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رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم آذربایجان شرقی: 

مردم در انتخابات،  درست 
عکس خواست دشمن عمل کنند

شرکت  پشتیبانی  و  هماهنگی  معاون  کروح  پا مهندس  حضور  با  که  نشستی  در 
سهام  صاحبان  عمومی  مجمع  برگزاری  منظور  به  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
گفت : ارزیابی شاخص های مختلف در مجمع  شرکت آبفا استان اصفهان برگزار شد 
عمومی امسال بیانگر عملکرد مطلوب آبفا اصفهان در بسیاری از زمینه ها بوده است 
کسب مجوز تبصره های 2 و 3 قانون ماده واحده 11  این میان می توان به  که در 
اشاره اصفهان  استان  سطح  در  آبفا  های  پروژه  اجرای  در  مردمی  مشارکت  جلب   در 

کرد .  
ارائه  کرد : ماهیت وجودی شرکتهای آب و فاضالب بر اساس  کروح اعالم  شاهین پا
لحظات  تمامی  در  باید  آن  اهمیت  واسطه  به  که  خدماتی  باشد  می  پایدار  خدمات 
با  باید  کشور  فاضالب  و  آب  صنعت  در  فعاالن  تمامی  بنابراین  باشد  ساری  و  جاری 
که از خدمات شرکت های آب و فاضالب بهره مند  گروه هایی  تعامل سازنده با تمام 
می شوند درصدد ارائه خدمات مطلوب و پایدار باشند تا رسالت خود را به خوبی انجام 

داده باشند .
از  مندی  بهره  با  اخیر  سالهای  در  توانست  اصفهان  استان  آبفا  شرکت   : گفت  وی 
فاینانس   ،  BOO ، BOT  ، متقابل  بیع  همانند  گذاری  سرمایه  مختلف  روشهای 
که این امر جای  گسترش دهد  داخلی ، فاینانس خارجی و تبصره 3 خدمات خود را 
از  افت قیمت جهانی نفت  نیز  و  تبعات تحریم  به واسطه  که دولت  تقدیر دارد چرا 

در  و  برد  می  سر  به  تنگنا  در  مالی  لحاظ 
با  ها  پروژه  اجرای  مالی  منابع  تأمین 
بدین  است  مواجه  جدی  های  چالش 
ترتیب اجرای به موقع پروژه های آب و 
فاضالب از طریق منابع دولتی غیرممکن 
گیری از دیگر  است لذا  باید در صدد بهره 
خصوصی بخش  های  گذاری   سرمایه 

 بود .
کروح اقتصاد آب را بسیار حائز اهمیت  پا
اقتصاد   : ساخت  نشان  خاطر  و  خواند 
آید  می  شمار  به  مهم  جهت  آن  از  آب 
بعنوان  دارد  دربر  را  مطلوب  عملکرد  که 
بها  آب  تعرفه  افزایش  رغم  به  مثال 
موقع  به  بخش  این  در  مطالبات  گر  ا
وصول نشود مطمئنًا نمی تواند از لحاظ 
صنعت  برای  شایانی  کمک  اقتصادی 
داشته باشد همچنین تجهیز و نگهداری 

تأسیسات  احداث  جهت  در  تالش  نباید  تنها  است  اهمیت  حائز  بسیار  تأسیسات 
فراموشی  به  تأسیسات  از  بهینه  استفاده  و  نگهداری  بر  تمرکز  طوریکه  به  باشد 
داشته دربر  را  فراوانی  اقتصادی  های  آسیب  تواند  می  مسئله  این  که  شود   سپرده 

 باشد .
اظهار و  برشمرد  آب  اقتصاد  مصادیق  جمله  از  را  حوادث  موقع  به  رفع  کروح   پا
کشور حدود 2 ساعت می باشد   داشت : به طور میانگین مدت زمان رفع حوادث در 
تا  دهند  ج  خر به  را  خود  تالش  نهایت  باید  حوادث  بخش  در  فعاالن  اساس  این  بر 
های  آسیب  ع  وقو از  تا  کنند  رفع  را  آمده  پیش  حوادث  ممکن  زمان  کوتاهترین  در 
مؤثری نقش  خسارات  تحمیل  کاهش  در  امر  این  که  آید  عمل  به  جلوگیری   بیشتر 

 دارد .
کشور به نگاه ویژه دولتمردان به  معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت آب و فاضالب 
ع حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی های  کرد : وقو مسئله آب پرداخت و تصریح 
بحران  دولتمردان  که  شد  منجر  بوده  آبی  منابع  شدید  محدودیت  آن  آثار  که  اخیر 
آب را جدی بگیرند و دیگر نگاه فنی صرف به آب نداشته باشند و با دید اقتصادی 
توانست در استان اصفهان  آبفا  که مدیریت  این درحالیست  بپردازند   به مسئله آب 
کم آبی را در این منطقه به خوبی مهار   سال های اخیر با تدابیر ویژه مسئله بحران 

کنند .
آبفا  شرکت  نجما  سامانه  از  بازدید  در  وی 
 : ساخت  خاطرنشان  اصفهان  استان 
 )IT(ارتباطات و  اطالعات  فناوری  از  استفاده 
و  آب  شرکتهای  مختلف  های  بخش  در 
که  چرا  رسد  می  نظر  به  ضروری  فاضالب 
به  را  کارها  در  دقت  و  شفافیت   ، سرعت 
اصفهان  آبفا  خوشبختانه  که  دارد  دنبال 
این  از  توانست  نجما  سامانه  اندازی  راه  با 
 فناوری در تولید و توزیع آب به خوبی استفاده

کند .  
استان  آبفا  شرکت   : کرد  اعالم  کروح  پا
صنعت  در  پیشرو  شرکتهای  از  یکی  اصفهان 
تالش  باید  که  است  کشور  فاضالب  و  آب 
در  بودن  گام  پیش  نگهداری  جهت  در 
با  مهم  این  که  نمایند  حفظ  را  صنعت 
میسر  ضعف  نقاط  رفع  و  روزی  شبانه   تالش 

می شود . 

کشور : معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب 

 ماهیت وجودی شرکت های آب و فاضالب بر اساس ارائه خدمات 
پایدار می باشد

که گفتن حقیقت خسته نخواهم شد؛ آن چیزهایی را   من از 
گفت کنم باید با ملت در میان بگذارم، خواهم   احساس 

دشمــن به دنبال تحقــق توطئــه طراحـی شده خــود اســت 

 آمریکائی ها از ابتدای پیروزی انقالب به شدت با شورای 
نگهبان مخالف بودند 

که در تعیین   اهمیت مجلس خبرگان از این جهت است 
رهبری نقش دارد
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معیار انتخاب  
منحصربه فــرد  ویژگی هــای  از  دینــی،  مردم ســاالری 
کــره  ــار بــر روی  کــه بــرای اولیــن ب جمهــوری اســامی  اســت 
کــه در آن مــردم نقــش اصلــی  زمیــن بــه اجــرا در آمــده اســت 
را ایفــا می کننــد و ایســتادگی مــردم در مقابــل دشــمنان اعــم 
از داخلــی و خارجــی از همیــن منظــر امــکان پذیــز خواهــد 
کــه ایــن نظــام بــر پایــه رای مــردم و بــر مبنــای  بــود؛ زیرا
اصــول اساســی دیــن، اســتوار اســت وپدیدآورندگانــش بــا 
کبــر و اســتقال و آزادی و جمهــوری اســامی  بــه  شــعار اهلل ا
کــه همیــن  آن دســت یافته انــد؛ هرگــز از یــاد نخواهیــم بــرد 
را پشــت ســر  انتخابــات  از  از 33 دوره  بیــش  مردمــی  کــه 
و  می ســاختند  وضــو  دادن،  رای  هنــگام  در  گذاشــته اند، 
در صف هــای طوالنــی بــا صــرف وقــت زیــاد باعشــق تمــام 
بــر  بــا صلــوات  بــرگ رای  از نوشــتن  پــس  می ایســتادند و 
محمــد و آل محمــد، آن را بــه داخــل صندوق می انداختند و 
از یــاد نخواهیــم بــرد کــه حضرت امــام)ره( قبــل از انتخابات 
ضمــن دعــوت مــردم بــه حضــور در انتخابــات، معیارهایی را 
ح می فرمودنــد و درواقــع  بــرای انتخــاب نماینــدگان مطــر
ــن  ــاب را از ای ــظ انق ــکار حف ــد و راه ــط می دادن ــردم خ ــه م ب
از ورود  را  انقــاب  گوشــزد می کردنــد و  بــه جامعــه  طریــق 
ــرا می داشــتند؛پس از رحلــت  وابســتگان و نفــوذ پذیــران مب
ــا همــان  ــزرگ، ب حضرتــش، جانشــین خلــف آن ســفرکرده ب
کــه بــه عنــوان  مشــی، در هــر دوره از انتخابــات، آنچــه را 
را در رای درســت و  مــردم  و  بیــان  بــود،  معیــار، ضــرورت 
صحیــح هدایــت فرمودنــد:  در انتخــاب نماینــده هــم، مردم 
 بایــد معیارهــا را در نظــر بگیرنــد. بنــده وقتــی نــگاه می کنــم
 می بینــم بحمــداهلل در میــان همیــن نامزدهــای انتخابــات
کارآمــد  جمــع بســیار زیــادی افــراد تحصیل کــرده، خــوب، 
بیــن  در  بگردیــد  دارنــد.  و دلســوز وجــود  مطّلــع، متدّیــن 
کنیــد، یــا از آد م هــای امیــن و  این هــا افــرادی را شناســایی 
مطمئــن، بشــنوید و چنیــن افــرادی را بــرای قانون گــذاری 
شــرایط  مهم تریــن  مــن  نظــر  بــه  بفرســتید.  مجلــس  بــه 
کارآمــد، دلســوز و  نماینــده عبــارت اســت از اینکــه متدّیــن، 
گر این چهار شــرط در نماینده ای جمع شــد،  شــجاع باشــد. ا
ــع داریــد، انجــام خواهــد  کــه شــما آرزو و توّق کاری را  همــان 
داد. نماینــده بایــد متدّیــن باشــد. بی دینــی و بی تقوایــی 
آســیب پذیر  را  انســان  باشــد،  هرجــا  اســت؛  بــدی  چیــز 
آســیب پذیری آن  باشــد،  گــر در جــای حّســاس  ا می کنــد؛ 
کارآمــد هــم  ــد  ــران تمــام خواهــد شــد. نماینــده بای گ بســیار 
باشــد. بعضی هــا متدّیــن هســتند، امــا از آن هــا کاری ســاخته 
کــه  کــه بتواننــد وظایفــی را  نیســت. بایــد به گونــه ای باشــند 
بــر عهده شــان قــرار دارد، انجــام دهنــد.  ســوم اینکــه دلســوز 
بــرای  و  باشــد   - محــروم  طبقــات  به خصــوص   - مــردم 
کنــد. مــن در انتخابــاِت دوره قبــل - شــاید  کار و فکــر  آن هــا 
گفتــم نامزدهــای انتخابــات مراقــب  در نمازجمعــه بــود - 
باشــند خــود را وامــدار ثروتمنــدان و قدرتمنــدان و امثــال 
کســی وامــدار دســتگاه ها و اشــخاص  گــر  این هــا نکننــد؛ ا
و وامــدار پــول و قــدرت شــد، دیگــر نمی توانــد بــرای مــردم 
کنــد. پــس دلســوزی هــم یــک شــرط بــزرگ اســت.   دلســوزی 
کــه نماینــده مــردم بایــد شــجاع  شــرط چهــارم ایــن اســت 
ایــن ملــت، ملــت شــجاع و آزاده ای اســت؛ ملتــی  باشــد. 
کــه تهدیــد قدرت  هــای متکّبــر جهانــی او را بــه عقــب  اســت 
ــد و  ــجاع باش ــد ش ــم بای ــده او ه ــن نماین ــاند؛ بنابرای نمی نش
نترســد؛ شــجاعت در مقابــل دشــمن، شــجاعت در مقابــل 
گــر خودتــان  ا باطــل، شــجاعت در پذیــرش حــرف حــق. 
کــه دارای ایــن خصوصیــات  کســانی را بشناســید  توانســتید 
گر خودتان آشــنایی  باشــند، برویــد بــه آن هــا رأی دهیــد؛ اما ا
کــه بــه آن هــا  کشــور از آدم هــای امینــی  نداریــد، در هــر نقطــه 
اطمینــان داشــته باشــید، بپرســید؛ آن هــا معرفــی می کننــد تــا 
ان شــاءاهلل یــک مجلــس قــوی، مردمــی  و مّتکــی بــه آراِی 
کــه بــر عهــده  مــردم تشــکیل شــود و بتوانــد کارهــای بزرگــی را 
او قــرار دارد، انجــام دهــد و مــردم را - طبــق آنچــه شایســته 
ایــن مــردم آزاده و بــزرگ اســت - ان شــاءاهلل راضــی و خشــنود 

ــه دنبــال دارد. کــه ایــن رضایــت الهــی را هــم ب کنــد، 

سرمقاله 

اژ ه ای:

مردم بر سر مسایل فامیلی و 
جناحی، افراد را انتخاب نکنند

بــه  توصیــه ای  ضمــن  قضاییــه  قــوه  اول  معــاون 

افــراد  انتخــاب  بــرای  تــا  خواســت  آن هــا  از  مــردم 
نکننــد. لحــاظ  را  جناحــی  و  فامیلــی  مســایل 

المســلمین غامحســین محســنی  و  حجت االســام 
گفت وگــو بــا  اژه ای، معــاون اول قــوه قضاییــه، در 
خبرنــگار سیاســی خبرگــزاری دانشــجو، در پاســخ بــه 
ســوالی مبنــی براینکــه لــزوم برگــزاری یــک انتخابــات 
کــه  بصیرتــی  بــا  داشــت:  اظهــار  چیســت،  ســالم 
در حــال حاضــر  کــه  بســتری  بــا  و  دارنــد  مــا  مــردم 
کرده انــد،  ایجــاد  کشــور  در  مســئول  دســتگاه های 
کــه ان شــاءاهلل انتخاباتــی پرشــور و بــا  معتقــد هســتم 

کامــل انجــام خواهــد شــد. امنیــت 
مســئله  ایــن  بــه  بایــد  مــردم،  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــه افــراد اصلــح وارد مجلــس شــوند،  کننــد  توجــه 
و  گروهــی  فامیلــی،  مســایل  نبایــد  مــردم  افــزود: 
کننــد؛ بلکــه بایــد  جناحــی را در انتخــاب افــراد لحــاظ 
کســی شایســته حضــور در مجلــس  ببینــد حقیقتــا چــه 
کشــور و  بــرای  کــه  شــورای اســامی  اســت؛ فــردی 

نظامــش بتوانــد منشــأ اثــر باشــد.
مــردم  کــرد:  کیــد  تا قضــا   دســتگاه  ســخنگوی 
کــه  افــراد  از  خــود  شــخصی  شــناخت  بــه  باتوجــه 
و  مســئولیت  تعهــد،  همچــون  ویژگی هایــی  بایــد 
کننــد و   کدســتی داشــته باشــند آن هــا را انتخــاب  پا
افــراد مطمئــن را  رای دهنــد؛ در غیــر ایــن صــورت 

برگزیننــد.
کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  اژه ای  حجت االســام 
ــد  ــش نخواه کاری از پی ــز،  ــمن نی ــود دش ــن وج ــا ای ب
جمهــوری  شــأن  و  طــراز  در  مجلســی  شــاهد  و  بــرد 

بود.دانشــجو اســامی خواهیم 

انتخابات 

دشمن به دنبال تبدیل انتخابات 
به ابزاری برای نفوذ است            

بیــان  بــا  مؤتلفــه  حــزب  مرکــزی  شــورای  عضــو 
دســتگاه های  در  نفــوذ  دنبــال  بــه  دشــمن  اینکــه 
گفــت:  اســت،  کشــور  حســاس  و  نــده  تصمیم گیــر 
تبدیــل انتخابــات بــه ابــزاری بــرای نفــوذ و تغییــر 
ــاب  ــه انق ک ــت  ــی اس ــام، چالش ــی نظ ــه سیاس هندس

اســت.  روبــه رو  آن  بــا 
در  ترقــی  حمیدرضــا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ع »نقــش انتخابــات در مانــدگاری  نشســتی بــا موضــو
اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه  در  اســامی«  انقــاب 
انقــاب  در  انتخابــات  ع  موضــو اهمیــت  دربــاره 
اســامی  اظهــار داشــت: یکــی از تاش هــای دشــمن 
بــرای مقابلــه بــا انقــاب اســامی،  تحریــف انتخابــات 
اســت؛ انتخابــات می توانــد تهدیــد یــا فرصــت باشــد.
همــت  بــه  گذشــته  انتخابــات   32 در  افــزود:  وی   
انقــاب دلســوزان  همــه  و  رهبــری  و  امــام   تدبیــر 

انتخابــات هیــچ گاه یــک تهدیــد بــرای ملــت ایــران 
گرچــه دشــمن تاش هــای  به حســاب نیامــده اســت؛ 
خــود را انجــام داده و نتیجــه آن انتخابــات ســال 88 
کشــور پیــش  کــه دشــمن مشــکاتی را بــرای  اســت 

آورد.
 عضــو شــورای مرکــزی حــزب مؤتلفــه بــا بیــان اینکــه 
ســاختن  بــرای  و حرکــت  ســاختارها  اصــاح  از  بعــد 
کشــور بــا  یــک حکومــت اســامی، انقــاب سیاســی 
روبــه رو  کشــور  از  ج  خــار و  داخــل  از  چالش هایــی 
کــه بــرای  شــد، اظهــار داشــت: از جملــه چالش هایــی 
انقــاب اســامی  در ایــن زمینــه وجــود دارد، مخالفــت 
ــت  ــه والی ــر پای ــه ب ک ــت  ــاب اس ــی انق ــام سیاس ــا نظ ب

 فقیــه قــرار داد.
کــه انقــاب سیاســی   ترقــی افــزود: چالــش دیگــری 
و  تجدیدنظرطلبــی  بحــث  اســت،  روبــه رو  آن  بــا 
متأثــر  کــه  اســت  کشــور  نخبــگان  در  رجعت طلبــی 
از فلســفه سیاســی غــرب و مســایل شــخصی اســت؛ 
چالــش بعــدی جنــگ نــرم دشــمن بــرای برانــدازی 
ســرمایه گذاری  بخــش  ایــن  در  و  اســت  نظــام 
معظــم  مقــام  بارهــا  و  داده  انجــام  نیــز  ســنگینی 

کرده انــد. اشــاره   ع  موضــو ایــن  بــه  رهبــری 
ــه نظــام سیاســی  ک ــش آخــری  ــه چال ــا اشــاره ب  وی ب
کــرد: تبدیــل  انقــاب بــا آن روبــه رو اســت، تصریــح 
انتخابــات بــه ابــزاری بــرای نفــوذ و تغییــر هندســه 
از  بعــد  کــه  اســت  سیاســی نظــام، چالــش دیگــری 
برجــام به عنــوان یــک سیاســت از طــرف دشــمن و 
گرفتــه تــا بتواننــد بــا  عوامــل داخلــی مــورد توجــه قــرار 
کشــور  ــر و حســاس  نفــوذ در دســتگاه های تصمیم گی

هندســه سیاســی نظــام را تغییــر دهنــد.
ــرد:  ک ــح  ــه تصری ــزب مؤتلف ــزی ح ــورای مرک ــو ش  عض
بررســی  خــود  تکامــل  مســیر  در  را  انقــاب  وقتــی 
کــه انتخابــات، یکــی از  می کنیــم، متوجــه می شــویم 
ــور  کش ــت و در  ــی اس ــاب سیاس ــوه انق ــن وج مهم تری
کــه در نظــام تعریــف شــده، از عوامــل  مــا  انتخاباتــی 
اینکــه  بیــان  بــا  ترقــی  اســت.  انقــاب  مانــدگاری 
اســامی،  انقــاب  بــه  پایــان دادن  مقابــل  نقطــه 
اســت،  انتخابــات  طریــق  از  انقــاب  مانــدگاری 
اظهــار داشــت: انتخــاب خبــرگان پای بنــد بــه فقــه 
در  والیــت  نقــش  تثبیــت  به دنبــال  کــه  )ره(  امــام 
کشــور هســتند، انتخــاب نمایندگانــی  نظــام سیاســی 
ــاب  ــای انق ــول و آرمان ه ــه اص ــه ب ک ــس  ــرای مجل ب
کــه انقابــی، شــجاع  پای بنــدی دارنــد، نمایندگانــی 
کارآمــد، متدیــن و  دشمن شــناس، اولویت شــناس، 
ــدگاری  ــه مان ــد ب ــه اصــول باشــند، می توان ــد ب پای بن

کنــد. انقــاب اســامی  کمــک 

نقش انتخابات 

اعمــال  بــه  نســبت  هشــدار  بــا  انقــاب  معظــم  رهبــر 
حضــور  بــا  مــردم  گفتنــد:  انتخابــات  در  دشــمن  نفــوذ 
بــا بصیــرت و دانایــی  گاهانــه و همــراه  همه جانبــه و آ
در انتخابــات، درســت عکــس خواســت دشــمن عمــل 
ــد؛ آن  ــم ش ــته نخواه ــت خس ــن حقیق گفت ــن از  ــد. م کنن
ــان  ــت در می ــا مل ــد ب ــم بای کن ــاس  ــه احس ک ــی را  چیزهای

گفــت. خواهــم  بگــذارم، 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه خبــری  گــزارش  بــه 
معظــم  رهبــر  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت  ربیــع، 
بــا  پرشــور  دیــدار  در  دیــروز  صبــح  اســامی،   انقــاب 
آذربایجــان  مــردم  مختلــف  قشــرهای  از  نفــر  هــزاران 
شــرقی، ضمــن تشــکر صمیمانــه از ملــت بــزرگ ایــران، 
بــه دلیــل خلــق حماســه پرشــکوه ۲۲ بهمــن امســال، 
بیــداری  و  ایســتادگی  و  راســخ  عــزم  نشــانه  را  آن 
 ۷ انتخابــات  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  و  دانســتند  مــردم 
و  نظــام  از  دفــاع  و  ملــت  بیــداری  مظهــر  نیــز  اســفند 
گفتنــد: مــردم بــا حضــور  اســتقال و عــزت ملــی اســت، 
بــا بصیــرت و دانایــی  گاهانــه و همــراه  همه جانبــه و آ
دشــمن  خواســت  عکــس  درســت  انتخابــات،   در 

کنند. عمل 
آســتانه  در  کــه  دیــدار  ایــن  اســامی در  انقــاب  رهبــر 
 ۱۳۵۶ ســال  بهمــن   ۲۹ در  تبریــز  مــردم  قیــام  ســالروز 
برگــزار شــد، ضمــن تجلیــل از ایمــان عمیــق، بیــداری 
مقاطــع  در  آذربایجــان  مــردم  ایســتادگی  و  نشــاط 
در  به ویــژه  کشــور،  تاریــخ  سرنوشت ســاز  و  مهــم 
نگه داشــتن  زنــده  لــزوم  بــر  اســامی،  انقــاب  دوران 
اشــاره  بــا  و  کردنــد  کیــد  تا انقــاب  تاریخــی  روزهــای 
بــه ۲۲ بهمــن بــه عنــوان یکــی از ایــن روزهــای بســیار 
از  مســتند  گزارش هــای  براســاس  افزودنــد:  مهــم 
راهپیمایــی  حماســه  در  مــردم  حضــور  معتبــر،  کــز  مرا
بــه  نســبت  کشــور،  سراســر  در  امســال  بهمــن   ۲۲
افزایــش  توجهــی  شــایان  میــزان  بــه  گذشــته،   ســال 

داشته است.
از  صمیمانــه  تشــکر  بــا  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
کیــد  حضــور پرشــکوه مــردم در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن تا
کــه  کردنــد: ایــن افزایــش حضــور، نشــان دهنده آن اســت 
گســترده و پرحجــم جبهــه اســتکبار بــرای  برغــم تــاش 
بــه فراموشــی ســپرده شــدن یــا کم رنــگ شــدن انقــاب در 
 ذهــن مــردم، انــدک خللــی در عــزم راســخ ملــت بــه وجــود 

نیامده است.
ع انتخابــات ۷ اســفند اشــاره و  ایشــان ســپس بــه موضــو
کردنــد: دشــمن بــا یــک برنامه ریــزی خــاص بــرای  کیــد  تا
انتخابــات، بــه دنبــال تحقــق توطئــه طراحی شــده خــود 
ــد ملــت ایــران بــه عنــوان صاحبــان  اســت؛ بنابرایــن بای
کشــور از برخــی حقایــق مطلــع شــوند تــا ایــن نیــات  اصلــی 

پلیــد محقــق نشــود.
کــه  مقدمــه  ایــن  بیــان  اســامی  بــا  انقــاب  رهبــر 
رژیــم  و  امریــکا  کوتاه شــدن دســت  و  انقــاب  پیــروزی 
ــرای آن هــا  ــر ب ــران، بزرگ تریــن تحقی صهیونیســتی از ای
ــرای  گذشــته از هیــچ تاشــی ب ــود و در طــول ۳۷ ســال  ب
دریــغ  ایــران  ملــت  پرشــتاب  حرکــت  کــردن  متوقــف 
گفتنــد: از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی  ــد،  نکرده ان
 طراحــی بیگانــگان، جلوگیــری از برگــزاری انتخابــات در 
کــه تاش هایــی را هــم انجــام دادنــد، امــا  ایــران بــود 
چــون مأیــوس شــدند، در ســال های اخیــر، تمرکــز خــود را 
بــر زیــر ســوال بــردن انتخابــات قــرار دادنــد و می خواهنــد 

کننــد. در انتخابــات اعمــال نفــوذ 
آن هــا  طراحــی  افزودنــد:  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
بــرای انتخابــات ۷ اســفند، از تخریــب شــورای نگهبــان 
و زیرســوال بــردن تصمیم هــای آن آغــاز شــده اســت و 
ایــن شــورا، یکــی از چنــد مرکــز اساســی در نظــام اســامی 
ــه  کــه آمریکایی هــا از ابتــدای پیــروزی انقــاب، ب  اســت 

ــد. ــف بودن ــا آن مخال شــدت ب
ســوال بردن  زیــر  نتیجــه  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  ایشــان 
غیرقانونــی  القــای  نگهبــان،  شــورای  تصمیم هــای 
کردنــد:  خاطرنشــان  اســت،  انتخابــات  بــودن 
شــود القــا  انتخابــات  بــودن  غیرقانونــی   هنگامی کــه 
ایــن  از  اســامی  برآمــده  شــورای  مجلــس  بنابرایــن 
بــود. خواهــد  غیرقانونــی  آن  مصوبــات  و  انتخابــات 
طراحــی  ایــن  هــدف  اســامی  افزودنــد:  انقــاب  رهبــر 
کشــور در خــأ قانــون و مجلــس، در  زیرکانــه، قــرار دادن 
کــه افــکار عمومــی  بایــد متوجــه  چهــار ســال آینــده اســت 

ــند. ع باش ــو ــن موض ای
کــه  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه افــرادی 
دشــمن  بــا  نگهبــان،  شــورای  تخریــب  بــا  داخــل،  در 
گفتنــد: بیشــتر ایــن افــراد متوجــه  هم صدایــی می کننــد، 
صحبت هــای خــود نیســتند و نمی تــوان آن هــا را متهــم 
کــه  شــوند  متوجــه  بایــد  آن هــا  امــا  کــرد؛  خیانــت  بــه 
ک  خطرنــا نقشــه  تکمیــل  هم صدایــی،  ایــن  نتیجــه 

اســت. دشــمن 
جبهــه  اهــداف  از  یکــی  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  ایشــان 
کــردن  اســتکبار، از زیــر ســوال بــردن انتخابــات، محــروم 
و  بدیــع  بی نظیــر،  پدیــده  از  دنیــا  مســلمان  ملت هــای 
جــذاب مردم ســاالری دینــی اســت، بــه جایــگاه بســیار 
کردنــد و افزودنــد:  مهــم مجلــس شــورای اســامی  اشــاره 
مجلــس بــا تصویــب قوانیــن، ریل گــذار حرکــت دولــت و 
ــدگان  ــاب نماین ــن انتخ ــت؛ بنابرای ــی اس ــتگاه اجرای دس
ریل گــذاری  نحــوه  در  گاهــی،  آ و  بصیــرت  براســاس 
کشــور و جهت گیــری آن بســیار تاثیرگــذار اســت. حرکــت 
مجلــس  گــر  ا کردنــد:  کیــد  اســامی  تا انقــاب  رهبــر 
گشــایش  اجتماعــی،  عدالــت  مــردم،  رفــاه  دنبــال  بــه 
اقتصــادی، پیشــرفت علــم و فنــاوری و اســتقال و عــزت 
هدف هــا  ایــن  جهــت  در  آن  ریل گــذاری  باشــد،  ملــی 
گــر مجلــس مرعــوب غــرب و آمریــکا  خواهــد بــود؛ امــا ا
اشــرافی گری  جریــان  کمیــت  حا دنبــال  بــه  و 
خواهــد  جهــت  ایــن  در  او  ریل گــذاری  باشــد، 

هدایــت  بدبختــی  مســیر  بــه  را  کشــور  و   بــود 
کرد. خواهد 

کام امــام )ره(  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
گفتنــد: ایــن  کــه مجلــس را در رأس امــور می دانســتند، 
در رأس امــور بــودن، بــه معنــای سلســله مراتب اجرایــی 
از  مجلــس  جایــگاه  اهمیــت  بــر  کیــد  تا بلکــه  نیســت؛ 
کشــور اســت. لحــاظ تعییــن مســیر و جهت گیــری حرکــت 
ایشــان در ادامــه بــه اهمیــت اساســی و بنیادیــن مجلــس 
خاطرنشــان  و  اشــاره  اســامی  نیــز  نظــام  در  خبــرگان 
کردنــد: اهمیــت جایــگاه مجلــس خبــرگان از ایــن جهــت 
کــه در تعییــن رهبــری بــه عنــوان تصمیم گیرنــده  اســت 
بنابرایــن  دارد؛  نقــش  کشــور،  اصلــی  سیاســت گذار  و 
بســیار  ع  موضــو مجلــس،  ایــن  نماینــدگان  انتخــاب 

مهمــی  اســت.
گــر نماینــدگان مجلــس  رهبــر انقــاب اســامی  افزودنــد: ا
گاه از  خبــرگان دلبســته بــه انقــاب، دلباختــه بــه ملــت، آ
توطئه هــای دشــمن و مقــاوم در مقابــل ایــن توطئه هــا 
باشــند، در زمــان مقتضــی، تصمیم گیــری آنــان بــه یــک 
گــر نماینــدگان خبــرگان غیــر از  ــی ا گونــه خواهــد بــود؛ ول

کــرد. گونــه دیگــری عمــل خواهنــد  ایــن باشــند، بــه 
تمرکــز  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
مجلــس  بــر  اســتکبار  جبهــه  تبلیغاتــی  دســتگاه های 
ــرت و  ــزوم بصی ــر ل ــرر ب ــد مک کی ــت تا ــد: عل گفتن ــرگان  خب
ع  ــات، همیــن موضــو گاهــی و دانایــی مــردم در انتخاب آ

شــود. عمــل  دشــمن  خواســته  برخــاف  تــا  اســت 
حضــور  بــه  را  ایــران  ملــت  دیگــر  بــار  انقــاب،  رهبــر 
اســامی  نظــام  از  دفــاع  و  انتخابــات  در  همه جانبــه 
بــر  کیــد  تأ بــا  و  فراخواندنــد  ملــی  عــزت  و  اســتقال   و 
ِک  خطرنــا و  بی پــروا  جبهــه  برابــر  در  هوشــیاری  لــزوم 
نفــوذ و ســلطه شــبکه  کــه تحــت  ایــران  مقابــل ملــت 
صهیونیســتی قــرار دارد، افزودنــد: سیاســت های آمریــکا 
ســلطه  تحــت  اروپایــی،  دولت هــای  از  بســیاری  و 
قضیــه  در  آمریکایی هــا  عملکــرد  و  اســت  شــبکه  ایــن 
شــود. ارزیابــی  ایــن چارچــوب  در  بایــد  نیــز  هســته ای 
جریــان  از  بعــد  گفتنــد:  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
کــرات و ســپس توافــق هســته ای، بــار دیگــر  طوالنــی مذا
گفتــه اســت  یــک مســئول آمریکایــی، در روزهــای اخیــر 
کــه ســرمایه داران دنیــا جرئــت حضــور در  کاری می کنیــم 

ایــران را نداشــته باشــند!
اظهــارات  این گونــه  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  ایشــان 

ایــران  ملــت  بــا  آمریــکا  دشــمنی  عمــق  نشــان دهنده 
کــه در دو ســال  کســانی  اســت، افزودنــد: یکــی از اهــداف 
کــرات هســته ای بودنــد و انصافــا  اخیــر بــه دنبــال مذا

طریــق  از  اقتصــادی  گشــایش  کشــیدند،  زحمــت  نیــز 
کنــون  ا آمریکایی هــا  امــا  بــود؛  ســرمایه گذاری خارجــی 

بگیرنــد. می خواهنــد  هــم  را  ع  موضــو همیــن  جلــوی 
گفتــه شــد  رهبــر انقــاب اســامی  گفتنــد: اینکــه بارهــا 
کــه آمریکایی هــا غیرقابــل اعتمادنــد، معنایــش همیــن 

اســت.
اعتــراض  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
سیاســتمداران آمریکایــی بــه شــعار »مــرگ بــر آمریــکا« در 
کردنــد: وقتــی شــما این گونــه  راهپیمایی هــا خاطرنشــان 
کــی از دشــمنی  گذشــته و امــروز شــما حا عمــل می کنیــد و 
بــدون پرده پوشــی اســت، انتظــار داریــد ملــت ایــران چــه 

پاســخی بــه شــما بدهنــد؟
ایشــان افزودنــد: البتــه آن هــا در دیدارهــای خصوصــی 
خــوش  ســخنان  و  می دهنــد  دســت  می زننــد،  لبخنــد 
کــه این گونــه رفتارهــا مربــوط بــه دیدارهــای  می گوینــد 
واقعیــت  بــر  تاثیــری  و  اســت  خصوصــی  و  دیپلماســی 

نــدارد.
کردنــد: واقعیــت آن اســت  کیــد  رهبــر انقــاب اســامی  تا
کــرات طوالنــی و بســتن قــرارداد و تمــام  کــه بعــد از مذا
صراحتــا  و  نمی گذاریــم  می گوینــد  حــاال  قضایــا،  شــدن 

تهدیــد بــه تحریــم جدیــد می کننــد.
واقعیــِت  ایــن،  گفتنــد:  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ــم  ــوان چش ــمن، نمی ت ــن دش ــل ای ــت و در مقاب آمریکاس

کــرد. خــود را بســت و حمــل بــر صحــت 
ایــران عزیــز  ملــت  گفتنــد:  مــردم  بــه  خطــاب   ایشــان 

طــرف مقابــل شــما یــک چنیــن عنصــری اســت؛ بنابرایــن 
بایــد بیــدار و هوشــیار باشــید.

راه حــل  کردنــد:  کیــد  تا خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
کشــور عبــارت اســت از بیــداری مــردم، حفــظ  مشــکات 
جوانــان  به کارگرفتــن  جامعــه،  در  ایمانــی  انگیزه هــای 
ایمــان در  کشــور  درونــی  تقویــت  و  مومــن  و   پرانگیــزه 

اقتصاد، علم و دستگاه های مدیریتی.
کیــد بــر لــزوم حفــظ اتحــاد  رهبــر انقــاب اســامی  بــا تا
و یکپارچگــی و یک صدایــی مــردم در دفــاع از انقــاب 
کــه  مســئوالن  گفتنــد:  آن  آرمان هــای  و  اصــول  و 
کارهــا  کشــور هســتند نیــز، بایــد  عاقه منــد بــه سرنوشــت 
ــرای مــردم انجــام دهنــد و بــه  ــرای رضایــت خــدا و ب را ب

کننــد. نیروهــا و تــوان داخلــی اعتمــاد 
اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
کشــیدن بــه دور  اقتصــاد مقاومتــی بــه معنــای حصــار 
و  اقتصــاد مقاومتــی، درون زا  افزودنــد:  نیســت،  کشــور 
ــی از درون نجوشــد  ــر اقتصــاد مل گ برون گراســت؛ یعنــی ا

رســید. نخواهــد  جایــی  بــه 
کشــورهای دنیــا را خــوب  ایشــان تعامــل اقتصــادی بــا 
کردنــد: البتــه ایــن تعامــل، بایــد  خواندنــد و خاطرنشــان 
هوشــمندانه و نتیجــه آن درون زایــی اقتصــاد باشــد و 
رســیدن بــه ایــن هــدف هــم جــز بــا ایســتادگی مــردم و 

گاهانــه مســئوالن میســر نیســت. حرکــت آ
فضــل  بــه  گفتنــد:  پایــان  اســامی  در  انقــاب  رهبــر 
کــه  دیــد  خواهنــد  را  روزی  کشــور،  جوانــان  الهــی 
انجــام  توانایــی  نیــز  آمریــکا  از  بزرگ تــر  آمریــکا و حتــی 
نخواهنــد ایــران  ملــت  مقابــل  در  را  غلطــی   هیــچ 

 داشت.

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم آذربایجان شرقی: 

کنند مردم در انتخابات،  درست عکس خواست دشمن عمل 

ســناتور  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
یادداشــتی  طــی  کونــز  کریــس  آمریکایــی 
گاردیــن  بریتانیایــی  نشــریه  در 
بــرای  کشــور ها  تمایــل  نوشــت: 
ایــران بــا  اقتصــادی  روابــط   برقــراری 

بــرای  تعهداتمــان  اجــرای  از  را  مــا  نبایــد 
ایــران  هســته ای  برنامــه  کــردن  محــدود 
ایــران،  توافــق  اجــرای  کند.بــا  غافــل 
بــه  اروپایــی  شــرکت های  کــه  می بینــم 
ایــران  بــا  تجــاری  فرصت هــای  دنبــال 
هســتند؛ امــا از ایــن شــرکت ها می خواهــم 
ــند: ــته باش ــاد داش ــه ی ــم را ب ــه مه ــد نکت چن

ســازمان  و  آمریــکا  تحریم هــای  نخســت، 
مســایل  خاطــر  بــه  ایــران  علیــه  ملــل 
حقــوق بشــری برنامــه موشــکی و حمایــت 
همچنــان  آمریــکا  و  باقیســت  تروریســم  از 
آن را دنبــال می کنــد.دوم اینکــه ممانعــت 
ایــران از دســتیابی بــه ســاح هســته ای در 
اولویــت نخســت اســت. آمریــکا بــه تعهــدات 
شــرکای اروپایــی  خــود در ایــن زمینــه تکیــه 
کــه می خواهنــد  دارد.ســوم، شــرکت هایی 
کارخانه هــای  و  کننــد  تجــارت  ایــران  بــا 
دولتــی بایــد   نهایــت دقــت و احتیــاط را در 

تجــارت بــا ایــران داشــته باشــند. 

ک  خطرنــا ایــران  بــا  تجــاری  توافــق  هــر 
کــه توافــق هســته ای  نیســت؛ امــا نگرانــم 
کنتــرل  بــرای  ابــزاری  اینکــه  جــای  بــه 
بازگشــایی  بــرای  ابــزاری  بــه  باشــد  ایــران 
شــود. تبدیــل  اقتصــادی  فرصت هــای 
 از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل
آلمــان و اتحادیــه اروپــا می خواهــم تاییــد 
کــه همچنــان شــماری از تحریم هــای  کننــد 
ایــران باقیســت و از آن هــا می خواهــم اعــام 
نخستشــان  اولویــت  متعهدنــد  کــه  کننــد 
امنیــت ملــی باشــد و نــه منافــع اقتصــادی./

نسیم

کونز: کریس  سناتور آمریکایی 

گشایش کردن ایران است، نه  کنترل و محدود   برجام برای 
کشور  اقتصادی این 

گفت:فضــای ســالم انتخاباتــی  کل دادگســتری چهارمحــال وبختیــاری   رییــس 
ــا هرگونــه  ــا ایــن حــال ،دادگســتری اســتان ب ــی ب کــم اســت؛ ول ــر ایــن اســتان حا ب
کــرد. ســیدعبداهلل موســوی بــا بیــان اینکــه  جرایــم انتخاباتــی برخــورد خواهــد 
صیانــت از انتخابــات و رای مــردم بــا تمــام تــوان انجــام می شــود، افــزود: بــه 
منظــور رســیدگی بــه تخلفــات انتخاباتــی، دو قاضــی در شهرســتان ها، یــک قاضــی 
در بخش هــا و یــک قاضــی در شــوراهای حــل اختــاف اســتان در تمامی دادگاه هــا 
ــی  ــات انتخابات ــه تخلف ــژه ب ــورت وی ــه ص ــر، ب ــای تجدیدنظ ــراها و دادگاه ه دادس

رســیدگی می کننــد. 
ع جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی از ماه هــای  گفــت: ســتاد پیشــگیری از وقــو وی 
نظارتــی  اجرایــی،  قضایــی،  مســئوالن  و  اســت  شــده  فعــال  اســتان  در  قبــل 
کمیتــه حضــور دارنــد و امــور مرتبــط بــا  انتظامــی و امنیتــی و فرهنگــی در ایــن 

می کننــد.  پایــش  را  انتخابــات 

ــار داشــت:همه  کشــور اظه ــاز در  ــات سرنوشت س ــه دو انتخاب ــاره ب ــوی،با اش موس
و  تعامــل  کشــور  در  انتخابــات  دو  ایــن  باشــکوه تر  برگــزاری هرچــه  بــرای  بایــد 

همــکاری داشــته باشــند. 
وی از برخــورد قاطــع بــا متخلفــان انتخاباتــی در اســتان براســاس قانــون خبــر 
هرگونــه  از  بایــد  و  اســت  مســئوالن  گفتــار  و  رفتــار  ک  مــا قانــون  گفــت:  و  داد 
ــتری  کل دادگس ــس  ــود. ریی ــز ش ــات پرهی ــلیقه ای در انتخاب ــدام س ــت و اق برداش
اســتان بــه نقــش دســتگاه قضایــی اســتان در حســن اجــرای قانــون و جلوگیــری از 
گفــت: بــرای رســیدگی ســریع بــه پرونده هــای  کــرد و  تضییــع حقــوق مــردم اشــاره 
تخلفاتــی، حضــور مســتمر در حــوزه قضایــی از یــک روز قبــل از انتخابــات تــا زمــان 
کافــی بــر فعالیت هــای انتخاباتــی بــا رعایــت بی طرفــی  اعــام نتایــج و نظــارت 
کــه روســا و دادســتان های حوزه هــای قضایــی اســتان، بایــد  از مــواردی اســت 

کننــد. ــرای انجــام آن هــا تــاش  ب

فضای انتخاباتی چهارمحال و بختیاری سالم است

2 حتما بخوانید!پنجشنبه  29 بهمن ماه 139۴
فضای انتخاباتی چهارمحال و بختیاری سالم است ـــمـــاره 96 ســـــال دوم      ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

 مطابق با فتاوای 
حضرت  آیت اهلل العظمی خامنه ای  

احکام ویژه روزهای انتخابات 
در آســتانه انتخابــات مجلــس   ادامــه مبحــث پیــش- 
 7 در  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  اســامی  و  شــورای 
اســفندماه ۱۳۹۴ دفتــر اســتفتائات مقــام معظــم رهبــری 
بــا  مطابــق  انتخابــات،  پیرامــون  اســتفتائات  برخــی  بــه 
داده  پاســخ  آیت اهلل العظمی خامنــه ای  حضــرت    فتــاوای 

است. 
در  چیســت؟  بی نــام  و  ســفید  دادن  رأی  حکــم   -1
و  کافــی  تحقیــق  یــا  تحقیــق  و  شــناخت  عــدم  صــورت 
اصلــح  انتخــاب  در  تحّیــر  و  نتیجــه  بــه  وصــول   عــدم 

چطور؟
ــف  ــب تضعی ــفید دادن موج ــر رأی س گ ــورت ا ــر ص  ج( در ه

نظــام اســامی  باشــد، حــرام اســت.
و  شــود  داده  رأی  شــخصی  بــه  کــه  صورتــی  در   -2   
کــه بایــد بــه احــکام اســامی  عمــل  بعــدا ایشــان آن طــور 
رأی دهنــده  فــرد  آیــا   ، گــردد  نارضایتــی  موجــب  و  نکنــد 
یــا بــود  خواهــد  مســئول  متعــال  خداونــد  محضــر   در 

 خیر ؟
گــر بــر طبــق موازیــن شــرعی عمل کرده اســت، مســئول   ج( ا

نخواهــد بود.
کاندیــدای   3-  در روزهــای انتخابــات جهــت شــناخت 
امتیــازات  و  عیــوب  و  نواقــص  می بایســت  مناســب، 
فــرد الیــق  تــا  کــرد  گذشــته و حــال تفحــص  را در  آن هــا 
کاندیداهــا  کــردن پشــت ســر  را پیــدا نمــود؛ آیــا صحبــت 
ک مــا اســت؟  جایــز  اصلــح،    فــرد  انتخــاب   بــرای 

 چیست؟
 ج( در امــور مربــوط بــه انتخابــات در حــد مشــاوره، اشــکال 

نــدارد. 

 انتخابات



استاندار اصفهان:
 فرهنگ خرید و استفاده از 

کاالهای ایرانی باید نهادینه شود
گفــت: فرهنــگ خریــد و اســتفاده   اســتاندار اصفهــان 
خریــد  جــای  بــه  ایرانــی،  کاالهــای  و  محصــوالت  از 

نهادینــه شــود. کشــور  بایــد در  قاچــاق  کاالهــای 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
کــرد:  اضافــه  زرگرپــور  رســول  اصفهــان  اســتانداری 
در  مهمــی  نقــش  ســیما  و  صــدا  به ویــژه  رســانه ها، 
کــه در  کــردن ایــن فرهنــگ دارنــد و نیــاز اســت  نهادینــه 

کننــد.  ایــن راســتا برنامه هایــی را تدویــن و اجــرا 
و  ریــزی  برنامــه  کمیســیون  جلســه  در  کــه  وی 
ارز  و  کاال  بــا قاچــاق  بــر مبــارزه  هماهنگــی و نظــارت 
گفــت، افــزود: دالیــل و چگونگــی  اســتان ســخن مــی 
بررســی  مــورد  بایــد  کشــور  بــه  کاالهــای قاچــاق  ورود 

گیــرد.  قــرار 
کــرد: در ایــن راســتا چنانچــه  اســتاندار اصفهــان اضافــه 
مشــکل قانونــی وجــود دارد، بایــد باپیگیــری، برطــرف 

کار، برخــورد شــود. کــم  و بــا دســتگاه های 
کــه  وی افــزود: بایــد بــا جدیــت از ورود اجنــاس قاچــاق 
کننــد، جلوگیــری و ایــن  ســامت مــردم را تهدیــد مــی 

کــرد. مشــکل را بــه صــورت ریشــه ای حــل 
کاالهــای  اینکــه در خصــوص ورود  بیــان  بــا  زرگرپــور 
کشــور بایــد آســیب شناســی انجــام شــود  قاچــاق بــه 

ــور  ــه ط ــوارد را ب ــن م ــد ای ــه بای ــئوالن مربوط ــزود: مس اف
جلوگیــری  قاچــاق  اجنــاس  ورود  از  و  بررســی  جــدی 

کننــد.
کاالهــای قاچــاق بــه راحتــی  وی بــا اعتقــاد بــر اینکــه 
کاالهــای قاچــاق از طریــق  ــزود:  ــه مــی شــوند، اف مبادل
کــه بیشــترین  کشــور مــی شــود، درحالــی  مرزهــا وارد 
کــه در مرکــز  مــواد مخــدر و کاالهــای قاچــاق در اصفهــان 

ــود. ــی ش ــف م ــرار دارد، توقی ــور ق کش
ح  اســتاندار اصفهــان در ادامــه بــه آخریــن وضعیــت طــر
ح  کــرد و افــزود: بــا اجــرای طــر پیمایــش ســوخت اشــاره 
کاهــش ســوخت انجــام  پیمایــش ســوخت، 15 درصــد 
در  موجــود  رکــود  بــه  آن  درصــد   6 کــه  اســت  شــده 

صنعــت بــاز می گــردد.
کــرد: اســتان اصفهــان بــا توزیــع 12.5 درصــد  وی اظهــار 
کشــور در جایــگاه اول توزیــع نفــت گاز از طریــق  نفــت گاز 

گرفتــه اســت. جایگاه هــای عرضــه ســوخت قــرار 
زرگرپــور در ادامــه بــا مقایســه فــروش نفــت گاز بخــش 
حمــل و نقــل اســتان اصفهــان در ســال های 93 و 94، 
گفــت: در ماه هــای مهــر تــا دی ســال 93 میــزان فــروش 
نفــت گاز در بخــش حمــل و نقــل، 794 هــزار و 134 متــر 
کــه در مــدت مشــابه ســال جــاری  مکعــب بــوده اســت 

بــه 692 هــزار و 208 متــر مکعــب رســیده اســت. 
شــده  انجــام  اقدامــات  خصــوص  در  جلســه  ایــن  در 
کاال در  کنتــرل و مبــارزه بــا قاچــاق  بــرای پیشــگیری 
ح پیمایــش  ایــام پایانــی ســال، آخریــن وضعیــت طــر
ســوخت و فعالیت هــای انجــام شــده بــرای پیشــگیری 
و  فرهنگــی  تاریخــی  امــوال  قاچــاق  بــا  مبــارزه  و 
الزم  تصمیمــات  و  نظــر  تبــادل  دســتی،   صنایــع 

اتخاذ شد.

 یزد رتبه چهارم 
مشارکت اقتصادی زنان را دارد

کل دفتــر بانــوان اســتانداری یــزد بــا اشــاره بــه  مدیــر 
ضــرورت هدایــت بانــوان بــه ســمت توســعه مشــاغل 
گفــت: یــزد رتبــه چهــارم مشــارکت اقتصــادی  بومــی 
»فخرالســادات  داد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  زنــان 
ــا بیــان اینکــه اســتان یــزد ظرفیــت زیــادی  خامســی« ب
بانــوان دارد  اقتصــادی  راســتای جــذب مشــارکت  در 
کــرد: تمایــل بــه انجــام فعالیت هــای اقتصــادی  اظهــار 
بــا  وی  اســت.  یــزدی  زنــان  ویژگــی  جملــه  از  کان 
اشــاره ضــرورت شناســایی اســتعدادهای بومی بانــوان 
کارآفریــن بــا هــدف هدایــت  گفــت: مجمــع زنــان  یــزدی 
اســتعدادهای مختلــف،  مشــاوره،  ارتقــای ســطح تولیــد 
می شــود.  راه انــدازی  یــزد  در  داخلــی  بــازار  تقویــت  و 
در  بانــوان  اقتصــادی  مشــارکت  ارتقــای  خامســی 
ــرد:  ک ــان  ــف را ضــروری دانســت و بی ــای مختل عرصه ه
اســتان یــزد بعــد از اســتان های خراســان شــمالی،  اردبیل  
مشــارکت  کشــوری  چهــارم  رتبــه  رضــوی،  خراســان  و 
اقتصــادی زنــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. وی 
کارآفریــن و شــاغل بــه ســمت توســعه  هدایــت بانــوان 
ــه راهکارهــای  مشــاغل بومــی و صنایــع دســتی را از جمل
کــرد:  ایجــاد اشــتغال پایــدار ویــژه بانــوان عنــوان  و بیــان 
ظرفیت هــای  از  برخــورداری  دلیــل  بــه  یــزدی  زنــان 
خــاص مدیریتــی، نقــش مهمــی در ایجــاد شــور و نشــاط 
اجتماعــی و توســعه اقتصــادی اســتان ایفــا می کننــد. 
کل دفتــر امــور بانــوان اســتانداری یــزد اســتفاده  مدیــر 
جملــه  از  را  یــزد  اســتان  گردشــگری  ظرفیت هــای  از 
فرصت هــای اشــتغالزایی بــرای بانــوان تحصیل کــرده 
کــرد:  به ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار دانســت و اعــام 
نخســتین کمیته اشــتغال بانوان در اســتان یزد تشــکیل 

می شــود. 
بلنــد  برنامه هــای  تدویــن  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مــدت در راســتای ارتقــای ســطح مشــارکت بانــوان در 
اشــتغال  کارگــروه  کــرد:  بیــان  اقتصــادی  عرصه هــای 
رفــاه  و  تعــاون،  کار  کل  اداره  محوریــت  بــا  بانــوان 
ــش  ــی،  بخ ــارکت عموم ــذب مش ــدف ج ــا ه ــی ب اجتماع
دولتــی و بخــش خصوصــی در اســتان یــزد راه انــدازی 
می شــود. خامســی تســهیل گری در بحــث اشــتغال زنــان 
را از جملــه ضرورت هــای ارتقــای مشــارکت بانــوان در 
عرصه هــای مختلــف اقتصــادی،  اجتماعــی و فرهنگــی 
اشــتغالی  خــود  بازارچــه  کــرد:  خاطرنشــان  و  دانســت 
ــوار در یــزد راه انــدازی  دایمــی  ویــژه زنــان سرپرســت خان

می شــود.

اخبار کوتاه

گزارشــی بــه ایــن  پایــگاه اطاع رســانی KHAMENEI.IR در 
گذشــت دو ســال از ابــاغ  کــه چــرا بــا وجــود  موضــوع پرداخــت 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی، رهبــر معظــم انقــاب از  سیاســت های 

پیشــرفت اقتصــاد مقاومتــی راضــی نیســتند؟ 
آیــت اهلل خامنــه ای،  گــزارش خبرگــزاری ربیــع، حضــرت  بــه 
رهبــر انقــاب اســامی،  در ۲۹ بهمــن ماه ۱۳۹۲ »سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی« را بــه رؤســای قــوا و رییــس مجمــع 
بــه  را  کشــور  قــوای  و  ابــاغ  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
ایــن  مشــخص«  زمان بنــدی  بــا  و  بی درنــگ  »اجــرای 
کردنــد. ایشــان اجــرای ایــن سیاســت ها را  سیاســت ها ملــزم 
»عقب نشــینی  و  کشــور«  اقتصــادی  مشــکات  »رفــع  عامــل 
علیــه  اقتصــادی«  تمام عیــار  جنــگ  زمینــه   در  دشــمن 
ایــن  ابــاغ  از  ســال  دو  گذشــت  بــا  دانســتند.  ایــران  ملــت 
ایــن  نشــدن  اجرایــی  از  انقــاب  معظــم  رهبــر  سیاســت ها، 
بوده انــد  ناراضــی  دقیــق  و  کامــل  صــورت  بــه  سیاســت ها 
کرده انــد.  اعــام  را  ایــن موضــوع  تذکــرات متعــددی  و طــی 
ح »مطالبــات مشــخص« در ایــن زمینــه  رهبــر انقــاب بــا طــر

از  پرهیــز  و  ایــن سیاســت ها  دقیــق  اجــرای  بــه  را  مســئوالن 
»تکــرار زبانــی« مســئله  اقتصــاد مقاومتــی فراخواندنــد. پایــگاه 
فرارســیدن  مناســبت  بــه   ،KHAMENEI.IR اطاع رســانی 

گزارشــی بــه بررســی موضــوع  ســالروز ابــاغ ایــن سیاســت ها، در 
اعــام نارضایتــی رهبــر معظــم انقــاب از اجرایــی نشــدن ایــن 
سیاســت ها، دالیــل ایــن موضــوع و مطالبــات معظــم لــه در 

ــت. ــه اس ــه پرداخت ــن زمین ای
  خشنود نیستم

»اســم اقتصــاد مقاومتــی هــم زیــاد تکــرار می شــود... مــن البّتــه 
خیلــی خشــنود نیســتم؛ از میــزان پیشــرفت ایــن فکــر و ایــن 
کشــور.« ایــن عبــارات رهبــر معظــم انقــاب  بنیــان مهــم در 
اســامی حکایت از نارضایتــی ایشــان از رونــد عملیاتی ســازی 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و پیشــرفت آن دارد. البتــه 
کارگــزاراِن  اعــام ناخشــنودی از نحــوه  عملکــرد مســئوالن و 
کشــور در تحقــق سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، تنهــا در ایــن 
ســخنان حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه چشــم نمی خــورد. 
ــه مناســبت آغــاز ســال ۱۳۹۳  ــوروزی خــود ب ایشــان در پیــام ن
کاِر الزم برای تحقق »حماســه  اقتصادی«  نیز از انجام نشــدن 
اعــام سیاســت های  بــه  اشــاره  بــا  کردنــد و  ابــراز نارضایتــی 
»اقتصــاد مقاومتــی«، از آن بــه عنــوان »زیرســاخت فکــری و 

ــد. ــام بردن ــادی« ن ــه ی اقتص ــاد حماس ــرای ایج ــری ب نظ
  با تکرار زبانی هیچ اتفاقی نمی افتد

دلیــل ایــن اعــام نارضایتی هــا و تذکــرات رهبــر انقــاب بــه 

مســئوالن در زمینــه  اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
چیســت؟ 

ــوان  ــه ای می ت ــت اهلل خامن ــرت آی ــای حض ــت در بیان ه ــا دق ب
ایــن  در  الزم«  عمــل  و  اقــدام  »فقــداِن  را  ســؤال  ایــن  پاســخ 
کلمــه »برخــورد  کــردن بــه »حــرف« و در یــک  زمینــه و بســنده 
شــعاری و ســطحی« بــا موضــوع دانســت. ایشــان در برهه هــای 
و  کردنــد  اعــام  را  موضــوع  ایــن  صراحــت  بــه  گونــی  گونا

مســئوالن را بــه اقــدام جــدی و »فراتــر رفتــن از حــرف و شــعار« 
فراخواندنــد.

کنید   باید اقتصاد مقاومتی را باور 
برخــورد  از  پرهیــز  دربــاره   انقــاب  معظــم  رهبــر  تذکــرات 
شــعارگونه بــا اقتصــاد مقاومتــی و ضــرورت اقدامــات عملــی 
جــدی مســئوالن در ایــن زمینــه، در ســال ۹۴ نیــز ادامــه یافتــه 
اســت. ایشــان در خردادمــاه ۹۴ از نگرانــی خــود دربــاره  »نبــود 

گفتنــد. همدلــی« دربــاره  مســئله  اقتصــاد مقاومتــی ســخن 
  مطالباِت رهبری از مسئوالن برای اقدام عملی

بــا نــگاه بــه بیان هــای رهبــر معظــم انقــاب در چنــد ســال 
اقتصــاد  سیاســت های  ابــاغ  از  پــس  به خصــوص  و  اخیــر 
کــه ایشــان بــه  مقاومتــی می تــوان بــه ایــن نکتــه پــی بــرد 
روشــنی »مطالبــات و انتظــارات« خــود را از قــوای ســه گانه و 
گــون در چارچــوب سیاســت های اباغــی  گونا دســتگا ه های 

کرده انــد.  اعــام  و  ســاخته  مشــخص 
کامــا مشــخص اســت و  کشــور«  »وظایــف مســئوالن و مدیــران 
گر چنانچه عزم و اراده  جدی و راسخی برای اجرای خواسته  ا
و مطالبــه  رهبــر انقــاب و مــردم وجــود داشــته باشــد، اقتصــاد 
کشــور در مقابــل فشــارها مصونیــت   مقاومتــی پیــاده می شــود و 

می یابد.

گذشت؛ کلی  دو سال از ابالغ سیاست های 

چرا رهبر انقالب از پیشرفت اقتصادمقاومتی راضی نیستند؟

رییــس اتحادیــه خرده فروشــان میوه وتره بــار اصفهــان 
گوجــه نســبت  بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت پیــاز، مــوز و 
گفــت: بــا تــداوم صــادرات پیــاز بــه  گذشــته  بــه هفتــه 
کشــورهای همســایه از جملــه روســیه، قیمــت آن نــه تنها 

کاهــش نیافتــه، بلکــه گران تــر از هفته های 
اســماعیلی  نوروزعلــی  اســت.  شــده  قبــل 
گرانــی پیــاز طــی چنــد  در خصــوص تــداوم 
کــرد: متاســفانه طــی  گذشــته اظهــار  مــاه 
گذشــته، بــا ادامــه صــادرات پیــاز  ماه هــای 
کشــورهای دیگــر و  بــه روســیه و عــراق و 
کشــور  ذخیــره محــدود ایــن محصــول در 

گران تــر  کاهــش نیافتــه، بلکــه هــر روز  قیمــت آن  نه تنهــا 
ــز در  ــاز تبری ــره پی ــر اینکــه ذخی ــد ب کی ــا تا می شــود. وی ب
ــت اجــازه واردات  کشــور تمــام شــده، از ســوی دیگــر دول
پیــاز  گــر  ا کــرد:  تصریــح  نمی دهــد،  را  محصــول  ایــن 
کشــور صــادر نشــود، تولیــد داخــل، جوابگــوی نیــاز  از 

گفتــه رییــس اتحادیــه خرده فروشــان  مــردم اســت. بــه 
میوه وتره بــار اصفهــان، در حــال حاضــر قیمــت پیــاز در 
ــار اصفهــان چهــار هــزار تومــان اســت  میــدان میوه وتره ب
خ پنــج هــزار تومــان فروختــه  کــه درب مغازه هــا بــا نــر
می شــود و بــا تــدوام صــادرات، پیش بینــی 
ــه 6 هــزار تومــان نیــز  می شــود قیمــت آن ب
اینکــه  بــه  انتقــاد  بــا  وی  یابــد.  افزایــش 
مناســبی  بــازار  تنظیــم  کشــاورزی  جهــاد 
کشــور  در  پیــاز  محصــول  درخصــوص 
نــدارد، یــادآور شــد: طــی ماه هــای مهــر و 
ــون  کامی ــتگاه  ــدود 50 دس ــه ح ــان، روزان آب
کشــورهای  بــه  اصفهــان  قهدریجــان  منطقــه  از  پیــاز 
همســایه صــادر شــد. اســماعیلی در ادامــه در خصــوص 
افزایــش قیمــت مــوز گفــت: گرانــی مــوز، ناشــی از افزایــش 
قیمــت جهانــی آن اســت؛ پیش بینــی می شــود افزایــش 

ــد. ــه یاب ــد ادام ــد از عی ــاه بع ــا دو م ــت آن ت قیم

کشورهای همسایه؛ با تداوم صادرات پیاز به 
گرانی بازار سبزیجات پیاز همچنان صدرنشین 

کل انجمــن صنایــع نســاجی ایــران بــا بیــان اینکــه  دبیــر 
ــر  ــران یــک و نیــم براب ــه ای ک ب ضریــب نفــوذ واردات پوشــا
بــا رشــد واردات قاچــاق  گفــت:  متوســط جهانــی اســت، 
دالر،  میلیــارد   6 بــه  آن  رســیدن  و   80 دهــه  در  ک  پوشــا

ــور  کش ــغل در  ــون ش ــك میلی ــا ی ــم ت ــدوم نی ح
از بیــن رفــت. محمدمهــدی رییــس زاده در 
مســابقات  دوره  ســومین  افتتاحیــه  مراســم 
ملــی دانشــجویی طراحــی مهندســی و هنــری 
صنعتــی  دانشــگاه  در  ک  پوشــا و  پارچــه 
گرفتــن  اصفهــان، بــا ابــراز خرســندی از قــرار 
وزارت  راهبــردی  در ســند  نســاجی  صنعــت 

گذشــته و بــا غفلــت  گفــت: در  صنعــت معــدن و تجــارت 
از ایــن صنعــت مهــم، در رأس هــرم، صنایــع پتروشــیمی 

گرفتــه بودنــد.  گاز و فــوالد قــرار  صنعــت نفــت، 
وی صنعــت نســاجی را صنعتــی ســبز بــا بیشــترین میــزان 
کمتریــن ســرمایه گذاری دانســت و افــزود: بحــث  اشــتغال و 

قاچــاق، مهم تریــن مشــکل پیــش روی صنعــت نســاجی 
انجمــن  کل  دبیــر  اســت.  کشــور  ک  پوشــا به خصــوص  و 
صنایــع نســاجی ایــران عــزم ملــی، حمایــت از تولیــد داخلی و 
اقدامــات فرهنگــی را مهم تریــن راهــکار در راســتای مبــارزه 
بــا ایــن معضــل دانســت و ادامــه داد: طبــق 
ک  آمــار گمــرک واردات رسمی نســاجی و پوشــا
ــود؛  ــارد دالر ب ــته 23.7 میلی گذش ــال  در 10 س
ک در همیــن  امــا آمــار قاچــاق نســاجی و پوشــا
کــه بدیــن  مــدت 25 میلیــارد دالر بــوده اســت 
 60 نســاجی  و  ک  پوشــا واردات  کل  لحــاظ 
میلیــارد دالر و تنهــا در ســال 90، 10 میلیــارد 
دالر بــوده اســت. وی افــزود: ایــن صنعــت هم اینــک زمینــه 
ــی دارد  ــازار داخل ایجــاد بیــش از یــک میلیــون شــغل را در ب
کفــش بــا حجــم حــدود 20  ک و  و در بــازار نســاجی، پوشــا
کــه 1.2 کل بــازار جهــان اســت، مهم تریــن بــازار  میلیــارد دالر 

منطقــه خاورمیانــه را در اختیــار داریــم.

قیمت خودروهای وارداتی )تومان(

اقتصـــاد حتما بخوانید!3
ـــمـــاره 96مالیات بساز و بفروش ها  احیا می شود ســـــال دوم          ݡسݒ

حالــی  در  دیگــر  ســال   10 تــا  تــن  میلیــون   55 بــه  ایــران  فــوالد  تولیــد  افزایــش 
کنــون تولیدکننــدگان فــوالد از پاییــن بــودن  کــه هــم ا برنامه ریــزی شــده اســت 
تعرفه هــای واردات ایــن محصــول می نالنــد؛ امــا بــا توجــه بــه اظهــارات رییــس دفتر 
رییس جمهــور، افزایــش تعرفــه واردات فــوالد در آینــده نزدیــک دور از ذهــن نیســت. 
چشــم انداز  پایــان  تــا  را  خــود  فــوالد  تولیــد  کــه  دارد  برنامــه  در   ایــران 
دانســتن  غیرممکــن  وجــود  بــا  و  برســاند  تــن  میلیــون   55 حــدود  بــه   1404
امــر ایــن  تحقــق  صــورت  در  حــوزه،  کارشناســان  برخــی  توســط  کار   ایــن 

بایــد بــازار مناســب داخلــی و خارجــی بــرای مصــرف و صــادرات فــوالد تولیدشــده در 
کشــور تعریــف شــود. 

فــوالد یکــی از بازارهــای بــزرگ و حایــز اهمیــت را در تجــارت جهانــی بــه خــود 
کشــور چیــن بخــش عمــده ای از ایــن بــازار  اختصــاص داده و در حــال حاضــر نیــز، 
کــه ایــن  گرفتــه اســت و بــا انــواع دامپینگ هــا ســعی در حفــظ ایــن بــازار  را در دســت 
کاهــش یافتــه اســت، دارد. دولــت چیــن، جایزه هــای  روزهــا تقاضــای آن در دنیــا 
صادراتــی بســیار خوبــی را نیــز بــرای تولیدکننــدگان فــوالد خــود اختصــاص داده 
کاهــش می دهــد و  کشــور را  و همیــن امــر قیمــت تمــام شــده تولیــد فــوالد در ایــن 
تولیدکننــدگان چینــی می تواننــد بــا قیمت هــای پایین تــری اقــدام بــه فــروش فــوالد 

کننــد. ــی  در بازارهــای جهان

کــه تعرفــه واردات روغــن خــام و  کــرد  ســازمان توســعه تجــارت اعــام 
کاهشــی نیافتــه و همچنیــن واردات ایــن  گونــه  دانه هــای روغنــی هیــچ 
کــه بعضــی اخبــار مبنــی  محصــوالت بــدون محدودیــت نیســت. در حالــی 
بــر »صفــر شــدن تعرفــه واردات روغــن خــام و بی نیــازی واردکننــدگان 
بــرای اخــذ مجــوز از وزارت جهــاد کشــاورزی« منتســب بــه ســازمان توســعه 
کــه  کــرد  کشــاورزی اعــام  تجــارت منتشــر شــده بــود، معــاون وزیــر جهــاد 
تعرفه هــای واردات روغــن خــام همچنــان پــا برجاســت و بــا متخلفانی که 

کننــد نیــز، برخــورد قضایــی می کنیــم.  خــاف قانــون، رفتــار 
ــروز هــم ســازمان توســعه تجــارت طــی اطاعیــه ای اعــام  همچنیــن دی
خ تعرفه هــای  کاهــش و افزایــش در نــر گونــه  کــه هــر  کــه از آن جــا  کــرد 
وارداتــی بــه مصوبــات هیئــت دولــت نیــاز دارد و ایــن ســازمان در ایــن 
خ  نــر در  تغییــری  هیــچ  کــه  می شــود  کیــد  تا نــدارد،  اختیــاری  زمینــه 
و  نگرفتــه  صــورت  روغنــی  دانه هــای  و  خــام  روغــن  واردات  تعرفــه 
همچنــان واردات ایــن اقــام بــه روال ســابق انجــام می شــود؛ همچنیــن 
کــه حــذف مجــوز وزارت جهــاد  کــرده  کیــد  ســازمان توســعه تجــارت تا
معنــای  بــه  روغنــی  دانه هــای  واردات  ســفارش  ثبــت  در  کشــاورزی 
بلکــه  نیســت؛  آن  تعرفــه  شــدن  صفــر  و  واردات  در  محدودیــت  عــدم 
گیر  دســت وپا موانــع  حــذف  و  تجــارت  تســهیل  ســازمان  ایــن   وظیفــه 

است.

رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا بیــان اینکــه محــور سیاســت 
بــر  گفــت:  اســت،  مقاومتــی  اقتصــاد  راهبــرد  مبنــای  بــر  ســازمان  ایــن 
کاالهــا و خدمــات، شــاخص های اســتانداردی  این اســاس بــرای همــه 
گفــت: شــعار  تبییــن و مشــخص می شــود. نیــره الســادات پیروزبخــت 
روز جهانــی اســتاندارد در ســال 2015 بــا عنــوان »اســتاندارد زبــان مشــترک 
ــا همدیگــر عنــوان شــده  جهــان« باهــدف توســعه تعامــل مــردم جهــان ب
گفــت: از ایــن رو اســتانداردها بــا خلــق زبــان مشــترک می تواننــد  بــود. وی 
بــرای همــه مصرف کننــدگان تولیــدات و خدمــات  را  ایمنــی  ســامت و 
کــه دســتگاه های اجرایــی  افــزود: درصورتــی  کننــد. پیروزبخــت  ارایــه 
کشــور بخواهنــد اجــازه فعالیــت بــه واحــد تولیــدی صنفــی بدهنــد، بــا 
کننــد تــا در صــورت بررســی  توجــه بــه ایــن معیارهــا اقــدام بــه صــدور مجــوز 
را  اســتاندارد  شــاخص های  بــا  ارزیابــی  قابلیــت  ســازمان،  از  نظــارت  و 
براســاس  ایــن شــاخص ها،  تعییــن  ک  مــا گفــت:  باشــند. وی  داشــته 
کشــور و بین الملــل اســت تــا بــا توجــه بــه سیاســت های  آخریــن معیارهــای 
پســابرجام بتوانیــم زمینــه رقابــت تولیدکننــدگان داخلــی بــرای صــادرات 
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــس س ــازیم. ریی ــا س ــور را مهی کش ج از  ــار ــه خ کاال ب
ماننــد  موجــود  تنگنا هــای  نارضایتی هــا،  بعضــی  دلیــل  کــرد:  تصریــح 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــای دول ــا رهنموده ــده ب ــال آین ــه در س ک ــت  تحریم هاس
تــاش بــر ایــن اســت تــا در رفــع ایــن مشــکات نیــز اقداماتــی انجــام شــود.

 چراغ سبز دولت 
برای افزایش تعرفه واردات فوالد

2015 GLX/S SPL تویوتا کمری

هیوندای ix55 وراکروز فول

کیا اسپورتیج    مدل 2015  2.4

هیوندای سوناتا LF فول با رادار

کیا اسپورتیج فول 2016

هیوندای SW i40 استیشن واگن

کیا سورنتو 2016  اتاق جدید فول 2.4

i40 هیوندای

کیا اپتیما 2015 فول ده ایربگ با رادار

هیوندای توسان ix35 ده ایربگ

اکسنت 2015 فول

کیا اپتیما 2016 فول

النترا فول کامل

را – گرانجور فول 2014 با رادار آز
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178000000

282000000

153000000

168000000

163000000

160000000

230000000

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

153000000

144000000

103000000

165000000

118000000

225000000

84000000

ون ۳ و ۴ یست الجزایر از سد کار یر آب و محیط ز در حاشیه بازدید وز
عکس: ایسنا

در قاب تصویر

 کاهش تعرفه واردات روغن خام 
باز هم تکذیب شد

 سیاست سازمان استاندارد 
بر مبنای اقتصاد مقاومتی است

پنجشنبه  29 بهمن ماه 139۴

مسایل ایمنی 

مالیات

  اتصال زمین
)بخش2(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

فراهــم نمــودن شــرایط  ذکرشــده در شــماره قبــل  
به پارامتر های ذیل وابسته می باشد:

ک منطقه ع خا 1.نو
ع الکترود مصرفی 2.نو
3.هادی اتصال زمین

یکــی از عوامــل مهــم وتاثیرگــذار در نحــوه اجــرای 
اتصــال زمیــن، مقاومــت مخصــوص خــاك اســت 
متغیــر   برمتــر  اهــم   5000 تــا   5 بیــن  مقــدارآن  کــه 

می باشــد.
عوامل موثر بر مقاومت زمین،عبارتند از:

1- اثــر رطوبــت؛ میــزان مقاومــت زمیــن در فصولــی 
کــم و در فصــول  کــه بارندگــی ورطوبــت زیــاد اســت، 

گــرم وخشــك زیــاد اســت.
2- اثــر درجــه حــرارت؛ هرچــه درجــه حــرارت زمیــن 
شــود  نزدیــك  انجمــاد  نقطــه  بــه  و  یابــد  کاهــش 
مقاومــت مخصــوص زمیــن افزایــش می یابــد و در 
کثــر مقــدار خــود می رســد؛  دمــای انجمــاد بــه حدا
الکترودهــای  از  می شــود  ســعی  شــرایط  ایــن  در 
خــاك  انجمــاد  ســطح  از  پایین تــر  عمــق  در  میلــه 

اســتفاده شــود.
3 - اثــر عمــق زمیــن؛ عمــق زمیــن عامــل مهمــی 
بایــد  الکترودهــا  اســت.  آن  الکتریکــی  کاربــرد   در 
ــطح  ــك س ــه ی ــه ب ک ــوند  ــده ش ــی ران ــان عمق ــه چن ب
بــه  نرســیدن  برســند؛  دایمــی   رطوبــت  بــا  خــاك 
مقاومــت  حصــول  باعــث  نه تنهــا  رطوبــت،  ایــن 
زیــاد  تغییــرات  باعــث  بلکــه  می شــود،  زیــادی 
خــاك  می گــردد.  ســال  فصــول  تغییــر  برحســب 
در  یکســان  مخصــوص  مقاومــت  نــدرت  بــه 
ســطوح  در  معمــوال  دارد  مختلــف  عمق هــای  
درعمــق  و  زیــاد  نســبتا  مقاومــت  دارای  بــاال 
در  ک  خــا شــرایط  پایــداری  دلیــل  بــه  بیشــتر، 
ثابــت و  کمتــر  زمیــن   تغییــرات فصلــی، مقاومــت 

است.
ادامه دارد ...

 احیای مالیات 
بسازوبفروش ها

نظــام  راهبــردی  شــورای  اســبق  عضــو    
حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  مالیاتــی 
گفــت:  اســت،  شــده  محــدود  مالیاتــی  فرارهــای 
ــی  ــران مال ــد، حســابداران و مدی ــون جدی طبــق قان
 شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصــادی مســئولیت پیــدا 

می کنند.
کاربــردی بررســی   فاح میرزایــی در اولیــن ســمینار 
همــت  بــه  کــه  مالیاتــی  دادرســی  دســتورالعمل 
انجمــن مدیــران مالــی اصفهــان و اتــاق بازرگانــی 
بــه  مربــوط  مســایل  در  کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار 
بخــش مالیاتــی، قانــون و اجــرای قانــون بــا یکدیگــر 
کــه یــک  گاهــی دیــده می شــود  متفــاوت هســتند؛ 
متفاوتــی  رای  شــرکت  دو  بــرای  مشــابه  ع  موضــو

داشــته اســت. 
عضــو اســبق شــورای راهبــردی نظــام مالیاتی کشــور 
گفــت: در 40 ســال خدمتــم یــک نفــر از بنگاه هــای 
مالیــات  چگونــه  بگویــد  کــه  نیامــد  اقتصــادی 
بدهــم، همــه می پرســیدند چگونــه مالیــات ندهــم؛ 
مالیــات  پرداخــت  زیــرا  نمی شــود؛  این گونــه  امــا 

جــزو قوانیــن محســوب می شــود. 
مالیــات  ع  نــو ســه  اینکــه  بیــان  بــا  فاح میرزایــی 
کشــور وجــود دارد، افــزود: مالیــات  بــر دارایــی در 
مســکونی خالــی، مالیــات حــق تمبــر و مالیــات ارث 
جــزو مالیات هــای بــر دارایــی هســتند. طبــق قانــون 
مســکونی  واحــد  گــر  ا  1395 ســال  اول  از  جدیــد 
خالــی باشــد، بایــد بــرای آن مالیــات پرداخــت شــود؛ 
کــه مالیــات بــرای بســاز و بفروش هــا  بــه ایــن معنــا 
ع حــق تمبــر هــم  ــاره احیــا خواهــد شــد. موضــو دوب
ع وجــود  از قبــل بــوده و در آینــده نیــز ایــن موضــو
ــر  ــزان حــق تمب خواهــد داشــت. در حــال حاضــر می
ــه نیــم در هــزار  دو در هــزار اســت و از ســال آینــده ب
می خواهنــد  کــه  کســانی  و  می کنــد  پیــدا  کاهــش 
افزایــش ســرمایه بدهنــد، بهتــر اســت تــا ســال آینــده 

کننــد.  صبــر 
کــرد:  وی بــه قانــون ارزش افــزوده اشــاره و اضافــه 
در ســال 1387 قانونــی تصویــب شــد و مقــدار آن 

ســه درصــد بــود. 
هم چنیــن مدیــر انجمــن مدیــران مالــی اصفهــان 
نظــام  اخیــر  ســال های  مهــم  تغییــرات  گفــت: 
ــه شــناخت بیشــتر، آمــوزش  ــاز ب کشــور، نی ــی  مالیات
پیــش  از  بیــش  را  مالیاتــی  فرهنــگ  بــه  نــگاه  و 
کــرده و در ایــن راســتا بــه خصــوص در ســال جــاری 
آموزشــی متعــدد  ســمینارهای  برگــزاری   شــاهد 

 هستیم. 
آمــوزش  و  توجیــه  کــرد:  اظهــار  صنعتــی زاده 
نظــام  و  نظــم  ماموریــت  بــا  دســتورالعمل  ایــن 
اجــرای  و  مالیاتــی  مطلــب  عمــق  بخشــیدن 
صحیــح قانــون بــرای فعــاالن اقتصــادی، می توانــد 
موثــری  گام  گرفتاری هــا  از  بســیاری   بــرای 

باشد.

کل انجمن صنایع نساجی ایران دبیر 
قاچاق پوشاک یک میلیون شغل را از بین برد



شهردار اصفهان در آیین افتتاح نمایشگاه 

بازی های رایانه ای مطرح کرد: 

 حمایت شهرداری اصفهان
 از برگزاری برنامه های شادی آفرین 

در شهر
کنفرانــس  گفــت: برگــزاری نمایشــگاه و  شــهردار اصفهــان 
و  اســت  ارزشــمندی  بســیار  کار  رایانــه ای  بازی هــای 
کــه ســبب افزایــش شــادی  شــهرداری از چنیــن برنامه هایــی 
حمایــت  می شــود،  نوجوانــان  و  جوانــان  میــان  نشــاط  و 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری  می کنــد. بــه 
اصفهــان،  مهــدی جمالی نــژاد در آییــن افتتــاح نمایشــگاه 
شــد،  برگــزار  ج جهان نمــا  بــر در  کــه  رایانــه ای  بازی هــای 
برندهــای  حاضــر  عصــر  در  اصفهــان،  شــهر  کــرد:  اظهــار 
بســیار خوبــی را بــه خــود اختصــاص داده و ثبــت جهانــی 
 در صنایــع دســتی و پیوســتن بــه شــبكه شــهرهای خــاق 
از مهم تریــن برندهــای اصفهــان بــه حســاب می آیــد. وی 
کــرد: امیــدوارم ایــن وقایــع بســیار ارزشــمند  در ادامــه تصریــح 
کــه توســط شــهروندان عزیــز رقــم می خــورد، اصفهــان را از 
وضعیــت فعلــی ارتقــا دهــد و بتوانیــم رویدادهایــی از ایــن 
کنیــم. شــهردار اصفهــان  دســت را در ســال آینــده نیــز برگــزار 
بازی هــای  کنفرانــس  و  نمایشــگاه  برگــزاری  داد:  ادامــه 
کار بســیار ارزشــمندی اســت و شــهرداری از چنین  رایانه ای، 
میــان  نشــاط  و  شــادی  افزایــش  ســبب  کــه  برنامه هایــی 

جوانــان و نوجوانــان می شــود، حمایــت می کنــد. 
وی در پایــان بــا بیــان اینكــه ایــن نمایشــگاه آخریــن برنامــه 
کــرد: امیــدوارم  کیــد  از ایــن نــوع در شــهر اصفهــان نیســت، تأ
در آینــده نیــز، بازهــم شــاهد برگــزاری چنیــن برنامه هایــی 
کــه موجــب افزایــش نشــاط مــردم در شــهر می شــود، باشــیم.
گذشــته خــود بــا شــهردار  جمالی نــژاد در ادامــه بــه دیــدار روز 
کــرد و افــزود: شــهردار میــان در ایــن دیــدار  میــان اشــاره 
زیبایــی اصفهــان را بســیار بیشــتر از تصوراتــش توصیــف کــرد 

کــه نشــان دهنده بزرگــی ایــن شــهر تاریخــی اســت.
کــرد: مدیریــت شــهر اصفهــان بــه نحــوی زمینه  وی تصریــح 
کــه تحســین شــهردار  کــرد  گردشــگران فراهــم  را بــرای ورود 
کــه میزبانــی  میــان را برانگیخــت و جــا دارد از همكارانــم 
گفتنــی اســت نخســتین  کنــم.  خوبــی داشــتند، قدردانــی 
کنفرانــس ملــی بازی هــای رایانــه ای، فرصت هــا و چالش هــا 
از امــروز تــا ۳۰ بهمن مــاه بــه میزبانــی دانشــگاه اصفهــان 
در حــال برگــزاری اســت و نمایشــگاه بازی هــای رایانــه ای 
کنفرانــس  ایــن  جنبــی  برنامه هــای  از  یكــی  عنــوان  بــه 
جهان نمــا  ارگ  در  داخلــی  شــرکت های  حضــور  بــا  نیــز 
افتتــاح شــده و عاقه منــدان می تواننــد تــا روز جمعــه 30 
بازدیــد نمایشــگاه  ایــن  از   21 تــا   9 ســاعت  از   بهمن مــاه 

 کنند.

شهرداری

 مجتمع آبرسانی روستاهای چهارراه و 
 سادات آباد شهرستان سمیرم 

افتتاح شد
مدیــر امــور آبفــار شهرســتان ســمیرم در آییــن افتتــاح ایــن 
مجتمــع  ایــن  از  بهره بــرداری  بــا  گفــت:  آبرســانی  مجتمــع 
آبرســانی بــا 3 میلیــارد ریــال هزینــه، 650 خانــوار روســتایی 
ــترک، از آب  ــب 705 مش ــر، درقال ــزار و 300نف ــت 2ه ــا جمعی ب

ســالم بهره منــد  شــدند.
ــزود: حفــر یــک حلقــه چــاه باعمــق  ــی محلوجــی اف محمدعل
مربــع 30متــر  بامســاحت  موتورخانــه  احــداث  متــر،   65 

احــداث مخــزن بتنــی بــه حجــم 500 متــر مكعــب، اجــرای 4 و 
کیلومتــر خــط انتقــال آب و اصــاح شــبكه توزیــع بــرق بــه  نیــم 

ح اســت. کیلومتــر از مراحــل اجــرای ایــن طــر طــول 4 
گفــت: بــا احــداث مجتمــع آبرســانی روســتاهای چهــار راه  وی 

کمبــود 50 درصــدی آب شــرب برطــرف شــد. و ســادات آباد، 

بهره برداری ازعملیات روشنایی محور 
کاشان – نایین - اردستان

ناییــن   – اردســتان  کاشــان-  مســیر  روشــنایی  عملیــات 
بهره بــرداری بــه  و  انجــام  زواره  غیرهمســطح  تقاطــع   و 

 رسید.
شهرســازی  و  راه  کل  عمومــی  اداره  روابــط  گــزارش  بــه 
ایــن  راهــداری  مدیــر   دادخــواه،  فــرزاد  اصفهــان،  اســتان 
ســطح  ارتقــای  جهــت  مدنظــر  اهــداف  از  یكــی  کل  اداره 
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  مســیر  روشــنایی  را  جاده هــا  ایمنــی 
و  عبــوری  ترافیــک  پایــدار  ایمنــی  ارتقــای  منظــور  بــه 
شــریانی  محــور  در  راننــدگان  شــب  در  دیــد  افزایــش 
کریــدور شــمال  کــه بخشــی از  کاشــان- اردســتان – ناییــن 
کشــور می باشــد و بــه میمنــت دهــه مبــارک فجــر،  – جنــوب 
 عملیــات روشــنایی ایــن محــور انجــام و مــورد بهره بــرداری 

قرار گرفت.
دادخــواه اظهــار داشــت: 62 اصلــه پایــه روشــنایی بــا اعتبــاری 
کیلومتــر در ایــن  بــر 3100 میلیــون ریــال بــه طــول 3  بالــغ 
کــه بخشــی از عملیــات روشــنایی  محــور انجــام شــده اســت 
تقاطــع غیرهمســطح شــهر زواره نیــز در طــول ایــن مســیر بــه 

بهره بــرداری رســیده اســت.

اخبار

گاز اســتان اصفهــان، در هفدهمیــن همایــش   شــرکت 
و  تقدیــر  لــوح  دریافــت  بــه  موفــق  ســبز،  صنایــع  ملــی 
کشــور  تندیــس زریــن از ســازمان حفــظ محیــط زیســت 

شــد.
ــه نقــل از روابــط عمومــی  کیمیــای وطــن، ب ــزارش  گ ــه  ب
گاز  گاز اســتان اصفهــان، مدیــر عامــل شــرکت   شــرکت 
ــی  ــزاری همایــش مل ــه برگ ــا اشــاره ب اســتان اصفهــان،  ب
صنایــع ســبز افــزود: واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  توســط  همه ســاله 

معرفــی می شــوند. و  شناســایی 
کــرد: امســال نیــز بــر اســاس اعــام   ســعید مومنــی اضافــه 
گاز  پاالیــش  شــرکت های  زیســت،  محیــط  ســازمان 
گاز،  انتقــال  شــهید  هاشــمی نژاد، منطقــه 10 عملیــات 
گاز اســتان های اردبیــل، اصفهــان، بوشــهر  شــرکت های 
کردســتان بــه عنــوان صنایــع ســبز معرفــی و تندیــس  و 

کردنــد. زریــن دریافــت 
نیــروگاه شــهید  بــه تبدیــل ســوخت دو  اشــاره  بــا   وی 
گاز طبیعــی گفــت:  کــوره بــه  منتظــری و اصفهــان از نفــت 
کنــون برغــم محدودیت هــای منابــع گازی  از  ســال 92 تا
گاز مــورد نیــاز ایــن دو نیروگاه هــا بــدون وقفــه  میــزان 

تأمیــن شــده اســت.
وی بــا بیــان اینكــه در دو ســال اخیــر، بــا جایگزینــی 
گاز طبیعــی در دو نیــروگاه اصفهــان بــه جــای ســوخت 
ایــن  هــوای  بــه  آالینــده  تــن  صدهــا  ورود  از  مایــع 
کــرد: بــا تــاش و  کانشــهر پیشــگیری شــد، تصریــح 
پیگیــری زیــاد در ســال 93، بیــش از 4 میلیــارد متــر 
گاز طبیعــی، جایگزیــن 4 میلیــارد لیتــر ســوخت  مكعــب 
گاز  مایــع و در ســال 94 نیــز، 7 میلیــارد متــر مكعــب 
طبیعــی جایگزیــن 7 میلیــارد لیتــر ســوخت مایــع در دو 

نیــروگاه شــهید منتظــری و اصفهــان شــد. 
گــروی  در  را  پایــدار  اقتصــادی  رشــد  مومنــی، 

و  دانســت  زیســت محیطی  مســایل  کامــل  رعایــت 
گفــت: تمــام دســتگاه های اجرایــی اســتان در اجــرای 
بــا  اصفهــان  هــوای  کیفــی  کنتــرل  جامــع  برنامــه 
تمرکــز  بــا  و  انــرژی  بهینه ســازی  و  ســوخت  محوریــت 
 بــر منابــع آالینــده ثابــت و متحــرک، مســئول و موظــف 

هستند.
گاز اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه  مدیــر عامــل شــرکت 
افزایــش  در  نقــش مؤثــری  اســتان،  گاز  اینكــه شــرکت 
 93 ســال  در  روز   55 از  ک  پــا هــوای  روزهــای  تعــداد 

ک  پــا هــوای  روز  از 180  بیــش  و  بــه ســال 92  نســبت 
اســت،  داشــته  اصفهــان  کانشــهر  در  جــاری  ســال  در 
کنتــرل موتورخانه هــای حرارتــی مرکــزی،  ح  گفــت: طــر
گــذاری خدمــات  گازرســانی بــه 153 جایــگاه CNG، وا
بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت، اســتقرار سیســتم مدیریــت 
جامــع پســماند و اســتقرار اســتاندارد ایــزو 50001 در جهــت 

حفــظ محیــط زیســت اجــرا شــده اســت.
گازرســانی بــه 103 شــهر، پیشــگیری از  گفــت:  مومنــی 
گازرســانی بــه بیــش از  قطــع هــزاران اصلــه درخــت بــا 

یكهزار 257 روســتا در ســطح اســتان، پیشــگیری از قطع 
هــزاران اصلــه درخــت بــا اســتقرار سیســتم اتوماســیون 
گازرســانی بــه 45  اداری، پیشــگیری از آلودگــی هــوا بــا 
شــهرک صنعتــی و بیــش از 7 هــزار واحــد صنعتــی، تامیــن 
گاز طبیعــی در  ســاالنه بیــش از یــک میلیــارد متــر مكعــب 
گازرســانی و پیشــگیری  سیســتم حمــل و نقــل اســتان، 
ســایر  و  مــازوت  میلیــارد   20 حــدود  ســاالنه  ســوخت  از 
گاز  ــارد مترمكعــب  ــع 20 میلی ــا توزی ــع ب ســوخت های مای
ایفــا  آلودگــی هــوا  کاهــش  طبیعــی، نقــش بســزایی در 

کــرده اســت.
حضــور  بــا  ســبز  صنایــع  ملــی  همایــش  هفدهمیــن 
جهانگیــری، معــاون اول رییــس جمهــوری و معصومــه 
ابتــكار، رییــس ســازمان حفــظ محیــط زیســت و جمعــی 
ســازمان  همایش هــای  ســالن  در  کشــوری  مقامــات  از 
حفاظــت از محیــط زیســت برگــزار و از صنایــع برگزیــده در 
حــوزه حفاظــت از محیــط زیســت بــا اهــدای جوایــز و لــوح 

تقدیــر، تجلیــل شــد.
ــی صنعــت ســبز، از 31 واحــد  در هفدهمیــن همایــش مل
صنعتــی و خدماتــی ســبز تجلیــل و بــه آنــان لــوح تقدیــر و 

تندیــس ســیمین اعطــا شــد.

در هفدهمین همایش ملی صنایع سبز

کرد گاز استان اصفهان، تندیس زرین صنایع سبز را دریافت  شرکت 

گــزارش اداره روابــط عمومــی  شــرکت مخابــرات اســتان  بــه 
فــروش  و  بازاریابــی  معــاون  مشــایخی،  ناصــر  اصفهــان، 
شــرکت از اقــدام مخابــرات اســتان بــرای ارایــه طرحــی ویــژه 
ــار در  ــرای اولیــن ب ــواده« ب ــام »اینترنــت خان ــا ن و انحصــاری ب

کشــور خبــر داد.
معــاون بازاریابــی و فــروش مخابــرات اصفهــان 
فضــای  توســعه  بــه  توجــه  بــا  داشــت:  اظهــار 
اینترنــت  به کارگیــری  گســترش  و  الكترونیــک 
ارایــه  لــزوم  ایرانــی،  خانواده هــای  بیــن  در 
در  خانواده هــا  نیــاز  بــر  مبتنــی  ح هــای  طر
می گردیــد. احســاس  اینترنــت  ســرویس های 
شــرکت  اســاس،  همیــن   بــر  کــرد:  تصریــح  وی 

و  اپراتــور  برتریــن  عنــوان  بــه  اصفهــان،  اســتان  مخابــرات 
ADSL در ســطح اســتان کثریــت تعــداد مشــتریان   دارنــده ا

عنــوان  تحــت  را  خــود  جدیــد  اینترنــت  ســرویس  ســبد 
 2020  ADSL »اینترنــت خانــواده« طراحــی و بــه مشــتریان 

اســت. کــرده  ارایــه 
وی ادامــه داد: در ایــن ســرویس اینترنــت نویــن، هــر یــک از 

ــری  کارب ــاب  ــخصی و حس ــت ش کان ــواده دارای ا ــای خان اعض
ســرویس  در  کــرد:  تشــریح  مشــایخی  بــود.  خواهنــد  مجــزا 
اینترنــت خانــواده، هــر عضــو خانــواده می توانــد بــه صــورت 
اینترنــت  حجــم  خــود،  نیــاز  مــورد  میــزان  بــه  اختصاصــی 
خریــداری و اســتفاده کنــد و در حقیقــت حجــم 

اینترنــت شــخصی خواهــد داشــت.
ایــن  امكانــات  از  یكی دیگــر  افــزود:  وی 
ســرویس، امــكان جابه جایــی حجــم اینترنــت 
کــدام از  بیــن اعضــای خانــواده اســت و هــر 
ــت  ــم اینترن ــد حج ــواده، می توان ــای خان اعض
خریــداری شــده خــود را در اختیــار ســایر اعضــا 
کــرد:  قــرار دهــد. ناصــر مشــایخی خاطرنشــان 
کــه ضمــن امــكان  ح آن اســت  ویژگــی منحصــر بــه فــرد ایــن طــر
از بســته های  فــوق، نماینــده خانــواده هــم می توانــد یكــی 
اینترنــت خانــواده را خریــداری و بیــن اعضــای خانــواده توزیــع 
کنــد و هرکــدام از اعضــای خانــواده نیــز، می تواننــد بســته های 
ــتفاده  ــد و اس ــه بخرن گان ــورت جدا ــه ص ــواده را ب ــت خان اینترن

کننــد.

کــه تــا 8  گفــت: بــا اســتقرار جمعیتــی    شــهردار بهارســتان 
اســكان  بهارســتان  در  بــه 300هــزار  نزدیــک  آینــده  ســال 
داده می شــود، از حلبــی آباد هــا در شــهر اصفهــان جلوگیــری 
شــهر  شــورای  و  شــهرداری  وظیفــه  بنابرایــن  می شــود؛ 

ایــن  بــه  ویــژه ای  توجــه  کــه  اســت  اصفهــان 
نقــش  کــه  شــهری  از  و  باشــند  داشــته  شــهر 
دفــاع  دارد،  اصفهــان  بــرای  حمایت کننــده 
کننــد. مهــدی فاتحــی افــزود: شــهر بهارســتان 
نقــش ویــژه ای درحــل مســایل حاشــیه ای شــهر 
کمــک بــه شــهروندان و  اصفهــان دارد و بــرای 
رفــع معضــات شــهری و حــل مشــكات ســرریز 

واقــع شــود. موثــر  بســیار می توانــد  جمعیتــی 
شــهر  بــزرگ  پروژه هــای  از  بخشــی  اینكــه  بیــان  بــا  وی 
شــود اجــرا  بهارســتان  شــهر جدیــد  در   اصفهــان می توانــد 
پذیــرش  بــرای  اصفهــان  شــهر  حاضــر  درحــال  گفــت: 
جمعیــت ظرفیــت نــدارد و شــهرهای حومــه ایــن شــهر ماننــد 

بهارســتان، شــاهین شــهر و ... بــه عنــوان شــهرهای میانــی 
و خدمات رســان می تواننــد بخشــی از مشــكات اصفهــان 

کننــد. را رفــع 
 فاتحــی بــا اشــاره بــه پروژه هــای عمرانــی و خدمــات شــهری
در  شــهرداری  پــروژه  بزرگ تریــن  گفــت: 
گذشــته، پــروژه 20 میلیــارد  طــول دو ســال 
تومانــی پســاب و تامیــن آب فضــای  ســبز 
آب  شــرکت  توســط  شــهر  پســاب  و  اســت 

منطقــه ای خریــداری شــده اســت.
گفــت: بــه زودی ســازمان پارک هــا و   وی 
فضــای ســبز  شــهرداری بهارســتان را نیــز  

کــرد. راه انــدازی خواهیــم 
 شــهردار بهارســتان در ادامــه نیــز محــل احــداث مرکــز خریــد 
کــرد و  کارشناســی نشــده، عنــوان  )ســیتی ســنتر( اصفهــان را 
گفــت: ایــن مــكان تجــاری، مســبب بــروز معضــات ترافیكی 

گلــوگاه ترافیكــی جنــوب اصفهــان اســت. در 

  با استقرارجمعیت در بهارستان 
از تشکیل حلبی آباد ها در اصفهان جلوگیری می شود 

کرد: مخابرات استان اصفهان سرویسی نوین را ارایه 
اینترنت خانواده، طرحی مبتنی بر نیاز خانواده ها

4در شـهـــر حتما بخوانید!پنجشنبه  29 بهمن ماه 139۴
حمایت شهرداری اصفهان از برگزاری برنامه های شادی آفرین در شهر ـــمـــاره 96 ســـــال دوم        ݡسݒ

گهی ابالغ آ
9409980350200698شماره  پرونده:  9410100350210448شماره  ابالغیه:  شماره 
نصر  محمد  شاکی   / خواهان   1394/11/21 تنظیم:  تاریخ   940787 شعبه:  بایگانی 
اصفهانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم  محمد علی  عبدالهی  به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه  
9409980350200698ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/05 و ساعت 08:30تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 33264/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – محمد رضا پیشقدم

گهی ابالغ آ
شماره ابالغیه: 9410100352206228شماره پرونده: 9409980352201389شماره بایگانی 
شعبه: 941516 تاریخ تنظیم: 1394/11/21 خواهان رامین ملکوتی خواه دادخواستی به 
طرفیت خوانده احمد شیر شاهی   به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه  و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 354 ارجاع و به کالسه  9409980352201389ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/02/15 و ساعت 12:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 33269/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – کمال نوری

گهی ابالغ آ
شماره ابالغیه: 9410106837102915شماره پرونده: 9409986837100236شماره بایگانی 
شعبه: 940855 تاریخ تنظیم: 1394/11/19 خواهان /  شاکی زهرا نجفی دادخواستی به 
طرفیت خوانده / متهم اداره ثبت احوال اصفهان و علی بخش کریمیان    به خواسته 
اثبات نسب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 11دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ میر فندرسکی )خ میر(  
– حدفاصل چهارباغ باال و پل  میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 1 - اتاق 105 
ارجاع و به کالسه  9409986837100236ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/12 و 
ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست 
خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد. )جلسه دادگاه جهت استماع شهادت شهود می باشد چنانچه 

شهود معارض دارید در دادگاه حاضر نمایید.( شماره: 33265/م الف منشی دادگاه 
حقوقی شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – حسین شفیعی

گهی ابالغ آ
بایگانی  پرونده: 9409980351100598شماره  ابالغیه: 9410100351112472شماره  شماره 
شعبه: 940666 تاریخ تنظیم: 1394/11/20 خواهان محمد رضا مظفری دادخواستی به 
طرفیت خوانده مهنوش فضلی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه  و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  9409980351100598ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/02/15 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 
متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 33266/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
بایگانی  پرونده: 9409980351100576شماره  ابالغیه: 9410100351112429شماره  شماره 
شعبه: 940637 تاریخ تنظیم: 1394/11/18 خواهان صندوق مهر امام رضا به نمایندگی 
آقای مهدی خلجی دادخواستی به طرفیت خواندگان بهمن رهنمائی و عبد اهلل کریمی و 
حسین رهنمائی و مصطفی احمدی مبارکه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه  و 
مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  9409980351100576ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/02/14 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان عبداله کریمی و بهمن رهنمائی  و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 

33267/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
بایگانی  پرونده: 9409980351100713شماره  ابالغیه: 9410100351112475شماره  شماره 
شعبه: 940791 تاریخ تنظیم: 1394/11/20 خواهان موسسه تعاونی اعتباری ثامن االئمه 
)ع( با وکالت در توکیل آقای حسین کبیری برابر وکالت نامه 151263دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم صابر حسن وند به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه  و مطالبه خسارت 
دادرسی  و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  9409980351100713ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/02/13 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 33268/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
شماره ابالغیه: 9410100350513489شماره پرونده: 9409980350501287شماره بایگانی 
شعبه: 941422 تاریخ تنظیم: 1394/11/20 خواهان / شاکی صندوق کارآفرینی امید ) 
صندوق مهر امام رضا )ع( به نمایندگی عبد الصمد شهبازی دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم علی بهبودی و ولی اله قربانی و اسماعیل بابائی و محمد افالکی  به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی  و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و 
تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – 
خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 105 
ارجاع و به کالسه  9409980350501287ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/29 و 
ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای علی بهبودی 
فرزند یک محمد و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 33273/م الف منشی 

دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مریم محمدی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : سید حسین نام خانوادگی : موسوی منش نام پدر: سید محمد شغل : آزاد نشانی 
 : نام خانوادگی  : کوروش   نام  له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  محل 
رستمی برتیانی نام پدر: محمد تقی با وکالت داود نیک نام و مصطفی جواد محب شغل : 
آزاد  نشانی محل اقامت : اصفهان خ چهارباغ عباسی نبش سید علیخان مجتمع میهن 
ط دوم به  موجب رای شماره 1452تاریخ 94/8/21 حوزه ششم شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 360/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 93/9/5 لغایت زمان اجرای 
حکم برابر شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له .  ماده 34 قانون 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا 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 : 33137/ م الف 

دفتر شعبه 6مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : بهروز نام خانوادگی : ولی فرد نام پدر: پرویز نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام : سید محمد  نام خانوادگی : عاملی  نام پدر: محمد حسین 
نشانی محل اقامت : اصفهان رهنان و خ شهیدان غربی جنب کوچه 88 نمایشگاه مبل  

به  موجب رای شماره 639تاریخ 94/8/30 حوزه 25 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : الزام به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 155000 ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 
از تاریخ 94/6/32 در حق خوانده ،  پرداخت و نیم عشر حق االجرا بپردازد. ماده 34 قانون 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا 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 : 33149/ م الف 

دفتر شعبه 25مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : آقای بهروز نام خانوادگی : ولی فرد نام پدر: پرویز نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام : آقای سید محمد  نام خانوادگی : عاملی  نام پدر: محمد 
حسین شغل : آزاد نشانی محل اقامت : اصفهان خیابان شهیدان غربی جنب کوچه 88 
نمایشگاه مبل  به  موجب رای شماره 634تاریخ 94/8/30 حوزه 25 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال )پنجاه میلیون ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار 
ریال )150000ریال ( بابت هزینه دادرسی . وهمچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
91/4/10  لغایت اجرای حکم که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان و نیم عشر حق 
االجرا در حق اجرای احکام شورا ها. ضمنا هزینه نشر آگهی بر اساس تعرفه مورد لحاظ قرار 
گیرد. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 : 
33150/ م الف دفتر شعبه 25مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : بهروز نام خانوادگی : ولی فرد نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
له: نام : سید علی نام خانوادگی : عاملی  نشانی محل اقامت :رهنان  خیابان شهیدان 
غربی جنب کوچه 88 نمایشگاه مبل  به  موجب رای شماره 761تاریخ 94/8/30 حوزه 27 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم 
است به : پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 94/6/26  لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 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 آنرا 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 
الف دفتر شعبه 27مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان  : 33154/ م 

 اصفهان



سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده

عبــاس رســتمیان، رمــز و راز نهفتــه در خطــوط و رنگ هــا را 
بــه خوبــی می شناســد. اعجــاز قلــم او دنیــای نامحــدود را 
گنجانــده اســت. هــر یــک از نگاره هــای او  در بومی محــدود 

متولــد  او  معاصــر.  مــوزه   دیوارهــای  بــر  اســت  پنجــره ای    
ــه در 11ســالگی  ک ۱۳۲۷ اصفهــان اســت. عبــاس رســتمیان 
آموختــه  دانــش  کــرد،  کســب  نقاشــی  در  را  اول  مقــام 
تهــران زیبــای  هنرهــای  دانشــکده  از  نقاشــی   رشــته 

 است. 
غ  فــار دانشــگاه  ایــن  از  کتبــی  نامــه   تشــویق  اخــذ  بــا  وی 
التحصیــل شــد و ســپس بــه دعــوت دانشــگاه هنــر اصفهــان 
بــه  موفــق  و  پذیــرش  آثــار،  مرمــت  رشــته   در  )پردیــس( 
گردیــد. عبــاس  دریافــت فــوق لیســانس از ایــن دانشــگاه 
در  تحقیــق  و  پژوهــش  بــا  کــه  سال هاســت  رســتمیان 
عرصــه  نقاشــی ایرانــی و ارایــه  شــیوه های نویــن در مینیاتــور 
برجســته کاری،  نقــوش  طراحــی  و  نــو  ایده هــای  ارایــه   و 
فعالیــت نفیــس  فرش هــای  و  قلم زنــی  منبــت،  کــی،   حکا
گروهی و انفرادی   دارد. رستمیان در بیش از 200 نمایشگاه 
ملــی و بیــن المللــی از جملــه نمایشــگاه پکــن، نمایشــگاه 
ورشــو،  نمایشــگاه  ارمنســتان،  در  ایــران  نمایشــگاه  آتــن 
بــه دعــوت  لنــدن و...  نمایشــگاه ویلینیــوس، نمایشــگاه 
کــز و ســازمان ها حضــور داشــته اســت. آنچــه می خوانیــد  مرا
برجســته اســتاد  ایــن  بــا  اســت  گفت وگویــی   حاصــل 

 نگارگری.
   کمی از هنر اصیل نگارگری برای ما بگویید

آن  خاســتگاه  کــه  اســت  نقاشــی  از  قســمتی  نگارگــری 
لفــظ  بــا  ظرافــت کاری  دلیــل  بــه  پیش تــر  اســت؛  ایــران 
نامیــده  نگارگــری  اخیــرا  و  می شــد  خوانــده  مینیاتــور 
مــن  کــه مستمســک  بعــدی  دو  بــا خصوصیــات  می شــود 
اســت؛  بــوده  طبیعــی  صحنه هــای  از  داســتان پردازی  در 
یــا عروســی  روضه خوانــی  داســتان های  مثــال  عنــوان  بــه 

کشــیده شــده در ســال 47 احیــای  روســتایی در تابلوهــای 
اســت. بــوده  مــا  ســنت  همیــن 

ــا شــیوه جدیــدی     در نقاشــی های شــما داســتان ها ب
در نگارگــری روایــت می شــود، درســت اســت؟

بلــه. مــن توانســتم معمــاری را بــه وضــوح وارد مینیاتور کنم. 
داســتان نقاشــی های مــن، از زندگــی ســنتی روســتایی الهــام 
گرفتــه اســت. ســال ها قبــل، ایــن چیزهــا بســیار بدیــع بــود. 
کان را وارد جهــان نقاشــی ام  مــن اصالت هــای زندگــی نیــا

کــردم.
کردید؟   از چند سالگی شروع به نقاشی 

کــه بــه یــاد مــی آورم؛ بــه یــاد دارم تقریبــا از ســه  از زمانــی 
چهار سالگی نقاشی می کردم.

از  بســیاری  گذشــته،  در  به ویــژه  نگارگــری،  در   
گردان نگارگــری بــه قصــد حرفــه نــزد اســتادان بــزرگ  شــا
آمــوزش دیده انــد، آیــا شــما هــم همیــن مســیر را طــی 

کرده ایــد؟
ــوده ام  گرد اســتادی نب ــا ــتقیما ش ــن مس ــی، م ــه نقاش در زمین
کنــار تحصیــل بــا  گردی نداشــته ام. در  و مســتقیما هــم شــا
کــردم و از هــر مــکان و نکتــه شــایان  عالقه منــدی نقاشــی 
گرفتــه ام. مســیر هنــر بــرای مــن همیشــه  مالحظــه ای تاثیــر 
کــه شــخصا از هــر جوینــده هنــر گونــه ای بــوده اســت   بــه 

هنری آموخته ام.
    بــا توجــه بــه اینکــه قبــل از ورودتــان بــه دانشــگاه 
نقاشــی  در  تحولــی  چــه  دانشــگاه  می کردیــد،  نقاشــی 

کــرد؟ شــما ایجــاد 
کــرد؛ در دانشــگاه بــود  کمــک بســیاری  دانشــگاه بــه مــن 
کــردم و  کــه مــن بــه اصــول مدرنیتــه در هنــر آشــنایی پیــدا 

کنــم. کســب  نیــز  توانســتم موفقیت هایــی 
   بــا توجــه بــه اینکــه شــما بــه نقاشــی مــدرن غربــی 
آشــنایی داریــد، از آن تاثیــر هــم پذیرفته ایــد؟ آیــا ایــن تاثیر 

گاهانــه و عمــدی بــوده اســت؟ آ
و  داشــته ام  عملــی  تحقیقــات  زمینــه  ایــن  در  مــن  بلــه. 

 گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با استاد عباس رستمیان

ازهرجویندههنر،هنریآموختهام

اولیــن جشــنواره اســتانی »ایــده هــای خــالق بــازی« بــا برپایــی 
کارگاه هــای آموزشــی از ســوی خانــه خالقیــت و بــازی هــای 

فکــری 29و 30 بهمــن مــاه برگــزار مــی شــود.
تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــهرداری اصفهــان، رییــس خانــه خالقیــت و بــازی هــای 

فراخــوان  گفــت:  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  فکــری 
ــام ایــن جشــنواره در دو بخــش حرفــه ای  ثبــت ن
و شــهروندی در زمینــه َخلــق بــازی هــای رایانــه 
کــه مهلــت  ــی و رباتیــک اعــالم شــده  ای، فیزیکال
ثبــت نــام در فراخــوان تــا 28 بهمــن مــاه تمدیــد 
کــرد:  شــده اســت.صفیه ســادات موســویان اظهــار 
کــه در رشــته هــای بــازی صاحــب  تمامــی افــرادی 

ایــده هســتند مــی تواننــد بــا ثبــت نــام در ایــن جشــنواره و 
کارگاه هــای تعییــن شــده ثبــت نــام بــه عمــل آورنــد  حضــور در 
ــه  ــده هــای ارائ کــه پــس از آن اردیبهشــت مــاه ســال آینــده ای
شــده داوری مــی شــود و در مــدت ســه مــاه پشــتیبانی شــرکت 

کننــدگان نیــز از ســوی خانــه خالقیــت و بــازی هــای فکــری 
گیــرد.وی افــزود: چگونگــی خلــق بــازی از اشــیای  انجــام مــی 
ــازی رایانــه ای، داشــتن ذهــن خــالق و  اطرافمــان، ســاخت ب
کارگاه هــای آموزشــی  ســاخت ربــات بازیگــر از جملــه عناویــن 
ــام  کننــدگان پــس از ثبــت ن کــه شــرکت  ایــن جشــنواره اســت 
در ایــن برنامــه روزهــای 29 و 30 بهمــن مــاه 
کارگاه هــا حضــور مــی یابنــد.وی تصریــح  در 
کارگاه هــا بــه منظــور جهــت دهــی  کــرد: ایــن 
بــه مســیر ایــده پــردازی و شــکوفایی جرقــه 
ــدگان  کننــدگان و دارن هــای ذهنــی شــرکت 
ایــده هــای بــازی از ســوی خانــه خالقیــت 
و بــازی هــای فکــری بــا همــکاری هیــأت 
کمیتــه بــازی هــا  انجمــن هــای ورزشــی اســتان اصفهــان، 
و ورزش هــای الکترونیــک اصفهــان، نخبــگان فرهنــگ و 
هنــر، شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان و اداره کل آمــوزش و 

ــت. ــده اس ــزی ش ــه ری ــان برنام ــتان اصفه ــرورش اس پ

شکوفایی جرقه های ذهنی در اولین جشنواره استانی »ایده های خالق بازی«

روزهایشــان  ایــن  رابطــه   »فیتیلــه«  برنامــه  تهیه کننــده 
حــال  عیــن  در  و  کــرد  توصیــف  خــوب  تلویزیــون  بــا  را 
فضــای  در  پخــش  بــرای  فیتیلــه   جدیــد  تولیــدات  از 
مجــازی خبــر داد. علیرضــا آقایــی در پاســخ بــه اینکــه 
آیــا مشکلشــان بــا تلویزیــون بــرای برگشــتن بــه آنتــن حــل 

شــده اســت، خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه 
رابطه مــان بــا تلویزیــون خــوب شــده اســت؛ 
امــا فعــال بــرای اجــرای برنامــه در شــبکه دو 
عیــن  در  اســت؛  نشــده  انجــام  صحبتــی 
حــال در شــبکه های یــک، پویــا و شــبکه 
نســیم صحبت هایــی بــرای حضــور فیتیلــه 
نشــده  جــدی  هنــوز  امــا  شــده،  انجــام 

اســت. ایــن جــدی نشــدن ربطــی بــه حواشــی مــا نــدارد؛ 
بلکــه بیشــتر بــه مســایل مالــی و برنامه ریــزی شــبکه ها 
در  »فیتیلــه«  کــرد:  اعــالم  ادامــه  در  وی  برمی گــردد. 
روزهــای اخیــر بــه شــدت پــرکار شــده اســت. مــا در حــال 

حاضــر مشــغول ســاخت تولیــدات جدیــد هســتیم؛ البتــه 
ایــن بخــش از تولیــد ربطــی بــه تلویزیــون نــدارد و قــرار 
ج از تلویزیــون احتمــاال در فضــای مجــازی  اســت خــار
پخــش شــود. ســعی مــا بــر ایــن اســت تــا قبــل از روزهــای 
کــه فضــای عمومــی  جامعــه بــه  ــوروز بعــد از انتخابــات  ن
را  تولیداتمــان  برمی گــردد،  عــادی  حالــت 
کنیــم تــا از فضــای مجــازی پخــش  آمــاده 
شــوند. قــرار اســت یــک مراســم رونمایــی 
تولیــدات  از  نــوروز  روزهــای  از  پیــش  هــم 
مدیــر  باشــیم.  داشــته  فیتیلــه  جدیــد 
گفــت: فیتیله ای هــا  شــبکه دو ســیما اخیــرا 
بــا  هنرمنــدان  از  گروهــی  عنــوان  بــه 
بیننــدگان  بــرای  سال هاســت  کــه  کشــورمان  تجربــه 
می کننــد اجــرا  برنامــه  نوجوانــان  و  کــودکان   به ویــژه 
باالخــره مشکلشــان حــل خواهــد  و  رســانه اند  اهالــی  از 

شــد.

 فیتیله ای ها به فضای مجازی می روند

فرهنگ و هنر پنج شنبه     29 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 96 گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با استاد عباس رستمیان ســـــال دوم                ݡسݒ

حرف و نقل
- اســتاد عــزت اهلل انتظامی می گویــد: بــه دلیــل کمــردردی 
کتــاب می خوانــم.  کــه دارم، بیشــتر در خانــه هســتم و 
مســعود کیمیایی برای فیلم جدیدش نقشــی را پیشــنهاد 
داده که فیلمنامه را دوبار خوانده ام؛ پیشــنهادات دیگری 

کــه هنــوز پاســخ نــداده ام. هــم هســت 
- منیــژه حکمــت کــه پخــش فیلــم »نزدیک تــر« را بــر عهده 
دارد، بــا انتقــاد شــدید از عملکــرد شــورای صنفــی نمایــش 
ــا  ــر ب ــران ایــن اث ک ــم، از ا ــر در نمایــش ایــن فیل ــاره تاخی درب
شــعار تبلیغاتــی »تــرک می کنــم تــا تو ترکم نکنــی« خبــر داد.

- مسعود بهبهانی نیا، نویسنده مجموعه »کیمیا« معتقد 
اســت ایــن ســریال نوعی گفتمــان اجتماعی ایجــاد کرد که 

نیــاز امروز جامعه ماســت.
کاشــانچی، تهیه کننــده مجموعــه تلویزیونــی  - احمــد 
»نفــس« بــه کارگردانــی جلیــل ســامان، خبــر متوقف شــدن 
ســاخت ایــن پــروژه را بــه دلیــل کمبــود بودجه تاییــد نکرد.
- محمــد ابوالحســنی، تهیه کننــده انیمیشــن »دیریــن 
دیریــن«، از تولیــد ۵ قســمت از ایــن مجموعــه بــا موضــوع 
گاهانه مــردم در انتخابات  انتخابــات و دعــوت بــه حضور آ

پیــش رو خبــر داد.
شــبکه  ســاعت ۱۴  خبــر  گوینــده  زاده،  حســین  رضــا   -
یــک، بــا اشــاره بــه وضعیــت خــود بعــد از بســتری شــدن در 
کنون حــال عمومــی  وی خوب  بیمارســتان بیــان کــرد کــه ا

کــه بــه زودی مرخــص شــود. اســت و امیــدوار اســت 
غ  کــه رکــوردار 9 ســیمر - هنرمنــدان فیلــم »ابــد و یــک روز« 
بلوریــن جشــنواره  اخیــر فجــر شــد، بــه جانبــازان شــیمیایی 

کردنــد. مــوزه صلــح تهــران ادای احتــرام 
ــب  ــه کس ــق ب ــت«، موف ــنبه 19 اردیبهش ــم »چهارش - فیل
جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه توســعه ســینمای آســیا 
از جشــنواره بین المللــی ســینمای آســیا در وزول فرانســه 

شــد.
- نــگار عابــدی - بازیگــر ســریال نــوروزی شــبکه یــک - 
بــا اعــالم اینکــه تاکنــون شــش قســمت از »دودکــش 2« 
کــه ایــن  کــرد  تصویربــرداری شــده اســت، ابــراز امیــدواری 
مجموعــه در ســری دوم خــود همچــون ســری اول موفــق 

شــود.
کــه ایــن روزهــا نمایــش »چمــدان« را اجــرا  - فرهــاد آییــش 
می کنــد، گفــت: هیــچ وقــت ادعای هنرمندی کــه خودش 

را ناجــی تئاتــر  یــا متعهــد بداند، نداشــته ام.
کارگــردان »بــه خواهــرم نگــو«، بــا  - عرفــان پورمحمــدی، 
کلیشــه ها در اجــرای  اشــاره بــه تــالش بــرای دور شــدن از 
ایــن اثــر، عنــوان کــرد: ایــن نمایــش براســاس یــک داســتان 

کرامــات حضــرت رضــا )ع( نوشــته شــده اســت. واقعــی و 

سخن روز

 ویژه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها؛
 پل خواجو میزبان 

»پاتوق تجربه«
کیمیــای وطــن: دومیــن برنامــه »پاتــوق تجربــه« ویــژه 
شــهروندان ارشــد شــهر و ســالمندان بازنشســته، در ضلــع 
ــا هــدف  جنوبــی پــل خواجــو برگــزار می شــود. ایــن پاتــوق ب
هویــت بخشــی بــه ســالمندان بــه عنــوان شــهروندان ارشــد 
کــردن اوقــات فراغــت آن هــا برنامه ریــزی  شــهر و هدفمنــد 
شــده اســت. برنامــه »پاتــوق تجربــه« بــا محوریــت ارایــه 
ــرای ســالمندان در مقاطــع  الگــوی تفریحــی ســالم و شــاد ب
مختلــف، همــراه بــا برنامه هــای شــاد و متنــوع از ســوی 
کــه اولیــن برنامــه آن در  بــاغ تجربــه در حــال برگــزاری اســت 
محــل بوســتان گل محمــدی برگــزار شــد. دومیــن برنامــه از 
ایــن پاتــوق، امــروز پنجشــنبه 29 بهمــن مــاه در محــل ضلــع 

جنوبــی پــل خواجــو برگــزار می شــود.

برگزاری نمایشگاه عکس عاشورایی 
در کرمان

دبیــر اجرایــی نخســتین ســوگواره عکــس عاشــورایی کرمــان 
بــا  گفــت: نخســتین ســوگواره عکــس عاشــورایی ده زیــار 
کار  هــدف افزایــش اجــرای یــک فعالیــت مذهبــی در قالــب 
هنــری در ایــام فاطمیــه برگــزار خواهــد شــد. ثــاراهلل انکوتــی 
تصریــح کــرد: امیدواریم برگزاری نخســتین ســوگواره عکس 
عاشــورایی ده زیــار بــرای ترویــج و احیــای هنــر آیینــی تعزیــه 
ــار، بــه عنــوان یکــی از  اثرگــذار باشــد؛ معرفــی روســتای ده زی
پایگاه هــای تعزیــه اســتان کرمــان، از دیگــر اهــداف برگــزاری 
نخســتین ســوگواره عکــس عاشــورایی ده زیــار بــه شــمار 
می آیــد. همچنیــن در ایــن نشســت »حمیــد قنبــری«، دبیــر 
تخصصــی نخســتین ســوگواره عکــس عاشــورایی ده زیــار 
کــرد: 491 اثــر در دو بخــش حرفــه ای و موبایلــی بــه  اظهــار 
دبیرخانــه نخســتین ســوگواره عکــس عاشــورایی ده زیــار 
کــه نخســتین ســوگواره  ارســال شــد. وی افــزود: هــر چنــد 
عکــس عاشــورایی ده زیــار بــه شــکل اســتانی برگــزار می شــود 
کرمــان، اصفهــان، یــزد، مشــهد  امــا 101 نفــر از اســتان های 
کرمــان  کرمــان و تعــدادی از شهرســتان های تابعــه اســتان 
در ایــن ســوگواره شــرکت کردنــد. وی عنــوان کرد: نمایشــگاه 
نخســتین ســوگواره عکــس عاشــورایی ده زیــار، 3 اســفند ماه 
گیــرا افتتــاح می شــود و 12 اســفندماه  ســال جــاری در مــوزه آ
از  تجلیــل  و  اختتامیــه  روز  عنــوان  بــه  نیــز  ســال جاری 
برگزیــدگان همــراه بــا برنامه هــای فرهنگی و مذهبــی در نظر 

گرفتــه شــده اســت.

اخبار کوتاه

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : بهروز نام خانوادگی : ولی فرد نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
له: نام : علی نام خانوادگی : عاملی  نشانی محل اقامت :رهنان  خیابان شهیدان غربی 
کوچه 88 نمایشگاه مبل  به  موجب رای شماره 760تاریخ 94/8/30 حوزه 27 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به 
: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/6/26  لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس 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 آنرا 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 : 33153/ م الف دفتر شعبه 27مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام و نام خانوادگی : اکبر رستمی زاده  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام و نام خانوادگی : مجتبی هنری فرد باوکالت محمد امین بصیری  نشانی 
محل اقامت :اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی حدفاصل نیکبخت و مفید- کوچه 
شماره 30 آسیاب پ 111  به  موجب رای شماره 267تاریخ 94/4/14 حوزه 27 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است 
به : پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 190/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک به شماره 
های 352657 مورخ 91/11/30 و 352656 مورخ 91/12/28 و 352655 مورخ 91/11/13 تا 
تاریخ اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی قانونی و پرداخت 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 آنرا 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 : 33152/ م الف دفتر شعبه 27مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : بهروز نام خانوادگی : ولی فرد   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
له: نام : محمد  نام خانوادگی : عاملی   نشانی محل اقامت :رهنان – خ شهیدان غربی جنب 
کوچه 88 نمایشگاه مبل  به  موجب رای شماره 586تاریخ 94/8/18 حوزه 16 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 235/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 0124447 مورخ 94/6/30 لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 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 آنرا 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 : 
33155/ م الف دفتر شعبه 16مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : بهروز نام خانوادگی : ولی فرد   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
له: نام :سید محمد  نام خانوادگی : عاملی   نشانی محل اقامت :رهنان – خ شهیدان غربی 
جنب کوچه 88 نمایشگاه مبل  به  موجب رای شماره 587تاریخ 94/8/18 حوزه 16 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم 
است به : پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 235/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تقدیم دادخواست )94/6/31( لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس 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 آنرا 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 : 33156/ م الف دفتر شعبه 16مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : عباس نام خانوادگی : زین الدینی    نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام :علی   نام خانوادگی : هنری فرد به وکالت محمد امین بصیری   نشانی محل 
اقامت :اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – حد فاصل نیکبخت کوچه شماره 30 پالک 
111  به  موجب رای شماره 234تاریخ 94/3/31 حوزه 39 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست و 
پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت دویست و چهل هزار ریال و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه که توسط اجرا محاسبه می گردد و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 93/12/5تا زمان وصول در حق خواهان و پرداخت 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 آنرا 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 : 33163/ م الف 

دفتر شعبه 39مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : مهدیه  نام خانوادگی : موسوی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام و نام خانوادگی : ناهید نکوئیان به وکالت محمد امین بصیری  نشانی محل 
اقامت :اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – حد فاصل نیکبخت مفید کوچه شماره 30 و 
آسیاب پالک 111  به  موجب رای شماره 272تاریخ 94/4/23 حوزه 29 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 
مبلغ چهل میلیون  ریال بابت اصل خواسته و 255/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها 08339944 مورخ 93/3/6 
و 08339945 مورخ 93/3/20 تا تاریخ وصول در حق خواهان و پرداخت 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 آنرا 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 : 
33164/ م الف دفتر شعبه 29مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام : بهروز  نام خانوادگی : ولی فرد   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام : سید محمد نام خانوادگی : عاملی  نشانی محل اقامت :اصفهان – رهنان 
– خ شهیدان غربی جنب کوچه 88 نمایشگاه مبل اصفهان هنر  به  موجب رای شماره 
910تاریخ 94/8/30 حوزه 31 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 94/7/18 تا زمان  اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 : 33174/ م الف دفتر شعبه 31مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : بهروز  نام خانوادگی : ولی فرد نام پدر: پرویز  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام : سید محمد نام خانوادگی : عاملی  نشانی محل اقامت 
:اصفهان – رهنان – خ شهیدان غربی جنب کوچه 88 نمایشگاه مبل اصفهان هنر  به  
موجب رای شماره 809 تاریخ 94/8/30 حوزه 31 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و یکصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/7/18 تا زمان  اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت . ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 : 33175/ م الف 

دفتر شعبه 31مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : بهروز  نام خانوادگی : ولی فرد نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
له: نام : سید محمد نام خانوادگی : عاملی رنانی نشانی محل اقامت :اصفهان – رهنان 

– خ شهیدان غربی جنب کوچه 88 نمایشگاه مبل به  موجب رای شماره 584 تاریخ 
94/6/29 حوزه 31 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . 
محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی 
و همچنین خسارت تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/6/29 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس  نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت گردید . ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 : 33176/ م الف 

دفتر شعبه 31مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام و نام خانوادگی : محسن شبان زاده نام پدر: احمد 
 نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : بیژن 
فکاری سیچانی نام پدر: محمد علی نشانی محل اقامت :اصفهان – خیابان اشرفی 
اصفهانی )کهندژ( جنب کوچه 20 برق صنعتی سحر به  موجب رای شماره 1437تاریخ 
94/8/19 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . 
محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 42/000/000 ریال اصل خواسته و 180/000 ریال 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک ها 700599 مورخ 93/12/25 و 857369 مورخ 94/1/7 لغایت وصول با احتساب نیم 
عشر اجرایی / ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 : 33180/ م الف دفتر شعبه7مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : محسن شبان زاده نام پدر: احمد 

 نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : بیژن 
فکاری سیچانی نام پدر: محمد علی نشانی محل اقامت :اصفهان – خیابان اشرفی 
اصفهانی )کهندژ( جنب کوچه 20 برق صنعتی سحر به  موجب رای شماره 1436تاریخ 
94/8/19 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . 
محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 32/00/00 ریال بابت اصل خواسته و 165000 ریال 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک 94/2/21 لغایت وصول با احتساب نیم عشر اجرایی/ ماده 34 قانون اجرای احکام : 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا 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 : 33181/ م الف دفتر شعبه7مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



گر قهرمانی می خواهیم  کامدار: ا
نباید به نتایج بقیه مدعیان 

کنیم توجه 

ورزشــی  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  کامــدار  احمــد 
در  می شــود  گفتــه  اینکــه  دربــاره  تســنیم،  خبرگــزاری 
بــازی بــا فــوالد بــه دلیــل محرومیــت نمی توانــد تیمــش را 
همراهــی کنــد، اظهــار داشــت: ایــن خبــر درســت نیســت. 
ک شــده  کــه در ســیاه جامگان بــودم، پــا اخطارهــای مــن 
اســت و االن تــک اخطــاره هســتم؛ بــرای بــازی بــا فــوالد 

ــدارم. ــکلی ن ــم مش ه
کــه تیمــش در چنــد  وی در ادامــه دربــاره امتیازهایــی 
کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  داده  دســت  از  اخیــر  بــازی 
و  بودیــم  میــدان  برتــر  تیــم  بازی هــا  از  خیلــی  در  مــا 
متأســفانه بدشانســی آوردیــم و توپ های مــان تبدیــل 
گل نشــد. همــه چیــز دســت بــه دســت هــم داد تــا  بــه 
خــوب امتیــاز نگیریــم؛ ولــی بایــد در آینــده نتایــج خوبــی 

بگیریــم.
هافبــک تیــم فوتبــال ذوب آهــن درباره شــانس قهرمانی 
گفــت: مــا شــانس زیــادی بــرای  تیمــش در لیــگ برتــر 
قهرمانــی داریــم؛ ولــی رســیدن بــه ایــن عنــوان آســان 
کنیــم  نیســت. بایــد در بازی هــای بعــدی بیشــتر تمرکــز 
تــا خــوب امتیــاز بگیریــم؛ در ضمــن نتایــج دیگــر مدعیان 
ــر قهرمانــی می خواهیــم  گ ــرای مــا مهــم باشــد. ا ــد ب نبای
فقــط عملکــرد خودمــان بایــد مهــم باشــد و نبایــد بــه 

کنیــم. نتایــج دیگــر مدعیــان فکــر 

 خودروی هیئت مدیره ملوان 
در راه بازگشت به انزلی واژگون شد

ــال   پــس از اســتعفای اســتیلی از ســرمربیگری تیــم فوتب
بــرای  باشــگاه  ایــن  مدیــره  هیئــت  اعضــای  ملــوان، 
گزینه هــای  شــرایط  بررســی  و  اســتعفا  دالیــل  بررســی 
مدنظرشــان، روز سه شــنبه در تهــران تشــکیل جلســه 
روز   18 ســاعت  از  نشســت  ایــن  دادنــد.  اضطــراری 
بــه  سه شــنبه در تهــران آغــاز شــد و حــدود 8 ســاعت 
طــول انجامید.پــس از برگــزاری ایــن جلســه صبــح روز 
چهارشــنبه، برخــی از اعضــای هیئــت مدیــره و مدیــران 
شــورای  رییــس  بدیعی فــر،  محمــود  شــامل:  باشــگاه 
محمــود  انزلــی،  شــهردار  پورشــعبان،  انزلــی،  شــهر 
عامــل  مدیــر  رضاییــان،  مســعود  و  پیشــگاه هادیان 
گرفتنــد بــا یــک دســتگاه خــودرو بــه  باشــگاه تصمیــم 
کــه 10  کــه ســاعت 6 صبــح در حالــی  انزلــی برگردنــد 
کیلومتــر از رشــت دور شــده بودنــد، خــودروی آن هــا بــا 
کنتــرل  کــرد و پــس از ترمــز  یــک قــاده ســگ برخــورد 
اینکــه  از  پــس  شــد.  ج  خــار راننــده  دســت  از  ماشــین 
گل  کــه پــر از  گودالــی  اتومبیــل چنــد معلــق زد داخــل 
باعــث  موضــوع  همیــن  افتــاد؛  بــود  لجــن  و  الی  و 
شــد آســیب خیلــی جــدی بــه سرنشــینان وارد نشــود.

انزلــی و  بــه بیمارســتانی در  ایــن حادثــه بدیعی فــر  در 
پورشــعبان نیــز بــه بیمارســتانی در رشــت منتقــل شــدند 
و ســایر سرنشــینان نیــز ســرپایی معالجــه شــدند. مســعود 
گفت و گــو بــا خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری  رضاییــان در 

کــرد. تســنیم ایــن خبــر را تاییــد 

تیم ملی »الف« به استرالیا باخت

)بهمــن  ایــران  ســاحلی  والیبــال  »الــف«  ملــی  تیــم 
ســالمی - رحمــان رئوفــی( در ســومین دیــدار خــود در دور 

مقدماتــی مغلــوب اســترالیا شــد.
کریســتوفر مک هــاف(  کاپــا -  ک  تیــم اســترالیا )ایســا
در دو ِســت متوالــی بــا امتیازهــای 21 بــر 18 و 21 بــر 13 
ــا ایــن نتیجــه تیــم ملــی  والیبــال  بــه پیــروزی رســید. ب
کســب 5 امتیــاز از 2 بــرد در  ســاحلی »الــف« ایــران بــا 
گرفــت و در مرحلــه  گــروه 8 قــرار  جایــگاه دوم جــدول 
نخســت حذفــی نیــز مســابقه خواهــد داشــت. اســترالیا 
حذفــی  نخســت  مرحلــه  در  ارزشــمند  بــرد  ایــن  بــا 
کــرد. در دیگــر مســابقه ایــن رقابت ها  اســتراحت خواهــد 
تیم هــای قطــر )جفرســون ســانتوس پریــرا - شــریف 
یونــوس( و ایــران )عبدالحامــد میرزاعلــی - ابراهیــم 
سن ســبیلی( بــه مصــاف یکدیگــر رفتنــد و تیــم ایــران 
2بــر 1 بــا امتیازهــای )21 بــر 19، 15 بــر 21 و 9 بــر 15( 
مغلــوب شــد و از گردونــه رقابت هــا حــذف شــد. ایــران در 
جــدول اصلــی تــور جهانــی کیش، چهــار نماینده داشــت 
کــه دو تیــم ملــی »الــف« و »ب« والیبــال ســاحلی ایــران 
بــه مرحلــه حذفــی تــور جهانــی کیــش صعــود کردنــد و دو 

ــه رقابت هــا حــذف شــدند. گردون تیــم دیگــر از 

همگام با ورزش

کی روش  کفاشیان: استعفای 
 با هماهنگی بود

کفاشــیان پیرامــون برنامه شــان بــرای تیــم ملــی  علــی 
کــی روش  کارلــوس  کار بــا  امیــد، لیــگ برتــر و ادامــه 

کــرد. توضیحاتــی ارایــه 
المپیک اهمیتی ندارد

رده هــای  در  کشــورها  بیشــتر  ســرمایه گذاری 
نوجوانــان، جوانــان، المپیــک و ... بــرای داشــتن 
تیــم ملــی خــوب و باشــگاه های قــوی اســت و بــه 
همیــن دلیــل پایه ســازی می کننــد. المپیــک بــرای 
ــا مهــم نیســت.  ــال اص ــام فوتب کشــورهای صاحب ن
کــه می خواهنــد  در حــال حاضــر نیــز بــه جایــی رســیده 
را  فوتســال  و  کننــد  حــذف  المپیــک  از  را  فوتبــال 
ــادی  ــت زی ــال اهمی ــون فوتب ــد؛ چ کنن ــن آن  جایگزی
برایشــان نــدارد. اینکــه بازیکنــان چنیــن رده ســنی 
ــی آنقــدر حایــز  قــوی باشــند، خیلــی خــوب اســت؛ ول

نیســت. اهمیــت 
باشگاه ها در مضیقه هستند

نیــز  اخیــرا  و  داریــم  خوبــی  لیــگ  خوشــبختانه 
کــه  می آینــد  بازی هــا  بــرای  زیــادی  گران  تماشــا
ایــن اتفــاق مثبتــی اســت. از ســوی دیگــر بازی هــا 
ســعی  حتــی  و  می شــود  برگــزار  منظــم  صــورت  بــه 
داریــم ســال های آینــده بازی هــا بــه شــکل بهتــری 
درصــد   95 از  بیــش  کــه  طــوری  گیــرد؛  صــورت 
بازی هــا در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه انجــام شــود 
گران بــه وجــود آیــد.  و تســهیاتی بــرای حضــور تماشــا
کمشــان  درآمــد  بــرای  باشــگاه ها  حاضــر  حــال  در 
کــه  دارنــد  مشــکاتی  و  هســتند  مضیقــه  کمــی  در 

می شــود. برطــرف  نیــز  مســایل  ایــن  ان شــاءاهلل 
کی روش فکر نمی کنیم به رفتن 

کار در تیم هــای ملــی  کــه ســابقه  همــواره مربیانــی 
ببرنــد  جام جهانــی  بــه  را  تیــم  و  باشــند  داشــته 
مربــی  برانکــو  می شــوند.  قلمــداد  خوبــی  مربیــان 
داشــته  خوبــی  عملکــرد  ایــران  در  و  اســت  خوبــی 
گزینه هــا  اســت. او و همــه مربیــان می تواننــد جــزو 
فکــر  کــی روش  رفتــن  بــه  فعــا  مــا  ولــی  باشــند؛ 
اســت.  ملــی  تیــم  ســرمربی  هنــوز  او  و  نمی کنیــم 
اینکــه  و  نباشــیم  هــم  مــا  شــاید  دیگــر  ســال   4
 فوتبالمــان بــه چــه شــکل و شــرایطی باشــد مشــخص

 نیست.
کی روش با ما هماهنگ است

بمانــم بخواهــم  گــر  ا می گویــد  کــی روش   آقــای 
و  امکانــات  زمیــن،  و  باشــد  مهیــا  شــرایط  بایــد 
کنــم؛ چــون  کار  ــا بتوانــم  بودجــه الزم فراهــم شــود ت
کشــورهای  و  کــره  ژاپــن،  مثــل  رقبایــی  مقابــل  در 
راه  می کننــد،  ج  خــر کان  پول هــای  کــه  عربــی 
ســختی بــرای رفتــن بــه جــام جهانــی داریــم. باالخــره 
کنیــم تــا تیــم  بایــد امکانــات الزم را بــرای او فراهــم 
کــی روش  ایــران بتوانــد بــه جام جهانــی بــرود. آقــای 
کامــل هماهنگــی  مــا  بــا  ولــی  داد،  را  اســتعفا   ایــن 

 دارد.
کی روش داستان استعفای 

بعــد  تــا  دادم  را  اســتعفا  ایــن  مــن  گفــت  کــی روش 
رییــس  دســت،  فوتبــال  فدراســیون  انتخابــات  از 
باشــد.  بــاز  ســرمربی  انتخــاب  بــرای  فدراســیون 
ســاله   4 کــی روش  بــا  مــا  قــرارداد  اینکــه  علی رغــم 
می توانــد   2018 جام جهانــی  مســابقات  تــا  و  اســت 
باالخــره  اســت.  گرفتــه  را  ایــن تصمیــم  امــا  باشــد، 
کــه توانســته  مربــی مــورد احتــرام و قابــل قبولــی اســت 
کامــل  کنــد. مــا نیــز رضایــت  جوانــان زیــادی را معرفــی 
را  امکانــات الزم  بتوانیــم  بایــد  ولــی  داریــم؛  او  از  را 

کنیــم. بــرای او فراهــم 
کاربلد است کی روش محبوب و 

در  کــی روش  آقــای  حضــور  نیــم  و  ســال  ســه  در 
فوتبــال ایــران مــا از نظــر رنکینــگ فیفــا در رده اول 
کار خــوب اســت  از نظــر برنامــه و  او  جــای داریــم. 
برخــوردار  مــردم  بیــن  در  باالیــی  محبوبیــت  از   و 

می باشد.
حضورم به فوتبال لطمه بزند، باید بروم

خیــر.  یــا  باشــم  فدراســیون  در  مــن  نیســت  معلــوم 
گــر دولــت  بســتگی بــه انتخابــات و مانــدن مــن دارد؛ ا
کنــد، بودجــه الزم را در اختیــار مــا  از فوتبــال حمایــت 
ــد  ــال نزن ــه فوتب ــه ای ب ــن لطم ــور م ــد، حض ــرار دهن ق
و بخواهنــد در انتخابــات حاضــر باشــم، بایــد بیایــم؛ 
ضربــه  فوتبــال  بــه  مــن  مانــدن  بگوینــد  گــر  ا ولــی 

می زنــد، بایــد بــروم.
کار داریم کی روش  فعال با 

ســخت  مــا  کار  بــرود،  بخواهــد  کــی روش  گــر  ا  
مثــل  فــردی  بخواهیــم  گــر  ا چــون  می شــود؛ 
باشــد  ســطح  همــان  در  بایــد  بیاوریــم،  کــی روش 
انجــام  خوبــی  و  درســتی  بــه  را  کارهــا  بتوانــد  تــا 
فکــر کــی روش  جانشــینی  گزینــه  بــه  فعــا   بدهــد. 

 نمی کنیم.
گــر  کار داریــم و او هنــوز هســت. ا کــی روش   فعــا بــا 
یــک زمانــی بخواهــد بــرود، بایــد روی ایــن مســئله 
کنیــم و هنــوز راجــع بــه آن فکــر نکردیــم؛ چــون  فکــر 
مربــی  بــه  نیســت  درســت  هســت،  کــی روش  تــا 

کنیــم. دیگــری فکــر 
یــک  فقــط  بیایــد،  بخواهــد  کــه  مربــی ای  هــر   
حــاال  ولــی  بشناســد؛  را  تیــم  می کشــد  طــول  ســال 
کــی روش تمــام زیروبــم فوتبــال ایــران را می دانــد؛ 
کــی روش بمانــد و از تجربــه او  پــس عاقانــه اســت 
کار را بــا  کنیــم. بایــد امکانــات بدهیــم تــا  اســتفاده 
 کــی روش پیــش ببریــم و نمی شــود مربــی دیگــری

 بیاوریم.

کی روش

در  اصفهــان،  اســتان  کارگــران  ورزش   
سرویس ورزشی

اصغـرقلندری:
ســال های اخیــر، به ویــژه درســال 1394، بــا 
ک خــورده  ورزش  کــه خــود از مدیــران خا هدایــت خــوب مدیــری 
و ازخانــواده  ورزش می باشــد، ســازماندهی شــده و بــه عنــوان 
کشــورمان محســوب  کارگــری  یکــی ازقطب هــای مهــم  ورزش 
باشــگاه فرهنگی ورزشــی  اینکــه جنــس  بــر  می شــود؛ مضــاف 

کارگران اصفهان در تمام زمینه های کاری جور جور  است !
ــا باشــگاه ورزشــی در اداره امــور  ــاز اولیــه هــر ارگان ی ــه یقیــن نی ب
مرتبــط بــا ورزش، بــرای پیشــرفت و توســعه و گســترش، در ابتــدا 

حضــور مدیــری خــاق وکاردان در راس امــور اســت.
کارگــران اســتان اصفهــان بــا جمعــی از  باشــگاه فرهنگی ورزشــی 
جوانــان ورزیــده و باانگیــزه و پرتــاش  در بخش هــای مختلــف 
کــه توانســتند در عمــل فراتــر از حــد انتظــار و درواقــع بــه  بــود 
صــورت حرفــه ای شــرایط را بــه گونــه ای فراهــم آورند که آســمان 
کارگــری اصفهــان بــه معنــای واقعــی صــاف و آرام باشــد  ورزش 
زحمت کش تریــن  ورزش  روزافــزون  رشــد  باعــث  درنهایــت  و 
کســب  ــر چنیــن ادعــا،   گــواه ب قشــر جامعــه باشــند. بزرگ تریــن 
ــی تیم هــای مختلــف ورزشــی  ــی و نایب قهرمان عناویــن قهرمان

کشــوری اســت. ایــن باشــگاه در رقابت هــای 
امــا در حقیقــت عامــل ایــن ابتــکار عمل و بــه وجودآورنــده ورزش 
ســازمان یافته و نظم گرفتــه، مدیــر جــوان و خســتگی نا پذیــری 
اســت بــه نــام جــواد شــیرانی؛ او حــرف اول وآخــر را می زنــد و 
همچنیــن اســتاد مهــار حاشیه ســازی اســت. بــا ایــن تفاســیر، 
بــا  اســتان اصفهــان  کارگــران  باشــگاه  کــه  متوجــه می شــویم 
ــی  ــرده اســت و چــه عوامل ک ــدا  گذشــته چــه » تفاوت هایــی « پی

در  شــده اند.  باشــگاه  ایــن  ورزش  رشــد  بــه  رو  رونــد  باعــث 
کارگــری کــه خبرهــای برگــزاری جشــنواره و مســابقات   روزهایــی 
»اســتان  محلــی  روزنامه هــای  ورزشــی  خبرهــای  ســرفصل 
کارگــران اســتان  اصفهــان« شــده اســت، روابــط عمومــی  باشــگاه 
کارکنــان اداره  از برگــزاری فینــال و اختتامیــه مســابقات فوتســال 
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان خبــر داد.  کل تعــاون، 
ــاون  کل تع ــان اداره  کارکن ــال  ــای فوتس ــی رقابت ه ــه پایان مرحل
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بــا حضــور    4 تیــم برتــر عصــر روز ســه 
کل، تیــغ ســاز معــاون  شــنبه بــا حضــور غامعلــی قــادری، مدیــر 
کار ورفــاه  تعــاون، برزوییــان، معــاون روابــط عمومــی  تعــاون 
کارگــران اســتان اصفهــان و جــواد شــیرانی سرپرســت  اجتماعــی 
کارگــران اســتان در  هیئــت و رییــس اداره امــور باشــگاه ورزشــی 
ســالن چندمنظــوره مجموعــه ورزشــی قــدس ایــن شــهر زیبــا 
وتاریخــی برگزارشــد؛ در رده بنــدی، تیــم نجــف آبــاد بــا توجــه 
 بــه عــدم حضــور تیــم خوانســار بــرای برگــزاری دیــدار رده بنــدی
کــرد؛ در فینــال  کســب  عنــوان ســومی  ایــن دوره مســابقات را 
کار ورفــاه اجتماعــی شــهر اصفهــان  دو تیــم خــوب اداره تعــاون، 
کارگــران اســتان بــه مصــاف هــم رفتنــد و  کارکنــان باشــگاه  و 
بــه داوری علــی حیــدری و نویــد عســکری بــازی بســیار زیبــا 
ــاد  ــات زی ــود حم ــا وج ــا ب ــد؛ ام ــش در آوردن ــه نمای ــی را ب و جذاب
گلــی را  و شــوت های ســنگین مهاجمــان دو تیــم، نیمــه اول 

دربرنداشــت.
نیمــه دوم بــا برتــری نســبی کارکنــان باشــگاه آغــاز شــد و چندیــن 
کــم توجهــی در زدن ضربــات نهایــی  ــا  گلزنــی ب موقعیــت عالــی 
ج می رفــت تــا اینکــه در دقیقــه 32 بــا پــاس  توپ هــا بــه خــار
ــا  ــد رض ــار احم ــوپ در اختی ــاطری، ت ــداهلل ش ــت عب ــی و بادق عال
کــه بــا یــک شــوت مهــار نشــدنی قفــل  گرفــت  ســروری زاده قــرار 
کارکنــان اداره شــهر اصفهــان بــاز شــد و در نهایــت تیــم  دروازه 
گل، فاتــح ایــن دیــدار نفس گیــر  کارکنــان باشــگاه بــا همیــن یــک 

گردیــد. و پایاپــای شــد و بــه مقــام قهرمانــی نایــل 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  بــا حضــور مدیــر  پایــان  در 
کارگــران  کارگــران اســتان، معاونــان ایشــان و رییــس باشــگاه 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره  کارکنــان  از  وجمعــی  اســتان 
ــه همــراه  کاپ هــای تیم هــای اول تاســوم ب اجتماعــی اســتان، 

احــکام آن هــا اهــدا شــد. 
گــروه  کــه در دو  در ایــن دوره مســابقات 7 تیــم شــرکت داشــتند 

ــد. کردن ــزار  بازی هــای خــود را برگ
 سرپرســت فنــی ایــن مســابقات ابراهیــم عابــدی معــاون هیئــت 
فوتبــال کارگــران اســتان بــود کــه طبــق معمــول زحمــات فراوانــی 
را در امــر هرچــه بهتــر برگزارشــدن ایــن مســابقات معمــول داشــته 

بود.
کردنــد عبــارت بودنــد از:  کــه ایــن مســابقات را قضــاوت  داورانــی 

علــی حیــدری، نوید عســکری، مرتضی قاســمی، مســعود کمالی 
و جــواد ســتارپور.

کارگــران اســتان قهرمــان ایــن دوره  کارکنــان باشــگاه  در تیــم 
ــد  ــروری زاده، محم ــا س ــاطری، احمدرض ــداهلل ش ــا، عب رقابت ه
شــفیعی، حمید احســانی، مجید موســایی)دروازه بان(، احسان 
 مــرادی، عبــاس ســینایی، مســعود رجــب زاده، ایمــان طارمــی
رضایــی  داوود  سرپرســت  می کردنــد.  بــازی  ســهیلی،  محمــد 
رســانی  و خبــر  برگــزاری  بودنــد. در  احمــدی  مربــی محمــد  و 
ایــن مســابقات مهــدی ناظمــی،  مدیــر روابــط عمومــی  باشــگاه 
ــه  ک ــت  ــته اس ــکاری را داش ــت هم ــتان، نهای ــران اس کارگ ورزش 
بــا یــک خداقــوت زحمــات ایــن برادرزحمتکــش ومخلــص را 
ج می نهیــم. شــایان ذکــر اســت قبــل از برگــزاری بــازی فینــال  ار
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر  قــادری،  عباســعلی 
هــزار   3 ســالن  و  ورزشــگاه  مختلــف  قســمت های  از  اســتان 
کــه دارای دو رختکــن ، اتاق هــای جانبــی  نفــری بســیار زیبــا 
گرمایشــی وسرمایشــی و ســرویس های بهداشــتی   تاسیســات 
کــرد و بــرای تکمیــل و راه انــدازی هرچــه ســریع تــر  اســت دیــدن 

ایــن ســالن دســتوراتی را صــادر نمــود. 

کار و رفاه اجتماعی             کارکنان اداره های تعاون،  مسابقات فوتسال 

گل داشت! فینال زیبا وجذاب، تنها یک 

اســتقال  کــه  ضعیفــی  نتایــج  خصــوص  در  نامجومطلــق  مجیــد 
گرفتــه اســت، بــه خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری  در چنــد بــازی اخیــر 
تســنیم گفــت: مــن معتقــدم مشــکات مالــی بــر بازیکنــان تاثیــر منفــی 
گذاشــته و آن هــا از ایــن شــرایط ناراحــت هســتند. اســتقال پتانســیل 
زیــادی دارد، ولــی بــا ایــن پتانســیل زیبــا بــازی نمی کنــد. مطمئنــا در 

کــه بــا ایــن مشــکات  درازمــدت قابــل پیش بینــی بــود 
نتایــج خــوب از بیــن بــرود و رقیبــان اســتقال بــه ایــن 
کــه  تیــم نزدیــک شــوند. وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
آیــا اســتقال از لحــاظ فنــی هــم دچــار ُافــت شــده اســت، 
کــرده  کــرد: اســتقال از لحــاظ فنــی هــم ُافــت  خاطرنشــان 
اســت و وقتــی تیمی نتیجــه نمی گیرد، قطعا مســایل فنی 
هــم در عــدم نتیجه گیــری آن تاثیرگــذار اســت. البتــه ایــن 

را هــم بایــد در نظــر گرفــت که مشــکات مالی بــر روحیه بازیکنان تاثیر 
کــه اســتقال، خیلــی زود بــه روزهــای  گذاشــت. مــن امیــدوارم  منفــی 
ــانس های  ــی از ش ــان، یک ــم همچن ــن تی ــدم ای ــد. معتق ــش برس خوب
قهرمانــی محســوب می شــود. مربــی پیشــین تیــم فوتبــال اســتقال 

بــر  می توانــد  پرســپولیس  کــردن  بــازی  خــوب  آیــا  اینکــه  دربــاره 
اســتقال فشــار بیــاورد، گفــت: مطمئنــا زیبا بــازی کردن پرســپولیس، 
کنــار  یــک اهــرم فشــار بــرای اســتقال اســت. هــواداران اســتقال، در 
گرفتــن، بــه دنبــال بــازی زیبــا هســتند؛ نامجومطلــق دربــاره  نتیجــه 
انتقادهایــی کــه از مهاجمان اســتقال می شــود، گفــت: وقتی طراحی 
حملــه خــوب باشــد، طبیعتــا موقعیــت گل ایجاد 
می شــود و ایــن شــرایط را در پرســپولیس و برخــی 
امــا  اســتقال  می بینیــم.  دیگــر  تیم هــای  از 
گل  فــردی  مهارت هــای  براســاس  می خواهــد 
ــان ایــن  ــی می ــد؛ در ضمــن یــک تفــاوت اصل بزن
دو تیــم وجــود دارد. پرســپولیس در 50 متــر رو 
بازیکنــان بســیار ســرعتی تکنیکــی و  بــه جلــو 
دونــده دارد، ولــی اســتقال در فــاز تهاجمــی  مثل پرســپولیس نیســت. 
کــدام تیــم را مدعــی جــدی قهرمانــی می دانــد،  وی دربــاره اینکــه 
اســتقال  اســتقال،  مــن پرســپولیس،  نظــر  بــه  کــرد:  خاطرنشــان 

ــتند. ــی هس ــان قهرمان ــع مدعی ــن، مرب ــتان و ذوب آه خوزس

کردن پرسپولیس، اهرم فشار برای استقالل  زیبا بازی 
کیــش  ــی  ــور جهان ــه حذفــی ت    مراســم قرعه کشــی مرحل
فدراســیون  نماینــده  حضــور  بــا  )چهارشــنبه(  دیــروز  ظهــر 
تیــم مرحلــه نخســت  و 16  برگــزار شــد  والیبــال  بین المللــی 

را شــناختند. پلــی آف حریفــان خــود 
و  می شــود  برگــزار  امــروز  عصــر  دیــدار   8 مرحلــه  ایــن  در 

تیم هــای فاتــح در مرحلــه دوم پلــی آف بــه 
مصــاف تیم هــای ســرگروه مرحلــه مقدماتــی 

می رونــد.
بــه  نخســت  مرحلــه  دیــدار  هشــت  برنامــه 

ح زیــر اســت: شــر
)دریــس  بلژیــک  دقیقــه:   30 و   15 ســاعت 
کوکلکــورن – تــام ون والــی( - ایتالیــا )ماتئــو 

اینگرســو – پائولــو اینگرســو(
ســاعت 15 و 30 دقیقــه: ایــران )صابــر هوشــمند - عبــاس 
پورعســکری( - روســیه  )نیکیتــا لیامیــن - دیمیتــری بــاروک(
ک - مســیج  کوســیا ســاعت 15 و 30 دقیقه: لهســتان )مســیج 

کرســتین ثــورم( رادول( - نــروژ )کوامســدال مورتــن - ســندلی 
کریســتف  ســاعت 15 و 30 دقیقــه: اتریــش )تومــاس کونرت - 

گرگوری( کریــس  درســلر( - انگلیــس )جیــک شــیف - 
ســاعت 16 و 20 دقیقــه: اتریــش )الکســاندر هوبــر - رابیــن 

ســیدل( - ایــران )بهمــن ســالمی - رحمــان رئوفــی(
هــورم  )آندریــاس  دقیقه:نــروژ   20 و   16 ســاعت 
گیــر ایتــون(- ترکیــه )حســن حســین مرمــر  آیــور- 

- صفــا یورلــو(
ســاعت 16 و 20 دقیقــه: مکزیــک )خــوان ویرجــن 
)مارتینــس  لتونــی   - آنتیــوروس(  المبــاردو   -

پاوینــس - هرلــدز هگــزا(
)اســتفان  آلمــان  دقیقــه:   20 و   16 ســاعت 
)جیــزز  ونزوئــا   - فوچــس(  سباســتین   - ویندشایســف 

هنریکــز( جکســون   - ویافانــه 

تیم های ایران با روسیه و اتریش دیدار می کنند

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانید!پنجشنبه  29 بهمن ماه 139۴
تیم های ایران با روسیه و اتریش دیدار می کنند ـــمـــاره 96  ســـــال دوم      ݡسݒ

کــرده فقــط 10 درصــد  کبــر طاهــری  در خصــوص اینکــه باشــگاه ســایپا اعــام  علی ا
از ســکو های ورزشــگاه آزادی را بــه هــواداران پرســپولیس اختصــاص خواهنــد 
ــه  داد، اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه پیشــنهادات خــود را بــه باشــگاه ســایپا ارای
کــه  خ دهــد. وی در پاســخ بــه ایــن ســوال  داده ایــم و منتظریــم اتفاقــات خوبــی ر
کنــد تــا تماشــای  آیــا ممکــن اســت باشــگاه پرســپولیس بــا باشــگاه ســایپا توافــق 
گفــت: بــا توجــه بــه  دیــدار ســایپا و پرســپولیس بــرای هــواداران رایــگان شــود، 
اینکــه ســایپا میزبــان ایــن مســابقه اســت، مــا بایــد بــا ایــن باشــگاه در ایــن زمینــه 
بــه توافــق برســیم. اقدامــات الزم از ســوی مــا در ایــن خصــوص انجــام شــده و 
ــرد. سرپرســت باشــگاه  ک ــر قطعــی را در ایــن خصــوص اعــام خواهیــم  امــروز خب
ــا قــرار اســت دو تیــم پرســپولیس و  کــه آی کنــش بــه ایــن ســؤال  پرســپولیس در وا
کــرد: قــرار  فاینــورد هلنــد بــا یکدیگــر بــازی دوســتانه داشــته باشــند، خاطرنشــان 
کــه بــه  بــود در تعطیــات نــوروز بــا تیــم فاینــورد بــازی دوســتانه ای داشــته باشــیم 
خاطــر آســیب دیدگی شــماری از بازیکنــان ایــن تیــم هلنــدی بــازی دوســتانه مان 
بــا آن هــا منتفــی شــد. مطمئنــا تــا پایــان فصــل نمی توانیــم بــا فاینــورد بــازی 
دوســتانه داشــته باشــیم و شــاید در فرصتــی دیگــر بــا ایــن تیــم یــا دیگــر تیم هــای 
ــا االن هیــچ چیــزی در ایــن زمینــه  ــا ت ــازی دوســتانه انجــام دهیــم؛ ام اروپایــی ب

قطعــی نشــده است.تســنیم

دیدار با فاینورد منتفی است

کــه در لیــگ برتــر شــرایط خوبــی ندارنــد، امشــب در دیــدار رفــت مرحلــه  آبی هــا 
یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان، مغلــوب پاریســی ها شــدند تــا صعودشــان بــه 
مرحلــه بعــد ایــن رقابت هــا هــم در هالــه ای از ابهــام قــرار بگیــرد. تیــم میزبــان بــازی 
ــرد و در همــان دقایــق ابتدایــی، چنــد خطــر جــدی روی دروازه  ک را هجومی آغــاز 
گل  کــه ضربــه وراتــی می توانســت بــه  چلســی ایجــاد  کردنــد؛ از جملــه در دقیقــه 7 

کورتــوا  دروازه آبی هــا را بســته نگــه داشــت.   اول بــازی تبدیــل شــود، امــا تیبــو 
برتــری پــاری ســن ژرمــن تــا دقیقــه 15 ادامــه داشــت؛ امــا پــس از آن تیــم میهمــان 
گل برســند؛ امــا  ج شــد و حتــی  می توانســتند در دقیقــه 24 بــه  ک دفاعــی خــار از ال
کویــن  کنــش  خــوب  کاســتا روی ارســال دیدنــی بابــا رحمــان، بــا وا ضربــه ســر دیگــو 

تــراپ و بعــد از برخــورد بــه تیــر دروازه، بــه بیــرون رفــت. 

در ادامــه بــازی متعــادل تــر شــد تــا اینکــه در دقیقــه 38، ســرانجام پــی اس جــی بــه 
کــرد.  گل رســید. خطــای جــان اوبــی  میــکل، یــک ضربــه آزاد نصیــب پاریســی ها 
کــه در  بیــن راه بــه خــود  گرفــت و بــا یــک شــوت محکــم  زالتــان پشــت ضربــه قــرار 
کــرد.  چلســی خیلــی ســریع بــه  کــرد، قفــل دروازه چلســی را بــاز  میــکل هــم برخــورد 
کنــش نشــان داد و بعــد از یکــی دو حملــه نصفــه و نیمــه، ســرانجام در  گل وا ایــن 
گل رســید.  روی یــک ضربــه  اولیــن  دقیقــه از وقت هــای تلــف شــده نیمــه اول بــه 
کاســتا،  تــوپ پشــت محوطــه شــش قــدم بــه میــکل  کرنــر از ویلیــان و دخالــت دیگــو 
کــرد. نیمــه اول  بــا همیــن  کار را  1-1  رســید و او هــم بــا ضربــه ای محکــم، حســاب 
کردنــد؛ امــا ایــن  نتیجــه بــه پایــان رســید.  نیمــه دوم را پاریســی ها هجومی آغــاز 
گل برســد؛ در  کــه در دقیقــه 50 می توانســت روی یــک  ضدحملــه بــه  چلســی بــود 

گلزنــی ویلیــان شــد.  کویــن تــراپ در موقعیتــی تــک بــه تــک، مانــع  نهایــت 
بــا  پــاری ســن ژرمــن،  بــه همیــن شــکل ادامــه داشــت و حمــات  بــازی  رونــد 
ــه  ک ــود  ــان ب ــت میزب ــه 62، نوب ــد.  در دقیق ــخ داده می ش ــی پاس ــات چلس ضدحم
تــا آســتانه فــرو ریختــن دروازه چلســی پیــش رفــت؛ امــا ضربــه لــوکاس مــورا  توســط 

ــوا دفــع شــد.  کورت
ــا  ــد؛ ام کنن ــاز  ــا را ب ــتند دروازه آبی ه ــی ها می توانس ــر پاریس ــار دیگ ــد ب ــه بع دو دقیق
حضــور بــه موقــع ایوانوویــچ در  مقابــل ضربــه متوئیــدی، همچنــان نتیجــه را 

مســاوی نگــه داشــت. 
کــه می دانســتند نتیجــه 1-1 می توانــد در دیــدار برگشــت بــرای  گردان بــان  شــا
آن هــا دردسرســاز شــود، بــه حماتشــان ادامــه دادنــد و ســرانجام در دقیقــه 78 بــه 

گل برتــری رســیدند. 

 شکست چلسی 
در خانه پاری سن ژرمن

موج سوار نابینای برزیلی



گردشگری : در نهمین نمایشگاه 

معرفی نخستین الگوی ساخت 
مســکن در بافت تاریخی کاشان

مدیــر عامــل شــرکت عمــران و احیــای بافت فرســوده کاشــان 
از معرفــی نخســتین نمونــه و الگــوی ســاخت مســکن در 
ــا اصالت هــای معمــاری  کاشــان متناســب ب بافــت تاریخــی 
ســنتی ایــن شــهر در نهمیــن نمایشــگاه گردشــگری و صنایــع 
وابســته خبــر داد. مهــدی هوشــمندی نژاد، بــا اشــاره بــه 
خانــه  بــه  توجــه  دربــاره  نمایشــگاه  ایــن  امســال  رویکــرد 
ــر  ــغ ب ــا مســاحتی بال ــرد: یــک ســالن مجــزا ب ک ــی اظهــار  ایران
حــوزه  ایــن  ظرفیت هــای  شناســاندن  بــرای  متــر  هــزار   3
اختصــاص یافتــه اســت. وی افــزود: بــا تکیــه بــر اســتراتژی 
فرصت هــای  مخاطبــان،  و  ســرمایه گذاران  بــا  ارتبــاط 
موجــود  توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا  و  ســرمایه گذاری 
ــه  ــورد توج ــه م ــش از 20 خان ــی بی ــب معرف ــان در قال کاش در 
کــرد: بــا توجــه  گرفــت. ایــن مســئول تصریــح  قــرار خواهــد 
ــوان  ــه عن ــان ب کاش ــی  ــای تاریخ ــدن خانه ه ــده ش ــه برگزی ب
گردشــگران خارجــی در  گردشــگری از نــگاه  برتریــن مقاصــد 
ســال جــاری شــرکت در ایــن رویــداد، زمینــه را بــرای معرفــی 
بیشــتر پتانســیل های دیــار نخســتین های جهــان، به ویــژه 
گفتــه  در حــوزه اقامتگاه هــای ســنتی فراهــم مــی آورد. بــه 
ــه و الگــوی ســاخت مســکن در  وی معرفــی نخســتین نمون
ــا اصالت هــای معمــاری  کاشــان متناســب ب بافــت تاریخــی 
بناهــای  کت هــای  ما نمایــش  کنــار  در  شــهر  ایــن  ســنتی 
فاخــری چــون خانــه طباطبایــی، از مهم تریــن مــوارد قابــل 

کاشــان اســت. منبــع: فــارس توجــه در غرفــه 

 در هفدهمین نشست ستاد هماهنگی 
ح شد: خدمات سفر شهر اصفهان مطر

 اصفهان به استقبال 
میهمانان نوروزی می رود

هفدهمیــن نشســت ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر شــهر 
اصفهــان، بــا حضــور شــهردار اصفهــان و مدیــران شــهری در 
مهمانســرای شــهرداری برگــزار شــد. دبیــر ســتاد هماهنگــی 
 خدمــات ســفر شــهر اصفهــان در ایــن نشســت اظهارکــرد: 
ح هــا  ۳ فراینــد برنامه ریــزی و هماهنگــی، آماده ســازی طر
قبــل از اجــرا و اجــرای فعالیت هــا در ســتاد خدمــات ســفر 
ــا  ــی ب شــهر اصفهــان برنامه ریــزی شــده اســت. مهــدی قایل
کمیته هــای مختلــف ســتاد خدمــات  تشــریح فعالیت هــای 
کمیته هــای یازده گانــه بــرای  ســفر تصریح کــرد:  مســئوالن 
ح هــا  طر و  دارنــد  آمادگــی  نــوروزی  مســافران  از  اســتقبال 
نیازهــای  شناســایی  بــرای  را  گونــی  گونا برنامه هــای  و 

کرده انــد. ایجــاد  گردشــگران 

گردشگری

گردشگری  حضور 11 مجموعه 
اصفهان در نهمین نمایشگاه 

گردشگری بین المللی 
فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معــاون 

گردشــگری  اســتان از حضــور 11 مجموعــه از فعــاالن 
اســتان اصفهــان در نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 

کشــور خبــر داد. گردشــگری  صنعــت 
روابــط  از  نقــل  بــه  و  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان  عمومــی اداره 
مطلــب  ایــن  اعــام  بــا  یارمحمدیــان  محســن 
گردشــگری اســتان  افــزود: 11 مجموعــه از فعــاالن 
گردشــگری  بین المللــی  نمایشــگاه  نهمیــن  در 
اســت برگــزاری  حــال  در  تهــران  در  کــه   کشــور 

کرده اند.   شرکت 
گردشــگری  ایــن مجموعه هــا عبارتنــد از: معاونــت 
مهمانســرای  اســتان،  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره 
عباســی اصفهــان، وابســته بــه شــرکت ملــی بیمــه 
اصفهــان  عتیــق  ســنتی  هتــل  مجموعــه  ایــران، 
شــرکت  خورشــید،  ســنتی  هتــل  مجموعــه 
میراث ســازان اصفهــان، شــرکت تعاونــی روســتایی 
 کاروانســرای مرنجــاب در شهرســتان آران و بیــدگل
شــرکت  خورشــیدطب،  گردشــگری  فعــاالن  گــروه 
بهســازی  و  نوســازی  ســازمان  نایــل،  فــرش 
شــهرداری اصفهــان، ســازمان نوســازی و بهســازی 
میــراث  دوســتداران  انجمــن  و  کاشــان  شــهرداری 

نوش آبــاد. شــهر  فرهنگــی 
بین المللــی  نمایشــگاه  نهمیــن  اســت  ذکــر  شــایان 
در  دیــروز  صبــح  از  وابســته  صنایــع  و  گردشــگری 
گشــایش  تهــران  بین المللــی  نمایشــگاه  محــل 

یافــت. 
کشــور خارجــی در قالــب 50 شــرکت و  از 16  بیــش 
مجموعــه  و  شــرکت   450 همچنیــن  و  مجموعــه 
گردشــگری داخلــی، در ایــن نمایشــگاه حضــور فعــال 

دارنــد.
فرهنگــی میــراث  کل  اداره هــای  اســت   گفتنــی 
کشــور نیــز گردشــگری 31 اســتان   صنایــع دســتی و 

در این نمایشگاه حضور فعال دارند. 
کل  اداره  گردشــگری  همــکاران  میــان،  ایــن  در 
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان نیــز، در غرفــه ای 
بــا نــام خانــه ســنتی ایرانــی در راســتای احیــای خانــه 

ایرانــی در ایــن نمایشــگاه حضــور فعــال دارنــد. 
اصفهــان غرفــه  اول  روز  برنامه هــای  جملــه   از 
ســنتی  پوشــش  بــا  اصفهانــی  هنرمنــدان  حضــور 
در غرفــه و ارایــه موســیقی ســنتی منطقــه مرکــزی 

اســت. بــوده  اصفهــان 

گردشگری

مصطفــی حســناتی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
اداری  مختلــف  قســمتهای  از  آبــاد  نجــف  شهرســتان 
و آموزشــی آموزشــکده فنــی و حرفــه ای  واحــد نجــف 
ــان  ــا آن ــا حضــور در جمــع دانشــجویان ب ــد و ب ــاد بازدی آب

کــرد. گفتگــو 
آبــاد،  نجــف  از  آنــا  خبرگــزاری  خبرنــگار  گــزارش  بــه   
جوانــی  فرصــت  از  اســتفاده  بــر  کیــد  تا بــا  حســناتی 
کارهــا  خطــاب  همــراه بــا نشــاط، همــت و جدیــت در 
کــه از شــما مــی رود  گفــت: »انتظــاری  ــه دانشــجویان  ب
کــه از ارائــه پیشــنهادات و طرحهــای جدیــد  ایــن اســت 
کارهــای فرهنگــی  و ســازنده غافــل نمانیــد و در انجــام 
کــه ایــن مهــم  کوشــا باشــید  و آموزشــی و درســی ســاعی و 

کارســاز اســت.« بســیار 
کارکنــان  و  اســتادان  بــا   صمیمــی  نشســتی  در  وی 
آموزشــکده ســما نجــف آبــاد ضمــن ابــراز خرســندی از 
کارکنــان  دانشــگاه بــا  حضــور در جمــع دانشــجویان و 
کنــون بهتریــن  گفت:»ا کیــد بــر مســئله تربیــت انســان  تا
ایــن  از  بایــد  و  اســت  فراهــم  خدمــت  بــرای  شــرایط 
کنیــد، زیــرا تربیــت  فرصــت بــه نحــو احســن اســتفاده 
ــه  ــا تربیــت صحیــح ب ــر تعلیــم اســت و انســان ب مقــدم ب

رســید.« خواهــد  کمــال 
امــام جمعــه نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه 

بــه مســائل فرهنگــی و برنامــه ریــزی دشــمنان بــرای 
در   « افــزود:  اســامی،  ایرانــی  فرهنــگ  کــردن  ویــران 
شــود  دمیــده  فرهنگــی  کار  روح  بایــد  همــه مجموعــه 
کار  کــه  و همــه بایــد در ایــن راســتا قــدم بردارنــد، چــرا 
تــر افــزون  یــک عمــر عبــادت  از  عــادل   یــک مســئول 

 است.«
آبــاد  نجــف  شهرســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 

هــای  کرســی  برگــزاری  دانســتن  مثبــت  ضمــن 
بــر  کیــد  تا بــا  آموزشــی  مرکــز  ایــن  در  اندیشــی  آزاد 
»جریــان  کــرد:  بیــان  فعالیتهــا،  گونــه  ایــن  ادامــه 
انجــام  بــرای  و  اســت  مهــم  بســیار  صحیــح  ســازی 
و  کــرد  ایجــاد  مســتمر  ل  زال جریــان  بایــد  معروفهــا 
 کارهــای خــوب بایــد تــداوم داشــته باشــد تــا نهادینــه 

شود.« 

معــاون  کــی  خا اســداله  بازدیــد  ایــن  ادامــه  در   
ســما  فرهنگــی  و  آموزشــی  مرکــز  رئیــس  و  دانشــگاه 
ولــی  نماینــده  حضــور  از  قدردانــی  بــا  آبــاد  نجــف 
ســما  آموزشــکده  در  آبــاد  نجــف  جمعــه  امــام  و  فقیــه 
گفت:»همــکاران مــا در ایــن مرکــز آموزشــی دانشــجویان 
و  نگرنــد  مــی  امانــت  دیــد  بــه  را  آمــوزان  دانــش  و 
گیرنــد تــا  کنــار آنــان قــرار مــی  ماننــد یــک دوســت در 
از نزدیــک بــا مســائل و مشکاتشــان آشــنا شــوند و در 
گام  آنــان  هــای  دغدغــه  نمــودن  برطــرف   راســتای 

بردارند.«
همزمــان بــا ایــن بازدیــد مســجد آموزشــکده ســما نیــز 
بــود  رســیده  تکلیــف  بــه  تــازه  هــای  شــکوفه  میزبــان 
کــه ورود بــه ســاحت عبــادت خــدای متعــال و انجــام 
گرفتــه بودند.امــام  را جشــن  الهــی  اعمــال و تکالیــف 
جمعــه شهرســتان بــا حضــور در جشــن تکلیــف دانــش 
ضمــن  آبــاد  نجــف  ســما  دخترانــه  دبســتان  آمــوزان 
ــردن  ک ــن  ــه ت ــاس ب ــه پ ــان، ب ــا آن ــه ب ــوی صمیمان گفتگ
آمــوزان  دانــش  از  هریــک  تکلیف،بــه  زیبــای  خلعــت 
کریــم هدیــه دادنــد و پــس از آن دانــش  یــک جلــد قــرآن 
آمــوزان بــه شــکرانه ورود بــه ســن تکلیــف و پذیرفتــن 
پــروردگار متعــال، نمــاز شــکر برپــا   عبودیــت و بندگــی 

داشتند.

بازدید نماینده ولی فقیه و امام جمعه نجف آباد از آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد نجف آباد

ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  عتــرت  و  قــرآن  معــاون   
کــه  اســامی  گفــت: در جهــان اســام، تنهــا ایرانیــان هســتند 
می تواننــد مفاهیــم معنــوی را در قالــب هنــری همچــون 
فیلــم، تابلــو، قالــی بــه نمایــش بگذارنــد و جهــان عــرب از 

ایــن هنرهــا بهــره ای نبــرده اســت.
از  پیــش  حشــمتی  محمدرضــا  حجت االســام 
ــی  ــنواره مل ــن جش ــه اولی ــروز، در اختتامی ــر ام ظه
کارهــا  آیــات اظهــار داشــت: یکــی از ســخت ترین 
در عصــر حاضــر انتقــال مفاهیــم و ارزش هــا بــه 
کــه متوجــه ایــن  گونــه ای اســت  جهانیــان بــه  

مفاهیــم شــوند.
ــا  ــامی  ب ــاد اس ــگ و ارش ــرت وزارت فرهن ــرآن و عت ــاون ق مع
ــط  ــد توس ــبیح خداون ــر تس ــی ب ــرآن مبن ــی از ق ــه آیات ــاره ب اش
موجــودات  تســبیح  در  داشــت:  بیــان  موجــودات  همــه 
کامــا مشــخص و تســبیح انســان ها و  تســبیح فرشــتگان 
... نیــز تــا حــدودی مشــخص اســت؛ امــا تســبیح اجســام و 

جمــادات بــرای مــا نامشــخص اســت.
وی بــا اشــاره بــه فیلــم »رنــگ خــدا« اثــر مجیــد مجیــدی 
ــر خــود، همیــن نامشــخص  ادامــه داد: مجیــدی در ایــن اث
بــودن تســبیح جمــادات را توانســت نشــان دهــد و چگونگــی 
کشــید. تســبیح ســنگ ها را نیــز بــه تصویــر 
مفاهیــم  انتقــال  بــه  اشــاره  بــا  حشــمتی 
گفــت: در جهــان  معنــوی در قالــب هنــر 
کــه  هســتند  ایرانیــان  تنهــا  اســام 
قالــب  در  را  معنــوی  مفاهیــم  می تواننــد 
هنــری همچــون فیلــم، تابلــو، قالــی بــه 
نمایــش بگذارنــد و جهــان عــرب متأســفانه 

اســت. نبــرده  بهــره ای  هنرهــا  ایــن  از 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  عتــرت  و  قــرآن  معــاون 
کشــور بــه  ج از  کــه از هنرمنــدان مــا در خــار  افــزود: آثــاری 
گذاشــته می شــود، نشــان دهنده جایــگاه خــاص  نمایــش 

اســت. ایرانیــان 

کرد: کید  معاون وزیر فرهنگ و ارشاد تا

کشور جهان اسالم در انتقال مفاهیم معنوی  ایران، تنها 
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهان خبــر داد: نیمه 
کتبــی  اول اســفندماه زمــان برگــزاری آزمون هــای شــفاهی و 
کریــم در اســتان اصفهــان اســت.به  ح ملــی حفــظ قــرآن  طــر
کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان  گــزارش روابــط عمومــی  اداره 
اصفهــان، حجــت االســام و المســلمین رضــا صادقــی اظهــار 

داشــت: همزمــان بــا اجــرای چهارمیــن ســال 
قــرآن  حافظــان  تربیــت  ملــی  ح  طــر اجــرای 
در  نفــر  هــزار  اصفهــان، 29  اســتان  در  کریــم 

کردنــد. کاس هــای قرآنــی شــرکت 
ــوزان  ــن قرآن آم ــرد: ای ک ــح  ــه تصری وی در ادام
کــز فرهنگــی قرآنــی بقــاع متبرکــه و دیگــر  در مرا
ــی در رشــته های حفــظ یــک جــزء،  ــز قرآن ک مرا

حفــظ دو جــزء، حفــظ پنــج جــزء، حفــظ ده جــزء، حفــظ بیســت 
جــزء، حفــظ کل قــرآن کریــم، حفــظ موضوعــی قرآن کریــم و... 

ــد. کرده ان ــرکت  ش
ادامــه  امــور خیریــه اســتان اصفهــان در  اوقــاف و  کل  مدیــر 

افــزود: همچنیــن در ســال 94 تعــداد 570 مربــی در تربیــت 
ادارات  بــا  و  داشــته اند  شــرکت  ح  طــر ایــن  در  قرآن آمــوزان 
و  اســتان اصفهــان همــکاری  امــور خیریــه سراســر  و  اوقــاف 
کرده انــد. حجــت االســام و المســلمین رضــا صادقــی  مشــارکت 
گذرانــدن دوره هــای  کــرد: قــرآن آمــوزان پــس از  در ادامــه بیــان 
آموزشــی، زیــر نظــر مربیــان مجــرب، بــرای کســب 
گواهی نامــه ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه در دو 
کــه از  1 اســفندماه لغایــت  مرحلــه آزمــون شــفاهی 
کــه همزمــان بــا  کتبــی  12 اســفند مــاه و آزمــون 
اســفندماه   13 پنجشــنبه  روز  در  کشــور  سراســر 
در 81 حــوزه امتحانــی برگــزار می شــود، شــرکت 

می کننــد.
گواهــی ســازمان اوقــاف و  کــرد:  وی در ادامــه خاطــر نشــان 
کشــور اســت  کشــور مــورد تاییــد ســازمان ســنجش  امــور خیریــه 
گواهــی را بگیرنــد کــه بتواننــد بــا نمــرات عالــی ایــن   و افــرادی 

طی مراسمی به آن ها جوایز نفیسی نیز اهدا می شود.

معارف و گردشگری پنجشنبه  29 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 96ایران تنها کشور جهان اسالم در انتقال مفاهیم معنوی ســـــال دوم       ݡسݒ

ح ملی   چهارمین سال اجرای طر
کریم به ایستگاه نهایی رسید حفظ قرآن 

گهی ابالغ آ
شماره ابالغیه: 9410106836602803شماره پرونده: 9409986836600652شماره بایگانی 
شعبه: 941120 تاریخ تنظیم: 1394/11/14 خواهان / شاکی علی اکبر جنت  دادخواستی به 
طرفیت خوانده / متهم فاطمه برات زاده خاکستر به خواسته صدور گواهی عدم امکان 
سازش به در خواست زوج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 6دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان -خ میر 
فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی 
- طبقه 2 - اتاق شماره 202ارجاع و به کالسه  9409986836600652ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن1395/02/27 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 33253/م الف منشی 

دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – راضیه افغانی
گهی ابالغ آ

9409986836600321شماره  پرونده:  9410106836602700شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 940754 تاریخ تنظیم: 1394/11/11 خواهان / شاکی مهری حیدری رنانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد علی رضایی ودادستان کل استان اصفهان 
به خواسته حضانت و لغو حضانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 6دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ 
میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی 
- طبقه 2 - اتاق شماره 202ارجاع و به کالسه  9409986836600321ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن1395/02/20 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 33254/م الف منشی 

دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – راضیه افغانی
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام : فرهاد نام خانوادگی : غالمی پویانی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام : رسول  نام خانوادگی : ذکر الهی  نام پدر: محمود نشانی محل اقامت : 
اصفهان – کاوه کوچه شهید کریمی کوچه قاسم پالک 68 به موجب رای شماره 1127 
تاریخ 94/7/12 حوزه 33شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت نیم عشر اجرایی/ ماده 34 قانون اجرای احکام : همچنین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 : 33187/ م الف دفتر شعبه33مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام : مهدی نام خانوادگی : آقابابایی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام و نام خانوادگی:  بیژن فکاری نشانی محل اقامت :اصفهان – خ اشرفی 
اصفهانی نبش کوچه 20 برق صنعتی سحر  به  موجب رای شماره 1133تاریخ 94/7/20 
حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
محکوم است به : پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت چک شماره ی 121995 به عنوان 

اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ریال بابت خسارات دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 93/7/25 تا تاریخ وصول که در 
حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام . ماده 34 قانون اجرای احکام : 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا 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 : 33193/ م الف دفتر شعبه 11مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  : بهرامی نام پدر: بیژن نشانی محل اقامت: مجهول  : امیر نام خانوادگی  نام 
مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:  بیژن فکاری سیچانی نشانی محل اقامت 
:اصفهان – خ اشرفی اصفهانی نبش کوچه 20 برق صنعتی سحر  به  موجب رای شماره 
1134تاریخ 94/7/20 حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال ) ده میلیون ریال ( 
بابت دو فقره چک به شماره های 834973 و 834974 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 205/000 ریال بابت خسارات دادرسی وارده و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سر رسید چکها 84/3/25و 84/5/25 تا تاریخ وصول که در حق محکوم له 
صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 : 33194/ م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیهم: 

نام و نام خانوادگی : 1- نجاتعلی رجبی 2- مصطفی یزدانی  نشانی محل اقامت: هر 
دومجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:  بیژن فکاری سیچانی نام 
پدر: محمد علی نشانی محل اقامت :اصفهان – خ اشرفی اصفهانی نبش کوچه 20 برق 
صنعتی سحر  به  موجب رای شماره 1135تاریخ 94/7/20 حوزه 11 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیهم محکومند به : نحو تضامنی به 
:  پرداخت مبلغ چهل میلیون  ریال بابت چک شماره ی 907536  به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 180/000 ریال بابت خسارات دادرسی و هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 90/7/28 تا تاریخ وصول که در حق محکوم له 
صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 : 33195/ م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام و نام خانوادگی : مهدی اکبری  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
له: نام و نام خانوادگی:  زهره بهار زاده  با وکالت  نام پدر: حسین محمدیان و نفیسه عرب 
زاده نشانی محل اقامت :شیخ صدوق شمالی – خ شیخ مفید سلمان عقیق ط 1 واحد 
1 به  موجب رای شماره 1459تاریخ 94/8/30 حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : به تحویل یک واحد 
آپارتمان 60-  موضوع بیع ناحیه عادی مورخ 89/8/3 واقع در خ گلزار خ استاد همایی 
کوچه ش موسویث پالک آبی 8 و پالک ثبتی 4017/603 بخش 4 ثبت اصفهان و پرداخت 
مبلغ 200/000 ریال هزینه های نشر آگهی و هزینه کارشناسی به مبلغ 1/500/000 ریال و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له 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 آنرا 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 : 33201/ م الف دفتر 

شعبه 8مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیهم: 

نام و نام خانوادگی : 1- حسین علی سلطانی 2- مصطفی یزدانی  نشانی محل اقامت: هر 
دومجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:  بیژن فکاری نشانی محل 
اقامت : خ اشرفی اصفهانی – کهندژ نبش کوچه 20 برق صنعتی سحر  به  موجب رای 
شماره 1399تاریخ 94/8/30 حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است . محکوم علیه محکوم است به : متضامنا به پرداخت مبلغ 37/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی و 180/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک به ش 30799 مورخ 90/6/28 ونیم عشر حق االجرا . ماده 
34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 : 33207/ م الف 

دفتر شعبه 8مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : سعید نام خانوادگی : کبیری  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
له: نام : علیرضا نام خانوادگی: دهقانی نام پدر: غالمحسین شغل : با وکالت آقای دامون 
صادقی نشانی محل اقامت : اصفهان خ عبدالرزاق کوچه شماره 15 سرای شیشه 
گری اصفهان – خ وحید نبش حسین آباد ساختمان عسگری ط 2 واحد 8  به  موجب 
رای شماره 530/94 تاریخ 94/7/26 حوزه 41 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
معادل سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)78/8/5( تا تاریخ اجرای حکم 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 آنرا 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 : 33210/ م الف دفتر 

شعبه 41مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : امیر حسین نام خانوادگی : رحمانی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام : علیار نام خانوادگی: فتحی با وکالت آقای علی شیر زاده نشانی محل 
اقامت : اصفهان نبش سه راه سیمین – طبقه سوم . داروخانه سالمت به  موجب رای 

شماره 1409 تاریخ 9/8/30 حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ ده میلیون ریال وجه چک 
شماره های 09313113 – 92/9/1  بابت اصل خواسته و مبلغ 185000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک موصوف )92/9/1( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید و هزینه 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 آنرا 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 : 33213/ م الف دفتر شعبه 12مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : حمید نام خانوادگی : اسحاق حسن آبادی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت شهرزاد 
احمدی نشانی محل اقامت : اصفهان – خ توحید – چهارراه پلیس مجتمع ماکان 3 
طبقه 3 واحد 15 به  موجب رای شماره 185 تاریخ 94/2/30 حوزه 12 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 
مبلغ چهل میلیون  ریال بخشی از چک شماره ی 103553- 89/7/11 عهده بانک تجارت 
بابت اصل خواسته و مبلغ 170000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه 
نشر آگهی )طبق تعرفه قانونی( و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 
)89/7/11(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه 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 آنرا 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 : 33219/ م الف دفتر شعبه 12مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان

گهی ابالغ آ
9409980352000704شماره  پرونده:  9410466836700029شماره  خواست:  در  شماره 
موذنی  علیرضا  آقای  خواهان   1394/11/18 تنظیم:  تاریخ   940299 شعبه:  بایگانی 
فرزند حسن با وکالت خدیجه حسین پور بطرفیت خانم فرشته آرین فرزند محمود ، 
دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال  خ میر مجتمع شهید قدوسی  طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع 
و به کالسه  940299خ 7 ثبت و حسب دادنامه صادره به شماره 9409976836700517 
مورخ 1394/9/28 حکم به اعسار خواهان از پرداخت محکوم به و تقسیط به صورت 
ماهیانه صادر گردید و خواهان ) تجدید نظر خواه ( طی شماره 9410486836700077 
مورخ 1394/11/10 نسبت به حکم مذکور تقاضای تجدید نظر خواهی نموده است و به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان ) تجدید نظر خواه(و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدید نظرخوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود )نسخه ثانی دادخواست تجدید نظرو ضمائم را دریافت نماید( و ظرف 10 روز 
نسبت به ارائه پاسخ تجدید نظر خواهی اقدام نمائید و در غیر اینصورت وفق مقررات 
 اقدام خواهد شد./ شماره: 33249/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه 

خانواده 



 نشستن طوالنی 
تهدیدی برای سالمتی 

منفــی  تاثیــر  دالیــل  بررســی  بــه  مطلــب  ایــن  در 
می پردازیــم. ســامتی  بــر  حــد  از  بیــش  نشســتن 
می شــود؛  بیمــاری  بــه  منجــر  طوالنــی  نشســتن 
دارد؛  طراحی هایــی  نشســتن  بــرای  مــدرن  جامعــه 
در نتیجــه، انســان نســبت بــه قبــل، زمــان بیشــتری 
را صــرف نشســتن می کنــد. مطالعــات اخیــر نشــان 
کــه ایــن نشســتن  ســبب آســیب زدن بیشــتر  می دهــد 

کســی می شــود. بــه هــر 
کــه چــرا نشســتن  ــه بــه بررســی ایــن دلیــل   ایــن مقال
بیــش از حــد بــه طــور جــدی بــرای ســامتی شــما بــد 

اســت، می پــردازد.
مردمبیشترازهرزمانیمینشینند

در  باشــد،  مضــر  می توانــد  نشســتن  کــه  ایــده  ایــن 
می رســد.  نظــر  بــه  مســخره  اول  وهلــه 

نشســتن بــه طــور پیــش فــرض یــک وضعیــت بــدن 
کار  حــال  در  مــردم  هنگامی کــه  و  اســت  انســان 
کــردن، معاشــرت مطالعــه یــا ســفر هســتند، اغلــب 
انجــام  نشســته  موقعیــت  یــک  در  را  کارهــا  ایــن 

اســت؛  دوم  زندگــی  ایــن  و  می دهنــد 
کــه  ع بــه ایــن معنــا نیســت  بــا ایــن حــال، ایــن موضــو
ــد غــذا خــوردن  ــی ضــرر اســت؛ بلکــه مانن نشســتن ب
گــر شــما بیــش از حــد  ضــروری اســت و در عیــن حــال ا
بــی  رفتــار  متاســفانه  مضــر.  فوق العــاده  بنشــینید، 
تحــرک یــا نشســتن بیــش از حــد در حــال حاضــر در 

ــد. ــاق می افت ــاد اتف ــع زی ــتر مواق بیش
در  را  روز  نیمــی از  از  بیــش  متوســط  طــور  بــه  افــراد 
کارهایــی ماننــد رانندگــی  حــال نشســته بــه انجــام 
تلویزیــون می پردازنــد؛  تماشــای  یــا  میــز  پشــت  کار 
از  ســاعت   15 اســت  ممکــن  معمولــی  دفتــر  کارگــر 
کارگــران  کــه  حالــی  در  کنــد،  کار  نشســته  را  روز 
روز  در  ســاعت    3 حــدود  در  تنهــا   کشــاورزی  

می نشینند.
را محــدود  کالــری  مقــدار ســوختن  نشســتن    

می کنــد
ماننــد  شــما  روزمــره  غیرورزشــی  فعالیت هــای 
موجــب  بیقــراری،  حتــی  و  رفتــن  راه  ایســتادن، 

می شــود. کالــری  ســوزاندن 
فعالیت هــای  عنــوان  بــه  انــرژی  مقــدار  ایــن   
شــده  شــناخته   )NEAT( گرمازایــی  غیرورزشــی 

؛  ســت ا
افزایــش  بــرای  ک  خطرنــا عاملــی  کم فعالیتــی 
نشســتن  ماننــد  بی تحــرک،  رفتــار  اســت.  وزن 
انــرژی کــم  مصــرف  باعــث  کشــیدن،  دراز   یــا 

 است. 
کشــاورزی  کارگــران  کــه  مطالعــات نشــان داده اســت 
نســبت بــه مــردم بــا شــغل پشــت میــز نشــینی تــا 1000 
ایــن  بــه  کالــری بیشــتر در روز می توانــد بســوزانند. 
کارگــران مزرعــه بیشــتر وقــت خــود را بــه راه  کــه  دلیــل 
رفتــن و ایســتادن بــه جــای نشســتن روی صندلــی 

صــرف می کننــد.
شــما شــدن  چــاق  ســبب  طوالنــی  نشســتن    

 می شود
کمتــری  کالــری  وزن،  مدیریــت  در  هنگامی کــه 
وزن  اضافــه  شــما  زیــاد  احتمــال  بــه  می ســوزانید، 

می کنیــد؛  پیــدا 
چاقــی  بــه  تحــرک  بــدون  رفتــار  دلیــل  همیــن  بــه 
ــد  ــات نشــان می ده ــع، تحقیق ــت. در واق ــط اس مرتب
کــه افــراد چــاق بــه طــور متوســط 2 ســاعت در هــر روز 

بیشــتر از افــراد الغــر می نشــینند.
مرتبــط  زودرس  مــرگ  بــا  طوالنــی  نشســتن   

ســت ا
میلیــون   1 از  بیــش  در  مشــاهده ای  داده هــای 
مــرگ  بــه  کم تحرکــی  کــه  می دهــد  نشــان  نفــر 
 زودرس مرتبــط اســت. در واقــع، افــراد غیرفعال تــر  
قــرار  زودرس  مــرگ  معــرض  در  درصــد   49  -  22

. ند شــته ا ا د
  نشستن زیاد با بیماری مرتبط است

از  بیــش  بــا  مــداوم  طــور  بــه   بی تحرکــی 
ع بیمــاری مزمــن مرتبــط اســت. در اشــخاص  30 نــو
ع 2  بی تحــرک، 112 درصــد خطــر ابتــا بــه دیابــت نــو
و 147 درصــد خطــر بیمــاری قلبــی افزایــش می یابــد. 
از  کمتــر  رفتــن  راه  کــه  داده انــد  نشــان   مطالعــات 
1500 قــدم در روز یــا نشســتن بــرای مــدت طوالنــی 
ســبب  می توانــد  کالــری،  مصــرف  کاهــش  بــدون 
انســولین بــه  مقاومــت  در  عمــده ای   افزایــش 

 شود. 
دارای  بــودن  بی تحــرک  کــه  معتقدنــد  محققــان 
انســولین  بــه  مقاومــت  بــر  مســتقیم  اثــر  یــک 
اتفــاق روز   1 از  کمتــر  در  می توانــد  ایــن  و   اســت 

  افتد.

سالمت 

 تاثیر بازی های رایانه ای 
بر مغز کودکان

بیشــتر  در  تقریبــا  امــروزه  کــه  رایانــه ای  بازی هــای 
هــم  و  مثبــت  تاثیــرات  هــم  یافته انــد،  راه  خانه هــا 
کــودکان دارنــد؛ مثــا، بازی هــای خشــن،  منفــی بــر مغــز 
کــودک را بــه شــدت تضعیــف  کنترل کننــده مغــز  بخــش 
هــم  مفیــد  آموزشــی  بازی هــای  البتــه  می کننــد؛ 
کــودکان  می تواننــد تاثیــر بســزایی در رشــد و پیشــرفت 

داشــته باشــند. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از جــام جــم آناین 
بــرای  رایانــه ای  بازی هــای  کارشناســان،  گفتــه  بــه 
کــودکان بــه خصــوص در ســنین پاییــن، می توانــد در 
دیــد محیــط مهارت هــای یافتــن راه، چرخــش ذهنــی 
و هماهنگــی دســت و چشــم و نیــز تصمیم گیــری بســیار 
مفیــد باشــد؛ امــا تاثیــر همیــن بازی هــا بــر مغــز، ذهــن و 

کــودکان چــه خواهــد بــود؟! رفتارهــای اجتماعــی 
صفحــات  داشــتن  به دلیــل  رایانــه ای  بازی هــای 
تعویــض  زیــاد  ســرعت  و  رنــگ  تنــوع  گرافیکــی 
کــودکان  صفحــات، تاثیــرات منفــی بــر مغــز و اعصــاب 
و حتــی بزرگ  ترهــا می گذارنــد و از ایــن راه باعــث برخــی 
اختــاالت روانــی و رفتارهــای خشــونت آمیز می شــوند.
کشــن های خشــن  کــه دارای ا همچنیــن بازی هایــی 
کــی را بــه همــراه  کــودکان اثــرات خطرنا هســتند، بــرای 
دارد؛ زیــرا مغــز آن هــا قابلیــت تجزیــه و تحلیــل ایــن 
تصاویــر را نــدارد؛ پــس اثــرات مخربــی بــر ذهــن آنــان 
کــودک تصاویــر را واقعــی می پنــدارد  کــه  می گــذارد؛ چــرا 

و ایــن بازی هــا در ذهنیــت او شــکل می گیــرد.
کــه فعالیــت آن  همچنیــن تحقیقــات نشــان می دهــد 
بــا احساســات و  کــه مرتبــط  کــودکان  از مغــز  بخــش 
عواطــف آن هاســت، افزایــش می یابــد و فعالیــت آن 
دارد،  اختیــار  در  را  کــودکان  مغــز  کنتــرل  کــه  بخــش 

می کنــد. پیــدا  کاهــش 
بنابرایــن ایــن بازی هــا دشــمن درجــه یــک ســلول های 
کــه بــه مــرور زمــان می تواننــد بــه  مغــزی آن هــا هســتند 
کوچک تــر شــدن و از بیــن رفتــن ایــن ســلول ها منجــر 

شــوند.
کــودکان بــه مــرور زمــان در برقــراری ارتبــاط  بیشــتر ایــن 
دچــار  شــدت  بــه  و...  دوســتان  خانــواده،  افــراد  بــا 
منفــی  اثــرات  دیگــر  از  همچنیــن  می شــوند؛  مشــکل 
اشــاره  زیــر  مــوارد  بــه  می تــوان  رایانــه ای  بازی هــای 

کــرد:
کــودک را ســرکوب  کنش هــای عاطفــی  ـ ایــن بازی هــا وا

می کننــد.
تهاجمــی  را  رفتارهــای  بازی هــا،  خشــن  محتویــات  ـ 

می دهنــد. افزایــش 
ع و اختــاالت  گهانــی بیمــاری صــر ـ خطــر حمــات نا

ناشــی از حساســیت بــه نــور را افزایــش می دهــد.
کردن هــای طوالنی مــدت، ممکــن اســت منجــر  ـ بــازی 
کــودکان در  بــه چاقــی، حواس پرتــی و ضعــف عملکــرد 

مدرســه شــود.
کوچــک  باعــث  رایانــه ای  بازی هــای  می دانیــد  آیــا  ـ 
کنتــرل رفتارهــای  کــه وظیفــه  شــدن قســمتی از مغــز 
قســمت  در  و  می شــوند  دارد،  برعهــده  را  اجتماعــی 

می کننــد؟ ایجــاد  ناهنجــاری  نیــز  آن  ســفید 
کــه بیــش از حــد از  کودکانــی  مطالعــات نشــان داده 
طریــق  از  می کننــد  اســتفاده  رایانــه ای   بازی هــای 
اثبــات  بــه  مطلــب  ایــن  مغــزی،  اســکن  و  ام.آر .آی 
کــه وظیفــه رفتارهــای  کــه آن قســمت از مغــز  رســیده 
ــناختی را دارد،  ــای ش ــن مهارت ه ــی و همچنی اجتماع

کوچک تــر شــده اســت. نســبت بــه حالــت طبیعــی 
بنابرایــن بازی هــای یارانــه ای عــاوه بــر آســیب های 
در  می توانــد  احساســات،  بــروز  مهــارت  در  شــناختی 
و  منفــی  تاثیــرات  کــودکان  تصمیم گیــری  قــدرت 

بگــذارد. نیــز  جبران نشــدنی 
زیــاد  خشــونت  دارای  بازی هــای  بــا  کــه  کودکانــی  ـ 
ــم  ــد و ه ــی عصبانی ترن ــراد معمول ــد، از اف ــازی می کنن ب

اســت. ضعیف تــر  مغزی شــان  عملکــرد 
 -بــازی کــردن بازی های خشــن باعــث افزایش رفتارها
و  کوتاه مــدت  تهاجمــی در  تفکــرات  و  احساســات 

می شــود. بلندمــدت 
رایانــهای بــازی انتخــاب در را فرزندتــان چطــور  

کنیــد؟ کمــک
گاه و مســئول  مــا می توانیــم بــه عنــوان یک پــدر و مادر آ
نامناســب  یــا  مناســب  تشــخیص  در  فرزندمــان  بــه 
کــه  آنجــا  تــا  البتــه  کنیــم؛  کمــک  بازی هــا  بــودن 
 ممکــن اســت بایــد بــا روش دوســتانه ای او را همراهــی

 کنیم.
کــه  کنیــم  بــرای فرزندمــان انتخــاب  ـ بازی هایــی را 
گــروه ســنی  مناســب ســن او باشــد؛ بنابرایــن بایــد از 

شــویم. گاه  آ بازی هــا 
اســتفاده  آن  از  فرزندمــان  کــه  را  رســانه هایی  تمــام  ـ 

کنیــم. کنتــرل  می کنــد، 
کنیــم و احســاس او را  ـ بــا او دربــاره بازی هــا صحبــت 

ــا شــویم. ــاره آن نیــز جوی درب
کاملــی  گاه بایــد اطاعــات  ـ مــا بــه عنــوان پــدر و مــادر آ
کنیــم. هــم بازی هــای فکــری  کســب  ــاره بازی هــا  درب
کنیــم؛ امــا  کــودک خــود انتخــاب  کشــن را بــرای  و هــم ا
مــدت زمــان اســتفاده از هرکــدام را مشــخص نماییــم. 
کــودک در روز نبایــد  کلــی مــدت زمــان بــازی  به طــور 

بیشــتر از دو ســاعت باشــد.
کــه تنهــا درصــد  ـ والدیــن بایــد در نظــر داشــته باشــند 
نامناســب  و  خشــن  بســیار  بازی هــا  از  محــدودی 
هســتند و بســیاری از بازی هــا می تواننــد اثــرات مثبــت 

کــودک مــا داشــته باشــند. زیــادی بــر 
بــا  بازی هــا  دربــاره  را  خــود  اطاعــات  و  ایده هــا  ـ 
کمــک آن هــا  از  و  بگذاریــم  میــان  در  دیگــر   والدیــن 

 بگیریم.
و در پایــان، والدیــن بایــد نظــارت خــود را بــر بازی هــا 

کننــد. بیشــتر 

بازی های رایانه ای

خورشــید هنــوز در پشــت کوه هــای باختــر فرونرفتــه بــود کــه 
کــورش پادشــاه ایــران دســتور داد ســپاه در نزدیکــی شــهر 
ایــام اردو بزنــد؛ همــه ســرخوش از پیــروزی خــود بــر بابــل 

بودنــد.
ــد و  ــه اردوگاه آمدن ــی ب ــر جوان ــر زن و پس ــه پی در آن هنگام
کارمنــد مالیــات شهرشــان شــکایت  نــزد پادشــاه ایــران از 
کارمنــد هرســاله  کردنــد. پــس از تحقیــق، معلــوم شــد آن 
خــراج  مــردم  از  گرفتــه  نظــر  در  دولــت  آنچــه  از  بیــش 

می ســتاند.
اردوگاه،  همــان  در  ایــران  پادشــاه  کــورش  شــب  آن 
سرپرســت خزانــه دارای و مالیــات فرمانروایی را از کار برکنار 

گمــارد . کار  کــس دیگــری را بــه  کــرد و 
کارمنــد  کشــورمان ارد بــزرگ می گویــد: ریشــه  اندیشــمند 
نابــکار ، در نهــاد سرپرســت و مدیــر ناتــوان اســت  و هــم 
ــد  کارمن ــاری  ــروا در برکن ــد: فرمان ــر می گوی ــی دیگ او در جای
کار  نابــکار زمانــی را نبایــد از دســت دهــد؛ چــون ســیاهی 
بزهــکار در دیــد مــردم، خیلــی زود دامــن او را نیــز خواهــد 

گرفــت .
کــه پــس از برکنــاری مدیــر خزانــه داری، ســه  گفتــه می شــود 
کشــور نــزد فرمانــروای ایــران  نفــر از سرپرســتان و اشــراف 
ــاز  گرفتــه بــود، ب ــا پادشــاه ایــران را از تصمیمی کــه  آمدنــد ت
کــورش هخامنشــی نــه تنهــا از رای خــود برنگشــت  دارنــد. 
گــر تخم  بلکــه آن ســه تــن را هــم از کار برکنــار کــرد و گفــت : ا
ــم  ــی نخواهی ــود، آرامش ــده نش کن ــران  ک ای ــا ــدکاری از خ ب

داشــت .

کارمند مالیات کوروش و 

پایــگاه خبــری اخبارالســاعه امــارات نوشــت: بــا زنــان 
کــن  ازدواج  فــارس  خلیــج  عربــی  کشــورهای  مطلقــه 
وطــن کیمیــای  گــزارش  بــه  کــن.  دریافــت  اقامــت   و 
در ایــن خبــر آمــده اســت: بــه دســت آوردن اقامــت در 
ایــن  و  اســت  ســخت  بســیار  عربــی  کشــورهای  همــه 
کنــد. کویــت را آســان  ــد دریافــت اقامــت در  امــر می توان
کفالتــی  ع ازدواج  ایــن پایــگاه خبــری در تشــریح موضــو
اول  ع  نــو در  اســت:  ع  نــو دو  بــر  ازدواج  ایــن  نوشــت: 
گرفتــه می شــود  مبلغــی بــه عنــوان مهریــه زن در نظــر 
کــه ازدواج بــا شــخص خارجــی صــورت ع دوم   و در نــو
 می گیــرد، بــر ســر مبلــغ معینــی بــه عنــوان مهریــه توافــق 
می شــود؛ ولــی دریافــت مبلــغ بــه انجــام عملیــات اقامــت 
اقامــت  ع  کــه موضــو تــا در صورتــی  مشــروط می شــود 
برگردانــده مــرد  بــه  شــده  توافــق  مبلــغ  نشــود،   حــل 

 شود. 
زنــان  درصــد   35 رســمی کویت،  آمارهــای  براســاس 

هســتند. مجــرد  کشــور  ایــن  در  ســال   35 بــاالی 
کویــت ســال های قبــل در طرحی  یــک نماینــده مجلــس 
بــرای حــل معضــل زنــان مجــرد، خواســتار صــدور قانونی 
کشــورهای  ــاروی« از  ــرای امــکان ورود »همســران زیب ب
کویتــی  اســامی  و بــا ویژگی هــای خــاص بــرای زنــان 
ــه  ــان بخشــیدن ب ــرای پای کویــت ب ــود. مجلــس  شــده ب
آنچــه »بحــران زنــان مجــرد« نامیــده شــده در ســال های 
کــه بــر اســاس آن  قبــل پیشــنهادی را ارایــه داده بــود 
کــه تجدیــد  کســانی  کویــت مکلــف می شــد بــه  دولــت 
کند.ایرنــا کننــد، مبلــغ 15000 دالر جایــزه پرداخــت  فــراش 

 هم زن بگیر، هم اقامت!

وضعیت آب و هوا
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حتما بخوانید!
آثار مخرب استرس 

ــم نویــن  کمــک عل ــه  ــود، ب ــد رحــم ب ــه فاق ک ــی 28 ســاله  زن
پزشــکی دوقلــو بــاردار شــد.

ــه  ک ــی  ــی زمان ــن زن انگلیس ــن، ای ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه   ب
بررســی های  و  آزمایشــات  گذرانــدن  بــا  داشــت  ســال   19
کــه از لحــاظ ژنتیکــی مــرد  پزشــکی مختلــف، متوجــه شــد 
مردانــه  ژنــی  کــه  بــوده   XY وی  کوروموزم هــای  و  بــوده 

اســت.
زن 28 ســاله انگلیســی بــه دلیــل ابتــا بــه ســندروم عــدم 
گذرانــدن  بــا  امــا  بــود؛  رحــم  فاقــد  آنــدروژن  حساســیت 
دو  فرزنــدان  صاحــب  توانســت  طوالنــی،  درمانــی  دوره 
لــذت بخش تــر و  قلــو شــود. بــرای یــک زن هیــچ حســی 

نیســت.  شــدن  مــادر  از  آرامش بخش تــر 
امــا  Hayley Haynes بــه دلیــل نداشــتن رحــم قــادر بــه مــادر 
کمــک وی شــتافتند و ایــن زن  شــدن نبــود تــا پزشــکان بــه 
28 ســاله نیــز هماننــد ســایر زنــان حــس مــادر شــدن را تجربه 

کــرد.
از  ســخت تر  بســیار  انگلیســی  زن  ایــن  شــدن  مــادر  امــا 
شــگرفی  تفاوت هــای  و  بــود  زن هــا  ســایر  شــدن   مــادر 

داشت. 
تحــت  متوالــی  ســال  چندیــن  شــدن  مــادر  بــرای  وی 
بــا  تــا  بــود  درمانــی  هورمــون  و  پزشــکی  مراقبت هــای 
کمــک روش هــای نویــن پزشــکی صاحــب فرزنــد شــد. ایــن 
گذرانــدن  بــا  داشــت،  ســال  کــه 19  زمانــی  انگلیســی  زن 
آزمایش هــا و بررســی های پزشــکی مختلــف، متوجــه شــد 
 XY ــای وی کوروموزم ه ــوده و  ــرد ب ــی م ــاظ ژنتیک ــه از لح ک

کــه ژنــی مردانــه اســت. بــوده 
ایــن بیمــاری بــا عنوان »ســندروم عدم حساســیت آنــدروژن« 
)AIS( شــناخته می شــود. ایــن بیمــاری ســندروم نــادری 

کــه  کــه بیمــار جنســیت معکــوس داشــته؛ بدیــن معنــا  اســت 
از لحــاظ فیزیکــی تمــام ویژگی هــای یــک زن را داراســت؛ 
ســندروم  ایــن  دارد.  را  مــرد  یــک  ژنتیکــی  ســاختار  امــا 
بــروز   X کروموزم هــای  روی  بــر  ژنتیکــی  نقــص   توســط 

می کند.
تحــت  انگلیســی  زن  ایــن  میــادی   2007 ســال  از 
گرفتــه تــا پزشــکان بتواننــد فضــای  هورمون درمانــی قــرار 
 مناسبی را برای رشد یک رحم کوچک در بدن وی را فراهم 
کننــد. درمان هــا ادامــه داشــت تــا پــس از چهــار ســال، زن 
بــاردار شــد. در   IVF کمــک لقــاح مصنوعــی بــا  انگلیســی 
کــه  کاشــته شــدند  حــدود 13 نطفــه در رحــم زن انگلیســی 
گرفــت و منجــر بــه تولــد دوقلوهــای  تنهــا دو نطفــه شــکل 

ــا شــد. برن

که َمرد بود، دوقلو باردار شد ! زنی 

اصفهان

کرمان
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چهارمحال و بختیاری

Cْ   14نیمه ابری

10   ْC

17   ْC

13   ْC

-4   ْC

-6   ْC

3   ْC

-6   ْC

صاف

صاف

 ابری

کلمــه  اســترس،    
روزانــه  کــه  اســت  آشــنایی 
کار می بریــم  بارهــا و بارهــا بــه 
و هیــچ فــردی بــا آن بیگانــه 
می توانــد  اســترس  نیســت. 
بــرای  را  مــا  انگیــزه  و  عاقــه 
از  کارهــا  از  بســیاری  انجــام 

ببــرد. بیــن 
کنــش فیزیولوژیــک بــدن مــا در مقابــل هــر  اســترس وا
کــه تعادل  تغییــر، تهدیــد و فشــار بیرونــی یــا درونــی اســت 

روانــی مــا را بــر هــم می زنــد.
کــه مــا تجربــه می کنیــم، در   امــروزه بیشــترین استرســی 
ذهنمــان بــه وجــود می آیــد؛ تغییــر شــغل، نقــل مــکان بــه 
یــک شــهر جدیــد، ازدواج، مــرگ نزدیــکان و وجــود یــک 
بیمــاری بااهمیــت در خانــواده، از جملــه عوامــل بیرونــی 
رهاســازی فشــار عصبــی هســتند. جالــب آنکــه حــوادث 
شــادی آور نیــز می تواننــد بــه همــان انــدازه وقایــع غم بــار 
بــرای انســان فشــارزا باشــند؛ بــه همیــن دلیــل بــد نیســت 
کار  بــه برخــی عــوارض اســترس زا به خصــوص در محیط 

کنیــم. اشــاره 
گرفتگی عضالت   

وقتــی اســترس داریــد، بدنتــان بــه منیزیــم احتیــاج دارد 
گــر شــما بــه  کنــد. ا کمــک  تــا بــه شــل شــدن عضــات 
صــورت مــداوم اســترس داریــد، میــزان منیزیــم بدنتــان 
عضــات  گرفتگــی  دچــار  درنتیجــه  و  می شــود  کــم 
خواهیــد شــد؛ برعکــس، وقتــی آرامشــتان را حفــظ کنیــد، 
کمتــر خواهدشــد یــا از بیــن خواهــد  گرفتگــی عضاتتــان 

رفــت.
  دور شدن اطرافیان

ــه ســمت زندگــی خــود  انســان های شــاد، افــراد شــاد را ب
پرنشــاط  محیطــی  ایجــاد  باعــث  و  می کننــد  جــذب 

می شــوند. 

بــه  شــروع  شــما  وقتــی 
می کنیــد آرامشــتان   حفــظ 
کــه ایــن  خوشــحال تر خواهیــد بــود 
هــم بــرای خودتــان خــوب اســت و 
هــم بــرای خانــواده و دوســتانتان؛ 
ــا اســترس  کــه ب ایــن در حالــی اســت 
گاه اطرافیانتــان  بــه صــورت ناخــودآ

را از خــود دور می کنیــد.
  تاثیر بر درصد موفقیت

پــردازش  بــه  قــادر  ذهنتــان  هســتید،  آرام  وقتــی 
انجــام  بهتــر  را  روزانــه  کارهــای  اســت؛  بهتــری 
صــرف  را  کمتــری  زمــان  صبــح،  روز  هــر  و  می دهــد 
موهایتــان  کــردن  درســت  و  آرایــش  گرفتــن،  دوش 
هســتید حــال  آشــفته  کــه  زمانــی   می کنیــد. 
بپوشــید.  لبــاس  درســتی  بــه  نداریــد  حوصلــه  حتــی 
نیســتند  همیشــگی  گــوار  نا اتفاق هــای  بدانیــد  بایــد 
بیشــتر  روز  در  موفقیتتــان  داریــد،  آرامــش  وقتــی   و 

خواهد بود.
  اعتماد به نفس

یــک فــرد دارای اعتمــاد بــه نفــس همیشــه مــورد توجــه 
دیگــران اســت. وقتــی در زندگی تــان بــه صلــح و آرامــش 
دســت می یابیــد، از خودتــان اعتمــاد بــه نفــس ســاطع 
ــد  ــتند، می خواهن ــان هس ــه اطرافت ک ــرادی  ــد و اف می کنی

بداننــد راز موفقیــت شــما چیســت؟
  سردرد

ســردردها اغلــب بــه دلیــل اضطــراب ایجــاد می شــوند. 
اضطــراب، مقــدار قابــل توجهــی اســترس را بــه بــدن وارد 
بــه ســردرد شــود. وقتــی  کــه می توانــد منجــر  می کنــد 
کمتــری بــه مغــز  آرامشــتان را حفــظ می کنیــد، اســترس 
گــر مســتعد ســردرد هســتید، ایــن موضــوع  وارد می کنیــد. ا
ــا  کمتــر شــدن ی کــه باعــث  ــرد  ک کمــک خواهــد  ــه شــما  ب

ــی ســردردتان شــوید. کل رفــع 

آثار مخرب استرس 

قلعه خدارحم خان -  چهارمحال و بختیاری

-« حدیث روز  »-

پیامبر اکرم )ص(:
وعــده هــم نوعــی ِدیــن اســت؛ وای بــر کســی کــه وعــده دهــد و ٌخلــف وعــده 

کنــد، وای بــر کســی کــه وعــده دهــد و ٌخلــف وعــده کنــد.
نهج الفصاحه، ص 578، ح 2005
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ک اتاق بدون پژوا
امــا  شــده،  تصــور  ارزش  بــا  همیشــه  ســکوت  گرچــه  ا
ســکوت  دلیــل  بــه  کــه  دارد  وجــود  آمریــکا  در  اتاقــی 
ــی  کوتاهــی تحمل کردن ــرای زمــان  ــاد آن تنهــا ب بســیار زی
در  می توانــد  انســان  کــه  زمانــی  اســت. طوالنی ترین 
جنــوب  در  اورفیلــد  کتابخانــه  ک«  پــژوا بــدون  »اتــاق 
مینیاپولیــس دوام بیــاورد، تنهــا 45 دقیقــه اســت. ایــن 
گینــس  اتــاق تــا 99.99 درصــد جــاذب صداســت و رکــورد 
کت ترین مــکان جهــان در اختیــار دارد؛ امــا  را بــرای ســا
دچــار  را  فــرد  مــوارد  بعضــی  در  آن  در  طوالنــی  اقامــت 
اوهــام می کنــد. ایــن اتــاق خاصیــت فــوق ســکوت خــود را 
از طریــق مثلث هــای صوتــی پشــم شیشــه، دیوارهــای دو 
 طرفــه عایــق دار فلــزی و ســیمان بــه دســت آورده اســت. 
اتــاق  ایــن  در  حضــور  زمــان  در  ســازندگان،  گفتــه  بــه 
کــه  دارد  وجــود  ســکوت  قــدری  بــه  ک،  پــژوا بــدون 
بــا آن ســازگار می شــود و می تــوان صداهایــی  گوش هــا 
ماننــد ضربــان قلــب و حتــی شــش ها و معــده را شــنید. 
اســت؛  ناممکــن  تاریــک  اتــاق  ایــن  در  جهت یابــی 
نشســت.  صندلــی  یــک  روی  آن  در  بایــد  رو  ایــن   از 
آمریــکا  در  بســیاری  شــرکت های  توســط  اتــاق  ایــن 
آزمایــش  بــرای  آن  از  کــه  داشــته  کاربــرد  ناســا  ماننــد 
فضانــوردان اســتفاده می کننــد. در ایــن آزمایش هــا، فــرد 
درون محفظــه پــر از آب معلــق می مانــد تــا مدت زمــان 
ســامت ذهنــی آن هــا قبــل از دچــار توهــم و خیــال شــدن 
ســنجیده شــود. همچنیــن ســازندگان محصــوالت بــرای 
ســنجش صــدای محصــوالت خــود و همچنیــن تعییــن 
ــرای مثــال  ــد؛ ب ــاق بهــره می برن کیفیــت صوتــی از ایــن ات
اتــاق  ایــن  از  دیویدســون  موتورســازی  هارلــی  شــرکت 
کــردن موتورهــای خــود اســتفاه می کنــد. کــم صــدا  بــرای 
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