخشند.
«« اشتغال زایی

و  به دنبال خواهد داشت  را  امنیت عمومی  اشتغال در کشور، 
ایجاد  بنابراین  کند.  مرتفع  نیز  را  فرهنگی  مشکالت  می تواند 
فرصت های شغلی از سوی دولت امری ضروری تلقی می شود. 
در شرایط کنونی افزایش فرصت های شغلی، یکی از الزامات و 
اقدامات مهم مقامات مسئول در دولت محسوب می شود؛ چرا 
که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی کار 
بیشتر در کشور هستیم. از جمله راهکارهای الزم برای رفع موانع 
اشتغال زایی عبارتند از: تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، 
ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، کنترل مهاجرت 
از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و 
کنترل اقتصاد زیر زمینی و.... . مجموع آمار و ارقام به ما می گوید 
قرار گرفته است و هر  اشتغال در وضعیت بسیار بدی  شرایط 
روز شاهد تعدیل نیرو یا تعطیلی کارگاه هایی هستیم که نیازمند 

توجه فوری است.
«« ثبات قیمت ها

یکی از زیرساخت های اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری 
شده است، مسأله تورم است؛ بعضا نحوه بودجه ریزی و برخی 
تصمیم گیری ها در نظام پولی و مالی موجب تورم زایی شده است. 
تورم در حال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور شده است؛ 
این مسأله باعث شده است که درعرصه بین المللی، صادرات کشور 
دچار مشکل شود و در طرف مقابل واردات افزایش پیدا کند و 
دلیل آن باال بودن قیمت کاالها در داخل کشور است. اقتصاد در 
شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن، تولید داخل افزایش 
پیدا نمی کند و بیکاری افزایش می یابد؛ در نتیجه، باال رفتن نرخ 
بیکاری درجامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه های 
اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور افزایش می یابد و این مسأله 
کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد. پر واضح است 
که ثبات قیمت ها و پیشگیری از تورم، باید برای مردم قابل لمس 
باشد که در مواردی به خوبی صورت گرفته، اما در مواردی هنوز 

با ضعف مواجه هستیم.

»در جواب آقای ظریف باید گفت: بله! مگر اینکه شما کشته شدن صدها 
نفر از سربازان و تفنگداران آمریکایی را نادیده بگیرید ...«

به گزارش کیمیای وطن، روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« در 
گزارشی تحت عنوان »حق وتوی ایران در کنگره«، به اعتراض نسبت 
ایران پرداخته است و عنوان  با  اوباما در رابطه  به سیاست های دولت 
می کند: »ایران به دنبال وتو کردن قانونی محدودیت ویزاست که اخیرا 

به تصویب کنگره آمریکا رسیده است.«
سیاست  میراث  بیشتر  اوباما،  »پرزیدنت  است:  آمده  گزارش  این  در   
این  آیا  اما  است؛  کرده  بنا  ایران  هسته ای  توافق  بر  را  خود  خارجی 
آمریکا  کنگره  در  شده  وضع  قوانین  وتو  حق  ایرانی ها  به  توافق، 
است  صداهایی  و  سر  با  رابطه  در  اصلی  سوال  این  می دهد؟  را 
وقوع  از  پس  کنگره  توسط  امنیتی  قانون  یک  تصویب  با  ایران  که 
انداخته راه  به  پاریس  و  برناردینو«  »سان  در  تروریستی   حمالت 

 است.«
این روزنامه آمریکایی پس از توضیح در رابطه با قانون محدودیت ویزا 
برای کسانی که به ایران و چند کشور دیگر سفر کرده اند، می نویسد: 
»طرفداران توافق هسته ای از این هراس دارند که قوانین جدید ویزا مانع 
از سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی به ایران خواهد شد. محمد جواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه 18 دسامبر خود با نیویورکر 
)New Yorker( عنوان کرد: »قانون جدید ویزا پوچ و بی معناست: 
آیا هیچ کس در غرب تاکنون توسط یک شهروند ایرانی هدف گرفته 

شده است؟«
 در ادامه این گزارش با طرح اتهامات دروغین علیه ایران آمده است: 
اینکه شما کشته شدن  مگر  بله!  گفت:  باید  آقای ظریف  »در جواب 
صدها نفر از سربازان و تفنگداران آمریکایی در عراق به وسیله بمب های 
کنارجاده ای ایرانی را نادیده بگیرید یا حمایت ایران از تروریست های 
حماس و حزب اهلل یا تالش برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا 

در سال ۲011 را که با حمایت ایران صورت گرفت.
ظریف[  اظهارات  ]از  بعد  روز  ]آمریکا[  خارجه  امور  وزیر  کری  جان   
قدرت  آمریکا،  دولت  کرد:  عنوان  و  داد  نامه ای  نوشتن  با  را  او  پاسخ 
استثنا قرار دادن برای محدودیت های ویزا را که توسط کنگره تصویب 
توافق  اساس  بر  تعهداتش  انجام  از  را  آمریکا  قانون،  این  و  دارد  شده 
هسته ای باز نخواهد داشت و مشکلی برای منافع مشروع تجاری ایران 

ایجاد نخواهد کرد. 
به  موضوع  این  خاطر  به  که  می کند  تهدید  هنوز  ایران  اما 
برای  ملل  سازمان  امنیت  شورای  توسط  -که  مشترک  کمیسیون 
شکایت  می شود-  تشکیل  هسته ای  توافق  اختالفات  در  داوری 
چین  روسیه،  نمایندگان  هواداری  بر  ایرانی  مقامات  کرد.  خواهد 
باز حساب  کمیسیون،  این  در  ایران  اروپایی  تجاری  شرکای   و 

 کرده اند. 
اعضای  از  برخی  است.  خشمگین  بسیار  رابطه  این  در  کنگره  اما 
کردند  عنوان  کری  جان  به  خود  دسامبر   ۲۲ نامه  در  کنگره 
در  ایرانی  تجار  برای  شدن  قایل  استثنا  با  صریحا  کنگره  که 
این  بردن  بین  از  برای  راه  ساده ترین  و  کرده  مخالفت  ویزا  قانون 
تروریسم از  حمایت  به  دادن  پایان  ایران،  برای   محدودیت ها 

 است.
 در انتهای این گزارش با تکرار ادعاهای واهی علیه ایران، آمده است: 
»نقش ایران در بی ثبات کردن خاورمیانه پس از توافق هسته ای، بدتر 
شده است. اکنون ایران به دنبال وتوی ضمنی یک قانون داخلی-امنیتی 
قانون  این  اوباما  پرزیدنت  آمریکاست.  کنگره  توسط  شده  تصویب 
را  توافق هسته ای  نیز در جوالی گذشته،  امضا کرده و جان کری  را 
است  این موضوع  بر سر  زمان  موضع گیری  اکنون  است.  امضا کرده 
 که ایران خطر بزرگ تری را بر ایاالت متحده تحمیل می کند یا کنگره

 آمریکا.«

وال استریت ژورنال؛

حق وتوی ایران در 
کنگره آمریکا!
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«« یادداشت مدیر مسئول

سیاست

368نفر از کاندیداهای شهرستان اصفهان تایید شدند
داوطلبانی که صالحیتشان تایید نشده است، برای شکایت و اعتراض 4 روز فرصت خواهند داشت.

فضل اهلل کفیل با اشاره به زمان و فرصت اعتراض کاندیداهای رد صالحیت شده گفت: 404 نفر در شهرستان 
اصفهان برای انتخابات مجلس شورای اسالمی ثبت نام کرده بودند و هیئت های اجرایی از 5 دی ماه سال جاری 
طی 10 روز و در جلسه های بسیار طوالنی و از طریق 4 مرجع قانونی دادستانی، 
ثبت احوال، اداره اطالعات و نیروی انتظامی، صالحیت های نامزدهای  انتخابات 

مجلس دهم را بررسی کردند.
وی با بیان اینکه ۳۶8 نفر از سوی هیئت های اجرایی تایید صالحیت شده اند،  

انتخابات  در  از شرکت  نفر  ثبت نام شده، 1۶  نامزد  نفر  از 404  داشت:  اذعان 
دیگر  شهرستان  به  نیز  نفر  یک  شدند؛  رد صالحیت  نفر   19 و  دادند  انصراف 
که  داوطلبانی  افزود:  اصفهان  فرماندار  شدند.  تایید  مابقی  و  گردید  منتقل 
صالحیتشان تایید نشده، برای شکایت و اعتراض 4 روز فرصت خواهند داشت. 
وی با اشاره به اینکه هیئت نظارت استان  به شکایت احراز صالحیت نشدگان 

کرد:   تصریح  می کند،  هیئت نظارت،  7 روز فرصت دارد تا صالحیت نامزدهای تایید شده هیئت های رسیدگی 
اجرایی را بررسی کند.

رییس جمهوری در جلسه هیئت وزیران:

دولت سعودی اشتباهات را جبران کند و از مسیر غلط بازگردد

داعش یک سوم اراضی تحت اشغال خود را در سوریه و عراق از دست داد
گزارش ائتالف بین المللی مبارزه با تروریسم حاکی است که گروه تروریستی داعش یک سوم اراضی تحت اشغال خود را 

در سوریه و عراق از دست داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، استیو وارن سخنگوی ائتالف بین المللی گفت: داعش در عراق40 درصد و در سوریه ۲0 

درصد اراضی تحت اشغال خود را از دست داد. 
وارن در گفت وگو با خبرنگاران در بغداد افزود: می توانیم بگوییم گروه تروریستی 
داعش، تاکنون در مجموع ۳0 درصد اراضی تحت اشغال خود را در عراق و سوریه 

از دست داده است.
استان  شهر  بزرگ ترین  الرمادی  آزادسازی  عملیات  که  کرد  تاکید  وارن 
به  گذشته  ماه های  در  عراق  مردمی  نیروهای  و  ارتش  دست  به  عراق  االنبار 
زمینه این  در  زیادی  نقش  و  کرد  وارد  بزرگی  شکست  داعش  تروریستی   گروه 

 داشت. 
گروه تروریستی داعش از 19 خرداد سال 9۳ تاکنون بخش هایی از شمال و غرب 

عراق را اشغال کرده و تاکنون مرتکب جنایات زیادی شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  با تاکید 
مجلس  وارد  کارچاق کن ها  نگذارد  نگهبان  شورای  اینکه  بر 
نگهبان  شورای  نهایی  بررسی  به  باید  ما  همه  گفت:  شوند،  
احترام بگذاریم و از آن دفاع کنیم. حسن کامران نماینده مردم 
اصفهان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی، اظهار داشت: در هر کشوری از دنیا یک بررسی 
جمهوری  در  می شود؛  انجام  کاندیداها  صالحیت  وضعیت  و 
اسالمی نیز محور بررسی صالحیت ها، قانون است. وی با اشاره 
به وظیفه خطیر شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها افزود: 
همانگونه که رهبر معظم انقالب در دیداری با ائمه جمعه به 
بحث حق الناس اشاره کردند و فرمودند که یکی از مصادیق آن 
بررسی صالحیت افراد است، لذا شورای نگهبان در بحث تایید 

صالحیت ها وظیفه مهم و خطیری دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی مجلس 
شورای  مجلس  مهم  وظیفه  دو  به  ادامه  در  اسالمی  شورای 
اسالمی نیز اشاره کرد و گفت: از جمله این وظایف نظارت و 
قانون گذاری است. بحث نفوذ که رهبر معظم انقالب اخیرا بر آن 

تاکید بسیاری داشتند، باید مورد توجه قرار گیرد.
کاندیداها،  بررسی صالحیت  در  کرد:  تاکید  همچنین  کامران 
بیرونی  جریان های  ندهند  اجازه  که  شوند  تایید  افرادی  باید 
کارچاق کنی  هم  نفوذ  زمینه های  نکنند.  نفوذ  ناآگاه  یا  آگاه 
خروجی  که  دارد  وجود  کارچاق کنی  گاهی  مجلس  در  است. 
آن مالحظه کاری، بده بستان یا کاسبی است؛ این گونه موارد در 
استعالمات افراد قید نمی شود. وی در ادامه مطلب فوق اضافه 
کرد: ممکن است در برخی استعالم ها موارد مذکور قید نشود 

و بررسی ها مثبت باشد؛ ولی فرد از نظر رفتاری و فکری مشکل 
دارد؛ چرا که به دنیا طمع می کند. از طرف دیگر هم دشمن به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم به راحتی نفوذ می کند؛ لذا وظیفه 

شورای نگهبان در این میان خطیر و بسیار سخت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
عرصه  وارد  دست پاکان  که  کند  دقت  باید  نگهبان  شورای 
انتخابات شوند، عنوان کرد: هنگامی که دست پاکان در مجلس 
وارد شوند، دیگر تعارفی در کار نیست و سعی می کنند حق گو 
باشند و انصاف را رعایت کنند و نگذارند برخی در قانونگذاری ها 

نفوذ داشته باشند.
کامران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه گاهی 
صاحبان ثروت و قدرت در قانونگذاری نفوذ پیدا می  کنند، گفت: 
نفوذ در کاندیداها بسیار زیاد است و ممکن است صالحیت فرد 
احراز نشود. این عدم احراز صالحیت، بدین معناست که فرد 
به درد  احراز صالحیت نشده و ممکن است  این سمت  برای 

کار دیگری بخورد.
سپری  زیادی  زمان  کارمندان  گزینش  برای  داد:  ادامه  وی 
و  مجلس خبرگان  در  بسیاری  تعداد  که  آنجایی  از  می کنند. 
بررسی  برای  زیادی  زمان  لذا  کردند،  ثبت نام  اسالمی  شورای 
صالحیت ها نیاز است؛ ما در این میان باید به شورای نگهبان 
کمک کنیم که از آنچه انجام می شود، دفاع شود؛ چرا که مجلس 
در راس امور است و تصمیماتی که اتخاذ می شود نباید آسیبی 
به آن برساند. این نماینده در خاتمه تصریح کرد: امیدواریم آنچه 
انجام می شود، براساس وظایف محوله و قانونی شورای نگهبان 

باشد و شورا به وظیفه خود عمل کند. فارس

 استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت مسایل فرهنگی و ورود 
جدی استان به آن اظهار کرد: مسایل فرهنگی برای مدیریت 
به گونه ای که حتی  باالیی برخوردار است،  اولویت  از  استان 
کار  این  به  و  کنیم  متوقف  را  پروژه ها  از  بسیاری  حاضریم 

بپردازیم.
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از روابط عمومی استانداری 
شورای  جلسه  در  چهارشنبه  روز  زرگرپور  رسول  اصفهان، 
فرهنگ عمومی استان که درباره کارگروه صیانت از خانواده و 
رصد فرهنگ شهر اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه در مسایل 
فرهنگی نباید نگرانی مالی وجود داشته باشد، افزود: مسایل 

فرهنگی، نیازمند منابع مالی سنگینی نیست.
وی تاکید کرد: نباید مشکالت مالی باعث شود که طرح های 

سنجیده و پذیرفتنی متوقف شود.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان مسایل فرهنگی به دست 
مشکالت  افزود:  می شود،  مدیریت  دلسوز  و  متخصص  افراد 
ناشی از ناآشنایی مدیران فرهنگی با اسالم و فرهنگ در این 

استان وجود ندارد.
زرگرپور با اشاره به برگزاری اولین جلسه ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر اصفهان افزود: اصفهان، اولین استانی است که به 
صورت جدی در مسایل فرهنگی وارد شده و کار را با جدیت 

پیگیری خواهد کرد.
تمام  در  فرهنگی  پیوست  وجود  لزوم  اینکه  بیان  با  وی 
طرح های بزرگ دو سال قبل در شورای فرهنگ عمومی به 
 تصویب رسید، گفت: این مصوبه باید در تمام طرح ها به اجرا 

درآید.

گفت:  نیز  اصفهان  فرهنگی شهر  رصد  درباره طرح  زرگرپور 
کلیات این طرح به تصویب رسیده است و باید در جلسه آتی 
آن  درباره  تا  ارایه  اعضا  پیشنهادات  عمومی  فرهنگ  شورای 

تصمیم گیری شود.
و  کشور  در  طالق  زیاد  آمار  گفت:  همچنین  وی 
کارگروه  دلیل  همین  به  است؛  نگران کننده  استان 
شده  تشکیل  مشکل  این  حل  برای  خانواده  از   صیانت 

است.
انقالب  اینکه طرح صیانت از خانواده در شورای  با بیان  وی 
فرهنگی به تصویب رسیده است، افزود: برش استانی این طرح 

باید مبنای کار ما قرار گیرد.
زرگرپور اولین وظیفه این کارگروه را آسیب شناسی برشمرد 
حداقل  به  طالق  خانواده،  کانون  از  صیانت  با  کرد:  اظهار  و 

می رسد.
صیانت  در  باید  اصفهان  استان  افزود:  اصفهان  استاندار 
طرح های  اجرای  و  ارایه  با  و  باشد  پیشرو  خانواده  از 
پیش  در  را  طالق  کاهش  روند  پژوهشی،  و   علمی 

بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان نیز در این 
اشتغال  و  ازدواج خیابانی، مهریه های سنگین  اعتیاد،  جلسه 

بانوان در مکان های نامناسب را از عوامل عمده طالق خواند.
در  گفت:  طباطبایی نژاد  یوسف  سید  اهلل  آیت   
آنها  می توانند  مردان  و  زنان  که  معمولی  فعالیت های 
اختصاص مردان  به  کار  اولویت  باید  دهند،  انجام   را 

 یابد.

کامران:
 به بررسی نهایی شورای نگهبان احترام بگذاریم

استاندار  اصفهان:  
حاضریم برای پرداختن به مسائل فرهنگی بسیاری از پروژه ها را متوقف کنیم
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کمیسیون  همت  به  اقتصاد  و  فناوری  چهارم  موج  نشست 
اصفهان  اتاق  اجتماعات  سالن  در  پایش  و  سیاست گذاری 
اصفهان  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به  شد؛  برگزار 
»محمدحسین ادیب« استاد دانشگاه در این نشست گفت: 
کشور ایران با یک تورم وارداتی مواجه است و متوسط قیمت 
 35 به  نسبت  گذشته  ماه  طی  جهانی  بازارهای  در  کاالها 
سال پیش، 35 درصد کاهش یافته است. وی افزود: براساس 
شاخص اوپک، قیمت نفت در سال 73  یک دفعه 4 برابر 
شد و نوع زندگی ایرانی تغییر کرد. این عضو هیئت علمی 
دانشگاه با بیان اینکه سازمان تجارت جهانی قیمت نفت را 
با قیمت های سال 73 و تورم جهانی مقایسه می کند، تاکید 
کرد: تا زمانی که تورم را حذف نکنیم، قیمت ها قابل مقایسه 

نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه انرژی تولیدی به ارزش جهانی در ایران 
در سال 73 معادل 6 میلیارد دالر بود، افزود: ارزش این انرژی 
به قیمت سابق سال  میلیارد دالر  در سال 90 معادل 47 
73 برآورد شده است. به گفته ادیب، در حال حاضر انرژی 
تولیدی کشور به قیمت سال 73 به ارزش 12 میلیارد دالر 
است. وی با اشاره به اینکه شاهد کاهش قیمت ها در فوالد 
از 700 دالر به 300 دالر  نیز هستیم، گفت: قیمت فوالد 

کاهش یافته است. 

که  سوال  این  طرح  با  کشور،  اقتصاد  برجسته  استاد  این 
نیز  را  ایران  یا  بوده  آکادمیک  بحثی  ارزانی در جهان  موج 
در برمی گیرد، گفت: مطابق آمار گمرک، طی 8 ماهه اخیر 
متوسط حقوق گمرکی که قانونا وارد کشور شده، 5 درصد 
وارد  غیرقانونی  که  کاالهایی  برای  همچنین  است؛  بوده 
می شود، 10 درصد است. به گفته ادیب، با تعرفه های گمرکی 
موجود در کشور در عمل عضو سازمان توسعه تجارت هستیم 
با  وی  است.  ادغام شده  جهانی  اقتصاد  در  ایران  اقتصاد  و 
تاکید بر اینکه طی 15 سال گذشته صنعت جهان در هم 
ادغام شده است، تصریح کرد: طی 5 سال گذشته که ایران 
با تحریم های بانکی مواجه بود، بازارهای مالی دنیا در هم 

ادغام شد؛ اما ایرانی ها همچنان تصور می کنند که با همان 
نظام بانکی قبلی مواجه هستند؛ در حالی که نظام مالی دنیا 
اقتصاد کشور،  استاد برجسته  به گفته  متفاوت شده است. 
ارزانی قیمت ها در دنیا در ایران نیز اثر می گذارد و دالیل 
چهارم،  موج  فناوری  اقتصاد،  شدن  جهانی  در  ارزانی  این 
صرفه جویی ناشی از مقیاس تولید و رشد باالتر بدهی دنیا 

نسبت به رشد تولید ناخالص ملی است.
فن آوری های موج چهارم کاهش هزینه های تولید

وی با بیان اینکه در بخش انرژی، فن آوری های موج چهارم 
موجب کاهش هزینه های سرمایه  گذاری و تولید شده است، 
گفت: طی 12 ماه گذشته، 22 میلیارد دالر برای تولید برق 
به نیروگاه های خود یارانه پرداخت کردیم؛ در حالی که اگر از 
فناوری موج چهارم استفاده کنیم، این رقم به نصف و معادل 
11 میلیارد دالر کاهش می یابد. ادیب با تاکید بر اینکه هم 
اکنون بخاری های هر خانواده ایرانی فناوری موج دومی است، 
افزود: اگر این بخاری ها، فناوری موج چهارم شوند، مصرف 
گاز آنها به نصف کاهش و معادل صرفه جویی 700 هزار بشکه 
انرژی خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه با لغو تحریم ها، ابتدا 
نیروگاه های کشور باید سیکل ترکیبی شود، بیان کرد: این 
اقدام موجب صرفه جویی 700 هزار بشکه انرژی خواهد شد. 
به گفته این استاد اقتصاد کشور، بخش انرژی کشور 200 

هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است که 150 میلیارد 
ابتدای  از  متاسفانه  و  است  نفت  شرکت  بدهی  آن  تومان 
امسال تاکنون، وزارت نفت حتی یک سنت از بدهی خود 

را پرداخت نکرده است.
ورود فناوری موج چهارم به ساختمان سازی، پزشکی 

و بانکداری
یک  دومی  موج  انرژی  صنایع  برای  متاسفانه  افزود:  وی 
میلیون و 500 هزار بشکه نفت برای سرپا نگه داشتن آنها 
فناوری موج  از  امروز سخن  هزینه می کنیم؛ در حالی که 
چهارم است. به گفته ادیب، امروز فناوری موج چهارم عالوه 
نظام  حتی  و  پزشکی  ساختمان سازی،  به  انرژی  بخش  بر 
بانکی ورود پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه تکنولوژی 
موج چهارم وارد عصر نظام بانکی بدون شعبه شده است، 
فناوری موج  به  بانکی کشور  نظام  تا سال 95  تاکید کرد: 
چهارم مجهز خواهد شد و چک از سیستم بانکی برای وصول 
دانشگاه تصریح  این عضو هیئت علمی  حذف خواهد شد. 
کرد: عالوه بر این تکنولوژی موج چهارم برای حل مشکل 
مسکن راه حل ارایه داده است؛ به گونه ای که دولت دیگر 
با  را  اقماری  شهرهای  اما  نکند،  دخالت  مسکن  بخش  در 
قطارهای فناوری موج چهارمی با سرعت 500 کیلومتر در 

ساعت به یکدیگر متصل کنیم.

ورود موج چهارم فناوری و دگرگونی در الیه های اقتصاد

310 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با 
خشکسالی در استان اصفهان اختصاص یافت

 هیئت وزیران اختصاص مبلغ 310 میلیارد ریال برای تکمیل طرح های مقابله و 
پیشگیری از خشکسالی و سایر حوادث احتمالی در استان اصفهان را تصویب کرد.

اسحاق  که  کرد  اعالم  دولت  اطالع رسانی  پایگاه  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 24 آذر ماه 94 
برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور ابالغ کرد.
«« متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

تملک  صورت  به  ریال  )000ر000ر000ر310(  میلیارد  ده  و  سیصد  مبلغ 
دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت، موضوع بند م ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت، مصوب 1393، برای تکمیل طرح های مقابله و پیشگیری 
از خشکسالی و سایر حوادث احتمالی در استان اصفهان در اختیار دستگاه های 

اجرایی ذی ربط قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

 بر اساس میانگین شاخص آلودگی هوا
 در روز چهارشنبه

هوای اصفهان ناسالم شد
اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: میانگین 
جاری،  ماه  امروز چهارشنبه 16 دی  اصفهان،  هوای کالن شهر  کیفی  شاخص 

ناسالم و برابر با 103 اعالم شد.
بابک صادقیان اظهار کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از پایگاه های سنجش 
کیفی هوای شهر اصفهان تا ساعت 12 ظهر امروز، میانگین شاخص آلودگی هوا 

103 و در وضعیت ناسالم قرار دارد.
 وی افزود: امروز شاخص کیفی هوا برای منطقه احمدآباد 106، بلوار دانشگاه 
98، خیابان رودکی 104، چهار باغ خواجو 97، بزرگراه خرازی 105 و میدان امام 

حسین )ع( 106 به ثبت رسید.
 رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: 
همچنین شاخص کیفی هوا در روز چهارشنبه برای شهرستان های خمینی شهر 
91، شاهین شهر 92، مبارکه 82، سجزی 106، کاشان 78 و نجف آباد 82 است.

 صادقیان خاطر نشان کرد: اعداد مذکور نشان می دهد کیفیت هوای مناطق »بلوار 
دانشگاه« و »چهار باغ خواجو« در شهر اصفهان سالم و شهرستان »سجزی« در 

وضعیت ناسالم قرار دارد.

 رییس اتحادیه نانوایان اصفهان گفت:

  میزان دورریز نان در اصفهان بسیار
 کم است

به گزارش کیمیای وطن، صابری در رابطه با وضعیت اقتصادی و بهداشتی نان 
-این الیموت همیشگی- اظهار کرد: کیفیت نان به آرد و کیفیت آرد به گندم 
بستگی دارد؛ خوشبختانه در حال حاضر کیفیت نان اصفهان بسیار عالی است و 
مشکلی در این زمینه وجود نداشته است؛ ضمن اینکه میزان دورریز نان نیز در 

اصفهان بسیار کم است. 
وی افزود: تنها مشکلی که برای وضعیت نان در جامعه به وجود آمده است، ثابت 

ماندن و رکود در قیمت این کاالی اساسی است. 
تعرفه  طبق  کارگران  دستمزد  نرخ  داد:  ادامه  اصفهان  نانوایان  اتحادیه   رییس 
شورای عالی کار افزایش می یابد و نانوایان باید این دستمزد را پرداخت کنند؛ اما 

قیمت نان چند ماهی است که کماکان ثابت مانده است.
نانوایی ها،  توسط  متفاوت  قیمت  و  مساوی  وزن  با  نان  عرضه  زمینه  در  وی   
نانوایی  مصارف  با  آرد  درصدی  دریافت 20  بر  مبنی  وزیران  هیئت  مصوبه  به 
و آزادسازی قیمت نان اشاره کرد و گفت: قیمت نان براساس آنالیزهای انجام 
یک  اینکه  اما  می شود؛  اجرا  و  تعیین  اتحادیه،  نرخ گذاری  کمیسیون  در  شده 
نانوایی نان را با وزن مساوی و با قیمت کمتر یا بیشتر از نانوایی دیگر به دست 
مصرف کننده برساند، به قیمت خرید آرد به نرخ دولتی یا آزاد بر می گردد. صابری 
در رابطه با بهداشت نان های عرضه شده به مردم توسط نانوایی ها تاکید کرد: 
ناظران به صورت مداوم از نان های نانوایی های مختلف نمونه برداری می کردند تا 
افزودنی های مجاز و غیرمجاز استفاده شده در نان ها را کنترل کنند. وی ادامه 
نان مشاهده کردند،  بهداشت  یا  قیمت  با  رابطه  در  تخلفی  مردم چنانچه  داد: 
می توانند با شماره 124 به ناظران و بازرسان اصناف اطالع دهند.  رییس اتحادیه 
از مواد  نانوایان که  نان توسط برخی  بر تحویل  نانوایان اصفهان درباره نظارت 
دخانی در حین انجام کار استفاده می کنند، خاطر نشان کرد: مشاهده و بررسی 
چنین مواردی توسط بازرسان به پلمپ مغازه منجر خواهد شد. وی تاکید کرد: 
شهروندان برای اطمینان از بهداشت نان از خرید نان در مکان هایی که فاقد مجوز 

از اتحادیه هستند، خودداری کنند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
شهرداری اصفهان:

 100 دستگاه اتوبوس دودزا از چرخه 
حمل و نقل عمومی خارج شده است

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان اعالم کرد: طی چند ماه 
اخیر 100 دستگاه اتوبوس دودزا و فرسوده از سطح شهر اصفهان جمع آوری شده 
است. محمدعلی احمدی با اعالم این خبر ایمنا اظهارکرد: در سال جاری باید 
180 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی اضافه شود و در صورتی که دولت به 
تعهدات خود عمل نماید، می توان این ناوگان را به حمل و نقل عمومی اضافه 
کرد. وی افزود: جایگزین نمودن اتوبوس های جدید در طی یک برنامه 4 ساله و 
کاهش عمر ناوگان اتوبوسرانی اصفهان از 9 به 4.5 سال نیز از دیگر برنامه هایی 
است که باید به مرحله اجرا برسد.  وی با اشاره به اینکه کاهش عمر ناوگان از 
امسال شروع و تا سال97 به اتمام می رسد، تصریح کرد: در چشم انداز شرکت 
اتوبوسرانی اصفهان، بهره برداری از سیستم های حمل و نقل هوشمند، سیستم 
پرداخت الکترونیک AFC، سیستم مدیریت مکانیزه ناوگان AVL و سیستم های 
نیز محقق شود.  برنامه ها  این  باید  نیز گنجانده شده است که  اداری  یکپارچه 
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان با اشاره به خصوصی سازی ناوگان 
شده  واگذار  خصوصی  بخش  به  ناوگان  29درصد  تاکنون  کرد:  نشان  خاطر 
اتوبوسرانی به  باید 50 درصد شرکت  برنامه  پایان سال و براساس  تا  است که 
بخش خصوصی واگذار شود و تا پایان سال 95 باید حداقل 60 درصد ناوگان 
فرایند  از  اصفهان  متاسفانه  کرد:  بیان  وی  شود.  خصوصی سازی  اتوبوسرانی 
به  با شیوه ای که  اما  است؛  دیگرشهرها عقب  به  نسبت  برنامه خصوصی سازی 
این کار در نظر  برای  از تجربیات شهرهای مختلف  استفاده  با  و  سبک جدید 
 گرفته شده، امیدواریم بتوانیم برنامه خصوصی سازی را در اصفهان محقق کنیم.

«« سیری در اقتصاد

استان  امداد  کمیته  آموزش  و  فرهنگی  امور  مدیر 
شهریه  ریال  میلیارد   11 جاری   سال  در  گفت:  اصفهان 
شده پرداخت  کمیته  این  حمایت  تحت  دانشجویان   به 

کمیته  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  گزارش  به  است. 
با  میرزایی  محمد  اصفهان  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد 
پوشش  تحت  دانشجویان  شهریه  اعتبار  تامین  به  اشاره 
گذشته  ماه   9 در  ریال  میلیارد   11 کرد:  اظهار  نهاد  این 
امداد  کمیته  حمایت  تحت  دانشجویان  شهریه  قالب  در 
نور،  پیام  آزاد،  دانشگاه  در  شهریه پرداز  که  اصفهان  استان 
پرداخت بوده اند،  علمی-کاربردی  و  شبانه   غیرانتفاعی، 

شده است. وی افزود: همچنین مبلغ یک میلیارد و 437 میلیون 
ریال به صورت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و طالب علوم 
دینی پرداخت شده است. مدیر امور فرهنگی و آموزش کمیته 
امداد استان اصفهان تصریح کرد: 4 هزا ر و 526 نفر دانشجو و 
 طلبه تحت حمایت این کمیته اند و از خدمات حمایتی بهره مند 
پیام نور  در  دانشجو  توزیع  بیشترین  داد:  ادامه  وی  هستند. 
 16 با  غیرانتفاعی  دانشگاه  آن  از  پس  و  درصد   43 با 
درصد،   11 روزانه  دولتی  درصد،   12 آزاد  دانشگاه   درصد، 
بقیه  و  است  بوده  درصد   10 علمیه  حوزه  و  علمی-کاربردی 
اعتیاد  از  پیشگیری  دوره  شده اند.  توزیع  دانشگاه ها  سایر  در 
کمیته  مدیر  شد.  برگزار  خوانسار  در  اجتماعی  آسیب های  و 
گرامیداشت  مناسبت  به  گفت:  خوانسار  شهرستان  امداد 
با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در کمیته امداد  هفته مبارزه 
گزارش  به  شد.  برگزار  اعتیاد  از  پیشگیری  دوره  خوانسار، 
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط 
منظور گسترش  به  گفت:  محمدصالحی  اکبر  اصفهان،  استان 
اجتماعی  آسیب های  و  اعتیاد  از  پیشگیری  فرهنگی  نهضت 
نیروی  همکاری  با  مخدر،  مواد  با  مبارزه  کردن  اجتماعی  و 
مفاسد  و  آسیب ها  با  آشنایی  دوره  یک  شهرستان،  انتظامی 

وی  شد.  برگزار  امداد  کمیته  اجتماعات  سالن  در  اجتماعی 
مادران تحت حمایت  از  نفر  آموزشی 50  دوره  این  در  افزود: 
دارای فرزند دانش آموز در مقاطع تحصیلی اول و دوم متوسطه 
در  کرد:  اضافه  خوانسار  امداد  کمیته  مدیر  داشتند.  شرکت 
اجتماعی  آسیب های  در خصوص  آموزش های الزم  دوره،  این 
و  همراه  تلفن های  ماهواره،  مخدر،  مواد  و  اعتیاد  از   ناشی 
جامعه  که  معضالتی  و  مسایل  و  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
ارایه حاضران  برای  است،  مواجه  آن  با  جوان  قشر  به ویژه   و 

 شد. وی تصریح کرد: بحث و گفت وگو پیرامون حماسه نهم 
دی و فتنه دشمنان بر علیه نظام اسالمی و نقش بانوان درحفظ 
و حراست از ارزش های دینی و اسالمی از جمله دیگر مباحث 

مطرح شده در این جلسه بود.

اول  معاون  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
ریاست جمهوری گفت: پرداخت وام تا سقف 7.5 میلیارد 
برای  درصد  سه  کارمزد  با  تومان(  میلیون   750( ریال 
شده برنامه ریزی  روستایی  تعاونی  شرکت های   اعضای 

 است.
در  رضوی  ابوالفضل  سید  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
سازندگی  بسیج  سازمان  استانی  مسئوالن  گردهمایی 
مناطق  و  روستایی  توسعه  معاونت  طرح  مطابق  افزود: 
محروم برای اشتغال زایی در روستاها، براساس این طرح 
چنانچه روستاهای با جمعیت بیشتر از 25 خانوار اقدام 

به راه اندازی شرکت تعاونی روستایی کنند، به ازای تعداد 
سهامدار تسهیالت دولتی به آنها پرداخت خواهد شد.

طرح  روستاها  بومی  مزیت های  اساس  بر  افزود:  وی 
مجموع  و...  گردشگری  کشاورزی،  از  اعم  اشتغال زایی 
25 عضو تعاونی مربوطه می توانند تا سقف مزبور از این 

تسهیالت برخوردار شوند. 
مناطق  در  کارمزد  این  داشت:  اظهار  رضوی 
تعداد  چنانچه  و  شده  گرفته  نظر  در  صفر   مرزی 
روستایی  تعاونی  شرکت های  در  عضو  خانواده های 
تسهیالت  پرداخت  رود،  فراتر  خانوار   200 از 
نخواهد سقفی  هیچ  طرح ها  اینگونه  انجام   برای 

داشت.
فرصت  از  سال  دو  ها  وام  این  گفت:  مسئول  مقام  این 
یارانه  کارت  آن  نیاز  مورد  وثیقه  و  برخوردارند  تنفس 

ماهانه سرپرست خانوار است.
وی افزود: بسیج سازندگی به دنبال شناسایی مشکالت 
مردم در روستاها و ارایه راه حل برای رفع معضالت است؛ 
همچنین در حوزه اجرا نیز می تواند کمک های بزرگی به 
و مناطق محروم کند. رضوی  توسعه روستایی  معاونت 
اظهار امیدواری کرد: همکاری نهادهای مسئول در حوزه 
خطرناک  معضالت  ساختن  برطرف  موجب  روستایی، 
اجتماعی  آسیب های  و  بیکاری  زیست،  محیط  تخریب 
کشور  اقتصادی  رشد  و  شهرها  حاشیه  به  مهاجرت  و 

می شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:

پرداخت وام با کارمزد سه درصد به اعضای تعاونی های روستایی

 پرداخت 11 میلیارد ریال شهریه دانشجویان تحت پوشش

 کمیته امداد استان اصفهان 

گفت:  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
شرکت آبفای استان اصفهان در ارزیابی عملکرد سال 93 
شرکت های آب و فاضالب شهری در کشور موفق به دریافت 
رتبه اول شد. آبفای اصفهان با کسب بیشترین امتیاز در بین 
34 شرکت آبفای شهری، عنوان رتبه اول شرکت پیشتاز را 

در صنعت آب و فاضالب کشور به خود اختصاص داد.
عملکرد  ارزیابی  همه ساله  افزود:  امینی  هاشم  مهندس 
مدیران ارشد صنعت آب و فاضالب شهری و روستایی در 
وزارت نیرو صورت می گیرد؛ این ارزیابی در 5 شاخص شامل 
بعد ذی نفعان بیرونی، بعد مالی، بعد بهره برداری، بعد توسعه 

و بعد توانمندسازی انجام می شود.
از  آمده  عمل  به  ممیزی  و  ارزیابی  طی  کرد:  اعالم  وی 
سوی کارشناسان، عملکرد شرکت آبفای اصفهان در سال 
93 بسیار مطلوب بوده است و به عنوان رتبه اول در بین 
که  است  حالی  در  این  شد.  معرفی  پیشتاز  شرکت های 
آبفای اصفهان طی سال های اخیر با تدابیر صورت گرفته 
به طوری  ارزیابی عملکرد، روند صعودی داشته است؛  در 
که در سال 89 رتبه دهم، ولی در سال جاری مصادف با 
پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت، رتبه اول صنعت آب و 

فاضالب شهری در کشور را به خود اختصاص داد.
مهندس امینی اعالم کرد: در این ارزیابی 18 شاخص در 

بعد ذی نفعان بیرونی، 17 شاخص در بعد مالی اقتصادی، 
10 شاخص در بعد بهره برداری، 12 شاخص در بعد توسعه 
و20 شاخص در بعد توانمندسازی مورد بررسی و ممیزی 

قرار گرفت.

به  منجر  که  فعالیت هایی  از  برخی  به  امینی  مهندس 
موفقیت آبفای اصفهان در ارزیابی عملکرد 93 شد، اشاره 
کرد و خاطر نشان ساخت: هوشمندسازی شبکه توزیع آب و 
راه اندازی سامانه نجما، توسعه سیستم تله متری و تله کنترل 

سرمایه گذاری  ظرفیت  از  بهره مندی  استان،  سطح  در 
پروژه های  اجرای  در  مردمی  مشارکت  و  بخش خصوصی 
توسعه ای و زیرساختی آب و فاضالب در قالب قراردادهای 
بیع متقابل، فاینانس داخلی و خارجی، BOT ، BOO و 
مشارکت مردمی تبصره 3 ماده واحده، اصالح و بازسازی 
درگاه های  توسعه  فاضالب،  و  آب  فرسوده  شبکه های 
فنی  پیمایش  مشترکان،  به  خدمات  ارایه  در  الکترونیکی 
و  با تجهیز  تولیدی  ارتقای کیفی پساب  GIS مشترکان، 
ارتقای تصفیه خانه های فاضالب، مهار حوادث و بحران در 
کوتاه ترین زمان ممکن با تجهیز و راه اندازی مرکز مدیریت 
ارباب  تکریم  ورزشی،  تجهیزات  و  اماکن  توسعه  بحران، 
رجوع، مدیریت مصرف بهینه آب با اعمال اقدامات فرهنگی 
برگزاری جشنواره ها، همایش ها، نشست ها و تهیه و توزیع 
ده ها هزار جلد کتاب روش های بهینه سازی مصرف، تأسیس 
خانه فرهنگ آب و کاهش هدر رفت آب از 31 درصد در 
سال 86 به 17/2 درصد در سال 93 و همچنین کاهش 
سرانه مصرف خانگی از 186 لیتر به ازای هر نفر در روز در 
سال 86 به کمتر از 153 لیتر به ازای هر نفر در روز در سال 
93، از جمله مواردی بود که در کسب رتبه اول آبفای استان 
اصفهان در میان شرکت های آب و فاضالب شهری در کشور 

بسیار تاثیرگذار بود. 

با  ایران  کارگران  نمایندگان  عالی  مجمع  مزد  کارگروه  رییس 
بیان اینکه کارفرمایان در جلسه دیروز کمیته مزد حاضر نشدند، 
گفت: حفظ قدرت خرید امسال و جبران کاهش قدرت خرید 
کارگران طی 5 سال، دو پیشنهاد مطرح کارگران در جلسه بود. 
به گزارش کیمیای وطن، فرامرز توفیقی درباره جلسه کمیته 
مزد 95 گفت: این جلسه، بدون حضور نمایندگان کارفرمایان 
برگزار شد. وی با بیان اینکه دولت عزم خود را برای یک تحرک 
عمیق در حقوق و دستمزد جزم کرده است، گفت:در بحث سبد 
معیشت خانوار کارگری باید بررسی دقیق صورت گیرد که حول 

تبصره 2 ماده 41 بررسی های خود را انجام دادیم.
به  کارفرمایان  نداشتن  دلیل حضور  به  اینکه  بیان  با  توفیقی   
جمع بندی درباره دستمزد نرسیدیم، گفت: وظیفه کمیته مزد 

خانوار  معیشت  سبد  از  برآوردها  یکسان سازی  برای  تصمیم 
کارگری است که زمینه را برای گفت وگو در جلسه شورای عالی 

کار مهیا می کند.
ایران  کارگران  نمایندگان  عالی  مجمع  مزد  کارگروه  رییس    
افزود: دو راهکار را در جلسه روز گذشته برای تعیین مزد 95 
امسال  این است که قدرت خرید  اولین راهکار  مطرح کردیم. 
حفظ شود و کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته 
اضافه  دستمزد  به  را  خرید  قدرت  کاهش  یعنی  شود؛  جبران 
می کنیم.  در حال حاضر مبلغ را به دلیل نهایی نشدن مطرح 
نمی کنیم.  توفیقی افزود: راهکار دوم با توجه به بحث رکود حاکم 
در بازار است؛ یعنی هزینه سبد معیشت را در نظر بگیریم، تورم 
را هم در نظر بگیریم، تورم را به همراه کاهش دستمزد کارگران 
نسبت به سال گذشته در بازه زمانی 5 سال جبران کنیم. این دو 
راهکار صرفا پیشنهادات نمایندگان کارگران بود؛ اما از آنجایی 
بگوییم  نرسیدیم، نمی توانیم  نتیجه  به  با کارفرمایان  که هنوز 
کدام راهکار عملیاتی می شود. رییس کارگروه مزد مجمع عالی 
نمایندگان کارگران ایران گفت: تشکل های کارگری از چندین 
ماه پیش، بررسی های هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را در 
استان ها داشته اند. آمار و ارقام به دست آمده، نشان دهنده این 
است که قدرت خرید کارگران در سال 94 نسبت به 93 به میزان 
چشمگیر کاهش یافته است. قصد داشتیم این پیشنهادات را 
در  شرکت  به  حاضر  کارفرمایان  نمایندگان  اما  کنیم؛  مطرح 

جلسه نشدند. تسنیم

به مشکالت  اشاره  با  رییس آب و فاضالب روستایی شهرضا 
آب شرب روستاهای این شهرستان گفت: شهرضا 23 روستا 
دارد که در بیشتر آنها به دلیل کم آبی آب رسانی سیار انجام 
می شود و آب جیره بندی شده  است. به گزارش کیمیای وطن، 
غذایی شهرضا  امنیت  و  کارگروه سالمت  در  زمانی  مصطفی 
دشت  در  است؛  رو به رو  آب  مشکل  با  مهیار  روستای  گفت: 
روش  و  است  می گرفته   صورت  کشاورزی  گذشته  از  مهیار 
شدیدی  آب  هدررفت  دشت،  این  در  شده  استفاده   غرقابی 
آب  سفره های  کاهش شدید  به  اشاره  با  وی  دارد.  همراه   به 
زیرزمینی هر سال نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: از جمله 
این کاهش سطح سفره ها، می توان به کاهش 33 متری آب 
در چاهی که سال 89 حفر کرده ایم، اشاره کرد؛ این کاهش 
سطح سفره ها، موجب افزایش امکان گسل ها می شود. رییس 
به شکست  اشاره  با  روستایی شهرضا  فاضالب  و  آب  شرکت 
یکی از سفره های آب زیرزمینی در دشت مهیار، تصریح  کرد: 
در دشت مهیار حفر چاه ممنوع است و برای تأمین آب مهیار 
با اشاره به  نیز به حفر چاه 180 متری دستی داریم. زمانی 
مشکالت آب شرب روستاهای شهرضا تصریح کرد: شهرستان 
شهرضا 23 روستا دارد که در بیشتر آنها آب رسانی سیار انجام 
می شود و مجتمع سوالر نیز که شامل روستاهای بوان، مسینه 
و دهک است نیز، کم آب شده اند و آب جیره بندی شده  است.

وی افزود: حداکثر مجاز نیترات در آب تا 50 درصدد 
است و این در حالی است که نیترات آب روستای مهیار 37.7 
درصد است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. رییس شرکت 
آب و فاضالب روستایی شهرضا، آب شرب مناطق روستایی 
مهیار،  روستای  آب  روی  بر  گفت:  و  کرد  توصیف   سالم  را 
آزمایش های الزم انجام شده  و این آب از نظر بهداشتی سالم  
و قابل شرب است. زمانی با اشاره به لزوم نصب آب شیرین کن 
در روستای مهیار اظهار  کرد: تاکنون 5 دستگاه آب شیرین کن 
به  شیرین کن  آب  فرایند  است؛   شده   نصب  روستا  این  در 
منظور خالص سازی آب برای مصارف آشامیدنی و صنعتی به 
کار می رود و منجر به تصفیه آب شور و خارج شدن نمک و 

امالح از آن می شود.

رتبه اول آبفای استان اصفهان در ارزیابی عملکرد شرکت های آب و فاضالب شهری در کشور

رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران 
دستمزد کارگران ۵ ساله واقعی می شود 

رییس آب و فاضالب روستایی شهرضا مطرح کرد
جیره بندی آب در روستا های شهرضا



 رانندگان اصفهانی زیر نگاه 
1000 دوربین

منظور  به  گفت:  اصفهان  شهرداری  ترافیک  کنترل  مرکز  مدیر 
به  ترافیکی  دوربین های  تعداد  شهر  ترافیک  درصدی   80 پوشش 
دوربین های  اظهارکرد:  یزدان پناه  همایون  می رسد.   عدد   1000
در  ترافیک  و  نقل  و  حمل  هوشمند  سامانه  عنوان  تحت  مختلف 
به  اشاره  با  وی  است.  شده  نصب  اصفهان  شهر  15گانه  مناطق 
منطقه نصب  نیاز هر  با  متناسب  ترافیکی  دوربین های  انواع  اینکه 
می شود، افزود: مرکز کنترل ترافیک 24 ساعته در 3 شیفت کاری 
بر ترافیک شهر نظارت دارد و دوربین های مختلف تصاویر ترافیک 
را ضبط می کند. وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 200 دوربین 
ترافیکی در سطح شهر نصب شده است و در آینده قرار است این 
دوربین های ترافیکی به هزار عدد برسد تا بتواند 80 درصد شهر را 
پوشش دهد. مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره 
به محدوده طرح ترافیک زوج و فرد تصریح کرد: این مرکز محدوده 
این  می دهد،  پوشش  را  ترافیک  عالی  شورای  مصوبه  فرد  و  زوج 
محدوده از شمال به خیابان های عبدالرزاق و مسجد سید، از جنوب 
به خیابان های  از غرب  و مطهری،  اسماعیل  به خیابان های کمال 
آیت اهلل کاشانی و چهار راه هفتم محرم و از شرق به خیابان نشاط 
اینکه  به  اشاره  با  یزدان پناه  می شود.  ختم  علی)ع(  امام  میدان  و 
محدوده زوج و فرد بر اساس مرکز کنترل و ترافیک نظارت می شود، 
جنوب  سمت  از  فرد  و  زوج  محدوده  است  قرار  نشان کرد:  خاطر 
توسعه یابد؛ البته اکنون در مرحله مطالعات است و پس از نهایی 

شدن، این محدوده از سوی مرکز کنترل ترافیک نظارت می شود.

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران 
اصفهان افتتاح شد

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران و سالن ورزشی دانشکده فنی 
و حرفه ای سروش اصفهان با حضور رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای 
مردم  نمایندگان  از  یکی  و  دانشگاه  این   7 منطقه  رئیس  کشور، 

اصفهان در مجلس شورای اسالمی افتتاح شد.
دختران  حرفه ای  و  فنی  آموزشکده  وطن،  کیمیای  گزارش  به 
رئیس  کشور،  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  رئیس  حضور  با  اصفهان 
بود  استانی  تنها  اصفهان  افتتاح شد.استان  دانشگاه  این   7 منطقه 
در  ادامه  برای  و حرفه ای  فنی  آموزشکده  فاقد  تا سال 1392  که 
مقطع تحصیلی کاردانی برای دانش آموزان دختر هنرستانی بود که 
این آموزشکده تازه تاسیس با دو رشته معماری و انیمیشن و 67 
دانشجو از سال 92 آغاز به کار کرده است و هم اکنون تعداد این 
دانشجویان به 320 نفر رسیده است.سالن ورزشی دانشکده فنی و 
حرفه ای سروش اصفهان نیز ظهر امروز در کنار آموزشکده فنی و 
توسط  اصفهان  گلستان  خیابان  در  واقع  اصفهان  حرفه ای سروش 
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و با حضور رئیس منطقه 7 
حرفه ای  و  فنی  آموزشکده  ورزشی  شد.سالن  افتتاح  دانشگاه  این 
سروش اصفهان، هزار و 300 مترمربع مساحت دارد که با هزینه ای 
بالغ بر دو میلیارد تومان به بهره برداری کامل رسیده است؛ کلنگ 
این ورزشگاه در سال 1383 بر زمین خورده اما متاسفانه به دلیل 
عدم اختصاص بودجه کافی، بهره برداری از آن به طول انجامیده و 

در سال 1394 افتتاح شده است.

رد شهر و استانها 4

یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: با ادامه روند 
کنوني آلودگي  هوا ممکن است در اصفهاني که روزي بهشت زمین 
بود، دیگر حتي هیچ گیاهی رشد نکند. احمد خاتون آبادی اظهار 
کرد: در اصفهان معموال از نیمه آذر تا نیمه دی ماه پدیده اینورژن رخ 
می دهد و گاهی بیش از این نیز ادامه می یابد؛ به علت اینکه اصفهان 
در یک دشت وسیع و کاسه مانند واقع شده است و صنایع اغلب در 
باالدست این شهر قرار مي گیرند و باد غالب در اصفهان از غرب به 
شرق است؛ بنابراین وضعیت آالیندگی در شهر اصفهان مخصوصا در 

زمان اینورژن مشکل ساز می شود. 
وی افزود: اصفهان به دلیل اینکه در منطقه ای کوهستانی قرار ندارد 
تهویه هوا در آن رخ نمی دهد؛ اما برخالف اصفهان، در تهران به دلیل 
اینکه این شهر بر یک مخروط افکنه ایجاد شده، باد کوهستانی وجود 
دارد و اگر احداث ساختمان های جدید در غرب این شهر رخ نمی داد، 
قطعا هوای تهران از نظر آلودگی بسیار بهتر از اصفهان بود. این عضو 
هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه تهران دارای یک 
سیر تصفیه هواست، اما اصفهان از چنین سیری به دلیل موقعیت 
جغرافیایی محروم است، ادامه داد: زمانی که باد در اصفهان می وزد، 
آلودگی هوای شهر کاسه مانند اصفهان دور این شهر می چرخد و اگر 
وزش شدید باشد، آلودگی ها به سمت شرق اصفهان حرکت می کند.

««آلوده ترين نقاط اصفهان
ایستایی هوا در اصفهان مشخص  ادامه داد: وضعیت  خاتون آبادی 
منطقه  چمران،  بزرگراه  خرازی،  بزرگراه  مانند  مناطقي  و  است 
غرضی، میدان آزادی و کوه صفه مناطقی هستند که هوا در آن ها 
ایستایی دارد؛ این موضوع را خیلی واضح می توان از پرتال اداره کل 

محیط زیست اصفهان متوجه شد؛ همواره این مناطق از بیشترین 
میزان آالیندگی در شهر اصفهان رنج می برند.

«« باران اسيدي چيست؟
خاتون آبادی به باران اسیدی و منابع آن اشاره کرد و گفت: کارخانه ها، 
خودرو و کامیون ها به همراه وسایل دارای دودکش با منبع سوخت 
فسیلی، مازوت، ذغال سنگ و مواد نفتی دو نوع ماده اکسید گوگرد و 
نیتروژن تولید می کنند که با رطوبت پاییزی و زمستانی و همچنین 
نور خورشید ترکیب شده و یک فرآیند فوتوشیمیایی اتفاق می افتد و 
این اکسیدها به باران تبدیل می شوند. وی افزود: متاسفانه زمانی که 
اکسید نیتروژن به اسیدسولفوریک و اسید نیتریک تبدیل می شود، 
آنگاه بارانی که باید برای اصفهان رحمت باشد، موجب زحمت شده 
و مزارع کشاورزی، گنبدهای فیروزه ای شهر و باغات را به نابودی 
می کشاند. اگر می بینیم امروز همواره کارگاه های مرمت کاشی های 
مسجد امام )ره( همواره برپا است، دلیلی جز تاثیر باران های اسیدی 

بر این کاشی ها ندارد.  
این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از وجود غبار اسیدی 
خبر داد و گفت: گازها و بخارهایی که از دستگاه هایی با سوخت 
فسیلی خارج می شوند، خیلی افزایش ارتفاع پیدا نمی کنند و اگر 
باران نیاید، به غبار اسیدی تبدیل می شوند. غبار اسیدی به نمای 
ساختمان ها، بقایای سنگی می چسبد و موجب فرسایش و کاهش 
عمر مفید این مصالح می شود. همچنین غبار اسیدی بر چرم، کاغذ 

و لباس افراد می چسبد و ایجاد آسیب می کند.
««گياه در اصفهان رشد نمی کند

خاتون آبادی ادامه داد: اکثر شهرهای بزرگ و صنعتی جهان مورد 

هجوم غبار اسیدی قرار گرفته اند؛ برای مثال لندن در سال 1952 
این موضوع موجب  مورد هجوم شدید غبار اسیدی قرار گرفت و 
مرگ زودرس چهار هزار نفر شد، چنین حادثه اي باعث شد مسئوالن 
لندن در جهت پیشگیری از آلودگی هوا اقدامات مهم و موثری انجام 
محسوب  جهان  سالم  شهرهای  جمله  از  لندن  شهر  امروز  دهند؛ 

می شود. 
وی با اشاره به اینکه مواد آلوده کننده هرچه بیشتر در هوا بمانند 
ترکیبات ثانویه ای مثل اسید ایجاد می کنند، گفت: در اصفهان به 
دلیل حالت ایستایی هوا همواره مواد ثانویه مثل اسیدها تشکیل 
می شوند؛ این اسیدها به دلیل مقاومت زیاد در برابر وزش شدید باد 
جابجا می شوند و حتی می توانند صدها کیلومتر را بپیمایند. حتی 

توسط  می شود  ایجاد  خاورمیانه  جنگ های  از  که  آالینده ای  مواد 
بادهای شدید به کشور آورده می شوند. 

نظم  اسیدی  غبار  و  باران  کرد:  تصریح  محیط زیست  فعال  این 
طبیعت را به هم می زنند؛ برای مثال باران اسیدی، پس از فرود بر 
زمین، خاک ها را تغییر داده در دریاچه و رودخانه ها موجب هالکت 
اگر  می زنند. حتی  هم  به  را  گیاهی  اکوسیستم  و  می شود  آبزیان 
تاالب گاوخونی را احیا کنیم، باران اسیدی تنوع زیستی آن را نیز 
در  که  اصفهانی  کرد:  تاکید  خاتون آبادی  می کند.  تهدید  به شدت 
سفرنامه ناصرخسرو و شاردن به بهشت هوای روی زمین معروف 
 بود، اگر همین روند ادامه پیدا کند، محل رویش هیچ گیاهی نخواهد 

شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: 

باران اسیدی همچنان اصفهان را تهدید می کند
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 « گشتی در اخبار
فرمانده انتظامی استان یزد:

کاهش 1۹ درصدی سرقت در یزد
فرمانده انتظامی استان یزد از کاهش 19 درصدی سرقت در یزد از ابتدای سال 
جاری تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: همکاری خوب مردم یزد با پلیس، عامل 
پایش جرایم  در کمیسیون  کاکاوند،  ایرج  است. سردار  اصلی کاهش سرقت ها 
استان یزد با بیان اینکه جرایم مرتبط با مواد مخدر و سرقت، عمده ترین جرایم 
احساس مسئولیت  با  داشت: خوشبختانه  اظهار  را شامل می شوند،  یزد  استان 
پلیس در قبال مردم و اموال آنها و همکاری مردم یزد با پلیس، میزان سرقت ها 
در این استان 9 درصد کاهش یافته است. وی عنوان کرد: سرقت یک پدیده 
اموال مردم  به  است که متجاوزان  این  واقعیت  نیست؛  به عصر جدید  منحصر 
از روش های غیرقانونی برای سلب مالکیت و ثروت مادی دیگران به نفع خود 
استفاده می کنند. کاکاوند با بیان اینکه پلیس در قبال مردم مسئولیت قانونی 
با هدفمند شدن گشت ها،  نیز تالش کرده  پلیس  تصریح کرد:  دارد،  و شرعی 
افزایش سرعت و دقت در پیگیری سرقت ها و ... حافظ جان و مال مردم باشد. 
فرمانده انتظامی استان یزد از سرقت به عنوان یک آسیب اجتماعی یاد کرد و 
ادامه داد:  سرقت در زمره آسیب های اجتماعی است که می توان با یک مطالعه 

علمی و دقیق، راه های پیشگیری و کاهش آن را شناسایی کرد.

معاون استاندار کرمان تاکید کرد:
لزوم ترویج فرهنگ کارآفرینی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان بر لزوم ترویج فرهنگ کارآفرینی در 
جامعه تاکید کرد و خواستار به کارگیری مکانیزمی جدید در این خصوص شد. محمدرضا 
فتوت در جلسه رفع مشکالت مراکز مشاوره و کارآفرینی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ 
کارآفرینی در جامعه، اظهار کرد: مراکز مشاوره و کارآفرینی می توانند در این خصوص 
بسیار تاثیرگذار باشند؛ ضمن اینکه در این خصوص باید به مسایل اقتصادی نیز توجه 
شود. وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و بازاریابی به صورت رایگان 
در مدارس، گفت: امیدواریم این قبیل حرکات ادامه دار باشد. معاون توسعه مدیریت و 
منابع انسانی استاندار کرمان، خواستار ارایه مکانیزمی جدید برای این منظور شد و ادامه 
داد: تاکنون 75 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری در استان کرمان منعقد شده 
است. وی با اشاره به لزوم بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه گذار در استان کرمان 
تصریح کرد: باید موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری برطرف شود. وی از بروکراسی 
اداری به عنوان یکی از این موانع یاد کرد و افزود: با پیگیری های صورت گرفته، بخشی از 
این مشکالت برطرف شده است. فتوت با تاکید بر لزوم توانمندسازی مددجویان کمیته 
امداد اظهار کرد: خوشبختانه امروز بحث خود اشتغالی در کمیته امداد پررنگ تر از پیش 

شده است.

معاون فرهنگی اداره  ورزش و جوانان استان: 
 شکل گیری مجمع خیران ازدواج

در چهار محال و بختیاری
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره  کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری با 
اشاره به اهمیت تسهیل در امر ازدواج، گفت: مجمع خیران ازدواج استان در حال 
شکل گیري و به ثبت رساني رسمي است. حسین زمانی اظهار کرد: قرار است مجمع 
خیران ازدواج، با هدف کمک به تسهیل در امر ازدواج جوانان با حضور جمعي از 
فعال شوند  نیز  تشکل هاي شهرستاني  و  تشکیل  استان،  و شخصیت هاي  خیران 
تا ضمن هماهنگي و همفکري بیشتر میان سازمان هاي مردم نهاد و موسسه های 
خیریه فعال در تهیه جهیزیه یا کمک به ازدواج جوانان، برخي ایده ها و اندیشه هاي 
جدید در حوزه این حوزه را نیز عملیاتي کند. وي افزود: ارگان بنیاد ازدواج در 
استان و شهرستان متشکل از هیئت امنا و هیئت مدیره و بازرسان خواهد بود که 
در چارچوب اساس نامه تعریف شده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است. زمانی 
خاطر نشان کرد: در حال حاضر تشکل هاي مختلف مردمي در بخش هاي فرهنگي 
یا تامین جهیزیه و وام یا سایر نیازهاي مزدوجین مشغول فعالیت هستند؛ هدف از 
تشکیل مجمع خیران ازدواج این است که بتواند فعالیت هاي فعلي در حال انجام را 
با هم مرتبط کند و با همفکري بیشتر و هماهنگي بهتر از فرصت ها و استعدادهاي 
نهفته موجود استفاده حداکثري را به عمل آورد و از وجود سایر خیران و فعاالن 

این حوزه استفاده بیشتري شود.

اجرائيه 
شماره اجرائیه: 9410420361700437 شماره پرونده: 9409980361700539 شماره 
 بایگانی شعبه: 940587 تاریخ تنظیم: 1394/10/09 مشخصات محکوم له: نام: میالد 
نام خانوادگی: رضایی نام پدر: محسن نشانی: اصفهان- خیابان پروین- خ حکیم شفایی دوم- 
رو به روی رستوران سی گل- نبش خیابان معلم- جنب پیرایش فرزاد- پ 336 مشخصات 
محکوم علیه: نام: اکبر نام خانوادگی: صفری ریزی نام پدر: امرااهلل نشانی: مجهول المکان 
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090361703540 
و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9409970361701107 محکوم علیه محکوم است به 
-629327 شماره  چک  )وجه  خواسته  اصل  بابت  ریال   60.000.000 مبلغ  پرداخت 

و  تعرفه  طبق  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال   3/003/000 مبلغ  نیز  93/02/10(و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت هنگام پرداخت براساس شاخص اعالمی از 
 سوی بانک مرکزی در حق خواهان و نیز پرداخت حق االجرای دولتی در حق صندوق

 دولت. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- 
سیدرضا عسگری. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روز مفاد 
آن را بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث د ارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از دعوای اعسار به ضمیمه 
بازداشت  علیه  به درخواست محکوم  واال  نماید  ارائه  مقام قضائی  به  اعسار  دادخواست 
می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم  کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم و حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 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 برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6-چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
)تبصره 1 ماده 3  بود.  یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد  یا تودیع وثیقه  له 
عمومی  دادگاه   28 شعبه  الف  م  مالی 1394( 28603/  محکومت  اجرای  نحوه  قانون 

)حقوقی( اصفهان

اجرائيه
 9309980350100668 پرونده:  شماره   9410420350100472 اجرائیه:  شماره 
له:  محکوم  مشخصات   1394/10/13 تنظیم:  تاریخ   930756 شعبه:  بایگانی  شماره 
خمینی-  امام  خیابان  اصفهان-  نشانی:   - پدر:  نام  خلیلی  نام خانوادگی:  سیامک  نام: 
علیرضا  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات  دوم  طبقه  الله-  بن  فتح(-  )ش  پرتمان-  مادی 
درخواست  بموجب  به:  محکوم  المکان  مجهول  نشانی:  پدر:-  نام  موثقی  نام خانوادگی: 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090350102693 و شماره دادنامه غیابی مربوطه 
مبلغ 90.000.000  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970350100322
ریال بابت اصل خواسته مبلغ 2760000 بابت هزینه دادرسی و مبلغ 840000 ریال 
نرخ   مبنای  بر   93/1/25 تاریخ  از  تادیه  خسارت  2-پرداخت  آگهی  نشر  هزینه  بابت 
تورم لغایت وصول بر اساس  شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له 
3-پرداخت مبلغ 4500000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. مدیر دفتر 
دادگاه حقوقی شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- حمید رضا ناظمی. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 
3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه ندادند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد و 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول و به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 

نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث د ارد و کلیه مطالب او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم علیه بازداشت می شود )مواد 
اعالم   از  مالی1394(. 4-خودداری محکوم علیه  اجرای محکومیت  نحوه  قانون  8 و 3 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم و حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 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 ادعای دین به 
نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومت 

مالی 1394(28601 / م الف شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

اجرائيه
 9209980350101260 پرونده:  9410420350100473شماره  اجرائیه:  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 921311 تاریخ تنظیم: 1394/10/13 مشخصات محکوم له: نام: 
محمد نام خانوادگی: منتظری نام پدر:- نشانی: اصفهان- خیابان آتشگاه - خرمافروشی 
 - پدر:  نام  جابری  نام خانوادگی:  سیاوش   -1 نام:  علیهم:  محکوم  مشخصات  منتظری 
تعالی  بسمه  به:  محکوم  عشقی  نام خانوادگی:  مهران  نام:   -2 مجهول المکان  نشانی: 
به شماره 9410090350102692 و شماره  مربوطه  اجرای حکم  بموجب درخواست 
به 1-  تضامنی محکومند  به صورت  علیهما  دادنامه 9409970350100649 محکوم 
پرداخت مبلغ 210.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4.200.000 بابت هزینه 
از  تادیه  آگهی 2-پرداخت خسارت  نشر  بابت هزینه  ریال  مبلغ 880.000  و  دادرسی 
بانک  اعالمی  شاخص  اساس   بر  وصول  لغایت  تورم  نرخ   مبنای  بر   1390/8 تاریخ 
در  االجرا  بابت حق  ریال  مبلغ 10.500.000  3-پرداخت  له  محکوم  در حق  مرکزی 
حق صندوق دولت. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان- حمید رضا ناظمی. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف 
ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد. 3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
کلیه  و  مذکور  دقیق حسابهای  به همراه مشخصات  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و 
ثالث  از اشخاص  او  ارد و کلیه مطالبات  ثالث د  نزد اشخاص  به هر نحو  او  اموالی که 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود، )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
از  فرار  به منظور  اموال  اعالم  کامل صورت  از  مالی1394( 4-خودداری محکوم علیه 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی 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 برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومت مالی 1394( 28600/ م الف 

شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(اصفهان

اجرائيه
مشخصات  تنظیم:1394/09/15  تاریخ    9410420350100422 اجرائیه:  شماره 
نام پدر:- نشانی: خیابان  بهرامی کرکوندی  نام خانوادگی:  الرسول  نام: عبدل  محکوم له: 

ارتش-خیابان بهادری لشکر-ک ش تاجیک- پ 62 مشخصات محکوم علیهم: نام: علی 
نام خانوادگی: وصالی شعاع  پدر: - 2-نام: حسن  نام  نام خانوادگی: مجمل صادقی  اکبر 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم  مجهول المکان  دو  هر 
محکوم   9309970350101743 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410090350102320
بابت  ریال   244.580.000 مبلغ  1-پرداخت  به  محکومند  تضامنی  صورت  به  علیهما 
تادیه  خسارت  2-پرداخت  دادرسی  هزینه  بابت   75.340.000 مبلغ  و  خواسته  اصل 
مبلغ مذکور بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 1392/11/27 لغایت وصول بر اساس شاخص 
اعالمی بانک مرکزی در حق محکوم له 3-پرداخت مبلغ 12.229.000 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت. )ضمنا رای صادره غیابی است(مدیر دفتر دادگاه حقوقی 
علیه  محکوم  ناظمی.  رضا  حمید  اصفهان-  شهرستان  حقوقی  عمومی  1دادگاه  شعبه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی( 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3-مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه ندادند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول و به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث د ارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مقام  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه  اعسار  دعوای  از  قبل  سال  یک  زمان  از  مذکور 
قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم علیه بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون 
از اعالم  کامل صورت  نحوه اجرای محکومیت مالی1394( 4-خودداری محکوم علیه 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی 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 برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.)ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
مالی  اجرای محکومت  نحوه  قانون  ماده 3  )تبصره 1  بود.  علیه خواهد  توسط محکوم 

1394( 28599/ م الف شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( اصفهان

اجرائيه
 9409986825300141 پرونده:  شماره   9410426825300278 اجرائیه:  شماره 
له:  محکوم  مشخصات   1394/10/10 تنظیم:  تاریخ    940171 شعبه:  بایگانی  شماره 
بلوار  نشانی:اصفهان- فوالد شهر-  پدر: کوچک علی  نام  امینی  نام خانوادگی:  نام: جمعه 
1-اصغر  نام:  علیهم:  محکوم  مشخصات   135 پالک   -2 کرخه  مطهری-خیابان  شهید 
نام پدر: - نشانی: اصفهان- خیابان جی-کوچه 7 تیر- پالک 23  نام خانوادگی:کاشنی 
2-نام: مرتضی نام خانوادگی: مطاع نام پدر: محمود نشانی: اصفهان- خیابان هزار جریب- 
کوی آزادگان- پالک 39 محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9409976825300867 محکوم علیهم محکومند به نحو تساوی 
به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت وجه کالهبرداری شده به مبلغ14000.000 ریال 
تا زمان رد اصل مال در حق محکوم له پرداخت و حق االجرا نیز  از تاریخ 83/2/30 
پس از محاسبه خسارت تاخیر توسط اجرا وصول می گردد. مدیر دفتر دادگاه حقوقی 
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- اسماعیل صادقی هاردنگی. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3-مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد و مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث د ارد 
و کلیه مطالب او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم علیه بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون 

از اعالم  کامل صورت  نحوه اجرای محکومیت مالی1394( 4-خودداری محکوم علیه 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی 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 ادعای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومت مالی 1394( 28589/ م الف شعبه 31 دادگاه 

عمومی )حقوقی( اصفهان

اخطار اجرايی
تاریخ: 94/10/13 پیوست 494/94 مشخصات محکوم علیه: نام: حسن نام خانوادگی: شیریان 
خانوادگی:کریمی  نام  اصغر  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
نشانی محل اقامت: زینبیه دارک کوی طالب محکوم به: به موجب رای شماره 478 تاریخ 
به:  است  علیه محکوم  اصفهان محکوم  اختالف شهرستان  94/7/29 حوزه 16 شورای حل 
پرداخت مبلغ 1.460.000 ریال بابت اصل خواسته و 255.000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 771681 . 1390/03/25 تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به  در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا ماده 34 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم 
باید  نداند،  به اجرای مفاد اجرائیه  قادر  را  باشد و در صورتی که خود  از آن میسر  به 
ظرف مهلت مزبور صورت  جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
 ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره: 28572/ م الف شعبه 16 مجتمع شماره دو شهرستان

 اصفهان

احضار متهم
 9409980365600742 پرونده:  شماره   9410100354304753 ابالغیه:  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 940596 تاریخ تنظیم: 94/10/12 محاکم کیفری دو دادگستری 
کالسه  پرونده  در   940742 شماره  کیفرخواست  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
9409980365600742 برای امیر هاشمی به اتهام توهین به اشخاص عادی و تهدید 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1395/01/24 ساعت 12:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 344  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن 
متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  مراتب یک  کیفری  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی 
صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع 
م  شماره 28592/  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  عدم حضور، 
اصفهان )117 جزایی سابق(- احسان  الف دادگاه شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر 

فدایی

احضارمتهم
پرونده:9409980359500372  شماره  ابالغیه:9410100354304795  شماره 
کیفری  محاکم  تنظیم:1394/10/13.  940722تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره 
درپرونده  شماره940392   کیفرخواست  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دودادگستری 
اتهام  به  فرزند:جمشید  آباد   در  زاویه  برایفاطمه  کالسه9409980359500372   
ارجاع و وقت  این شعبع  به  به موضوع  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی  کالهبرداری 
به  عنایت  است.با  گردیده  تعیین   08:30 ساعت   1395/02/18 مورخ  برای  رسیدگی 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون  مجهول 
تا  امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر  آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در 
است. گردد.بدیهی  دادگاه حاضر  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت 

در صورت عدم حضورومطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.شماره 
الف م /28593  دادگاه شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهراصفهان )117 جزایی 

سابق(-احسان فدایی



تاالرهنربه»بنبست«میرسد
نمایش » بن بست« به کارگردانی رادمهر کشانی در 
تاالر هنر اصفهان بر روی صحنه رفت. کارگردان این 
نمایش، ضمن اعالم این خبر گفت: این نمایشنامه 
اثری کالسیک از »ریچارد پارسونز« است که توسط 
کشانی  رادمهر  است.  شده  ترجمه  رجبی  بهرنگ 
افزود: بن بست به روایت داستانی درباره یک مرد 
از  پیچیده  و  خاص  تصوراتی  که  می پردازد  جوان 

دنیای اطرافش دارد. این داستان تماشاچی را با مراحل مختلفی از اندیشه 
و زندگی این فرد مواجه می کند و با ایجاد تغییراتی ناگهانی در متن قصه به 

نوعی به غافل گیری مخاطب می پردازد. 
وی از اجرای این نمایش بر روی سن سالن اصلی تاالر هنر خبر داد و گفت: 
طراحی صحنه از ویژگی های خاص این نمایش است که ساختاری متفاوت 
دارد و همراه با شیوه روایتی رئال مخاطب را بر روی سن اصلی قرار داده است 
و او را از نزدیک با روایت داستان همراه می کند. به همین دلیل نیز ظرفیت 
بودی  نمایش »همونی که  اجرا محدود است. کارگردان  تماشاچیان در هر 
باش«، با اشاره به اینکه گروه تئاتر پژوهش، تاکنون نمایش های مختلفی را در 
ژانرهای متفاوت به اجرا در آورده، عنوان کرد: این گروه از سال 82 تاکنون 
تئاتر  تا به ورطه یکنواختی در سبک و ژانرهای مختلف  تالش کرده است 
دچار نشود و با اجرای نمایش های مختلف در ژانر کمدی، درام، کالسیک و 
... مخاطب را با این تنوع همراه کند. وی همچنین از حمایت مسئوالن تاالر 
هنر و مدیران سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان از تئاتر سخن گفت 
و یادآور شد: در حال حاضر و با وجود محدودیتی که در زمینه سالن و آمفی 
تئاتر در اصفهان وجود دارد، تاالر هنر تنها سالن مناسب برای اجرای تئاتر در 
اصفهان است؛ اگر حمایت مسئولین آن نبود، همین تعداد تئاتر هم در اصفهان 
به روی صحنه نمی رفت. گفتنی است، نمایش » بن بست« تا 9 بهمن ماه از 

ساعت 19 در تاالر هنر اصفهان، واقع در میدان الله اجرا می شود.

دلنوشتهرییسسازمانسینماییبرای
مدافعانحرم
با  سینمایی  سازمان  رییس  ایوبی  اهلل  حجت 
»عمار«  فیلم  جشنواره  ششمین  در  حضور 
نوشت.  حرم  مدافعان  برای  را  نوشته ای  دل 
سینمایی  سازمان  رییس  دل نوشته  متن 
فرزند  تعالی،  »بسمه  است:  زیر  شرح  به 
حضور  توفیق  که  کسی  عنوان  به  عزیزم 

غبطه  شما  مظلومیت  به  داشتم،  اندک  ولو  را  نبرد  جبهه های  در 
بدرقه  عمومی  مراسمی  در  جبهه  به  رفتن  هنگام  ما   می خورم. 

می شدیم.
 همه می دانستند که به جبهه می رویم؛ ولی شما آرام، بی هیاهو و فرسنگ ها 
دور از خاک ایران عزیز، مظلومانه قدم به جبهه های حق گذاشتید؛ به 
شما غبطه می خورم. ما این روزها در تدارک برگزاری جشنواره فیلم 
فجر هستیم؛  در کمال آرامش بدون هیچ دغدغه ای.  بدانید که می 
دانیم که این آرامش را مدیون شما هستیم؛ مدیون صبر خانواده هایتان. 
»حجت اهلل می بوسم.  را  دستتان  بازگردید.  سالمت  به  که   انشاهلل 

 ایوبی«
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گشتی در اخبار

رفهنگ و هنر

روزنامهگردی
دامون رشیدزاده

به  نگاهی  پنجشنبه ها  داریم  این پس قصد  از 
نشریات  در  هنری  فرهنگی  اتفاقات  مهم ترین 
اصفهان و کشور در هفته ای که گذشته است، 
روزنامه گردی  این  در  ما  با  باشیم.  داشته 
همراه وطن  کیمیای   پنجشنبه های 

 باشید.
««روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز در تاریخ 14 دی ماه تیتر 
و عکس یک خود را به دو رویداد فرهنگی هنری 
با عنوان  روزنامه  این  تیتر یک  داد.  اختصاص 
»آغاز فرایند طراحی برند ملی گردشگری ایران 
از اصفهان« به موضوع همایش برند گردشگری 
این  یک  عکس  همچنین  داشت؛  اختصاص 
دیوار  حق  در  نامهربانی  عنوان:  با  روزنامه 
مهربانی به موضوع دیوار مهربانی که اتفاقا این 
 روزها بسیار هم سر و صدا به پا کرده، پرداخته

 بود. 
مرحوم  از  کاریکاتور  چند  چاپ  اینها  درکنار 
اینانلو هم از فعالیت های خوب فرهنگی هنری 

این روزنامه در هفته گذشته بود.
««روزنامه اصفهان زیبا

روزنامه اصفهان زیبا نیز روز دوشنبه 14 دی با 
مطلبی تحت عنوان »گریز رندانه مدیری« به 

موضوع سریال درحاشیه 2 پرداخته بود. 
««روزنامه نصف جهان

اصفهان  در  علیزاده  حسین  کنسرت  خبر 
فجر،  فیلم  جشنواره  پرکار  بازیگران  و 
هنری  و  فرهنگی  تیترهای  امسال 
ماه دی   16 تاریخ  در  جهان  نصف   روزنامه 

 بودند. 
««روزنامه نسل فردا

نام آشنای  کارگردان  فتحی  با حسن  گفت وگو 
سریال  با  روزها  این  که  تلویزیون  و  سینما 
است،  درخشیده  خوش  حسابی  شهرزاد 
نسل  هنری  و  فرهنگی  مطلب  مهم ترین 
شد؛  چاپ  ماه  دی   16 که  بود  فردایی ها 
عکس  عنوان  به  نیز  فتحی  از  عکسی  البته 
چاپ به  روز  همان  در  روزنامه  این   یک 

 رسید.
عکس  نیز،  هفته  همین  شنبه  روز  البته   
حاشیه  در  سریال  به  فردا  نسل  روزنامه  یک 
با  نیز  گویی  گفت و  و  داشت  اختصاص   2
شده  انجام  سریال  این  عوامل  از   برخی 

بود.

اشکان مزیدی
رویداد  بزرگ ترین  آغاز  به  ماه  یک  از  کمتر 
و  اخبار  و  است  مانده  باقی  کشور  سینمایی 
ایران  هنری  صنعت  پرمخاطب ترین  حواشی 
روز به روز پر رنگ تر و حجیم تر می شود. موج 
این اخبار از روز یکشنبه و بعد از اولین نشست 
رسانه ای محمد حیدری دبیر سی و چهارمین 
خود  به  تازه ای  شکل  فجر  فیلم  جشنواره 
گرفت و در این میان حواشی مربوط به پوستر 
جشنواره توجهات زیادی را به خود جلب کرده 
است. از خرق عادت طراح پوستر در استفاده از 
در  اشتباه  و  شکیبایی  زنده یاد خسرو  کاراکتر 
درج سال برگزاری جشنواره به تقویم میالدی 
عنوان  سر  بر  گذشته  روز  دو  یکی  جنجال  تا 
عنوان  به  برزگر  مجید  بین  که  اصلی  طراح 
صاحب ایده و بزرگمهر حسین پور تصویرپرداز 

این پوستر شکل گرفته است.
در  بدسلیقگی  یا  برنامه ریزی  ضعف   »»

مدیریت
اینکه چه  از  فارغ  این هیاهوی خبری،  در  اما 
کسی مستحق عنوان طراح اصلی پوستر است 
یا بحث های شکل گرفته درباره کیفیت و نحوه 
اجرای این پوستر، نکته ای جا مانده که کمتر 
نه  که  ضعفی  است.  کرده  توجه  آن  به  کسی 
به طراح و صاحب ایده برمی گردد و نه متوجه 

مجری این پوستر است؛ بلکه در سطحی باالتر 
ضعف برنامه ریزی یا بدسلیقگی در مدیریت این 

پروژه را نشانه می رود.
««استفاده از کارکتر انسانی

حسین پور  بزرگمهر  و  برزگر  مجید  محصول 
قبلی  دوره  سه  و  سی  با  بزرگ  تفاوت  یک 
انسانی  کاراکتر  از  استفاده  آن  و   دارد 
امسال  نماد  عنوان  به  شکیبایی–  یاد  –زنده 
توضیح  در  برزگر  است.  فجر  فیلم  جشنواره 
ماجرا این طور بیان می کند که به دنبال ارایه 
بسیاری  پیرو  و  است  بوده  متفاوت  کار  یک 
عکس  که  کن  همچون  دنیا  جشنواره های  از 
بازیگران مهمی مانند مارچلو ماسترویانی روی 
نهایی  نتیجه  به  می گیرد،  قرار  اصلی  پوستر 
از  است؛  رسیده  شکیبایی  نقاشی  از  استفاده 
سوی دیگر حسین پور نیز این طرح را خالقانه 
ارزیابی کرده و می گوید: متأسفانه در ایران تا 
به حال از این سبک استفاده نشده؛ اما وقتی در 
همه جای دنیا روال این گونه است، برای ایران 
خوب می شود تا از این جریان کناره گیری نکند.

««توجیه یا تکریم
این ایده شاید در نگاه اول دلپذیر می نماید؛ اما 
دبیر  و  مدیریتی  تیم  عملکرد  بعد  به  اینجا  از 
چرا  است؛  تردید  مورد  فجر  فیلم  جشنواره 
که طراح بر مبنای وظیفه خود مخیر به ارایه 

ایده های مختلف و طبیعتا متفاوت است؛ اما آیا 
در نهایت این تصمیم نباید رابطه ای منطقی با 
روح حاکم بر جشنواره داشته باشد؟ آیا پوستر 
مهم ترین  نماد  عنوان  به  فجر  فیلم  جشنواره 
در  سال  سال های  که  کشور  هنری  رویداد 
آرشیو ذهنی دوستداران سینما می ماند، نباید 
پیوندی حداقلی با اتفاقاتی که در آن می گذرد 

داشته باشد؟

ایده تجلیل و بزرگداشت از هنرمند بزرگی چون 
به خودی خود  این شکل  به  خسرو شکیبایی 
یادآوری  و  تجلیل  این  آیا  اما  نیکوست؛  بسیار 
نباید با اختصاص بخشی حتی کوچک و فرعی 
به آثار و زندگی شکیبایی و نقش او در سینمای 
ایران همراه شود تا این شائبه پیش نیاید که 
توجیه طرح  برای  وسیله ای  انتخاب صرفا  این 

برگزیده است.

تلویزیون هستیم و نه توان  »ما نه رقیب 
رقابت با آن را داریم.« 

رشیدپور  رضا  سخنان  از  بخشی  این 
شب«  در  »دید  برنامه  درباره   که  است 
اجتماعی  شبکه های  در  روزها  این  که 
مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است، 
به  همچنین  رشیدپور  می شود.  عنوان 
شده  ایجاد  حواشی  درباره   مطالبی  بیان 
اخیر  هفته های  در  برنامه  این  پیرامون 
برنامه   87 سال  که  مجری  این  پرداخت. 
»مثلث شیشه ای« را از شبکه تهران راهی 
»دید  برنامه  با  روزها  این  می کرد،  آنتن 
در شب« که تقریبا سبک و سیاق همان 
برنامه را دارد، بار دیگر توانسته مخاطبان 
او  کند.  جذب  خود  به  را  توجهی  شایان 

کردم،  عرض  اول  روز  از  من  کرد:  اظهار 
توان  نه  و  هستیم  تلویزیون  رقیب  نه  ما 
رقابت با آن را داریم یا حداقل نیت ما این 
نیست؛ ولی خوشحالم که مردم دنبال یک 
خوراک فرهنگی سالم و پرمحتوا هستند. 
این نشان دهنده  عزت مردم در اندیشیدن 
است؛ مردم ما خیلی خوب فکر و تحلیل 

می کنند.
در  است  مدتی  که  تلویزیونی  مجری  این 
صدا  به  خطاب  ندارد،  فعالیت  تلویزیون 
را  کرد: من همیشه خودم  اظهار  و سیما 
دایره  از  فرزندی  و  سیما  و  صدا  نیروی 
هنرمندان این مجموعه می دانم؛ هر وقت 
هم الزم باشد با کمال میل در صدا و سیما 

کار خواهم کرد.

شهید،  یک  زیست  گفت:  صادقی  حبیب اهلل 
با  که  انسان هایی  است؛  هنرمندانه  رفتاری 
یک  رساندن  پیروزی  به  برای  خالی  دست 
اعتقاد و به یک معنا در مقابل 36 کشور و 
لشکری که در جهان علیه ملت ما قیام کردند، 
ایستادند.  فداکارانه  و  مردانه  سال  هشت 
برگزاری کنگره سراسری 2000  با  همزمان 
شهید هنرمند در تهران، آثار شهدای هنرهای 
روز در  به مدت سه  از 29 دی ماه  تجسمی 
درمی آید.  نمایش  به  ایران  هنرمندان  خانه 
صادقی -نقاش و گرافیست- درباره برگزاری 
 2000 سراسری  »کنگره  تجسمی  بخش 
شیدایی«  »مشق  عنوان  با  هنرمند«  شهید 
یک  شهدا  گفت:  ایران  هنرمندان  خانه  در 
در  نکردند.  رها  را  وطن  خاک  از  میلیمتر 

تاریخ دفاع و جنگ های دنیا به نظر من دفاع 
بسیار  نمونه  یک  ما،  ساله  هشت  مقدس 
برگزاری  داد:  ادامه  او  است.  موفقیت آمیز 
»کنگره سراسری 2000 شهید هنرمند« کار 
این  به  باید  واقعا  و  است  ارزنده ای  و  جامع 
موضوع پرداخته می شد. این هنرمند با اشاره 
اظهار  شیدایی«  »مشق  تجسمی  بخش  به 
منظور  اما  هستند؛  عزیز  همگی  شهدا  کرد: 
در  که  بوده اند  هنرمندانی  پروژه،  این  در  ما 
حوزه تجسمی کارهای تاثیر گذار داشتند و در 
حوزه دفاع مقدس آثاری را آفریدند و در این 
راه نیز به مقام شهادت نایل شدند. برگزاری 
این نمایشگاه کار بسیار ارزشمند و ممتازی 
است که به همت شش نهاد مختلف صورت 

می گیرد.

چراهمیشهپوسترجشنوارهفیلمفجردردسرسازمیشود

حاشیههایناتمامیکپوستر

««؟؟؟؟؟

زیستیکشهید،رفتاریهنرمندانهاستخودمراصداوسیماییمیدانم

اخطار اجرایی
تاریخ:94/10/13شماره: 517 پیوست: 94 مشخصات محکوم علیه: 1-نام: صدیقه  
اقامت:  محل  نشانی  سلیمانی   نام خانوادگی:  غالمرضا  2-نام:  کارگر  نام خانوادگی: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: اصغر نام خانوادگی: کریمی نشانی محل 
اقامت: زینبیه دارک کوی طالب پالک 22 محکوم به: به موجب رای شماره 529  
علیه  محکوم  اصفهان  شهرستان:  اختالف  حل  شورای   16 حوزه   94/7/29 تاریخ 
محکوم است به: پرداخت مبلغ :2.240.000 ریال بابت اصل خواسته و240.000  
سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
89/5/26 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
باشد در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا. ماده 34  بر عهده اجرای احکام می 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
ندارد،  اگر مالی  و  اجرا تسلیم کند  به قسمت  را  مزبور صورت جامع دارایی خود 
 صریحا اعالم نماید. شماره: 28569/ م الف شعبه 16 مجتمع شماره دو شهرستان 

اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ: 94/10/13 شماره: 519 پیوست: 94 مشخصات محکوم علیه:1-نام: محسن 
له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  عطایی  نا م خانوادگی: 
طالب  کوی  دارک  زینبیه  اقامت:  محل  نشانی  کریمی  نام خانوادگی:  اصغر  نام: 
پالک 22 محکوم به: به موجب رای شماره 526 تاریخ 94/7/29 حوزه 16 شورای 
مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  علیه  محکوم  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و240.000   خواسته  اصل  بابت  ریال   50.000.000
 83/4/23  .  809345 سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  همچنین  و 
بر  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ  تا 
 34 ماده  االجرا.  حق  عشر  نیم  و  خواهان  حق  در  باشد  می  احکام  اجرای  عهده 
علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ندارد،  اگر مالی  و  اجرا تسلیم کند  به قسمت  را  مزبور صورت جامع دارایی خود 
 صریحا اعالم نماید. شماره: 28568/م الف شعبه 16 مجتمع شماره دو شهرستان

 اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ: 94/10/2 شماره: 311 پیوست: 94 مشخصات محکوم علیه:1-نام: عبدالرضا 
نام خانوادگی: بهلولوند 2-نام: سیال کاران اصفهان نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام: رضا نام خانوادگی: گرگعلی پور نشانی محل اقامت: بلوار 
شهید اشرفی اصفهانی رو به روی شهرداری منطقه 1 کوچه 106 سروستان محکوم 
اختالف  حل  شورای   39 حوزه   94/5/31 تاریخ   376 شماره  رای  موجب  به  به: 
شهرستان اصفهان محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 7.500.000 ریال 
بابت اصل خواسته و400.000  ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 374589 . 93/7/25 و نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  است ظرف  مکلف  علیه 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. شماره: 28567/م الف شعبه 39مجتمع شماره دو 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ: 94/10/13 شماره: 495 پیوست: 94 مشخصات محکوم علیه: 1-نام: سمیه 
محکوم له:  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  قاسمیان  نام خانوادگی: 
نام: اصغر نام خانوادگی: کریمی نشانی محل اقامت: زینبیه دارک کوی 45 جنب 

قرض الحسنه آل یاسین کوچه شهید مظاهری پالک 22 محکوم به: به موجب رای 
اصفهان  شهرستان  اختالف  شورای حل   16 حوزه   94/7/29 تاریخ    489 شماره 
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ :3.000.000 ریال بابت اصل خواسته و 
155.000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1394/6/8 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان و نیم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. شماره: 28574/ م الف شعبه 16 مجتمع شماره 

دو شهرستان اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9410426825300283 شماره پرونده: 9409986825300140 
محکوم له:  مشخصات  تنظیم:1394/10/10  تاریخ  شعبه:940170  بایگانی  شماره 
اصفهان-سه  نشانی:  پدر: کوچعلی  نام  امینی   نام خانوادگی:  نام: 1- جان محمد 
علیه:  محکوم  115مشخصات  -پالک  قربان  جان  -ک  کشاورزی  سیمین-خ  راه 
اصفهان-خیابان  نشانی:  محمود  پدر:  نام  مطاع  خانوادگی:  نام  مرتضی  نام:   -1
هزارجریب-کوی آزادگان-پالک 39    2-نام : اصغر نام خانوادگی: کاشانی نام پدر: 
مصطفی نشانی: اصفهان- خیابان جی-کوچه 7 تیر- پالک 23 محکوم به: بموجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9409976825300866 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت وجه کالهبرداری 
شده به مبلغ فوق از تاریخ 83/2/19 تا زمان رد اصل مال در حق محکوم له پرداخت 
شد. خواهد  وصول  اجرا  توسط  تادیه  تاخیر  محاسبه خسارت  از  پس  االجرا   حق 
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-

اسماعیل صادقی هاردنگی. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوٌم به بدهد 3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث د ارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
ارائه  به مقام قضائی  اعسار  اعسار به ضمیمه دادخواست  از دعوای  یک سال قبل 
نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394( 4-خودداری محکوم علیه از اعالم  کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی 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 برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
)ماده 21  یا هر دو مجازات می شود.  نقدی معادل نصف محکوم  یا جزای  شش 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
دادگاه عمومی )حقوقی( الف شعبه 31  مالی 1394(28590/م   اجرای محکومت 

اصفهان
دادنامه

شماره دادنامه: 9409970350100967 شماره پرونده: 9409980350100132 
کالسه  پرونده   1394/06/23 تنظیم:  تاریخ   940154 شعبه:  بایگانی  شماره 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه   9409980350100132
تصمیم نهایی شماره 9409970350100967 خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه 
با وکالت آقای جواد قاسمی گورتی فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان-خیابان شیخ 

مفید شرقی- مجتمع پایا-طبقه دوم جنوبی-دفتر آقای شیروانی خواندگان: 1-آقای 
المکان 2-آقای رحمت اهلل  امیرحسین صالحی فرزند مصطفی به نشانی: مجهول 
اعظمیان فرزند قدرت اله به نشانی استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه-

شاهین شهر-خیابان 20 فردوسی-کوچه 10 شرقی- پالک 5 3-آقای حجت اهلل 
اعظمیان فرزند قدرت اله به نشانی استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه-

شاهین شهر- خیابان 30 فردوسی-کوچه 10 شرقی-پالک 5 خواسته ها: 1.مطالبه 
وجه چک 2.مطالبه خسارت دادرسی 3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی بشرح ذیل انشاء رای می نماید. رای 
قاسمی  آقای جواد  وکالت  با  ثامن االئمه  اعتبار  تعاونی  دادگاه: در خصوص دعوی 
صالحی  امیرحسین  و  اعظمیان  اهلل   رحمت  و  اهلل  آقایان حجت  بطرفیت  گورتی 
فقره چک  بابت وجه یک  ریال  مبلغ 124.000.000  به  به خواسته مطالبه وجه 
به شماره 829189 مورخ 93/12/12 به انضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه  به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه 
از  دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در 
جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت 
ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابزاری خواهان مصون از ایراد و اعتراض 
مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان 
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 194.198.519 آیین 
ماده  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون   249.315.310.313 مواد  و  مدنی  دادرسی 
نظام حکم  استسفاریه مجمع تشخیص مصلحت  و  اصالحی صدور چک  قانون   2
بابت اصل  ریال  بپرداخت مبلغ 124.000.000  بر محکومیت تضامنی خواندگان 
خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از 
تاریخ چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهدآمد و 
پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان 
)حقوقی( عمومی  دادگاه  یک  شعبه  دفتر  مدیر  الف  28598/م  شماره  باشد.   می 

اصفهان

آگهی احضار متهم
پرونده:9409980364901322  شماره  ابالغیه:9410100354304802  شماره 
دو  کیفری  محاکم  تنظیم:1394/10/13.  940717تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره 941358  در پرونده 
کالسه 9409980364901322 برای محمد قجاوند  فرزند: عباس به اتهام توهین 
به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  عمدی  جرح  و  ضرب  و  عادی  اشخاص  به 
ساعت   1395/02/19 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع 
و عدم دسترسی  بودن  المکان  به مجهول  عنایت  با  است.  تعیین گردیده   08:30
دادگاه های  دادرسی  آئین  قانون  و 118  مواد 115  مقررات  اجرای  و در  متهم  به 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
بدیهی است در صورت عدم  انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.  اتهام 
حضور و مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. شماره: 28594 / م 
 الف دادگاه شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی سابق(- احسان

 فدایی
آگهی احضار متهم

شماره ابالغیه: 9410100354304703 شماره پرونده: 9309980364802169 
دو  کیفری  محاکم   94/10/10 تنظیم:  تاریخ   940736 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره932220  در پرونده 
کالسه 9309980364802169  برای افسانه احمدپور فرزند: رمضان علی به اتهام 
توهین به اشخاص عادی و مزاحمت تلفنی  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
ساعت   1395/01/14 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع 
و عدم دسترسی  بودن  المکان  به مجهول  عنایت  با  است.  تعیین گردیده   08:00
دادگاه های  دادرسی  آئین  قانون  و 118  مواد 115  مقررات  اجرای  و در  متهم  به 

دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از 
عدم حضور و مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.28591 /م الف 
 دادگاه شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی سابق(- احسان

 فدایی
اخطار اجرایی

قاسم  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات   94 پیوست   456 شماره:   94/10/13 تاریخ: 
المکان مشخصات محکوم له:  اقامت: مجهول  نام خانوادگی: اسکندری نشانی محل 
طالب  کوی  دارک  زینبیه  اقامت:  محل  نشانی  کریمی  نام خانوادگی:  اصغر  نام: 
پالک 22 محکوم به: به موجب رای شماره 484 تاریخ 94/7/29 حوزه 16 شورای 
مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  علیه  محکوم  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   165.000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   2.070.000
تا   1389/3/31  .  969248 سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  همچنین 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
قانون   34 ماده  االجرا.  حق  عشر  نیم  و  خواهان  حق  در  می باشد  احکام  اجرای 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
ندارد،  اگر مالی  و  اجرا تسلیم کند  به قسمت  را  مزبور صورت جامع دارایی خود 
 صریحا اعالم نماید. شماره: 28570/ م الف شعبه 16 مجتمع شماره دو شهرستان

 اصفهان

اخطار اجرایی
تاریخ: 94/10/13 شماره: 518 پیوست 94 مشخصات محکوم علیه: 1-نام: غالمرضا 
نام خانوادگی: جمشیدی 2-نام: اسماعیل نام خانوادگی: بابائیان نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: اصغر نام خانوادگی: کریمی نشانی محل 
رای  موجب  به  به:  محکوم   22 پالک  طالب  کوی  دارک  زینبیه  اصفهان  اقامت: 
اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   16 حوزه   94/7/29 تاریخ   530 شماره 
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 50.000.000 ریال بابت اصل خواسته 
و 240.000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید 803148 . 1386/8/12 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
نیم عشر  و  باشد در حق خواهان  احکام می  اجرای  بر عهده  بانک مرکزی  از سوی 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید. شماره: 28571/ م الف شعبه 16 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان
 آگهی ابالغ

شماره درخواست:9410460352800066 شماره پرونده: 9309980352800057 
شماره بایگانی شعبه: 931196 تاریخ تنظیم: 1394/10/13 خواهان: آقای اکبر پاینده 
فرزند رمضان دادخواستی به طرفیت خواندگان: آقان محمدعلی صالحیان-محمدرضا 
جهانگیری- بهمن پورحیدری- حسن ثابت- محمود زارعی و خانوم فاطمه حسن زاده 
به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان واقع در اصفهان/خیابان 
اصفهان/ استان  کل  دادگستری  نیکبخت/ساختمان  شهید  باال/خیابان  چهارباغ 

طبقه دوم /اتاق 216 ارجاع و طی کالسه بایگانی 931196 ثبت گردیده که وقت 
به علت  تعیین شده است.  رسیدگی روز چهارشنبه مورخ 94/11/28 ساعت 11 
مجهول المکان بودن خواندگان و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند. شماره 28606/م الف دفتر 

شعبه 102دادگاه کیفری دو اصفهان
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 اصغر قلندری :
جوانان  و  ورزش  اداره  رییس  خبری  درنشست 
گذشته  شنبه  سه  روز  عصر  که  اصفهان  شهرستان 
و  ورزش  کل  اداره  افتخارات  تاالر  در  ماه  15دی 
جوانان استان برگزار گردید، حسین زیبایی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به شهادت شهید آیت اهلل نمر باقر 
جامعه  گفت:  عربستان سعودی  رهبر شیعیان  النمر، 
سعود  آل  ظالمانه  حرکت  این  شهراصفهان  ورزش 
جوانان  و  ورزش  اداره  رییس  کند.  می  محکوم  را 
و  ورزش  ترویج  و  توسعه  بحث  به  اشاره  با  اصفهان، 
در  بی اخالقی  و  ورزشکاران  از  برخی  رفتاری  اصالح 
ورزش، به ویژه در فوتبال افزود: در نظام اسالمی که 
با  می طلبد  است،  ارزشمندی  بسیار  الگوهای  حاوی 
جهت  در  فعالیت هایی  دینی،  های  حوزه  تاسیس 
و  مدیران  مسئوالن،  ورزشکاران،  رفتاری  اصالح 
گونه  این  تکرار  از  تا  پذیرد  تماشاگران صورت  حتی 

بی اخالقی ها جلوگیری شود.
نخستین  برگزاری  درباره  توضیحاتی  ادای  با  وی 
 380 افزود:  اصفهان  باشگاه های  ورزشی  المپیاد 
در  ورزشی  رشته   530 در  مجوز  با  ورزشی  باشگاه 
بعضی  که  دارند  فعالیت  اصفهان  شهرستان  سطح 
تک رشته ای و بعضی هم در چندرشته  مختلف  فعال 

هستند.
حسین زیبایی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
و  پتانسیل  اصفهان،  شهرستان  کرد:  تاکید  اصفهان 
ظرفیت باالیی در حوزه ورزش دارد؛ بر همین اساس 
تا  برنامه ریزی شده  پتانسیل  به ظرفیت و  با توجه  و 
اولین المپیاد باید از امسال استارت  بخورد و برگزاری 
المپیاد ورزشی باشگاه ها در دستور کار این اداره  قرار 

بگیرد.
وی تصریح کرد: از زمانی که مسئولیت اداره ورزش و 
جوانان شهرستان اصفهان را بر عهده گرفته ام، تاکید 
زیادی برای استفاده از ظرفیت ویژه باشگاه ها داشتم؛  
را صورت  توجهی  اقدام  شایان  از هیئت ها  بعضی  اما 
پا  خودمان  شدیم  مجبور  امسال  اینکه  تا  اند  نداده 
پیش بگذاریم و به  طور جدی اولین  المپیاد  باشگاه 
ها، شور  باشگاه  با شعار همبستگی  را  های ورزشی  

ونشاط اجتماعی، توسعه ورزش برگزار کنیم.
جوانان  و  ورزش  اداره  اینکه  بیان  با  زیبایی  حسین 

شهرستان اصفهان سیاست گذار و برنامه   ریز و هیئت ها  
مجری برگزاری المپیاد هستند، یادآور شد: از بین 12 
رشته ورزشی فعال در شهرستان اصفهان، هشت رشته 
در دو بخش ورزش همگانی و قهرمانی برای المپیاد 
انتخاب شده اند که  از دهم بهمن  ماه سال جاری آغاز 

می شود و تا 11 اسفند ماه ادامه  خواهد داشت.
وی تصریح کرد:  البته زمان انجام  هر رشته مسابقات 

بستگی به استقبال باشگاه ها  خواهد داشت.
باشگاه های  ورزشی  المپیاد  نخستین  وی  گفته  به 
سازی  بدن   ژیمناستیک،  شنا،  رشته های  در  اصفهان 
باکمان،  تیراندازی  شطرنج،  مردان(،  )قوی ترین 
رده  دو  در  کونگ فو  و  جسمانی  آمادگی  بدمینتون، 

سنی جوانان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
این مقام مسئول، همبستگی با باشگاه ها، شور و نشاط 
اجتماعی و توسعه ورزش قهرمانی را شعار این المپیاد 
نخست،  دوره  برگزاری  از  پس  کرد:  تأکید  و  دانست 
برای سال  تا  ارزیابی  خواهد شد  قوت  و  نقاط ضعف 
های آینده  مد نظر قرار د هیم تا بتوانیم این المپیاد 

را قوی تر برگزار کنیم.
وی با یادآوری اینکه بعضی از باشگاه های خصوصی، 
باشگاه ها  این  اغلب  افزود:  هدفشان درآمدزایی است، 
اصلی  هدف  از  شود  نمی  دلیل  اما  هستند؛  اجاره ای 
ما  سعی  لذا  شوند.  دور  ونخبگان  استعدادها  پرورش 

بر این است که با تغییر دیدگاه، باشگاه ها را از سمت 
فعالیت اقتصادی به توسعه ورزش سوق دهیم که یکی 

از اهداف مهم برگزاری این المپیاد به شمارمی آید.
رقابت  انجام  اصفهان،  جوانان  و  ورزش  اداره  رییس 
کیفی  سطح  ارتقای  و  باشگاه ها  بین  سازنده  و  سالم 
بیشتر  ترغیب  المپیاد،  این  برگزاری  واسطه  به   آن ها 
جوانان و نوجوانان برای گرایش به سمت ورزش را از 
اهداف مهم اداره ورزش و جوانان استان خواند و افزود: 
عملکرد باشگاه ها را خواهیم سنجید و توجه باشگاه ها 

را به سمت وسوی این موضوع هدایت خواهیم کرد.
زیبایی در ادامه به زمان برگزاری این المپیاد اشاره کرد 
و گفت: اکثر مسابقات ورزشی در نیمه ابتدایی سال 
برگزار می شود و در شش ماهه دوم سال، فدراسیون ها 
و هیئت های ورزشی برنامه کمتری دارند و برگزاری 
المپیاد می تواند این خال را در سطح شهر اصفهان پر 
کند؛ ضمن اینکه با روزهای پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی نیز تقارن پیدا می کند.وی یادآور شد: مراسم 
ماه سال جاری در  اسفند  المپیاد، 13  این  اختتامیه 
سالن 17 شهریور خواهد بود و در حضور مسئوالن، از 

باشگاه های برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.
در  اصفهان  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رییس 
شده  مطرح   سؤاالت  به  پاسخ گویی  بخش  در  ادامه 
رشته های  مورد  در  وطن،  کیمیای  خبرنگار  از سوی 

انتخاب  شده برای المپیاد و برآورد هزینه ها و منابعی 
فعال  رشته های  گفت:  کرده اند  را  هزینه ها  تقبل  که 
انتخاب شده اند؛  المپیاد  این  برای  شهرستان  سطح 
اما اضافه شدن رشته هایی همانند هندبال، والیبال و 
فوتبال در مدنظر قرار دارد؛ در ارتباط با هزینه ها هم 
باید بگویم برآورد اولیه ما بین 40 تا50 میلیون تومان 
برای برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده است که 
بخشی از آن را خود باشگاه ها متقبل شده اند و بخش 
دیگر هم از طریق ورودیه ها  و مقداری هم از محل 
تامین  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  کمک های 
خواهد شد.زیبایی درباره وضعیت ورزش شرق اصفهان 
پایگاه های قهرمانی در منطقه شرق اصفهان  و بحث 
گفت: متاسفانه تعداد محدودی از رشته های ورزشی 
در منطقه شرق اصفهان فعال هستند و امکانات الزم 
برای فعال شدن در تمام رشته های ورزشی در منطقه 
در  شده اند  حاضر  نیز  کمی  باشگاه های  ندارد؛  وجود 
این منطقه  فعالیت کنند. حسین زیبایی رییس اداره 
ورزش و جوانان اصفهان با این اشاره که 20 میلیارد  
از  بودجه  اداره کل را نقش جهان بلعیده تا  تومان 
به بحث معارضان خاتمه بدهد، گفت: خوشبختانه به 
همت آقای دهقان، فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی 
و  دارد  وگسترده ای  خوب  فعالیت  اصفهان  شرق  در 
محروم  منطقه  به  را  اقتصادی  کمک های  بیشترین 

شرق اصفهان تزریق کرده ایم.
االسالم  حجت  نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
به  جدی  توجه  لزوم  از  مذهبی  کارشناس  قدیری 
اصول اخالقی در حوزه ورزش صحبت کرد و شهدای 

ورزشکار را الگوی مناسبی برای ورزشکاران دانست.
ورزشکار  شهدای  یک  پنجم  قدیری  االسالم  حجت 
ترویج بیشتر  از استان اصفهان دانست و خواستار  را 

فرهنگ پهلوانی در جامعه ورزش شد.
یوسفی معاون ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان 
را  توضیحاتی  خبری  نشست  این  در  نیز  اصفهان 
فنی  مسایل  و  و  المپیاد  برگزاری  نحوه  پیرامون 
مقررگردید  نهایت  در  و  کرد  ارایه  المپیاد  رشته های 
استقبال  میزان  به  توجه  با  المپیاد  شروع  از  پیش 
درمورد  دیگری  نشست  طی  ها،  باشگاه  سوی  از 
المپیاد  اولین  برگزاری  نهایی و چگونگی  برنامه ریزی 

بحث و بررسی به عمل آید.

نظارت جدی خادم بر چهار کشتی گیر آزاد
تمرین تیم  ملی کشتی آزاد زیر نظر مربیان تیم  ملی در خانه کشتی برگزار شد. 
تمرین آزادکاران حاضر در اردوی تیم  ملی زیر نظر رسول خادم و مربیان تیم 
 ملی در خانه کشتی برگزار شد؛ در این تمرین کشتی گیر ان شاخص تیم  ملی 
کیلوگرم،  در 74  قاسمی  علیرضا  کیلوگرم،  در 65  احمد محمدی  نظیر سید 
عباس طحان در 97 کیلوگرم و کمیل قاسمی در 125 کیلوگرم با حریفان خود 
سرشاخ شدند. فشار این تمرینات به حدی بود که بارها کشتی گیر ان به نفس 
نفس افتادند. خادم به همراه سایر مربیان تیم  ملی از کنار تشک، نکات فنی را 
بارها به کشتی گیر ان تیم  ملی گوشزد می کرد و خواستار حمله و فشار آوردن 
آنها به حریفان بود. فشار تمرین ها که در زمان های تعیین شده انجام می گرفت، 
به حدی بود که کمیل قاسمی و سایر کشتی گیر ان بارها زیر این فشار از فرط 
سالن  دیگر  در سوی  همچنین  افتادند.  تشک  روی  بر  و  زدند  فریاد  خستگی 
حکایت متفاوت بود و با نظر سرمربی تیم  ملی، کشتی گیر ان به ورزش بسکتبال 

پرداختند و تمرینات سبکی را برگزار کردند. 
چهره های شاخص تیم  ملی نظیر حسن رحیمی، حسن یزدانی، علیرضا کریمی 
و رضا یزدانی هر کدام به دالیلی قرار بود بعد از ظهر دیروز تمرین سبکی را 

انجام دهند.
دچار  دست  انگشت  ناحیه  از  دیروز  تمرینات  در  کریمی  علیرضا   
جزیی  مصدومیت  با  زانو  ناحیه  از  نیز  یزدانی  حسن  شد.  آسیب دیدگی  
حضور صبح  تمرینات  در  سرماخوردگی  علت  به  نیز  یزدانی  رضا  شد.   مواجه 

 نداشت. همچنین حسن رحیمی نیز که چندی پیش در اردوی تیم  ملی آسیب 
دید با نظر کادرفنی بعد از ظهر به تمرین می پردازد.

شجاعی از »الغرافه« جدا می شود
اعالم  و  دانستند  نهایی  را  الغرافه  از  مسعود شجاعی  جدایی  قطری  رسانه های 
باشگاه  این  سران  و  رسیده  پایان  به  الغرافه  با  بازیکن  این  قرارداد  که  کردند 
قطر، مسعود شجاعی  الرای  روزنامه  به گزارش  ندارند.  آن  تمدید  برای  تمایلی 
او دومین فصل  بازی می کند.  الغرافه  در فصل جاری لیگ ستارگان قطر برای 
پیاپی خود را در فوتبال قطر پشت سر می گذارد و به نظر می رسد که چاره ای 
جز جدایی از الغرافه در نیم فصل دوم ندارد. روزنامه الرای قطر نوشت که قرارداد 
برای  تمایلی  باشگاه  این  سران  و  است  بوده  ماه   6 الغرافه  با  شجاعی  مسعود 
این  تیم جدا خواهد شد.  از  زیاد  احتمال خیلی  به  و  ندارند  قراردادش  تمدید 
 روزنامه قطری نوشت: باشگاه الغرافه تنها دو بازیکن خارجی خود را حذف خواهد

 کرد. 
الغرافه باقی خواهد  انتظارات را بر آورده کند، در  دیکو با وجود آنکه نتوانسته 
الغرافه باقی  اندرسون برزیلی هم عملکرد خوبی از خود نشان داده و در  ماند؛ 
احتمال  که  است  شجاعی  مسعود  الغرافه  دیگر  خارجی  بازیکن  ماند.  خواهد 
جدایی او بسیار زیاد است. این بازیکن ایرانی قراردادی 6 ماهه دارد و از باشگاه 

الغرافه خبر می رسد که قرارداد او تمدید نخواهد شد.
الغرافه در فصل جاری لیگ ستارگان قطر عملکرد خوبی از خود نشان نداده   
است. این تیم ابتدا چاموسکا برزیلی را روی نیمکت خود داشت؛ اما به خاطر 
یک  را  تیم  این  هدایت  االن  و  کرد  برکنار  کار  از  را  او  ضعیف،  نتایج  کسب 
مربی پرتغالی برعهده دارد که برای الغرافه خوش یمن بود و در نخستین بازی 
خارج میدان  از  پیروز  زده،  بحران  المسیمیر  برابر  را  تیم  این  توانست   خود 

 کند.

اعزام تیم ملی هندبال به بحرین 
تحت تاثیر مشکالت سیاسی

دوم  و  بیست  از  باید  هندبال  تیم  ملی  که  حالی  در 
به  ویزای سفر  بزند، همچنان  اردو  بحرین  در  دی ماه 
ایران  هندبال  تیم  ملی  است.  نشده  صادر  کشور  این 
خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا آماده 
می کند. طبق برنامه قبلی هندبالیست های ایران باید 
از 22 دی ماه در منامه اردو بزنند تا بعد از یک هفته  
رسما در این مسابقات شرکت کنند. این در حالی است 
نشده  صادر  بحرین  کشور  به  سفر  ویزای  تاکنون  که 
ارتباط  قطع  و  اخیر  سیاسی  مشکالت  به  توجه  با  و 
اسالمی  جمهوری  با  بحرین  شیخ نشین  دیپلماتیک 
است.  آمده  وجود  به  باره  این  در  نگرانی هایی  ایران، 
گفته می شود مسئوالن فدراسیون هندبال طی اقدامی 
با پیش دستی، نامه نگاری هایی در این باره با فدراسیون 
انجام  آسیا  هندبال  کنفدراسیون  و  بحرین  هندبال 
ایران در مسابقات قهرمانی  داده اند. تیم  ملی هندبال 
 آسیا با امارات، عربستان، چین، بحرین و لبنان هم گروه 

است. 
این ر قا بت ها از 25 دی ماه به مدت 10 روز در شهر 

منامه برگزار می شود.

ورزش و جواانن 

نشست خبری رییس اداره ورزش وجوانان شهر اصفهان در:

 اولین المپیاد ورزشی باشگاه های شهر اصفهان       
  گرامیداشت یوم ا... دهه فجر و یادمان شهدای ورزشکار،  با شعار همبستگی باشگاه ها، شور و نشاط اجتماعی، توسعه ورزش

جوان 8
آخرین شماره موضوع جوان در سخنان رهبری را در این شماره با هم پی می گیریم و در 
انتظار می رود  شماره های بعد به مطالبی دیگر درباره موضوع جوانان خواهیم پرداخت؛ 
جوانان عزیز آنچه را نیاز امروز خود می دانند با ما در میان بگذارند تا در حد بضاعت به 
آن بپردازیم و اگر نکته یا مطلبی دارند که عالقه مند به چاپ آن هستند، از طریق پست 
الکترونیکی روزنامه برای ما ارسال کنند تا به نام خودشان منتشر کنیم.  اکنون ادامه موضوع:

 «« جدی باشید
 ما از جوانان عزیزمان - چه دختران و چه پسران - توقع داریم که درباره مسایل اساسی 
کشور، جدی باشند و جدی برخورد کنند. پیشنهاد می کنم بر این مسأله  »جدی بودن« 
فکر کنید؛ بعد خواهید دید خیلی از کارهایی که در گوشه و کنار انجام می گیرد، ناشی از 

جدی نبودن است.
«« آرمان گرایی را رها نکنید

 اگر شما جوانان نگاه به قله های آرمانی را کنار بگذارید، برآیند غلطی به وجود خواهد آمد. 
برآیند آرمان گرایی شما و چالش مسئوالن با مصلحت ها، برآیند معتدل و مطلوبی خواهد 
به دنبال مصلحت گرایی رفتید و گرایش مصلحت اندیشانه - یعنی  اگر شما هم  اما  شد؛ 
صددرصد با واقعیت ها کنار آمدن - وارد محیط فکری و روحی دانشجو و جوان شد، آن وقت 
همه چیز به هم می ریزد و بعضی از آرمان ها از ریشه قطع و گم خواهد شد. دانشجویان نباید 
آرمان گرایی را رها کنند. توقع من از شما عزیزان این است که پایه های معرفتی خودتان را 

در همه  زمینه ها عمیق و مستحکم کنید.
 بیانات در دیدار جمعی از اعضای تشکل ها، کانون ها، نشریات، هیئت های مذهبی و شماری 

از نخبگان دانشجویی. 1382/08/15 
«« کار دست شماست!

 من امروز نشانه های این پیشاهنگان امید و بشارت کشور را می بینم. همیشه به خود و به 
مخاطبانم گفته ام، افق روشن است و امروز تاکید می کنم که افق، بسیار روشن و درخشان 

است و کار دست شماست؛ دست شما جوانان.
 بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین، 1382/09/26 

«« جوان مسلمان اعتماد به نفس داشته باشد 
اینکه جوان ایرانی و جوان مسلمان اعتماد به نفس داشته باشد که درباره  مسایل کلی کشور، 
مسایل آموزش عالی، مسایل آموزش و پرورش و مسایل دانشگاه خود یا دانشگاه های دیگر، 
قرص و محکم و بااطمینان نظر خودش را بیان کند، خیلی حایز اهمیت است. ما باید این 

روحیه را در کنار تقویت روحیه  علم جویی و نخبگی علمی تقویت کنیم.
 بیانات در دیدار با جوانان نخبه و دانشجویان، 1383/07/05 

«« جوان های ما بیدار و آگاهند
 خوشبختانه من می بینم جوان های ما بیدار و آگاهند. حضور انجمن های اسالمی در این 
خصوص یک نشانه است. حضور جوان ها - چه دانش آموز، چه دانشجو، چه طالب علوم 
دینی - در عرصه های مختلف اجتماعی، فکر کردن آنها و زمینه چینی های فکری آنها برای 
آینده که من نشانه های آن را مشاهده می کنم ، همه دلیل بر این است که جوان های امروز 
ما خوب کار می کنند؛ منتها باید بیدار باشند. با وضع کنونی ما، رسیدن به آن قله، مستلزم 
طی کردن یک فاصله است؛ این فاصله را باید طی کرد. با نشستن، تن آسانی، راحت طلبی 
و سرگرم و مشغول شدن به هوس ها و بازیچه هایی که دشمن سر راه ما و جوان های ما قرار 
می دهد، این راه طی نخواهد شد. این نسل باید کار گذشتگان را به کمال برساند و تمام کند. 
باید خوب درس بخوانید و به طور دقیق انضباط و نظم اجتماعی را رعایت کنید. محیط هرج 
و مرج و محیطی که در آن امید وجود نداشته باشد، ضد پیشرفت است. شما ببینید امروز 
دشمنان ما که از برخورد چهره به چهره با این ملت مأیوسند و از طرق گوناگون می خواهند 
از همین وسایل استفاده می کنند؛ یعنی سعی می کنند افق را  اثر بگذارند،  این ملت  بر 
تیره و تار نشان دهند؛ جوان را ناامید کنند؛ جوان را به بازیچه ها و سرگرمی های گوناگون 
مشغول کنند؛ جوان را از تحصیل علم باز بدارند و او را تحریک به هرج و مرج کنند؛ لذا باید 
بیدار بود. با وجدان کاری، با همبستگی، با تالش امیدوارانه و گرم و گیرا، با کار مدبرانه و 
برنامه ریزی شده و درعین حال با توکل به خدا و استمداد از پروردگار، باید این فاصله را طی 

کرد. جوان باید همه  اینها را با هم مدنظر داشته باشد.
 بیانات در دیدار با اعضای اتحادیه  انجمن های اسالمی دانش آموزان، 1383/12/24 

«« آرمان های یک جوان ایرانی
 جوان چه می خواهد؟ جوان ما مایل است در کشوری که خانه  اوست، فقر و عقب افتادگی 
و بدبختی نباشد؛ امنیت و عزت و افتخار وجود داشته باشد؛ صفا و محبت و روشن بینی بر 
فضای زندگی حاکم باشد؛ میدان کار و تالش و پیشرفت در برابر او باز باشد؛ احساس پوچی 
نکند؛ هدف روحی و معنوی و واالیی که در دل هر انسانی هست، بتواند آن را اشباع کند. 

این یک ترسیم کلی از آرمان هایی است که قاعدتا یک جوان ایرانی دارد.
آرمان گرایی جوان ایرانی ما عبارت است از ترسیم آینده یی با این خصوصیات. ما نظام و 
کشوری می خواهیم که پیشرفته باشد و مردم آن دانشمند و بیدار و زنده باشند؛ غفلت زده 
و خواب آلوده نباشند؛ کشور برخوردار از عدالت باشد؛ مبرای از فساد باشد؛ طبقه  اشراف بر 
آن حاکمیت نداشته باشد - چه اشراف سنتی، چه طبقه  جدیدی که ممکن است اسمشان 
اقتصادی  از رانت های گوناگون  آقایان  باشند و به قول  اما در واقع اشراف  نباشد،  اشراف 
استفاده کنند - برخوردار از قدرت و استحکام سیاسی باشد؛ و همه  اینها الهام گرفته  از 

معارف دین و اسالم عزیز باشد. اسالم این ظرفیت را دارد که اینها را به ما تعلیم دهد.
 بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان کرمان، 1384/02/19 

«« ساز و کار را باید جوان هوشمند فرزانه  دانشجو پیدا کند
 برای رسیدن به هر آرزوی بزرگ و هر هدف واالیی، ساز و کاری وجود دارد؛ این ساز و 
کار را باید جوان هوشمند فرزانه  دانشجو پیدا کند. بحث جنبش نرم افزاری از همین قبیل 
است؛ بحث آزاداندیشی از همین قبیل است؛ بحث های گوناگونی که در زمینه های مختلف 

اجتماعی می شود، از همین قبیل است.
 مالک هایی وجود دارد؛ باید کسانی باشند که این مالک ها را ببینند و بسنجند؛ قانون 
اساسی این را پیش بینی کرده است. شما معیارها را می دانید. خوشبختانه کشور ما کشور 
جوانی است؛ لذا چهره  جوان کشور اقتضا می کند که یک نشاط خوب و قوی و جوانانه در 
کل دستگاه اجرایی وجود داشته باشد. نگاه کنید، ببینید واقعا چه کسی طرفدار انقالب و 
طرفدار دین و طرفدار عدالت و طرفدار عدم تبعیض بین فقیر و غنی است؛ چه کسی کفایت 

و دنبال گیری و نشاط الزم را دارد؛ چنین کسی را پیدا کنید.
 بیانات در دیدار با دانشجویان بسیجی، 1384/03/05 

«« صرف ایمان کار را پیش نمی برد
صالح  عمل  با  همراه  ایمان  بدانید  جوان!  دخترهای  جوان!  پسرهای  من!  عزیزان  البته   
مهم ترین پشتوانه برای پیشرفت در این میدان است. ایمان پاک، روشن، شفاف، مستدل و 
منطقی - که مواد آن خوشبختانه در معارف اسالمی فراوان است - همراه با عمل می تواند 
به شما کمک کند. صرف ایمان کار را پیش نمی برد. ایمانی که به دنبال خودش عمل 
داشته باشد، پایبندی داشته باشد، تقید داشته باشد، الابالی گری و ولنگاری از آن دور باشد، 
می تواند هم به دنیای شما کمک کند، هم به آینده  کشورتان. به این بپردازید؛ کمااین که 

من در اظهارات شماها هم دیدم.
 بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و نخبگان سراسر کشور، 1384/07/03

««  امیدبخش ترین نیرو
 جوانان عزیز! دست یافتن به آرزوهای بزرگ ملی، نیازمند فکر روشن و عزم راسخ و شجاعت 
و اخالص است و جوان مومن که مبانی جمهوری اسالمی و راه امام بزرگوار را عمیقا پذیرفته 
است، امیدبخش ترین نیرویی است که می تواند ملت ایران را در رسیدن به آرزوهای بزرگش 

یاری برساند.
مستقل،  دانشجویان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  سالیانه  نشست  نهمین  به  پیام   

 1387/06/04
«« اراده و نشاط و نیروی جوان

 جوانان عزیز دانشجو! در مسابقه  میان ملت ها به سوی آرمان های واال و نیز در مجاهدت 
برای رهایی از موانع طبیعی و هر آنچه به دست بدخواهان بر سر راه آزادی و استقالل و 
شرف ملی نهاده می شود، اراده و نشاط و نیروی جوان، عنصری تعیین کننده است. در این 
میدان های خطیر، حضور خود را برجسته و نهادینه کنید. دل امیدوار به کمک خداوند و تن 
و جان فرمانبردار از راهنمایی و دستور قرآن و شریعت، برترین عامل موفقیت های شما در 

این صراط مستقیم است، انشاءاهلل.
   پیام رهبر انقالب در پاسخ به درخواست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان برای 

نشست ساالنه این اتحادیه ـ دفتر تحکیم وحدت،

این  دلیل  اینکه  بیان  با  تکواندو  قهرمان  عاشورزاده  فرزان 
همه انتقاد را نمی داند، می گوید: برخی کارشناسان دلشان 
از جای دیگر پر بوده است و انتقادهای بی موقعی را مطرح 
کرده اند. فرزان عاشورزاده ملی پوش المپیکی ایران که ماه ها 
در جایگاه یک رنکینگ قرار داشت و سهمیه خود را مدت ها 
قطعی کرده بود، حال برای رسیدن به مدال المپیک تالش 
می کند. او که سونامی تکواندوی جهان لقب گرفته، با تنها 
19 سال سن، تمامی افتخارات تکواندو را کسب کرده است 
وزن  ملی پوش  ندارد.  کارنامه  در  را  المپیک  مدال  تنها  و 
58 کیلوگرم تیم ملی تکواندو درخصوص اردوهای آمادگی 
تیم ملی گفت: تمرین هایم را به خوبی پشت سر می گذارم 
ریکاوری  برای  زمانی  مدت  هستم.  ایده آلی  شرایط  در  و 
پرقدرت  را  اردوها  بتوانیم  استراحت  با  تا  داشت  خواهیم 
آغاز کنیم. اردوی مشترکی با تکواندوکاران فرانسه و برزیل 
است.  بوده  آن ها  نفع  به  بیشتر  تمرین های  البته  داشتیم؛ 
ایران به حدی پیشرفت کرده است که کشورهای  تکواندو 
ایران  تکواندو  از  تا  ایران هستند  در  متقاضی حضور  دیگر 
بهره ببرند. وی درخصوص انتقادها و حواشی اخیر تکواندو 
کردیم،  شرکت  که  رویدادهایی  بیشتر  در  ما  کرد:  اظهار 
عملکردها  بهترین  و  کردیم  خود  آن  از  را  نخست  عنوان 
و کسب چهار  آسیا  قهرمانی  قهرمانی جهان،  داشته ایم.  را 
از عملکرد درخشان  بازی های آسیایی نشان  مدال طال در 
تکواندو ایران است. تنها ایران و کره توانسته اند 3 سهمیه 
بگیرند که البته اگر بهنام دچار مصدومیت نمی شد، مطمئنا 
را  اخیر  انتقادهای  بود. من دلیل  به سهمیه رسیده  او هم 
رشته  که  بگذاریم  نباید  داد:  ادامه  عاشورزاده  نمی فهمم. 
کارشناسان  از  برخی  شود.  حاشیه  وارد  تکواندو  مدال آور 
مناسبی  زمان  در  را  انتقادهایشان  و  است  بوده  پر  دلشان 
مطرح نکرده اند و موضوعات بی ربطی را به هم ربط دادند. 
انتقادهای بی مورد در این زمان آسیب به تکواندو می رساند 

این  به  باید  تکواندو می رود.  به چشم جامعه  نیز  و دودش 
رشته پرمدال المپیکی کمک کرد تا در المپیک نیز بتوان 
به صحبت های مهماندوست و  بود. نمی خواهم  مدال آفرین 
مقانلو اشاره کنم؛ زیرا هر دو آن ها مربی های بزرگی هستند 
نظری  نمی خواهم  که  کرده اند  افتخار آفرینی  قدری  به  و 
بدهم. قهرمان جهان در سال 2015 درخصوص کسب مدال 
نقره در رقابت های فینال گرند پری مکزیک گفت: نتوانستم 
طالی خود را در فینال گرند پری تکرار کنم. دنبال توجیه 
باخت نیستم؛ اما فکر می کنم می توانستم حریف را شکست 
بدهم. سال گذشته او را با اختالف شکست داده بودم؛ اما 
به نوعی رقیب کره ای بر مبارزه من برنامه ریزی کرده بود. 
احساس  رقبا  شناخت  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
و  هوش  که  شد  باعث  باخت  گفت:  نمی کند،  ایجاد  خطر 
حواس خود را بیشتر جمع کنم و از شکست درس بگیرم؛ 
اما من هم شناخت کافی از رقبا دارم و فیلم های حریفان را 
نگاه می کنم و آنالیز الزم را نیز مربیان تیم انجام می دهند. 

از همه اتفاقات، بردها و باخت ها درس 
می گیریم و برای المپیک از این 
تا  می کنم  استفاده  تجربیات 

در  را  نتیجه  بهترین  بتوانم 
المپیک کسب کنم.

گروه ورزش:
ورزش  امور  اداره  و  هیئت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارگران استان اصفهان، 50 کارگر دونده از شرکت ها 
و کارخانه های  ذوب آهن، هواپیماسازی) هسا(، فوالد 
باغ  بهتاش سپاهان در  ریلی،  مبارکه، مجتمع صنایع 
دوی  مسابقات  در  اصفهان،  شهرداری  فدک  مصفای 

صحرانوردی کارگران استان به رقابت پرداختند.
در این مسابقات که در دو رده سنی زیر 40 سال و 
باالی 40 سال مردان برگزار شد، این نتایج حاصل شد: 
در انفرادی رده زیر 40 سال:  محسن رضایی از فوالد 
مبارکه، عباس کیانی و مجید دیانتی از بهتاش سپاهان 
اختصاص  خود  به  را  سوم  تا  اول  عناوین   ترتیب  به 
از  دهقانی  منصور  سال:   40 باالی  انفرادی  دادند.در 
و  آهن  ذوب  از  همتیان  سعید  شد،  اول  ذوب آهن 
وسوم  دوم  )هسا(  سازی  هواپیما  از  ساالری  علیرضا 
شدند.در مجموع تیم زیر40 سال فوالد مبارکه، بهتاش 
سپاهان و هواپیماسازی به ترتیب عنوان های اول تا 
سوم را کسب کردند و در رده سنی باالی 40 سال: تیم 
ذوب آهن به قهرمانی رسید و تیم های هواپیماسازی و 

فوالد مبارکه در جای دوم وسوم قرار گرفتند.
در پایان با حضور جواد شیرانی رییس اداره امور ورزش 

میدانی  و  دو  انجمن  مسئول  احدی  استان،  کارگران 
باشگاه کارگران استان و تنی چند از مسئوالن ورزش 
احکام  کاپ،  داوران،  کمیته  و  وکارخانه ها  شرکت ها 
قهرمانی و جوایزی که از سوی اداره امور ورزش کارگران 
شیرانی  خاتمه  شد.در  اهدا  بود،  شده  دیده  تدارک 
کارگران  ورزش  امور  اداره  رییس  و  هئت  سرپرست 
استان، از حضور پر شور قشر کارگران در این مسابقات 
ابراز خرسندی نمود و اظهار کرد: ورزش دو و میدانی 
ورزش مادر و پایه سایر رشته های ورزشی  محسوب 
می شود؛ به واقع  ناب ترین و اصیل ترین رشته ورزشی 
بین المللی،  مسابقات  و  آسیایی  بازی های  در  و  است 
مدال آورترین رشته ورزشی است؛ درحال حاضر ورزش 
به  تخصصی  و  اساسی  رکن  عنوان  به  میدانی  و  دو 
شمار می آید و باشگاه کارگران بیش از پیش برای این 
رشته ورزشی اهمیت قایل است و توجه ویژه ای به آن 
دارد؛ لذا از استاد احدی مسئول زحمت کش و دلسوز 
پرداختن  درخصوص  خواست،   میدانی  و  دو  انجمن 
به این ورزش به صورت جدی وحرفه ای عمل کند تا 
انشاءاهلل با ایجاد سخت افزارها و بسترهای مناسب برای 
ورزش باشگاه کارگران، بکوشیم درقسمت های مختلف 
دو و میدانی مثل پرش ها، پرتاب ها، دوها و رشته های 

ترکیبی به توفیقات بیشتری دست یابیم. 

««یادداشت ویژه

کارگران دونده، در باغ فدک به رقابت پرداختندعاشورزاده: دلیل انتقادها را نمی فهمم



هیچ آماری از تخریب خانه ها در 
بافت تاریخی اصفهان وجود ندارد

دیگری  از  پس  یکی  درحالی  اصفهان  تاریخی  خانه های 
و  شکاف  با  را  شهر  این  تاریخی  بافت  و  می شوند  تخریب 
هیچ  درحال حاضر  که  می کنند  مواجه  عمیقی  گسستگی 
بانک اطالعاتی یا آمار مشخصی از وضعیت بافت و تخریب 
خانه های تاریخی اصفهان وجود ندارد. این درحالی است که 
بنیان برنامه ریزی هر اقدامی آمار است؛ اما اصفهان به عنوان 
یکی از مهم ترین شهر های تاریخی ایران فاقد برنامه ریزی های 

اولیه است.
ساختار بافت تاریخی اصفهان درحالی دچار گسست و شکاف 
میراث  کارشناسان  و  پژوهشگران  به گفته  که  شده  جدی 
بناهای  بافت و  از   فرهنگی هیچ گونه طرحی برای حفاظت 
تاریخی اصفهان از سوی مسئوالن نهادهای مختلف شهری 
است. صدور  نشده  لحاظ  میراث  فرهنگی  متولیان  و حتی 
شهرسازی،  ضوابط  نشدن  رعایت  ساخت وساز،  مجوزهای 
تعرض  و  تاریخی  ارزش  واجد  خانه های  حریم   به  تعرض 
ندارد،  مطالعاتی  پشتوانه  و  برنامه  هیچ گونه  که  بافتی  به 
مهم ترین آسیب  های بافت تاریخی اصفهان شمرده می شوند.

هکتار  هزار   6 مجموع  از  گفته  می شود  حاضر  حال   در   
بافت فرسوده استان اصفهان، دو هزار و 400 هکتار یعنی 
این  است؛  تاریخی  ارزش  دارای  آن  سوم  یک  به  نزدیک 
در  اخیر  ساخت وسازهای  با  نیز  تاریخی  بافت  از  مساحت 
تا  که  است  درحالی  این  است.  گرفته  قرار  نابودی  معرض 
حدود 25 سال پیش پنج هزار خانه تاریخی در بافت قدیمی 
اصفهان شناسایی شده بود که هم اکنون از این تعداد خانه 
هم آمار مشخصی در دست نیست تا بر اساس آمار موجود 

برنامه ریزی های حفاظتی انجام بگیرد.

 ««خانه مشکی در اصفهان که چندی پیش تخریب 
شد

به شدت  اعتراض  با  اما    فعاالن میراث  فرهنگی اصفهان، 
گرفتن تخریب  خانه های تاریخی و ساخت وسازهای ناهمگون، 
وضعیت بافت تاریخی اصفهان را به شدت نابه سامان اعالم 
می کنند. »شاهین سپنتا« فعال میراث  فرهنگی اصفهان، در 
این رابطه به CHN می گوید:»  در حال  حاضر بافت تاریخی 
اصفهان و بسیاری از بافت های تاریخی کشور، با دو معضل 
کارشناسان  هنوز  که  هستند  روبه رو  متفاوت  مفهوم  دو  و 

نتوانسته اند برای رفع آن راهکاری بیابند«.
می گوید:  میراث  فرهنگی  فعال  این  که  آنطور   
»درگفت و گو های روزانه، اخبار و حتی مصوبات دولتی واژه 
بافت تاریخی فرسوده به  اشتباه، به  جای بافت تاریخی به کار 
برده می شود. درصورتی که الزاما هر بافت فرسوده ای تاریخی 

نیست و هر بافت تاریخی فرسوده نیست.«
بانک  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  میراث  فرهنگی  فعال  این   
و  آثار  شدن  شناسنامه دار  برای  مشخص  آمار  و  اطالعاتی 
بناهای تاریخی در اصفهان وجود ندارد، تاکید می کند: »بنیان 
برنامه ریزی، آمار است؛ اما وقتی آمار مشخصی از خانه های 
تاریخی که در معرض تخریب قرار گرفته اند یا به طور کامل از 
بین رفته اند، وجود ندارد قطعا نمی توان برنامه ریزی های الزم 

برای حفاظت و پیشگیری از تخریب ها انجام داد.«

بناهایی  از  دیگر  یکی  اصفهان  در  متین پور  خانه   »»
است که تخریب شد

آثار  از  دقیقی  آمار  هیچ  حاضر  حال   در  می گوید:  سپنتا 
تاکنون  که  آماری  تمام  نیست؛  در دست  اصفهان  تاریخی 
اگر  این درحالی است که  ناقص است.  ارائی شده نسبی و 
قرار است برای سامان دهی خانه های تاریخی و بافت تاریخی 
برنامه ریزی داشته باشیم، الزم است در وهله اول به تشکیل 
بانک اطالعاتی که شامل موقعیت مکانی بنا، نام اثر، تاریخچه 
و سوابق خانه ها، کاربری پیشنهادی، نیازهای مرمتی می شود، 
بپردازیم و پس از آن ثبت و تغییر کاربری و حفاظت از اثر را 

در برنامه خود قرار دهیم.
 این فعال میراث  فرهنگی معتقد است: تا زمانی که این بانک 
اطالعاتی در اصفهان تشکیل نشود و در اختیار سازمان ها و 
ارگان هایی چون شهرداری، اوقاف و مردم و پژوهشگران قرار 
نگیرد، روند تخریب خانه ها و بافت تاریخی اصفهان از آنچه 

که اکنون وجود دارد، شدت بیشتری می گیرد.
و  تاریخی  بافت های  حال  حاضر  در  می دهد:  ادامه  سپنتا   
این  برای جداسازی  نبود ضوابط مشخص  به دلیل  فرسوده 
بافت ها از یکدیگر چنان در هم تنیده اند که از نگاه ارگان های 
شهری بافت های تاریخی هم مشمول بافت فرسوده می شوند.  
بافت  در  شهرداری  تسهیالت  ارایه  که  است  درحالی  این 
فرسوده ای که مملو از خانه تاریخی است، سبب می شود که 
مالکان خانه های تاریخی بسیار زودتر از مالکان بناهایی که 
فاقد ارزش تاریخی هستند، به سراغ طرح های شهرداری و 

تخریب و تغییر کاربری بروند.
در  که  اصفهان  تاریخی  خانه های  از  دیگر  یکی   »»

خاموشی کامل تخریب شد
به گفته سپنتا، موضوع بافت فرسوده در اصفهان تبدیل به 
دستاویزی برای مالکان آثار تاریخی شده که در پوشش آثار 

فرسوده، خانه ها و بافت های تاریخی را تخریب می کنند.
 این درحالی است که به دلیل پراکندگی بناهای تاریخی در 
دل بافت فرسوده ضرورت دارد، نوسازی ها با وسواس و دقت 

خاصی صورت بگیرد تا آسیبی به بافت تاریخی وارد نشود.
 شرایط در بافت تاریخی اصفهان به گونه ای است که نه تنها 
وجود  بافت  از  و حفاظت  برای حمایت  کالنی  برنامه  هیچ 
ندارد که شهرسازی نیز هیچ ضوابط مشخصی برای ساخت و 
سازهای شهری ندارد. شهر می خواهد به سمت نو شدن برود؛ 
اما وجود چنین مشکالتی سبب شده که توسعه  در شهرهای 

تاریخی بیشتر جنبه ناپایدار پیدا کند تا توسعه پایدار.
بافت  محدوده  است  الزم  اول  وهله  در  می گوید:  سپنتا   
فرسوده مشخص شود. در واقع بعد از این مرحله است که 
می توان تعریف کرد که چه درصدی از این محدوده فرسوده 
و چه تعداد آثار تاریخی در آن وجود دارد. با مشخص کردن 
عرصه و حریم بناها و اعمال ضوابط برای نوسازی هایی که 
قرار است در بافت انجام  گیرد، می توان تاحدودی کمک کرد 
که آثار تاریخی تحت شعاع فعالیت های نوسازی شهری قرار 

نگیرند.  

معارف و رگدشگری 

اوضاع موزه های اصفهان مناسب نیست
برخی از موزه های اصفهان در تعطیالت، تعطیل هستند. روزهایی 
که انبوه گردشگر در اصفهان موج می زند، دِر موزه هنرهای تزیینی 
به  میراث  فرهنگی  فعاالن  را  تعطیلی  این  اما  است؛  بسته  ایران 
تمامی موزه های اصفهان تعمیم می دهند. به گفته آن ها، موزه های 

اصفهان همیشه تعطیلند، چه در آن ها باز باشد چه بسته.
 گفته می شود در تعطیالت، گردشگران نمی توانند از تعداد اندک 
موزه های اصفهان دیدن کنند. “موزه هنرهای تزیینی ایران” واقع 
در دولت خانه صفوی اصفهان نمونه ای بارز به شمار می رود که دِر آن 

معموال در تعطیالت، به  روی گردشگران بسته است.
 گردشگرانی که در تعطیالت به دیدن موزه هنرهای تزیینی ایران 
رفتند با درهای بسته و کارمندان بالتکلیف روبه رو شدند. این در 
حالی است که معموال کار ساماندهی موزه ها و تعطیلی آن ها در 
انبوه  با حضور  زمانی که  نه  می شود،  انجام  سال  کم تردد  روزهای 

گردشگر مواجه هستیم.
گردشگران در  تعطیالت نمی توانند از دیدن معدود موزه  های این 
شهر بهره ببرند. موزه هنرهای تزیینی ایران در دولتخانه صفوی 
اصفهان، یکی از این موزه هاست. محدود بودن ساعت کار این موزه 
از 9 صبح تا 1 بعدازظهر، امکان بازدید را از گردشگران گرفته است.

 این درحالی است که تعطیلی نابه هنگام موزه های اصفهان بیانگر 
باغ موزه  این میان  ناکارآمدی مدیریت موزه هاست. در  از  بخشی 
ناکارآمد  به دلیل مدیریت  از موزه هایی است که  چهلستون، یکی 

آسیب های جدی را متحمل شده است. 
ریسباف، موزه ای که در حد اسم باقی ماند

موزه   به   تبدیل  بود  قرار  که  اصفهان  تاریخی  بناهای  از  یکی    
بنای  می کشد،  یدک  را  موزه  نام  تنها   درحال حاضر  اما   شود، 
تاریخی ـ صنعتی ریسباف است که به شماره 6018 و به تاریخ 
81/5/8 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. پیش از این، 
موزه  به  تبدیل  برای  بود  قرار  دولت  مصوبه  طبق  ریسباف  بنای 

منطقه ای، به سازمان میراث فرهنگی واگذار شود.
بانک ملی به عنوان مالک دولتی، درخواست لغو این مصوبه را برای 
به دنبال کمیسیون مستندسازی هیئت  اما  فرستاد؛  هیئت دولت 
بررسی و سرانجام  به ریاست وزیر دادگستری، مستندات  وزیران 

درخواست ابطال این مصوبه رد شد.
 براساس مستندات موجود اعالم شده، کارخانه ریسباف متعلق به 
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی نیست و این ملک جزو دارایی های 

بانک ملی و در نهایت دولت است.
با این وجود، بعد از گذشت چند سال، هنوز این مصوبه با وجود 
پشتوانه های قانونی اجرا نشده و بانک ملی همچنان بر مواضع خود 
ـ  صنعتی ریسباف را متعلق به  پافشاری می کند و بنای تاریخی 
کانون بازنشستگان بانک ملی و خود را فاقد قدرت واگذاری بنا به 

سازمان میراث فرهنگی می داند.
به اعتقاد برخی فعاالن میراث فرهنگی، درحال حاضر بنای تاریخی 
آن  بیم  بلکه  نشده،  منطقه ای  موزه  به  تبدیل  تنها  نه  ریسبافت 
همجوار  خیابان های  توسعه ای  طرح های  قربانی  به زودی  می رود 
شود و در سکوت مسئوالن سازمان میراث  فرهنگی و بانک ملی 
و سازهای  به ساخت  را  ریزد و جای خود  فرو  از آن  بخش هایی 
جدید دهد. اتفاقی که هم اکنون برای بسیاری از بناهای تاریخی 

کشور افتاده است.

صدای پای آب نمی آید به گوش
زاینده رود، این رود خروشان مدتی است که صدای جاری شدن آب 
را از یاد برده است. همین دو ماه پیش بود که جریان زنده رود در 
این بستر خشک به جوشش افتاد؛ اما اکنون جز باریکه ای آب در 

آن دیده نمی شود.
 اصفهان است و زاینده رود. حتی نفس های میراث و پل های این 
شهر هم به آب زاینده رود بسته است. آب که نباشد، سی و سه پل 

و خواجو که هیچ، نفس مردم هم به شماره می افتد. 
بسیاری از فعاالن میراث  فرهنگی از چگونگی مدیریت زاینده رود 
سخن می گویند. آن ها معتقدند حیات اصفهان به زاینده رود بستگی 
دارد. با وجود شادمانی مردم از جاری شدن آب به زاینده رود، اما 
آب معموال برای فصول کشاورزی باز می شود و در مواقع دیگر از 

دیدن جوشش آب محرومند.
مردم  گفت:  باره  این  در  میراث  فرهنگی  فعال  سپنتا«  »شاهین 
کنند؛  نگاه  فصلی  رودخانه  چشم  به  زاینده رود  به  نمی خواهند 
آنها به زاینده رود کم آب قانع هستند، اما  بی آبی آن را به هیچ وجه 

نمی توانند تحمل کنند.
وی با اشاره به نوع و شیوه مدیریت زاینده رود بیان کرد: در حال  
حاضر مدیریت یکپارچه زاینده رود ضروری است. هرچند که این 
اتفاق قبل از تعطیالت به  صورت کمیته ای که میان استان ها تشکیل 
شد، افتاد، اما از آنجایی  که هنوز جزییات آن منتشر نشده  است، 
بحث اثرگذاری آن میان کارشناسان هنوز جای بحث و تامل دارد.

سپنتا معتقد است، آبی که جاری می شود، کافی نیست و استخون 
الی زخم همچنان باقی خواهد ماند.

اما مسئله ای که هنوز مطرح است و کارشناسان بر آن تاکید دارند، 
وجود صنایع عظیم و کارخانه های مصرفی در اصفهان است. سپنتا 
به  غرب  از  کشاورزان  حق آبه  می شود  گفته  اینکه  با  کرد:  تاکید 
قسمتی  در  آب  اما مشکل  کنند،  تامین  لوله  با  را  اصفهان  شرق 
از شهر که آب ندارد، پابرجا می ماند. میزان آب پشت زاینده رود 
محدود است و  تمرکز صنایعی که مصرف آب زیادی دارند، در 
حال گسترش. این درحالی است که مسئوالن که برای کنترل و 
کاهش جمعیت برنامه ای ندارند، تولید مثل را شعار قرار می دهند؛ 
بدون آنکه توجهی به  اساسی ترین نیاز جامعه بشری که تامین آب 

است داشته باشند.
بی رویه،  برداشت  و  آبی  منابع  در  سوء مدیریت  درحال حاضر،   
اصفهان را با  کاهش منابع آبی مواجه کرده است. این درحالی است 
که  پروژه های بزرگی چون تونل سوم کوهرنگ و پروژه بهشت آباد 
که نتیجه  مثتبی به همراه ندارد و سفره های زیرزمینی را هدف قرار 

داده درحال اجراست.
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اسقف اعظم بابکن چاریان در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه اصفهان همزیستی 400 ساله ارامنه با برادران و خواهران 
برای  عبرتی  درس  را  آن  و  کرد  ستایش  را  ایران  در  مسلمان 

جهانیان دانست.
و  اصفهان  ارامنه  مذهبی  پیشوای  چاریان،  بابکن  اعظم  اسقف 

جنوب ایران به همراه رییس هیئت مذهبی و تعدادی از اعضای 
مجمع نمایندگان و شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب 
نماینده  طباطبایی نژاد،  یوسف  سید  اهلل  آیت  با  دیدار  در  ایران 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: من و همراهانم 
شما  به  را  اسالم  بزرگ  پیامبر  میالد  اصفهان  ارامنه  جامعه  و 
داشت:  اظهار  ادامه  در  می گوییم.وی  تبریک  مسلمانان  همه  و 
ارامنه بیش از 400 سال است که در ایران در کنار خواهران و 
برادران مسلمان خود با کمال احترام، همزیستی و زندگی دارند.

بابکن چاریان افزود: بعضی از ما سؤال می کنند که شما به عنوان 
آیا  و  می کنید  زندگی  مسلمان  کشور  یک  در  چگونه  مسیحی 
آزادی مذهب و آموزش در کلیساها و مدارس دارید یا نه؟ جواب 
ما به همه آنها این است که دنیا باید از ما درس بگیرد؛ چرا که 
ما و برادران و خواهران مسلمانمان در ایران، بیش از 400 سال 
است که در کنار هم با صلح و صفا زندگی می کنیم و آنها نیز 
باید در کشورهای خود همین روابط را با اقلیت ها داشته باشند.

دیدارمان  به  که  خارجی هایی  همه  به  ما  داشت:  اظهار  وی 
می آیند و از این قبیل سؤاالت دارند، می گوییم که شما تصورات 
با  کامل  همزیستی  و  صفا  و  صلح  در  ما  دارید؛  ما  از  اشتباهی 

برادران و خواهران مسلمان خود در اصفهان به عنوان پایتخت 
فرهنگی ایران و در همه شهرهای ایران زندگی می کنیم و این 
تبلیغات  این  بدانند  که  خارجی ها  برای  باشد  سرمشقی  باید 
کشور  نداریم؛  ایران  در  مشکلی  هیچ  ما  و  است  مقرضانه  سو، 
ما قوی ترین کشور منطقه است که ما در آسایش کامل در آن 
زندگی می کنیم.پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران، 
به اتفاقات دردناک دنیا و جنگ های اخیر اشاره کرد و افزود: آرام 
اول جاثلیق ارامنه حوزه سیلیسی و رهبران مسیحیان خاورمیانه 
در همه مالقات ها و حتی در دیدار با اوباما رییس جمهور آمریکا، 
نکنید  جدا  خدا  راه  از  را  خودتان  راه  که  کردند  نصیحت  را  او 
و ستم  این همه ظلم  از  و  راه خدا حرکت کنید  و همیشه در 
نسبت  که  کسانی  کرد:  تاکید  کنید.وی  جلوگیری  جنایت  و 
مسیحی  عنوان  به  دارند،  نفرت آمیز  و  دشمنانه  دید  انسان  به 

نمی شناسیم.
اسقف اعظم بابکن چاریان گفت: از مسئوالن بلندمرتبه استان و 
شهر اصفهان، آقای استاندار و شهردار محترم، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی که 

کمال همکاری را با ما داشته اند، تشکر می کنم.

رییس اداره تبلیغات اسالمی کاشان با بیان اینکه جایگاه عربستان 
شده  تضعیف  بسیار  مسلمان  ملت های  به ویژه  ملت ها،  بین  در 
است، گفت: اعدام شیخ نمر به دلیل استیصال دولت عربستان 
داخلی  مدیریت  توان  عدم  و  منطقه ای  شکست های  از   بعد 

است.
تبلیغات  اداره  رییس  حسینی  عبدالصاحب  سید  حجت االسالم 
اسالمی کاشان، با اشاره به اینکه عربستان بیش از ده ماه است 
مظلوم  مردم  و کشتار  یمن  زیرساخت های  تخریب  مشغول  که 
به  تجاوز  از  دستاوردی  هیچ  آل سعود  گفت:  است،  کشور  این 

یمن نداشته است.
 وی افزود: عربستان در بحرین با وجود فعالیت نیروهای نظامی 
خود، نتوانست حرکت های مردمی را مهار کند و در سوریه نیز 
بعد از 5 سال تجهیز گروه های تروریستی و انجام جنایات فراوان، 

نتوانست توفیقی کسب کند. 
عراق  کشور  در  اینکه  بیان  با  حسینی  االسالم  حجت 
هستیم،  کشور  این  ارتش  و  مردم  پیروزی های  شاهد 
عربستان  دولت  استیصال  دلیل  به  نمر  شیخ  اعدام  گفت: 

داخلی مدیریت  توان  عدم  و  منطقه ای  شکست های  از   بعد 
 است. 

اعدام  اینکه  بر  تأکید  با  کاشان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رییس 
مقررات  و  قانون  به  عربستان  نبودن  پایبند  از  نشان  نمر  شیخ 
است، گفت: این جنایت تلخ، فرصتی برای امتحان سازمان های 
هیچ سالحی  نمر  اینکه شیخ  به  اشاره  با  وی  است.  بین المللی 
به  بلکه صرفا  مبارزه دعوت نمی کرد،  به  نیز  را  نداشت و مردم 
انتقاد داشت، گفت:  نبود دموکراسی و ظلم های دولت سعودی 
شیخ نمر به جرم امر به معروف و نهی از منکر اعدام شد و تا 
کنون هیچ سازمان بین المللی اقدام ظالمانه آل سعود را محکوم 

نکرده است.
««خون شیخ نمر منجر به تقویت حرکت های مردمی در 

عربستان خواهد شد
ایجاد رعب و وحشت در مردم  با هدف  به گفته وی، عربستان 
و متوقف کردن تظاهرات در منطقه قطیف و سایر مناطق این 
کشور، شیخ نمر را اعدام کرد که تاوان سنگینی را پس خواهد 

داد.

بین  در  عربستان  جایگاه  اینکه  بیان  با  االسالم حسینی  حجت 
ملت ها به ویژه ملت های مسلمان بسیار تضعیف شده است، گفت: 
خون عالم ربانی عربستانی منجر به تقویت حرکت های مردمی 

در عربستان خواهد شد.
انصاراهلل  اینکه  با تأکید بر  اداره تبلیغات اسالمی کاشان  رییس 
سعود  آل  رژیم  به  سنگین تری  ضربه های  آینده  در  یمن 
افزایش  با  نیز  عربستان  داخل  در  افزود:  کرد،  خواهد  وارد 
خواهیم  سعودی  دولت  از  انتقام گیری  شاهد  مردمی   تحرکات 

بود.
مقابله  در  باید  اسالمی  ایران  دولت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
کند،  عمل  قوی تر  دیپلماسی  بعد  در  عربستان  اقدامات  با 
مطرح بین المللی  مجامع  در  باید  عربستان  جنایت   گفت: 

 شود.
را  عربستان  دولت  باید  گفت:  حسینی  االسالم  حجت 
سایر  در  نیز  ایران  دولت  و  کشانید  بین المللی  دادگاه  به 
محکوم را  عربستان  دولت  المللی،  بین  محافل  و   مجامع 

 کند.

پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران: 

دنیا، صلح و صفا و همزیستی را از ایران درس بگیرد
 « گردشگری « گردشگری
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رییس بسیج رسانه استان اصفهان گفت: مراسم ویژه بزرگداشت بسیج رسانه استان با 
سخنرانی آیت اهلل طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان، موضوع »اخالق رسانه ای 

الزم برای انتخاب اصلح« برگزار می شود.
اظهار داشت:  برگزاری کال س های تخصصی رسانه در اصفهان  به  اشاره  با  رضا صفری 
در راستای توانمندسازی اصحاب رسانه فعال استان، از بهمن ماه، کالس های تخصصی 
تخصصی  و  در سرفصل های مشخص  این کالس ها  می شود؛  برگزار  اصفهان  در  رسانه 

توسط اساتید مجرب برگزار می شود.
وی افزود: به طور مثال در حوزه سرویس اقتصادی دوره های آشنایی با بورس، بنگاه های 
و  مقاومتی  اقتصاد  کشور،  اقتصاد  کالن  و  خرد  عناصر  و  عوامل  با  آشنایی  اقتصادی، 
دستگاه های مؤثر در اقتصاد مقاومتی با هدف مطالبه گری از سوی رسانه برگزار می شود.

انتخابات پیش رو تصریح  رییس بسیج رسانه استان اصفهان درباره نقش رسانه ها در 
باید رسانه ها وظیفه  افکار عمومی جامعه،  به نقش رسانه ها در مدیریت  با توجه  کرد: 
آگاه سازی، باال بردن بینش برای انتخاب افراد اصلح و دعوت مردم به حضور حداکثری 
پای صندوق های رای، باال بردن ضریب امنیت و تأمین منافع ملی کشور را به درستی 

انجام دهند و به برگزار شدن انتخاباتی سالم و امن یاری و کمک برسانند.
وی با اشاره به برگزاری نشست های آموزشی و هم اندیشی اصحاب رسانه برای انتخابات 
افکار  مدیریت  و  آگاه سازی  در  رسانه  اصحاب  نقش آفرینی  به  توجه  با  رو گفت:  پیش 

عمومی، نشست های تخصصی در این حوزه برپا می شود.
صفری خاطر نشان کرد: مراسم ویژه بزرگداشت بسیج رسانه استان با سخنرانی آیت اهلل 
طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان، موضوع »اخالق رسانه ای الزم برای انتخاب 

اصلح« برگزار می شود.
وی افزود: همایش سراسری بسیج رسانه استان با حضور اصحاب رسانه در محل صدا و 
سیمای مرکز استان برگزار می شود که نخستین نشست هم اندیشی اصحاب رسانه برای 

مدیریت افکار عمومی در انتخابات پیش رو نیز در همان روز برگزار می شود.

حوزه های  مدیریت  مرکز  آموزش  معاون  جاللی  محسن  حجت االسالم  جلسه  این  در 
علمیه اصفهان ضمن عرض خیر مقدم به حاضران، تبریک روزهای والدت نبی مکرم 
اسالم صلی اهلل علیه و آله و امام حسن مجتبی علیه السالم، سالروز حماسه نه دی را 

گرامی داشتند.
ایشان نهم دی را سالروز حماسه ملی در دفاع از دیانت، شریعت، والیت و اسالمیت نظام 

دانستند که روحانیون نیز در این حماسه نقش به سزایی داشتند.
حجت االسالم جاللی در ادامه گفتند : طالب ممتاز هستند که اهداف حوزه را تحقق 
می بخشند و به همین جهت مسئوالن حوزه باید وقت بیشتری برای این دسته از طالب 

قرار دهند و حتی این طالب در اداره امور طرف مشورت مسئوالن باشند.
ایشان در ادامه خطاب به طالب نمونه گفتند: شما باید کم کم خود را مهیای به دست 
گرفتن امور آموزشی و مدیریتی حوزه کنید و آماده نقش آفرینی در حوزه های علمیه 
باشید.معاون آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه اصفهان در پایان، ضمن 
بیان شمه ای از فعالیت دفتر نخبگان حوزه های علمیه کشور نقش حوزه علمیه اصفهان 
در این عرصه را فعال و بی بدیل و طبق آمار این مرکز بیشترین تعداد طالب نخبه را 

نسبت به جمعیت طلبه اصفهان مربوط به حوزه علمیه اصفهان دانستند.

رییس بسیج رسانه استان اصفهان:
بزرگداشت بسیج رسانه استان اصفهان برگزار می شود

  جلسه هم اندیشی طالب ممتاز پایه های
 هفتم تا دهم

رییس اداره تبلیغات اسالمی کاشان: 
شیخ نمر به جرم امر به معروف و نهی از منکر اعدام شد

افرادی  گفت:  بیدگل  و  آران  شهرستان  جمعه  امام 
که می دانند واجد شرایط نیستند، اما برای حضور در 
انتخابات ثبت نام کرده اند، به دنبال حمله به شورای 

نگهبان و اتهام زنی به ارکان نظام اسالمی هستند.
جمعه  امام  موسوی  محمد  سید  حجت االسالم 
شهرستان آران و بیدگل، با اشاره به اینکه انتخابات 
ایران  گفت:  است،  مردم  مشارکت  سیاسی  عرصه 
اسالمی به حضور گسترده مردم در انتخابات و اداره 
شدن امور کشور به دست آنها مفتخر است که این 

مهم نشان از مردم ساالری دینی است.
مردم  است؛  امتحان  یک  آتی  انتخابات  افزود:  وی 

وظیفه دارند تا در انتخابات شرکت و از تفرقه و تشتت 
پرهیز کنند.

تبلیغات  اینکه  بر  تأکید  با  موسوی  االسالم  حجت 
برای کاندیداهای انتخابات باید با شروع زمان قانونی 
تبلیغات آغاز شود، گفت: کسانی که صالحیتشان از 
رأی  این  به  باید  می شود،  رد  نگهبان  شورای  سوی 

قانونی احترام گذارند و تمکین کنند.
امام جمعه آران و بیدگل با بیان این که راه های قانونی 
برای اعتراض به رأی شورای نگهبان وجود دارد، گفت: 
اگر بعد از طی مراحل قانونی رای بر عدم صالحیت 
افراد شد، کسی حق تشویش اذهان عمومی را ندارد.

وی با اشاره به اینکه جایگاه شورای نگهبان باید از 
نظر شورای  سوی همه محترم شمرده شود، گفت: 

نگهبان فصل الخطاب است.
به گفته وی، با توجه به شرایط موجود، انتخابات آتی 
بسیار حساس و سرنوشت ساز است؛ از این رو مردم 

باید هوشیارانه در انتخابات شرکت کنند.
حجت االسالم موسوی با تاکید بر اینکه اصل کثرت 
ثبت نام کنندگان می تواند یک امتیاز و نقطه مثبت 
می تواند  کنندگان  نام  ثبت  تعدد  افزود:  تلقی شود، 
موجب تنوع سلیقه ها و به دنبال آن افزایش مشارکت 

شود.

امام جمعه آران و بیدگل، تعدد ثبت نام کنندگان را 
نشان از مقبولیت انتخابات در ایران دانست و گفت: 
برای  اما  نیستند،  شرایط  واجد  می دانند  که  افرادی 
حضور در انتخابات ثبت نام کرده اند، به دنبال حمله 
به شورای نگهبان و اتهام زنی به ارکان نظام اسالمی 

هستند.

لطیفه قرآنی
شیطان می آید

روزی ابوحنیفه با اصحاب خود در مجلسی نشسته بود که مومن طاق -شاگرد برجسته امام صادق علیه السالم-
از دور پیدا شد و به طرف آن ها متوجه گردید. وقتی نگاه ابوحنیفه به او افتاد، از روی دشمنی به اصحاب خود گفت:

قد جاءکم الشیطان: شیطان به سوی شما آمد.
وقتی مومن طاق این سخن را شنید و نزدیک آمد، این آیه را خواند:

...انا ارسلنا الشیطان علی الکافرین تؤزهم اّزا: ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنان را شدیدا تحریک کنند.
لطیفه جبهه ای

آب دندون 
بس که آتیش سنگین شد، دیگه نمي تونستیم خاکریز بزنیم. حاجي گفت: بلدوزرها رو خاموش کنید؛ بذارید داخل سنگرها تا بریم مقر. هوا داغ بود وترکش،  ُکلَمن آبو  سوراخ کرده بود. تشنه و خسته و کوفته سوار آمبوالنس شدیم 
و رفتیم . به مقر که رسیدیم، ساعت دو نصف شب بود. از آمبوالنس پیاده شدیم ودویدیم طرف یخچال. یخچال نبود. گلوله اي خمپاره صاف روش خورده بود و برده بودش تو هوا. دویدیم داخل سنگر، تاریک بود؛ فقط یه فانوس کم 
نور، آخر سنگر مي سوخت. دنبال آب مي گشتیم که پیرمرادي داد زد: پیدا کردم! بعد پارچ آبي رو برداشت تکونش داد. انگار یخي داخلش باشه، صداي تلق تلق کرد. گفت: آخ جون ! و بعد آبو سرازیر گلوش کرد .مي خورد که حاج 
مسلم- پیرمردمقر- از زیر پتو چیزي گفت: کسي به حرفش گوش نداد. مرتضي پارچو کشید وچند ُقُلپ خورد. به ردیف همه چند ُقُلپ آب خوردیم. خلیلیان آخري بود. ته آبو سر کشید. پارچو تکون داد وگفت: اینکه یخ نیست. این 
چیه؟ حاج مسلم آشپز سرشو از زیر پتو بیرون کرد وگفت: من که گفتم اینا دندوناي مصنوعي منه! یخ نیست. اما کسي گوش نکرد. منم گفتم، گناه دارن بذار بخورن! هنوز حرفش تموم نشده بود که همه با هم داد زدیم ! واي!؟ و از 

سنگر دویدیم بیرون. هر کسي یه گوشه سرشو پایین گرفته بود تا آب ها رو برگردونه که احمد داد زد: مگه چیه! چیز بدي نبود ! آب دندونه! اونم از نوع حاج مسلمش! مثل آبنبات. اصال فکر کنید آب انجیر خورده اید.

امام جمعه آران و بیدگل:

ایران اسالمی به حضور گسترده مردم در انتخابات مفتخر است

««لطیــــــــــفه ها 



روز گذشته نشست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیران مسئول روزنامه های 
اصفهان در دفتر روزنامه کیمیای وطن برگزار شد. در این نشست که به مناسبت آغاز به 
کار رسمی روزنامه کیمیای وطن تشکیل شد، مدیران مسئول روزنامه های اصفهان به بیان 

دیدگاه های خود پرداختند.

««نگاهآیینهوارروزنامهها
مدیران  از  تشکر  با  خود  سخنرانی  آغاز  در  وطن"  "کیمیای  جوان  روزنامه  مسئول  مدیر 
برای ما  را که  بتوانیم آن رسالتی  امیدواریم  مسئول روزنامه های فعال در اصفهان، گفت: 
در حوزه مطبوعات در نظر گرفته شده است، دنبال کنیم و شرایط شهر و استان خود و به 
طبع آن کشور را - با توجه به تاثیرات خود به خودی که اصفهان بر کشور دارد - به خوبی 
بازتاب دهیم؛ همچنین گام های بلندی را در جهت هر چه مطلوب ترشدن این حوزه برداریم. 
از حضور، لطف، توجه و همیاری حجت االسالم و المسلمین ارزانی برای تبدیل هفته نامه 

کیمیای کویر به روزنامه کمیای وطن  تشکر می کنم.
از  اولین شماره  گذشته،  سال  دی ماه  دهه سوم  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  حاجیان  مظفر 
هفته نامه کیمیای کویر را منتشر کردیم؛ اکنون در شرف ورود به سال دوم آن هستیم که 

هفته نامه به روزنامه تبدیل شده است.
و مشاوره هایی که در  برای کمک ها  اصفهان  روزنامه های  از دیگر مدیران مسئول در  وی 
زمینه رشد کیمیای وطن داشتند، تشکر کرد و گفت: در این راستا هر راهنمایی و کمکی 
که درخواست کردیم، از آن دریغ نکردند. از تجربیات مهندس محزونیه استفاده کردیم و 
امیدواریم با راهنمایی دوستان دیگر، شرایط را روز به روز بهتر و انتظاری که از مطبوعات به 

عنوان یک رسانه تاثیرگذار می رود، محقق کنیم. 
حاجیان با اشاره به نکاتی درباره سوابق کاری خود در چهار دهه  گذشته گفت: در این چند 
دهه در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی فعالیت داشتم و اکنون به 

کار فرهنگی خود بازگشته ام. 
وی گفت: کار فرهنگی از سیاست جدا نیست؛ زیرا زمانی که می گوییم سیاست ما عین دیانت 
ماست و دیانت ما عین سیاست ماست، یعنی همه مسایل فرهنگی به نوعی درگیر مسایل 

سیاسی است؛ امیدوارم بتوانم در این عرصه هم قدمی بردارم. 
حاجیان با بیان اینکه انسان در هر جایی که وارد می شود، نمی تواند انتظار داشته باشد که از 
او استقبال گرم شود، گفت: ورود در هر جایگاهی سختی خاص خود را دارد؛ آمادگی داریم 
که در هر شرایطی ایستادگی کنیم و اعتقاد داریم که خداوند متعال در این عرصه کمک 

می کند و در ادامه راه، نتایج آن را خواهیم دید. 
مدیر مسئول روزنامه کیمیای وطن گفت: نکته دوم اینکه ما یک مجموعه متصل به هم 
هستیم و معتقدیم که دوستان احساس رقابت نداشته باشند، مگر در جهت رشد؛ زیرا رقابت 
در جهت رشد طبیعی است؛ به نظر من دوستان دیگر ما در روزنامه های دیگر، نقاط ضعف و 
قوت این عرصه را به ما اطالع دهند تا با یاری یکدیگر ضعف ها را تقویت کنیم. البته دیدگاه ها 
و سلیقه ها متفاوت است و این موضوع کار را کامل تر می کند. در مباحث صنفی همه باید با 
یکدیگر همراه و هماهنگ باشند؛ اگر یک رسانه در جهت مثبتی قدم بردارد، دیگر مدیران 
روزنامه ها نیز در کنار او و با او قدم بردارند؛ البته مدیرکل محترم ارشاد نیز در کنار همه 

روزنامه ها ایستاده اند. 

وی افزود: در این عرصه همراهی  و حمایت از هم مهم است؛ اگر کسی 
حرکتی انجام داد که به حق بود و نکته الزم و ضروری شهر را 

منعکس کرد، انتظار می رود دیگر دوستان از او حمایت کنند. 
مظفر حاجیان تاکید کرد: با توجه به اینکه همه در یک 

مسیر گام برمی داریم، باید کاری کنیم که رضایت خدا  
به  آیینه وار  که  است  این  کار  بهترین  و  باشد  آن  در 
یکدیگر نگاه کنیم و تذکرات الزم را به یکدیگر بدهیم. 

حاجیان ادامه داد: پیشنهاد می شود جلسات مدیران 
مسئول روزنامه ها هر ماه برگزار شود و هر جلسه 
نتیجه  تا  باشد  داشته  ارایه  برای  مشخصی  محور 
به رفع  توانمندی  این  از آن گرفته شود؛  بهتری 

مسایل کمک می کند. 

مطبوعات عرصه در روزنامه یک ورود »»
اتفاقمثبتیاست

ایرج ناظمی مدیر مسئول روزنامه نصف جهان در 
کیمیای  روزنامه  ورود  تبریک  ضمن  نشست  این 
وطن به عرصه مطبوعات گفت: ورود یک روزنامه 

است؛  مثبتی  اتفاق  تنهایی  به  مطبوعات،  عرصه  به 
به  ما احساس می کنیم که یک همدرد و همراه  زیرا 

جمع نشریات اصفهان اضافه شده است. اگرچه با وجود 
تمام اتفاقات خوب، همچنان بسیاری از مشکالت مطبوعات 

به قوت خود باقی است. تقاضای ما از دولت تدبیر و امید این 
است که به صورت جدی وارد مباحث فرهنگی شود؛ به خصوص از 

مدیریت استان تقاضا داریم تا زمان بیشتری را به مباحث فرهنگی مخصوصا 
مطبوعات اختصاص دهند. زمانی شخص استاندار محترم می گفتند 
ما در اصفهان روزنامه ملی به شکل و شمایل روزنامه های سطح 
اول کشور نداریم و این یک ضعف مهم است؛ اما امروز که 
به همت همه دوستان مطبوعاتی این نقیصه حل شده و 
روزنامه های اصفهان نه تنها هم سطح روزنامه های سطح 
اول کشور هستند، بلکه گاهی یک سر و گردن باالتر 
به  ایشان  توجه  نیازمند  پیش  از  بیش  هستند،  هم 

مطبوعات هستیم.

««امیدواریبرایرفعمشکالتصنفی
مهندس محزونیه مدیر مسئول روزنامه نسل فردا نیز، 
را تبریک گفت و  شکل گیری روزنامه کیمیای وطن 
افزود: حضور دکتر ارزانی در اداره کل فرهنگ و ارشاد 
به  باید  اسالمی استان اصفهان یک فرصت است که 
نحو احسن از آن استفاده کرد. وی از دکتر ارزانی تقاضا 
کرد برای مشکل سواد رسانه ای مسئوالن فکری شود. 
مدیران  برخی  غیرواقعی  انتظارات  محزونیه  مهندس 
افزود:  و  کرد  عنوان  جدی  مشکل  یک  را  روزنامه ها  از 
آموزشی  کارگاه های  و  نشست ها  برگزاری  با  مشکل  این 
از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  حل شدنی است؛ وی 
استان خواست تا این موضوع را با مدیران ارشد استان در میان 
با  کرد  امیدواری  ابراز  فردا  نسل  روزنامه  مسئول  مدیر  بگذارند. 
شکل گیری اساسنامه جدید خانه مطبوعات مشکالت صنفی نشریات 

به زودی حل شود.

««روزنامهنگاریبدونعشقمیسرنیست
عرصه  به  را  وطن  کیمیای  ورود  امروز  اصفهان  روزنامه  مسئول  مدیر  اکبری 
روزنامه های استان تبریک گفت و عنوان کرد: کار فرهنگی به خصوص روزنامه نگاری 
پتانسیل  امروز  اصفهان  روزنامه  نیست. مدیر مسئول  و عالقه میسر  بدون عشق 
روزنامه های اصفهان را نسبت به گذشته غیر قابل مقایسه توصیف کرد و افزود: 
امروزه حداقل  و  برابر گذشته رشد داشته اند  اصفهان، چندین  امروز  روزنامه های 
500 الی 600 نفر به صورت مستقیم در این نشریات مشغول به فعالیت هستند. 
اکبری ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک این رقم به بیش از 2000 نفر برسد تا نه 
تنها مطبوعات گام کوچکی در رابطه با معضل بیکاری بردارند، بلکه شاهد شکوفایی 
هرچه بیشتر نشریات در اصفهان باشیم. مدیر مسئول روزنامه اصفهان امروز در 
رابطه با روزنامه ملی در اصفهان گفت: در شوره زار نمی توان درخت بید کاشت؛ 
روزنامه هایی  بتوان  نیست که  به گونه ای  اصفهان  استان  امروز  امکانات  و  شرایط 
مانند خراسان یا خبر جنوب چاپ کرد. روزنامه خراسان یا خبر جنوب با پشتوانه 
کمک های شایان استان های خود چاپ می شوند، در حالی که روزنامه های اصفهان 

از این کمک ها محرومند. 

««مطبوعاتسدشکنمشکالتهستند
ارشاد اسالمی استان اصفهان ضمن  ارزانی مدیر کل فرهنگ و  دکتر حبیب رضا 
تسلیت درگذشت شیخ نمر به دست رژیم آل سعود گفت: حضور یک روزنامه جدید 
)کیمیای وطن( در عرصه مطبوعات باعث رونق بیش از پیش در این عرصه خواهد 
شد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان افزود: استان اصفهان ظرفیت 
استفاده  این ظرفیت  از  بهترین شکل  به  باید  استان  زیادی دارد؛ نشریات  بسیار 
کنند. دکتر ارزانی مطبوعات را سدشکن مشکالت عنوان کرد و افزود: مطالبه کردن 
وظیفه مطبوعات است و نشریات باید با رعایت انصاف دست به نقد مشکالت بزنند.  
پرداختن به اولویت های استان از وظایف مهم مطبوعات اصفهان است که روحیه 
جهادی را طلب می کند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان کمک 
از مشکالت  بسیاری  افزود:  و  خواستار شد  را  مطبوعات  خانه  جایگاه  تحکیم  به 
مطبوعات استان به دست خانه مطبوعات حل خواهد شد؛ اما این مهم، نیازمند 

مشارکت همه جانبه تمام نشریات استان است. 
دکتر ارزانی افزود: برای آنکه بتوانیم در عرصه مطبوعات کشور حرفی برای گفتن 
داشته باشیم، باید از تمام ظرفیت ها و تجارب مطبوعات استان به خوبی استفاده 
کنیم که این بدون همراهی همه نشریات استان به خصوص قدیمی ترها ممکن 

نیست.
مطبوعات  گفت:  مطبوعات  گریبان گیر  اقتصادی  مشکالت  با  رابطه  در  ایشان   
استان برای حل مشکالت اقتصادی خود باید از مدل ها و الگوهای جهانی استفاده 
اختیار  در  را  خود  تجارب  باید  رابطه  این  در  تنها  نه  استان  مطبوعات  کنند. 
بهره نیز  اقتصادی  با کارشناسان زبده  از هم فکری  باید  بلکه  قرار دهند،   یکدیگر 

 ببرند.  

ضرب المثل های ایرانی
آب از آب تکان نمي خوره.
آب از سرچشمه گل آلوده.

آب از دستش نمي چکه.
آب از سرش گذشته.

آب را گل آلود مي کنه که ماهي بگیره.
آب پاکي روي دستش ریخت.

آب در کوزه و ما تشنه لبان مي گردیم.
آب زیر پوستش افتاده.

آب که یه جا بمونه، مي گنده.
آب که از سر گذشت، چه یک ذرع، چه صد ذرع؛ چه 

یک ني، چه صد ني.
آبکش رو نگاه کن که به کفگیر مي گه تو سه سوراخ 

داري.
آب که سر باال مي ره، قورباغه ابوعطا مي خونه.

آبي از او گرم نمي شه.
آب نمي بینه، وگرنه شناگر قابلیه.

آتش که گرفت، خشک و تر مي سوزد.
آخر شاه منشي، کاه کشي است.

آدم با کسي که علي گفت، عمر نمي گه.
آدم بد حساب، دوبار مي ده.

آدم خوش معامله، شریک مال مردمه.
آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره.

آدم دست پاچه، کار را دوبار مي کنه.
آدم زنده، زندگي مي خواد.

آدم گرسنه، خواب نان سنگک مي بینه.
آدم گدا و این همه ادا؟!

آدم ناشي، سرنا را از سر گشادش مي زنه.
آرد خودمونو بیختیم، الک مونو آویختیم.

آرزو بر جوانان عیب نیست.
آسوده کسي که خر نداره  از کاه و جوش خبر نداره

آستین نو، بخور پلو.
آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه.

آش نخورده و دهن سوخته.
آشپز که دوتا شد، آش یا شور می شه یا بي نمک.

آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچي. 
آفتابه خرج لحیمه.

آمدم ثواب کنم، کباب شدم 

گل سرخ فضایی
این تصویر که توسط مرکز رصدخانه جنوبی اروپا با نام ال سیال، واقع 
در شیلی گرفته شده، از دقیق ترین و واضح ترین تصاویری است که 

بشر تاکنون توانسته از این سحاب ثبت کند.
مسیر 17 کارخانه ای از نور  و محل تولد ستاره های جدید است. این 
سحاب که مانند گل سرخی فضایی مدام شکوفه می زند، در فاصله 
5500 سال نوری از زمین و در صورت فلکی کماندار از کهکشان 
راه شیری قرار دارد. این سحاب به اسامی بسیاری معروف است؛ از 
جمله سحابه اُمگا، سحابه قو، سحابه نشاندار، سحابه نعل اسبی و 

سحابه میگو.
می توان  است،  منتشرشده  تازگی  به  که  تصویری  جدیدترین  در 
چشم اندازی از گازهای مولکولی غلتان و ابرهایی از غبار را مشاهده 
ابرها  این  حجم  دارند.  امتداد  نوری  سال   15 وسعت  به  که  کرد 
30.000 بار بزرگتر از حجم خورشید است و وظیفه اصلی آنها تولید 
صدها ستاره جوان و سوخت رسانی به آنهاست. تنها در مرکز این 

سحاب 800 ستاره وجود دارد.

««محلسحابگلسرخ
از  خارج  که  دارند  وجود  بسیاری  جوان  ستاره های  این،  بر  عالوه 
پنهان  غلیظ  ابرهای  از  پوششی  میان  در  هنوز  و  دیدند  میدان 
مانده اند. ستاره های دیگری هم که از غبار خارج شده اند، با تاباندن 
به  هیدروژن  گاز  کردن  یونیزه  و  بنفش  ماورای  متراکم  پرتوهای 

روشن شدن فضای اطراف سحاب و نمود رنگ قرمز و صورتی کمک 
می کنند.

نواحی سفیدتر عکس در واقع حاصل ترکیب نور گازهای داغ با نور 
ستارگانی است که توسط غبار اطراف منعکس شده اند. شبکه ای 
از نواحی تاریک هم که مانند حفره هایی سیاه به چشم می خورند، 
که  تیره ضخیمند  غبارهای  از  متراکمی  و  غلیظ  ابرهای  واقع  در 
قرمز  مادون  مقابل، طول موج های  و در  را کدر  نورهای مشخص 
را بسیار روشن می کنند. بادهای ستاره ای و امواج انرژی زای ناشی 
از ستاره های بزرگ و سوزان که فضای درونی ابرهای مولکولی این 
سحاب را به وجود می آورند، به تدریج مواد بین ستاره ای تشکیل 

می دهند و غارهای مواجی را خلق می کنند.

کیمیای وطن میزبان مدیر کل ارشاد و مدیران مسئول روزنامه های اصفهان

حجت االسالم و المسلمین دکترارزانی در دفتر روزنامه کیمیای وطن: 

حضور کیمیای وطن در عرصه مطبوعات باعث رونق این عرصه خواهد شد

ترفندهایی برای مقابله با کپك
نان، کشک، میوه، رب و باالخره همه چیز کپک می زند. اصال چند روز که 
از یخچال غافل می شوی همه چیز داخل آن کپک می زند. وقتی کپک ها 
می آیند و بوی زننده شان فضای یخچال را می گیرد؛ یک راه بیشتر نمی ماند 

و آن هم بازکردن دِر سطل زباله و انداختن مواد غذایی درون آن است.
این شاید راحت ترین کار باشد؛ اما بی شک بهترین کار نیست؛ چون معنایش 
اسراف و نابودی موادی است که برای به دست آمدن آن، وقت و پول صرف 
شده است. برای همین عاقالنه ترین کار، یاد گرفتن راه هایی است که کپک 
به مواد غذایی راه پیدا نکند یا دست کم اگر سر و کله اش درون یخچال 
پیدا شد، نتواند همه مواد را نابود کند. بد نیست بدانید کپک ها آن دسته از 
قارچ ها هستند که اگرچه بیماری خطرناکی ایجاد نمی کنند، اما گاهی در 
مواقع ضعف سیستم ایمنی بدن، می توانند بسیار خطرناك باشند. عاملی که 
باعث گسترش و افزایش آن ها می شود، مقدار بیش از حد رطوبت است؛ 
به طوری که پخت غذاها نیز نمی تواند سموم آنها را از بین ببرد.کپک ها 
در صورت مناسب بودن شرایط رشد، یعنی رطوبت و گرما به سرعت رشد 
می کنند و می توانند سبب تخریب و غیرقابل مصرف شدن میوه ها و غذاها 
شوند. کپک ها اگر چه بیشتر اوقات شمایلی شبیه هم دارند، اما هر نوع ماده 
غذایی، کپک مخصوص خودش را دارد؛ مثال کپکی که روی میوه ها رشد 
می کند با کپک نان، مربا و خشکبار فرق دارد.کپک نان یکی از خطرناك ترین 
انواع کپک است، چون به سرعت در بافت نان نفوذ می کند و اگر الیه های 
نان روی هم چیده شده باشد، بخش های باالیی و پایینی خود را نیز آلوده 
می کند. وقتی نان کپک زد، راهی جز دور انداختن آن وجود ندارد؛ اما برای 
اینکه این اتفاق نیفتد پیش از سرد شدن کامل نان ها، نباید آنها را روی هم 
چید، چون حرارت نان موجب کپک زدگی زودرس می شود. این در حالی 
تغییر حالت  از سرد شدن، موجب  داغ پیش  نان  انباشته شدن  است که 
ظاهری، بیات شدن زودرس و بروز بیماری های گوارشی می شود. پس برای 
اینکه کپک، نان های شما را از بین نبرد، آنها را پس از خنک شدن درون 
کیسه های پالستیکی بگذارید و درون فریزر قرار دهید. البته پیچیدن نان 
در پارچه های سفید و تمیز بهتر از کیسه های پالستیکی است؛ چون رطوبت 
میوه های  مانع کپک زدگی آن می شود.کپک زدن  و  را جذب می کند  نان 
درون یخچال هم واقعا دردسرساز است؛ چون جمع کردن الشه های آبکی 
آزاردهنده  دارند،  نامطبوعی که  بوی  از جامیوه ای همراه  آنها  و شل شده 
است. میوه ها را حتی وقتی می شوییم و خشک می کنیم و درون یخچال 
قرار می دهیم، باز هم کپک می زنند. این به خاطر آبی است که درون میوه ها 
وجود دارد و البته رطوبت درون یخچال هم به این مسأله دامن می زند. پس 
بهترین کار، خرید میوه به اندازه نیاز و قرار دادن آنها درون پارچه های نخی 
برای جلوگیری از کپک زدگی است. البته اگر یک قطعه اسفنج در جامیوه ای 
قرار دهید، رطوبت و آب آن را جذب می کند و مانع کپک زدگی می شود. 
اما اگر پنیر کپک زد، کمی آن را با احتیاط بیشتر مصرف کنید؛ چون پنیر 
کپک زده میکروب های دیگری نیز دارد که ممکن است سبب بیماری های 
گوارشی شوند. پس اگر پنیرتان کپک زد کمی بیشتر از قسمت کپک زده آن 
را جدا و مصرف کنید. مربا هم یکی از مواد خوراکی درون یخچال است که 
اغلب کپک می زند. کپک زدن مربا البته به مراحل پخت آن برمی گردد؛ به 
طوری که اگر مربا خوب نپخته باشد، خیلی زود کپک می زند. البته استفاده 
از ظروف مناسب دردار که مانع رسیدن هوا به آن شود، در نگهداری مربا 
موثر است و مانع تشکیل کپک روی آن می شود، اما اگر مربا کپک زده باشد، 
می توان یک الیه از روی آن برداشت و بقیه آن را دوباره پخت. بهتر است 

هنگام تهیه مربا، از قاشق چوبی استفاده کنید.

مصرف آسپرین احتمال مرگ ناشی 
از سرطان پروستات را 40 درصد 

کاهش می دهد
منظم  مصرف  می دهد،  نشان  آمریکایی  محققان  جدید  مطالعات 
آسپرین احتمال مرگ ناشی از سرطان پروستات را 40 درصد کاهش 

می دهد.
اورولوژی  متخصصان  مطالعات  هلث،  از  وطن  کیمیای  گزارش  به 
منظم  مصرف  می دهد  نشان  بوستون  در  هاروارد  پزشکی  دانشکده 

آسپرین در کاهش مرگ ناشی از سرطان پروستات موثر است.
این مطالعه عالوه بر تاثیر مثبت این دارو بر کاهش احتمال ابتال به 
به  به سرطان،  مبتال  بیمارن  برای  را  آن  پروستات، مصرف  سرطان 
منظور حل مشکالت قلبی عروقی توصیه کرده است؛ البته الزم است 

مصرف دارو تحت نظر پزشک باشد.
در ادامه این گزارش آمده است که آسپرین از گسترش سرطان به 

اندام های دیگر از جمله استخوان ها جلوگیری می کند.
به گزارش انجمن سرطان آمریکا )ACS(، سرطان پروستات دومین 
سرطان شایع در میان مردان و پنجمین سرطان کشنده محسوب 

می شود. 
از هر هفت مرد آمریکایی، یک نفر به این بیماری مبتال می شود و 

میانگین سن مبتالیان حدود 66 سال است. 
مبتال  بیماری  این  به  نفر  هزار   41 حدود  سالیانه  نیز  انگلیس  در 

می شوند. 
از 60 سال است، ولی بروز آن در  ابتال بیش  گرچه میانگین سنی 
پزشکان  بنابراین  است؛  شده  دیده  نیز  سالگی   40 از  قبل  سنین 
معتقدند که مردان باالی 40 سال، باید سالی دوبار تحت غربال گری 

سرطان قرار گیرند. 
علل  مهم ترین  زندگی  و شیوه  ژنتیکی  عوامل  زندگی،  نژاد، محیط 
بروز این بیماری هستند. نتایج این مطالعه در انجمن سرطان شناسی 

آمریکا در سان فرانسیسکو مطرح شد.

دنیای رضب املثل «« سالمت «« ارسار خانه داری  

از لنز دوربین 
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