
یه 2016  ||  شماره 97  ||  سال دوم  ||   قیمت : 500 تومان شنبه 1 اسفندماه 1394  ||  11 جمادی االولی 1437  ||  20 فور Eskimia.ir     ||     Esfahan.Kimia@gmail.com

وزنامه ای برای همه ر

 آیت اهلل طباطبایی نژاد

یب و شایعه پراکنی   تخر
خیانت به نظام است

شهردار اصفهان :

ین ومیت زدایی مهم تر  محر
 اولویت برنامه اصفهان 1400

24

مشارکت در انتخابات                   
کم هزینه تریــن و در  شــرکت در انتخابــات، عام تریــن، ســهل ترین و 
ــوع  مشــارکت سیاسیســت و از طرفــی یکــی  عیــن حــال مهــم تریــن ن
کلیــدی بــرای ارزیابــی ســامت نظــام  ک هــای مهــم و معیــار  از ما
سیاســی در هــر کشــوری بــه حســاب مــی آیــد؛ چرا که همــه افــراد دارای 
شــرایط رای دادن )عبــارت از تابعیــت و شــرط ســنی( مــی تواننــد و 
کــه بــه منظــور اســتفاده از حــق خــود و نیــز انجــام تکلیــف در آن  بایــد 
کننــد؛ البتــه شــیوه های رای گیــری در نظام هــای حکومتــی  شــرکت 
کــه مــی تــوان دموکراســی ترین نظــام را نظــام سیاســی  مختلــف اســت 
کــه در ایــن نظــام، مــردم نقــش اصلــی  اســام دانســت؛ از ایــن جهــت 
کننــد و پشــتوانه اصلــی حکومــت محســوب می شــوند  را ایفــا مــی 
گونــه محدودیــت مذهبــی، اخاقــی  کــه همــه و همــه و بــه دور از هــر 
گرایــش سیاســی یــا طبقــه اقتصــادی و اجتماعــی، در  ایدئولــوژی و 
کــه  کننــد و دیــدگاه خــود را بــا رایــی  امــر مهــم انتخابــات شــرکت مــی 
کــس نمــی توانــد ایــن حــق  می دهنــد، بیــان و دنبــال می کننــد و هیــچ 
گاهــی به صــورت مســتقیم  ــات،  کنــد. ایــن انتخاب کســی ســاقط  را از 
کــه منتخبــان، مســئولیت های اجرایــی و تقنینــی را بــر عهــده  اســت 
ریاســت  و  اســامی  شــورای  مجلــس  انتخابــات  مثــل  می گیرنــد؛ 
گاهــی نیــز  کشــور خودمــان اســت  و  جمهــوری و شــوراهای اســامی در 
ــه انتخــاب دیگــر می زننــد و انتخــاب شــهروندان  منتخبــان دســت ب
مقدمــه ای بــرای آن انتخــاب بــه حســاب می آیــد؛ ماننــد نظام هایــی 
کــه رییس جمهــور را مجلــس انتخــاب می کنــد یــا انتخــاب رهبــری 
کــه توســط مجلــس خبــرگان رهبــری صــورت می گیــرد. ایــران  در 
ممتــاز  کارکردهــای  دارای  مردم ســاالردینی،  نظــام  در  انتخابــات 
ــه آن  ــات و ضــرورت توجــه ب کــه اهمیــت انتخاب دیگــری نیــز هســت 
را بیــش از پیــش آشــکار می ســازد. در مــروری ســطحی بــه مســئله 
کــه انتخابــات، عالی تریــن مظهــر حضــور مــردم در  گفــت  می تــوان 
کمیــت مــردم اســت.  عرصــه سیاســی و مهم تریــن مجــرای تحقــق حا
کمیــت مــردم بــر سرنوشــت خویــش  نظــام مردم ســاالر دینــی، نظــام حا
بــر مبنــای دیــن مبیــن اســام اســت کــه ایــن نظــام حکومتی برخاســته 
کــه البتــه بایــد براســاس و  از مــردم و پاســخگو در برابــر مــردم اســت 

کنــد...                              کشــور را اداره  اصــول دینــی 

رسانه ها و سازمان ها و 
نهادها مردم را تشویق به 
حضور در انتخابات کنند

احتمال تایید صالحیت ها 
تا زمان برگزاری انتخابات 

وجود دارد

 خطرات ناخن بلند 

و ناخن  مصنوعی برای سالمت

ی برای پرهیز از  تدابیر
حساسیت برانگیز شدن 

یال انتخاباتی سر

ی: استاندار چهارمحال و بختیار

وژه راه آهن  ی وضعیت پر پیگیر
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سرمقاله به قلم مدیر مسئول
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یگان:  آیت اهلل خاتمی  در ر
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 نفوذ یک نفر هم به مجالس 
برای استکبار مهم است

واردات،  امــــــــــــــــــــان   صنعت  فوالد  را  بریده  است

ابراهیمیان:

استاندار اصفهان :

قسمت سوم

ادامه دارد ...

    جشنواره مشترکين وفادار 
اینترنت)ADSL( مخابرات           

  همزمان با ایام دهه مبارک فجر، جشنواره مشترکین وفادار اینترنت)ADSL( شرکت 
کشور برگزار می شود. مخابرات با شعار »وفاداری شما را قدردانیم« در سراسر 

که در طول مدت جشنواره  گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ، مشترکانی  به 

کشی  قرعه  باشند،در  دارا  را  اول(  )آشنای  مخابرات  شرکت  اینترنت  سرویس 

شرکت داده می شوند.

3   جایزه یک میلیارد ریالی، دو جایزه 250 میلیون ریالی برای دو نفر در هر هفته 

و 1000 جایزه 5 میلیون ریالی از جمله هدایای این جشنواره است..

کشی 3 جایزه یک میلیارد ریالی جشنواره مشتریان وفادار در  گفتنی است، قرعه 

مناسبت های عید نوروز، روز جهانی ارتباطات و عید سعید فطر انجام می شود.

رشکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 

اطالعیه 
پخش برنامه تلویزیونی

 »قطره«
 با موضوع مدیریت مصرف آب به سفارش آبفای 

 اصفهان، ساعت 18 روزهای یکشنبه و سه شنبه

 هر هفته از 94/10/20 تا اردیبهشت ماه 95 از 

سیمای مرکز اصفهان 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله اى  به شماره  865 - 94 

دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضاب روستایی استان اصفهان  )ارقام برآورد و تضمین به ریال(

*- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: اداره حقوقــی و قراردادهــای شــرکت آب و فاضــاب 
روســتایی اســتان اصفهــان واقــع در میــدان جهــاد

کت هــا: دبیرخانــه شــرکت آبفــار اصفهــان تلفــن  32363066  دورنــگار  * - محــل تحویــل پا

 32369023

  * - تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 01 /94/12  لغایت 94/12/06

  *- مبلغ خرید اسناد: 300.000 ریال 

  * - آخرین مهلت تكمیل و تحویل پیشــنهادات: ســاعت  14:00 مورخ  18 /94/12

کت هــا روز چهارشــنبه مــورخ  94/12/19 ســاعت 9صبــح در محــل  گشــایش  پا  * - تاریــخ 
ســالن جلســات شــرکت آبفــار اصفهــان

گهی در سایت شرکت به نشانی www.Abfar-isfahan.ir و سایت شرکت      ضمنًا آ

کشور به  نشانی http://tender.nww.co.ir و پایگاه  مهندسی آب و فاضاب 

گردیده است. ج  اطاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR در

    » شماݤݤݤرݤݤݤهݤݤݤ حساݤݤݤبݤݤݤ 2175210320001ݤݤݤ سیباݤݤݤ ملیݤݤݤ جهتݤݤݤ وݤݤݤاݤݤݤرݤݤݤیزݤݤݤ هزݤݤݤینهݤݤݤ خرݤݤݤیدݤݤݤ اݤݤݤسناݤݤݤدݤݤݤ

 میݤݤݤ باشد.«

مبلغ تضمينبرآورد دستگاهردیف محل تامین اعتبارصالحيت عنوان مناقصه

کنتور و قطع و وصل 1 تعویض 
انشعابات آب در روستاهای تابعه 

شهرستان اصفهان 94-865
3.379.000.000170.000.000

شرکتهای خدماتی دارای 

کد 7- شرکتهای دارای 

رتبه 5 در رشته آب

جاری

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان

  ادامه در صفحه 



مشارکت درانتخابات                   
شــد  بیــان  کــه  همچنــان  نیــز  :...و  یــک  صفحــه  از  ادامــه 

نظــر  کــه  مــردم  بــرای  اســت  فرصتــی  انتخابــات، 
از  رضایــت  عــدم  یــا  رضایــت  دربــاره  را  خودشــان 
یــک  از  یــا  دولــت  یــک  مدیریــت  و  اقــدام  شــیوه 
نســبت  نارضایتــی  گــر  ا و  کننــد  ...ابــراز  و  مجلــس 
کــه  گروهــی دیگــر را  کســی یــا  بــه آن داشــته باشــند، 
جایگزیــن  می شناســند،  کفایت تــر  بــا  و  صالح تــر 
ع در جهــت اصــاح و بهبــودی و  ســازند؛ ایــن موضــو
 تکامــل تدریجــی نظــام بــه شــدت تاثیرگــذار خواهــد 
ایجــاد  هــم،  انتخابــات  کارکــرد  یــک  بــود. 
اســت  نخبــگان  چرخــش  بــرای  الزم  زمینه هــای 
همــه  از  اســتفاده  امــکان  بــرای  اســت  نعمتــی  کــه 
و  تقویــت  راســتای  در  کــه  ملــی  توانمندی هــای 
 پیشــبرد اهــداف نظــام بســیار ارزشــمند و قابــل اهمیــت
رقابتــی و  مشــارکت آمیز  انتخابــات  یقینــا  اســت.    
خواســت های  مقابــل  در  نظــام  مســئولیت  احســاس 
افزایــش  موجــب  و  می دهــد  افزایــش  را  جامعــه 
کمــان در مقابــل خواســت های  احســاس مســئولیت حا
گاهی هــای  جامعــه می شــود؛ بــه دلیــل شــور رقابتــی، آ
و  می دهــد  افزایــش  را  ملــت  سیاســی-اجتماعی 
تبلیغاتــی  ســخنرانی های  و  مناظــرات  فضــای 
کشــور  وضعیــت  از  مــردم  گاهــی  آ زمینــه  نامزدهــا، 
در حوزه هــای مختلــف را فراهــم مــی آورد و آن هــا را 
بــاور  می ســازد؛  آشــنا  خودشــان  سیاســی  حقــوق  بــه 
جامعــه را در رعایــت ارزش هــای مردم ســاالرانه تقویــت 
مســالمت آمیز  رقابــت  دیگــر،  طــرف  از  و  می کنــد 
قــدرت  تصاحــب  بــرای  را  سیاســی  گروه هــای  بیــن 
ــی  ــود. یک ــا می ش ــت آن ه ــب تقوی ــرده موج ک ــه  نهادین
کثــری را می تــوان  از نکته هــای مهــم مشــارکت حــد ا
خنثی ســازی توطئه هــا و تهدیــدات دشــمنان دانســت 
و  نظــام  اقتــدار  افزایــش  موجــب  عین حــال،  در  کــه 
کشــور شــده و دارای پیامدهــای مثبــت  امنیــت ملــی 
سیاســی  نظــام  هــر  بــرای  بین المللــی  و  منطقــه ای 

بــود. خواهــد 

سرمقاله 

کامران و اخوان حضور در ائتالف 
کردند انقالبیگران راتکذیب 

نامــزد انتخابــات مجلــس شــورای اســامی  در حــوزه 
انتخابیــه شهرســتان اصفهــان در تمــاس بــا پایــگاه 
گفــت: ائتافــی بــا عنــوان انقابیگــران  خبــری ربیــع 
را نمی شناســم و اینجانــب و خانــم اخــوان هرگونــه 
شــدت  بــه  شــده،  اعــام  لیســت  بــا  را  ارتباطــی 
ــی  ــی دزدی تلق کار را نوع ــن  ــم و ای ــب می کنی تکذی
ع را از طریــق مراجــع ذی صــاح  می نماییــم و موضــو
کــه در لیســت قــرار دادن  پیگیــر خواهیــم شــد؛ چــرا 
افــراد بــدون هماهنگــی، نوعــی تخریــب محســوب 
بی تقوایــی  نهایــت  افــراد  این گونــه  و  می گــردد 
سوء اســتفاده  شــاید  شــده اند؛  مرتکــب  را  سیاســی 
از جایــگاه مردمــی  مــا نیــز مدنظرشــان  باشــد؛ در هــر 
حــال مــا منفــک و مســتقل از ایــن ائتــاف هســتیم و 
کــه معلــوم  کلــی برنامه ریــزان ایــن مجموعــه را   بــه 

نیســت چنــد نفرنــد، نمی شناســیم.

 فهرست نامزدهای ائتالف 
 همدالن همدرد در استان اصفهان 

اعالم شد

گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه خبــری  بــه 
ربیــع، حجــت االســام موســوی الرگانــی، ســخنگوی 
ایــن  اینکــه  اعــام  بــا  همــدرد  همــدالن  ائتــاف 
ائتــاف در 13 شهرســتان بــه فهرســت قطعــی رســیده 
گفــت: اســامی نامزدهای ایــن ائتــاف در دو  اســت، 
شهرســتان باقی مانــده نیــز، در اولیــن فرصــت اعــام 
خواهــد شــد. وی اســامی نامزدهای ائتــاف همــدالن 
بــه  را  اصفهــان  اســتان  شهرســتان   13 در  همــدرد 

کــرد: ح زیــر بیــان  شــر
کامــران دســتجردی،  شهرســتان اصفهــان: حســن 
اخــوان بیطــرف، عبــاس مقتدایــی، مرتضــی  نیــره 

جان نثــاری.
شهرستان خمینی شهر: سیدمحمدجواد ابطحی

شهرســتان فریــدن، فریدونشــهر، چــادگان و بوییــن و 
کبــر ترکــی میاندشــت: ا

شهرســتان فاورجــان: حجــت االســام ســید ناصــر 
الرگانــی موســوی 

شهرستان لنجان: حسین رجایی ریزی
محمدحســن  بیــدگل:  و  آران  و  کاشــان  شهرســتان 

ابیانــه قدیــری 
گلپایگان و خوانسار: محمدرضا جمالی شهرستان 

شهرستان نایین: حسین حسنی
شهرستان نجف آباد: محمدعلی حیدری

شهرســتان ســمیرم: حجت االســام ســیدمحمدکاظم 
رجایی

شهرســتان شاهین شــهر و میمــه و برخــوار: حســینعلی 
حاجــی دلیگانی

شهرســتان شــهرضا و دهاقــان و دهســتان دره شــور: 
حجــت االســام محمدرضــا آقایــی

فقیهــی  محمودرضــا  بــادرود:  و  نطنــز  شهرســتان 
شــکی سر

انتخابات

ابراهیمیان:

احتمال تایید صالحیت ها تا زمان 
برگزاری انتخابات وجود دارد

گذشــته  گفــت: طبــق روال  ســخنگوی شــورای نگهبــان 
شــورای نگهبــان احتمــال دارد تــا زمــان انتخابات صاحیت 
ــخنگوی  ــان س ــات اهلل ابراهیمی ــوند. نج ــد ش ــا تایی نامزده
شــورای نگهبــان، در رابطــه بــا ادامــه تاییــد صاحیت هــا 
گذشــته در  گفــت: طبــق روال  از ســوی شــورای نگهبــان 
گــزارش در  کــه ایــن  گــر گزارشــاتی واصــل شــود  بعضــی مــوارد ا
مورد نامزدی از ســوی شــورای نگهبان بررســی نشــده باشــد 
کــه ادلــه  و پــس از مهلــت قانونــی اظهــار نظــر در صورتــی 
قطعــی ارایه شــود، شــورای نگهبــان نامزد رد صاحیت شــده 
ــد  ــت در بع ــد صاحی ــزود: تایی ــرد. وی اف ک ــد  ــد خواه را تأیی
از ســوی  گذشــته  قانونــی در  نظــر  اظهــار  زمــان مهلــت  از 
کنــون خبــری  شــورای نگهبــان انجــام می پذیرفتــه؛ ولــی تــا 
ــاره  ــه آن اش ــم ب ــه بخواه ک ــدارد  ــود ن ــوص وج ــن خص در ای
گفتــه ابراهیمیــان تاییــد صاحیــت بعــد از مهلــت  کنــم. بــه 
گذشــته وجــود  قانــون اظهــار نظــر بــه صــورت محــدود در 
اتفــاق  کشــور  در  تاییدیه هــا  ایــن  صورتــی،  در  و  داشــته 
کــه  فــردی نســبت بــه مدرکــش یــا ســابقه قضایــی  می افتــد 
ــط  ــاد ذی رب ــزد و نه ــد و نام ــوده باش ح ب ــر ــی مط وی ایرادات
دالیــل و مــدارک متقــن را بــه شــورا ارایــه نکــرده باشــند؛ پــس 
 از بررســی مجــدد احتمــال تاییــد صاحیــت مجــدد وجــود

 دارد.
گذشــته  گفــت: طبــق روال  ســخنگوی شــورای نگهبــان 
شــورای نگهبــان احتمــال دارد تــا زمــان انتخابات صاحیت 

کنــد. دانشــجو نامزدهــا را تاییــد 

انتخابات

جایگاه و نقش بی بدیل 
 »مجلس خبرگان رهبری« 

در اندیشه  رهبرمعظم انقالب     
را  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
ــر  کــرده و ب به عنــوان »مهم تریــن رکــِن نظــام اســامی« معرفــی 

کرده انــد.  کیــد  تأ آن  بی بدیــل  و  اثرگــذار  جایــگاه 
ایشــان در دیــدار مــردم قــم بــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه مجلس 
خبــرگان فرمودنــد: »مجلــس خبرگان بناســت کــه رهبر انتخاب 
کــه رهبــر فعلــی در دنیــا  کننــد؛ ]ایــن [ شــوخی اســت؟ آن روزی 
نباشــد یــا رهبــر نباشــد، بایــد این هــا رهبــر انتخــاب بکننــد. چــه 
کســی را انتخــاب خواهنــد  کــرد؟ آیــا  کســی را انتخــاب خواهنــد 
کــه در مقابــل هجمــه  دشــمن بایســتد، بــه خــدا تــوّکل  کــرد 
ــا  کنــد، شــجاعت نشــان بدهــد، راه امــام را ادامــه بدهــد؟ ... ی
کــه جــور دیگــری اســت؟ ایــن خیلــی  کســی را انتخــاب می کننــد 
کســی را شــما می خواهیــد بــرای مجلــس خبــرگان  مهــم اســت. 
انتخــاب بکنیــد کــه در واقــع، او رهبــر را انتخــاب خواهــد کرد که 

کلیــد حرکــت انقــاب در دســت او اســت.« 
بــه همیــن مناســبت پایــگاه اطاع رســانی KHAMENEI.IR در 
یادداشــتی از بیانــات رهبــر انقــاب بــه تبییــن جایــگاه مجلــس 
خبــرگان در نظــام جمهــوری اســامی، وظیفــه  ایــن مجلــس 
پرداختــه آن  در  عضویــت  بــرای  الیــق  افــراد  ویژگی هــای   و 

 است. 
 خبرگان مهم ترین رکِن نظام است

اســامی جمهــوری  نظــام  در  رهبــری  خبــرگان   »اجتمــاع 
تعیین کننده تریــن و مهم تریــن رکــن از ارکان ایــن نظــام اســت. 
بــه  آنچــه  چــه  اســامی   جمهــوری  نظــام  ارکان  از  هیچ کــدام 
تقنیــن و چــه آنچــه بــه اجــرا و غیــر آن هــا ارتبــاط پیدا می کنــد،  از 
لحــاظ تعیین کننــده بــودن و آثــار مانــدگاری باقــی گذاشــتن، بــه 
کــه  اهمیــت ایــن اجتمــاع نیســت. ایــن معنــا موجــب می شــود 
 مســئولیت ایــن جمــع و آحــاد تشــکیل دهنده  آن، عظمــت پیــدا 

کند.«   1369/۴/25 
ایــن جمــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی  دربــاره  مجلــس 
خبــرگان رهبــری، نمایانگــر جایــگاه بی بدیــل و تعیین کننــده  
اســامی  جمهــوری  سیاســی  ســاختار  در  مجلــس  ایــن 
قابــل  حکومتــی  ارکان  از  یــک  هیــچ   بــا  کــه  نهــادی   اســت. 
نقش آفرینــی  بــه  باالتــر  ســطحی  در  و  نیســت  مقایســه 
مهــم  جایــگاه  بــر  ویــژه  کیــد  تأ ایــن  دلیــل  امــا  می پــردازد. 
اســامی نظــام  ارکان  ســایر  بــه  نســبت  رهبــری   خبــرگان 
ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت آی ــات حض ــه بیان ــی ب ــا نگاه ــت؟ ب  چیس

می تــوان بــه ایــن پرســش پاســخی روشــن داد.
بــه تعبیــر رهبــر انقــاب، مجلــس خبــرگان یکــی از تمایــزات 
نظــام جمهــوری اســامی  بــا ســایر نظام هــای سیاســی اســت:
»مســئله  خبــرگان و مجلــس خبــرگان یــک مســئله  بســیار مهــم 
و اســتثنایی اســت؛ یکــی از تمایــزات نظــام جمهــوری اســامی 

 ایــن اســت.«   1388/۱۲/6 
بــرای فهــِم جایــگاه خــاص و متمایزکننــده  مجلــس خبــرگان در 
ســاختار نظــام اســامی  و چرایــی آن بایــد بــه مســئولیت های 
ــت.  ــق داش ــی دقی ــاد نگاه ــن نه ــاص ای ــای خ ــم و ویژگی ه مه
کــه در ایــن مجلــس توســط مــردم و معتمدیــن  انتخاب هایــی 
مجلــس  ایــن  بــه  ویــژه  جایگاهــی  می پذیــرد،  صــورت  آنــان 
بخشــیده و آن را بــه »مظهــر حضــور مــردم« و »مردم ســاالری 
ایــن  در  مهــم  انتخابــات  »دو  می کنــد:  تبدیــل  اســامی« 
کــه  مجلــس انجــام می گیــرد: یکــی انتخــاب به وســیله  مــردم 
کــه ایــن  معتمدیــن خودشــان را معّیــن  و انتخــاب می کننــد 
کــه بعــدا آن هــا  کارشــان هــم انتخابــی اســت  معتمدیــن عمــده  
رهبــری. دو  انتخــاب  ]یعنــی [  انتخــاب دّوم،  کــرد؛  خواهنــد 
انتخــاب در اینجــا وجــود دارد؛ یعنــی مجلــس خبــرگان مظهــر 
حضــور مــردم و مظهــر مردمــی  بــودن و دخالــت آرای مــردم و 
ــه ایــن شــکل  ــا ب ســایق مــردم اســت؛ هیــچ نهــاد دیگــری را م
کــه  باشــد  انتخــاب در دل آن وجــود داشــته  کــه دو  نداریــم 
انتخــاب  باشــد.  نّیت هــای مســتقل  و  اراده هــا  نشــان دهنده  
مردم ســاالری  مظهــر  اســت...  رهبــری  انتخــاب  هــم  دّوم 
ایــن مجلــس تــام و تمــام در واقــع  کامــل و   اســامی  به طــور 

 است.« 1394/۶/12
بــر ایــن اســاس مجلــس خبــرگان »پایــه  اســامی  جامعــه و نظام« 
و »پشــتوانه  و ذخیره ی معنوِی عظیِم نظام« اســت:  »تشــکیل 
پایــه   و  اســامی   حرکــت  مظاهــر  از  یکــی  خبــرگان،  مجلــس 

اســامی  جامعــه و نظــام ماســت.«  1370/12/12
عظیــم  بــرای  پشــتوانه ای   حقیقــت  در  خبــرگان  »مجلــس 
نظــام اســت؛ مثــل صنــدوق ذخیــره  ارزِى معنــوِى نظــام، یــک 

یــک ذخیــره  معنــوی اســت.« -  1385/۶/9  پشــتوانه و 

خبرگان

گفــت:  کل دادگســتری چهارمحــال و بختیــاری    رییــس 
پرونده هــای تخلفــات انتخاباتــی بــه ســرعت رســیدگی و 

پیگیــری می شــود.
ســیدعبداهلل موســوی در جلســه ســتاد ویژه پیشــگیری و 
رســیدگی بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان افــزود: 
رســیدگی ســریع بــه تخلفــات و پرهیــز از هرگونــه افــراط و 
تفریــط در برخوردهــا و تهیــه مســتندات الزم از تخلفــات 

وظیفــه دســتگاه های نظارتــی و قضایــی اســتان اســت.
کیمیــای وطــن وی اظهــار داشــت: تمــام  گــزارش  بــه 
حوزه هــای قضایــی اســتان، موظفنــد بــا اخــذ تدابیــر الزم 
نســبت صــدور آرای قاطــع و پیشــگیرانه اهتمــام ورزنــد تــا 

از تکــرار تخلفــات جلوگیــری شــود.
گفــت: روســا، دادســتان ها و قضــات رســیدگی کننده  وی 
در  مســتمر  حضــور  بــه  مکلــف  انتخاباتــی،  جرایــم  بــه 
شــروع  از  قبــل  ســاعت   24 از  مربوطــه  قضایــی  حــوزه 
انتخابــات تــا 24 ســاعت پــس انتخابــات و اعــام نتیجــه 

هســتند.
انتظامــی  اســتان  نیــروی  اقدامــات  از  تقدیــر  بــا  وی 
انتخابــات  دوره  در  به ویــژه  امنیــت،  حفــظ  بــرای 
افــزود: نیــروی انتظامــی  بــرای حفــظ امنیــت انتخابــات 

پیــش رو، بایــد بــا برنامه ریــزی دقیــق نســبت بــه حفــظ 
نظــم و انضبــاط از زمــان پیــش از انتخابــات تــا اعــام 
نتیجــه، بــرای تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز از ســایر 

بگیــرد. نظامــی  کمــک  دســتگاه های 
چهارمحــال  اســتاندار  امنیتــی  سیاســی  معــاون 

و  انتخابــات  اهمــت  تبییــن  بــا  نیــز  وبختیــاری 
پرشــور  انتخاباتــی  برگــزاری  در  دســتگاه ها  مســئولیت 
ــتگاه های  ــا و دس ــه نهاده کلی ــت:  ــار داش ــتان اظه در اس
کــه  مســئولیتی  و  برنامــه  حیطــه  در  می بایــد  اســتان 
وظیفــه  انجــام  اســت،  شــده  تعییــن  آن هــا   بــرای 

کنند.
خدابخــش مــرادی ادامــه داد: تامیــن امنیــت و نظــم 
امــا  انتظامــی  اســت؛  نیــروی  برعهــده  انتخابــات، 
نظامــی  و  قضایــی  دســتگاه های  کلیــه  تــا  می طلبــد 
و  نیــاز  مــورد  انســانی  نیــروی  تامیــن  بــرای   اســتان 

کننــد.  همــکاری  نیــرو  ایــن  بــا  نظــم  برقــراری 
وی بــا ابــراز امیــدواری درخصــوص برگــزاری انتخاباتــی 
ــع  ــری قاط ــردم، پیگ ــری م کث ــارکت حدا ــا مش ــور و ب پرش
و  مجرمــان  پرونــده  بــه  ســریع  رســیدگی  و  تخلفــات 

را خواســتار شــد. انتخاباتــی  متخلفــات 
شــورای  مجلــس  دوره  دهمیــن  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
نامــزد   68 بختیــاری،  و  چهارمحــال  اســامی  در 
کســب چهــار  انتخاباتــی در چهــار حــوزه انتخابیــه بــرای 

می کننــد. رقابــت  هــم  بــا  مجلــس  ایــن  کرســی 
در  نامــزد   3 همچنیــن  بختیــاری،  و  چهارمحــال  در 
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  انتخابــات  دوره  پنجمیــن 
رقابــت  یکدیگــر  بــا  مجلــس  ایــن  کرســی  یــک  بــرای 

. می کننــد
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی  و مجلــس خبــرگان 

رهبــری، هفتــم اســفندماه برگــزار می شــود.

گفت: کل دادگستری چهارمحال وبختیاری   رییس 

تسریع در رسیدگی به پرونده های تخلفات انتخاباتی 

و  ســازمان  رســانه ها،  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
و  شــهرها  در  رو  پیــش  انتخابــات  بــرای  نهادهــا 
بــه  تشــویق  را  مــردم  و  فضاســازی  اســتان  ســطح 

کننــد. انتخابــات  در  حضــور 
کیمیــای وطــن، دکتــر رســول زرگرپــور،  گــزارش  بــه 

اســتاندار اصفهــان در جمــع فرمانداران 
داشــت:  اظهــار  اصفهــان  اســتان 
کشــور و  انتخابــات، یــک فرصــت بــرای 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایران 
همگانــی  حضــور  بــا  کــه  اســت 
نظــام شــدن  بیمــه  باعــث   مــردم 

 است.
وی افــزود: ســامت انتخابــات، بســیار مهــم اســت 
اســتان  ســطح  در  انتخابــات  اجرایــی  رونــد  کــه 
برگــزاری  مراحــل  آغــاز  روزهــای  اولیــن  از  اصفهــان 
کنــون، بــه خوبــی و منطقــی پیــش رفتــه  انتخابــات تا
و مشــکلی و مانعــی در راه نبــوده اســت و ایــن ســامت 
حفــظ انتخابــات  برگــزاری  مراحــل  پایــان  تــا   بایــد 

 شود.

در  فرمانــداران  داد:  ادامــه  زرگرپــور  دکتــر 
فرصــت  بایــد  اصفهــان  اســتان  شهرســتان های 
همگانــی  حضــور  و  مشــارکت  بــرای  را  بســتر  و 
و  ســازمان  رســانه ها،  و  ســازند  فراهــم  مــردم 
شــهرها  در  رو  پیــش  انتخابــات  بــرای  نهادهــا 
مــردم  و  فضاســازی  اســتان  ســطح  و 
انتخابــات در  حضــور  بــه  تشــویق   را 

کنند.  
نامزدهــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــرای  و  احتــرام  مــورد  همــه  انتخاباتــی 
هســتند یکســان  اجرایــی   مســئوالن 

کــرد: فرمانــداران همــه نامزدهای  تصریــح 
انتخاباتــی را یکســان ببیننــد؛ نامزدهــای انتخاباتــی 
یکســانی  حقــوق  و  حــق   همــه  قانــون  اســاس   بــر 

دارند.
و  قوانیــن  رعایــت  داد:  ادامــه  اصفهــان  اســتاندار 
الزم  آن هــا  هــواداران  و  کاندیدهــا  توســط  مقــررات 
تنــدروی نبایــد  قانــون  برابــر  در  و  ضروریســت   و 

کرد.  

کنند  رسانه ها و سازمان ها و نهادها مردم را تشویق به حضور در انتخابات 

آیــت اهلل  نــام  حضــور  بــر  مبنــی  شــایعاتی  پــی  در 
لیســت های  بعضــی  در  طباطبایی نــژاد 
در  حضــورش  شــایعه  رد  ضمــن  ایشــان  احــزاب، 
حضــور  افــزود:  گروه هــا  و  احــزاب  لیســت های 
مــن در لیســت های دیگــر بــه جــز لیســت جامعــه 

جامعــه  و  علمیــه  حــوزه  مدرســین 
روحانیــت مبــارز بــدون نظــر و رضایــت 

اســت.  اینجانــب 
تبلیغــات  ایــام  اوج  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بعضــی  شــیطنت  و  انتخاباتــی 
بــا  هم صــدا  برخــی  افــزود:  گروه هــا 
ــف  ــان را تضعی ــورای نگهب ــمن، ش دش

ــا رفتارهــای دیگــر از  و تخریــب می کننــد و برخــی ب
کاندیداهــا،  کنی و تخریــب دیگــر  جملــه شــایعه پرا
بــه نوعــی دیگــر بــا دشــمن انقــاب اســامی  هم نــوا 

 . ند می شــو
جمعــه  امــام  و  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
خیانــت  فعالیت هــا  ع  نــو ایــن  افــزود:  اصفهــان 
ع مقــدس و مــرام اســامی  بــه نظــام و خــاف شــر

 .  اســت 
وی از مــردم فهیــم و انقابــی خواســت تــا ضمــن 
نکننــد  توجــه  شــایعات  بــه  بصیــرت  حفــظ 
طلــب موثــوق  رســمی و  منابــع  از  را  اخبــار   و 

کنند.   
افــزود:  طباطبایی نــژاد  آیــت اهلل 
انتخابــات  ایــن  در  مــردم  حضــور 
ذره بیــن  زیــر  کــه  سرنوشت ســاز 
ضــروری  بســیار  دارنــد،  قــرار  دشــمن 
کــه دشــمن منتظــر اســت  اســت؛ چــرا 
جدایــی حکومــت  و  مــردم  بیــن   تــا 

 بیندازد. 
طباطبایی نــژاد  آیــت اهلل  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
مقتدایــی،  نمــازی،  آیــات  حضــرات  همــراه  بــه 
تاییــد  مــورد  لیســت  عبداللهــی  و  مهــدوی 
جامعــه  و  علمیــه  حــوزه  مدرســین  جامعــه 
حــوزه  در  )جامعتیــن(  مبــارز  روحانیــت 
تشــکیل را  اصفهــان  اســتان   انتخابیــه 

 می دهند .

ــرای  گفــت: ب کرمــان  ــرگان رهبــری در اســتان  ــات مجلــس خب   نامــزد انتخاب
ــز  ک ــن مرا ــه ای ــوذی ب ــک نف ــی ی ــد حت ــه بتوان ک ــت  ــم اس ــتکبار، مه ــای اس دنی
کــه رســانه های انگلیــس  تصمیم گیــری بفرســتد و آیــا ایــن فضولــی نیســت 
کســی رای  کــی رای بدهیــد و بــه چــه  لیســت معرفــی می کننــد و می گوینــد بــه 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل ســید احمــد خاتمــی  روز جمعــه  گــزارش  ندهیــد. بــه 
در جمــع مــردم ریــگان در مســجد جامــع ایــن شــهر افــزود: موضــع بنــده بــرای 
کشــور روشــن اســت و آن موضــع اینکــه مــن والیتمــدار بــوده ام و  کل مــردم 

کننــد.  ــر می گزیننــد، انتخــاب  گــر بنــده را ب ــا ایــن ویژگــی ا خواهــم بــود و ب
گفــت: هفتــه قبــل و ایــن هفتــه اوج تــاش آمریــکا، انگلیــس و رژیــم  وی 

اســت.  رســانه ای  فضــای  عرصــه  در  صیهونیســتی 
ــد حتــی  کــه بتوان ــرای دنیــای اســتکبار مهــم اســت  آیــت اهلل خاتمــی  گفــت: ب
کــه  گیــری بفرســتد و ایــن فضولــی نیســت  کــز تصمیــم  یــک نفــوذی بــه ایــن مرا
کــی رای بدهیــد  رســانه های انگلیــس لیســت معرفــی می کننــد و می گوینــد بــه 

کســی رای ندهیــد. و بــه چــه 
ــی  ــما روی یک ــمنان ش ــد دش ــر دیدی گ ــد ا ــل فرمودن ــام راح ــرد: ام ک ــار  وی اظه
حســاس هســتند، ایــن بــرای آن هــا خطــر دارد و از یکــی تعریــف می کننــد، 

کردنــد در آن؛ ایــن معیــار را امــام بــه مــا داده اســت.  طمــع 
مقــام  گفــت:  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  دوره  پنجمیــن  انتخابــات  نامــزد 
گــر دیــدم آن هایــی  معظــم رهبــری فرمودنــد مــن بــه لیســت ها نــگاه می کنــم، ا

کردنــد آدم هــای درســتی هســتند بــه لیســت رای می دهــم.  کــه معرفــی 
کرمــان قــرار  کــرد: جامعــه مدرســین در قــم، ســه نفــر را در لیســت  وی بیــان 
کــرده و جامعــه روحانیــت مبــارز هــم آن هــا را در لیســت  کار  و بررســی  داده، 

قــرار داده اســت. 
ــد متعــال  ــاری خداون ــه ی ــه ب ک خاتمی گفــت: بصیــرت شــما مــردم ایــن اســت 
ــش  ــازی پخ ــای مج ــه در فض ک ــی  ــایعه ها و دروغ پردازی های ــر ش ــت تاثی تح
می شــود، قــرار نگیریــد؛ چــون معلــوم اســت آمریــکا و انگلیــس بــه این هــا خــط 

کــرد: در خصــوص مجلــس شــورای اســامی  هــم، ایــن  داده انــد. وی اضافــه 
کــه والیتمــدار و بــا بصیــرت باشــد و در  کار را انجــام و بــه نامــزدی رای دهیــد 

عمــل والیتمــداری خــود را بــر مســند نشــانده اســت.
ــور بصیــرت  گفــت: ایــن هفتــه، هفتــه بصیــرت اســت و جمعــه آینــده تبل وی 
کــه یــک مجلــس خبــرگان والیــی و یــک  شــما مــردم، والیــی خواهــد بــود 
مجلــس شــورای اســامی  والیــی را ســامان می دهیــد و تمــام دشــمنانتان را 
گذاشــت. نامــزد انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری از حــوزه  کام خواهیــد  نــا
کرمــان ادامــه داد: دومیــن ســرمایه دینمــداران، صبــر اســت و صبــر  انتخابیــه 
کــه مــردم مــا  کننــد  کاری  کــردن در راه دیــن؛ زیــرا می خواهنــد  یعنــی هزینــه 
ــران  ــزرگ ای گفــت: ملــت ب ــد. وی  خســته شــوند و دســت از انقابشــان بردارن

کــرد.  خســته نشــده و نخواهــد شــد؛ امــا دشــمنان را خســته خواهنــد 
آیــت اهلل خاتمی افــزود: ســرمایه ســوم امــروز موضــع حــق، فقــط و فقــط مواضــع 

رهبــر معظــم انقــاب اســت و بحمــداهلل شــما ایــن موضــع را داریــد.

آیت اهلل خاتمی در ریگان: 

نفوذ یک نفر هم به مجالس برای استکبار مهم است 

خبــرگان  مجلــس  انتخابــات  دوره  پنجمیــن  نامــزد 
رهبــری در حــوزه انتخابیــه اســتان اصفهــان بــا بیــان 
 اینکــه حرمت هــا در فعالیت هــای تبلیغــی حفــظ شــود
کــه در صحنــه انتخابات شــرکت می کنند  گفــت: کســانی 
ــی  کننــد؛ همچنیــن عزیزان ــراد را حفــظ  حرمــت همــه اف
کــه در ســتادها زحمــت می کشــند در تبلیغــات اســراف 
نکننــد؛ مــردم بــا مشــکات مالــی فراوانــی روبه رو هســتند 
و نیــازی نیســت کــه تبلیغــات زیــادی انجــام شــود؛ آنچــه 
کثــری و شــاد  ح اســت حضــور حدا کــه در انتخابــات مطــر
زمــان )عــج(  امــام  و  انقــاب  کــردن دل رهبــر معظــم 

اســت.
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل ســید ابوالحســن  گــزارش  بــه 
مهــدوی در نطــق انتخاباتــی خــود در شــبکه اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه منظــور از نظــارت بــر رهبــری فوقیــت 

ــری ــر رهب ــارت ب ــت: نظ ــار داش ــت، اظه ــری نیس ــر رهب  ب
کــه آیــا مصــداق رهبــر و اســتمرار صفــات رهبــری  ایــن را 

ــد. ــه، بررســی می کن ــا ن وجــود دارد ی
مجلــس  نماینــدگان  انتخــاب  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
کــه مــردم بــه  خبــرگان رهبــری بــه ایــن معنــا نیســت 
ــزود: نماینــده  نماینــده خــود اجتهــاد اعطــا می کننــد، اف
کــه از  اجتهــاد خــود را بــه دســت آورده و مــردم هســتند 

را مشــخص می کننــد. نفــر  یــک  کاندیداهــای  بیــن 
خبــرگان  مجلــس  انتخابــات  دوره  پنجمیــن  نامــزد   
بــه  خبــرگان  مجلــس  کــرد:  تصریــح  رهبــری 
اعلــِم  بلکــه  نمی کنــد؛  اعطــا  والیــت  فقیــه  ولــی 
شــخص  آن  تــا  می کنــد  انتخــاب  را  مجتهــدان 
برعهــده اســامی  را  جمهــوری  نظــام  رهبــری   بتوانــد 

 بگیرد.

ــی فقیــه ــا بیــان اینکــه رجــوع بــه ول   آیــت اهلل مهــدوی ب
گفــت:  اســت،  متخصــص  بــه  غیرمتخصــص  رجــوع 
کــه در اســام  رجــوع بــه متخصــص، رجــوع عقلــی اســت 
کیــد شــده اســت؛ یعنــی در مســایل دیــن نیــز  هــم بــر آن تأ

کنیــم. بایــد بــه متخصــص دیــن مراجعــه 
در  کــه  کســانی  کــرد:  خاطرنشــان  مهــدوی  آیــت اهلل   
همــه  حرمــت  می کننــد،  شــرکت  انتخابــات  صحنــه 
کــه در ســتادها  کننــد؛ همچنیــن عزیزانــی  افــراد را حفــظ 
زحمــت می کشــند، در تبلیغــات اســراف نکننــد؛ مــردم 
نیــازی  بــا مشــکات مالــی فراوانــی روبــه رو هســتند و 
کــه  کــه تبلیغــات زیــادی انجــام شــود؛  آنچــه  نیســت 
کثــری و شــاد  ح اســت حضــور حدا در انتخابــات مطــر
زمــان )عــج(  امــام  و  انقــاب   کــردن دل رهبــر معظــم 

است.

آیت اهلل مهدوی در نطق انتخاباتی: 

 در تبلیغات انتخاباتی اسراف نشود 

در  ســپاه  عملیات هــای  بــا  گفــت:  ســپاه  زمینــی  نیــروی  فرمانــده 
گرفتــن ارتفاعــات دشــوار، برخــی از تروریســت ها در  شــمال غرب و 
کیمیــای وطــن، ســردار  گــزارش  کردنــد. بــه  سنگرهایشــان خودکشــی 
کپــور فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه در یــادواره شــهدای  محمــد پا
صابریــن طــی ســخنانی اظهــار داشــت: قریــب بــه 60درصــد از آن 
ســوی مرزهــای مــا در دســت عناصــر تروریســتی اســت؛ در مرزهــای 
مــا بــا افغانســتان در آن ســوی مــرز هــم طالبــان و هــم عناصــری 
در  ســپاه  عملیات هــای  بــا  افــزود:  وی  دارنــد.  وجــود  داعــش  از 
گرفتــن ارتفاعــات دشــوار، برخــی از تروریســت ها در  شــمال غرب و 
ســپاه  زمینــی  نیــروی  فرمانــده  کردنــد.  خودکشــی  سنگرهایشــان 

تروریســت ها  ســنگرهای  تــک  تــک  ســر  بــاالی  االن  کــرد:  کیــد  تا
ــار آن هــا را  ــاره شــصت و تیرب ــا خمپ ــد ب کنن ــر اشــتباهی  گ هســتیم و ا
کــرد: االن تروریســت ها را در آن ســوی مــرز  کپــور اضافــه  می زنیــم. پا
هــدف قــرار می دهیــم و دشــمن در آن ســوی مــرز بــا مــا درگیــر اســت.
باورهــای  و  حــرم  از  دفــاع  بــرای  یــگان صابریــن  کــرد:  بیــان  وی 
شــهید  کشــورها  ایــن  در  و  رفــت  عــراق  و  ســوریه  بــه   دینــی 

دادیم.
گفــت: حضــور مــا در آن جــا بــرای ایــن  فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه 
کنیــم تــا بــه مرزهــای مــا  کــه دشــمن را در همــان جــا نابــود  اســت 

کنیــم. نرســند و از مرزهــای اعتقــادی خــود دفــاع 

فرمانده نیروی زمینی سپاه:

 االن باالی سر تک تک سنگرهای تروریست ها هستیم
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تخریب و شایعه پراکنی، خیانت به نظام است ـــمـــاره 97 ســـــال دوم      ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

کنی، خیانت به نظام است  تخریب و شایعه پرا



پساتحریم دوای درد فوالدسازان نشد؛

 واردات 
امان صنعت فوالد را بریده است

ــن  ــی آخری ــور در حال کش ــوالد  ــازار ف کیمیــای وطــن: ب
کــه  می گــذارد  ســر  پشــت  را   94 ســال  ماه هــای 
کاال بــرای محصــوالت  معامــات ثبت شــده در بــورس 
کاهــش چشــمگیری را نســبت بــه ســال  فوالدســازان 

نشــان می دهــد. گذشــته 
ــد  ــان می ده ــا نش ــه آماره ک ــور  ــاس آن ط ــن اس ــر ای  ب
مــاه  فــوالدی در 10  کل عرضــه محصــوالت  حجــم 
کاالی ایــران 4 میلیــون و 95 هــزار  ســال 94 در بــورس 

ــوده اســت. و 190 تــن ب
کل تقاضــا 5 میلیــون   در مدت زمــان یادشــده حجــم 
نهایــت  در  و  اســت  بــوده  تــن   954 و  هــزار   861  و 
5 میلیــون و 74 هــزار و 413 تــن نیــز بــه معاملــه منتــج 
کل صنایع فلزی ســازمان حمایت  شــده اســت. مدیر 
از تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان می گویــد: حجــم 
همیــن  بــه  نســبت   94 ســال  مــاه   10 در  معامــات 
نقــدی  گذشــته در بخــش تقاضــای  دوره در ســال 
رشــدی 337 درصــدی و در بخــش تقاضــای ســلف 
کل معامــات  کاهشــی 36 درصــدی داشــته اســت. 
ــوده  کمتــر ب گذشــته 24 درصــد  نیــز نســبت بــه ســال 
کــه در آمارهــای منتشــر شــده  اســت؛ امــا نکتــه ای 
از معامــات 10ماهــه محصــوالت فــوالدی در بــورس 
میــزان  کــه  اســت  ایــن  می شــود،  مشــاهده  کاال 
کمتــر بــوده  عرضــه محصــوالت از معامــات نهایــی 

 است. 
ایــن  بــه  اتفــاق  ایــن  می گویــد:  میرآخورلــو  شــهرام 
ســلف  بخــش  معامــات  کــه  می دهــد  خ  ر علــت 
کــه یــک  کاال  مچینــگ در اطاعیــه عرضــه بــورس 
 روز قبــل از زمــان معامــات اطــاع رســانی می شــود
مقایســه  یــک  بــا  ترتیــب  ایــن  بــه  نمی شــود.  ج  در
کل معامــات  میــان میــزان عرضــه، تقاضــا و حجــم 
گذشــته، بــه راحتــی می تــوان  در ســال جــاری و ســال 
شــاهد رونــد نزولــی معامــات محصــوالت فــوالدی در 

ــود. ــران ب کاالی ای ــورس  ب
بــودن  پررنگ تــر  چرایــی  بــا  رابطــه  در  میرآخورلــو   
گذشــته ســال  بــه  نســبت  جــاری  ســال  در   رکــود 
نشــان  اطاعــات  و  آمــار  ایــن  تمــام  بیــان می کنــد: 
کــه رکــود بــازار فــوالد در ســال 94 جدی تــر  می دهــد 
ارزان  علــت  بــه  وجــود  ایــن  بــا  اســت؛  بــوده 
واردات  رشــد  خطــر  وارداتــی،  فوالدهــای  بــودن 
تهدیــد  را  داخلــی  تولیدکننــدگان   غیرضــروری 

می کند.
بــرای  صــادره  پروانه هــای  بــه  نگاهــی   
کــه  می دهــد  نشــان  خوبــی  بــه  ساختمان ســازی 
ــرای ســاخت در ســال جــاری  تعــداد ایــن پروانه هــا ب
گذشــته همــراه  کاهــش جــدی نســبت بــه ســال  بــا 
بــه  عمدتــا  نیــز  عمرانــی  بودجه هــای  و  بوده انــد 
کامــل شــده  کــه بــاالی 80 درصــد از آن هــا  ح هایــی  طر

اســت. یافتــه  اختصــاص 

گازی با وجود محدودیت منابع 

 دو نیروگاه اصفهان 
گازسوز هستند همچنان 

گفــت:  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت  عامــل  مدیــر 
گازی، طــی دو ســال  بــا وجــود محدودیــت منابــع 
گاز مــورد نیــاز دو نیــروگاه  گذشــته بــدون وقفــه میــزان 
اســت.  شــده  تامیــن  اصفهــان  و  منتظــری  شــهید 
ســعید مؤمنــی بــه تبدیــل ســوخت دو نیــروگاه شــهید 
گاز طبیعــی  کــوره بــه  منتظــری و اصفهــان از نفــت 
دو  در  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  گذشــته  ســال  دو  طــی 
گاز طبیعــی در دو نیــروگاه  ســال اخیــر بــا جایگزینــی 
صدهــا  ورود  از  مایــع  ســوخت  جــای  بــه  اصفهــان 
پیشــگیری کانشــهر  ایــن  هــوای  بــه  آالینــده   ُتــن 

 شد.
گفتــه وی، بــا تــاش زیــاد در ســال 93 بیــش از  بــه 
جایگزیــن  طبیعــی  گاز  مکعــب  متــر  میلیــارد  چهــار 
چهــار میلیــارد لیتــر ســوخت مایــع و در ســال 94 نیــز 
جایگزیــن  طبیعــی  گاز  مترمکعــب  میلیــارد  هفــت 
هفــت میلیــارد لیتــر ســوخت مایــع در ایــن دو نیــروگاه 

ــد. ش
گــروی رعایــت   مؤمنــی، رشــد اقتصــادی پایــدار را در 
گفــت:  و  دانســت  زیســت محیطی  مســایل  کامــل 
اجــرای  در  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  تمــام 
بــا  اصفهــان  هــوای  کیفــی  کنتــرل  جامــع  برنامــه 
ــا تمرکــز  محوریــت ســوخت و بهینه ســازی انــرژی و ب
و  مســئول  متحــرک،  و  ثابــت  آالینــده  منابــع  بــر 

هســتند.  موظــف 
گاز اســتان اصفهــان بــا اشــاره  مدیــر عامــل شــرکت 
گاز اســتان، نقــش مؤثــری در افزایــش  کــرد:  شــرکت 
ک از 55 روز در ســال 93  تعــداد روزهــای هــوای پــا
هــوای  روز   180 از  بیــش  و   92 ســال  بــه  نســبت 
کانشــهر اصفهــان داشــته ک در ســال جــاری در   پــا

 است. 
کنتــرل موتورخانه هــای حرارتــی  ح  گفــت: طــر وی 
گذاری  گازرســانی بــه 153 جایــگاه CNG، وا مرکــزی، 
اســتقرار  دولــت،  پیشــخوان  دفاتــر  بــه  خدمــات 
اســتاندارد  و  پســماند  جامــع  مدیریــت  سیســتم 
 ایــزو 50001 بــرای حفــظ محیــط زیســت اجــرا شــده

 است. 
شــهر،   103 بــه  گازرســانی  گفــت:  مؤمنــی 
بــا  درخــت  اصلــه  هــزاران  قطــع  از  پیشــگیری 
در  روســتا   257 هــزار  یــک  از  بیــش  بــه  گازرســانی 
اصلــه  هــزاران  قطــع  از  پیشــگیری  اســتان،  ســطح 
اداری  اتوماســیون  سیســتم  اســتقرار  بــا  درخــت 
 45 بــه  گازرســانی  بــا  هــوا  آلودگــی  از  پیشــگیری  و 
از 7 هــزار واحــد صنعتــی  شــهرک صنعتــی و بیــش 
ایفــا  هــوا  آلودگــی  کاهــش  در  بســزایی   نقــش 

کرده است.

اخبار کوتاه

ــاغ سیاســت های  ــا دومیــن ســالگرد اب ــای وطــن: همزمــان ب کیمی
فرماندهــی  ســتاد  تشــکیل  دالیــل  مقاومتــی،  اقتصــاد  کلــی 
ربیــع خبرگــزاری  گــزارش  بــه  شــد.  تشــریح   اقتصادمقاومتــی 

برنامــه ای  مبانــی  هم اندیشــی  آییــن  در  حســن بیگی  ابراهیــم 
ابــاغ  ســالروز  بــا  همزمــان  کــه  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی در دانشــگاه دفــاع ملــی برگــزار  سیاســت های 
گفــت: تاخیــر در اجــرای اقتصــاد مقاومتــی، خســارت در همــه  شــد، 
کشــور بــه خصــوص در بخــش اقتصــادی را درپــی  بخش هــای 
دارد. رییــس دانشــگاه عالــی دفــاع ملــی افــزود: جهــش اساســی در 
طــول برنامــه ششــم توســعه بــرای اجرایــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی 
اقدامــات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  اســت.  ضــروری  کشــور  در 
انجــام شــده از ســوی دســتگاه های اجرایــی بــرای سیاســت های 
اســت،  نداشــته  را  الزم  کفایــت  کنــون  تا مقاومتــی  اقتصــاد  کلــی 
براســاس  بایــد  توســعه  ششــم  برنامــه  اهــداف  اظهارداشــت:  
کلــی اقتصــاد مقاومتــی اجرایــی و در آن تکلیــف هــر  سیاســت های 
کنتــرل بــر آن هــا تعییــن  کار نظــارت و  بخشــی مشــخص و ســاز و 
شــود. حســن بیگــی، برخــورد فعاالنــه و جــدی بــا سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی از ســوی دســتگاه های مجــری را ضــروری 
کــرد: اجــرای اقتصــاد مقاومتــی بایــد بــه صــورت  دانســت و تصریــح 
دانش بنیــان بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی و مردمی ســازی اقتصــاد 

انجــام شــود.
  دالیل تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی

ــاد  ــس امــور شــورای اقتص ــال، مجتبــی خالصــی، ریی در همیــن ح

گفــت:  ایــن مراســم  کشــور در  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــا هــدف تحقــق برنامــه ملــی 
اســت.  شــده  تشــکیل  کشــور  در  مقاومتــی  اقتصــاد  در  مصــوب 
بــا مبنــای اقتصــاد مقاومتــی  وی افــزود: برنامــه ششــم توســعه 
ایــن  در  کــه  شــده  تنظیــم  و  تهیــه  باالدســتی  ســند  عنــوان  بــه 
گانــه  جهــت بــرای انطبــاق سیاســت ها بــه صــورت یــک ســند جدا

کلــی اقتصــاد  ســند تطبیــق برنامــه ششــم توســعه بــا سیاســت های 
مقاومتی تشــکیل شــده اســت. رییس امور شــورای اقتصاد سازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور بــا اشــاره بــه ضــرورت هماهنگی ســه 

ــاد  ــی اقتص کل ــت های  ــدن سیاس ــی ش ــه اجرای ــک ب کم ــرای  ــوه ب ق
کــرد: رشــد پویــا و بهبــود شــاخص های مقاومــت  مقاومتــی تصریــح 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی  اقتصــادی، هــدف اصلــی سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــه  اســت. خالصــی افــزود: سیاســت های 
ســه قــوه ابــاغ شــده اســت و بایــد قــوه مقننــه، مجریــه و قضاییــه بــا 

کننــد. همــکاری یکدیگــر ایــن سیاســت ها را محقــق 
  اقتصاد؛ پاشنه آشیل چشم انداز ۲۰ ساله

فرماندهــی  ســتاد  عضــو  آقامحمــدی،  علــی  همچنیــن 
اقتصادمقاومتــی گفــت: حــوزه اقتصادی، پاشــنه آشــیل چشــم انداز 

گذشــته،  کشــور اســت و بــا شــیوه های یــک دهــه  توســعه ۲۰ســاله 
نمی تــوان بــه اهــداف مدنظــر ایــن ســند راهبــردی و اســتراتژیک 
ــا بیــان اینکــه ضعــف اصلــی ســند چشــم انداز  دســت یافــت. وی ب
گفــت: پیشــبرد امــور بــا  کشــور در حــوزه اقتصــادی اســت  توســعه 
ــه ۴۰ درصــد  کشــور را ب گذشــته، در نهایــت  شــیوه های یــک دهــه 
اهــداف ســند چشــم انداز ســوق می دهــد. آقامحمــدی بــا اشــاره 
ــه منظــور حفــظ امنیــت،  ــد ب ــرد: بای ک کیــد  ــه تحــوالت منطقــه تا ب
کشــور، در منطقــه فعــال و  ک  ارتقــای رشــد اقتصــادی و حفــظ خــا
محــور باشــیم و بــه رشــد اقتصــادی هشــت درصــدی دســت یابیــم. 
در ادامــه مرتضــی نبــوی، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
اظهــار داشــت: دســتیابی بــه جایــگاه نخســت اقتصــادی و علمی در 
اســت.  افــق ۱۴۰۴ طراحــی شــده  کشــور در  چشــم انداز ۲۰ســاله 
کــه  اســت  مســئله ای  اقتصــاد  بــودن  دانش بنیــان  افــزود:  وی 
ــع  ــت مناب ــوان از محدودی ــا بت ــه دارد ت ــن زمین ــی در ای ــش اساس نق
ج شــد. ایــن عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت  اقتصــادی نیــز خــار
نظــام افــزود: طراحــی برنامه هــای پنج ســاله بــرای دســتیابی بــه 
کــی  گرفتــه اســت؛ امــا شــواهد حا کار قــرار  افــق چشــم انداز در دســتور 
اســت ایــن برنامه هــا نتوانســته تامین کننــده اهــداف مدنظــر باشــد 
تامین کننــده  نیــز  یکســاله  برنامه هــای  عنــوان  بــه  بودجه هــا  و 
کــه در  کلــی اســت  اهــداف نبــوده اســت. ایــن مســئله یــک اشــکال 
کشــور وجــود دارد و در ایــن زمینــه نیــاز اســت  نظــام تصمیم گیــری 
کان و فراتــر از قــوای ســه گانه، نظــارت بــر بودجه هــا و  تــا در ســطح 

ــد. ــته باش ــود داش ــاله وج ــج س ــای پن برنامه ه

دالیل تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشریح شد؛

اجرای اقتصاد مقاومتی به صورت دانش بنیان 

گفــت:  کل امــور تشــکل های اتــاق بازرگانــی ایــران  مدیــر 
کارآفریــن نیســت و بیشــتر  کشــور  متاســفانه نظــام آموزشــی 
کارمندپــرور دارد؛ ایــن نــوع نــگاه یکــی از آســیب های  نــگاه 

از  کشــور  همه جانبــه  توســعه  بــرای  جــدی 
جملــه در حــوزه اقتصــاد بــه شــمار مــی رود. 
از  کشــور  اقتصــاد  صحیــح  توســعه  مســیر 
کارآفرینــی  ســرمایه گذاری بــر روی حوزه هــای 
بــراری  ابــاذر  اســت.  امکان پذیــر  جوانــان  و 
افــزود: الزم اســت در توســعه صحیــح اقتصــاد 
کــه تغییــر در وضــع موجــود  کارآفرینــی  کشــور از 

ببریــم.  بهــره  گذشــته  از  بیــش  ســرمایه گذاری  بــا  اســت، 
کــه می تواننــد بــا  کســانی هســتند  کــرد: جوانــان  وی اضافــه 
ــرای توســعه  کارآفرینــی را ب کاری،  گذاشــتن محافظــه  ــار  کن
گروهــی شــکل دهنــد.  کشــور بــه صــورت انفــرادی و  اقتصــاد 
کارآفرینــی  کنــون ضعــف در حــوزه فعــال شــدن  گفــت: ا وی 

کشــور داریــم و علــت آن بــه نظــام آموزشــی برمی گــردد  در 
اســت.  شــده  ســرمایه گذاری  حــوزه  ایــن  در  کمتــر  کــه 
ــه درد  ــور ب کش ــدارس  ــی م ــروز خروج ــرد: ام ک ــه  ــراری اضاف ب
بایــد  و  نمی خــورد  اقتصــادی  بنگاه هــای 
نــگاه ویــژه در اصــاح آن و بــرای بــه خدمــت 
گرفتــن ایــن نیــروی انســانی در حــوزه مزبــور، 
گفــت:  وی  شــود.  تــاش  و  برنامه ریــزی 
کنیــم  برنامه ریــزی  و  تــاش  بایــد  مــا  همــه 
تــا فرهنــگ تفکــر و ایــده نــو را بــرای توســعه 
عملیاتــی  کشــور  مختلــف  حوزه هــای  در 
کنونــی، اقتصــادی  کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط 
گفــت: متاســفانه عــده ای ورود  بحرانــی را در اختیــار داریــم، 
کــه پــس از برجــام افزایــش  کشــور  هیئت هــای خارجــی را بــه 
یافتــه، آســیب می داننــد؛ در عیــن حــال ورود هیئــت خارجی 
ــا ِصــرف تجــارت باشــد، از نظــر مــا هــم آســیب اســت. گــر ب ا

کرد: کید  مدیرکل امور تشکل های اتاق بازرگانی ایران تا
کشور کارمندپرور آسیبی جدی به اقتصاد  نگاه 

 کارشناســان می گوینــد هیئت هــای اقتصــادی خارجی در 
یــک مــاه گذشــته بــرای فروش تولیداتشــان در ایــران به رقابت 
کــه انجــام می دهیــم،  افتاده انــد و مــا فعــا بــا هــر خریــدی 

کمــک می کنیــم تــا جوانــان آن هــا بیــکار نمانند. 
کشــور در دوران پســابرجام قــرار دارد و در مــدت 
کــه از توافقــات هســته ای می گــذرد،  کوتاهــی 
یــا مقامــات ایرانــی از جملــه رییــس جمهــور بــه 
ســفر خارجــی رفته انــد یــا هیئت هــای خارجــی از 
کشــورها ماننــد چیــن بــه ایــران آمده انــد.  برخــی 
تصــور  خارجی هــا  کارشناســان،  عقیــده  بــه 

می کننــد در شــرایط جدیــد بــازاری بکــر و دســت نخورده بــرای 
آن هــا فراهــم شــده اســت تــا بتواننــد محصــوالت و تولیــدات 
کننــد و بــه فــروش برســانند؛ بــا ایــن فکــر و  خــود را وارد آن 
بــا یکدیگــر قــرار دارنــد و  ایــده، آن هــا در رقابــت تنگاتنگــی 
گــر دیــر بجنبنــد، حتمــا  کــه ا نگــران ایــن موضــوع هســتند 

گــوی ســبقت را از آن هــا خواهــد ربــود و امــکان  کشــور دیگــری 
فعالیــت اقتصــادی و فــروش تولیداتشــان بــه ایــران عملــی 
ــه در دوره پــس  ک ــر ایــن اســت  ــد تصــور ب نخواهــد شــد. هرچن
ــد  ــی بای ــرمایه گذاران خارج ــا، س ــو تحریم ه از لغ
مختلــف  بخش هــای  در  و  شــوند  کشــور  وارد 
یــک  در  کــه  آنچــه  امــا  کننــد؛  ســرمایه گذاری 
می کنــد خودنمایــی  بیشــتر  گذشــته   مــاه 
کشــورهای  و  اروپایی هــا  غربی هــا،  تــاش 
آســیایی بــرای فــروش محصوالتشــان بــه ایــران 
ــه  ــرایط و ادام ــن ش ــن در ای ــت. بنابرای ــوده اس ب
پســابرجام  از  انتظــار داشــت چیــزی  آینــده نمی تــوان  آن در 
عایــد جوانــان ایرانــی شــود؛ چــون وقتــی مــا خریدهــای بزرگــی 
ــان  ــرای جوان از اروپایی هــا انجــام می دهیــم، یعنــی در واقــع ب
کــرده ایــم و جوانــان مــا همچنــان در  آن هــا اشــتغال ایجــاد 

کار باقــی خواهنــد مانــد. صــف تقاضــا بــرای 

قیمت دوربین عکاسی )تومان(

اقتصـــاد حتما بخوانید!3
ـــمـــاره 97اشتغالزایی برای خارجی ها رونق گرفت ســـــال دوم          ݡسݒ

گاز از آزادســازی بخشــی از تجهیــزات صنعــت  یــک مقــام مســئول در شــرکت 
گاز در جنــوب ایــران توســط  گاز متعلــق بــه یکــی از پاالیشــگاه های بــزرگ 
خبرنــگاران  جمــع  در  داد. هادی هاشــم زاده فرهنگ  خبــر  کانــادا  دولــت 
بــه  گاز متعلــق  از تجهیــزات صنعــت  آزادســازی بخشــی  دربــاره جزییــات 
کانــادا  گاز در جنــوب ایــران توســط دولــت  یکــی از پاالیشــگاه های بــزرگ 
شــرکت  بــه  متعلــق  فجرجــم،  گاز  پاالیشــگاه  تمامی توربین هــای  گفــت: 
ــا  ــی از توربین ه ــی یک ــرات اساس ــرای تعمی ــه ب ک ــت  ــس اس ــز« انگلی »رویزروی
کانــادا بــه دلیــل شــرایط تحریــم حاضــر بــه  کانــادا ارســال شــد؛ امــا دولــت  بــه 
گاز  گازی نشــد. مدیــر عامــل پاالیشــگاه  آزادســازی و پــس دادن ایــن توربیــن 
ــا ــو تحریم ه ــا لغ ــل و ب ــه قب ــد هفت ــود چن ــن وج ــا ای ــرد: ب ک ــح  ــم تصری  فجرج

کانادا رفع توقیف شــد.  این تجهیزات گازی توســط 
ــن  ــون ای کن ــه هم ا ــر اینک ــد ب کی ــا تا گاز ب ــی  ــرکت مل ــئول در ش ــام مس ــن مق ای
توربیــن رفــع توقیــف شــده بــه بندرعبــاس ارســال شــده اســت، اظهــار داشــت: 
پاالیشــگاه  بــه  نوسازی شــده  و  بازســازی  گازی  توربیــن  ایــن  بــه زودی 
کشــور انتقــال داده خواهــد شــد. پاالیشــگاه فجــر جــم بــا  فجرجــم در جنــوب 
گاز طبیعــی، پــس از  ظرفیــت پاالیــش روزانــه ۱۲۰ تــا ۱۲۵ میلیــون متــر مکعــب 

گاز ایــران اســت. گازی پــارس جنوبــی بزرگ تریــن پاالیشــگاه  مجتمــع 

یــک مقــام مســئول در وزارت جهــاد بــا بیــان اینکــه ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا 
کاال و ارز در میادیــن و بــازار بــا عرضــه میوه هــای قاچــاق برخــورد می کنــد  قاچــاق 
دفتــر  کل  مدیــر  شــوند.  امحــا  بایــد  قطعــا  قاچــاق  محصــوالت  ایــن  گفــت: 
کنــش بــه  گرمســری و نیمه گرمســیری وزارت جهادکشــاورزی در وا میوه هــای 
ورود غیرقانونــی و قاچــاق مرکبــات خارجــی بــه بــازار میــوه داخــل اظهارداشــت: 
کســتان وارد شــده اســت و در میادیــن دیــده  اخیــرا مقــداری نارنگــی هــم از پا
می شــود؛ امــا حجــم آن چنــدان زیــاد نیســت؛ ضمــن اینکــه ســتاد مبــارزه بــا 
کشــاورزی  ــاد  ــا وزارت جه ــت و ب ــرده اس ک ــرا ورود  ــن ماج ــه ای کاال و ارز ب ــاق  قاچ
در ایــن زمینــه همــکاری و بــه خوبــی بــا ایــن مســئله برخــورد می کنــد. ابوالقاســم 
کاال و ارز در  ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک ــئوالن س ــرد: مس ک ــح  ــن پور تصری حس
کردنــد و مانــع عرضــه ایــن محصــوالت شــدند.  میادیــن و بــازار میــوه حضــور پیــدا 
کردنــد و خوشــبختانه ماجــرا  کار را متوقــف  کنــون در بســیاری از نقــاط ایــن  هــم ا
کرده انــد  گاهــی پیــدا  کنتــرل اســت. وی بــا بیــان اینکــه مــردم در ایــن زمینــه آ در 
کیفیــت و  گفــت: پرتقال هــای داخلــی  دربــاره وضعیــت پرتقال هــای قاچــاق 
قیمــت بســیار خــوب و مناســبی دارنــد؛ بنابرایــن مــردم چنــدان رغبتــی بــه خریــد 
انــواع خارجــی آن ندارنــد؛ ضمــن اینکــه حجــم واردات آن نیــز چشــم گیر نیســت؛ 

امــا همیــن انــدازه هــم نبایــد وارد شــود.

رییــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای بــا بیــان اینکــه میــزان 
جرایــم راهنمایــی و رانندگــی در ایــران در مقایســه بــا کل دنیــا بســیار ناچیز 

کــم جرایــم، تاثیرگــذاری خــود را از دســت داده اســت. گفــت: رقــم  اســت، 
ســامان های  اول  فــاز  از  بهره بــرداری  مراســم  در  کشــاورزیان  داود 
در  اینکــه  بیــان  بــا  جــاده ای،  مــرور  و  عبــور  تخلفــات  ثبــت  هوشــمند 
گزینــه خطــای  تصادفــات رانندگــی عوامــل متعــدد نقــش دارنــد، امــا چهــار 
انســانی، حضــور پلیــس و قانــون، جــاده و خــودرو نقــش تعیین کننــده ای 
کــه دارای یــک  گفــت: راه هــای اصلــی  در تصادفــات رانندگــی دارنــد، 
بانــد رفــت و یــک بانــد برگشــت هســتند، بایــد بــه بزرگــراه و آزادراه تبدیــل 
شــوند؛ الزم اســت نقــاط پرحادثــه رفــع شــوند و تقاطع هــای هم ســطح 
رییــس  می طلبــد.  را  زیــادی  اعتبــار  ایــن  البتــه  شــود؛  غیرهمســطح 
ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای بــا اشــاره بــه اینکــه ســاخت 
ــزود: تبدیــل  ــارد تومــان هزینــه دارد، اف ــا ۵ میلی ــر آزادراه ۴ ت کیلومت یــک 
راه اصلــی بــه بزرگــراه، بیــش از ۱.۵ میلیــارد تومــان اعتبــار می خواهــد؛ امــا 

کمبــود اعتبــارات عمرانــی ایــن پــروژه زمان بــر اســت.  بــا توجــه بــه 
کنــار انگیــزه  وی اظهــار داشــت: حضــور پلیــس و وجــود تجهیــزات در 
کافــی بــرای اعمــال قانــون، بیشــترین ســهم را در ارتقــای ایمنــی دارد.

 کانادا 
کرد گازی ایران را آزاد  تجهیزات توقیفی 

Nikon Coolpix P530 

-24 6D with EF Canon EOS 
IS STM 5.6-3.5/105mm f

Nikon Coolpix P510 

 70-24 + 6D Canon EOS 
L IS 4/f

Nikon Coolpix AW130 

 6D (WG) - Canon EOS 
Body Only

Nikon Coolpix AW120 

6D Body Canon EOS 

 Nikon Coolpix AW100 

 5D Mark III Canon EOS 
 4:70mm f-24 DSLR with

 5D Mark III Canon EOS 
Body

 105mm-24 6D Kit Canon EOS 
L IS USM

 5D Mark III Kit Canon EOS 
L 105-24

 5D Mark II Kit Canon EOS 
L 105-24

1DX-Canon EOS 

 790,000

 5,900,000

 950,000

 8,800,000

 1,000,000

 4,300,000

 880,000

 4,450,000

 770,000

 10,200,000

 7,600,000

6,260,000

 9,550,000

 9,380,000

 15,200,000

وی اصفهان دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودر
ی کشــور، یعنــی  وســاز وی اصفهــان در حالــی افتتــاح شــد کــه دو غــول خودر دوازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت خــودر

و و ســایپا، بــه دلیــل نداشــتن محصــول جدیــد در ایــن نمایشــگاه شــرکت نکردنــد. عکــس: ایمنــا ایران خــودر

در قاب تصویر

 آغاز برخورد 
با عرضه میوه های قاچاق

 رقم جرایم رانندگی در ایران 
ناچیز است
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مسایل ایمنی 

  اتصال زمین
)بخش 3(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

کــردن  کاهــش مقاومــت زمیــن بــرای بهینــه  روش هــای 
سیســتم اتصــال زمیــن:

بــه  دســتیابی  جهــت  بلنــد  میله هــای  از  اســتفاده   -  1
زمیــن. مرطــوب  الیه هــای 

2 - اســتفاده از میله هــای مــوازی بــا آرایــش منظــم و وصــل 
انتهــای میلــه در یــك نقطــه به هــادی اتصــال زمیــن.

3- اســتفاده از رس بنتونیــت کــه ایــن مــاده غنــی از کلســیم 
و دارای خاصیــت جــذب آب تــا 5 برابــر وزن خــود اســت و 
پــس از آن15 تــا 30 برابــر حجــم اولیــه اش متــورم می شــود. 
کمی اســیدی  رنــگ طبیعــی ایــن مــاده، قهوه ای زیتونــی و 
اســت. درگذشــته بــه جــای اســتفاده از خــاك بنتونیــت از 
زغــال و نمــك جهــت حفــظ رطوبــت خــاك اســتفاده می شــد؛ 
 ولــی طــی تحقیــق مشــخص شــد زغــال 5 برابــر و نمــك

 7 برابــر بیشــتر از بنتونیــت باعــث خوردگــی فلــز می شــود 
بنتونیــت  از  اســتفاده  اهمیــت  بــر  موضــوع  ایــن  و 
می افزایــد. پــس از آنکــه زمیــن از نظــر فیزیکــی و جغرافیــا 
ــه شــرایط، از یکــی از  و دیگــر جوانــب بررســی شــد، بســته ب
الکترودهــای میلــه ای ،صفحــه ای و نــواری جهــت اجــرای 

می شــود.  اســتفاده  ارت 
از  الکترودهــا  ایــن  کاپرولــد:  یــا  1-الکترودهــای میلــه ای 
میله هــای فــوالدی بــه طــول 1/5 تــا 3 متــر ، قطــر 12 تــا 
کاهــش خوردگــی  16 میلیمتــر طراحــی می شــود و جهــت 
ــه ای از  ــا الی ــه را ب ک، ســطح روی میل ــه در رطوبــت خــا میل
فلــز مــس می پوشــانند. مــوارد اســتفاده ایــن الکتردهــا در 
کشــاورزی و رســی می باشــد. ضمنــا اجــرای ارت  زمین هــای 
کمتــر اســت.  بــا الکترودهــای میلــه آســان تر و دارای هزینــه 
کــه از صفحه ای  2-نــوع دیگــر الکترودهــا صفحه ای اســت 
بــا ابعــاد  50 *50 ســانتیمتر   ضخامــت 2 میلیمتــر و از مــس 
مــوارد  اســت؛  شــده  تشــکیل  درصــد   99/9 خلــوص  بــا 
اســتفاده آن در زمین هــای شــنی و ســنگاخی اســت  و در 
زمــان اجــرای صفحــه بــه صــورت افقــی یــا عمــودی در چــاه 
ارت قــرار   می گیــرد؛ الزم بــه ذکــر اســت هزینه هــای اجــرا در 

ایــن نــوع، بــه نســبت دیگــر الکترودهــا بیشــتر  اســت.
کــه  3-نــوع ســوم، الکترودهــای تســمه ای یــا نــواری اســت 
مــوارد اســتفاده آن در زمین هــای صخــره ای اســت. در ایــن 
روش، تســمه در عمــق 60 ســانتیمتر زمینــی قــرار می گیــرد و 
ــی  کانال ــح  ــا مصال کــه امــکان حفــاری نباشــد، ب در صورتــی 
احــداث  و تســمه داخــل آن خوابانــده می شــود و روی آن 
ــورت  ــه ص ــل آن ب ــد و داخ ــر می  کنن ــت پ ک بنتونی ــا ــا خ را ب

مصنوعــی مرطــوب نگــه داشــته می شــود .
اســت  نیــاز  زمیــن موثــر،  اتصــال  بــرای داشــتن سیســتم 
دســتورالعمل های احــداث آن بــه درســتی اجــرا شــود. یکــی 
از مــوارد اصلــی، اتصــال صحیــح  هــادی ارت بــه الکتــرود 

کــه بــه ســه طریــق امــکان پذیــر اســت: می باشــد 
1-استفاده جوش کدولد 

2-استفاده از کابلشو 
3-استفاده از کلمپ

الکتــرود  نزدیکــی  در  رطوبــت  وجــود  لــزوم  بــه  توجــه  بــا 
گزینــه  جهــت اتصال هــادی بــه الکتــرود اســتفاده  بهتریــن 
کــه در ایــن اتصــال  ــد اســت؛ بــه ایــن دلیــل  کدول از جــوش 
طــی فراینــد خــاص، ذرات مــس در یــک قالــب مخصــوص 
ریختــه  الکتــرود  بــر روی  و  مــذاب درمی آیــد  بــه صــورت 
زمیــن  اتصــال  مفیــد  عمــر  افزایــش  باعــث  و  می شــود 

می شــود.
کــه  هــادی اتصــال زمیــن: این هــادی، وســیله ای اســت 
ارتبــاط الکتریکــی بیــن الکتــرود و قســمتی از سیســتم یــا 
ــه شــبکه زمیــن وصــل  کــه قــرار اســت ب ــه تجهیــزات را  بدن

شــود، فراهــم می کنــد. 

گره بیکاری را بازنکرد؛ پسابرجام 
رونق اشتغالزایی برای خارجی ها 

صنعت

پنجم اسفندماه برگزار می شود:

بررسی وضعیت صنعت نساجی 
در پساتحریم در اصفهان

کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی اصفهــان  نایب رییــس 
از برگــزاری همایــش بررســی وضعیــت صنعــت نســاجی بــا 
ــت در  ــن صنع ــئوالن ای ــت و مس ــر صنع ــاون وزی ــور مع حض
روز پنجــم اســفندماه در اتــاق بازرگانــی اصفهــان خبــر داد.

 مجتبی مااحمدی در هفتمین جلســه کمیســیون صنایع 
کــرد: ایــن همایــش به بررســی نقش  اتــاق اصفهــان، اظهــار 
کشــور و  و جایــگاه اســتان اصفهــان در صنعــت نســاجی 
فرصت هــای و تهدیدهــای ایــن صنعــت دیرینــه در دوران 

پســاتحریم می پــردازد. 
کــرد: صنعــت نســاجی اســتان اصفهــان،  وی خاطــر نشــان 
صنایعــی  اثرگذارتریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه 
کــه طــی 100 ســال اخیــر همــواره جایــگاه ویــژه ای  اســت 
کشــور داشــته اســت. نایب رییــس  اســتان و  در صنعــت 
ادامــه  در  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  صنایــع  کمیســیون 
واحدهــای  از  دقیــق  اطاعــات  بانــک  ایجــاد  خواســتار 
و  آنــان  بیــن  هم افزایــی  ایجــاد  بــرای  اســتان  صنعتــی 
شــد.  بخــش  هــر  تهدیدهــای  و  فرصت هــا  شناســایی 
جلســه  ایــن  در  نیــز  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
بایــد  پســاتحریم  دوران  از  اقتصــادی  فعــاالن  گفــت: 
کننــد. ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی بازاریابــی  اســتفاده 
ــازار بیــن الملــل  را مؤلفــه مهــم بنگاه هــای اقتصــادی در ب
برشــمرد و افــزود: اتــاق بازرگانــی اصفهــان آمــاده اســت بــه 
کشــورها اعــزام گروهــی هیئت هــای بازاریابــی بــه   صــورت 

 دارد. وی آمــوزش را یکــی از ارکان مهــم اتــاق بازرگانــی 
کــرد: برگــزاری همایش هــا و دوره هــای  برشــمرد و اظهــار 
هیئــت  کیــد  تا مــورد  اتــاق  جدیــد  دوره  در  آموزشــی 

اســت. نماینــدگان 



پیگیری وضعیت پروژه راه آهن 
اصفهان – شهرکرد – اهواز 

اجــرای  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
از  اهــواز،   – شــهرکرد   – اصفهــان  راه آهــن  پــروژه 

شــد. پیگیــری  شهرســازی  و  راه  وزارت  طریــق 
روابــط  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
دشــتكی  ســلیمانی  قاســم  عمومی اســتانداری، 
ــر راه  ــان وزی ــر و معاون ــا وزی ــرد: در نشســت ب ک ــد  کی تا
ملــی  پــروژه  ایــن  اجــرای  وضعیــت  شهرســازی،  و 

شــد. بررســی 
پروژه هایــی  تكمیــل  و  اجــرا  افــزود: همچنیــن  وی 
ماننــد آزادراه لــردگان - خوزســتان، تجهیــز نــاوگان 
تكمیــل  و  روســتایی  راه هــای  بازســازی  راهــداری، 
وبررســی  ح  طــر شــهرکرد   - زرین شــهر   آزادراه 

شد.
بــا  نشســت  ایــن  در  افــزود:  دشــتكی  ســلیمانی 
توجــه بــه زیرســاخت های موجــود در برخــی نقــاط 
راه هــای  توســعه  بــر  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
محورهــای  ارتقــای  و  اســتان  ایــن  ارتباطــی 
کیــد  تا هم جــوار  اســتان های  بــا   مواصالتــی 

شد.
دیگــری  گانــه  جدا نشســت  در  کــرد:  تصریــح  وی 
ســازمان  رییــس  و  رییس جمهــوری  معــاون  بــا 
کشــور کشــور، معــاون وزیــر   حفاظــت محیــط زیســت 
و  اصفهــان  بختیــاری،  و  چهارمحــال  اســتانداران 
کهگیلویــه و بویراحمــد، نماینــده مقیــم ســازمان ملــل 
ــدار  کلیــات تفاهم نامــه توســعه پای ــران،  متحــد در ای

گــرس بــه امضــا رســید. زا
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان داشــت: در 
ایــن نشســت، قــرار شــد تــا بــرای بازبینــی و اصــالح 
الزم  اقدامــات  تفاهم نامــه  ایــن  بندهــای  برخــی 

گیــرد. صــورت 
دیگــری  نشســت  در  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  وی 
ســازمان  رییــس  و  رییس جمهــوری  معــاون  بــا 
ح هــا و اعتبــارات  کشــور، طر مدیریــت و برنامه ریــزی 
بــا  مرتبــط  برنامه هــای  و  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ســفر دکتــر نوبخــت بــه اســتان پیگیــری شــد.
تخصیــص  داشــت:  عنــوان  دشــتكی  ســلیمانی 
مــاده  محــل  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  اعتبــارات 
اختصــاص  توســعه،  پنجــم  برنامــه  قانــون   ۱۸۰
زیرســاخت های  ایجــاد  بــرای  ریــال  میلیــارد   8
و  شــیخ علیخان  آبشــار  کانــون  و  گردشــگری 
مصلــی  ســاختمان  تكمیــل  بــرای  کمــك  دریافــت 
 بــزرگ امــام خمینــی )ره( شــهرکرد در ایــن نشســت 

بررسی شد.

شهر کرد

افتتاح دفتر انجمن سوخت های 
زیستی در دانشگاه صنعتی اصفهان

هــدف  بــا  ایــران  زیســتی  ســوخت های  انجمــن  دفتــر 
کشــور در زمینــه ســوخت های  مدیریــت اســتان های مرکــزی 
زیســتی در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان افتتــاح شــد. انجمــن 
نظــر  زیــر  نهــاد  مــردم  ســازمان  یــک  زیســتی  ســوخت های 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اســت. رییــس انجمــن 
گفــت: ایــن  ســوخت های زیســتی ایــران دربــاره ایــن دفتــر 
برقــرار  اتانــول  تولیدکننــدگان  بــا  خوبــی  ارتبــاط  انجمــن، 
ــه عنــوان یكــی  ــز، ب می کنــد و دانشــگاه صنعتــی اصفهــان نی
ســوخت های  و  مهندســی  در  پیشــرو  دانشــگاه های  از 
کــرد.  زیســتی در ایــن زمینــه، نقــش موثــری را ایفــا خواهــد 
میثــم طباطبایــی بــا بیــان اینكــه اتانــول، متانــول و بوتانــول 
می تواننــد  کــه  هســتند  زیســتی  الكل هــای  انــواع  زیســتی، 
بــر  الكل هــا،  ایــن  کــرد:  تصریــح  شــوند،  بنزیــن  جایگزیــن 
حســب درصدهــای مختلــف بــا بنزیــن مخلــوط و بــه عنــوان 
ــر  ــر تاثی ــن ام ــه ای ک ــوند  ــتفاده می ش ــتی اس ــوخت های زیس س

کاهــش آلودگــی هــوا خواهــد داشــت. بســزایی در 

 بهره مندی  بیش از 4 هزار نفر دیگر 
 از روستاییان استان اصفهان  

از آب شرب سالم
گــزارش روابــط عمومــی  شــرکت آب و فاضــالب روســتایی  بــه 
روســتایی  آب رســانی  پروژه هــای  اصفهــان،  اســتان 
حضــور  بــا  ســمیرم  و  اردســتان  ناییــن،  شهرســتان های 
مســئوالن اســتانی و شهرســتان ها افتتــاح و بهره بــرداری از 

اغــاز شــد. آن هــا 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان اصفهان 
ــام ســی و هفتمیــن ســالروز  پیــروزی شــكوهمند  گفــت:  در ای
انقــالب اســالمی  ایــران، پروژه هــای آب رســانی بــه روســتاهای 
اســتان اصفهــان، در قالــب 3 مجتمــع آب رســانی روســتایی و 
ــرداری  ــه بهره ب ــال ب ــر 20 هــزار میلیــون ری ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب

رســیده اســت.
ایــن  افتتــاح  بــا  افــزود:  قرائتــی  محمدحســین  مهنــدس 
پروژه هــا،  16 روســتای شهرســتان های ناییــن، اردســتان و 
ســمیرم با جمعیتی حدود 4 هزار و 500 نفر از آب شــرب ســالم 

و پایــدار برخــوردار شــده اند.
بــا  ادامــه   اســتان اصفهــان، در  آبفــار  مدیــر عامــل شــرکت 
کلنگ زنــی پــروژه مجتمــع آب رســانی 5 روســتای  اشــاره بــه 
شهرســتان چــادگان در دهــه فجــر ســال جــاری اظهــار داشــت:  
احــداث  کیلومتــر،  طــول 36  بــه  آب  انتقــال  خــط  اجــرای 
7مخــزن بــا حجــم 2 هــزار متــر مكعــب و دبــی 18 لیتــر در 
ثانیــه، احــداث یــک واحــد تصفیه خانــه بــا ظرفیــت 22 لیتــر 
در ثانیــه، احــداث 3 ایســتگاه پمپــاژ آب و ایجــاد اســكله آبگیــر 
ح بــوده و  80 میلیــارد ریــال نیــز  از مراحــل اجــرای ایــن طــر

بــرای انجــام آن بــرآورد شــده اســت.

اخبار کوتاه 

گفــت:  حســنات  جشــنواره  هنــری  مشــاور 

سرویس فرهنگی
زهرا نصیری 

ایجــاد  حســنات  جشــنواره  بعــدی  حرکــت 
نســل های  بــرای  فرهنگی هنــری  مكتــب 
هنرســتان  تاســیس  ماننــد  متعــارف،  قالب هــای  در  آینــده 
درارتبــاط بــا مســایل هنــری بــه ویژه انیمیشــن اســت؛ چــرا که در 
کــه  کشــور، ظرفیت هــای خوبــی در حــوزه پویانمایــی وجــود دارد 

می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.
مهــدی مســعود شــاهی، در نشســت خبــری پنجمیــن جشــنواره 
کوتــاه حســنات اظهارداشــت:  دو مشــخصه بــارز  ملــی فیلــم 
را  حرکتــی  هرگونــه  بــال  دو  هماننــد  کــه  حســنات  جشــنواره 
جشــنواره  ایــن  محتــوای  بحــث  یكــی  می کنــد،  تضمیــن 
کــه از مبانــی و مباحــث معنــوی سرچشــمه می گیــرد و  اســت 
ک حرکــت  کــه معیــار و مــال دیگــری  پرداختــن بــه نیكــوکاری 

اســت. جشــنواره  ایــن  دســت اندرکاران 
تمــام  کــه  اســت  داده  نشــان  تجربــه  داد:  ادامــه  وی 
بــه  کــه  هســتند  ایــن  دنبــال  بــه  جهــان  آزادی خواهــان 
کننــد و ایــران پرچــم دار چنیــن حرکت هــای  کمــک  دیگــران 

اســت. خیرخواهانــه ای 
مســعود شــاهی بااشــاره بــه اینكــه ســینمای مــا بایــد عــاری از 
مباحــث غیراخالقــی و ضدارزش هــا باشــد، بیــان داشــت: ایــن 
و  اســت  مشــهود  حســنات  جشــنواره  در  به خوبــی  ویژگی هــا، 

حرکــت ایــن جشــنواره، می توانــد بــه عنــوان مكتبــی درســینمای 
کــه امروزجــای خالــی آن احســاس می شــود. ح شــود  کشــور مطــر
گفــت: در پنجمیــن جشــنواره حســنات، داورانــی انتخــاب  وی 
کــه در بخــش تعلیــم و تربیــت نقــش اســتادی دارنــد و  شــدند 
خــود از وادی مباحــث اعتقــادی بــه جایــگاه ملــی و جهانــی 

رســیدند. 
وی اصفهــان را دارای جایــگاه  ویــژه در انتقــال فرهنگ برشــمرد 
و گفــت: بــر ایــن اســاس، پیشــنهاد ارتبــاط بــا خواهرخوانده های 
اصفهــان را بــرای برگــزاری جشــنواره حســنات را داده ایــم تــا 
ــزو  ــادی ج ــاظ اعتق ــه لح ــه ب ک ــی را  ــن حرکات ــه چنی ــم دان بتوانی

ــا  بكاریــم. فعالیت هــای عبــادی ماســت، در دنی
کمــک خّیــران  کــه می توانــد بــه     هنــر، بهتریــن ابــزار اســت 

نیک اندیــش بیایــد
حســنات  کوتــاه  فیلــم  ملــی  جشــنواره  رییــس  نیــز  درادامــه 
کمتریــن هزینــه نســبت بــه  کــه بــا  گفــت: جشــنواره حســنات 
جشــنواره های مشــابه اجــرا شــده اســت، ازســوی اداره ارشــاد 
یــا دیگــر نهادهــا برگــزار می شــود. حســین مالیــی اظهــار داشــت: 
مهم تریــن هــدف برگــزاری رویــداد هنــری و فرهنگــی جشــنواره 
حســنات دراصفهــان، ترویــج و پاسداشــت احســان و نیكــوکاری 
کــه می توانــد بــه  کــه هنــر، بهتریــن ابــزاری اســت  اســت؛ چــرا 

کمــک خّیــران نیک اندیــش بیایــد.

کــه ثمــره اصلــی آن هــا  وی بــا بیــان اینكــه خلــق آثــار هنــری 
بــوده، مهم تریــن  بــر مبنــای احســان و نیكــوکاری  تولیداتــی 
هــدف جشــنواره حســنات اســت، افــزود: توجــه بــه امــر انســانی 
کــه در تمامی ادیــان بــه آن ســفارش شــده  خــرد و خیــر جمعــی 
گســترده فعالیت هــای جشــنواره  نیــز جــزو اهــداف و در دامنــه 

گرفتــه اســت.  حســنات قــرار 
کوتــاه حســنات بــا بیــان اینكــه  رییــس جشــنواره ملــی فیلــم 
گرفتــه  اســتقبال خیلــی خوبــی از جشــنواره حســنات صــورت 
کار  بــه  از زمــان شــروع  کــه  گمــان نمی کردیــم  گفــت:  اســت، 
گیــرد؛ بلكــه  جشــنواره حســنات، چنیــن اســتقبالی از آن صــورت 
تنهــا فضایــی محــدود ماننــد اصفهــان را متصوربودیم، امــا امروز 
ــه  ــر ب کــه در جشــنواره پنجــم بیــش از 2 هــزار اث شــاهد هســتیم 

ــال شــده اســت. ــه جشــنواره ارس ــر خان دبی
کــه »زاون قوکاســیان« بــرای  وی ضمــن قدردانــی از زحماتــی 
مانــدگاری و پربــار شــدن جشــنواره حســنات از دور اول تــا چهــارم 
گفــت: خوشــبختانه خــأ نبــود زاون بــا حضــور  متحمــل شــد، 
کــه اســتاد و فــردی الیــق در زمینــه  جنــاب آقــای مســعود شــاهی 
هنر و ســینما هســتند، جبران شــده اســت و امیدواریم جشــنواره 

همــان رونــد قبلــی خــود را ادامــه دهــد.
کمــک  وی ادامــه داد: در دور پنجــم، شــهرداری اصفهــان بــه 
جشــنواره حســنات - بــه لحــاظ مــادی و معنــوی - آمــد و در 

کمک هــای  زمینــه اختصــاص ســالن های نمایــش و همچنیــن 
ــام داد. ــكاری الزم را انج ــنواره، هم ــن جش ــه ای ــادی ب م

کل  کل بهزیســتی اصفهــان، مدیــر  مالیــی اظهارداشــت: اداره 
امــور اجتماعــی اســتانداری و دانشــگاه های اســتان نیــز بــرای 
کرده انــد و امكانــات  حضــور در ایــن جشــنواره اعــالم آمادگــی 
و فعالیت هــای خــودرا بــرای حضــور در ایــن رویــداد فرهنگــی 

دراختیارجشــنواره قــرار داده انــد.

مشاور هنری جشنواره حسنات:

ایران، پرچم دارحرکت های خیرخواهانه  درجهان است 

برنامــه  اینكــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهردار    
ــوب  ــان محس ــهر اصفه ــای ش ــان ۱۴۰۰، قطب نم اصفه
ــات و  گفــت: توزیــع عادالنــه خدمــات و امكان می شــود، 
برنامــه  اولویت هــای  مهم تریــن  از  محرومیت زدایــی، 

اصفهــان ۱۴۰۰ اســت.
علنــی  جلســه  در  جمالی نــژاد  مهــدی   
فوق العــاده شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
اصفهــان  برنامــه  تصویــب  منظــور  بــه  کــه 
۱۴۰۰ و بودجــه ســال ۹۵ شــهر برگــزار شــد 
 ۱۴۰۰ اصفهــان  برنامــه  داشــت:  اظهــار 
کــه  کهن شــهر اصفهــان اســت  ع دوبــاره  طلــو

ســپیده دم آن در آســتانه انتخابــات بــا بودجــه ســال ۹۵ 
می شــود.  اجــرا 

 ۱۴۰۰ اصفهــان  برنامــه  اینكــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
می شــود  محســوب  اصفهــان  شــهر  قطب نمــای 
و  امكانــات  و  خدمــات  عادالنــه  توزیــع  افــزود: 

برنامــه  اولویت هــای  مهم تریــن  از  محرومیت زدایــی، 
اصفهــان ۱۴۰۰ اســت.  شــهردار اصفهــان اظهــار داشــت: 
عمومــی نقــل  و  حمــل  تقویــت  آالینده هــا،   کاهــش 
گردشــگری  اولویــت  بــا  مشــارکت ها  و  ســرمایه گذاری 
بــا  ســازگار  زیرســاخت های  توســعه 
محیــط زیســت، روان ســازی عبــور و مــرور 
و ارتقــای فرهنــگ شــهروندی، از دیگــر 
 ۱۴۰۰ اصفهــان  برنامــه  اولویت هــای 

اســت.
پنج ســاله  برنامــه  ویژگی هــای  بــه  وی 
بــه  حرکــت  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  شــهر 
ســمت پیامدمحــوری بــه جــای اقدام محــوری، حرکــت 
بــه ســمت برنامه ریــزی شــهری و منطقــه ای، حرکــت 
و  رصــد  مــردم،  مشــارکت  بــا  شــهر  توســعه  ســمت  بــه 
 ارزیابــی عملكردهــا در دو ســطح راهبــردی و عملیاتــی

از ویژگی های برنامه اصفهان ۱۴۰۰ است.

ح  کرمــان، مهم تریــن و بزرگ تریــن طــر پــروژه میــدان آزادی 
کرمــان طــی دهه هــای اخیــر اســت؛ پــروژه ای  عمــران شــهری 
کار بــرای مــردم  کنــار زمــان اجــرای  کمیــت آن در  کیفیــت و  کــه 
کرمــان، بــه  کنــون شــهر  کرمــان اهمیــت دوچنــدان دارد. هم ا

ح هــای عمرانــی  کارگاهــی بــزرگ بــرای اجــرای طر
ــه مــردم ایــن شــهر  ک تبدیــل  شــده اســت؛ چیــزی 
دارنــد. عقب ماندگــی شــهر  عــادت  آن  بــه  کمتــر 
کرمــان درزمینــه مبلمــان و عمــران شــهری، امــری 
کــه  به طــوری  اســت؛  انكارنشــدنی  و  مشــهود 
بســیاری از زیرســاخت های شــهری این کالن شــهر 
ســال ها قدمــت دارد و تحــول و به روزرســانی ایــن 

ح هــا، از اهمیــت فوق العــاده بــرای ســیر توســعه ای شــهر  طر
کرمــان  کرمــان برخــوردار اســت. در همیــن راســتا، شــهرداری 
و  اســتانداری  بــا همــكاری  و  متعــدد  پروژه هــای  تعریــف  بــا 
ــهر را  ــن ش ــد دارد ای ــا قص ــرارگاه خاتم االنبی ــوان ق ــری ت به کارگی
متحــول کنــد. ایــن روزهــا در بیشــتر خیابان هــای شــهر کرمــان، 

پل هــای  احــداث  اجراســت؛  حــال  در  عمرانــی  پروژه هــای 
بوســتان ها،  احــداث  خیابان هــا،  تعریــض  غیرهم ســطح، 
بــرای  ســرمایه  جــذب  شــهری،  متــروی  تله کابیــن،  اجــرای 
کــز تجــاری و تفریحــی بــزرگ و... بــا هــدف تحــول  احــداث مرا
نشــان دهنده  قدیمی شــهر،  ســاختار  در 
کــه در قفــل عمــران شــهری  کلیــدی اســت 
کرمــان چرخیــده اســت. میــدان  کهنــه شــهر 
رفت وآمدتریــن  پــر  و  بزرگ تریــن  آزادی 
کرمــان درزمینــه حمل ونقــل شــهری  میــدان 
ح  کــه قبــل از اجــرای طــر اســت؛ به طــوری 
عمرانــی، ۶۰ درصــد از بــار حمل ونقــل کرمــان 
را بــه دوش می کشــید؛ امــا طراحــی قدیمــی و افزایــش ترافیــک 
ح جدیــد در ایــن منطقــه را ضــروری کــرد.  در کرمــان اجــرای طــر
جنــوب  عمرانــی  ح هــای  طر بزرگ تریــن  از  یكــی  نهایــت  در 
کــه  کلیــد خــورد؛ طرحــی  کرمــان  کشــور در میــدان آزادی  شــرق 

کشــید. اجــرای آن دو ســال طــول خواهــد 

کرمان به پروژه آزادی محرومیت زدایی مهمترین اولویت برنامه اصفهان 1400نگاه خیره مردم 

4در شـهـــر حتما بخوانید!شنبه  1  اسفندماه 139۴
ایران پرچم دارحرکت های خیرخواهانه  درجهان است ـــمـــاره 97 ســـــال دوم        ݡسݒ

دادنامه
شماره   1394/10/15 تنظیم:  یخ  تار   9409970352201577 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر     940936 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980352200815 ونده:  پر
9409980352200815  شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
زند عبداله به  نهایی شماره9409970352201577   خواهان: آقای حسین اکبری فر
ل عبداله اکبری ، پ  نشانی اصفهان: خ کهندژ،  ک 15 جنب تراشکاری جوانی منز
تأمین   .1 ها:  خواسته  المکان   مجهول  نشانی  به  خزائی  اصالن  آقای  خوانده:   6
خواسته 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه چک  4. مطالبه خسارت تأخیر 
یر مبادرت به صدور رأی  تادیه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز

می نماید.
رأی دادگاه

اصالن  آقای  طرفیت  به  عبداله  زند  فر اکبری  حسین  آقای  دعوی  خصوص  در 
فقره  یک  وجه  یال  ر میلیون  پنج  و  هفتاد  مطالبه  خواسته  به  فاضل  زند  فر خزایی 
اشرفی  شعبه  ایران  ملی  بانک  عهده   1394/4/20 مورخه   331800 شماره  به  چک 
زمان  از  تادیه  تأخیر  خسارت  و  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  اصفهانی 
ید خواهان  رسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در سر
اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  سوی  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و 
اینکه دفاع موثر  و  ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
ده است و سایر  و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننمو
ـ   249 مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  دادگاه  بر  خواهان  دعوی  ونده  پر محتویات 
310 ـ 313 قانون تجارت و 198 ـ 199 ـ 303 ـ 305 ـ 306 ـ 502 ـ 515 ـ 519 و 522 قانون 
یه راجع به آن  آئین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفسار
یال بابت اصل  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ر
خسارت  همچنین  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  3145000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته 
یخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی  رسید تا تار یخ سر تاخیر تادیه از تار
و  بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر  بانک مرکزی  از سوی 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  اعالم می نماید. رأی صادره غیابی که ظرف بیست ر

در دادگاه صادر کننده رأی می باشد. ک
یفی 33270 / م الف رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ شر

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/10/10 شماره پر شماره دادنامه: 9409976836600543  تار
یم  مر خانم  خواهان:      940267 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980352500569
زند براتعلی به نشانی  زند حسن با وکالت آقای علی آقاجانی افجدی فر فاضلی فر
یف واقفی ، ساختمان بهمن، طبقه  رگمهر چهار راه نورباران، خ شر اصفهان ـ خ بز
زند احسان اله به نشانی مجهول  وجنی فر وقی بر پایین  خوانده : آقای آرش شار
وجه  دادگاه با عنایت به جامع محتویات  المکان  خواسته: طالق به درخواست ز

ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. پر
رأی دادگاه

زند حسن با وکالت آقای علی آقاجانی  یم فاضلی فر در خصوص دعوی خانم مر
زند احسان اله به خواسته طالق  وجنی فر وقی بر افجدی به طرفیت آقای آرش شار
با استیذان اعمال وکالت به لحاظ تحقق بند )1 و 8 و9( از شرط ضمن العقد نکاح، 
دادگاه با توجه به مفاد سند رسمی نکاحیه شماره ترتیب 2878 مورخ 85/2/7 
ز  وجیت دائمی بین طرفین را محر د علقه ز دفتر ثبت ازدواج شماره 44 اصفهان، وجو
وجین جهت اصالح و سازش  می داند نظربه آنکه تالش و مساعی دادگاه و داوران ز
موثر واقع نگردیده است و با مالحظه صورتجلسه دادرسی مورخه 94/7/26 که 
سال  دو  حداقل  از  ل  منز ترک  و  خوانده  کیفری  محکومیت  مدعی  خواهان  وکیل 
قبل و عدم پرداخت نفقه از جانب وی گردیده و با توجه به اظهارات گواهان تعرفه 

از  شده و عدم حضور و ارائه الیحه از سوی خوانده علیرغم ابالغ وقت دادرسی 
ل از سوی خوانده دادگاه بنا به مراتب و مالحظه  یق نشر آگهی و احراز ترک منز طر
ز دانسته  ونده تحقق بند )8( شرایط ضمن عقد نکاح را محر مجموع محتویات پر
یه مشاور محترم قضایی  و مستندًا به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و نظر
دعوی خواهان مبنی بر استیذان اعمال وکالت در طالق را ثابت دانسته و به خواهان 
اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه و با بذل 200 عدد سکه از 
خلعی  طالق  با  را  د  خو وی  طرف  از  وکالتًا  بذل  قبول  و  شوهرش  به  د  خو صداق 
یخ  مطلقه نماید و اسناد مربوطه به ثبت طالق را امضاء نماید. عده این طالق از تار
ده و رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طالق به عهده مجری  وقوع آن سه طهر بو
د. مدت اعتبار این حکم شش ماه پس از قطعیت دادنامه  صیغه طالق خواهد بو
و  ده  بو مادر  با   86/5/30 متولد  شارمین  نام  به  مشترک  زند  فر حضانت  است. 
د  ل خو زند مشترک را در منز پدر می تواند پنجشنبه هر هفته به مدت 24 ساعت فر
مالقات نماید. در خصوص سایر حقوق مالی با توجه به عدم درخواست خواهان 
وز پس  ده و ظرف مهلت 20 ر دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای صادره غیابی بو
وز قابل تجدیدنظر  از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 ر

خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است.
ـ  زاده  شعرباف  د  محمو ـ  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   6 شعبه  رئیس 

33256/ م الف
دادنامه

شماره   1394/10/10 تنظیم:  یخ  تار   9409970350601718 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر     931247 شعبه:  بایگانی  شماره    9309980350601095 ونده:  پر
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه    9309980350601095
تصمیم نهایی شماره 9409970350601718   تجدید نظر خواه: آقای علی مرادی 
آقای  و  جواد  محمد  زند  فر مظاهری  امیرحسین  آقای  وکالت  با  قلی  حسن  زند  فر
وحید،  خیابان  اصفهان،  نشانی  به  همگی  حیدر  زند  فر موغاری  شبانی  مهدی 
هشتم     واحد  سوم،  طبقه  عسگری،  تجاری  مجتمع  آباد،  حسین  خیابان  نبش 
آقای   .2 علی  محمد  زند  فر یادگاری  پور حورا  خانم   .1 تجدیدنظرخواندگان: 
سمیرا  خانم   .4 یادگاری  پور سیامک  آقای   .3 ن  بیژ زند  فر یادگاری  پور سیاوش 
نشانی  به  همگی  ن  بیژ زند  فر یادگاری  پور تینا  خانم   .5 ن  بیژ زند  فر یادگاری  پور 
خانه اصفهان، میدان گلها، ک سپاه، سه راه شب بو، پ 123 6. بنیاد تعاون سپاه 
)امیرکبیر(  غدیر  اداری  مجتمع  بهمن   22 م  اصفهان  نشانی  به  اسالم  پاسداران 
آقای   .7  8157814176 پستی  کد  سپاه   تعاون  بنیاد  دارائی  ساختمان  مقابل 
 .8 اصفهان  مرکزی  زندان  نشانی  به  امامقلی  زند  فر سرخی  ده  عنایتی  علیرضا 
یب  تجدید  سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان به نشانی اصفهان، خ هزار جر
نظر خواسته ها: اعتراض به دادنامه شماره 887-1394/6/9 صادره از شعبه 6 
ونده ختم رسیدگی را اعالم  حقوقی اصفهان  دادگاه با عنایت به جامع محتویات پر

و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه در خصوص تجدید نظرخواهی آقای علی مرادی با وکالت آقایان مهدی 
شبانی موغاری و امیرحسین مظاهری نسبت به دادنامه شماره 1394/6/9-887 
دارای  نشرآگهی  ینه  هز جهت  از  نظرخواهی  تجدید  دادخواست  اینکه  به  توجه  با 
یه تجدیدنظرخواه در مهلت قانونی نسبت به  ده و با وصف ابالغ اخطار نقص بو
ده مستندًا به تبصره 2 ذیل ماده 339 قانون آئین دادرسی  رفع نقص اقدام ننمو
مدنی قرارداد دادخواست تجدید نظرخواهی صادر و اعالم می گردد رای صادره 
یخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر  وز از تار ظرف مدت بیست ر

اصفهان می باشد.
ـ سید مجید نبوی 33252 /  رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

م الف

دادنامه
یخ تنظیم: 1394/10/10 شماره دادنامه: 9409970370701406  تار

رضا  آقای  وکالت  با  اصفهان  قرمز  گوشت  تعاونی  شرکت   : نظرخواه  تجدید 
ابتدای خ 22 بهمن، ش 26  تجدید نظر خواندگان:  رگمهر،  ترابی به نشانی خ بز
آغاحقانی  ملوک  خانم   .2 محمد  سید  زند  فر قاسمی  قلعه  موسوی  بتول  خانم   .1
زند  فر موسوی  علی  سید  آقای   .3 اکبر  علی  زا  میر زند  فر قاسمی  قلعه  طباطبائی 
سید  آقای   .5 محمد  سید  زند  فر قاسمی  قلعه  موسوی  زهرا  خانم   .4 محمد  سید 
حد  شیرازی  صیاد  رگراه  بز اصفهان  ساکن  محمد  سید  زند  فر موسوی  حسین 
  6 طبقه   63 واحد  تندیس  مجتمع  کوثر  خ  نبش  الدوله  رکن  و  امینی  عالمه  فاصل 
د به نشانی اصفهان  زند سید محمو د موسوی قلعه قاسمی فر 6. آقای سید محمو
آقای   .7   113 پ  )ارچنگ(  ارجنگ  کوچه  ین،  بنز پمپ  جنب  آپادانا،  راه  چهار   ،
جنب  آپادانا،  راه  چهار  اصفهان،  نشانی  به  قاسمی  قلعه  موسوی  محمد  سید 
استان  شهرسازی  و  مسکن  سازمان   .8   113 پ   ، ژنگ  ار بست  بن  ین،  بنز پمپ 
یب ابتدای خ آزادی.  تجدید نظر خواسته:  اصفهان به نشانی اصفهان خ هزار جر
از شعبه 6 دادگاه حقوقی  دادنامه شماره 1588-920 مورخ 1392/10/8 صادره 
ختم  مشاوره  انجام  و  ونده  پر محتویات  رسی  بر با  دادگاه  گردشکار:  اصفهان   
 رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای

 می نماید.
رأی دادگاه

وکالت  با  اصفهان  قرمز  گوشت  تعاونی  شرکت  نظرخواهی  تجدید  خصوص  در 
و ورثه مرحوم  ترابی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان  آقای رضا 
سید محمد موسوی به اسامی ملوک آغاحقانی طباطبایی قلعه قاسمی زهرا و بتول 
د موسوی نسبت به دادنامه شماره  موسوی سید علی و سید حسین و سید محمو
9201588 مورخه 92/10/8 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که 
متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدید نظر خواه به قلع و قمع بنا و مستحدثات 
ینه  هز یال  ر  9/650/000 مبلغ  پرداخت  و   5000/15082 ثبتی  پالک  وی  ر بر  احداثی 
دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل و صدور حکم بر بطالن دعوی تقابل به 
خواسته ابطال سند شماره 3326 مورخه 78/5/9 دفترخانه 55 اصفهان و دعوی 
جلب ثالث به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان مبنی بر الزام به انتقال 
ونده نظر به  رسمی 5000/15082 می باشد با عنایت به مضمون اوراق و محتویات پر
اینکه در سند مبایعه نامه عادی تضمینی بین مرحوم سید محمد موسوی )مورث 
تجدید نظرخواندگان( و شرکت تعاونی گوشت قرمز اصفهان، مورد معامله عبارت 
و   5000/8291 ملک  شماره  به   71708 و   113381 پالک  ششدانگ  تمامت  از  است 
اداره  آپادانا جنب  واقع در خیابان  و 71708  د ثبت در سند شماره 113381  حدو
یه هیأت 5 نفره کارشناسان رسمی دادگستری  پست پالک 3 و 8 و براساس نظر
از شماره لوح هایی است که شهرداری باالی  ونده(منظور  )صفحه 162 و 164 پر
پیوست  وکی  کر و  نقشه  در  و  است  ده  نمو نصب  ملک  بی  غر و  شمالی  بهای  در
بع  ده اند که زمین 48/5 متر مر یه نیز مشخص گردیده است و نهایتًا اعالم نمو نظر
ده است و عماًل جزء محتوای قولنامه که مشتمل بر لوح  رسمًا جزء مورد معامله نبو
به  انتقالی  اسناد  در  که  توضیح  این  با  باشد  می  شهرداری  منصوبه   8 و   3 های 
د گردیده است لذا دادگاه  شرکت تعاونی مذکور حد جنوبی آنها به خیابان محدو
با اوضاع احوال معلوم و معین قضیه  یه کارشناسان مذکور،  اینکه نظر به لحاظ 
اصفهان   55 دفترخانه   78/5/9 3326مورخه  شماره  سند  در  و  است  منطبق 
که  گردیده  قید   ،  15082 پالک  ششدانگ  از  بع  مر متر   5/48 مقدار  انتقال  هنگام 
انتقال مذکور صرفًا جهت تلفیق به پالک 5000/8291 بالمانع اعالم گردیده است و 
د با دفترخانه، به شرایط  سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری در مکاتبات خو
یدار با علم و اطالع از شرط مذکور، مبادرت به  ده اند و خر یح نمو مذکور را تصر

ده است لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه این قسمت، جزئی  تنظیم سند نمو
ده و در تصرف شرکت تجدید نظرخواه است و از هنگام وقوع معامله  از خانه بو
نظرخواندگان(  تجدید  )مورث  وشنده  فر ناحیه  از  و  ده  نبو مجزی  و  تفکیک  نیز 
تشخیص  وارد  را  نظرخواهی  تجدید  دادگاه  لذا  است  شده  تحویل  یدار  خر به 
را  نظرخواسته  تجدید  رأی  مدنی،  دادرسی  آئین  قانون   358 ماده  استناد  به  و 
وحه از ناحیه تجدید نظرخواندگان  نقض و ضمن صدور حکم بر رد دعوی مطر
حکم   5000/15082 پالک  وی  ر بر  احداثی  مستحدثات  و  بنا  قمع  و  قلع  خواسته  به 
و  اصفهان   55 دفترخانه   78/5/9 مورخه   3326 شماره  انتقال  سند  ابطال  بر 
نام  به  انتقال رسمی پالک مذکور  به  و شهرسازی اصفهان  الزام سازمان مسکن 
تجدید  مذکور،  قانون   519 و   515 و   504 مواد  استناد  به  و  صادر  تجدیدنظرخواه 
ینه  یال هز نظرخواندگان به جز اداره مسکن و شهرسازی به پرداخت مبلغ 371000 ر
یال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  دادرسی و مبلغ دو میلیون ر
قطعی  صادره  رأی  گردند.  می  محکوم  نظرخواه  تجدید  شرکت  حق  در   قانونی 
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شماره   1394/09/28 تنظیم:  یخ  تار   9409976836700517 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   940299 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980352000704 ونده:  پر
9409980352000704  شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
با  حسن  زند  فر ذنی  مو علیرضا  آقای  خواهان:     9409976836700517 شماره 
زند حسین به نشانی اصفهان ـ خ سعادت آباد  وکالت خانم خدیجه حسین پور فر
ین به نشانی خ  وی مال صدرا جنب بانک رفاه پ 40 خوانده: خانم فرشته ار وبر ر
وزـ پ 75 طبقه 3)فعاًل مجهول المکان(  خواسته:  دقیقی ـ ک 11 محرم ـ بن بست فیر
ونده ختم دادرسی  یه  دادگاه با عنایت به جامع محتویات پر اعسار از پرداخت مهر
اعالم و پس از اخذ نظر قاضی مشاور بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
خدیجه  خانم  وکالت  با  حسن  زند  فر ذنی  مو علیرضا  آقای  دعوی  خصوص  در 
به خواسته صدور حکم  د  زند محمو فر ین  آر به طرفیت خانم فرشته  پور  حسین 
ـ  به موضوع دادنامه شماره 9409976836700476  پرداخت محکوم  از  اعسار  بر 
یه محکوم شده است دادگاه با عنایت به جامع  1394/09/22 که به پرداخت مهر
یه می  ونده و اظهارات خواهان و نظر به این که دین خواهان از نوع مهر محتویات پر
ده است و خوانده نیز حضور نیافته و  یافت مال و یا عوضی نبو باشد و در قبال در
یه اقامه و ارائه  دلیلی بر مالیت فعلی یا سوابق خواهان جهت پرداخت یکجای مهر
نکرده است و این که خواهان دارای شغل و درآمد است بنابراین دعوی خواهان 
و اردو ثابت است و با نظر موافق قاضی مشاور مستندًا به مواد 3-6-7-8 قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 507 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به اعسار خواهان از پرداخت محکوم به و تقسیط آن بصورت ماهیانه 
یال تا استهالک وجوه نقد دادنامه و پس از آن هر دو ماه یک سکه تمام  5/000/000 ر
وع  د و شر بهار آزادی تا استهالک کامل بدهی در حق خواهان صادر و اعالم می شو
از  یخ اجرای صیغه طالق می باشد ضمنًا صدور حکم اعسار مانع  تار از  اقساط 
رأی  این  باشد  نمی  علیه  محکوم  از  اموال  کشف  صورت  در  به  محکوم  استیفاء 
یخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه  وز از تار غیابی است و ظرف مدت بیست ر
وز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر  و پس از آن ظرف مدت بیست ر

استان اصفهان می باشد.
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حرف و نقل
فجــر  فیلــم  جشــنواره  از  انتقــاد  بــا  حاتمی کیــا  ابراهیــم   -
کردنــد اینجــا هــم عرصــه  کــرد: مســئوالن فکــر  امســال بیــان 
کــه بــا زبــان وزارت امــور خارجــه دربــاره  دیپلماســی اســت 

فرهنــگ حــرف بزننــد.
- دبــورا یانــگ، منتقــد سرشــناس آمریکایــی، نقــدی دربــاره 
کــه از فیلم هــای  فیلــم »النتــوری« ســاخته رضــا درمیشــیان 
در  اســت،  برلینالــه  پانورامــای  بخــش  در  کران شــده  ا

کــرد. منتشــر  ریپورتــر  نشــریه هالیوودر 
- مجیــد مظفــری می گویــد: قــدر و ارزش ســینما و تلویزیــون، 
کــه  فقــط متکــی بــه رضایــت مخاطبــان اســت و از آن جــا 
ــد  ــری دارد، بنابرایــن بای تلویزیــون مخاطــب بیشــتر و عام ت
بیشــتر از ســینما بــه خواســته های مخاطبانــش اهمیــت دهد 
کنــد و بایــد بتوانــد رضایــت آن هــا را به دســت آورد. و توجــه 

دربــاره  تحقیــق  مشــغول  می گویــد:  درخشــنده  پــوران   -
کنــون چهــار ورســیون از فیلمنامــه  طــاق عاطفــی هســتم؛ تا
کــدام راضی کننــده نبــوده اســت؛ زیــرا  نوشــته شــده، امــا هیــچ 
ــی  ــد و وقت ــت می کن ــا حرک ــر از م ــه جلوت ــم جامع ــس می کن ح
فیلمنامــه ای عقب تــر از تحــوالت اجتماعــی باشــد، جذابیتــی 

نخواهــد داشــت.
یکمیــن  و  ســی  در  حالــی  در  امیــری  خواجــه  احســان   -
کــه در ابتــدای  جشــنواره موســیقی فجــر روی صحنــه رفــت 
کنــم؛  کنســرت برگــزار  گفــت: قصــد نداشــتم امســال  اجرایــش 
امــا اجــرا در جشــنواره برایــم یــک جــور توفیــق اجبــاری شــد.

ــیک  کاس ــیقی  ــرت موس کنس ــن در  ــدگان ویل ــی از نوازن - یک
گفــت:  کــه در جشــنواره موســیقی فجــر اجــرا داشــت،  آلمــان 
موســیقی  کــه  هســتند  فرهنگــی  بــا  مخاطبــان  ایرانی هــا 

می فهمنــد. را  آن  و  می داننــد 
موتورســیکلت های  و  اتومبیــل  نمایشــگاه  حالــی  در   -
ــه  ــی ب ــچ توجه ــه هی ک ــد  ــاح ش ــر افتت ــوزه قص ــیک باغ م کاس
نصــب  ســاخت  و  بصــری  مشــکات  بــه  رســانه ها  هشــدار 
در  »مارکــوف«  ســاختمان  نزدیــک  شیشــه ای  ســازه ای 

نشــد.  »قصــر«  باغ مــوزه 
- ســیروس تقی نــژاد، بازیگــر نقــش قــوام شــیرازی در ســریال 
در  مــاه  بهمــن   28 روز  شــاه«،  »معمــای  پخــش  حــال  در 

گذشــت.
کارگــردان فیلــم »کوچــه بی نــام« معتقــد  - هاتــف علیمردانــی 
را  آن  اجتماعــی،  ســینمای  محدودیت هــای  کــه  اســت 

می کنــد. شــاعرانه تر  و  جذاب تــر 
- ابوالحســن داوودی بــا اشــاره بــه فیلم هــای شــرکت کننده 
ــد و  ــم »اب ــه اختــاف فیل ک ــرد  ک ــد  کی ــال، تا در جشــنواره امس
یــک روز« و »ایســتاده در غبــار« بــا دیگــر آثــار، بســیار فاحــش 

بــود.

سخن دل

 »مرد بدون سایه«
 به تاالر هنر می آید

بــه  ســایه«  بــدون  مــرد   « نمایــش  وطــن:  کیمیــای 
ســالن  در  شــکرانی،  مصطفــی  کارگردانــی  و  نویســندگی 
کوچــک تــاالر هنــر اصفهــان در حــال اجراســت. داســتان 
منتظــر  کــه  اســت  ای  حرفــه  قاتلــی  ماجــرای  نمایــش، 
اســت تــا نامــه ای از طــرف رییســش بــه دســت او برســد 
کــه در آن دســتور قتــل فــردی صــادر شــده اســت. ایــن 
کــه دســتور  شــخص بعــد از دریافــت نامــه متوجــه می شــود 
ــر،  ــودش در آن صــادر شــده اســت. محمــد رادمه ــل خ قت
ســیدپویا امامــی مریــم ابوطالبــی، محمــد شــریفی و  هانیــه 
کــه در  غامــی،  از جملــه بازیگــران ایــن نمایــش هســتند 
مصطفــی  می پردازنــد.  نقــش  ایفــای  بــه  نمایــش  ایــن 
کارگردانــی  شــکرانی، لیــا قربانــی و ســیدپویا امامــی،  گــروه 
ــه  ــور،  هانی ــرای دک ــی،  اج ــیدپویا امام ــریفی و س ــد ش محم
غامی، منشــی صحنــه، محمــد شــریفی، مدیــر صحنــه و 
ــن  ــل ای ــه عوام ــه، از جمل ــتیار صحن ــی، دس ــم ابوطالب مری
ــرای دریافــت اطاعــات  نمایــش هســتند. عاقه منــدان ب
و رزرو بلیــت می تواننــد بــه تــاالر هنــر واقــع در میــدان اللــه 
ــل  ــاس حاص ــن 35660881 تم ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه ی مراجع
گفتنــی اســت ایــن نمایــش روز اول و دوم از ســوی  کننــد. 
تــاالر هنــر اصفهــان، ویــژه هنرمنــدان بــه صــورت رایــگان 

اجــرا می شــود.

تجلیل از برگزیدگان جشنواره ملی 
نگارگری آیات در اصفهان

ــن اختتامیــه و تجلیــل از برگزیــدگان  ــن: آیی ــای وط کیمی
جشــنواره ملــی نگارگــری آیــات، بــا حضــور معــاون قــرآن 
اســامی  در اصفهــان  ارشــاد  و عتــرت وزارت فرهنــگ و 
کل فرهنــگ  گــزارش روابــط عمومــی  اداره  برگــزار شــد. بــه 
و  اختتامیــه  آییــن  اصفهــان  اســتان  اســامی   ارشــاد  و 
ــا  ــات، ب ــری آی ــی نگارگ ــنواره مل ــدگان جش ــل از برگزی تجلی
حضــور حجت االســام و المســلمین محمدرضــا حشــمتی 
معــاون قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ارزانــی  دکترحبیب رضــا  المســلمین  و  حجت االســام 
اصفهــان  اسامی اســتان  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
قــرآن  معــاون  یعقوبــی،  المســلمین  و  حجت االســام 
و  ســینمایی  هنــری  معــاون  آقاییــان زاده،  عتــرت،  و 
حجت االســام و المســلمین امیــر ارزانــی، معــاون فرهنگــی 
کل جمعــی از مســئوالن اســتان  و مطبوعاتــی ایــن اداره 
هنرمنــدان و مدیــران موسســه های قرآنــی برگــزار شــد. 

اخبار کوتاه

تندیــس  جایــزه  دبیرخانــه  بــه  رســیده  آثــار  تعــداد 
توســط  ایــن  از  پیــش  کــه  بــود  اثــر   350 از  بیــش  آینــه، 
محمدصــادق باطنــی، دبیــر بخــش »نقــد و یادداشــت« 
جایــزه، خبــر راهیابــی 70 اثــر بــه بخــش مســابقه اعــام 

بــود. شــده 
از  متشــکل  یادداشــت،  و  نقــد  بخــش  داوران  هیئــت 
ســعید  سیدناصر هاشــم زاده،  فهیــم،  محمدتقــی  آقایــان 
کیــوان امجدیــان، پــس  مســتغاثی، ســیدمحمد حســینی و 
ــر را  ــه بخــش مســابقه، 25 اث ــر راه یافتــه ب از بررســی 70 اث
بــه عنــوان نامزدهــای دریافــت جایــزه معرفــی کردنــد. ایــن 
 »)Review( آثــار در چهــار بخــِش »نقــد«، »معرفــی فیلــم
»یادداشــت« و »گــزارش« ارزیابــی شــده و از بیــن 25 اثــر 
کــه امشــب در  نامزدشــده نهایــی، در مراســم اختتامیــه 
ــش ــار بخ ــک از چه ــر ی ــود در ه ــزار می ش ــری برگ ــوزه هن  ح

یک اثر به عنوان اثر برگزیده اعام خواهد شد.
همچنیــن تعــداد آثــار رســیده بــه دبیرخانــه جایــزه، بیــش 
کــه پیــش از ایــن توســط محمدصــادق  از 350 اثــر بــوده 
یادداشــت« جایــزه، خبــر  و  »نقــد  بخــش  دبیــر  باطنــی، 
ــود. در  ــه بخــش مســابقه اعــام شــده ب ــر ب ــی 70 اث راهیاب
ادامــه اســامی  نامزدهــای نهایــی در بخش هــای مختلــف 

جایــزه آورده شــده اســت:

 نامزدهــای نهایی بخش »نقد«:
- »بارکــد«؛ فیلم فارســی بــا منطــق هالیــوودی/ مهــدی 

مافــی/ تســنیم
آپارتمانــی  مقــدس  دفــاع  فیلــم  یــک  »دلبــری«؛   -

الــف رســتگار/  احســان  کســالت آور/ 
- »فهرســت مقــدس«؛ داســتان هولوکاســتی بــا عاملیــِن 

یهــودی/ پوریــا دارابیــان/ رجانیــوز
خدامحــوری بــا  کدخدامحــوری  تقابــل  »بادیــگارد«،   - 

/ محمدرضا باقری/ نسیم
ارزش  فیلمی کــه  »ســیانور«؛  فیلــم  بــاب  در  تأماتــی   -

آینــه مدرســه  طاهــری/  آریــن  دارد/  اندیشــیدن 
 نامزدهای نهایی بخش »معرفی فیلم«:

کارگــردان  - »ایســتاده در غبــار«؛ قــدرت فیلم ســازی یــک 
محــرری رضــا  صندلی هــا/  میخکــوب  مخاطبانــی   و 

/ تسنیم
طعــم  بــا  اجتماعــی  رادیویــی  نمایشــنامه  النتــوری؛   -

آینــه مدرســه  آقایــی/  محســن  اسیدپاشــی/ 
تــراژدی  یــک  بــر  حاشــیه نگاری  روز؛  یــک  و  ابــد   -

ســینما نقــد  هاشــم زاده/  سیدســعید   ســاختگی/ 
بــه روایــت ســیانور/ محســن  بــه عشــق مینــا  - زندگــی 

جــوان روزنامــه  غامــی/ 

از  داســتانی  یکــم«؛  و  چهــل  خیابــان  در  »خانــه ای   -
صفحــه حــوادث روزنامــه و فاقــد عمــق دراماتیــک / صابــر 

پــرس ســینما  اهلل دادیــان/ 
از حفــره پــر  فیلمنامــه  یــک  بارکــد؛  فیلــم  بــه  نگاهــی   - 

/ آرش فهیم/ فارس
کام هوشــمندی مثال زدنــی  ــه  ــام نفــس، ب ــه ن - نفــس؛ ب
نرگــس آبیــار/ مجتبــی اردشــیری/ روزنامــه اصفهــان زیبــا

 نامزدهای نهایی بخش »یادداشت«:
ــرای  ــاده ب ــه س ــک مقایس ــا«؛ ی ــکان مین ــیانور« و »ام - »س
ارزیابــی داوری هــای جشــنواره فجــر دولــت اعتــدال/ یاســر 

فریــادرس/ رجانیــوز
ارایــه  »مردهــا«  از  تصویــری  چــه  ایــران  ســینمای   -

ســینما ســوره  فریــادرس/  یاســر  می دهــد/ 
فیلــم  جشــنواره  کاخ  اول  روز  دو  کــران  ا از  برداشــتی   -

فــردا شــیخ صراف/  محمدمهــدی  فجــر/ 
بوالــی توهــم/ حمیدرضــا   - دربــاره »النتــوری«؛ دربــاره 

/ تسنیم
فجــر فیلــم   34 جشــنواره  اســتراتژیک  دســتاوردهای   - 

/ حسن حائری/ انتخاب
ســجاد  چهــارم/  و  ســی  رسمی جشــنواره  پوســتر  نقــد   -

مهــرگان

 نامزدهای نهایی بخش »گزارش«:
- اســراِف میانگیــن ۱۰۰۰ اینــچ از پــرده ســینماهای ایــران 
گــروه نویســندگان  در جشــنواره فیلــم تلویزیونــی فجــر! / 

/ مدرسه آینه
گرام اینســتا در  مارِکتینــگ  عــام؛  مــأ  در  فشن شــو   -  

/ محمدصادق علیزاده/ نسیم
بــه  الاقــل  روشــنفکران؛  از  تقاضــا   - النگ شــوت   -
کنیــد! / محمدرضــا  و هلنــد رحــم  فیلمســازهای چــک 

ســینما ســوره  شــهبازی/ 
ــاه فــارس بــر فیلم هــای ششــمین روز فجــر ۳۴ کوت  - نقــد 

/ محمدرضا وحیدزاده/ فارس
»گیتــا«  بــاال!/  درجــات  بــا  بدبختــی  کــور«:  »نقطــه   -
فیلم هایــی  قبــول،  قابــل  ایــده ای  »نیمه شــب...«؛  و 

ســینما ســوره  ابیلــی/  امیــر  تلف شــده/ 
- خرده یادداشــت های جشــنواره ای مشــرق 2/ علیرضــا 

پورصبــاغ/ مشــرق
پخــش  ســینما  در  آینــده  ســال  آنچــه  از  خاصــه ای   -

راه هفــت  تاجــداری/  محمدرضــا  می شــود/ 

جوایزبخشنقدویادداشــت»تندیسآینه«بهچهکســانیمیرســد؟

»غضنفــر ملک ثابــت«، معــروف بــه ســلطان نســاجی 
 84 ســن  در  ریــوی  عارضــه  علــت  بــه  ایــران،  ســنتی 
ســالگی درگذشــت. ملک ثابــت، تنهــا بازمانــده نســل 
کــه از مدتــی پیــش بــه  قدیــم نســاجی ســنتی ایــران 
بــود  بســتری  بیمارســتان  در  ریــوی  عارضــه  علــت 

بهمن مــاه   28 چهارشــنبه  روز  در  ســرانجام 
از جملــه  یــزدی،  ایــن هنرمنــد  درگذشــت. 
ــت  ــور اس کش ــاجی  ــت نس ــوتان صنع پیشکس
کســب  بــه  موفــق  پیــش  ســال  چنــد  کــه 
ــر  ــه هن ــود در زمین ــری خ ــرای هن ــدرک دکت م
نســاجی و صنایــع دســتی شــد. ملک ثابــت، 
خــود  اجــداد  از  کودکــی  در  را  نســاجی  هنــر 

صنعــت  ایــن  زنده مانــدن  بــرای  ســال ها  و  آموخــت 
کــرد و در زمــان حیــات خــود نیــز، ایــن حرفــه  تــاش 
نسل به نســل  تــا  داد  آمــوزش  خانــواده اش  بــه  را 
ایــن  شــود.  منتقــل  عاقه منــدان  و  هنرمنــدان  بــه 

کارگاه دارایی بافــی ملــک  هنرمنــد بیــش از 60 ســال، 
و  فرزنــد  تربیــت  بــر  عــاوه  و  می کــرد  اداره  یــزد  در  را 
دانشــجویان  بــه  داوطلبانــه  را  دارایی بافــی  نــوه اش، 
ــی داد.  ــوزش م ــم آم ــتی ه ــع دس ــاجی و صنای ــته نس رش
ملک ثابــت، دســتگاه های دارایی بافــی اش را بــا ابتــکار 
دســتگاه های  می ســاخت؛  خــودش 
قدیمــی  ثابــت بــود،  ولــی او بــا خاقیــت 
قابــل  و  متحــرک  را  دســتگاه  فکــری 
بــود.  کــرده  طراحــی  جابه جایــی 
ــوش  ــمی با نق ــه ای ابریش ــی، پارچ دارای
کــه در یــزد بافتــه  درهــم هندســی اســت 
می شــود. قدیمی تریــن نمونــه دارایــی 
میــادی   1100 ســال  بــه  متعلــق  و  مصــر  در  موجــود، 
گرچــه در ایــران نمونــه ای بــا ایــن قدمــت باقــی  اســت و ا
نمانــده، امــا ســابقه ایــن صنعــت، بــه دوره پیــش از 

می رســد. اســام 

تنها بازمانده نسل نساجی سنتی ایران درگذشت
کــه ایــن روزهــا  کارگــردان ســریال مناســبتی »غیرعلنــی« 
کــه بــرای  از شــبکه دو پخــش می شــود،  دربــاره  تدابیــری 
ــز از حساســیت برانگیز شــدن ایــن ســریال اندیشــیده  پرهی
شــده اســت، گفــت: ایــن مجموعــه، در شهرســتانی المکان 
ســاخته شــده اســت؛ شهرســتانی کــه نمی دانیــم کجاســت. 

نــه از پوشــش و نــه از لهجــه ی شــخصیت ها 
مشــخصی  جــای  بــه  را  مــکان  نمی تــوان 
ســریال  داســتان  واقــع  در  و  داد  نســبت 
نگویــد  کســی  کــه  برده ایــم  جایــی  بــه  را 
کجاســت. مهــرداد خوشــبخت یــادآور شــد: 
لوکیشــن ســریال »غیرعلنــی«، نمی توانســت 
در تهــران هــم باشــد؛ چــون الزم بــود قصــه 

ج از تهــران  کوچک تــری اتفــاق بیفتــد؛ امــا خــار در جــای 
کــدام شهرســتان؛ بلکــه یــک شهرســتان  هــم نگفته ایــم 

اســت.  مــن درآوردی 
ــه وضعیــت مناســب تولیــد ایــن مجموعــه  ــا اشــاره ب وی ب

کار یکدســت شــده و در حــد همــان قصــه ای  کــرد:  بیــان 
کردیــم داســتان را  کــه نوشــته شــده اســت. ســعی  اســت 
اضافــه ای  کــه بخش هــای  کنیــم  تعریــف  گونــه ای  بــه 
ایــن  از  پیــش  شــد:  یــادآور  خوشــبخت  باشــد.  نداشــته 
قصــه »غیرعلنــی«، بیــش از یــازده قســمت بــود؛ امــا مــا آن 
گفــت: ایــن مجموعــه 550  کردیــم. او  کــم  را 
کار  دقیقــه ای را بــا ســه دوربیــن در 60 روز 
کردیــم و ایــن یــک راندمــان خــوب اســت. 
خوشــبخت در ادامــه گفت وگــوی خــود بیــان 
»غیرعلنــی«  مجموعــه  کــه  جــا  آن  از  کــرد: 
بــه انتخابــات می پــردازد، حساســیت روی 
گرفتــه تــا اجــرا و  آن زیــاد اســت؛ از فیلمنامــه 
کرده ایــم نکته هایــی را رعایــت  پخــش. امــا خــود مــا ســعی 
کنیــم؛ بــه عنــوان مثــال قوانیــن تبلیغــات انتخاباتــی را 
کــه در طراحــی صحنــه  کرده ایــم  خوانده ایــم و آن را چــک 

کنیــم. هــم آن را رعایــت 

تدابیری برای پرهیز از حساسیت برانگیز شدن سریال انتخاباتی

فرهنگ و هنر شنبه  1 ا سفندماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 97»مرد بدون سایه« به تاالر هنر می آید ســـــال دوم        ݡسݒ

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/9/10 شماره پر شماره دادنامه: 9409976536800431  تار

9309980352100911  شماره بایگانی شعبه: 940095 
ونده کالسه 9309980352100911  شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان  پر
به  زائی  میر زهرا  خانم  خواهان:     9409976536800431 شماره  نهایی  تصمیم 
وی ایستگاه تاکسی ـ کاور مبل  وبر نشانی اصفهان: ابتدای هشت بهشت شرقی ـ ر
به  طالق  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  به  زائی  میر علی  آقای  خوانده:  گیتی  
ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح  رسی محتویات پر وجه دادگاه با بر درخواست ز
زائی  یر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه  دعوی خواهان خانم زهرا میر ز
زند ایمان صدور حکم طالق به  زایی فر زند سعادت اله به طرفیت آقای علی میر فر
وط ضمن عقد نکاح می باشد حسب سند رسمی شماره 2991 دفتر  لحاظ تحقق شر
وجیت دائمی نامبردگان احراز گردیده است خواهان  ازدواج 177 اصفهان رابطه ز
اظهار داشته است هفده سال است بدون شوهرش زندگی می کند شوهرش زندگی 
ده است و دو یا سه سال یکبار می آید و درگیری ایجاد می کند  مشترک را ترک نمو
کرده  معرفی  المکان  مجهول  را  نامبرده  و  ندارد  خبری  وی  اقامتگاه  از  د  و می ر و 
ده اند حسب مفاد اجراییه شماره  د خواهان اظهارات وی را گواهی نمو است شهو
نفقه  وی  خوانده  جلب  حکم  علیرغم  خانواده  احکام  اجرای   6 شعبه   1188/86
همسرش را پرداخت نکرده است علیهذا از نظر این دادگاه ترک زندگی زناشویی و 
وج و استنکاف وی از پرداخت نفقه خواهان  وجیت از ناحیه ز عدم ایفاء وظایف ز
ز می باشد  وجین محر وط ضمن عقد نکاح ز و تحقق بندهای دوم و یازدهم از شر
امر  در  انتخابی  داوران  توفیق  عدم  لحاظ  به  اعالم  پذیرش  قابل  خواهان  دعوی 
وجیت و با اخذ نظر موافق مشاور محترم قضایی  جلب رضایت خواهان به ادامه ز
و مستندًا به ماده 1119 قانون مدنی و رعایت مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده 
می گردد.  اعالم  و  صادر  خواهان  طالق  در  وکالت  اعمال  شرایط  احراز  به  حکم 
و  مراجعه  رسمی طالق  دفاتر  از  یکی  به  دادنامه  قطعیت  از  پس  می تواند  خواهان 
ونده مطالبه  د را مطلقه نماید. خواهان در این پر نوع طالق خویش را معین و خو
ده است لهذا دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه  حقوق مالی خویش را ننمو
زندان مشترک کبیر و رشید می باشند. رأی صادره ظرف سه ماه از  نمی باشد. فر
صیغه  اجرای  شرعی  ترتیب  رعایت  و  است  اجرا  قابل  قطعی  دادنامه  ابالغ  یخ  تار
وز  طالق به عهده سردفتر مجری طالق است رأی صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل تجدید  پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست ر
کاظمی   علی  سید  ن  است.  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  نظرخواهی 

ییس شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان 32536/ م الف ر
دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1394/10/26 شماره پر شماره دادنامه: 9409970352201634  تار
9409980352200920  شماره بایگانی شعبه: 941041 

شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   22 شعبه    9409980352200920 کالسه  ونده  پر
احسان  آقای  خواهان:     9409970352201634 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان 
به  حسین  محمد  زند  فر علیرضا هاشمیان  آقای  وکالت  با  حسن  زند  فر حیدری 
یعتی  شر خیابان  ـ  شهر  خمینی  شهر،  خمینی  شهرستان  اصفهان،  استان  نشانی 
اعظم  آقای   .1 خواندگان:  دوم   طبقه  قصر  مجتمع  ملت  بانک  وی  وبر ر جنوبی، 
استان  نشانی  به  همگی  حسنعلی  زند  فر اورنگی  علی  آقای   .2 رضا  زند  فر یزی  عز
شهید  کوچه  ـ  اسحاق  امامزاده  خیابان  ـ  هرند  ـ  اصفهان  شهرستان  ـ  اصفهان 
رمضان امینی ـ کوچه رضا اسالمی  پالک 22 کد پستی 8374144166 خواسته ها: 
1. مطالبه خسارت تأخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی 3 . مطالبه وجه چک  
یر  ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز رسی محتویات پر گردشکار: دادگاه با بر

مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
آقای  وکالت  با  حسن  زند  فر حیدری  احسان  آقای  دعوی  خصوص  در 
اعظم  خانم  و  حسنعلی  زند  فر اورنگی  علی  آقای  طرفیت  به  علیرضا هاشمیان 
و  یال)پانصد  ر ـ/542/520/000  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رضا  زند  فر یزی  عز
شماره  به  چک  فقره  چهار  وجه  یال(  ر هزار  بیست  و  پانصد  و  میلیون  دو  و  چهل 
2689544 مورخه 94/3/15  و  یال  ر  88/110/000 مبلغ   94/4/1 2689565 مورخه 
یال  ر  144/400/000 مبلغ   94/2/21 مورخه   2689562 و  یال  ر  162/730/000 مبلغ 
یال عهده بانک توسعه تعاون  و 2689563 مورخه 94/2/2 مبلغ 147/280/000 ر
شعبه فیض به انضمام مطلق خسارات قانونی، حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر 
با توجه به بقای اصول مستندات  تا اجرای حکم دادگاه  رسید  زمان سر از تادیه 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
ده است  دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننمو
ونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد  و سایر محتویات پر
و  و 198، 199، 303، 305، 306، 502، 515، 519  قانون تجارت  و 313   310  ،  249
یه  522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفسار
یال بابت  راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 542/520/000 ر
ینه دادرسی و پرداخت  یال بابت هز اصل خواسته و پرداخت مبلغ 17/380/600 ر
از  الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر تادیه  یال بابت حق  14/600/000 ر مبلغ 
یخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک  رسید تا تار یخ سر تار
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر  رأی صادره غیابی که ظرف بیست ر
ییس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی  یفی ـ ر د شر کننده رأی می باشد.ف% محمو

اصفهان   32561 / م الف
دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1394/10/16 شماره پر شماره دادنامه: 9409970350601771  تار
9409980350600577  شماره بایگانی شعبه: 940649 

شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   6 شعبه    9409980350600577 کالسه  ونده  پر
اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409970350601771  خواهان: آقای اصغر اشکیان 
زند عباس به نشانی اصفهان، خیابان  زند رحیم با وکالت آقای مهدی سعادت فر فر
رگمهر، چهار راه هشت بهشت ، ابتدای خیابان سپهبد قرنی، مجتمع میالد نور،  بز
نشانی  به  محمد  زند  فر وارثی،  محمدرضا  آقای  خوانده:   204 واحد  دوم،  طبقه 
مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تأخیر تادیه 2. مطالبه وجه چک 3. 
مطالبه خسارت دادرسی 4. مطالبه وجه سفته دادگاه با عنایت به جامع محتویات 

ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. پر
آقای  با وکالت  زند رحیم  فر آقای اصغر اشکیان  رای دادگاه در خصوص دعوی 
مطالبه  بخواسته  محمد  زند  فر وارثی  محمدرضا  آقای  بطرفیت  سعادت  مهدی 
مبلغ   1390/9/25-279625 شماره  به  چک  فقره  دو  وجه  یال  ر  87/000/000 مبلغ 
بانک  عهده  یال  ر  10/000/000 مبلغ   1390/11/25 ـ   279627 و  یال  ر  7/000/000
صادرات و پنج فقره سفته شماره 0264558 و 0264559 و 0264560 و 0264561 هر 
خسارات  بانضمام  یال  ر  50/000/000 مبلغ   0771816 و  یال  ر  5/000/000 مبلغ  کدام 
مصدق  ونوشت  ر و  ونده  پر محتویات  جامع  به  عنایت  با  تادیه  تأخیر  و  دادرسی 
د  چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و سفته های مذکور وجو
و  کارسازی  ارائه  محض  به  باید  چک  وجه  اینکه  و  خواهان  ید  در  مدارک  اصول 
ابالغ  وصف  با  و  می باشد  سفته ها  وجه  پرداخت  متعهد  خوانده  و  گردد  پرداخت 
یه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و  اخطار
فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت  ده  ننمو و دفاعی  ایراد  برائت ذمه خویش 

تجارت  قانون   307 ـ   313 ـ   310 ماده  و  مدنی  قانون   265 ماده  به  مستندًا  و  تلقی 
مبلغ  بپرداخت  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522 ـ   519 ـ  198ـ515  ماده  و 
یال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی  هشتاد و هفت میلیون ر
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تأخیر تادیه به جهت عدم 
یخ مطالبه و تقدیم  وج آن از امتیازات اسناد تجاری از تار رعایت مواعد قانونی و خر
دادخواست مورخ 1394/6/23 تا هنگام پرداخت با رعایت تغییر شاخص ساالنه 
حق  در  شد  خواهد  محاسبه  حکم  اجرای  حین  و  اعالم  مرکزی  بانک  توسط  که 
از  پس  وز  ر بیست  مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رأی  می گردد  محکوم  خواهان 
قابل تجدید  وز  ر آن ظرف مدت بیست  از  و پس  واخواهی در همین دادگاه  ابالغ 
دادگاه  ششم  شعبه  ییس  می باشد.ر اصفهان  نظر  تجدید  محاکم  در  نظرخواهی 

عمومی حقوقی اصفهان ـ سید مجید نبوی   32570/م الف
دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1394/03/19 شماره پر شماره دادنامه: 9409970350700346  تار
9309980350700750  شماره بایگانی شعبه: 930859 

شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   7 شعبه    9309980350700750 کالسه  ونده  پر
اصفهان دادنامه شماره 9409970350700346  

وخانی با وکالت آقای آرش  شیرانی  یت محمدرضا سار خواهان: بانک ملت به مدیر
صادرات  بانک  وی  وبر ر وغی،  فر خیابان  اصفهان،  نشانی  به  اله  فیض  زند  فر
زند احمد 2.  ابراهیمی فر نادر  آقای   .1 بهمن( خواندگان:  ابتدای کوچه 23)کوچه 
زند احمد  زند منصور 3. آقای اسماعیل ابراهیمی فر زانه دهکردی فر آقای مهدی فر
زند رحیم همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1.  4. آقای اکبر هوشنگی فر
ونده  تأمین خواسته 2. مطالبه     تصمیم دادگاه : دادگاه با توجه به محتویات پر

یر مبادرت به صدور رأی می نماید. ختم رسیدگی را اعالم وبشرح ز
زند  فر شیرانی  آرش  آقای  وکالت  با  ملت  بانک  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
مهدی  آقای  3ـ  هوشنگی  اکبر  ابراهیمی 2.  نادر   .1 آقایان  طرفیت  به  اله  فیض 
 146/000/000 مبلغ  مطالبه  ابراهیمی بخواسته  اسماعیل  آقای  4ـ  دهکردی  زانه  فر
 86/08/03 مورخ   86/523 و   86/522 شماره  به  بانکی  قرارداد  اساس  بر  یال  ر
ینه دادرسی و تأخیر تادیه برابر نرخ تورم  از هز به انضمام خسارت دادرسی اعم 
با  دادخواست  متن  بشرح  دادنامه  اجرای  لغایت  قرارداد  مبلغ  مطالبه  یخ  تار از 
وصف  با  خواندگان  اینکه  و  قرارداد  مصدق  تصویر  ونده،  پر محتویات  به  توجه 
اند  ده  ننمو ارسال  ای  الیحه  و  نگردیده  حاضر  دادرسی  جلسه  در  قانونی  ابالغ 
فلذا  اند  نیاورده  عمل  به  اعتراضی  و  ایراد  آن  مستندات  و  دعوی  به  نسبت  و 
لت  دال مذکور  مستندات  و  مانده  تعرضی  گونه  هر  از  مصون  دعوی  مستندات 
را  خواهان  فوق  مراتب  به  توجه  با  دادگاه  نهایتًا  دارد  خواندگان  ذمه  براشتغال 
در دعوی اقامه شده محق تشخیص و مستندًا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 
را  خواندگان  مدنی،  امور  در  انقالب  عمومی و  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یایت  ر  146/000/000 پرداخت  به  تضامنی  نحو  به 
به  نیز  و  تعرفه  طبقه  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  10/596/000
یخ مطالبه وجه آن  تار از  بر مبنای نرخ تعیین شده  تادیه  پرداخت خسارت تأخیر 
در  احکام  اجرای  را  تادیه  تأخیر  خسارت  که  می نماید  محکوم  خواهان  حق  در 
د ضمنًا  هنگام اجرای حکم محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمو
رأی  می باشد  دادرسی  ینه  هز پرداخت  به  مکلف  خواهان  حکم  اجرای  زمان  در 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه  صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
نظراستان تجدید  مرجع  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 ظرف   و 

 است.
دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید عبدالرضا موسوی 32531/ 

م الف

دادنامه
اصفهان   اختالف  حل  شورای   14 شعبه  رسیدگی  مرجع   420/94 ونده:  پر کالسه 
وی بیمارستان کاشانی،  وبر خواهان: رسول صادقی نشانی اصفهان، خ کاشانی، ر
شرکت کاوشگر رایانه خوانده: مرضیه جعفری  نشانی : مجهول المکان  خواسته: 
یال بابت قسمتی از چک بانک ملی به  الزام خوانده به پرداخت مبلغ 14/000/000 ر
ینه های دادرسی و  شماره 597923 و به انضمام مطلق خسارات قانونی اعم از هز
یه مشورتی اعضا شورا  ونده و نظر خسارت تأخیر تادیه با عنایت به محتویات پر

ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا دعوی رسول صادقی بطرفیت مرضیه جعفری بخواسته مطالبه 
عهده   1392/5/14 یخ  تار در   597923 شماره  چک  وجه  یال  ر  14/000/000 مبلغ 
بقای اصول مستندات  به  با توجه  قانونی  به انضمام مطلق خسارات  بانک ملی 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه 
و 313   310 به استناد مواد  لذا  ثابت است  بر شورا  ده  ننمو ارائه  این شعبه  به  ای 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
یال  ر  265/000 و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  14/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
ینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تادیه از  ینه نشر تا زمان اجراء بابت هز هز
یخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک  رسید تا تار یخ سر تار
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید. 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 ر

می باشد. 
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دادنامه
یخ 94/8/11    مرجع رسیدگی  ونده: 523/94   شماره دادنامه: 570 به تار کالسه پر
 : نشانی  صادقی  رسول  خواهان:  اصفهان     اختالف  حل  شورای   16 شعبه 
وی بیمارستان کاشانی، شرکت کاوشگر رایانه  خوانده:  وبر اصفهان، خ کاشانی، ر
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  الزام  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  سعیدی  مهدی 
یال  یال بابت چک شماره 598590 بانک سپه به مبلغ 23/000/000 ر 28/280/000  ر
ینه دادرسی  یال و هز و قسمتی از چک شماره 900245 بانک ملی به مبلغ 5/080/000 ر
یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم  ونده و نظر با عنایت به محتویات پر

و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
بخواسته  سعیدی  مهدی  بطرفیت  صادقی  رسول  دعوی  شورا«  قاضی  »رای 
و   1394/5/8 یخ  تار به   598590 شماره  چک  وجه  یال  ر  28/080/000 مبلغ  مطالبه 
یخ 1394/4/30 عهده بانک ملی و سپه به انضمام مطلق خسارات  900245 به تار
پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی 
و استحقاق  بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده  از سوی  صادره 
قانونی در  ابالغ  به  توجه  با  اینکه خوانده  و  دارد  در مطالبه وجه خواسته  خواهان 
ده  ننمو ارائه  شعبه  این  به  ای  دفاعیه  الیحه  و  نگردیده  حاضر  رسیدگی  جلسه 
و 519  و 11198  قانون تجارت  و 313   310 مواد  استناد  به  لذا  ثابت است  بر شورا 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   522 و 
زمان  تا  نشر  ینه  هز بابت  یال  ر  260/000 و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  28/080/000
رسید  سر یخ  تار از  تادیه  و  تأخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  ینه  هز و  اجراء 
بر  مرکزی  بانک  سوی  اعالمی از  نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه  که  وصول  یخ  تار تا 
رأی  می نماید.  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  می باشد  احکام  اجرای  عهده 
شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 مهلت  ظرف  و  غیابی   صادره 
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ادعای »فوتبال اینسایدر«: 

مورینیو با منچستریونایتد 
کرد پیش قرارداد امضا 

ژوزه  اینســایدر«،  »فوتبــال  ســایت  ادعــای  براســاس 
مســئوالن  بــا  کــره  مذا هفتــه  شــش  از  پــس  مورینیــو 
و  رســیده  توافــق  بــه  منچســتریونایتد  باشــگاه 
پیش قــرارداد همــکاری سه ســاله بــه ارزش 48 میلیــون 
پونــد بــه امضــا رســانده اســت. ایــن ســایت بــه نقــل از 
ــه نامــش  ک یکــی از مســئوالن باشــگاه منچســتریونایتد 
کــه توافــق صورت گرفتــه بــرای  فــاش نشــده، خبــر داد 
آن.  از  پیــش  نــه  اســت،  تابســتان 2016  از  همــکاری 
هفتگــی  دســتمزد  منچســتریونایتد  در  خــاص  آقــای 
منچســتریونایتد  داشــت.  خواهــد  را  پونــد  هــزار   308
گرفتــه و اضافــه  ســیز نزولــی را در ایــن فصــل در پیــش 
ج  کــه بیــش از 250 میلیــون پونــد خــر شــدن بازیکنانــی 
گذاشــته هــم، نتوانســته اســت  روی دســت ایــن باشــگاه 
کنــد. منچســتری  ج  فن خــال و تیمــش را از بحــران خــار
گرفتنــش  کــه در لیــگ برتــر وضعیــت خوبــی نــدارد و قــرار 
در جمــع چهــار تیــم برتر و کســب ســهمیه لیگ قهرمانان 
اروپــا بــرای فصــل آینــده بــرای ایــن تیــم دشــوارتر از قبــل 
شــده اســت، پنجشــنبه، در دور رفــت از مرحلــه یــک 
ــوب  ــر 0 مغل ــا نتیجــه 1 ب ــا ب شــانزدهم نهایــی لیــگ اروپ
میتیلنــد دانمــارک شــد و حــاال در آســتانه حــذف از ایــن 

دارد. قــرار  رقابت هــا 

گسترش فوالد حاشیه دیدار استقالل - 

 حضور ۴۵ هزار نفر 
و یادآوری دربی ۶۹

دیــدار  آغــاز  بــه  دقیقــه   15 از  کمتــر  فاصلــه   در 
گســترش فــوالد تبریــز، بالــغ بــر 45 هــزار  اســتقالل - 

گر در ورزشــگاه حضــور داشــتند. تماشــا
* جایــگاه طبقــه دوم پرسپولیســی ها بســته اســت تــا 
کــه اســتقبال بیشــتر شــود، ایــن درب هــا  در صورتــی 

بــاز شــود.
* مهــدی امیرآبــادی، بازیکــن پیشــین اســتقالل از 
کنــار میــالد میــداودی  کــه در  جملــه افــرادی اســت 

نظاره گــر ایــن دیــدار خواهــد بــود.
حنیــف  ابراهیمــی  و  امیــد  رحمتــی،  مهــدی   *
عمــران زاده بیشــتر از ســایر بازیکنــان تشــویق شــدند.
در  دســت  طالب لــو  وحیــد  و  رحمتــی  مهــدی   *
کــه از ســوی  دســت هــم وارد زمیــن ورزشــگاه شــدند 

شــدند. تشــویق  گران  تماشــا
فرهــاد  آمــدن  واســطه  بــه  اســتقالل  هــواداران   *

ســردادند. را   69 دربــی  شــعار  مجیــدی، 

کنش جالب طارمی به انتقاد  وا
برانکو از وی

الزم  گــر  ا حتــی  و  اســت  جــدی  کارش  در  برانکــو 
از بهتریــن بازیکــن فصــل پرســپولیس هــم،  باشــد 
کــه  کارت زردی بی مــوردی  انتقــاد می کنــد. بعــد از 
گرفــت، برانکــو  طارمــی در بــازی پرســپولیس و فــوالد 
بــه انتقــاد از او پرداخــت.  حــاال طارمــی در پاســخ بــه 
گرفتــی  کارت را  کــه آیــا تــو از قصــد آن  ایــن ســوال 
می گویــد: »نــه، بــه هیــچ وجــه! مگــر می شــود دقیقــه 
کارت بگیــرم.«  9 بــازی حســاس، مــن بیایــم و الکــی 
ایــن  بــا  رابطــه  در  برانکــو  عصبانیــت  دربــاره  او 
گفتــه بــود طارمــی کار غیــر حرفــه ای  کــه  جملــه اش 
مــن  ســرمربی  و  بزرگ تــر  »برانکــو  می گویــد:  کــرد، 

اســت و هرچــه بگویــد درســت اســت.«

کی روش   رد پای دستیار 
در انتخاب سرمربی پرسپولیس

کــه  افشــین پیروانــی دربــاره اینکــه آیــا قبــول دارد 
و  دارد  زیــادی  فنــی  توانایــی  ایوانکوویــچ  برانکــو 
گفــت: بایــد از  کنــد،  توانســته ایــن تیــم را متحــول 
کــه مدیرعامــل  کــه در مقطعــی  کنــم  نژادفــالح تشــکر 
باشــگاه بــود، چنیــن اتفاقــی را رقــم زد. برانکــو مربــی 
ــم.  ــال واقف کام ــی او  ــای فن ــه توانایی ه ــوده و ب ــن ب م
ــت و  ــی اس ــی بزرگ ــیار مرب ــی بس ــاظ فن ــه لح ــو ب برانک
کــه قــرار بــود انتخــاب شــود، آقــای  بایــد بگویــم روزی 
گرفتنــد. نژادفــالح و خــادم، از مــن دربــاره او مشــورت 
افشــین  بگویــم  بایــد  همین جــا  داد:  ادامــه  وی   
تاثیــر  پرســپولیس  بــه  برانکــو  آمــدن  در  پیروانــی 
کــه مربــی  داشــته اســت. آن موقــع دوســت داشــتم 
بزرگــی بــه پرســپولیس بیایــد تــا ایــن تیــم بــه موفقیت 
کــه تاثیــر  برســد؛ امــا ایــن خــادم و نژادفــالح بودنــد 
پرســپولیس داشــتند؛  بــه  برانکــو  آمــدن  زیــادی در 
زیــاد آن هــا  ســر  پشــت  حدیــث  و  حــرف   هرچنــد 

 بود.

سیری در دنیای ورزش

 قهرمانی اصفهان 
در مسابقات قهرمانی 

کشور  ورزش های سه گانه 
کشــور  ســه گانه  ورزش هــای  قهرمانــی  مســابقات 
بزرگســاالن  تیــم  بــا قهرمانــی  گذشــته در قشــم  روز 

رســید. پایــان  بــه  اصفهــان 
گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع و بــه نقــل از روابــط  بــه 
گانــه، مســابقات  عمومــی  هیئــت ورزش هــای ســه 
ســاحل  در  کشــور  ســه گانه  ورزش هــای  قهرمانــی 
از  بیــش  و  شــد  برگــزار  قشــم  جزیــره  در  ســوزا  شــهر 
و  امیــد  جوانــان،  ســنی  رده  ســه  در  ورزشــکار   160

بــه رقابــت پرداختنــد. بــا هــم  بزرگســاالن 
در رده بزرگســاالن ســلمان تیمــوری از همــدان اول 
احســان امینیــان از چهارمحــال و بختیــاری دوم و 

نویــد ســلیمی پور از اصفهــان ســوم شــدند.
از  رحمتــی  محمدمهــدی  نیــز  امیــد  بخــش  در 
چهارمحــال و بختیــاری بــر ســکوی نخســت ایســتاد 
و محمــد غضنفــری و ســیدمحمد حســینی بــه ترتیب 

از ســمنان و اصفهــان دوم و ســوم شــدند.
در رده جوانــان نیــز، امیــن ســقایی از چهــار محــال 
کــرد؛ مســعود  و بختیــاری، مــدال طــال را از آن خــود 
گرفــت و پارســا محجــوب بــه مــدال  علیــزاده نقــره 

کــرد. برنــز بســنده 
اول اصفهــان  نیــز،  بزرگســاالن  تیمــی   بخــش   در 
کهگیلویــه و بویــر احمــد ســوم شــد و در   قزویــن دوم و 
همیــن کالس و بخــش امیــد، ســمنان کاپ قهرمانــی 
آذربایجــان  و  شــد  اصفهــان دوم  بــرد؛  بــه خانــه  را 

کــرد. شــرقی مقــام ســوم  را از آن خــود 
و  چهارمحــال  نیــز،  تیمــی  جوانــان  بخــش  در 
و  شــد  دوم  جنوبــی  خراســان  اول،  بختیــاری 

ایســتاد. ســوم  رتبــه  در  کرمانشــاه 
در ایــن دوره، تیم هایــی از چهارمحــال و بختیــاری 
رضــوی  خراســان  مرکــزی،  جنوبــی،  خراســان 
یــزد  ســمنان،  تهــران،  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه 
ــان  ــرقی، آذربایج ــان ش ــان، آذربایج کرم ــتان،  کردس
قزویــن  همــدان،  کرمانشــاه،  اصفهــان،  غربــی، 
هرمــزگان  کیــش،  لرســتان،  گلســتان،  فــارس، 
داشــتند. حضــور  قــم  و  شــمالی  خراســان  زنجــان، 
مســیر  ابتــدا  ســه گانه کاران  بزرگســاالن،  رده  در 
 20 ســپس  کردنــد؛  شــنا  را  متــری   500 و  یک هــزار 
کیلومتــر دویدنــد؛  کیلومتــر رکاب زدنــد و در نهایــت 10 
بــه  امیــد  و  جوانــان  رده هــای  بــرای  مســیرها  ایــن 

یافــت. کاهــش  نصــف 
ورزش هــای  باشــگاه های  لیــگ  ســوم  مرحلــه 
بــه  پیــش  دومــاه  نیــز،  قشــم  جزیــره  در  ســه گانه 
میزبانــی قشــم و در ســاحل زیبــای شــهر ســوزای ایــن 

شــد. برگــزار  جزیــره 

 طالی طاهری 
خیلی به من چسبید

کســب عنــوان قهرمانــی تیــم ملــی  محمــد بنــا در خصــوص 
کشــورمان در مســابقات قهرمانــی آســیا اظهــار  کشــتی فرنگــی 
گرفتــن  کشــتی  داشــت: مســابقات خوبــی بــود و مــن از نحــوه 
بچه هــا راضــی هســتم و همــه عملکــرد خوبــی داشــتند. چــه 
بــه  کــه  کشــتی گیری  و چــه  گرفــت  کــه طــال  کشــتی گیری 
کســی در جایــگاه خــودش خــوب  عنــوان پنجمــی  رســید؛ هــر 

بــود.
بــه  تقریبــا  آســیا،  قهرمانــی  مســابقات  ســطح  افــزود:  وی 
همیــن شــکل اســت و هرســاله  نیــز در چنیــن ســطحی برگــزار 
می شــود؛ ولــی تیــم کشــتی ایــران آنقــدر از آســیا فاصلــه گرفتــه 
گــر تیــم خوبــی می بســتیم، در هــر 8 وزن می توانســتیم  کــه ا
بــه مــدال طــال دســت یابیــم و بــه راحتــی بــا 8 طــال بــه خانــه 

بازگردیــم. 
ارتبــاط  در  کشــورمان  فرنگــی  کشــتی  ملــی  تیــم  ســرمربی 
بــا نحــوه قضــاوت داوران در ایــن مســابقات خاطــر نشــان 
ــو  کشــتی گیران بایــد آن قــدر اقتــدار داشــته باشــند و جل کــرد: 
کنــد. ســامان  کســی نتوانــد حقشــان را تضییــع  کــه  کننــد  کار 
عبدولــی و پیــام بویــری، خودشــان اجــازه دادنــد که حقشــان 
ــه  ــری ب ــد. بوی کار می کردن ــن  ــر از ای ــد بهت ــود و بای ــورده ش خ
ســوم  نفــر  کــه  را  قــزاق  کشــتی گیری  می توانســت  راحتــی 

جهــان اســت، شکســت دهــد.
کــردن زیــاد  بنــا ادامــه داد: مهــدی زیدونــد بــه خاطــر وزن کــم 
کشــتی های دور دوم  گــر در  کنــد و شــاید ا کار  نتوانســت جلــو 
کــره ای سرشــاخ می شــد، بــه راحتــی او  کشــتی گیر  یــا ســوم بــا 
را شکســت مــی داد؛ امــا او هــم ارزش خــاص خــودش را دارد. 
کــه یــک کشــتی گیر همیشــه برنــده باشــد؛ برد  کــرد  نبایــد فکــر 
و باخــت بــه اعتقــاد مــن در چنیــن مســابقاتی مهــم نیســت؛ 
مهــم  امــا  شــود؛  اول  زیدونــد  تــا  داشــتیم  توقــع  چنــد  هــر 
ــرد: یوســف  ک ــه مــدال رســید. وی عنــوان  ــه او ب ک ــود  ایــن ب
ــودش  ــه خ ــده و البت ــرم آم کیلوگ ــه وزن 88  ــازه ب ــان، ت قادری
گــر رامیــن  کشــتی بگیــرد؛  ا دوســت داشــت تــا در ایــن وزن 
اجــازه  وقــت  هیــچ  نداشــتیم،  کیلوگــرم  در 80  را  طاهــری 
کــه قادریــان وزنــش را افزایــش دهــد؛ بــا ایــن حــال  نمــی دادم 
کــه نیازمنــد میدان هــای بزرگ تــری اســت و  او نشــان داد 
کشــتی  قــرار نیســت پرونــده او را بــه خاطــر شکســت در یــک 
کامــل  کــه چندیــن ســال باخــت و  ببندیــم؛ او مثــل افشــین 
کشــتی گیران وزن  کامل تریــن  از  کنــون یکــی  ا  نبــود، ولــی 
کشــتی  کیلوگــرم اســت، بــه زمــان نیــاز دارد. آقــای خــاص   71
کشــتی گیران در  کدامیــک از  کــه  فرنگــی در ارتبــاط بــا ایــن 
کــرد:  کــرده، تصریــح  ایــن مســابقات بیشــتر نظــر وی را جلــب 
کــه  کســی   طــالی رامیــن طاهــری خیلــی بــه مــن چســبید؛ 
بــه  آســیایی  کیلوگــرم در مســابقات  2 ســال پیــش در 66 
ــال  ــر ط ــال در 3 وزن باالت ــد از 2 س ــید؛ بع ــی  رس ــوان پنجم عن
گرفــت و ایــن موضــوع دلچســب بــود؛ البتــه امیــر قاســمی 
کــه همــه می گفتنــد  ــود و در شــرایطی   هــم طالیــش خــوب ب
باباجــان زاده  بشــیر  کنــون  ا نداریــم،  خــوب  ســنگین وزن 
بهنــام مهــدی زاده و امیــر قاســمی  به خوبــی می درخشــند و ما 
کشــتی گیری  کنــون  در تمامــی  اوزان نفــرات خوبــی داریــم. ا
بــه  نیــازی  کــه مــن  قــدر پختــه شــده  مثــل بیابانگــرد آن 
ــه  ــد ب ــه اعتقــاد مــن جوان هــا بای ــدارم و ب کشــتی گیر جــوان ن

ــوند.  ــین ش ــن افش ــد جایگزی ــا بتوانن ــند ت ــرایط برس ــن ش ای

همگام با ورزش

  دیدارهــای مرحلــه دوم پلــی آف مســابقات 
سرویس فرهنگی

اصغر قلندری
حســایت  از  کشــور،  یــک  دســته  والیبــال 
خاصــی برخــوردار شــده و رقابت هــا نســبت بــه مرحلــه مقدماتــی، 
هوایــی  رعــد  پدافنــد  می رود.تیــم  پیــش  وفشــرده تر  ســخت 
گردیــده بــود بــا شایســتگی از ســد تیــم ســفیر  کــه موفــق  اصفهــان 
گیــالن بگــذرد و پــای بــه مرحلــه دوم پلــی آف بگــذارد، در بــازی 
اول کــه در ســالن پیامبــر اعظــم آمــل برگــزار شــد، بــه مصــاف تیم 
کالــه مازنــدران رفــت کــه در نهایــت نتیجــه را باحســاب 3 بــر 1 به 
ــان ایــن تیــم  ــازی دوم خــود، میزب ــرد؛  امــا در ب گذارک ــان وا میزب
ــی  ــی خوب ــت و ملی پوش ــان بلندقام ــه از بازیکن ک ــود  ــد ب قدرتمن
برخــوردار اســت. دیــدار برگشــت بــرای تیــم پدافنــد جنبــه حیاتــی 
بــه  صعــود  شــانس  پیــروزی،  کســب  صــورت  در  کــه  داشــت 
مرحلــه بعــد را پیــدا می کــرد؛ بــه همیــن خاطــر بــرای بــرد در ایــن 
کــرد تــا بــه رغــم تــالش  بــازی، هرچــه درتــوان داشــت صــرف 
گردان احمــد فتــاح، مربــی جــوان و بــا اخــالق به  خیــره کننــده شــا
پیــروزی برســد. ایــن بــازی بــا حضــور مقامــات ارشــد پدافنــد 
کل  هوایــی اصفهــان، علیرضــا امینــازاده، معــاون ورزشــی اداره 
قاســمی،  علــی  پاســدار  ســرهنگ  اســتان  جوانــان  و  ورزش 
 قائم مقــام تربیــت بدنــی لشــکر صاحــب الزمــان )عــج ( و مدیــر 
عامــل باشــگاه فرهنگی ورزشــی مقاومت اصفهان، غالمحســین 
از  زیــادی  جمــع  و  اســتان  والیبــال  هیئــت  دبیــر  هژبرپــور، 
هــواداران و عالقه منــدان بــه ورزش والیبــال، در ســالن هفــده 
شــهریور ورزشــگاه تختــی اصفهــان برگــزار و  بــا حســاب 3 بــر 2 بــه 
ســود تیــم پدافنــد تمــام شــد تــا شکســت بــازی اول آن در آمــل را 
کــه بــه  جبــران شــود؛ بــا ایــن حــال، بــازی ســوم  بــرای تیمــی 

جمــع چهــار تیــم برترخواهــد پیوســت، تعیین کننــده خواهــد 
گران از تنهــا تیــم  بــود. شــایان ذکــر، اســتقبال بی نظیــر تماشــا
گرانی  کشــور اســت؛ تماشــا اصفهــان بــزرگ در لیــگ دســته یــک 
ایــن  والیبــال  قشــنگ  بازی هــای  دیــدن  از  سال هاســت  کــه 

شهرمحروم مانده اند!
دیــدن  خواهــان  اصفهــان  در  بســیاری  هــواداران  معمــوال 
کشــور  مســابقات والیبــال در ســطوح لیــگ برتــر و لیــگ یــک 
ــدن  ــا دی ــه ب ک کامــال روشــن اســت؛ چــرا  هســتند؛ دلیــل آن هــم 
مســابقات آســیا یــی و جهانــی در ســال های اخیــر و راهیابــی 
گرفتــن در  تیم هــای ملــی ایــران بــه  مســابقات جهانــی و قــرار 
کــه جوانــان زیــادی را جــذب  کنــار بــزرگان والیبــال دنیــا بــود 
ایــن  از  هــم  اصفهــان  کــرد.  پرتحــرک  و  جــذاب  رشــته  ایــن 
والیبــال  پبشــرفت های   مــوازات  بــه  و  نبــود  مســتثنی  امــر 
و  ســازندگی  کار  ادامــه  بــا  کشــورمان،  ملــی  تیم هــای  در 
ملــی  تیم هــای  روانــه  را  زیــادی  جوانــان   ، پشتوانه ســازی 
کــه از داشــتن حداقــل یــک تیــم  کــرده اســت؛ امــا چــه ســود 
مانــده  دل  بــه  حســرت  همچنــان  برتــر،  لیــگ  در  شایســته 
 اســت!  بــا ایــن حــال هــرگاه مســابقاتی در اصفهــان برگــزار شــده
مشــتاقان و عالقه منــدان زیــادی بــرای تشــویق و حمایــت از 
ــزاری حضــور پیــدا می کننــد  تیــم شهرشــان در ســالن محــل برگ
بــه  تنهــا  و  برداشــته  والیبــال  از  کــه چشــم  بــه مســئوالنی  تــا 

کــه اصفهــان از پتانســیل زیــاد  کننــد  فوتبــال توجــه دارنــد، ثابــت 
وجوانــان مســتعد فروانــی برخــوردار اســت.

مســابقات  تماشــای  بــرای  اصفهــان  مــردم  اشــتیاق  میــزان 
کالــه مازنــدران و رعــد پدافنــد  والیبــال را در بــازی دو تیــم خــوب 
بی نظیــر  اســتقبال  دیدیــم؛  وضــوح  بــه  اصفهــان   هوایــی 
حســاس،   بســیار  دیــدار  ایــن  در  والیبــال،  گاه  آ دوســتداران 
نه تنهــا ســالن قدیمــی  17شــهریور ورزشــگاه تختــی را شــرمنده 
گــر اصفهــان تیمــی  در لیــگ برتــر  کــه ا کــرد، بلکــه نشــان داد 
و حمایــت  تشــویق  بــرای  زیــادی  گران  تماشــا باشــد،  داشــته 
از جوانــان ســرفراز و بــا تعصــب والیبــال شــهر و دیارشــان، در 
ســالن 6 هــزار نفــری ورزشــگاه بــزرگ حضــور خواهنــد یافــت. ای 
کاش مســئوالن ورزش، به ویــژه متولــی اول ورزش و جوانــان 
کــه بایــد بــه  اســتان اصفهــان، بــه ایــن حقیقــت واقــف بــود 
کننــد  طــور مســتقیم در عرصــه مدیریــت ورزشــی حضــور پیــدا 
ــودمند  ــوی و س ــع ق ــن منب ــوان از ای ــه می ت ــه چگون ک ــد  و دریابن
کــه ایــن  کــرد و بــه راه صــواب رفــت؛ امــا افســوس  بهره بــرداری 
چنیــن نبــوده ونیســت و در بیشــتر اوقــات دیــده شــده اســت 
کهــن،  برخــی از آن هــا بــا وجــود حضــور در راس ورزش ایــن دیــار 
کــه چــه بســا  متاســفانه نه تنهــا بهــره ای بــه ورزش نمی رســانند 

اســباب زیــان را نیــز فراهــم آورده انــد!
بــه هرحــال نگارنــده وقتــی تشــویق بی امــان بیــش از یــک هــزار 

کالــه و پدافنــد را مشــاهده  گر مشــتاق در بــازی دو تیــم  تماشــا
کــرد، ذهنــش بــه روزهــای فراموش نشــدنی مســابقات آســیایی 
کــه نوجوانــان  نوجوانــان بازگشــت و بــه خاطــر آورد روزهایــی را 
کشــورمان در ســالن مرحــوم حســن رهنمــای ورزشــگاه ملــت در 
گران بــا حضورمشــتاقانه و گــرم خــود  حضــور خیــل عظیــم تماشــا
کشــورمان را  اســباب ســربلندی و افتخــار نوجوانــان تیــم ملــی 

کردنــد. فراهــم 
بــه هــر تقدیــر، جوانــان بی ادعــای والیبــال اصفهــان، در قالــب 
تیمــی  بــا نــام پدافنــد رعــد اصفهــان تــا ایــن مرحلــه از مســابقات 
کار بزرگــی را رقــم زدنــد و عملکــرد قابــل قبولــی داشــتند؛ ضمــن 
کمی بــه آن هــا توجــه  گــر  کــه ا کردنــد  اینکــه یــک بــار دیگــر ثابــت 

گفتــن در لیــگ برتــر دارنــد. شــود حرف هــای زیــادی بــرای 
 تیــم رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان در بــازی برگشــت مقابــل 
تیــم کالــه، بــا تکیــه بــر توانمنــدی مــردان تکنیکی و تالشــگرخود 
به ویــژه کوبندگــی قدرتمندانه مهــدی میرزایی، همچنین بازی 
کــه  بــی نقــص ســروش معصومــی، دیگــر قدرتــی زن شایســته ای 
 در زدن اســپک های از پشــت خــط یــک ســوم تبحــر خاصــی دارد
ســرعتی زنی  یــار  دو  رفیعــی،  و منصــور  رســولی  حــاج  شــاهین 
کــه در فــرم ایــده آل بــه ســر می بردنــد و تبحــر محمــد عزیــزی 
ــی احســان  روی پاس هــای فرهــاد مالبهرامــی  و توپ گیــری عال

مهربان فــر، موفــق شــد  فاتــح 3 بــر 2 ایــن دیــدار باشــد.
بهتریــن بازیکــن ایــن مســابقه، مهــدی میرزایــی بــود؛ نماینــده 
داور دوم  و  قریــب  اول علیرضــا  داور  زاده،  فدراســیون حســن 
میثــم پارســه، از تهــران بودنــد . بــازی ســوم فــردا )روز یکشــنبه 

ــزار خواهــد شــد.  2 اســفند مــاه ( در آمــل برگ
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گســترش فــوالد تبریــز از  دیــدار دو تیــم اســتقالل  تهــران و 
هفتــه بیســت و یکــم رقابت هــای لیــگ برتــر از ســاعت15 
و 30 دقیقــه دیــروز جمعــه، در ورزشــگاه آزادی آغــاز شــد. 

حاشــیه های ایــن دیــدار را در زیــر می خوانیــد:
چمــن،  زمیــن  در  مجیــدی  فرهــاد  حضــور  هنــگام   *

را  او  آزادی  ورزشــگاه  در  حاضــر  هــواداران 
شــعار  پرســپولیس  علیــه  و  کردنــد  تشــویق 

دادنــد.
 * بــا اینکــه آرش برهانــی در ترکیــب ۱۱نفــره 
هــواداران  ســوی  از  امــا  نداشــت،  حضــور 

شــد. تشــویق 
مقابــل  مجیــدی،  هــواداران  از  برخــی   *  

گرفتــه بودنــد و در  در ورزشــگاه عکــس او را در دســت 
می دادنــد. شــعار  او  از  حمایــت 

کــردن بودنــد فرزنــد  گــرم  کــه دو تیــم در حــال   * در حالــی 
هــواداران  کــه  آمــد  چمــن  زمیــن  بــه  رحمتــی  مهــدی 

گرفتنــد و پســر  ــد مجیــدی اشــتباه  ــا فرزن اســتقالل او را ب
کردنــد. مجیــدی را تشــویق 

لیــگ  برگــزاری  مســئوالن  از  اســتقالل  هــواداران   *  
شــکایت و اعتقــاد داشــتند ایــن بــازی بایــد همان ســاعت 
هــواداران  تــا  زودتــر  نــه ۳۰ دقیقــه  برگــزار می شــد؛   ۱۶

بــه ورزشــگاه بیاینــد.  بیشــتری 
 * مهــدی امیرآبــادی، میــالد میــداودی
فرهــاد مجیــدی، دکتــر امیــن نــوروزی 
باشــگاه  دو  مســئوالن  از  چنــد  تنــی  و 

بــازی بودنــد.  گر ویــژه ایــن  تماشــا
بــه  ورود  از  پــس  مجیــدی  فرهــاد   *
اســتقالل  رختکــن  راهــی  ورزشــگاه، 
شــد و ضمــن مالقــات بــا پرویــز مظلومــی  و بازیکنــان، 
تهــران  در  وقــت  هــر  داد  قــول  آبی هــا  ســرمربی  بــه 
ورزشــگاه  بــه  لیــگ  بازی هــای  تماشــای  بــرای   بــود، 

بیاید. مهر

قول فرهاد مجیدی به پرویز مظلومی
کــه هفتــه پیــش از ناحیــه   جالل الدیــن علی محمــدی 
گفــت: در  ــاره وضعیتــش  مینیســک مصــدوم شــد، درب
ــذارم و  ــی را پشت ســر می گ حــال حاضــر، مراحــل درمان
ــار هــم، پایــم را زیــر نظــر پزشــک  هــر چنــد وقــت یک ب

تســت می کنــم.
گفتــه پزشــکان تــا آخــر امســال   طبــق 
احتمــاال  و  کنــم  بــازی  نمی توانــم 
از  بعــد  را  چمــن  روی  تمرینــات 
کــرد.  خواهــم  آغــاز  نــوروز  تعطیــالت 
پــس از آن هــم، دو هفتــه زمــان نیــاز 
دارم تــا بــه آمادگــی برســم. فعــال معلــوم 
نیســت دقیقــا چــه زمانــی برمی گــردم؛ 

شــاید  و  برگــردم  زودتــر  و  بدهــد  جــواب  پایــم  شــاید 
دهــد. خ  ر دیگــری  اتفاقــات 

هــر  بــرای  مصدومیــت  افــزود:  ادامــه  در  وی   
بهتریــن  در  مــن  اســت.  ناراحت کننــده  بازیکنــی 

کــه  اســت  درحالــی  ایــن  و  شــدم  مصــدوم  شــرایطم 
و  بســازم  خــودم  بــرای  خوبــی  آینــده  می توانســتم 
کنــم. متاســفانه در شــرایطی خــوب  کمــک  بــه صبــا 
معتقــدم  بــود.  آمــاده  بدنــم خیلــی  و  شــدم  مصــدوم 
یــا  یعنــی  می دهــد؛  خ  ر حالــت  دو  در  مصدومیت هــا 
ــال  ــه اص ــا اینک ــت ی ــاده اس ــی آم ــن خیل بازیک
لحــاظ  از  کــه  بازیکنانــی  نیســت.  آمــاده 
مصــدوم دارنــد  متوســطی  حــد   آمادگــی 

 نمی شوند.
ــای  ــاره بازی ه ــان درب ــدی در پای  علی محم
شــانس  تیمــی   چــه  اینکــه  و  برتــر  لیــگ 
بــرای  تیــم  چنــد  گفــت:  دارد،  قهرمانــی 
قهرمانــی تــالش می کننــد؛ امــا بــه نظــرم پرســپولیس 
گــر ایــن تیــم بدشانســی  خــوب فوتبــال بــازی می کنــد. ا
نیــاورد و مصــدوم ندهــد، بــا ادامــه ایــن رونــد، شــانس 

اصلــی قهرمانــی خواهــد بــود. تســنیم

»پرسپولیس«، شانس مسلم قهرمانی در لیگ برتر
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فوتبــال  تیــم  بــا  همــکاری  بــرای  پتروویــچ  والدیمیــر  انصــراف  از  بعــد 
کریمــی  در ایــن تیــم  خونه به خونــه بابــل ، حــاال صحبــت از حضــور علــی 

می رســد. گــوش  بــه 
را  کافــی  آرامــش  نیســت  قــرار  ظاهــرا  خونه به خونــه،  باشــگاه  مدیــران 
کشــور ــر فوتبــال  کبــر میثاقیانــی، اســتاد رســاندن تیم هــا بــه لیــگ برت  بــه ا

بدهند. 
کنــون  کــه تیــم خونه به خونــه تا ک ورزشــی، در حالــی  گــزارش تابنــا بــه 
عملکــرد مطلوبــی داشــته و بــا 44 امتیــاز و فقــط بــا یــک اختــالف امتیــاز بــا 
ــران ایــن تیــم  ــال مدی ــا ایــن ح ــرار دارد، ب تیــم دوم جــدول در رده ســوم ق
کادر فنــی  کــردن نفــرات بــه  ــا اضافــه  مازندرانــی مــدام بــه فکــر تغییــرات ی
کنــار میثاقیــان  کــه قــرار بــود یــک مربــی خارجــی در  خــود هســتند. درحالــی 
باشــد، امــا ایــن مربــی، بــا مســئوالن خونه به خونــه بابــل بــه توافــق نرســید 
و حــاال شــایعه عجیبــی پیچیــده کــه علــی کریمــی  در تیــررس مســئوالن این 

گرفتــه اســت.  باشــگاه قــرار 
کادر فنــی تیــم  ــه در  کریمی ک ــی  ــا  عل ــه آی ک ــد  ــد در آینــده ای نزدیــک دی بای
کار شــود یــا  کشــور مشــغول بــه  ملــی نمانــد حاضــر می شــود در دســته یــک 

خیــر؟

کریمی!  شایعه عجیب درباره علی 

ــان  ــی میزب ــیا، در حال ــان آس ــگ قهرمان ــابقات لی ــاز مس ــتانه آغ ــن در آس ذوب آه
کــه بــا توجــه بــه بــرد دور رفــت در مقابــل ایــن تیــم، همــه انتظــار  فــوالد بــود 
کســب یــک بــرد دیگــر از جانــب ذوب آهــن را داشــتند؛ امــا فــوالد در همــان دقایــق 
گل، برنــده بــه رختکــن  کــرد و بــا زدن یــک  ابتدایــی، ذوب آهــن را غافلگیــر 

رفــت.
ــی را  ــان هجوم ــض بازیکن ــه تعوی ــام س ــا انج ــدی ب گل محم ــه دوم  ــاز نیم ــا آغ ب
کــرد تــا در   بــه زمیــن فرســتاد و فشــار بســیار زیــادی بــر روی دروازه فــوالد وارد 
نهایــت بــر روی ارســال رجــب زاده و ضربــه ســر حســن زاده، یــک پنالتــی نصیــب 
ــه  ــال ب ــگ امس ــودش را در لی گل خ ــه اول،  ــب زاده باتجرب ــد و رج ــن ش ذوب آه
ــازی جــذاب  ــی، ب کشــیده شــود. در دقایــق پایان ــه تســاوی  کار ب ــا  ثمــر رســاند ت
کســب بــرد  شــد؛ ولــی توپــی از خــط دروازه هــا نگذشــت تــا ذوب آهــن بــاز هــم در 

کام شــود. نــا

گل ها: ح  شر
از جنــاح  را  ایســتگاهی  امیرحســین فشــنگچی، ضربــه  فــوالد دقیقــه 8:   0-1
راســت بــه روی دروازه فرســتاد و محمــد اهــل شــاخه از فاصلــه دو متــری بــا 

گذاشــت تــا دروازه مظاهــری بــازی شــود. پشــت ســر روی تــوپ اثــر 
ــه  ــل دروازه ب ــن زاده از مقاب ــعود حس ــر مس ــه س ــه 78: ضرب ــن دقیق 1-1 ذوب آه
کــرد تــا داور نقطــه پنالتــی را نشــان دهــد. ایــن  دســت مدافــع فــوالد برخــورد 
گل تســاوی ذوب آهــن  ضربــه توســط رجــب زاده بــه وســط دروازه زده شــد تــا 

ــورد. ــم بخ رق
دقایق حساس: 

دقیقــه 25- ســانتر حدادی فــر از جنــاح چــپ بــه داخــل محوطــه جریمــه بــا 
ضربــه ســر بی دقــت نژادمهــدی بــه بــاالی دروازه فــوالد رفــت.

دقیقــه 45- پــاس عرضــی تبریــزی بــه مقابــل دروازه بــا تــکل بلنــد رضایــی 
گذشــت. کــه البتــه تــوپ از مقابــل پــای مهاجــم ذوب آهــن  همــراه شــد 

بــه طــرز  از پشــت محوطــه جریمــه  دقیقــه 58- ضربــه ایســتگاهی انصــاری 
کنــار دروازه فــوالد بــه بیــرون رفــت. کــی از  خطرنا

کــه تــوپ  کاوه رضایــی همــراه شــد  دقیقــه 60- ســانتر پهلــوان بــا ضربــه برگــردان 
راهــی بــه ســمت دروازه پیــدا نکــرد.

ــه  ــن زاده ب ــت حس ــر بی دق ــه س ــا ضرب ــت ب ــب زاده از راس ــانتر رج ــه 72- س دقیق
بیــرون رفــت.

اتفاق ویژه:
تیــم  دو  هــر  بــه  شــاخه  اهــل  گلزنــی  متوالــی ذوب آهــن،  تســاوی  پنجمیــن   
گل مهــدی رجــب زاده در لیــگ همــه از نــکات ویــژه ایــن  اصفهانــی و اولیــن 

بــازی بــود.
گــو و علــی ســلیمی  از فــوالد بــه همــراه مهــدی  بهتریــن بازیکــن: ماتیــاس چا

رجــب زاده، بهتریــن بازیکنــان ایــن بــازی بودنــد. ایمنــا

هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس

 تساوی های اعصاب خردکن سبزپوشان

رقابت نفس گیر شطرنج 
بوکس



 ثبت اصفهان به عنوان 
پایتخت جهانی صنایع  دستی

اســتان  میــراث فرهنگــی  کل  اداره  معــاون صنایــع دســتی 
پایتخــت  عنــوان  بــه  اصفهــان،  ثبــت  گفــت:   اصفهــان 

صنایع دستی در دست پیگیری است. 
ــع  ــهرک صنای ــکالت ش ــی مش ــه بررس ــی در جلس ــر صالح جعف
کــرد: یکــی از مهم تریــن معضــالت  دســتی شهرســتان اظهــار 
ســفال و ســرامیک شــهرضا، خــاک نامرغــوب منطقــه اســت 
کیفیــت آن تــا حــد  و بایــد ســرمایه گذاری الزم بــرای ارتقــای 
کــرد: تــوان  اســتانداردهای جهانــی انجــام شــود. وی اضافــه 
هنرمنــدان شــهرضا بســیار زیــاد اســت؛ در حــال حاضــر بیــش 
کــه  از 500 هنرمنــد فعــال در ایــن شهرســتان حضــور دارنــد 

ــند. ــزار نفــر باش ــش از 3 ه ــی می شــود ایــن آمــار بی پیش بین
اســتان  میــراث فرهنگــی  کل  اداره  معــاون صنایــع دســتی 
کــه می توانــد  گفــت: یکــی از مهم تریــن اقداماتــی  اصفهــان 
فعالیت هــای هنرمنــدان شــهرضا را ســازماندهی و هدایــت 
کنــد، ایجــاد خانــه صنایــع دســتی شهرســتان بــا محوریــت 
مهــم  نیازهــای  از  یکــی  اســت.صالحی  آن  هنرمنــدان 
ارتقــای  را  دســتی  صنایــع  حــوزه  در  شــهرضا  شهرســتان 
ارایه شــده در حــوزه صنایــع دســتی  وضعیــت آموزش هــای 
برشــمرد و افــزود: ارتقــای ســطح عملکــرد آزمایشــگاه های 
ســفال و ســرامیک و ایجــاد بانک هــای عامــل در خصــوص 
کــه ظرفیت هــای  صنایــع دســتی از جملــه امکاناتــی اســت 
گفــت: ســفال و ســرامیک  آن در شهرســتان وجــود دارد. وی 
شــهرضا، در آســتانه جهانــی شــدن اســت و بایــد محوریــت 
نیــز  دســتی  صنایــع  حــوزه  در  انجام شــده  فعالیت هــای 
براســاس ایــن هنــر اســتوار باشــد. معــاون صنایــع دســتی اداره 
کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: بــا جهانی  
شــدن ســفال شــهرضا، افراد عالقه مند و توریســت  ها از سراســر 
کشــور بــه شــهرضا ســفر می کننــد؛ بنابرایــن بایــد امکانــات 
توریســت  اقامتــی  زیرســاخت های الزم ماننــد هتل هــای  و 
گفــت: ثبــت اســتان  نیــز در شهرســتان ایجــاد شــود.صالحی 
اصفهــان، بــه عنــوان پایتخــت جهانــی صنایــع دســتی در 
گرفتــه و تاکنــون 72 رشــته صنایــع دســتی در  دســتورکار قــرار 

آن شــناخته و ثبــت شــده اســت.منبع: ایســنا

 اولین همایش گردشگری و سفر پاک
در اصفهان

کار  اولیــن همایــش »گردشــگری و ســفر پــاک« بــا حضــور وزیــر 
گروهــی از مهمانــان مدعــو داخلــی  تعــاون و رفــاه اجتماعــی و 
و خارجــی در هتــل عباســی اصفهــان برگــزار شــد.در همایــش 
کــه روز اول اســفند و بــه مــدت یــک روز برگــزار  »ســفر پــاک« 
ســخنرانی  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون  کار،  وزیــر  می شــود، 
می کننــد. ۳۵۰ نفــر از مهمانــان خارجــی و داخلــی و همچنیــن 
ایــن همایــش  کشــورهای مختلــف در  نماینــدگان  و  ســفرا 

حضــور دارنــد. منبــع: آنــا

گردشگری

کمیته ساماندهی   تشکیل 
کاروانسرای مرنجاب

ــه  کمیت کاروانســرای مرنجــاب از تشــکیل  ــردار  بهره ب
کاروانســرا  ســاماندهی، مرمــت و بهره بــرداری از ایــن 

خبــر داد.
از  نقــل  بــه  و  ربیــع  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
تاریخــی  کــن  اما از  بهره بــرداری  و  احیــا  صنــدوق 
غرفــه  در  حضــور  بــا  قصابــی  فخــراهلل  فرهنگــی،  و 
واقــع در  کاروانســرای مرنجــاب در ســالن صنــدوق 
ــع  ــگری و صنای گردش ــی  ــگاه بین الملل ــن نمایش نهمی
صنــدوق  بیــن  ســاماندهی  کمیتــه  گفــت:  وابســته 
ــدگل  ــای آران و بی ــی دهیاری ه ــرکت تعاون ــا و ش احی
کمیتــه، تصمیم گیــری  کار ایــن  را تشــکیل داده ایــم؛ 
و  اقدامــات  ع  نــو بهره بــرداری،  مرمــت،  دربــاره 
گردشــگری در  برنامه هــای آینــده، برگــزاری تورهــای 

اســت. و...  نــوروز  روزهــای 
ــده صنــدوق  ــان اینکــه امســال در مزای ــا بی ــی ب قصاب
کردیــم و آبان مــاه توانســتیم ایــن مجموعــه  شــرکت 
تعاونــی  شــرکت  گفــت:  بگیریــم،  اختیــار  در  را 
دهیاری هــای شهرســتان آران و بیــدگل در مزایــده 
ــده شــد. ایــن شــرکت، چکیــده ای  ــرد و برن ک شــرکت 
ســازمان  نظــر  زیــر  کــه  اســت  دهیاری هایــی  از 
فعالیــت  اصفهــان  اتحادیه هــای  و  شــهرداری ها 

. می کنــد
حــوزه  اختیــار  در  کاروانســرا  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
داشــت  نظــر  در  احیــا  صنــدوق  و  بــود  شهرســتان 
کنــد؛ بــه همیــن دلیــل  تــا تکلیــف آن را مشــخص 
ــه  ک ــز از آنجــا  ــرد و مــا نی ک ــده آن را اعــالم  گهــی مزای آ
در شهرســتان فعــال بودیــم، توانســتیم برنــده ایــن 

شــویم. مزایــده 
تومــان  هــزار   ۱۰۰ و  میلیــون   ۶ ماهانــه  گفــت:  وی 
یــک  و  می کنیــم  پرداخــت  صنــدوق  بــه  اجــاره 
کاروانسراســت.  میلیــارد تومــان نیــز، هزینــه مرمــت 
کاروانســرا بــه مــدت ۱۲ ســال بــه ایــن شــرکت  ایــن 

اســت. شــده  گــذار  وا
مرنجــاب  کاروانســرای  در  کــرد:  بیــان   قصابــی 
ــرای  کــه هــر شــب تکمیــل اســت و ب ــم  ــاق داری ۳۰ ات
اقامــت ۷ نفــر در یــک اتــاق، ۱۰۰ هــزار تومــان بــدون 

گرفته ایــم. هزینــه صبحانــه در نظــر 
گردشــگری  قصابــی افــزود: ممنوعیــت ورود تورهــای 
کویــر مرنجــاب، ۷۰ درصــد روی میــزان اشــغال  بــه 
روزهایــی  حتــی  و  داشــت  تاثیــر  مــا  اتاق هــای 
امــا  نداشــتیم؛  گردشــگری  هیــچ  مــا  کــه  می شــد 
شهرســتان  و  اســتان  مســئوالن  بیــن  تعاملــی  االن 
کویــر  بــه  بیشــتر  گردشــگران  و  اســت  شــده   ایجــاد 

می آیند.

گردشگری

در 9 مــاه نخســت ســال جــاری، ایــران میزبــان 4 میلیــون 
کــه ایــن آمــار نســبت  گردشــگر خارجــی بــود  و 16 هــزار 
گذشــته بیــش از 5 درصــد رشــد داشــته اســت.  بــه ســال 
ســاالنه  ایــران   ،2025 ســال  تــا  می شــود  پیش بینــی 
در  کــه  باشــد  خارجــی  گردشــگر  میلیــون   20 میزبــان 
آمــدی معــادل 30 میلیــارد دالر یعنــی 5 برابــر در آمــد حــال 
از  پــس  داشــت.  خواهــد  گردشــگری  صنعــت  از  حاضــر 
گردشــگران  در فهرســت مقصــد  ایــران  رفــع تحریم هــا، 
گرفتــه اســت. طبــق قوانیــن جدیــد، ویــزای  خارجــی قــرار 
صادرشــده در مــرز بــه جــای ویــزای 14 روزه یــک ویــزای 
کــه تــا 15 روز دیگــر نیــز قابــل تمدیــد  30 روزه خواهــد بــود 
کشــور بــرای  اســت. در همیــن راســتا، مقــررات ورود بــه 
کشــور شــامل  اتبــاع 9  تنهــا  و  آســان تر شــده  خارجی هــا 
اردن ســومالی،  بنــگالدش،  انگلیــس،  کانــادا،   آمریــکا، 
کســتان در مــرز کشــور برایشــان ویــزا  عــراق، افغانســتان و پا
صــادر نمی شــود و بایــد پیــش از ورود بــه ایــران، ویــزای 
کننــد. بــا توجــه بــه اینکــه راهنمایــان  خــود را دریافــت 
ــا ســال  گردشــگری مســلط بــه زبــان انگلیســی و فرانســه ت
را  زیــادی  گردشــگران  انتظــار  بایــد  رزرو شــده اند،   2017
کنــون 1100 هتــل در ایــران وجــود دارد کــه  داشــته باشــیم. ا
ــاختن  ــه س ــاز ب ــتند و نی ــتاره هس ــا 5 س ــل 4 ی ــا 130 هت تنه

حداقــل 400 هتــل 5 ســتاره وجــود دارد.
در همیــن حــال، »بــاری نیلــد«، خبرنــگار CNN بــه تازگــی 
توریســتی  مــکان  ایــران داشــته، 34  بــه  کــه  در ســفری 
کــه بــرای بازدیدکننــدگان خارجی از نــگاه خودش  ایــران را 

کــرده اســت. بــه  جالــب و قابــل اهمیــت اســت، معرفــی 
نظــر او ایرانیــان از گنجینــه ارزشــمندی برخــوردار هســتند. 
ــز  ــی نی گنجــی، عــکاس جــوان ایران محمدرضــا دومیــری 
در ایــن ســفر راهنمــای او بــوده و عکس هایــش از ایــن 
گــزارش ایــن خبرنــگار ســی ان ان در  مکان هــا همــراه بــا 

دنیــا منتشــر شــده اســت.
عالی قاپــوی اصفهــان در صــدر ایــن فهرســت قــرار دارد. بــه 
کاخ شــش طبقــه در ضلــع غربــی میــدان  گفتــه نیلــد، ایــن 
از  کاخ  ایــن  نقــش جهــان اصفهــان قــرار دارد. ســاختن 

زمــان شــاه عبــاس اول حــدود صــد ســال بیــن قــرن 16 تــا 
ــاالر موســیقی قرمزرنــگ  ــه طــول انجامیــد و شــامل ت 17 ب
گــزارش بــه معرفــی  بــا گچبری هــای بــی نظیــر اســت. ایــن 
کــه حتــی بعــد از  کــرده  ج آزادی نیــز پرداختــه و عنــوان  بــر
ج آزادی هنوز  ج میــالد در ســال 2009، بــر ســاخته شــدن بــر
نمــاد بــه یادماندنــی پایتخــت ایــران اســت. ایــن بنــا در 
ســال 1971 ســاخته شــده اســت. ایــن خبرنــگار همچنیــن 
کــه در  بــه معرفــی عمــارت بادگیــر در تهــران نیــز پرداختــه 
گــذاری مظفرالدیــن شــاه قاجــار در  قــرن 19 بــرای تــاج 

ــه ها،  ــت. شیش ــده اس ــاخته ش ــتان س گلس کاخ  ــه  مجموع
آینه هــا و ســتون های بلنــد از زیبایی هــای ایــن مجموعــه 
کاخ نیــاوران در تهــران  هســتند؛ عــالوه بــر ایــن، مجموعــه 
کــه محــل زندگــی و پذیرایــی از میهمان هــای خارجــی قبل 
از انقــالب اســالمی بوده، یکــی دیگــر از 34 جاذبــه مــورد 
ــه  ــن مجموع ــزارش او، ای گ ــاس  ــت و براس ــد اس ــه نیل توج
کاخ اصلــی آن بــه  در زمــان قاجــار ســاخته شــد؛ امــا قدمــت 

ــردد. ــوی بازمی گ ــان پهل زم
  ذکر فرش ایرانی در سی ان ان

گــزارش خــود بــه برخی جاذبه های شــیراز  ایــن خبرنــگار در 
کــرده اســت. از نظــر نیلــد، شــیراز شــهری اســت  نیــز اشــاره 
کریــم خانــی یــاد  معــروف بــه شــعر و شــاعری. او از ارگ 
کــه در قــرن 18 بــه عنــوان دژ در مرکــز شــیراز ســاخته  کــرده 
شــده اســت. داخــل آن بخــش مســکونی، حمــام و حیــاط 
ج آن  مرکــزی پــر از درخت هــای مرکبــات قــرار دارد و در خــار
ــا نقاشــی های مینیاتــوری  کــه ب کنگــره داری اســت  دیــوار 
کارگاه فــرش در حاشــیه بــازار وکیــل  تزییــن شــده اســت. 
از  ایــران  توریســتی  جاذبه هــای  از  دیگــر  یکــی  شــیراز، 
نــگاه ایــن خبرنــگار اســت. او می گویــد: »فرش بافــی یکــی 
محســوب  ایــران  صنایــع  تریــن  مهــم  و  قدیمی تریــن  از 
کیفیــت  می شــود و فرش هــای ایرانــی از لحــاظ طراحــی و 
شــیراز  نصیرالملــک  مســجد  هســتند.«  نمونــه  دنیــا  در 
مربــوط  مســجدی  گرفتــه؛  قــرار  نیلــد  توجــه  مــورد  نیــز 
کــه دارای دو شبســتان شــرقی و غربــی  بــه دوره قاجــار 

 است.

گزارش سی ان ان از 34 جاذبه توریستی ایران

نهمیــن  در  کشــور  مختلــف  اســتان های   
ــته  ــع وابس ــگری و صنای گردش ــی  ــن الملل ــگاه بی نمایش
و  گردشــگری  مختلــف  جلوه هــای  ارایــه  بــا  همــراه 
بــه اجــرای موســیقی ســنتی و  صنایــع دســتی خــود، 

پرداختنــد. آیینــی 
اســتان  نمایشــگاه،  ایــن  از  روز  ســومین  در 
کردســتان در ســاعت 10 و 30 دقیقــه تــا 11 
ــه موســیقی خــود پرداخــت و پــس از  ــه ارای ب
آن از ســاعت 11 و 30 دقیقــه تــا 12 اســتان 
 کهگیلویــه و بویراحمــد موســیقی خــود را اجرا

کرد. 
کردســتان از ســاعت16 و 30 دقیقــه  همچنیــن اســتان 

تــا 17 دوبــاره بــه اجــرای موســیقی پرداخــت.
 13 ســاعت  لرســتان  اســتان  اجراهــا  ایــن  ادامــه  در 
از ســاعت 13  تــا 13 و 30 دقیقــه، اســتان مازنــدران 
و 30 دقیقــه تــا 14، اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

از  مرکــزی  اســتان   ،15 تــا  دقیقــه   30 و   14 ســاعت  از 
از  همــدان  اســتان  و   16 تــا  دقیقــه   30 و   15 ســاعت 
ــرای  ــه اج ــب ب ــه ترتی ــا 18 ب ــه ت ــاعت 17 و 30 دقیق س

پرداختنــد. خــود  اســتان  آیینــی  و  ســنتی  موســیقی 
نمایشــگاه  دوم  و  اول  روزهــای  در 
اســتان های  گردشــگری،  بین المللــی 
کهگیلویــه  اردبیــل، خراســان شــمالی، 
کرمــان،  گیــالن، بوشــهر،  و بویراحمــد، 
گلســتان موســیقی  آذربایجــان غربــی و 
بــرای بازدیدکننــدگان  را  ســنتی خــود 

ــد. کردن اجــرا 
گردشــگری  بین المللــی  نمایشــگاه  نهمیــن 
بهمن مــاه   27 تاریــخ  از  وابســته  صنایــع  و 
دایمی تهــران  نمایشــگاه های  محــل  در 
ادامــه  بهمن مــاه   30 جمعــه  تــا  و   آغــاز 

داشت.

 طنین موسیقی سنتی و آیینی استان ها
گردشگری  در نمایشگاه 

کوهســتان  پایــدار  توســعه  و  تفاهم نامــه حفاظــت   
گــرس مرکــزی بــا هــدف توســعه پایــدار و متــوازن در  زا

ــید.  ــا رس ــه امض ــز ب ــای آبخی ســطح حوضه ه
گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
کوهســتان  پایــدار  توســعه  و  حفاظــت  تفاهم نامــه 

معــاون  حضــور  بــا  مرکــزی  گــرس  زا
ســازمان  رییــس  رییس جمهــور، 
معاونــان  زیســت،  محیــط  حفاظــت 
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
اســتانداران  و   کشــور  وزارت  و  کشــور 
مرکــزی  گــرس  زا اســتان   چهــار 

امضا شد.
دشــتکی   ســلیمانی  قاســم  گــزارش،  بنابرایــن   
گــرس  زا از  حفاظــت  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  افــزود: 
مشــترك  همکاری هــای  تقویــت  لــزوم  و  مرکــزی 
کوهســتان  پایــدار  توســعه  و  حفاظــت  برنامــه 

و  بین المللــی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا  گــرس  زا
کهگیلویــه  اســتانداری های چهارمحــال بختیــاری، 

شــد. تهیــه  فــارس  و  اصفهــان  بویراحمــد  و 
گونــه ای تدویــن شــده  گفــت: ایــن برنامــه بــه  وی 
کــه نتایــج موفــق و قابــل اعتنــای آن را می تــوان بــه 
گــرس تعمیــم داد؛  زا اســتان های  تمــام 
برنامــه  شــروع  از  می توانــد  برنامــه  ایــن 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه  ششــم 
کشــور مــورد بهره بــرداری قــرار  فرهنگــی 

ــرد. گی
کالن  هــدف  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
و  پایــدار  توســعه  برنامــه،  ایــن  در 
اســت آبخیــز  حوضه هــای  ســطح  در   متــوازن 
ح، در چرخــه حیــات آب  کــرد: اجــرای ایــن طــر اظهــار 
و  مدیریــت  و  زیســتی  ع  تنــو و جریان ســازی حفــظ 

بهره بــرداری پایــدار منابــع نقــش بســزایی دارد.

معارف و گردشگری شنبه  1 اسفندماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 97طنین موسیقی سنتی و آیینی استان ها در نمایشگاه گردشگری ســـــال دوم       ݡسݒ

گفت:  استاندار چهارمحال وبختیاری 

گرس« امضا شد کوهستان زا تفاهم نامه مشترک »حفاظت از توسعه پایدار 

مزایده
ونده  پر خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه 
زمی فر به آدرس  4577/94 مرجع/اول آقای غفور جهانبخش و علیه آقای توحید ر
یار جنوبی مشاور امالک بابت محکوم  پل رباط اتوبان ردانی پور خیابان استاد شهر
به  علیه  محکوم  توقیفی  اموال  یال  ر  16/860/000 مبلغ  به  اجرایی  ینه های  هز و  به 
شرح یک دستگاه سواری ماتیز به شماره انتظامی 331 ص 72 ایران ـ 53 به رنگ 
نقره ای متالیک مدل 1385 با شماره بدنه موتور 001604 و شماره شاسی 6001610 
که در حال حاضر دارای موتور گیربکس دیفرانسیل نسبتًا خوب و بدنه دارای آثار 
تصادف در گلگیر جلو چپ و راست و گلگیر جلو چپ و راست و گلگیر و ستون 
عقب چپ و قسمت سقف بر اثر تابش آفتاب رنگ سوختگی دارد، شیشه ها سالم 
دوزی نسبتًا خوب است که با توجه به وضعیت  د 30% عاج دارد تو الستیکها حدو
گردیده  یابی  ز ار یال  ر  50/000/000 مبلغ  به  کارشناسی  یه  نظر طبق  و  در خو فعلی 
دارد جلسه  نظر  در  نگردیده است  واقع  از طرفین  اعتراض هیچیک  مورد  و  است 
مزایده ای 94/12/16 در ساعت 12 تا 11 صبح در محل اجرای احکام شورای حل 
نماید  برگزار  وکال  راه  چهار  نبش  صدوق  شیخ  خیابان  در  واقع  اصفهان  اختالف 
پایه به شماره  یز 10درصد قیمت  وار با  طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 
وز قبل از مزایده به  حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن حداقل 5 ر
ین مبلغ  تر این اجرا از اموال بازدید و در جلسه شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باال

د. 32456/ م الف برندة مزایده خواهد بو
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان 

دادنامه
شماره    1394/11/04  : تنظیم  یخ  تار   9409970353001999 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  931110 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980358301240 ونده:  پر
جزایی   104( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   104 شعبه   9309980358301240
سبحان  آقای   .1 شکات:     9409970353001999 شماره  نهایی  تصمیم  سابق( 
علی  زند  فر یان  کیواندار عبدالرسول  آقای   .2 عبدالرسول  زند  فر یان  کیواندار
 .1 متهمین:   11 پالک  ـ  درختی  خ  ـ  اصفهانک  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  همگی 
زند فیض اله همگی به  زند جواد 2. آقای وحید حسینی فر د حسینی فر آقای محمو
نشانی اصفهان اصفهانک شهرک فجر 3. آقای حمید حسینی به نشانی اصفهانک 
ل حسینی 4. آقای بهنام طاهری جانبازلو  شهرک فجر خ سمت راست فرعی 2 منز
ـ  ـ شهرک فجر  وستای اصفهانک  اله به نشانی شهرستان اصفهان ر زند حبیب  فر
فرعی 17 ـ پالک 1062      اتهام ها: 1. توهین به اشخاص عادی 2. تهدید با چاقو 3. 
رسی محتویات  تهدید به قتل  4. ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه پس از بر

یر مبادرت به صدور رأی می نماید. ونده به شرح ز پر
رأی دادگاه

زند  د حسینی فر زند جواد 2 ـ محمو در خصوص اتهام آقایان 1ـ حمید حسینی فر
زند فیض اهلل  زند حبیب اهلل 4 ـ وحید حسینی فر جواد 3ـ بهنام طاهری جانبازلو فر
دائر بر توهین و تهدید و مشارکت در ایران ضرب و جرح عمدی و تهدید با چاقو 
یان موضوع کیفرخواست  نسبت به شکات آقایان سبحان و عبدالرسول کیواندار
جمیع  به  عنایت  با  دادگاه  اصفهان  انقالب  عمومی و  دادسرای  سوی  از  صادره 
یه پزشکی  د از جمله شکایت شکات نظر ونده و دالیل موجو اوراق و محتویات پر
در  منعکسه  امارات  و  قرائن  سایر  و  مطلعین  اظهارات  ین  مأمور گزارش  قانونی 
ز و مسلم تشخیص مستندًا به مواد 608 و 669  ونده بزهکاری نامبردگان را محر پر
اسالمی متهمین  مجازات  قانون   714-709-488-449-448-134 یرات  تعز قانون 
به  نسبت  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  در  مشارکت  باب  از  را  چهارم  و  دوم  ردیف 
حق  در  دیه  پرداخت  به  بالسویه  و  مشترکًا  یان  کیواندار سبحان  آقای  شاکی 
دی زنجیری شکل خلف تنه جداگانه یک  شاکی از بابت 1ـ تعداد شش عدد کبو

وی چپ یک و نیم هزارم دیه  دی زنجیری شکل باز و نیم هزارم دیه کامل 2ـ کبو
وی چپ یک  وی چپ سه هزارم دیه کامل 4ـ جرح حارصه ابر دی ابر کامل 3ـ کبو
و  نمایند  پرداخت  جرم  وقوع  یخ  تار از  یکسال  ظرف  که  محکوم  کامل  دیه  درصد 
یال جزای نقدی  به پرداخت مبلغ یک میلیون ر از باب توهین  را  اول  متهم ردیف 
یری محکوم  در حق صندوق دولت و از باب تهدید به تحمل 74 ضربه شالق تعز
پرداخت  به  توهین  باب  از  را  سایرمتهمین  و  اجراست  قابل  اشد  جرم  صرفًا  که 
و  می نماید  محکوم  دولت  صندوق  حق  در  نقدی  جزای  یال  ر هزار  پانصد  مبلغ 
در خصوص اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر تهدید با چاقو نسبت به شاکی آقای 
یان و صرفنظر از اینکه علیه وی صرفًا قرار مجرمیت و جلب  عبدالرسول کیواندار
و  اوراق  جمیع  به  عنایت  با  و  نشده  صادر  کیفرخواستی  لکن  صادر  دادرسی  به 
پسندی  محکمه  دلیل  اینکه  به  نظر  گرفته  صورت  تحقیقات  و  ونده  پر محتویات 
دال بر احراز توجه اتهام ارائه یا تحصیل نگردیده و از سویی اصل برائت است 
ز ندانسته مستندًا به ماده  لذا دادگاه بزهکاری نامبرده را در این خصوص محر
می نماید  اعالم  و  صادر  نامبرده  برائت  بر  رأی  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   4
در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  ظرف  محسوب  غیابی  صادره  رأی 
از ماده 427  با توجه به میزان آن و مستنبط  این مرجع سپس در خصوص دیه 
بیست  ظرف  موارد  سایر  خصوص  در  لکن  قطعی  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
یخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان وز از تار  ر

 می باشد. ص
ییس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اصفهان 32493 / م الف هاشمی ر

ابالغ رأی 
ونده اصلی: 94-658   شماره دادنامه: 94-800 مرجع رسیدگی کننده:  کالسه پر
د  محمو آقای  خواهان:   94/10/30 اصفهان  اختالف  حل  شورای    41 شعبه 
ـ بلوک 9 واحد  ـ کوی امام  زند عبدالعلی به نشانی : اصفهان  قاسمی بستگیانی فر
خواسته:  المکان  مجهول   : نشانی  به  پور  نورمندی  سیمین  خانم  خوانده:   86
اصفهان  اختالف  حل  شورای   41 شعبه    94/9/22 یخ  تار به  چک  وجه  مطالبه 
با  است.  مفتوح   658/94 کالسه  ونده  پر تشکیل،  یر  ز کننده  امضاء  تصدی  به 
ونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به  مالحظه اوراق پر

صدور رأی می نماید.
»رأی شورا«

د قاسمی بستگیانی به طرفیت سیمین نورمندی پور به  در خصوص دعوی محمو
یال موضوع یک فقره چک به شماره 32389  خواسته مطالبه مبلغ 45/320/000 ر
ینه دادرسی  یخ 94/3/10 بانک سپه شعبه ولی عصر سیرجان به انضمام هز به تار
ونده و بقای اصول مستندات در  و خسارات تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پر
لت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده  ید خواهان که دال
علیرغم ابالغ وفق م 73 ق آ د م در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
وحه مبنی بر برائت ذمه خویش  و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطر
ز و ثابت تشخیص داده و مستندًا  بعمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محر
به مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
یال  ر  300/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  45/320/000 مبلغ  پرداخت  به 
رسید  سر یخ  تار از  تأدیه  تأخیر  خسارات  و  آگهی  نشر  و  دادرسی  ینه های  هز بابت 
در  مرکزی  بانک  شاخص  ین  آخر اساس  بر  حکم  اجرای  زمان  تا   )94/3/10(
وز از  حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 ر
 20 ظرف  مذکور،  مدت  اتمام  از  پس  و  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار
اصفهان شهرستان  عمومی حقوقی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  دیگر  وز   ر

 می باشد. 
قاضی شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان         32477 / م الف

ابالغ رأی
یخ 94/10/23  مرجع رسیدگی  ونده: 94-1068 شماره دادنامه 1914 به تار کالسه پر
به  اصفهانی  طباخیان  ایرج  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای   45 شعبه   :
ایرج  عکاسی   ، مدرسه هاجر  وی  وبر ر بی،  غر بهشت  هشت  خ  اصفهان،  نشانی: 
خوانده: اصغر قلیخانی  نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 4 فقره چک 
یه ی مشورتی  نظر اخذ  و  ونده  پر به محتویات  با عنایت  یال  ر  20/000/000 مبلغ  به 
رأی  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورای  اعضاء 

می نماید.
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی آقای ایرج طباخیان اصفهانی به طرفیت: آقای اصغر قلیخانی 
یال وجه 4 فقره چک به شماره های 720735 ـ  به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ر
720746ـ  720748ـ  720747 به عهده ی بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارت 
و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  قانونی، 
صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
ده لذا  د ابراز و ارایه ننمو پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
و 214  به مواد 212  به نظر می رسد که مستندًا  ثابت  دعوی خواهان علیه خوانده 
قانون تجارت و 198 ، 515، 519، 522 قانون آ . د . م حکم بر محکومیت خوانده 
ینه  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 260/000 ر به پرداخت مبلغ 20/000/000 ر
رسید چک های موصوف 720748  یخ سر دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تار
یخ 94/6/25 و  یخ 94/7/25 و 720460 به تار یخ 94/5/25 و 720747 به تار به تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم  یخ 94/5/25 تا تار 720735 به تار
از ابالغ قابل واخواهی در همین  وز پس  می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 ر
عمومی حقوقی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  وز  ر  20 ظرف  و  مرجع 

اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان   32485 / م الف

دادنامه
شماره   1394/08/07 تنظیم:  یخ  تار   9409976836100243 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر   940156 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980351601161 ونده:  پر
9309980351601161 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
صالحی  د  محمو وکیلی  مرضیه  خانم  خواهان:     9409976836100243 شماره 
زند علی به نشانی اصفهان ـ خ کاوه ـ شهرک ولیعصر ـ ک کوچه غدیرـ بن بست  فر
ل اول طبقه اول. خوانده آقای علیرضا عباسی به نشانی  آسمانـ  سمت راستـ  منز
ـ مجتمع  ـ فرعی دوم داخل کوچه سمت راست  ـ خ ساحل  ـ خ رباط دوم  اصفهان 
وجه    ـ طبقه سوم. خواسته : طالق به درخواست ز المهدی  یا کوچه مسجد  راسخ 
ونده و با اعالم ختم رسیدگی به  رسی اوراق و محتویات پر گردشکار: دادگاه با بر

شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.  
طرفیت  به  علی  زند  فر صالحی  د  محمو وکیلی  مرضیه  خانم  خواسته  دادگاه  رأی 
وج به طالق به لحاظ عسر  الزام ز یم صدور حکم  زند کر آقای علیرضا عباسی فر
دفتر   12017 شماره  به  ازدواج  سند  مصدق  تصویر  به  عنایت  با  می باشد  حرج  و 
دائم  نکاح  عقد  سبب  به  وجیت  ز رابطه  اصفهان  ثبت  حوزه   186 رسمی شماره 
ز است خواهان در توضیح اظهار داشته همسرم اعتیاد دارد سابقه  بین آنها محر
بستری شدن در کمپ ترک اعتیاد دارد به لحاظ اعتیاد و سرقت سابقه محکومیت 
ده است خوانده با وصف  زندم را پرداخت ننمو به حبس دارد و نفقه اینجانب و فر
ده است دادگاه  یق نشر آگهی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننمو ابالغ ازطر
وج به استناد سوابق کیفری واصله از زندان و سوابق  با توجه به سوابق کیفری ز

وج در کمپ ترک اعتیاد و نظر موافق مشاور قضایی عسر و حرج  بستری شدن ز
و  خانواده  مشاوره  مرکز  و  داوران  تالش  اینکه  به  توجه  با  می داند  ز  محر را  وجه  ز
-1139 مواد  استناد  به  نشده  واقع  موثر  سازش  و  صلح  ایجاد  جهت  در  دادگاه 

به  حکم  خانواده  حمایت  قانون   29 و   27 و   26 مواد  و  مدنی  قانون   1119-1134
وج به طالق به لحاظ تحقق عسر و حرج صادر و اعالم می گردد. در صورت  الزام ز
از  یکی  به  مراجعه  با  حکم  قطعیت  از  ماه  شش  مهلت  در  می تواند  خواهان  امتناع 
نوع  انتخاب  نمایند  اقدام  طالق  ثبت  و  اجرا  خصوص  در  طالق  رسمی ثبت  دفاتر 
وج جهت اجرای صیغه طالق  وجه می باشد و در صورت عدم حضور ز طالق با ز
یخ  تار از  ماه  سه  حکم  این  اعتبار  دارد  را  طالق  صیغه  اجرای  در  وکالت  دفتر  سر 
قطعیت رأی می باشد. و رعایت جهات شرعی حین اجرای طالق به عهده سردفتر 
یه ـ نفقه و اجرت المثل با توجه به  می باشد در خصوص حقوق مالی از جمله مهر
تکلیف  با  مواجه  دادگاه  می نماید  اقدام  جداگانه  اینکه  بر  دائر  خواهان  اظهارات 
می باشد  وجه  ز با  ساله   5 عباسی  ارسالن  نام  به  مشترک  زند  فر حضانت  نیست 
افزایش 20% در  با  یال  وج مکلف است ماهیانه مبلغ دو میلیون وپانصد هزار ر و ز
و  غیابی  دادگاه  رأی  نماید.  پرداخت  زند  فر نفقه  بابت  شمسی  سال  هر  ابتدای 
وز از  یخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف بیست ر وز از تار ظرف بیست ر
اصفهان  نظر  تجدید  مراجع  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  واخواهی  انقضای  یخ  تار
ییس شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان     32509  می باشد. عباسعلی عرب پور ر

/ م الف
دادنامه 

ونده:  یخ تنظیم: 1394/11/10 شماره پر شماره دادنامه: 9409970361701765 تار
محمد  آقای   : خواهان   940777 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980361700714
د به نشانی استان  زند داو زند یوسف با وکالت آقای حسین هدایتی فر بخشنده فر
وی اداره گاز ساختمان  وبر ز ـ شهرستان کرج ـ کرج ـ فردیس خیابان حافظیه ر البر
یان  پارسیان طبقه ششم واحد 22 همراه: 09123804417 خوانده : آقای بهمن شکر
تأخیر  خسارت  مطالبه   .1 خواسته ها:  المکان  مجهول  نشانی:  به  لطفعلی  زند  فر
تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. تأمین خواسته 4. مطالبه وجه چک و با توجه 
یر مبادرت به صدور رأی  را اعالم و به شرح ز ونده ختم رسیدگی  به محتویات پر
از آقای  می نماید:رای دادگاه در خصوص دعوی آقای حسین هدایتی به وکالت 
به  لطفعلی  زند  فر یان  شکر بهمن  آقای  طرفیت  به  یوسف  زند  فر بخشنده  محمد 
یال به استنادشش فقره چک به شماره های  خواسته مطالبه مبلغ 1/075/000/000 ر
 714051 و   94/1/15 ـ   714054 و   93/12/15  –  714053 و   94/3/15-714056
عدم  گواهینامه های  و   93/11/15-714052 و   94/6/26-714066 و   93/10/15-
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر 
تادیه دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی 
لت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه  خواهان که دال
خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال 
وحه به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و  دعوی مطر
مستندًا به مواد 198 ، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده 
مبلغ  همچنین  و  خواسته  اصل  عنوان  به  یال  ر  1/075/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
یال به عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه مرحله بدوی و همچنین  60/090/000 ر
رسید هر یک  یخ سر خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تار
از چکها لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف  غیابی و ظرف بیست ر
وز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  بیست ر

ییس شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان  32513 / م الف مهدی حاجیلو ـ ر



کنند بگذارید بچه ها خاک بازی 
انجــام  کننــد.  ک بــازی  خا بچه هــا  بگذاریــد    
داروی  یــک  ماننــد  می توانــد  طبیعــت  در  بــازی 
بیماری هــای  بعضــی  بــه  ابتــا  از  مانــع  تقویتــی، 

شــود.  کــودکان  در  به ویــژه  مرگبــار، 
یکــی  انگلســتان  کشــور  تحقیقــات،  براســاس 
و  اســت  شــدید  آلــرژی  معــرض  در  کشــورهای  از 
تــب  و  گزمــا  ا مــوارد  میــزان  اخیــر،  ســال های  در 
و  اســت  قبــل شــده  برابــر  کشــور 3  ایــن  در  یونجــه 
همین طــور میــزان مراجعــه بیمــاران مبتــا بــه شــوک 
آلرژیــک  کنــش  وا ع  نــو شــدیدترین  کســی،   آنافیا

6 برابر شده است. 
دالیلــی  پژوهشــگران،  می دهنــد  نشــان  بررســی ها   
خانــه  اســتریل  بهداشــت،  ســطح  افزایــش  چــون 
انــواع  بــا  دســت  شست وشــوی  خانگــی،  وســایل  و 
و  کتــری  ضدبا صابون هــای  به ویــژه  صابــون، 
کاهــش ســطح قــوای سیســتم  ضدمیکــروب را دلیــل 
کتری هــا  ایمنــی بــدن در مبــارزه بــا میکروب هــا و با
افــراد  بــدن  در  آلــرژی  شــکل  بــه  التهــاب  بــروز  و 

ننــد.  می دا
تمیــزی  دارنــد  اعتقــاد  لنــدن  کالــج  پژوهشــگران   
بیــش از حــد وســایل خانــه و شســت و شــوی بیــش 
سیســتم  ضعــف  باعــث  می توانــد  دســت ها،  حــد  از 
بی اثــر  نیــز  و  بیماری هــا  مقابــل  در  بــدن  ایمنــی 
ــا بیماری هــا و  ــه ب ــرای مقابل شــدن آنتی بیوتیک هــا ب

شــود.  عفونت هــا 
تغذیــه  جملــه  از  عوامــل  ســایر  کارشناســان   
شــیر  مصــرف  و  مــادر  شــیر  بــا  نــوزاد  نشــدن 
ســزارین  طریــق  بــه  نــوزاد  آمــدن  دنیــا  بــه  خشــک 
مصــرف  و  خانــه  تمیــزی  بــرای  والدیــن  وســواس 
تصاعــدی  رشــد  در  را  آلــرژی زا  و  محــرک  غذاهــای 
موثــر جهــان  در  اخیــر  ســال های  در   آلــرژی 

 می دانند. 
کــه  نوزادانــی  دریافته انــد  همچنیــن  پژوهشــگران   
در  نظافــت  کــه  می کننــد  زندگــی  خانه هایــی  در 
کمتــر دچــار  از حــد رعایــت نمی شــود،  آن هــا بیــش 
والدیــن  بــه  کارشناســان  می شــوند.  آلــرژی  انــواع 
کــودکان بــه  توصیــه می کننــد تحــت نظــارت آن هــا 
گل هــا،  بــه  بــازی در طبیعــت، دســت زدن  انجــام 
ک باغچه هــا بپردازنــد تــا بــدن  گیاهــان و حتــی خــا
ســازگاری  آلودگی هــا  و  میکروب هــا  انــواع  بــا  آن هــا 
کنــد و بــه ایــن ترتیــب ابتــا بــه آلــرژی در آن هــا   پیــدا 

کمتر شود. منبع: دیلی میل

دانستنی 

خطرات ناخن بلند و ناخن  مصنوعی 
برای سالمت

پــرورش  بــرای  زمیــن  یــک  می توانــد  شــما  ناخــن 
عفونــت  و  طاعــون  بیمــاری،  یــک  تولیدمثــل  و 
از  گاه بــه گاه باشــد؛ پــس شــما بایــد دســت  قارچــی 
ناخــن  برداریــد.  صورتتــان  بــه  آن هــا  چســباندن 
در  اســت.  بــدن  قســمت  بی ارزش تریــن  احتمــاال 
مــواد  گرفتــن  و  آوری  جمــع  در  ناخن هــا   گذشــته 
هــم  هنــوز  مــا  و  می کردنــد  کمــک  مــا  بــه  غذایــی 
گرفتــن و خــراش دادن همــه چیــز  آن هــا را بــه منظــور 
کاری را بــا  گــر هــر  کار می بریــم؛ بــا ایــن حــال، ا بــه 
ع  ــم، ذرات ریــز نامطبــو ناخن های مــان انجــام  دهی

می شــوند. جمــع  آن هــا  زیــر  در 
کنیــد. شــما ممکــن  کیزگــی ناخن هــا را هــر روز چــک  پا
بخارانیــد.  را  پوســتتان  ناخن هــا  همــان  بــا  اســت 
شــما ممکــن اســت لبــاس شــنای خــود را بچانیــد و 
کنیــد؛  ــا ســبزیجات را بســته بندی  گوشــت خــام ی ــا  ی
کتــری. در واقــع  کارهــا یعنــی انتقــال با کــه همــه ایــن 
بــا راه رفتــن در طــول روز، بــا بیماری هایــی ماننــد 
کاندیــدا  ماننــد  چ هــا،  قار و  ســرماخوردگی  ویــروس 
کــه  چ ( بمبــاران می شــوید،  آلبیکانــس )نوعــی قــار
گــر بــه  بــه راحتــی زیــر ناخنتــان زندگــی می کننــد و  ا
گســترش یابنــد، می توانــد بــه یــک  ناحیــه تناســلی 
کــردن  کوتــاه  شــود.  منجــر  »مخمــری«   عفونــت 
کتــری را  ناخن هــا، ممکــن اســت منطقــه پوشــش با
ع میکروب هــا را در زیــر  کار تنــو کنــد، امــا ایــن  کمتــر 

نمی دهــد. تغییــر  ناخن هــا 
  مراقب ناخن های مصنوعی باشید

از  نیســت؛  طبیعــی  ناخن هــای  در  فقــط  مشــکل 
گــر  ا نکنیــد؛  اســتفاده  نیــز  مصنوعــی  ناخن هــای 
شــما ناخــن مصنوعــی می گذاریــد، این هــا بــه شــدت 

می کننــد.  جمــع  را  کتری هــا  با
مصنوعــی  ناخــن  و  طبیعــی  ناخــن  بیــن  منطقــه 
کتریایــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل  منطقــه جنگــی با
ــد ناخــن مصنوعــی داشــته  کــه پرســتاران نبای اســت 

باشــند.
اســتفاده از ناخــن مصنوعــی می توانــد باعــث ایجــاد 
در  کریلیــک  ا شــود.  بســیاری  بیمــاری زای  عوامــل 
رشــد  بــه  منجــر  می توانــد  مصنوعــی،  ناخن هــای 
مخمــر  و  )ســودوموناس(  منفــی  گــرم  باســیل های 
بیــن ناخــن طبیعــی و مصنوعــی شــود. ایــن منطقــه 
عوامــل  رشــد  بــرای  دیگــر  مناســب  محــل  یــک 

بیماری زاســت.

سالمت
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حتما بخوانید!
بگذارید بچه ها خاک بازی کنند

در دنیــای مــدرن بــا پیشــرفت فنــاوری، افــراد تــا پاســی از شــب 
کــه نمی داننــد چــه آســیب های  درگیــر فنــاوری  هســتند؛ در حالــی 

جبران ناپذیــری را بــه بــدن خــود وارد می کننــد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از باشــگاه خبرنــگاران جــوان  گــزارش   بــه 
کــه تــا نیمه هــای  گــر شــما هــم جــزو آن دســته از  افــرادی هســتید  ا

کار  شــب بــه بهانه هــای مختلــف همچــون فنــاوری، تحصیــل، 
یــا حتــی تفریــح بیــدار می ماننــد، بهتــر اســت هــر چــه زودتــر آن 
کیفیــت بــرای ســامتی روح و  کنیــد. خــواب منظــم و با را تــرک 
جســم ضــروری اســت و بســیاری از بیماری هــا و اختــاالت ریشــه 
در بدخوابــی و بی خوابــی دارد. در اینجــا بــه دالیــل مهمی اشــاره 
کــه نشــان می دهــد شــما بایــد زود و به موقــع بــه خــواب  می کنیــم 

بــرود.
بدن و مغز شما به خواب نیاز دارد

 بســیاری از  افــراد بــه علــت زیــاد بــودن حجــم کار و وظایفشــان کــم 
می خوابنــد؛ عــاوه بــر آن، پیشــرفت علــم و فنــاوری بهانــه خوبــی 
بــه افــراد داده اســت تــا شــب ها دیرتــر بخوابنــد؛ امــا حقیقــت ایــن 
کــه بــدن و مغــز در هــر 24ســاعت، بــه 7 تــا 8 ســاعت خــواب  اســت 
گــر بــه هــر دلیلــی  نیــاز دارد. متخصصــان و محققــان نشــان دادنــد ا

کاهــش یابــد، تاثیــرات جبران ناپذیــری بــه  ایــن میــزان خــواب 
ــدن به خصــوص مغــز وارد می شــود. ب

کنید گر نخوابید تا آخر عمر نمی توانید آن را جبران   ا
کــه از  کــه بتوانیــد هرچــه را    خــواب، ماننــد حســاب بانکــی نیســت 
گــر شــبی خــواب خــوب داشــته  آن برداشــت می کنیــد، بازگردانیــد. ا
گــر آن را از دســت  باشــید بــرای همیشــه بــر شــما اثــر می گــذارد و ا
کنیــد. خــواب  دهیــد، دیگــر هیــچ وقــت نمی توانیــد آن را جبــران 
کافــی، عملکــرد شــناختی مغــز را تــا پایــان عمــر کاهــش می دهــد و  نا
گــر بیشــتر بخوابیــد، نمی توانیــد آن خــواب ازدســت رفته  بعــد از آن ا

کنیــد. را جبــران 
گر خوب نخوابید، حافظه تان را از دست می دهید  ا

بــر عملکــرد مغــز و حافظــه تاثیــر مســتقیم می گــذارد و   خــواب 
گــر بــه  کاوی حافظــه ضــروری اســت؛ ا بــرای بازیابــی خاطره هــا و وا

مــدت چنــد روز متوالــی خــوب نخوابیــد، بعــد از چنــد روزخواهیــد 
ــد.  ــاد آوری ــه ی ــی ب ــه خوب ــایل را ب ــی مس ــد بعض ــه نمی توانی ک ــد  دی
گــر در  کــودکان بســیار مهــم اســت؛ زیــرا ا ایــن موضــوع در رابطــه بــا 
ســن کودکــی نتواننــد خــوب بخوابنــد، تاثیــرات جبران ناپذیــر آن تا 

بزرگســالی بــا آن هــا همــراه خواهــد بــود.
کم خوابی، خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد  

و  کافــی  نا خــواب  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  گــزارش  طبــق   
را در  بــه ســرطان  ابتــا  کــردن آن، می توانــد خطــر  پیــدا  ادامــه 
ــه هــم خــوردن ســاعت خــواب  ــا ب ــراد افزایــش دهــد. در واقــع ب اف
کاهــش می یابــد و بــه دنبــال آن  میــزان تولیــد ماتونیــن در بــدن 
ــا  ــر ابت ــن علــت، خط ــه همی ــم می شــود؛ ب ک ــز  ســطح اســتروژن نی
ــه شــدت افزایــش ــی ب کم خواب ــر  ــر اث ــان ب ــه ســرطان ســینه در زن  ب

 می یابد. 

مزایای زود خوابیدن

-« حدیث روز  »-

امام صادق علیه السالم:
شیطان به سپاهیانش مى گوید: میان مردم حسد و تجاوزگرى بیندازید؛ 

چون این دو، نزد خدا برابر با شرك است.
کافى)ط-االسالمیه(، ج2، ص327
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ـــمـــاره 97 ســـــال دوم                ݡسݒ

خالقیت یک اورانگوتان
در تصویــر روبــرو کــه در جزیــره بالــی در 
اندونــزی گرفتــه شــده، یــک اورانگوتــان را 
می بینیــد کــه بــا شــروع بارندگــی از یــک بــرگ 
ــان  ــد. اورانگوت ــتفاده می کن ــر اس ــوان چت ــه عن ب
ــزرگ در  ــای ب ــده از کپی ه ــردهٔ باقی مان ــا س تنه
منطقــهٔ آســیا اســت. آن هــا در زمــرهٔ باهوش تریــن 
نخستی ســانان هســتند، و از انــواع ابــزار پیچیــده 
ــتفاده از  ــا اس ــز ب ــب نی ــر ش ــته، و ه ــود جس س
شــاخ و بــرگ درختــان، النــه ای مخصــوص 
خــواب می ســازند. آن هــا معمــوالً تهاجمی نیســتند 
و بیشــتر بــه صــورت منــزوی بــه جســتجوی غذا 
می پردازنــد. آن هــا بزرگتریــن جانــوران موجــود 
درختــی هســتند کــه بازوهــای درازتــری نســبت 
بــه دیگــر کپی هــای بــزرگ دارنــد. رنــگ مــوی 
ــه  ــا ب آنهــا معمــوالً قرمــز مایــل بــه قهــوه ای و ی
ــی  ــزرگ یعن ــای ب ــر کپی ه ــول دیگ ــگ معم رن
ســیاه اســت.اورانگوتان بومی اندونــزی و مالــزی 
ــای  ــا در جنگل ه ــر تنه ــال حاض ــوده، و در ح ب
ــت  ــوماترا یاف ــو و س ــای بورنئ ــی جزیره ه باران
ــاوه،  ــنگواره هایی از آن در ج ــی س ــود. ول می ش
شــبه جزیرهٔ تای-مــاالی، ویتنــام و چیــن یافــت 
شده اســت. در حــال حاضــر تنهــا دو گونــه از 
ایــن ســرده باقــی مانده اســت، کــه هــر دو در 
خطــر انقــراض هســتند: اورانگوتــان بورنئویــی 
و اورانگوتــان ســوماترایی )در خطــر بــاالی 

ــراض(. انق

عکس نوشت

شــورای  جلســات  از  جلســه  دومیــن  و  بیســت  و  یکصــد  در   
بــر  کیــد  تا بــا  شــورا  ایــن  اعضــای  اصفهــان،  اسامی شــهر 
از  داخلــی،  گردشــگران  ورود  بــرای  اصفهــان  شــهر  زیباســازی 
کــه  کردنــد  درخواســت  اصفهــان  شــهری  مدیــران  مجموعــه 
نــوروزی  مهمانــان  از  پذیرایــی  مهیــای  زودتــر  هرچــه  شــهر   ایــن 

شود. 
در ادامــه ایــن جلســه، بودجــه ســال 95 شــهر اصفهــان بــه تصویــب 
گرچــه برخــی اعضــا هنــوز ایرادهایــی بــه  و تاییــد ایــن شــورا رســید. ا
ــا ایــن وجــود تصویــب  بعضــی از بخش هــای ایــن بودجــه داشــتند، ب
آن بــا حضــور شــهردار اصفهــان و در جمــع مدیــران مناطــق 15 گانــه 

ــد. ــام ش ــان انج ــهر اصفه ش

  افکار عمومی را مشوش و مردد نکنید
رییــس شــورای اسامی  شــهر اصفهــان در نطــق خــود در صحــن علنــی 
شــورای اسامی  شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر انقــاب در 
کــه حــاوی نــکات جدیــدی  دیــدار ۱۹ بهمــن بــا نیــروی هوایــی ارتــش 
ــد  ــه ای، چن ــت اهلل خامن ــرت آی ــت: حض گف ــود،  ــات« ب ــاره  »انتخاب درب
ــور  کش ــئوالن  ــه مس ــاب ب ــر« خط ــه« و »تذک ــوان »توصی ــه عن ــه را ب نکت

کردنــد. ح  مطــر
۱ . افکار عمومی را مشوش و مردد نکنید

ح شــده در فضــای  رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه برخــی از حرف هــای مطر
کــه مایــه  »تشــویش و  ح مطالبــی  سیاســی و رســانه ای نســبت بــه طــر
ــد: »حرف هایــی ایــن  ــر دادن ــد در دل هــای مــردم« می شــود، تذک تردی
ــد  ــه  تردی ــه  تشــویش افــکار عمومــی و مای روزهــا زده می شــود...که مای
بــا  نامناســب و غلــط، فقــط  مــردم می شــوند؛ حرف هــای  دل هــای 
کنــار  کلــی  کــردن، نــگاه خدایــی را بــه  نــگاه سیاســی بــه مســایل نــگاه 

گاهــی ایــن روزهــا شــنیده میشــود. گذاشــتن؛ از ایــن حرف هــا 
کشور غفلت نکنید ۲ . از مسایل اساسی 

رهبــر معظــم انقــاب اســامی با اشــاره بــه مقطعــی بــودن انتخابــات 
روزنامــه ای  و  تبلیغاتــی  »مســایل  کردنــد:  توصیــه  مســئوالن  بــه 
کشــور را از مســایل مســتمر و دنبالــه دار و اساســی  انتخابــات، مســئوالن 
کشــور اســت... غافــل نکنــد... آنچــه باقــی می مانــد، مســایل اساســی 
کننــد دارنــد  کــه بایــد فکــر  کســانی  گذراســت؛  ]انتخابــات[، مســئله ا ی 
ــد؛  ــل می کنن ــد عم ــد، دارن کنن ــل  ــد عم ــه بای ک ــانی  کس ــد؛  ــر می کنن فک

ــه ایــن چیزهــا مشــغول نکننــد. کشــور ذهنشــان را ب مســئوالن 
۳. به فکر رونق تولید و رفع رکود باشید

در ادامــه  همیــن بحــث حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای دوبــاره مســئله  
کشــور  »اقتصــاد« و »مقاوم ســازی« آن را یکــی از ایــن موضوعــات مهــم 
کردنــد: »مــا  کیــد  دانســتند و بــر وظایــف مســئوالن در ایــن زمینــه تا
گــر تولیــد داخلی مــان را تقویــت  گــر وابســته  بــه نفــت نباشــیم، مــا ا ا

بیســت وچند  بــه  می آیــد  دالر  صــد  از  نفــت  کــه  روزی  آن  بکنیــم، 
گــر بتوانیــم تولیــد داخلــی را رونــق  دالر، دیگــر تنمــان نمی لــرزد. مــا ا
کاال  کــه دشــمن واردات فــان  بدهیــم، رکــود را از بیــن ببریــم، آن وقتــی 
ع می کنــد، مــا خــم بــه ابــرو نمی آوریــم... بــه  را محــدود می کنــد، ممنــو

فکــر اقتصــاد باشــید.
۴. دشمن را فراموش نکنید

کــرد: یکــی دیگــر از تذکــرات رهبــری بــه فرامــوش  رضــا امینــی اضافــه 
در  برمی گشــت.  آنــان  توطئه هــای  و  دشــمنان«  »نقــش  نکــردن 
از دشــمن« در همــه   بــه »غفلــت  انقــاب نســبت  ایــن زمینــه رهبــر 
عرصه هــا و از جملــه در »اظهارنظرهــا و موضع گیری هــا« تذکــر دادنــد: 
ایــن  کــه نقــش  کنیــم  بــرد... توجــه  یــاد  از  »دشــمن ها را نبایســتی 
ایــن سیاســت گذاری  براســاس  و در همــه  مســایل  دشــمن چیســت 
کنیــم؛  کنیــم؛ براســاس ایــن اقــدام  کنیــم؛ براســاس ایــن قانون گــذاری 

براســاس ایــن حــرف بزنیــم
کردنــد:  کیــد  ع انتخابــات ۷ اســفند اشــاره و تأ ایشــان ســپس بــه موضــو
دنبــال  بــه  انتخابــات،  بــرای  خــاص  برنامه ریــزی  یــک  بــا  دشــمن 
ــران  ــت ای ــد مل ــن بای ــت؛ بنابرای ــود اس ــده  خ ــه  طراحی ش ــق توطئ تحق
کشــور از برخــی حقایــق مطلــع شــوند تــا ایــن  به عنــوان صاحبــان اصلــی 

نیــات پلیــد محقــق نشــود.
انقــاب و  پیــروزی  کــه  ایــن مقدمــه  بیــان  اســامی  با  انقــاب  رهبــر 
کوتــاه شــدن دســت آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی از ایــران، بزرگ تریــن 
گذشــته از هیــچ تاشــی  تحقیــر بــرای آن هــا بــود و در طــول ۳۷ ســال 
کــردن حرکــت پرشــتاب ملــت ایــران دریــغ نکرده انــد  بــرای متوقــف 
بیگانــگان  اســامی طراحی  انقــاب  پیــروزی  ابتــدای  از  گفتنــد: 
را  تاش هایــی  کــه  بــود  ایــران  در  انتخابــات  برگــزاری  از  جلوگیــری 
هــم انجــام دادنــد؛ امــا چــون مأیــوس شــدند، در ســال های اخیــر، 
تمرکــز خــود را بــر زیرســؤال بــردن انتخابــات قــرار دادنــد و می خواهنــد 
انتخابــات  بــرای  کننــد. طراحــی آن هــا  نفــوذ  انتخابــات اعمــال   در 
۷ اســفند، از تخریــب شــورای نگهبــان و زیرســؤال بــردن تصمیم هــای 
آن آغــاز شــده اســت و ایــن شــورا، یکــی از چنــد مرکــز اساســی در نظــام 
کــه آمریکایی هــا از ابتــدای پیــروزی انقــاب، به شــدت  اسامی  اســت 

بــا آن مخالــف بودنــد.

  توجه جدی شهردار محترم به زیباسازی شهر
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی شــورای اسامی شــهر اصفهــان  عضــو 
در  تغییــر  اسامی شــهر  شــورای  جــدی  مطالبــات  جملــه  از  گفــت: 
زیباســازی و ســیما و منظــر شــهری بــوده و هســت؛ بــا تــاش مدیریــت 
زیباســازی  امــور  در  رویکــرد  تغییــر  شــاهد  مــا  شــهرداری،  جدیــد 

اعتبــارات  در  را  رویکــرد  تغییــر  ایــن  می تــوان  کــه  هســتیم  شــهر 
ویــژه شــهرداری در مناطــق و شــهرداری مرکــزی در بودجــه 95 در 
ایــن  کــرد؛  ماحظــه  شــهر  ورودی هــای  و  ســازی  زیبــا  ردیف هــای 
ــان از توجــه جــدی  ــازی، نش ــه در حــوزه زیباس ــدن بودج ــر ش چندبراب
بــا  متناســب  شــهری  منظــر  و  ســیما  بهبــود  بــه  شــهری،  مدیریــت 
اصفهــان، بــه عنــوان پایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایــران اسامی اســت. 
کــرد: لــذا ضمــن تشــکر از ایــن تغییــر رویکــرد  نــدا واشــیانی پور تصریــح 
بــا توجــه بــه تخصیــص اعتبــار ویــژه توســط شــهردار محتــرم در ســال 
جــاری بــرای زیباســازی، مدیریــت ســازمان زیباســازی بایــد در هفتــه 
نــوروز  آمــاده  را  شــهر  اســفند   2 هفتــه  در  درخــت کاری  و  زیباســازی 
ــه  ک ــم  ــا متوقعی ــال م ــر ح ــه ه ــد؛ ب کن ــوروزی  ــان ن ــی از مهمان و پذیرای
بتوانیــم تحــول ویــژه ای را در زیباســازی شــهر قبــل از فــرار رســیدن 

ســال نــو شــاهد باشــیم.

  درب پارکینگ فرهنگ سرا بسته شده
خدمــات  و  عمــران  معمــاری،  شهرســازی،  کمیســیون  نایب رییــس 
کــرد:  ح هــای شــهرداری و شــورا بیــان  شــهری دربــاره 9 اجــرای طر
ح و اجــرا می شــود، بایــد در  کــه در شــورا و شــهرداری مطــر هــر طرحــی 
ــان  ــه شــهروندان و تســریع امــور آن کیفیــت خدمــات ب جهــت افزایــش 
گــذاری بعضــی از امــور شهرســازی بــه دفاتــر  باشــد؛ متأســفانه بــا وا
نکــرده و ســرعت  ارتقــا  پیــدا  کیفیــت خدمــات  پیشــخوان، نه تنهــا 
و تســریعی در امــور مــردم صــورت نگرفتــه اســت، بلکــه معضــات و 

مشــکاتی را بــرای شــهروندان بــه همــراه داشــته اســت.
گاه یــك هفتــه ای جــواب  گفــت: مناطــق شــهرداری  محمدرضــا فــاح 
شــهرداری  در  منطقــه ای  حتــی  و  می دادنــد  را  اداره هــا  اســتعامات 
ارباب رجوعــان  و  و  اداره هــا  اســتعام  جــواب  روزه  دو  کــه  داشــتیم 
دریافــت  نیــز  خدمــات  ایــن  بابــت  ریالــی  اینکــه  بــدون  مــی داد،  را 
از خدمــات شهرســازی  گــذاری بعضــی  وا بــا  کننــد؛ حــال متأســفانه 
هفتــه  دو  از  بیــش  بــه  اســتعامات  جــواب  پیش خــوان  دفاتــر  بــه 
ــز مبالغــی بیــش از انجــام خدمــات  انجامیــده و بابــت هــر اســتعام نی
از شــهروندان دریافــت می کننــد؛ لــذا از همــکاران محتــرم و شــهرداری 
کنــش نشــان  ع وا گرامی می خواهــم هــر چــه ســریع تر بــه ایــن موضــو
کنــد. دهنــد و نگذارنــد بیــش از پیــش نارضایتــی مــردم ادامــه پیــدا 
فــاح افــزود: متأســفانه چنــد ماهــی اســت مدیریــت فرهنگ ســرای 
کوثــر منطقــه 15، درب پارکینــگ فرهنگ ســرا را بــدون توجیــه بــر روی 

اربــاب رجوعــان بســته اســت.
کــه پارکینــگ در ســاختمان ها ایجــاد  کــرد: مگرنــه اینســت  وی تصریــح 
ع  ــا ارباب رجــو ــك ی ــه مال ــارك وســیله نقلی ــرای پ ــی ب ــه محل ک می شــود 

کــه  باشــد. بنــده از ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری ســوال دارم 
بنابــه چــه توجیهــی درب پارکینــگ فرهنگ ســرا بســته شــده؟

ــان هــزار  کــوی اســتادان دانشــگاه اصفهــان، واقــع در خیاب روبــه روی 
کــه متأســفانه بــه طــور موســط هفتــه ای  جریــب، تقاطعــی وجــود دارد 
کــه ضــرورت دارد معاونــت محتــرم  خ می دهــد  ــا تصــادف ر یکــی دو ت

کنــد. حمــل و نقــل ترافیــك بــرای اصــاح ایــن تقاطــع اقــدام 

  ما اصفهان زیبا و زنده می خواهیم
گردشــگری شــورای اســامی   کمیســیون امــور اقتصــادی و  نایب رییــس 
مهمانــان  ورود  بــرای  شــهر  آماده ســازی  درخصــوص  اصفهــان، 

گفــت: نــوروزی 
بــرای  را  شــهر  بایــد  اصفهــان  شــهرداری  ســال،  پایــان  مــاه  یــك  در 
کنــد و معاونــت محتــرم خدمــات  میهمانــان بــه نحــو احســن آمــاده 
شــهری و ســازمان زیباســازی بحــث نورپــردازی و راه انــدازی آب نما هــا 
ــه نحــو شایســته برنامه ریــزی  ــارك را ب کاشــت درخــت در پ و ترمیــم و 

کنــد.
ســیدکریم داودی افزود: معاونت محترم فرهنگی و مدیریت ســازمان 
فرهنگی و تفریحی، برنامه ریزی های متعددی را برای برگزاری جنگ شاد 
نشاط آور و فرهنگی در فضا های عمرانی شهر، به خصوص پارك های 
حاشیه زاینده رود و پارك های بزرگ مانند غدیر، ناژوان، صفه را انجام 
دهد و برنامه ریزی الزم جهت برگزاری تئاتر و طنز را در سالن های مرکز 
شهر، حتی سالن های متعلق به سازمان دولتی )هال احمر، بهزیستی، 
شهرداری( را با استفاده از هنرمندان جوان داشته باشد؛ این ها نیاز به 
حمایت شهرداری دارند و باید جلوه های متعدد میراث  شهرمان را با 
 هماهنگی سازمان میراث فرهنگی در فضای عمومی شهر ارایه و احیا

کلمه ما اصفهان زیبا و زنده می خواهیم. کنند. در یك 
مــدوام  کار  مــاه  دو  از  بعــد  بحمــداهلل  داشــت:  بیــان  داوودی 
تدویــن  بــا  همزمــان  شــهرداری،  مدیــران  و  شــورا  محتــرم  اعضــای 
محاســبات  نحــوه  و  آینــده  ســال  کــم  ترا  ،95 اصفهــان  برنامــه 
و  شــود  ارایــه  شــفاف  صــورت  بــه  و  باشــد  مصوبــات  طبــق  بایــد 
ضوابــط  از  اطاعــات  تمامــی  گیــرد؛  قــرار  متخصصــان  اختیــار  در 
بــاره  دریــن  و  قــرار  متقاضیــان  اختیــار  در  ســایت  در  هــا  قیمــت  و 
گیــرد؛ شفاف  ســازی باعــث اعتمادســازی مــردم   شفاف ســازی صــورت 

می شود.
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کمیســیون حمــل و نقــل شــورای اســامی  شــهر اصفهــان بیــان  عضــو 
ح منطقــه بین النهریــن، بایــد هــر چــه ســریع تر نهایــی شــود. کــرد: طــر

گفــت: در منطقــه دو اصفهــان در محــدوده  وحیــد فوالدگــر در ادامــه 
بــه  توجــه  بــا  و  دارد  وجــود  موزاییک ســازان  مشــکل  بین النهریــن، 
ح ایــن منطقــه نهایــی و بــه تصویــب برســد  ع، بایــد طــر ایــن موضــو
تــا براســاس آن، بتــوان بــا مشــارکت یــا تامیــن اعتبــارات مربوطــه هــم 
منطقــه  در  مطلوبــی  فضــای  و  کــرد  ســاماندهی  را  موزاییک ســازان 

ــرد. ک ــاد  ایج
فوق العــاده  علنــی  جلســه  دومیــن  و  بیســت  و  یکصــد  در  فوالدگــر 
آینــده  هفتــه  جمعــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اسامی شــهر  شــورای 
در  را  اســامی   شــورای  مجلــس  و  خبــرگان  مجلــس  انتخابــات 
اصفهــان  شــهید پرور  مــردم  امیدواریــم  داریم،گفــت:  رو  پیــش 
رای  صندوق هــای  پــای  گاهانــه  آ و  پرشــور  گســترده،  حضــور  بــا 
خــود  سرنوشــت  تعییــن  در  مشــارکت  ضمــن  مــردم  شــوند؛  حاضــر 
در چهــار ســال آتــی بــار دیگــر بــا آرمان هــای انقــاب تجدیــد بیعــت 
خواهنــد  جهانــی  اســتکبار  دهــان  محکمــی  بــر  مشــت  و   می کننــد 

کوبید.
ــاوری اطاعــات  کمیســیون حمــل و نقــل، محیــط زیســت و فن عضــو 
کــرد: ایــن ســازمان موظــف  شــورای اســامی  شــهر اصفهــان اضافــه 
کتابخانــه و نگهــداری  کــه صــرف ســاخت  اســت وجــوه دریافتــی را 

کنــد. آن هــا در شــهر اصفهــان شــده، پرداخــت 
محــدوده  در  اصفهــان  دو  منطقــه  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــا  کــرد:  کیــد  تا دارد،  وجــود  موزاییک ســازان  مشــکل  بین النهریــن 
ح ایــن منطقــه نهایــی و بــه تصویــب  ع بایدطــر توجــه بــه ایــن موضــو
برســد تــا براســاس آن بتــوان بــا مشــارکت یــا تامیــن اعتبــارات مربوطــه 
منطقــه  در  مطلوبــی  فضــای  و  ســاماندهی  را  موزاییک ســازان  هــم 

کــرد. ایجــاد 
کــه محــل فعلــی پایانــه درون  فوالدگــر بــا بیــان اینکــه در محــدوده ای 
اســتانی غــرب اســت و بخشــی از آن آزاد نشــده، قــرار بــوده معاونــت 
ح مناســبی را تهیــه و بــه تصویــب برســاند، افــزود: خانــه  شهرســازی طــر
ح مدت هــا  ایــن طــر مســکونی و واحدهــای تجــاری باقی مانــده در 
ســریع تر  چــه  هــر  ح  طــر ایــن  تصویــب  بــا  بایــد  و  بــوده  باتکلیــف 
 ایــن واحدهــا تملــک شــود و مالــکان از ایــن وضعیــت نجــات پیــدا

کنند.  
امــوال  جــزو  اســتانی  درون  پایانــه  محــل  اینکــه   بــر  کیــد  تا بــا  وی 
ســریع تر  چــه  هــر  بایــد  و  اســت  مشــاغل  ســاماندهی  ســازمان 
وظایــف  راســتای  در  تــا  شــود  داده  ســازمان  بــه  آن  اعتبــار  معــادل 
بــا  گفــت:  کننــد،  عمــل  مزاحــم  مشــاغل  ســاماندهی  در  خــود 
مناســب  شــهری  فضــای  بایــد  ح  طــر محــل  موقعیــت  بــه  توجــه 
عــوارض  و  بــار  کاهــش  ســبب  هــم  کــه  شــود  تهیــه  گونــه ای  بــه 
کمــک  اطــراف  محیــط  زندگــی  کیفیــت  بــه  هــم  و  شــود   شــهری 

کند.
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