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وزنامه ای برای همه ر

آیت اهلل نوری همدانی:

 سوابق انقالبی
کاندیداها در انتخابات   

گیرد  مدنظر قرار 

آیت اهلل مکارم شیرازی:

  انتخابات ۷ اسفندماه
 باید آبرومندانه و پرشور 

برگزار شود 22

گان ویژگی نمایند 

در روزهــای نشــاط سیاســی و در دهــه چهــارم انقــاب اســامی 
و در آســتانه انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی 
بــه ســر مــی بریــم؛ در ایــن روزهــا، نامزدهــای انتخاباتــی در 
حــال تبلیغــات هســتند و خــود نامزدهــا و طرفــداران و اعضــای 
ستادهایشــان بــه دنبــال اثبــات توانایی هــا و جمــع آوری رای 
بــه مجلــس هســتند. مجلــس دهــم، مجلســی  ورود  بــرای 
کــه ریل گــذاری رســیدن بــه چهل ســالگی نظــام را بــه  اســت 
کــه تشــکیل  عهــده خواهــد داشــت. پــس خــود ایــن مجلســی 
مــی شــود، بایــد از پختگــی الزم برخــوردار باشــد تــا بتوانــد ایــن 

مهــم را بــه انجــام برســاند.
کــه   آنچــه در ادامــه مــی آیــد، بعضــی ویژگــی هایــی اســت 
مجلســی  چنیــن  بــرای  بایــد  نمایندگــی  کاندیــدای  یــک 
ــانی  کس ــرای  ــا، ســر خطیســت ب ــی ه ــن ویژگ ــد. ای ــته باش داش
ــت  ــتند و در فرص ــت در رای دادن هس ــق و دق ــل تحقی ــه اه ک
پرســش  صــورت  بــه  می تواننــد  انتخابــات،  تــا  باقی مانــده 
کاندیداهــا بپرســند. خاصــه اینکــه ایــن روزهــا  از هــر یــک از 
در  مــداوم  حضــور  بــا  مجلــس  نمایندگــی  کاندیداهــای 
شــبکه های اجتماعــی در حــال معرفــی خــود هســتند و فرصــت 
آمــده  فراهــم  بی واســطه  و  مســتقیم  گفت وگــوی   بــرای 

است.
1-امــام فرمودنــد: نماینــدگان بایــد طعــم تلــخ فقــر را چشــیده 
و  باخبرنــد  فقــر  از  نامزدهــا  کــدام  دیــد  بایــد  حــال  باشــند. 
می تواننــد عدالــت را نــه در توزیــع همه جانبــه و متــوازن فقــر 
کننــد و چقــدر  بلکــه در توزیــع متناســب ثــروت، ســاری و جــاری 

ــد.  ــه ایــن نکتــه معتقدن ب
2-آیــا نماینــدگان حــوزه مســئولیت نمایندگــی را می شناســند؟ 
ــه  ــود ب ــئولیت خ ــوزه مس ج از ح ــار ــده ای خ ــد وع ــده نبای نماین

مــردم بدهــد.

گام  ۵
  تا ایجاد اعتماد به نفس

 در نوجوانان

تاوان مبارزه با 
بازیکن ساالری در 
سپاهان را می دهیم

 جدیدترین خبرها از فیلم 
پیمان قاسم خانی

 کارت اعتباری خرید 
لوازم خانگی منتفی شد

 معاونت سازمان ملی استاندارد:

 مصرف بنزین یورو ۴ 
در ۱۵ شهر اجباری 

می شود
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استاندارد

اقتصاد 

فرهنگ و هنر

ورزش

روانشناسی

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

2
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بیکاری ۲۴ساله ها رکورد زد

کمپینی برای گفتن حرف دل مردم

 من به ... رای 
نمی دهم

کفعمی: 

رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی 
کرد:  اعالم 

  ادامه در صفحه 

قسمت اول

ادامه دارد ...

گرامی                                                                                                                                                مشترک 
گسترش بکارگیری اینترنت در بین خانواده های محترم شرکت مخابرات  با توجه به توسعه فضای الکترونیک و 

استان اصفهان ، برای اولین بار اقدام به ارائه طرحی ویژه وانحصاری با نام »اینترنت خانواده« نموده است . 
کاربری مجزا خواهند بود .  کانت شخصی و حساب   دراین سرویس ، هریک از اعضای خانواده دارای ا

اینترنت خریداری  نیاز خود حجم  میزان مورد  به  اختصاصی  که هرعضوخانواده می تواند بصورت  بدین معنی 
واستفاده نماید . 

که ، ضمن امکان فوق نماینده خانواده هم میتواند یکی از بسترهای  ح آن است  ویژگی منحصر به فرد این طر
اینترنت خانواده را خریداری وبین اعضاء توزیع نماید. 

ح  خواهد بود.  ح های قبلی از دیگر مزیت های این طر وجود هدیه های اینترنتی و تخفیفات ویژه ،  اضافه بر طر
که  ح های قبل ویا خانواده هایی  متقاضیان اینترنت خانواده اعم از مشترکین طر
گردند ، می توانند  به تازگی می خواهند  عضو خانواده اینترنتی شرکت مخابرات 
کامل از  گاهی  با مراجعه به سایت شرکت مخابرات  WWW.TCE.IR  ضمن آ

شرایط سرویس جدید اینترنت خانواده نسبت به ثبت نام آن اقدام نمایند. 
درآینده با افزودن سرویس های تکمیلی وارزش افزوده به اینترنت خانواده پنجره 

گشوده خواهد شد. ایی جدید به سوی فضای اینترنتی 

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



گان        ویژگی نمایند 
  ادامه از صفحه یک:                                           

را  اجرایــی  مســئولیت  چنــد  تجربــه  دســت کم   -3
ــد و  داشــته باشــد و تفــاوت قانونگــذاری و اجــرا را بدان

باشــد. آشــنایی داشــته  مــردم  نیاز هــای  بــا 
4-منافع ملی را بشناسد و تشخیص دهد.

5-تمــام آمــال و آرزویــش خدمــت بــه مــردم باشــد و 
ایجــاد رضایتمنــدی مــردم برایــش مهــم باشــد.

و  خــود  بــرای  مقــام  و  منــال  و  مــال  دنبــال  6-بــه 
گــروه و حــزب و ...نباشــد و ســابقه رانــت  وابســتگان و 

باشــد. نداشــته 
ح هــای عمرانــی و بودجــه داشــته  7-آشــنایی بــا طر

باشــد.
8-وظایف ارگان ها و نهادها را بشناســد و تمیز دهد.

ــعه  ــای توس ــک از برنامه ه ــر ی ــی ه ــای اصل 9-محوره
کشــور را بدانــد و بــا برنامه هــای توســعه آشــنا  قبلــی 

باشــد.
کشــور را بــه دقــت  10-مشــکالت و نیازهــای فرهنگــی 
کــرده و معتقــد بــه مبــارزه بــا جنــگ نــرم دشــمن  رصــد 

باشــد. 
11- بــه مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی معتقــد باشــد و 

اشــتغالزایی را در توســعه اصــل بدانــد.
12-بــا سیاســت های ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی آشــنا 
باشــد و راه نجــات را در آن بدانــد و چشــمش بــه دســت 

بیگانــگان نباشــد.
13-کشاورزی را محور استقالل نداند.

ــی بی تقوایــی  ــارزه و رقابــت انتخابات 14 -در دوران مب
نداشــته باشــد.

اصــل  و  باشــد  مــردم  بــا  همــراه  و  مــردم  بــا   -  15
باشــد. متوجــه  را  نظــام  مردمی بــودن 

ویژگی هــای  کمــی  از  بخــش  مذکــور  مــورد   15 البتــه 
ــه آن در رای  ــد ب ــه بای ک ــت  ــده اس ــک نماین ــروری ی ض
کــرد؛ و اال ده هــا شــاخص دیگــر بایــد در  دادن توجــه 
کــه مــردم دقــت الزم  کنــار ایــن مــوارد مــورد توجــه باشــد 
را خواهنــد داشــت و بــه دور از تاثیــرات تبلیغــات، بــه 

کرد.  آن توجه خواهند 

سر مقاله 

سیدحسن خمینی: 
قهر با انتخابات راه حل نیست

ــادگار امــام شــرکت در انتخابــات را وظیفــه ای نســبت  ی
انتخــاب  بــا  کــه  خوانــد  کشــورمان  امــروز  مــردم  بــه 
صحیــح، معیشــت، آرامــش و امنیــت بیشــتر و بهتــری 
اقتصــادی  مشــکالت  امــروز  افــزود:  و  می کننــد  پیــدا 
بیــکاری، تــورم و گرانــی از یک ســو و تبعیــض و اجحاف 
و حق کشــی ازســوی دیگــر و اعتیــاد و ناهنجاری هــای 

فرهنگــی از جهــت ســوم، جامعــه را آزار می دهــد.
ــا رأی و انتخــاب صحیــح  گفــت: ب سیدحســن خمینــی 
گام برداریــم  می توانیــم در مســیر حــل ایــن مشــکالت 
گــر خــود را  و بنابرایــن قهــر بــا صندوق هــای رأی حتــی ا
ــه اســتدامه اشــتباه  محــق بدانیــم، راه حــل نیســت و ب

می انجامــد.

 رییس ستاد مرکزی انتخابات 
حزب توسعه و اعتدال:

کثری در مشارکتی حدا
  به خواسته های مردم 

پاسخ مناسب دهیم
و  توســعه  حــزب  انتخابــات  مرکــزی  ســتاد  رییــس 
اعتــدال دربــاره پیش بینــی خــود از مشــارکت مــردم در 
کیــدات  ــا توجــه بــه تا گفــت: ب انتخابــات آتــی مجلــس 
کثــری  مقــام معظــم رهبــری دربــاره لــزوم مشــارکت حدا
گــر افــرادی نظــام را  مــردم در انتخابــات و اینکــه حتــی ا
هــم قبــول ندارنــد، امــا فرصــت دارنــد تــا نماینــده مدنظر 
خــود را انتخــاب کننــد و می تواننــد انتخابــات را بســتری 
بــرای اعــالم حرف هــای خــود قــرار دهنــد، بنابرایــن مــا 
کثــری بــه  معتقدیــم می توانیــم در یــک مشــارکت حدا

خواســته های مــردم، پاســخ مناســب دهیــم.

 رییس سازمان قضایی
کشور: نیروهای مسلح 
 در انتخابات، اصل

 بر شرکت و انتخاب مردم است
رییــس ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح کشــور گفــت: 
در انتخابــات، اصــل بــر شــرکت و انتخــاب مــردم اســت و 
کیمیــای وطــن،  گــزارش  حواشــی بایــد حــذف شــود.به 
ــه نقــل از روابــط عمومــی  ســازمان قضایــی نیروهــای  ب
محمدکاظــم  المســلمین  و  حجت االســالم   مســلح، 
گنــاه  بــرای انتخابــات  افــزود: حاشیه ســازی  بهرامــی  
محــروم  چیزهــا  خیلــی  از  را  انســان  گنــاه،  و  اســت 
کــه  گرفتــاری ای  می کنــد؛ چنانکــه در روایــت داریــم هــر 
گناهــی اســت  بــرای انســان پیــش می آیــد، بــه  واســطه 
کارکنــان  کــرد:  کیــد  تأ اســت. وی  مرتکــب شــده  کــه 
ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح نیــز، در انتخابــات 
گــر پرونــده ای  موضع گیــری جناحــی نداشــته باشــند و ا
جانبــداری  بــدون  شــد  تشــکیل  رابطــه  ایــن  در  هــم 
رســیدگی نماینــد. حجت االســالم  و المســلمین بهرامــی 
 زندگــی در زیــر ســایه والیــت و پرچم جمهوری اســالمی  را 
یــک نعمــت الهــی دانســت و افــزود: این هــا نعمت هــای 
کــه خداونــد بــه مــا داده و بایــد حافــظ آن  بزرگــی اســت 
کــه  کــه خداونــد در قــرآن می فرمایــد  باشــیم همان طــور 
هــر وقــت نعمتــی را بــه قومــی داد آن را نمی گیــرد، مگــر 

اینکــه خودشــان آن نعمــت را تغییــر بدهنــد.

انتخابات

جایگاه و نقش بی بدیل مجلس خبرگان

 افراد باتقوا، عالم و انقالبی 
کنید       را انتخاب 

بــا درِک نقش آفرینــی مجلــس خبــرگان رهبــری، به عنــوان 
مهم تریــن رکــِن نظــام، می تــوان بــه اهمیــت و حساســیتِ  
خــاص انتخابــات آن نیــز پی برد؛ تا آنجــا که حضرت آیت اهلل 
حســاس ترین  و  »مهم تریــن  به عنــوان  آن  از  خامنــه ای 
کشــور« تعبیــر می کننــد. اهمیــت ایــن انتخابــات  انتخابــات 
به عنــوان  رهبــری  نقــِش  بــه  کــه  روشــن تر می شــود  آنجــا 
»کلیــدداِر حرکــت انقــالب« توجــه کــرده و این نکته به درســتی 
کــه »آینــده  انقــالب اســالمی« و »مانــدگارِی« آن  درک شــود 
گــرو تشــخیص و انتخــاب درســت و به موقــع خبــرگان  در 
اســت:»اهمیت انتخابــات خبــرگان - کــه شــاید هیــچ کــدام از 
انتخابات هــای کشــور بــه ایــن درجــه  از اهمیــت و حساســیت 
کــه بــا ایــن انتخابــات، مــردم افــراد  نباشــد - در ایــن اســت 
خبــره  مــورد اعتمــاد خودشــان را انتخــاب می کننــد تــا این هــا 
آمــاده  بــه کار باشــند بــرای لحظــه  حســاس فقــدان رهبــری در 

  1385/۸/2 کشــور.« 
کــه رهبــر فعلــی در دنیــا نباشــد یــا رهبــر نباشــد  »آن روزی 

کســی را انتخــاب  بایــد این هــا رهبــر انتخــاب بکننــد. چــه 
خواهنــد کــرد؟ آیــا کســی را انتخاب خواهند کرد کــه در مقابل 
هجمه  دشــمن ِبایســتد، به خدا توّکل کند، شــجاعت نشــان 
بدهــد، راه امــام را ادامــه بدهــد؟ آیــا چنیــن کســی را انتخــاب 
کــه جــور دیگــری  کســی را انتخــاب می کننــد  می کننــد یــا 
کســی را شــما می خواهیــد  اســت؟ ایــن خیلــی مهــم اســت. 
کــه در واقــع، او رهبــر  بــرای مجلــس خبــرگان انتخــاب بکنیــد 
کلیــد حرکــت انقــالب در دســت  ــه  ک ــرد  ک را انتخــاب خواهــد 
اوســت؛ ایــن خیلــی اهمیــت دارد.«  1394/۱۰/19 حقیقــت 
کــه »مانــدگاری انقــالب« و ادامــه  حرکــِت انقالبــی  ایــن اســت 
ملــت ایــران، بــر اســاس »مکتــب و خــط امــام خمینــی)ره(« در 
گــرو عملکــرد صحیــح و زمان شناســانه  خبــرگان ملــت اســت. 
چنانچــه خبرگانــی عالــم و انقالبــی بــه نمایندگــی از مــردم در 
مجلــس خبــرگان رهبــری حضور داشــته و عملکردی درســت 
و به موقــع داشــته باشــند، ایــن حرکــت ادامــه خواهــد یافــت.
در ایــن چارجــوب و بــا فهــمِ  دقیــق ایــن حساسیت هاســت 
کــردن  کــه رهبــری، مــردم را در ایــن انتخابــات بــه عمــل 
مؤمــن  »صالــح،  افــراِد  انتخــاب  و  »بصیــرت«  براســاِس 
دارای قــدرت تشــخیص، باتقــوا، عالــم و انقالبــی« ســفارش 
کــه ملــت در  کــه مهــم اســت، ایــن اســت  می کننــد: »نکته یــی 
انتخــاب خبــرگان، بایــد بــا بصیــرت عمــل کند. چشــمهایتان 
کســانی  کــه چــه  کنیــد، از خــدا مــدد بخواهیــد و ببینیــد  را بــاز 
را انتخــاب می کنیــد. افــراد صالــح، مؤمــن، الیــق، افــرادی 
کــه می تواننــد مصلحــت دیــن و دنیــای مــردم را تشــخیص 
کافــی هســتند و آن هــا را  کــه دارای تقــوای  بدهنــد، افــرادی 
ــه  ک کســانی را  ــی و  ــم، انقالب ــراد عال ــاز مــی دارد، اف از لغــزش ب
کــه در خــط  گذشــته نشــان داده اســت  تجربــه  ســال های 
درســت حرکــت کرده انــد و راه درســت را شــناخته اند، انتخاب 

کنیــد. ایــن، چیــز خیلــی مهمــی  اســت.« 1369/۶/21 
بــا  * بســتن دِر امیــد بــه روی دشــمن؛ علــت مخالفت هــا 
»مانــدگاری  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت  خبــرگان،  مجلــس 
انقــالب« و ادامــه  حرکــِت انقالبــی ملــت ایــران بــر اســاس 
»مکتــب و خــط امــام خمینــی)ره(«، در گــرو عملکــرد صحیــح 
و زمان شناســانه  خبــرگان ملــت اســت. چنانچــه خبرگانــی 
ــرگان  ــه نمایندگــی از مــردم در مجلــس خب ــی ب ــم و انقالب عال
رهبــری حضــور داشــته و عملکــردی درســت و به موقع داشــته 
باشــند، ایــن حرکــت انقالبــی ادامــه یافتــه و درهــای امیــد بــر 
روی دشــمنان بســته می شــود: »همــه  چشــم ها بــه ایــران 
کــی از دســت ایــن  کــه امــام بزرگــوار مــا،  دوختــه شــده بــود 
کشــیده و امیدهــا  گرفتــه شــود. بــرای آن روز نقشــه ها  مــردم 
کــه فــرا  بســته بودنــد! ده ســال منتظــر آن روز نشســته بودنــد 
برســد. روز 14 خــرداد ۱۳۶۸ از نظــر دشــمنان ایــن ملــت و 
دشــمنان انقــالب، یــک روز بســیار مهــم و تعیین کننــده بــود. 
ــه  ــد. البت ــود آی ــه وج ــأ ب ــن خ ــت ای ــرگان نگذاش ــس خب مجل
کشــیدن  آن هــا شــخص حقیــری مثــل ایــن ناچیــز را بــرای 
کردنــد. ایــن هــم قضــای الهــی  ایــن بــار ســنگین انتخــاب 
بــود؛ مایــه  شــرمندگی ایــن بنــده  حقیــر بــود؛ امــا بــا قطــع نظــر 
از اینکــه تعییــن خبــرگان متوجــه چــه کســی و چــه شــخصی 
ــم  بــود ایــن مطلــب از نظــر دشــمن و دوســت و در ســطح عال
کــه امــام بزرگــوار در شــب 14 خــرداد  بســیار اهمیــت داشــت 
کردنــد و بــه جــوار  ملــت ایــران را بــه فــراق خودشــان مبتــال 
کــه مجلــس خبــرگان  الهــی رفتنــد. روز 14 غــروب نشــده بــود، 
کار خــودش را انجــام داد و همــه  درهــای امیــد را بــر روی 
دشــمنان بســت. دشــمن ایــن را دیــده اســت. علــت مخالفــت 
دشــمنان مســتکبر جهانــی بــا مجلــس خبــرگان ایــن اســت.«  
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سرویس انتخابات

آیت اهلل مکارم شیرازی:
 انتخابات ۷ اسفندماه باید 

آبرومندانه و پرشور برگزار شود  
مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا اشــاره بــه اینکه بایــد بــرای برگزاری 
گفــت: امیدواریــم  انتخابــات آبرومنــد و پرشــور تــالش شــود، 

ایــن انتخابــات بــا آثــار مفیــد و حاصــل خــوب برگــزار شــود. 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل مــکارم شــیرازی در  گــزارش  بــه 
کــه در مســجد اعظــم قــم برگــزار  ج فقــه خــود  درس خــار
شــد، بــا اشــاره بــه ایــام ســوگواری حضــرت فاطمــه )س( 
اظهــار داشــت: حرمــت ایــن روزهــا، بایــد حفــظ و بــه ایــن 
بــا  علمیــه  حــوزه  برجســته  اســتاد  شــود.  توجــه  موضــوع 
بیــان اینکــه بحران هایــی امــروز جوامــع اســالمی  را درگیــر 
ــال  ــد متع ــت خداون ــا عنای ــم ب ــزود: امیدواری ــت، اف ــرده اس ک
ــا شــده  ــه پ کــه در برخــی جوامــع اســالمی  ب ایــن آتش هایــی 

خامــوش شــود و مســلمانان از شــر دشــمنان   رهــا شــوند.
 مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا اشــاره به اینکــه باید بــرای برگزاری 
گفــت: امیدواریــم  انتخابــات آبرومنــد و پرشــور تــالش شــود، 
ــار مفیــد و حاصــل خــوب برگــزار شــود.  ــا آث ــات ب ایــن انتخاب
ــف  ــا وظای ــم توفیــق داشــته باشــیم ت ــراز »امیدواری ــا اب وی ب
کــرد:  خــود را به بهتریــن نحــو انجــام دهیــم«، خاطر نشــان 
مــردم بایــد در انتخــاب خــود بیــدار باشــند تــا بهتریــن نتایــج 

بــه دســت بیایــد.

انتخابات 

گفــت: بایــد در انتخابــات  یکــی از مراجــع عظــام تقلیــد 
کــه ســوابق انقالبــی آنــان مشــخص  کســانی رای داد  بــه 

و روشــن باشــد.
نــوری  حســین  آیــت اهلل  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
یــگان  فرماندهــان  از  جمعــی  بــا  دیــدار  در  همدانــی 
کــرد: یکــی از  ویــژه نیــروی انتظامی اســتان قــم اظهــار 
کیــد از آن  کریــم بــا تکــرار و تا کــه در قــرآن  موضوعاتــی 

اســت. الهــی  نعمت هــای  شــکر  شــده،  یــاد 
قــرآن  از  بخــش   73 در  خداونــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســت،  گفتــه  الهــی ســخن  از شــکر نعمت هــای  کریــم 
گام نخســت، بســیار  کــرد: شــناخت منعــم در  تصریــح 
ــرا شــناخت نعمــت و منعــم، از  الزم و ضــروری اســت؛ زی
مســایل توحیــد و خداشناســی محســوب می شــود.این 
کیــد بــر اینکــه نعمت هــای الهــی قابــل  مرجــع تقلیــد بــا تا
کــرد: نعمت هــای الهــی بیــش  شــمارش نیســت، بیــان 
شــود؛  گنجانــده  انســان  تصــورات  در  کــه  اســت  آن  از 
کــه چنیــن  کر خداونــد متعــال باشــیم  بنابــر ایــن بایــد شــا
گذاشــته اســت. آیــت اهلل نــوری  نعماتــی را در اختیــار مــا 
ــد دســتور  ــه خداون ک ــر ضــرورت انجــام آنچــه  ــی ب همدان
کــه عملــی را  کســی  کــرد:  کیــد و تصریــح  داده اســت، تا

در ایــن دنیــا انجــام نــداده اســت، نبایــد منتظــر نتیجــه 
و پــاداش نیکــو باشــد. وی بزرگ تریــن نعمــت را بــرای 
راه  چــراغ  عنــوان  بــه  )ع(  اهل بیــت  وجــود  انســان ها 
گفــت: بایــد ایــن نعمــت  کــرد و  هدایــت روی زمیــن ذکــر 
الهــی را بــه درســتی شــناخت و همــواره در راه شــناخت 
بــا  تقلیــد  مرجــع  ایــن  بــود.  پیشــگام  )ع(  اهل بیــت 
بیــان اینکــه انقــالب اســالمی  ایــران براســاس پیــروی 
رســید،   پیــروزی  بــه  )ع(  اهل بیــت  ســیره  و  روش  از 
کــرد: مــردم ایــران نیــز ماننــد بســیاری از دیگــر  عنــوان 
کردنــد  کشــورهای جهــان، زیــر ســیطره اســتبداد زندگــی 
کــرده کــه تــن بــه ذلــت بدهنــد، عــادت   و بــه ایــن مســئله 

 بودند. 
آیــت اهلل نــوری همدانــی بــا اشــاره بــه شــیوه حکومــت 
رژیــم شاهنشــاهی گفــت: کاخ نشــینان بــا ظلــم فــراوان بــر 
 کوخ نشــینان حکومــت می کردنــد و مــردم از فقــر فرهنگــی

اجتماعی و اقتصادی رنج می بردند.
)ص(  اســالم  مکــرم  نبــی  رســالت  بــه  اشــاره  بــا  وی   
محمــد  حضــرت  کــرد:  بیــان  مــردم،  از  دعــوت  بــرای 
تمــام  کــه  یافتنــد  از جانــب خداونــد ماموریــت  )ص(،  
کننــد  دعــوت  اســالم  بــه  را  جهــان  ســالطین  و  مــردم  

از  الهــی، برخــی  کــه در مقابــل دعــوت آخریــن پیامبــر 
نبــی  ســاحت  بــه  نیــز  برخــی  و  پذیرفتنــد  پادشــاهان 
تقلیــد  مرجــع  بی احترامی کردند.ایــن  اســالم  مکــرم 
بــه  اســالم  کــه پیامبــر  ادامــه داد: در میــان ســالطینی 
بحریــن  کشــورهای  ســلطان های  داد،  نامــه  آنــان 
مســلمان  و  گفتنــد  لبیــک  پیامبــر  دعــوت  بــه  یمــن  و 
نــه  ایــران،  پادشــاه  پرویــز  خســرو  مقابــل  در  و  شــدند 

ایشــان  نامــه  را نپذیرفــت، بلکــه  تنهــا دعــوت پیامبــر 
کــرد و چنــدی بعــد حکومــت خســرو پرویــز  را نیــز پــاره 
کیــد بــر اینکــه بایــد در مقابــل  ســرنگون شــد. وی بــا تا
ــل شــیطنت های دشــمنان  ــدار باشــیم و مقاب دشــمن بی
بــرای  تاریــخ  همــه  کــرد:  تصریــح  کنیــم،  ایســتادگی 
از  کشــورها  ایــن  گــر  ا بدانیــم  بایــد  و  اســت  درس  مــا 
آســیب دچــار  امــروز  بودنــد،  برخــوردار  والیــت   نعمــت 

 نمی شدند.
ایــن مرجــع تقلیــد، والیــت فقیــه را یکــی از بزرگ تریــن 
گفــت: همــه بایــد والیــت  نعمت هــای الهــی دانســت و 
بــر خــود نعمــت بداننــد و در هــر لبــاس و مقامی کــه  را 
پیشــقدم  والیــت  و  اســالم  بــه  خدمــت  بــرای  هســتیم 

باشــیم. 
بــه  اشــاره  بــا  پایانــی ســخنان خویــش  وی در بخــش 
گفــت: انتخــاب خبــرگان  دو انتخابــات مهــم پیــش رو 
رهبــری و مجلــس شــورای اســالمی  پیــش روی ملــت 
کســانی  همه پرســی،  ایــن  در  بایــد  و  اســت  ایــران 
کــه ســوابق انقالبــی آن هــا روشــن باشــد  انتخــاب شــوند 
اســالمی  ایــران  فرهنــگ  و  دیــن  بــه  خدمــت  راه  در  و 

فــارس باشــند.   پیشــگام 

آیت اهلل نوری همدانی:

گیرد کاندیداها در انتخابات مدنظر قرار  سوابق انقالبی 

نامــزد پنجمیــن دوره انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری 
گفــت: امــروز بــرکات وجــود رهبــر معظــم انقــالب را مشــاهده 
گرفتــه  کشــتار و خون ریــزی فرا می کنیــم؛ جهــان اطــراف را 
اســت؛ امــا بــه برکــت وجــود ولی فقیــِه حکیــم و مدبــر، ایــران 

کامــل به ســر می بــرد.  در امنیــت 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل مرتضی  گــزارش  بــه 
مقتدایــی در نطــق انتخاباتــی خود در شــبکه 
کــه امــروز  اصفهــان اظهــار داشــت: اقتــداری 
از  می کنیــم،  مشــاهده  جهانــی  جامعــه  در 
بــرکات وجــود ولی فقیــه و تدابیــر حکیمانــه 

ایشــان اســت.
افــرادی  کشــورها،  دیگــر  در  گفــت:  وی   

هرچــه  کــه  گرفته انــد  دســت  را  حکومــت  دیکتاتــور 
می خواهنــد انجــام می دهنــد؛ امــا رهبــر نظــام جمهــوری 
اســالمی  ایــران براســاس مصلحــت و حکمت فکــر می کنند.

 نامــزد پنجمیــن دوره انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری 
بــا بیــان اینکــه جایــگاه والیــت  فقیــه از گذشــته توســط علمــا 
گفت: با این وجود تشــکیل حکومت  مطالعه شــده اســت، 
اســالمی  براســاس والیــت فقیــه، به دنبــال پیــروزی انقــالب 

گرفتــه صــورت  )ره(  خمینــی  امــام  به دســت   اســالمی  و 
 است.

خمینــی  امــام  به دســتور  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   
تشــکیل  خبــرگان  مجلــس  نــام  بــه  مجلســی  )ره( 
نمی تواننــد  مــردم  کــه  دلیــل  ایــن  بــه  افــزود:  شــد، 
دهنــد تشــخیص  را  فــردی   اجتهــاد 
 پــس نمی تواننــد مســتقیم رهبــر را تعییــن 
کننــد؛ پــس بایــد بــا واســطه مجلــس خبــرگان 

رهبــر تعییــن شــود.
رأس  در  کــرد:  تصریــح  مقتدایــی  آیــت اهلل   
مرجــع  و  عالــم  رهبــری  حکومــت،  ایــن 
تقلیــد صاحــب فتــوا بــدون هــوای نفــس و 
کــه مدیــر و مدبــر اســت و  گرفتــه  دارای تقــوای بــاال قــرار 
 براســاس حکمــت نظــام جمهــوری اســالمی  کاری را انجــام 

می دهد.
 نامــزد انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری خاطرنشــان 
کــرد: مــردم اصفهــان قــدر انتخابــات خبــرگان را بداننــد 
رهبــری  خبــرگان  مجلــس  بــرای  را  اصلــح  نماینــدگان  و 

کننــد. انتخــاب 

 ایران به برکت وجود ولی فقیِه حکیم و مدبر 
کامل به سر می برد  در امنیت 

کالن شــهر اصفهــان ســرانه  گفــت: در  فرمانــدار اصفهــان 
کــه  هــر نامــزد انتخاباتــی بــرای تبلیــغ، ۹۶ متــر مربــع اســت 
ــا  ــا مهی ــن فض ــهرداری، ای ــا ش ــده ب ــی انجام ش ــا هماهنگ ب
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از روابــط  گــزارش  شــده اســت. بــه 
کید بر  عمومــی  فرمانــداری اصفهــان، فضــل اهلل کفیل بــا تا

اینکــه ظرفیت هــای خوبی در شهرســتان 
کاندیداهــای  تبلیغــات  بــرای  اصفهــان 
دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی 
کاندیــدا   فراهــم شــده اســت افــزود: هــر 
ســتاد   ۳۰ اصفهــان،  شــهر  در  می توانــد 
انتخاباتــی، ۱۵ ســتاد بــرای آقایــان و ۱۵ 
ســتاد خواهــران داشــته باشــند و در ۱۳ 

کاندیــدا می توانــد 2 ســتاد  شــهر دیگــر شهرســتان نیــز، هــر 
کاندیــدا حــق  کــز بخش هــا نیــز هــر  داشــته باشــد و در مرا
ــرد:  ک ــح  ــی داشــته باشــد.وی تصری دارد، 1 ســتاد انتخابات
کاندیداهــا می تواننــد بــرای تبلیغــات خــود، از رســانه های 
کننــد و در  خصوصــی مکتــوب و خبرگزاری هــا اســتفاده 
ــع محصــوالت تبلیغــی خــود را  تبلیغــات شــهری نیــز، توزی
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــان ب ــدار اصفه ــند. فرمان ــته باش داش

صورت گرفتــه در راســتای تبلیغــات نامزدهــا اظهــار داشــت: 
کالنشــهر اصفهــان، ســرانه هــر نامــزد انتخاباتــی  در ســطح 
بــا  انجام شــده  هماهنگــی  بــا  کــه  اســت  مربــع  متــر   ۹۶
منــع  بــه  توجــه  بــا  و  مهیــا شــده  ایــن فضــا،  شــهرداری 
قانونــی در صــورت نصــب هرگونــه بروشــور در تابلوهــای 
مکان هــای  و  ســواری  ماشــین های  عمومــی، 
ــا متخلفــان برخــورد خواهــد شــد.  خصوصــی، ب
کارناوال هــای  وی بــا اعــالم اینکــه راه انــدازی 
کاندیداهــا  تبلیغاتــی پیــاده و خودرویــی بــرای 
کاندیداهــا کــرد:  تصریــح  اســت،   ممنــوع 
کننــد و   تنهــا بایــد دیدگاه هــای خــود را بیــان 
قانــون  چارچــوب  در  کــه  بدهنــد  قول هایــی 
تعییــن شــده اســت. فرمانــدار اصفهــان بــا اعــالم اینکــه 
۱۶۷ نفــر در صحنــه رقابــت در شهرســتان اصفهــان بــرای 
حضــور در مجلــس شــورای اســالمی  تبلیغــات خــود را آغــاز 
کــرد: ۱۷ نفــر از ایــن افــراد خانــم و ۱۵۰  کیــد  کــرده انــد، تا
کاندیداهــا  کــه در مجمــوع جــوان تریــن  نفــر آقــا هســتند 
 دارای ۳۰ ســال و 6 مــاه ســن و مســن تریــن نامــزد ۷۴ســاله

 است.

کنــون راه را بــرای بســیاری از همبســتگی های اجتماعــی و فرهنگــی  فضــای مجــازی، ا
گرچــه در ظاهــر امــر پــس از دوران بدویــت بــرای دومیــن  کــرده اســت. بشــر امــروزی ا بازتــر 
بــار تنهایــی را  تجربــه می کنــد، امــا وابســتگی او بــه دنیــای مجــازی، نیــاز بــه نزدیکــی 
از  بســیاری  مولــد  همچنیــن  مجــازی  فضــای  می زنــد؛  فریــاد  را  اجتماعــی  ارتبــاط  و 
جنبش هــای اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی بــوده اســت و در برخــی مــوارد هــم توانســته 
کنــد؛ بــرای نمونــه اخیــرا جنبشــی، تحــت عنــوان دیــوار مهربانــی در ایــران  گیــر  آن را فرا
کشــورهای  ــال فضــای مجــازی درشــهرهای مختلــف ایــران و حتــی  کان ــداع شــد و از  اب
گســترش یافــت. ایــن امــر، نــه  تنهــا بلــوغ فرهنگــی ایــران را بــه جهانیــان عرضــه  دیگــر 
کــه می تــوان از فضــای مجــازی بــه  عنــوان بســتری مناســب بــرای  کــرد، بلکــه نشــان داد 
کنش هــای اجتماعــی بهــره گرفــت. البتــه همیشــه برخــی جریان هــای وابســته و منحــط 
گــر این گونــه حرکت هــای  بــه دنبــال سوء اســتفاده از فضــای مجــازی بوده انــد؛ امــا ا
مردمــی  بــا مدیریــت صحیــح وارد صحنــه شــوند، مجــال عــرض انــدام را از آن هــا خواهند 
گرفــت. از ســویی دیگــر بــا نزدیــک شــدن بــه انتخابــات مجلــس و خبــرگان رهبــری، 
جنب وجوش هــای رســانه ای و مردمــی در فضــای مجــازی بــه اوج خــود رســیده اســت. 
ــی  ــی و مردمــی، مــورد توجــه اهال کمپین هــای انتخابات ــزاری برخــی  در ایــن میــان، برگ
رســانه قرارگرفتــه اســت. یکــی از ایــن کمپین هــا پویــش »بــه .... رأی نمی دهــم« اســت.

کــه در  ایــن مهــم می پــردازد  بــه  گزارش هــای خــود  کمپیــن در مصاحبه هــا و  ایــن   
کســانی نبایــد رأی داد؛ بــه همیــن خاطــر در میــان خــواص و  انتخابــات پیــش رو بــه چــه 

عــوام رفتــه و پاســخ های آنــان را بازنشــر می دهــد.
 ایــن جنبــش همچنیــن بــا حضــور بیــن مــردم از آن هــا می خواهنــد تــا در دست نوشــته ای 
کــه چــه اشــخاصی  نــام ببرنــد، بگوینــد  صراحتــا بــدون اینکــه از شــخص خواصــی 
کانــال  کدامیــن صفــات شایســتگی رأی دادن را ندارنــد؛ ســپس آن هــا را در  بــه خاطــر 

تلگرامــی  خــود منتشــر می کنــد.
کنــون از حیــث برخــی  کــه تا کمپیــن »بــه ...رأی نمی دهــم«، پویشــی مردمــی  اســت 
کمپین هــای انتخاباتــی بی نظیــر بــوده و نمونــه  دیگــری نــدارد. اولیــن  نــکات در تاریــخ 
کنــون  کــه نامزدهــا فاقــد آن هســتند. تا ــا آن صفاتــی اســت  ویژگــی آن برخــورد منفــی ب
کــه بــدان خاطــر باید بــه نامزد  هــرگاه صحبــت از انتخابــات می شــد، ذکــر صفاتــی مــی رود 
کــرده و از ایــن  جهــت منحصــر بــه  کمپیــن سنت شــکنی  دارای آن رأی داد؛ امــا ایــن 

 فــرد اســت.
گیــری و جامعیــت آن در نــوع مخاطــب اســت؛  بــه  کمپیــن فرا ویژگــی دیگــری ایــن 

طوری کــه هم زمــان هــم خــواص را درگیــر موضــوع مطالعــه  خــود می کنــد و هــم نظــرات 
عامــه  مــردم را می طلبــد. 

ایــن پویــش همچنیــن در عیــن اســتقالل خــود تــالش می کنــد هم زمــان بــا موضــوع 
کــه از ســوی  کــه برخــی وعده هــا و مســایلی  کنــد  پژوهشــی خــود، مخاطــب را توجیــه 
کاندیداهــا اعــالم می شــود جنبــه  واقعــی نــدارد و اساســا نمی توانــد دغدغــه  مــردم باشــد.
گرچــه جامعــه، فضــای مجــازی را به عنــوان عضــو الینفــک زندگــی پذیرفتــه اســت، امــا  ا
کنــون هــم  دنیــای شــبکه ها هیــچ گاه تــا ایــن حــد بــه مــرز تعیین کنندگــی نرســیده بــود. ا
کمپیــن می توانــد بــا ایفــای نقــش خــود در انتخابــات آتــی نمونــه  خوبــی باشــد در  ایــن 
کــه از ســوی شــبکه های معانــد خارجــی یــا داخلــی هدایــت  مقابــل جریــان ســازی هایی 
کــه  می شــوند.ویژگی آخــر ایــن کمپیــن، جامعیــت موضوعــات و تنــوع پاســخ هایی اســت 
کــه  کرده انــد  ح می شــود؛ بــرای مثــال مــردم در بعضــی از نمایه هــا عنــوان  در آن مطــر
کــه وظیفــه  اصلــی  کــه وعده هــای عمرانــی می دهــد، رأی نمی دهنــد؛ چــرا  کســی  بــه 
ــان! در  ــه و اتوب کارخان ــل و  ــاخت پ ــه س ــت؛ ن ــذاری اس ــس، قانون گ ــده  مجل ــک نماین ی
کــه چاپلوســی مــردم را می کننــد، برائــت شــده و اعــالم  نمایه هــای دیگــری از نمایندگانــی 
کــه بــه آن هــا رأی نخواهنــد داد. بســیاری هــم از نماینــدگان خواســته اند تــا بــا  کرده انــد 

کــرده و از آنــان برائــت بجوینــد. دشــمنان مرزبنــدی 

گفتن حرف دل مردم کمپینی برای 

کرمــان    نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
گفــت: شــرکت در انتخابــات تکلیــف شــرعی، سیاســی و 
اجتماعــی اســت. آیــت اهلل ســیدیحیی جعفــری افــزود: 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی  شــرکت در انتخابــات را 
کردنــد؛ لــذا شــرکت در انتخابــات  واجــب عینــی اعــالم 
واجــب  خمــس  و  روزه  نمــاز،  آوردن  جــای  بــه  ماننــد 

اســت. 
کــرد: همــه مــردم مکلــف هســتند همــان طــور  وی اظهــار 
کــه نمــاز و روزه بــر آن هــا واجــب اســت، در انتخابــات هــم 

کننــد. بــه عنــوان یــک واجــب شــرکت 
کمیــن و مترصــد فرصــت اســت  گفــت: دشــمن در  وی 
ــه نفــع خــود  ــران ب ــت ای ــی مل ــا از نقطــه ضعــف احتمال ت

کنــد. اســتفاده و آن را بــه دنیــا اعــالم 
کرمــان، انتخابــات هفتــم  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 

گذشــته متفــاوت دانســت و  اســفند امســال را بــا ادوار 
تنهــا  اســالمی،  نــه  ایــران  بــا  امــروز دشــمنی ها  افــزود: 
گفــت:  کــم نشــده، بلکــه بیشــتر هــم شــده اســت. وی 
کنــون آمریــکا و برخــی اروپایی هــا بودنــد  دشــمنان مــا تا
کنــون آل ســعود و منافقــان، حتــی بــا تعداد  در حالــی کــه ا

ــد.  ــمنی می کنن ــا دش ــا م ــدک، ب ــیار ان بس
آیــت اهلل جعفــری بیــان کــرد: ملــت فهیــم، بصیــر، معتقــد 
و بــا ایمــان ایــران اســالمی  در انتخابــات هفتم اســفند نیز 
بــه طــور گســترده شــرکت و نقشــه های دشــمنان را نقــش 

بــر آب خواهنــد کــرد.
کــرد و  کیــد  وی همچنیــن بــر انتخــاب نامــزد اصلــح تا
گفــت: فــردی بایــد بــه مجلــس راه پیــدا کنــد کــه لیاقت و 

شایســتگی ایــن جایــگاه را داشــته باشــد.
علــم  کــه  انســانی  کــرد:  تصریــح  کرمــان  جمعــه  امــام 

چندانــی نــدارد و مســایل سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی 
مجلــس  درد  بــه  نمی کنــد،  درک  درســت  را   ... و 

نمی خــورد.
وی بــا بیــان اینکــه نماینــدگان مجلــس، بایــد عالــم بــه 
ــد  ــرد: بای ک ــا ایمــان باشــند، اظهــار  امــور، متخصــص و ب
کــه مومــن و معتقــد  نماینــده ای را بــه مجلــس بفرســتیم 

بــه والیــت فقیــه و شــرایط الزم را واجــد باشــد.
گفــت: امــام خمینــی )ره( فرمــوده انــد بایــد افــرادی  وی 
کنیــم و مــا  کاشــانی را انتخــاب  ماننــد مــدرس و آیــت اهلل 
ــا انتخــاب نامــزد اصلــح در دو  می توانیــم راه مــدرس را ب

مجلــس خبــرگان و شــورای اســالمی  اســتمرار دهیــم. 
کرمــان بــا 23 شهرســتان و 9 حــوزه انتخابیــه  اســتان 
اســالمی  و  شــورای  مجلــس  در  نماینــده   10  اصلــی، 

3 نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.

کرمان: امام جمعه 

شرکت در انتخابات، تکلیف شرعی و سیاسی است

کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اصــول و  رییــس 
گفــت: قانون گرایــی، بــه عنــوان  کــم بــر انتخابــات  قوانیــن حا
مختلــف  حوزه هــای  و  افــراد  همــه  شــامل  اصــل،  مهم تریــن 
کــه قصــد نقــش آفرینــی در انتخابــات را دارنــد، می شــود  جامعــه 
گــزارش  بــه  اســت.  شــده  اجــرا  خوبــی  بــه  کنــون  تا البتــه  کــه 
کیمیــای وطــن، احمــد خســروی وفــا بــه اصــل رقابــت انتخاباتــی 
بــه عنــوان یکــی از شــاخصه های برگــزاری انتخاباتــی پرشــور و 
کم بر  بانشــاط اشــاره و خاطرنشــان کــرد: اجــرای تمامی اصــول حا
انتخابــات، نیازمنــد رعایــت اخــالق انتخاباتــی بــا در نظــر داشــتن 
تمامــی مؤلفه هــا و زوایــای آن اســت.   وی در تشــریح وظایــف 

کــه  گفــت: همان گونــه  نامزدهــا و ســتادهای انتخاباتــی آن هــا 
ــد ــده ان ــش آم ــون پی ــه قان ــرام ب ــا احت ــی ب ــه به خوب ــن مرحل ــا ای  ت

الزم اســت بــا شــروع تبلیغــات بــا احتــرام بــه اصــول و ارزش هــای 
مــدار  از  نیــز،  اســالمی  جمهــوری  مقــدس  نظــام  بنیادیــن 
ج نشــوند. وی همچنیــن افــزود: قانونگــذار  اخالق محــوری خــار
و  تعییــن  را  مجلــس  نماینــدگان  اختیــارات  و  وظایــف  حــدود 
در  و  اشــراف  بــا  اســت  الزم  کاندیداهــا  و  اســت  کــرده  تصریــح 
بــرای مــردم  چارچــوب آن اقدامــات و خدمــات آینــده خــود را 
از تخلفــات و جرایــم  کننــد. رییــس ســتاد پیشــگیری  تبییــن 
کیــد بــر انجام تبلیغات بر اســاس  انتخاباتــی اســتان در ادامــه بــا تا

مــوارد و مــواد قانونــی آن توســط نامزدهــا و ســتادهای انتخاباتــی 
کــرد: داوطلبــان در تبلیغــات، تنهــا بــه معرفــی  آن هــا توصیــه 
کننــد و  کتفــا  توانمندی هــا و شایســتگی های خــود بــه مــردم ا
گونــه تخریــب و افتــرا بــه رقبــا، خواســته یــا  مراقــب باشــند از هــر 
گفتنــی اســت بنــا بــه اعــالم احمــد  کننــد.  ناخواســته، جــدا پرهیــز 
خســروی وفــا، در مجمــوع 437 نفــر از ســوی شــورای نگهبــان در 
کــه 176 نفــر آن ســهم  اســتان اصفهــان تاییــد صالحیــت شــدند 
کــه در نهایــت از ایــن تعــداد، 5 نفــر بــه  شهرســتان اصفهــان بــوده 
مجلــس شــورای اســالمی  راه خواهنــد یافــت و بــر ایــن اســاس 
بــرای هــر کرســی در اســتان 23 نفــر بــه رقابــت خواهنــد پرداخــت.

کل دادگستری استان اصفهان:  رئیس 

رعایت اخالق انتخاباتی، الزمه برگزاری انتخابات پرشور است

فرماندار اصفهان:
سرانه هر نامزد انتخاباتی برای تبلیغ در شهر اصفهان، ۹۶ متر مربع است 

حتما بخوانید!
رعایت اخالق انتخاباتی، الزمه... دوشنبـــــه  3 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 99 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



اعطای تسهیالت ویژه به نخبگان 
در چهارمحال و بختیاری

و  چهارمحــال  اســتان  نخبــگان  ملــی  بنیــاد  رییــس 
گســترش فعالیت هــا  بختیــاری بــا اشــاره بــه اهمیــت 
تســهیالت  اعطــای  از  دانش بنیــان،  پژوهش هــای  و 
مجتبــی  داد.  خبــر  اســتان  در  نخبــگان  بــه  ویــژه 
کــرد: بنیــاد ملــی نخبــگان، در نظــر  بنیادیــان اظهــار 
برتــر  دانش آموختــگان  و  دانشــجویان  بــرای  دارد 
وی  بگیــرد.  نظــر  در  ویــژه ای  جوایــز  و  تســهیالت 
تاییــد  از  پــس  برتــر  التحصیــالن  غ  فــار بــرای  افــزود: 
جملــه  از  مــواردی  پژوهشــی  علمــی،  فعالیت هــای 
کمک هزینــه ســفر  تســهیالت ســاخت و خریــد مســکن، 
زیارتــی، بهره منــدی  عمــره مفــرده و ســایر ســفرهای 
در  جــذب  تســهیالت  از  برتــر  دانش آموختــگان 
نظــر  در  ازدواج  کمک هزینــه  علمــی  و  موسســه های 
گفــت: بنیــاد  گرفتــه شــده اســت. بنیادیــان در ادامــه 
نخبــگان بــر اســاس آیین نامــه )شناســایی و پشــتیبانی 
تســهیالت  دانشــگاهی(،  برتــر  دانش آموختــگان  از 
احــدی(  شــهید  )جایــزه  عنــوان  تحــت  را  ویــژه ای 
ــه  ــرای ادام ــگاه ها ب ــر دانش ــگان برت ــرای دانش آموخت ب
تحصیــل در دوره دکتــری اعطــا می کنــد. وی بــا اشــاره 
ســال  ســه  تــا  کثــر  حدا دانش آموختــگان  اینکــه  بــه 
غ التحصیلــی می تواننــد درخواســت خــود  پــس از فــار
بایــد  متقاضــی،  افــراد  کــرد:  تصریــح  کننــد،  ارایــه  را 
نخبگانــی  فعالیت هــای  از  حاصــل  امتیــاز  بیشــترین 
فناورانــه  و  پژوهــش  آموزشــی،  زمینه هــای  در  را 
بــا  مطابــق  تحصیــل  دوره  در  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــند.  ــرده باش ک ــب  کس ــگان،  ــاد نخب ــای بنی آئین نامه ه
کــرد:  رییــس بنیــاد ملــی نخبــگان اســتان خاطرنشــان 
کــز  مرا بــا  نیــاز  حســب  بــر  اســتان،  نخبــگان  بنیــاد 
پــارک  از  اعــم  غیردولتــی  و  دولتــی  دســتگاه های  و 
کــز رشــد، دســتگاه های اجرایــی  علــم و فنــاوری، مرا
و  دانش بنیــان  شــرکت های  دانشــگاهی،  جهــاد 
تعامــل  و  ارتبــاط  در  دانشــگاه ها  و  وزارت خانه هــا 
کــه متقاضــی  کــرد: افــرادی  اســت. وی در پایــان اظهــار 
بــه  مراجعــه  بــا  هســتند  تســهیالت  ایــن  از  اســتفاده 
وب ســایت بنیــاد ملــی اســتان chb.bmn.ir ثبــت نــام و 
ضمــن بارگــذاری اطالعــات خواســته شــده، در خواســت 

کننــد. خــود را اعــالم 

 ضرورت تسریع 
ح بلوار خاتم در تکمیل طر

همــراه  بــه  یــزد  اســالمی  شــهر  شــورای  رییــس   
کمیســون عمــران و توســعه و مدیــر منطقــه  اعضــای 
عملیــات  اجــرای  از  بازدیــد  ضمــن  شــهرداری،  دو 
ح را  عمرانــی بلــوار خاتــم، تســریع در تکمیــل ایــن طــر
ایــن  اعظمــی  از  بخــش  کنــون  شــدند. هم ا خواســتار 
اتصــال  یعنــی  آن،  اصلــی  بخــش  و  شــده  اجــرا  بلــوار 
در  ک هــای  پال تملــک  بــا  کاشــانی  خیابــان  بــه  بلــوار 
مســیر، در حــال اجــرای عملیــات عمرانــی اســت. بلــوار 
بــه  کاشــانی  آیــت اهلل  خیابــان  اتصــال  بــرای  خاتــم 
کــه بخش هایــی از آن بــه بهره بــرداری  میــدان نمــاز 
ــال  ــل اتص ــا تکمی ــال ب ــان س ــا پای ــت ت ــرار اس ــیده، ق رس
کاشــانی بــه بهره بــرداری برســد.  بــه خیابــان آیــت اهلل 
ع« رییــس شــورای اســالمی  حجت االســالم »عبــاس زار
 شــهر یــزد در ایــن بازدیــد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بلــوار 
آیــت اهلل  ترافیــک خیابــان  کاهــش  نقــش موثــری در 
ــه میــدان  ــوار ب کاشــانی خواهــد داشــت، افــزود: ایــن بل
خیابان هــای  مســیر،  در  و  می شــود  متصــل  نمــاز 
ــه ی وی  گفت ــه  ــد. ب ــع می کن ــز قط ــداد را نی ــرا و مق صح
ک هــای  پیش بینــی می شــود بــا توجــه بــه تملــک پال
ح، ایــن بلــوار تــا پایــان ســال  باقــی مانــده در مســیر طــر

برســد. بهره بــرداری  بــه 

 اشتغال 6600 نفر 
کرمان طی سال جاری در 

الملــل  بیــن  و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  کل  مدیــر 
کنــون  تا جــاری  ســال  در  گفــت:  کرمــان  اســتانداری 
هــزار   6 بــر  بالــغ  ســرمایه گذاری  بــا  ح  طــر  274
نفــر  و 600  هــزار  اشــتغال حــدود 6  و  تومــان  میلیــارد 
ســنجری«  »رضــا  اســت.  رســیده  بهره بــرداری  بــه 
اســتان  ســرمایه گذاری  تفاهم نامه هــای  درخصــوص 
کــرد: از دی مــاه ســال  کرمــان طــی ســال جــاری اظهــار 
کنــون، 75 هــزار میلیــارد تومــان تفاهم نامــه  ــا  1392 ت
ســرمایه گذاری در ســطح اســتان منعقــد شــده اســت. 
ایــن  از  تومــان  میلیــارد  هــزار   11 از  بیــش  افــزود:  وی 
درصــد   14 از  بیــش  و  شــده  محقــق  تفاهم نامه هــا 
رســوب ســرمایه گذاری در اســتان مشــاهده می شــود و 
ــغ بــر 6 هــزار  ــا ســرمایه گذاری بال ح ب کنــون، 274 طــر تا
نفــر  و 600  هــزار  اشــتغال حــدود 6  و  تومــان  میلیــارد 
کل هماهنگــی  بــه بهره بــرداری رســیده اســت. مدیــر 
ــا اشــاره بــه  امــور اقتصــادی و بیــن الملــل اســتانداری ب
هماهنگــی  دفتــر  کارشناســان  حضــوری  بازدیدهــای 
امــور اقتصــادی و بیــن الملــل اســتانداری بــه صــورت 
کــرد:  تصریــح  ح هــا،  طر از  شهرســتانی  و  هفتگــی 
ایــن امــر باعــث شــده عــالوه بــر بــه روز رســانی دقیــق 
اطالعــات، مشــکالت و موانــع ســرمایه گذاری مشــخص 
و  اجرایــی  دســتگاه های  بــا  جلســات  برگــزاری  بــا  و 
آن هــا  رفــع  بــرای  الزم  پیگیــری  عامــل،  بانک هــای 
صــورت پذیــرد. وی بــا بیــان راهکارهــای انجام شــده 
اظهــار  ســرمایه گذاری،  مشــکالت  رفــع  درخصــوص 
ــر تشــکیل منظــم جلســات پنجــره واحــد  کــرد: عــالوه ب
گفت وگــوی دولــت بــا  ســرمایه گذاری و ذیــل شــورای 
جلســات  هفتــه،  هــر  سه شــنبه  در  خصوصــی  بخــش 
کمیتــه حمایــت  ســتاد و مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری و 
گفت وگــوی دولــت  قضایــی از ســرمایه گذاران، شــورای 
تولیــد در  رفــع موانــع  کارگــروه  بــا بخــش خصوصــی، 
کشــاورزی و  بخش هــای صنعــت، معــدن و تجــارت، 
گردشــگری بــه ریاســت  دامپــروری و صنایــع تبدیلــی و 

می شــود. تشــکیل  اســتاندار 

اخبار کوتاه

کارگــر اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه دســتمزد  دبیرخانــه 
مــاده  در  ج  منــدر مــوارد  اســاس  بــر  بایــد  کارگــران   ســاالنه 
کــرد: تعییــن دســتمزد بایــد  کار تعییــن شــود، تصریــح  ۴۱ قانــون 
مطابــق بــا تــورم روز  و تامیــن کننده ســبد هزینه زندگــی کارگران 
باشــد. بــه گــزارش خبرگــزاری ربیــع، اصغر برشــان با بیــان اینکه 
کارفرمایــان  کارگــران،  کار، شــورایی ســه ضلعــی از  شــورای عالــی 
کارفرمایــان، بــه دلیــل  کــرد: متأســفانه  و دولــت اســت، اضافــه 
بــه خــود طــرف دولــت هســتند؛  کــه دارنــد خــود  مشــکالتی 
کارگــری در  کــه تــالش نماینــدگان تشــکل های  گونــه ای  بــه  
رأی گیــری نهایــی تعییــن دســتمزد، زیــاد بــه نتیجــه نمی رســد. 
وی افــزود: البتــه مشــکالت اقتصــادی باعــث اختــالل در تــوان 
کارفرمایــان هــم  کشــور شــد و  واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 
کارگــران را  وضعیــت مطلوبــی و امــکان حمایت هــای بیشــتر از 

ندارنــد. 
در  دولــت  کــرد:  بیــان  اصفهــان  اســتان  کارگــر  خانــه  دبیــر 
بحــث هدفمنــدی یارانه هــا، قــرار بــود در قالــب یارانــه تولیــد 
کــه  کشــور اختصــاص دهــد  کمک هایــی را بــه تولیــد و صنعــت 
کــرد: درصــد زیــادی  کیــد  متأســفانه ایــن اتفــاق نیفتــاد. وی تا
از کارفرمایــان، بــه دلیــل تخصیــص نیافتــن یارانه هــای بخــش 
صنعــت، تــوان پرداخــت همیــن افزایش هــای ناچیــز دســتمزد 

ــد. ــم ندارن را ه

دولت به کمک کارفرمایان بشتابد
کاال، مشــارکت  وی یــادآور شــد: دولــت بایــد بــا اختصــاص ســبد 
کارگــران، افزایــش حــق بیمــه و مســکن  در هزینه هــای درمــان 
کارگــران بشــتابد و از طریــق اعطــای تســهیالت ارزان  بــه کمــک 
کمــک بــه تأمیــن اجتماعــی و اعمــال بخشــودگی و  قیمــت، 
ــا حــدودی از مشــکالت آن هــا بکاهــد.  کارفرمایــان، ت معافیــت 
کارگــران قــراردادی هســتند کثریــت   برشــان بــا اشــاره بــه اینکــه ا
کــرد: بــه علــت تــورم موجــود، میــزان قــدرت خریــد  تصریــح 
کــردن شــکم  کارگــران، تــوان ســیر  کــرده و  کارگــران تنــزل پیــدا 
خانــواده خــود را ندارنــد و از ســوی دیگرکارفرمایــان در پایــان 
بگوینــد:  کارگــران  بــه  راحتــی می تواننــد  بــه  قــرارداد،  مــدت 

کننــد. »خــوش آمدیــد« و بــه راحتــی آن هــا را اخــراج 
جامعه کارگری مستحق ترین قشر جامعه

بــر  عــالوه  کــرد:  اضافــه  اصفهــان  اســتان  کارگــر  دبیرخانــه 
دغدغــه دســتمزد و معیشــت زندگــی، دغدغــه نبــود امنیــت 
کــه بــا  کارگــران را آزار می دهــد؛ بــه ایــن معنــی  شــغلی هــم، 
کار، هیچ گونــه تعهــدی بــرای مانــدن  پایــان یافتــن قــرارداد 
کارگــران  کــرد:  کارگاه وجــود نــدارد. وی خاطرنشــان  آن هــا در 
مشــکالت عدیــده ای دارنــد و عــالوه بــر فقــر مــادی، بــا فقــر 
کارگــر  فرهنگــی هــم دســت و پنجــه نــرم می کننــد. دبیرخانــه 
کارگــران بــه دلیــل فقــر مــادی، مجبــور  گفــت:  اســتان اصفهــان 

کاهــش دیگــر اقــالم ســبد زندگــی همچــون ســفر  ــا  بــه حــذف ی
کیــد  ک، بهداشــت و درمــان شــده اند. برشــان تا تفریــح، پوشــا
کاهــش یــا حــذف هرکــدام از اقــالم ســبد زندگــی، منجــر بــه  کــرد: 
گســترش  ایجــاد عارضه هــای اجتماعــی از جملــه افســردگی، 
بــا  وی  می شــود.  اجتماعــی  بزهکاری هــای  و  فرهنگــی  فقــر 
کیــد بــر اینکــه یکــی از راه هــای معقــول و منطقــی کــه می تواند  تا
کنــد، افزایــش تــوان خریــد بــرای جامعــه  ج  کشــور را از رکــود خــار
کارگــری مســتحق ترین  گفــت: جامعــه  کارگــری اســت،  عظیــم 
 و نیازمندتریــن قشــر جامعــه اســت و حداقــل دســتمزد فعلــی
کنــد؛ یعنــی تنهــا  کــی را تضمیــن  فقــط می توانــد 14 قلــم خورا
خــط بقــا را تامیــن می کنــد و نســبت بــه ســبد هزینــه زندگــی 
تشــکیل  متوســط  و  معمولــی  حــد  در  را  ســوم  یــک  از  کمتــر 

ــن  ــا ای ــه حتم ک ــم  ــردان می خواهی ــن رو از دولتم ــد؛ از ای می ده
موضــوع را مدنظــر قــرار دهنــد.

کارگــر اصفهــان بــا بیــان اینکــه افزایــش  دبیــر اجرایــی خانــه 
کارگــران و افزایــش  حداقــل دســتمزد، موجــب امیــدوار شــدن 
کــرد: یکــی از دالیــل پاییــن  بهــره وری آن هــا می شــود، تصریــح 
ــه دلیــل  ــه ب ک کارگــری ایــن اســت  ــودن بهــره وری در جامعــه  ب
مجبــور  شــغل،  یــک  بــا  زندگــی  ســبد  مناســب  تأمیــن  عــدم 
کننــد و همیــن باعــث  کار  کــه در جایــی دیگــر نیــز  می شــوند 
کــه هــر کــس تــا میزانی  کــه بهــره وری پاییــن بیاید؛چــرا  می شــود 
کــه  معیــن می توانــد بهــره وری الزم را داشــته باشــد و زمانــی 
کافــی  کنــد، قطعــا نمی توانــد بــه انــدازه  کار  یــک نفــر  16 ســاعت 

بهــره وری الزم را داشــته باشــد.

کرد: ح  کارگر استان اصفهان مطر دبیرخانه 

کارگری مستحق ترین قشر جامعه جامعه 

ــه  ــا اشــاره ب کل بنیــاد مســکن اســتان اصفهــان ب مدیــر 
در  اســتان  ایــن  در  زمیــن  تصــرف  پرونــده   ۲۰ اینکــه 
گفــت: بــرای ســال آینــده  مراجــع قضایــی وجــود دارد، 
بنیــاد مســکن یک هــزار و ۴۸۲ واحــد مســکونی در ایــن 

در  فانــی  غالمحســین  می ســازد.  اســتان 
نشســتی خبــری بــا اشــاره بــه یک هــزار و 
اصفهــان اســتان  در  آبــاد  روســتای   ۸۳۱ 

خانــوار   ۲۰ از  بیشــتر  روســتاهای  گفــت: 
دارنــد هــادی  ح   طــر تهیــه  قابلیــت   کــه 
کــه بــرای  بــه ۸۰۳ روســتا و روســتاهایی 
بــه  شــده،  مصــوب  ح  هــادی  طــر آن هــا 

ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــیده اس ــتا رس ۸۷۱ روس
ح  کــه طــر حــال حاضــر روســتاهای بیشــتر از ۲۰ خانــوار 
ح  هــادی   هــادی ندارنــد، ۱۲ روســتا هســتند، افــزود: طــر
۲۳۹ روســتا هــم، نیــاز بــه بازنگــری دارد؛ همچنیــن 
خانــوار   ۲۰ از  بیشــتر  روســتاهای  برخــورداری  درصــد 

درصــد   ۹۸ اصفهــان  اســتان  در  هــادی  ح   طــر دارای 
بــا  اصفهــان  اســتان  مســکن  بنیــاد  کل  مدیــر  اســت. 
از ۲۰  بیشــتر  روســتای  کنــون در ۶۰۵  تا اینکــه  اعــالم 
ح  هــادی اجــرا شــده یــا در دســت اجراســت،  خانــوار طــر
در  ح  هــادی  طــر ســال جاری،  در  افــزود: 
کــه اعتبــار  ۲۷۶ روســتا در دســت اجراســت 
ریــال  میلیــارد   ۲۷۰ حــدود  آن  مصــوب 
ــال  ــارد ری ــون ۱۰۰ میلی کن ــده و تا ــرآورد ش ب
فانــی  اســت.  شــده  داده  تخصیــص  آن 
ح  هــادی در ۷ روســتای  بــه اجــرای طــر
بافــت ارزشــمند در اســتان اصفهــان اشــاره 
ک  امــال مالکیــت  اســناد  صــدور  میــزان  گفــت:  و  کــرد 
بــرگ  و  هــزار و ۳۸۶ جلــد  و شــهری، ۱۷۵  روســتایی 
کــه ســهم ســال ۹۴، معــادل ۳ هــزار و ۹۸۲  ســند اســت 
ک روســتایی و ۳ هــزار و ۷۴۸، ســند شــهری   ســند امــال

است.

۲۰ پرونده زمین خواری اصفهان در مراجع قضایی

خ بیــکاری عمومــی  کشــور در پاییــز امســال  بــا اینکــه نــر
تــا  بــرای جوانــان  خ  نــر ایــن  امــا  بــوده،  ۱۰.۷ درصــد 
گــزارش  ۲۴ســاله، بیــن ۲۲ تــا ۵۲.۹ درصــد در نوســان 
رســمی  گــزارش  جدیدتریــن  بررســی  اســت.  شــده 

خ بیــکاری   مرکــز آمــار ایــران از اوضــاع نــر
نشــان  ســنی  گــروه   ۱۲ در  کارجویــان 
مهم تریــن  در  بیــکاری  کــه  می دهــد 
کشــور،  کار  جوینــده  ســنی  گروه هــای 
برابــر   ۲ دســت کم  و  زیــاد  همچنــان 
کارشناســان  خ عمومــی  کشــور اســت.  نــر
خ عمومــی  کــه نــر می گوینــد درســت اســت 

کشــور در پاییــز امســال، ۱۰.۷ درصــد اعــالم   بیــکاری 
خ باالیــی بــرای اقتصــاد بــزرگ ایــران  کــه خــود نــر شــده 
خ بیــکاری را می تــوان  بــه شــمار مــی رود، امــا وقتــی نــر
گروه هــای ســنی  کــه اوضــاع بیــکاری در  کــرد  بهتــر درک 
کنیــم. در پاییــز  را بررســی  کشــور  کار  اصلــی جوینــده 

کشــور  خ بیــکاری جوانــان ۲۰ تــا ۲۴ســاله  امســال، نــر
شــغل  جســت وجوکننده  گروه هــای  مهم تریــن  از  کــه 
خ عمومــی  نــر برابــر  ایــران هســتند، ۲.۴  کار  بــازار  در 
کشــور بــوده اســت. اوضــاع زمانــی بهتــر قابــل   بیــکاری 
خ، دربــاره  کــه بدانیــم ایــن نــر درک اســت 
ــا ۲۴ســاله جوینــده شــغل ۴.۲  ــان ۲۰ ت زن
کشــور بــوده  خ عمومــی  بیــکاری  برابــر نــر
بیــکاری  خ  نــر اینکــه  بــر  عــالوه  اســت. 
ــون دو  کن ــم ا ــور ه کش ــال  ــر ۳۰ س ــان زی زن
خ بیــکاری مــردان جــوان در ایــن  برابــر نــر
کن در  خ بیــکاری زنــان ســا ســن اســت؛ نــر
خ بیــکاری  کشــور نیــز، ۱.۸ برابــر بیشــتر از نــر شــهرهای 
کشــور اســت.  کن در روســتاهای  زنــان زیــر ۳۰ ســال ســا
گــروه  خ بیــکاری در مهم تریــن  بــه بیــان ســاده تر، نــر
کشــور در پاییــز امســال دســت کم  ســنی جوینــده شــغل 

کثــر ۵۲.۹ درصــد بــوده اســت. ۲۲ درصــد و حدا

؟؟

کنسول بازی )تومان( قیمت 

کل اعتبــارات بانــک مرکــزی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر آخریــن  مدیــر 
گفــت:  مســکن  لیزینــگ  راه انــدازی  بــرای  مرکــزی  بانــک  تصمیمــات 
کار بانــک مرکــزی و  ع لیزینــگ مســکن، از مدت هــا قبــل در دســتور  موضــو
کــه می توانــد پاســخگوی بخشــی از نیازهــای  گرفتــه  بانــک مســکن قــرار 
ایــن حــوزه باشــد و بــا بررســی های انجــام شــده در حــال نهایــی شــدن 
اینکــه در ســال های  بــه  اشــاره  بــا  اســت. ســیداصغر میرمحمدصادقــی 
کــه در عملکــرد لیزینگ هــا وجــود  قبــل بــا توجــه بــه ناهمخوانی هایــی 
داشــت، براســاس مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار بخشــی از الزامــات آن هــا 
کــه لیزینگ هــا  گفــت: امــا بــه مــرور بــه ایــن اجمــاع رســیدیم  ع شــد،  ممنــو
کــه  ــی داشــته باشــند و امیدواریــم  می تواننــد نقــش موثــری در تامیــن مال
بــا بررســی های انجــام شــده آن هــا را در تامیــن مالــی مشــارکت  بتــوان 
ــا  ــه ب ک ــرد  ک ــالم  ــزی اع ــک مرک ــارات بان کل اعتب ــر  ــم. مدی ــتری بدهی بیش
کار داریــم، لیزینــگ  کــه در دســتور  تمهیــدات انجــام شــده و اقداماتــی 
مســکن در اردیبهشــت یــا خردادمــاه ســال آینــده در شــورای پــول و اعتبــار 
کــه در اســفندماه امســال، فرصــت  نهایــی خواهــد شــد؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه شــورای  ع وجــود نــدارد و در فروردیــن هــم  چندانــی بــرای ایــن موضــو

پــول و اعتبــار تشــکیل نمی شــود.

کارت اعتبــاری  کــرد: صــدور  رییــس انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی اعــالم 
لــذا  نیســت؛  آن  اجــرای  امــکان  و  شــده  منتفــی  رســما  خانگــی  لــوازم  خریــد 
کارت هــا بــرای خریــد نباشــند. محمدرضــا دیانــی  خریــداران منتظــر صــدور ایــن 
کــرد: اســتقبال مــردم بــرای خریــد نســبت بــه ماه هــای گذشــته بهتــر شــده؛  اظهــار 
کان منتظــر صــدور کارت هــای اعتباری بــرای خریــد کاالی ایرانی  ولــی مــردم کمــا
هســتند کــه دولــت قــول داده بــود، صــادر می شــود؛ بایــد بــه اطــالع مردم برســانیم 
کاال، بــه هیچ وجــه انجام شــدنی نیســت.  کارت هــای اعتبــاری خریــد  ح  کــه طــر
کــه بــرای خریــد قــرار بــود صــادر شــود  کیــد بــر اینکــه کارت هــای اعتبــاری  وی بــا تا
کارت هــا  گــر قصــد خریــد دارنــد، بــه امیــد ایــن  گفــت: مــردم ا صــادر نشــده اســت، 
نماننــد و خریــد خــود را انجــام دهنــد؛ چــون در حــال حاضــر شــرایط طــوری اســت 
گرفتــه اســت. دیانــی افــزود: دو  کــف قــرار  کــه قیمت هــای لــوازم خانگــی در حــد 
کنون شــرایط  ســال اســت کــه در بــازار لــوازم خانگــی، افزایــش قیمــت نداشــتیم و ا
بــرای خریــد بســیار مناســب اســت. رییــس انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی 
کارت هــای  ــود،  ــت و بانــک مرکــزی داده ب کــه دول ــی  کــرد: علی رغــم قول اظهــار 
اعتبــاری صــادر نشــد و ایــن موضــوع ضربــه بزرگــی بــه صنعــت لــوازم خانگــی زد؛ 
کــه خریــد مــردم  کــه در بــازار بــود، ایــن قول هــا باعــث شــد  چــون ضمــن رکــودی 

بــه تأخیــر بیفتــد و عــدم خریــد مــردم بــه رکــود بــازار لــوازم خانگــی دامــن زد.

عربــی  متحــده  امــارات  برزیــل،  چیــن،  کشــورهای  گذشــته  هفتــه  در 
کشــورهای  لیســت  صــدر  در  )دالر(،  ارزش  حیــث  از  کــره،  جمهــوری 
کاال بــه ایــران قــرار داشــتند. بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از  واردکننــده 
مــاه،  بهمــن   24 شــنبه  روز  در  ایــران،  گمــرک  خــط  بــر  ســامانه  ســوی 
کاالهایــی بــه ارزش 30 میلیــون و 326 هــزار   کشــور چیــن بــا صــادرات 
کاال به ایران  و 199 دالر بــه ایــران، در صــدر لیســت کشــورهای واردکننــده 
قــرار داشــته اســت. همچنیــن در همیــن روز، کشــور امــارات متحــده عربــی 
گرفتــه اســت. در این  کاال بــه ایــران قــرار  نیــز در جایــگاه دوم واردکننــدگان 
کاالهایــی بــه ارزش 9 میلیــون و 583 هــزار و 807 دالر  کشــور  روز از ایــن 
کاال بــه  کشــور را در جایــگاه دوم واردکننــدگان  بــه ایــران وارد شــده و ایــن 
ــا  ــن ب ــور چی کش ــاه،  ــن م ــنبه 25 بهم ــت. در روز یکش ــرار داده اس ــران ق ای
کاالهایــی بــه ارزش 28 میلیــون و 206 هــزار و 267 دالر بــه ایــران  صــدور 
کاال بــه ایــران قــرار داشــته اســت؛  کننــده  کشــورهای وارد  در صــدر لیســت 
کشــور فرانســه در جایــگاه دوم لیســت واردکننــدگان  همچنیــن در ایــن روز 
کاالهایــی  کشــور فرانســه  گرفتــه اســت؛ در ایــن روز از  ــه ایــران قــرار  کاال ب
شــده  وارد  ایــران  بــه  دالر   731 و  هــزار   934 و  میلیــون   14 ارزش   بــه 

است.

 احتمال نهایی شدن لیزینگ مسکن
 تا خرداد 95

250GB + KINECT SLIM 

3004N PSP 

Xbox One + Kinect 

1004 - PSP E 

Xbox One 

 SUPER 3 PLAY STATION 
500GB SLIM

 500GB + New Xbox One 
Kinect

 SUPER 3 PLAY STATION 
250GB SLIM

4GB + 3G - PAL PS VITA 

 320GB + 3 PLAY STATION 
MOVE

 160GB 3 PLAY STATION 
+ MOVE

PSP GO 

320GB 3 PLAY STATION 

160GB 3 PLAY STATION 

120GB 3 PLAY STATION 

 1,400,000

 500,000

 1,980,000

 400,000

 1,550,000

 900,000

 1,770,000

 850,000

820,000

 960,000

 1,500,000

 550,000

 760,000

 880,000

 750,000

راتی« اولین شاسی بلند »ماز
وی  خــودر اولیــن  لوانتــه،  گذاشــت.  نمایــش  بــه  را  خــود  شاســی بلند  اولیــن  عکس هــای  راتــی«،  »ماز ی  وســاز خودر کمپانــی 

وش خواهــد رســید. فــر بــه  وپــا  ار بــازار  در  امســال  بهــار  و،  ایــن خــودر ایــن شــرکت قدیمــی  ایتالیایــی اســت.  شاســی بلند 

در قاب تصویر

بیکاری ۲۴ساله ها رکورد زد

 کارت اعتباری خرید لوازم خانگی
 منتفی شد

 برزیل
 به جای چین نشست

مسایل ایمنی 

بازار نفت

کلید محافظ جان 
بخش 2

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

كليدهــای  پيرامــون  توجــه  شــایان  نــكات    
جــان محافــظ 

مخصــوص  آمپرمتــر  بــا  بایســتی  نصــب  از  1.قبــل 
اســت   قــرار  کــه  مــداری  در  جریــان  نشــتی  میــزان 
و  شــود  اندازه گیــری  گــردد،  نصــب  فــوق  کلیــد 
از  بیشــتر  نشــتی  جریــان  میــزان  کــه  صورتــی   در 
پــس  باشــد،  نامی  کلیــد  حساســیت  درصــد   2
نصــب  بــه  اقــدام   ، نقــص  رفــع  و  نشــت یابی  از 
و  فــاز  بیــن  می توانــد  نشــتی  ایــن  شــود.  کلیــد 
فازهــا  بــا  نــول  یــا  فــاز   ، زمیــن  و  نــول   ، زمیــن 
در  کــه  باشــد  مجــاور  مدارهــای  نول هــا  و 
مــدار  قطــع  بــه  اقــدام  کلیــد  حالت هــا،   تمــام 

می کند .
بــه  نــول  ســیم  پــل،  دو  کلیدهــای  2.دربــاره 
ترمینــال مشــخص شــده بــا عالمــت N و ســیم فــاز 
 بــه ترمینــال مشــخص شــده بــا عالمــت L متصــل

 می شود . 
کــه شــخص  زمانــی  3.ایــن تجهیــز حفاظتــی، در 
نــول  و  فــاز  بیــن  یــا  مختلــف  فــاز  دو  بــا  همزمــان 
شــرایط  ایــن  در  اینکــه  دلیــل  بــه  دارد،  قــرار 
نــول  و  ســیم  فاز  یــا  فاز هــا  از  عبــوری  جریــان 
نشــان العملــی  عکــس  هیچ گونــه  اســت،   یکســان 

 نمی دهد.
قطــع  حساســیت  بــه  کلید هــا  ایــن  4.انتخــاب 
زمــان  نیــز  و  نشــتی  جریــان  بــه  نســبت  مــدار 
واحدهــای  در  عمومــا  دارد؛  بســتگی  آن  عملکــرد 
دارای  اســتفاده  مــورد  کلید هــای  مســکونی 
30میلــی  از  کمتــر  نشــتی  جریــان  قطــع  قابلیــت 
آمپــر در مــدت زمــان 200میلــی ثانیــه هســتند و در 
کلیــد بــا قابلیــت قطــع جریــان  مصــارف صنعتــی از 
اســتفاده آمپــر  میلــی   100 حــدود  در  بیشــتر   نشــتی 

 می شود.
  دستورالعمل دوره بهره برداری :

جــان محافــظ  کلیــد  توســط  بــرق  جریــان   قطــع 
کــه دســت کم یکــی از وســایل  نشــان دهنده آن اســت 
برقــی موجــود در مــدار یا اینکه ســیم کشــی ســاختمان 
بایــد  صــورت  ایــن  در  اســت؛  نشــتی  جریــان  دارای 
پریزهــا  از  را  برقــی  وســایل  کلیــه  شــاخه  دو  ابتــدا 
کلیــد حفاظــت  بیــرون آورد و پــس از وصــل مجــدد 
زیــر عمــل مــوارد  بــا   از خطــر برق گرفتگــی، مطابــق 

کرد:
قطــع را  بــرق  جریــان  دوبــاره  کلیــد  چنانچــه   -1 

کرد :
سیســتم  در  کــه  اســت  معنــی  بدیــن  امــر  ایــن 
سیم کشــی داخــل ســاختمان یــا ســیم های خروجــی 
کلیــد حفاظــت از خطــر برق گرفتگــی جریــان  از مــدار 
کــه ایــن  نشــتی بــه وجــود آمــده اســت و تــا زمانــی 
وصــل  قابــل  کلیــد  باشــد،  داشــته  وجــود  نشــتی 
کلیــد، بالفاصلــه  نخواهــد بــود و هربــار پــس از وصــل 
بایــد  صــورت  ایــن  در  کــه  می دهــد  قطــع  فرمــان 
اقــدام نقــص  رفــع  بــه  متخصــص  فــرد   توســط 

شود . 
کلیــه وســایل  کــردن  ج  کــه بعــد از خــار 2- در صورتــی 
کلیــد حفاظــت از خطــر برق گرفتگــی  برقــی از مــدار ، 

جریــان بــرق را قطــع نکنــد:
سیســتم  در  کــه  اســت  معنــی  بدیــن  امــر  ایــن 
از  یکــی  و  نــدارد  مشــکلی  ســاختمان  سیم کشــی 
نشــتی  نقــص  دارای  ســاختمان  برقــی  وســایل 
صــورت  ایــن  در  اســت؛  بدنــه  بــه  بــرق  جریــان 
کنیــد  وصــل  بــرق  بــه  تک تــک  را  برقــی  وســایل 
کلیــد نشــانه آن اســت  کلیــد قطــع نمایــد ، قطــع  تــا 
بــه  نشــتی  جریــان  دارای  برقــی  وســیله  آن  کــه 
اقــدام آن  نقــص  رفــع  بــرای  بایــد  کــه  اســت   بدنــه 

شود. 

 سقوط نفت 
 درآمد نفتکش های ایرانی 

را افزایش داد
یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه افزایــش درآمــد 
کاهــش  کشــتیرانی های نفتــی جهــان، همزمــان بــا 
قیمت هــا ســقوط  گفــت:  نفــت  قیمــت   شــدید 
را  ایــران  جملــه  از  جهــان  نفتکش هــای  درآمــد 
اســت.  کــرده  همــراه  درصــدی   ۸۰ افزایشــی  بــا 
کنــون  ا هــم  اینکــه  بیــان  بــا  سردشــتی  نصــراهلل 
نفــت  دریایــی  انتقــال  منظــور  بــه  محدودیتــی 
ــط  ــد توس ــای جدی ــه بازاره ــران ب ــی ای ــام صادرات خ
کشــتی های نفتکــش ایــران وجــود نــدارد  نــاوگان 
گفــت: پیش بینــی می شــود بــا ورود نفتکش هــای 
خارجــی بــه پایانه هــای نفتــی ایــران، تعــدادی از 
بازارهــای  ســایر  در  ایرانــی  نفتکــش  کشــتی های 
نفتــی  شــرکت های  بــا  بین المللــی  و  جهانــی 

کننــد.  همــکاری  بین المللــی 
ایــران  نفتکــش  ملــی  شــرکت  بازرگانــی  مدیــر 
ــت  ــی نف ــل دریای ــل و نق ــت حم ــوص وضعی درخص
ــیاه  ــالی س ــت ط ــقوط آزاد قیم ــا س ــان ب ــام همزم خ
از  یکــی  میــالدی،   ۲۰۱۵ ســال  گفــت:  بــازار  در 
بهتریــن ســال ها در مقایســه بــا چهــار ســال مــا قبــل 
آن بــرای شــرکت های نفتکــش جهــان، از جملــه 

اســت. بــوده  ایــران  نفتکــش  شــرکت 

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 99 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد



مدیرساختوتوسعهراههای

استاناصفهانخبرداد:

بهرهبرداریازمحورروستایی
خوانسارک-پالرت

از  یکــی  عنــوان  بــه  پــارت،   – خوانســارک  محــور 
محورهــای روســتایی شهرســتان فاورجــان ارتبــاط بیــن 
صــورت  بــه  پیربکــران  شــهر  بــا  را  منطقــه  روســتاهای 
گــزارش روابــط عمومــی  ایمــن وروان برقــرار می کنــد. بــه 
اصفهان،حمیدرضــا  اســتان  وشهرســازی  راه  کل   اداره 
کل راه  امیرخانــی، مدیــر ســاخت وتوســعه راه هــای اداره 
ــت:  گف ــوص  ــن خص ــان در ای ــتان اصفه ــازی اس وشهرس
گــرم ایــن محــور بــه منظــور تســهیل  عملیــات آســفالت 
کار قــرار داشــت  در عبــور ومــرور وســایل نقلیــه، در دســتور 
کــه بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر افتتــاح شــد وبــه 
بهره بــرداری رســید .وی اظهــار داشــت : بــا احــداث ایــن 
ک و حادثه ســاز در محــور قدیــم و  محــور، دو پیــچ خطرنــا
کــه باعــث بــروز مشــکاتی در  عبــور از زیرگــذر پــل راه آهــن 
گردیــده اســت. فصــل ســرما و بارندگــی می شــده، حــذف 
گفــت:  پــروژه  ایــن  مشــخصات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گــرم ایــن محــور روســتایی بــه طــول  روکــش آســفالت 

بالــغ  اعتبــاری  بــا  متــر،   7/40 عــرض  و  کیلومتــر   2 
روســتای  کــه  شــده  انجــام  ریــال  میلیــون   4000 بــر 
خوانســارک و پــارت را در شهرســتان فاورجــان بــه شــهر 
احــداث  پــروژه  امیرخانــی  می کنــد.  متصــل  پیربکــران 
ایــن  پروژه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  نیــز،  را  طــاد  پــل 
شهرســتان  دانســت و در ادامــه بیــان داشــت: ایــن پــل بــا 
دهانــه 22 متــری و عــرض 13 متــر با هــدف ارتباط و تردد 
ایمــن و روان جهــت هدایــت ترافیــک وســایل عبــوری از 
محــور چهارخطــه ســیمان ســپاهان بــه روســتای طــاد و 
کنــون 90  تعــدادی از روســتاهای منطقــه اجــرا شــده که تا

درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
وی اذعــان داشــت: اعتبــار هزینه شــده جهــت احــداث 
کــه جهــت اجــرا وســاخت  پــل، 3000 میلیــون ریــال بــوده 
راه هــای دسترســی بــه پــل، اعتبــاری بالــغ بــر 10 میلیــارد 
رییــس  خدابخشــی،  ســعید  اســت.  نیــاز  مــورد  ریــال 
کل  اداره  راه هــای روســتایی  بــر ســاخت  اداره نظــارت 
راه و شهرســازی نیــز در تکمیــل مشــخصات فنــی ایــن 
خوانســارک  محــور  آســفالت  پــروژه  گفــت:  پــروژه  دو 
و  مکعــب  متــر   2250 کریــزی  خا حجــم  بــا  پــارت   -
و  رســیده  بهره بــرداری  بــه  تــن   1550 آســفالت  حجــم 
پــروژه پــل طــاد بــا 500 متــر مکعــب بتن ریــزی و 58 تــن 
کــه درصــورت تامیــن اعتبــار  آرماتوربنــدی احــداث شــده 
ــرداری ــه بهره ب  الزم جهــت ســاخت راه هــای دسترســی ب

 خواهد رسید .

راه و شهر سازی 

  آغاز نوزدهمین نمایشگاه 
لوازم خانگی در اصفهان

اســفند   9 تــا   5 از  خانگــی  لــوازم  نمایشــگاه  نوزدهمیــن 
متخصصــان  میزبــان   22 تــا   15 برگــزاری  ســاعات  در 
در  کــه  اســت  مشــتریانی  و  ملــی  تولیــد  بــه  عاقه منــدان 
گاهــی از محصــوالت جدیــد  آســتانه ســال نــو بــه دنبــال آ
رســانه  واحــد  گــزارش  بــه  هســتند.  خانگــی  لــوازم  حــوزه 
اصفهــان،  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های  شــرکت 
از اســتان های اصفهــان، تهــران، آذربایجــان  65 شــرکت 
فــارس،  رضــوی،  خراســان  خوزســتان،  البــرز  شــرقی، 
کشــورهای  فــروش  یــزد و نمایندگی هــای  و  قــم  قزویــن، 
 9200 در  کــره،  و  فرانســه  چیــن،  ترکیــه  ایتالیــا،  آلمــان، 
تازه هــای  نمایــش  بــه  نمایشــگاهی  فضــای  مربــع  متــر 
خواهنــد  خانگــی  لــوازم  نمایشــگاه  نوزدهمیــن  در  خــود 
مادیــران،  جــی  ال  سامســونگ،  برندهــای  پرداخــت. 
امرســان  پیلــوت،  تکنــوگاز،  کارشــر،  بهــی،  بــوش، 
اســنوا الکتریــک،  جنــرال  مارشــال،  ژانومــه،   ناســیونال، 

پادیســان  ویرپــول،  میدیــا،  بلومبــرگ،  دووالکتریــک، 
و  تــوس  چینــی  و  ســینورپویا  آرچلیــک،  گاز،  ساتیســان 
ایــن  ح حاضــر در  برندهــای مطــر از  ایــران،  زریــن  چینــی 
ــا 12 صبــح  نمایشــگاه خواهنــد بــود. همچنیــن ســاعت 9 ت
ــه  گرفت ــر  ــان در نظ ــد متخصص ــرای بازدی ــفندماه ب روز 6 اس

اســت.  شــده 
 مصرف بنزین یورو 4 

در 15 شهر اجباری می شود
  معاونــت ســازمان ملــی اســتاندارد از اجبــاری شــدن 
اســتفاده از بنزیــن یــورو 4 در 15 شــهر کشــور در آینــده نزدیــک 
خبــر داد. وحیــد مرندی مقــدم در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
کــرد: در حــال حاضــر مصــرف بنزیــن یــورو 4، در 8 کان شــهر 

کشــور اجبــاری اســت. 
وی از انعقــاد تفاهم نامــه ای در ایــن خصــوص بیــن ســازمان 
اســتاندارد و وزارت نفــت خبــر داد و تصریــح کــرد: مصوبــه ای 
در ایــن خصــوص بــه دولــت ارایــه شــده و در صــورت تاییــد 
کــه مصــرف بنزیــن یــورو 4 در  نهایــی آن، تعــداد شــهرهایی 
آن اجبــاری می شــود، بــه 15 شــهر افزایــش می یابــد. معــاون 
اســتاندارد  ملــی  ســازمان  اســتاندارد  اجــرای  بــر  نظــارت 
یــادآور شــد: در صــورت نهایــی شــدن ایــن مصوبــه، ایــن 
شــد.  خواهــد  اجرایــی  آینــده  ســال  دوم  نیمــه  از  ح،  طــر
مرندی مقــدم در پاســخ بــه پرسشــی درخصــوص اجبــاری 
کــرد: اجبــاری  شــدن معاینــه فنــی خودروهــا خاطرنشــان 
شــدن معاینــه فنــی خودروهــا، از وظایــف ســازمان اســتاندارد 
ســازمان  ایــن  جــدی  مطالبــات  از  امــا  نیســت؛   ایــران 

است.

اخبار کوتاه

جدیــد  سیســتم  بومی ســازی  موفقیت آمیــز  انجــام  بــا 
گالوانیــزه و نصــب  اتوماســیون دســتگاه جــوش خــط 
جدیــد  سیســتم  ایــن  از  بهره بــرداری  و   راه انــدازی 
و  تجهیــز  توقفــات  رســاندن  حداقــل  بــه  بــر  عــاوه 
کلیــه فالت هــا و آالرم هــا،  خــط تولیــد، امــکان آرشــیو 
قطعــات  راحــت  تهیــه  کنترلــی،  شــبکه  ساده ســازی 
در  انجام شــده  جوش هــای  کیفیــت  بررســی  یدکــی، 
تجهیــز  ســریع  عیــب  رفــع  و  قبــل  شــیفت های  طــول 
محصــوالت  مدیــر  وکیلــی،  علیرضــا  شــد.  میســر 
ــا اعــام ایــن خبــر افــزود: دســتگاه جــوش  پوشــش دار ب
گالوانیــزه، یکــی از تجهیــزات اصلــی و مهــم خــط تولیــد 
گالوانیــزه اســت و بــه دلیــل نیــاز بــه دقــت و ســرعت 
ــوش دادن ورق، از  ــان ج ــز در زم ــن تجهی ــاد ای ــل زی عم
سیســتم اتوماســیون پیچیــده ای بهــره می بــرد؛ ضمــن 
انجــام حرکت هــای  بــرای  نیــز  از ســروو موتــور  اینکــه 
طولــی و عرضــی در ایــن دســتگاه اســتفاده شــده اســت.

کارشــناس بــرق و اتوماســیون و ابــزار  داود ابوطالبــی، 
ایــن خصــوص  نیــز در  گالوانیــزه ورنگــی  دقیــق خــط 
خــط  جــوش  دســتگاه  اتوماســیون  سیســتم  گفــت: 
کــه  گالوانیــزه، از PLC هــای B&R و S5 تشــکیل شــده 
کــه نیــاز بــه  کنتــرل حرکت هایــی  در ایــن تقســیم بندی 
 PLC B&R دقــت وســرعت عمــل زیــاد دارد، بــر عهــده

ــده  ــوش برعه ــتگاه ج ــمت های دس ــر قس ــرل دیگ کنت و 
سیســتم  نرم افــزار  اینکــه  ضمــن  اســت؛   PLC S5
ع Sitect بــوده و ایــن  مانیتورینــگ ایــن تجهیــز از نــو
PLC B&R بــا  کارت مخصــوص،  از طریــق  نرم افــزار 

لینــک   )Profibus( پروفی بــاس  شــبکه  طریــق  از  و 
اندازه گیــری  سنســورهای  همچنیــن  اســت؛  شــده 
کارت هــای واســط  حرکت هــای ایــن دســتگاه از طریــق 
همچنیــن  باشــد.  مــی  لینــگ  فــوق  PLC هــای  بــه 

از  آن  حرکت هــای  کلیــه  محــرک،  دســتگاه  ایــن  در 
 CENTERING DEVICES ، CARRIAGE قبیــل 
درایــو  ســروو  توســط   &TABLES MOVMENT
طریــق  از  درایوهــا  ســروو  ایــن  کــه  می شــود   انجــام 
 PLC توســط  و   )Profibus( پروفی بــاس  شــبکه 
ــادآور شــد:  ــان در ادامــه ی ــرل مــی شوند.ایش کنت  B&R
مشــکاتی  دلیــل  بــه  گالوانیــزه،  جــوش  دســتگاه  در 
همچــون تکــراری بــودن توقفــات، مشــکل بــودن رفــع 

گرفتــن  ج از رده تولیــد قــرار  PLC ، خــار اشــکاالت در 
قطعــات مربــوط بــه ســروو درایو هــا و ســروو موتور هــا  
کامپیوتــر صنعتــی، طوالنــی شــدن  کارت هــای شــبکه و 
عــدم  دلیــل  بــه  جــوش،  دســتگاه  عیــب  رفــع  زمــان 
گاهــی از محتــوای PLC B&R و عــدم امــکان مانیتــور  آ
فالت هــای  نمایــش  عــدم  آن،  ســیگنال های  کــردن 
و همچنیــن  ســروو  روی  نیــز  و   HMI در درایــو  ســروو 
خــراب شــدن مکــرر ســرووها، بــه دلیــل مســتهلک شــدن 
ــر بــودن تعویــض  قطعــات الکترونیکــی داخلــی، زمان ب
ســروو درایو هــا و توقفــات مکــرر وطوالنــی در خــط تولیــد 
کاهــش تنــاژ محصــول تولیــدی و در نتیجــه  گالوانیــزه و 
ــاد محصــول درجــه دو و قراضــه و همچنیــن  حجــم زی
ــن  ــان ای کارکن ــزم  ــول، ع ــت محص کیفی ــدید  ــش ش کاه
واحــد را بــرآن داشــت تــا بــا اجــرای ایــن پــروژه در جهــت 

کننــد. رفــع مشــکات یادشــده اقــدام 
خــط  دقیــق  ابــزار  و  اتوماســیون  و  بــرق  کارشــناس 
بررســی  بــا  منظــور  بدیــن  افــزود:  ورنگــی  گالوانیــزه 
و  بومی ســازی  بــه  توقفــات،  تحلیــل  و  مشــکات 
 PLC S7 یکسان ســازی سیســتم اتوماســیون فعلــی بــه
وتغییــر نــرم افــزار HMI بــه WINCC و نیــز تغییــر ســروو 
ع موجــود  ــو ــه ن درایــو و ســروو موتورهــای نصب شــده ب

شــد. گرفتــه  تصمیــم   )SEIMENS( بــازار  در 

گالوانیزه   بومی سازی سیستم اتوماسیون دستگاه جوش خط 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ــهرداری  ــازی ش ــازمان زیباس ــی  س ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب
افــزود:  بــاره  ایــن  در  بقایــی  مهــدی  مهنــدس  اصفهــان، 
ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان در پیش خــوان اول 
خــود کــه تــا پایــان ســال جاری بــا حــدود 60 پروژه زیباســازی 

در شــهر اصفهــان اجــرا می شــود، بــه اصــاح 
دیواره هــای بتنــی حلقــه ســوم ترافیکــی توجــه 
و  جایــگاه  بــه  اشــاره  بــا  دارد.وی  ویــژه ای 
شــأن تاریخــی و اســامی  اصفهــان از دیربــاز 
کــرد: زیباســازی ایــن شــهر  کنــون تصریــح  تا
ح هــا و  نیازمنــد دقــت بســیار و اســتفاده از طر
کــه نشــان دهنده هویــت  متریال هایــی اســت 

تاریخــی و دینــی اصفهــان باشــد.
 وی ادامــه داد: بــه همیــن منظــور در اجــرای پــروژه اصــاح 
دیواره هــای بتنــی بزرگــراه شــهید همــت )از پل غدیــر تا گلزار 
شــهدا(، طرحــی ویژه با موضــوع دوره های تاریخی معماری 
 اصفهــان و نیــز موضــوع دفــاع مقــدس در حــال اجراســت. 
بــا  اصفهــان  شــهرداری  زیباســازی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
بیــان اینکــه طــول حلقــه ســوم ترافیکــی شــهر اصفهــان، ۴۶ 

کیلومتــر و شــامل ۱۲بزرگــراه اســت، ادامــه داد: هــر بزرگــراه، 
بــه نــام یکــی از شــهدای دفــاع مقــدس مزیــن شــده اســت 
کــه بــا اســتفاده از تکنیک هــای هنــری، عــاوه بــر معرفــی 
دوره هــای مختلــف معمــاری اصفهــان در بدنــه بزرگراه هــا 
نهــاده  بزرگــراه  بــر  نــام آن هــا  کــه  شــهدایی 
وی  می شــوند.  معرفــی  نیــز  اســت،  شــده 
ــای بتنــی حلقــه  ــاح دیواره ه ــرد: اص ک ــان  بی
ســوم ترافیکــی شــهر اصفهــان و زیرگذرهــای 
ــد  ــه خواه ــز ادام ــده نی ــال آین ــهری س درون ش

داشــت. 
منظــر  بــه  دســتیابی  کــرد:  تصریــح  بقایــی 
مطلــوب شــهری بــا حفــظ و تقویــت ارزش هــا 
و  نمادهــا  ایجــاد  اســامی  و  ایرانــی-  معمــاری  هویــت  و 
احجــام مناســب در محوطه هــای ویــژه بــا رویکــرد هدایــت 
کاربــرد هنــر ایرانــی- اســامی  شــهری از جملــه  و توســعه 
شــهرداری  زیباســازی  ســازمان  موضوعــات  و  اهــداف 
گرفتــه ح مدنظــر قــرار  کــه در اجــرای ایــن طــر  اصفهــان اســت 

  است.

و  بهره بــرداری  اجــرا،  مالــی،  تامیــن  تفاهم نامــه   
کنارگــذر شــرق اصفهــان بیــن وزارت راه  انتقــال آزادراه 
کشــوری بــه امضــا  و شهرســازی و صنــدوق بازنشســتگی 

رســید.
کــه  جلســه ای  در  اصفهــان  اســتاندار  زرگرپــور  رســول 

اصفهــان  شــرق  کنارگــذر  آزادراه  دربــاره 
برگــزار شــد، اظهارکــرد: بــرای مــردم اهمیــت 
کــه ایــن پــروژه بعــد از 6 شــش  زیــادی دارد 
ــر اجرایــی شــود. ــال توقــف، هرچــه زودت س
از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
وی  اصفهــان،  عمومی اســتانداری  روابــط 
آزادراه  تفاهم نامــه  ع  موضــو بــه  اشــاره  بــا 

مالــی  تامیــن  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  شــرقی  کنارگــذر 
کنتــرل  مهندســی،  طراحــی،  مطالعــات،  انجــام  اجــرا، 
کنارگــذر  آزادراه  باقی مانــده  تکمیــل  و  ســاخت  کیفــی، 
در  آن  از  بهره بــرداری  و  نگهــداری  و  اصفهــان  شــرقی 
دو بانــد عبــوری ســه خطــه و تاسیســات جانبــی خــاص 

آن، بــا رعایــت الزامــات و اســتانداردها، آییــن نامه هــا 
راه  وزارت  تاییــد  مــورد  جــاری  دســتورالعمل های  و 
تفاهم نامــه  ایــن  در  شــده  قیــد  مــوارد  از  شهرســازی  و 

اســت.
آزادراه  ایــن  فنــی  مشــخصات  بــه  اشــاره  بــا  زرگرپــور 
آزادراه  حدفاصــل  پــروژه  ایــن   گفــت: 
بزرگــراه  بــه  اتصــال  تــا  نطنــز - اصفهــان 
ــر  کیلومت ــول 63  ــه ط ــن ب ــان - نایی اصفه
کریــدور شــمال  کــه بــار حمــل و نقــل  اســت 
اصفهــان  شــهر  مجــاورت  از  را  جنــوب 

می کنــد. هدایــت 
وی بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه صورت گرفتــه 
و  راه  وزارت  و  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق  بیــن 
ــرداری  ــداث و بهره ب ــی اح ــن مال ــاره تامی ــازی درب شهرس
گفــت: بــا توجــه  کنارگــذر شــرق اصفهــان  و انتقــال آزادراه 
بــه تعییــن ســرمایه گذار جدیــد، الزم اســت ایــن پــروژه هــر 

گیــرد. چــه زودتــر در مــدار اجــرا قــرار 

کنارگذرشرقاصفهان حلقهسومترافیکیزیبامیشود؛ازسرگیریعملیاتاجرایی
معرفیدورههایمختلفمعماریاصفهانبردیوارههایبتنی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 941403 خواهان امیر ساالرسلیمانی اصفهانی دادخواستی مبنی 
بر: مطالبه به طرفیت مرتضی احمدی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ......... 
مورخ 95/1/16ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 33183/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
کالسه پرونده 940934 شماره دادنامه 1788 به تاریخ 94/10/26 تاریخ رسیدگی 94/10/31 
احمدی  سلیمان  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه  رسیدگی  مرجع 
سورشجانی نشانی: اصفهان خ بعثت کوچه شهید بهشتی پالک 77 خوانده: 1ـ حمید حبیبی 
وکیل: 2ـ مریم کریمی نشانی مجهول المکان  خواسته: گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی 

شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا در خصوص دعوی سلیمان احمدی به طرفیت حمید حبیبی و مریم 
کریمی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو مقوم به ده میلیون ریال به انضمام 
مرجع  از  آمده  بعمل  استعالم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  وارده  خسارات  مطلق 
انتظامی درخصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه قولنامه ارائه شده از طرف خواهان و 
اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و الیحه دفاعیه نیز ارسال 
ننمودند لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص مستندا ماده 198 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 10 ، 219 ، 220، 221، 223، 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو وانت پیکان 
به شماره انتظامی 43-529 ب 46 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه های نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 
94/9/7 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رأی صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر خواهی می باشد و درخ صوص خوانده ردیف اول قرار رد دعوی صادر می گردد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه 5 حوزه قضائی اصفهان    33172/ م الف

ابالغ رأی
رسیدگی:  مرجع  تاریخ 94/8/24  به  دادنامه 1456  شماره  پرونده 733/94   کالسه 
شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد رضا بالدی نشانی: اصفهان، 
اتوبان چمران، جنب داروخانه دکتر شایگان، ک یارآوران، ک مرداد، بن بست بنفشه، 
سمت راست خوانده: زهرا بیگی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 11/800/000 
ریال چک شماره 444798 به تاریخ 94/4/5 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نماید.»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای محمدرضا بالدی به طرفیت خانم 
زهرا بیگی به خواسته مطالبه مبلغ 11/800/000 ریال وجه یک چک به شماره های 444798 به 
تاریخ 94/4/5 به عهده بانک ملی شعبه زینبیه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 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 علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 

که مستندًا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ  د م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11/800/000 ریال بابت اصل خواسته و 280/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تأخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک های موصوف 94/8/5 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان   33167/ م الف
ابالغ رأی 

کالسه پرونده 94-555  شماره دادنامه 682-681 به تاریخ 94/7/20  مرجع رسیدگی: 
شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: رسول صادقی نشانی: اصفهان، 
خیابان کاشانی، روبروی بیمارستانی کاشانی، کاوشگر رایانه خوانده: احسان خراسانی 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه   با عنایت به محتویات پرونده و نظریه ی مشورتی 

اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
»رای قاضی شورا«دعوی رسول صادقی  بطرفیت احسان خراسانی بخواسته مطالبه 
مبلغ یک میلیون ریال 1/000/000 ریال وجه چک شماره 954237 مورخ 90/12/10 عهده بانک 
ملی شعبه بلوار رزمندگان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول 
مستندات 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 این که خوانده 
با توجه به ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه 
ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آ  د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه نشر آگهی بابت و هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تادیه از تاریخ سررسید 94/12/10 تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد ضمنًا با توجه به اینکه خواهان از خواسته خود دائر 
بر صدور رأی تأمین خواسته اعالم انصراف نموده لذا شورا با تکلیفی مواجه نیست و قرار 

رد درخواست صادر می گردد.
قاضی شعبه هفده شورای حل اختالف اصفهان ـ جمشید شیروانی   33168 / م الف

ابالغ رأی 
کالسه پرونده 94-550 شماره دادنامه 623 به تاریخ 94/7/13 مرجع رسیدگی : شعبه 
هفده شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: رسول صادقی نشانی: اصفهان، خ 
کاشانی، روبروی بیمارستان کاشانی، شرکت کاوشگر رایانه  خوانده: امیر پازوکی  نشانی 
: مجهول المکان خواسته مطالبه   با عنایت به محتویات پرونده و نظریه ی مشورتی 

اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
»رای قاضی شورا«دعوی رسول صادقی  بطرفیت امید پازوکی بخواسته مطالبه مبلغ 
یازده میلیون و پنجاه هزار ریال وجه چک شماره 361943 مورخ 93/10/25 عهده بانک 
سپه شعبه خانه اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول 
مستندات 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 این که خوانده 
با توجه به ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه 
ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یازده میلیون و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد هزار ریال و هزینه نشرآگهی 
و هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تادیه از تاریخ سررسید 93/10/25 تا تاریخ 

وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد
قاضی شعبه هفده شورای حل اختالف اصفهان ـ جمشید شیروانی  33169 / م الف

ابالغ رأی
کالسه پرونده 981/94 شماره دادنامه 1441 به تاریخ 94/8/18  مرجع رسیدگی شعبه 
13 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: حمیدرضا منصوری نشانی: خ نشاط، 
روبروی پمپ بنزین، فروشگاه خانه آ ا ک  وکیل : اکبر اصالنی ـ رسول اصالنی نشانی: 
هتل پل، مجتمع اداری کوثر، واحد 83، فاز 2  خوانده: زهره باوری نشانی: فعاًل مجهول 
المکان  خواسته: مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره های 
751449 به تاریخ 94/5/10 و 751450 به تاریخ 94/6/10 هر یک به مبلغ بیست میلیون 
ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی   با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
 ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی

 می نماید.»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای حمیدرضا منصوری با وکالت اکبر 
ورسول اصالنی به طرفیت خانم زهره باوری به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال 
وجه چک به شماره 751449 ـ 751450 به عهده بانک ملی عطار شاهین شهر به انضمام 
مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و515و 
519 و 522 قانون آ د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و صد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی هزینه نشرآگهی با احتساب اجرای احکام و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 94/5/10 و 94/6/10 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف ـ جمشید شیروانی    33161/ 

م الف

دادنامه
شماره پرونده: 1295-94  شماره دادنامه: 1934 تاریخ تنظیم: 94/10/30  خواهان: محمد 
علی فرازنده اصفهان خ هاتف کوی مشیر، کوی گلبهار، پالک 12  وکیل: حامد ابراهیمی  
کساء،  مجتمع  زاده،  صنعتی  داروخانه  جنب  جنوبی،  عصر  ولی  بلوار  بهارستان، 
طبقه دوم   خوانده: حسین محمدی سامانی  مجهول المکان  خواسته: صدور حکم بر 
بطالن معامله و بیع نامه مورخ 90/11/2 مقوم به پنجاه میلیون ریال  گردشکار: شورا با 
 عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای

 می نماید.رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای محمد علی فرازنده فرزند حسین با 
وکالت آقای حامد ابراهیمی فرزند علیرضا به طرفیت آقای حسین محمدی سامانی فرزند 
غالمحسین به خواسته ی صدور حکم بر بطالن معامله و بیع نامه مورخ 1390/11/2 
مقوم به پنجاه میلیون ریال، با بررسی محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی وکیل 
خواهان که اظهار می دارد به موجب مبایعه نامه شماره 110 خوانده یک دستگاه اتومبیل 
پژو پارس مدل 1390 را به مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال به موکل فروخته و از تحویل 
و انتقال خودرو خودداری می نماید در ضمن در مبایعه نامه مذکور مشخصات خودرو 
ذکر نگردیده و خواهان بدون رویت خودرو و مدارک اقدام به خرید نموده است وبا توجه به 

کپی مصدق مبایعه نامه ی ابرازی توسط خواهان که در قسمت مورد معامله مشخصات 
دقیق خودرو ذکر نگردیده و مبیع معلوم و معین نمی باشد. با عنایت به عدم حضور 
خوانده و عدم ارائه الیحه ای مبنی بر رد دعوی خواهان توسط وی به شعبه لذا شورا 
دعوی خواهان را محمول به صحت تلقی و به استناد بند 3 ماده 190-216-342 قانون 
مدنی و 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطالن معامله و بیع نامه شماره 110 مورخ 
1390/11/2 را صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان ـ جمشید شیروانی

   33162/ م الف 

ابالغ رأی 
به تاریخ 94/10/26 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 9401030 تحت نظر است قاضی 

شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد.
خواهان: سید جواد حسینی، رهنان، سه راه سیمین، کلینیک ساختمانی حسینی  وکیل: علی 
شیرزاده ، اصفهان ، نبش سه راه سیمین، طبقه سوم داروخانه سالمت  خواندگان: 1ـ پدرام 
صالحی 2ـ علی صالحی مجهول المکاندر خصوص دعوی آقای سید جواد حسینی فرزند 
احمد با وکالت آقای علی شیرزاده به طرفیت آقای 1ـ پدرام صالحی فرزند مرتضی  2ـ علی 
صالحی فرزند رضا به خواسته مطالبه وجه به میزان 30/000/000 ریال موجب یک فقره چک 
به شماره 1270/216775/24 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تأخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات در 
اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و 
اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای 
ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده 
و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و 
تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز 
ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده / صدور آن از ناحیه 
شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور 
اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر 
به اینکه وجود/ اصل سند/ اصول اسنادی / تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت 
و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده 
استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 
1387/4/18 و مواد 1257 ـ 1258 ـ 1284 ـ 1286 ـ 1221 ـ 1224 قانون مدنی و مواد 249 ـ 286-
210-211-314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ . د . م و ماده واحده 
قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 
سی میلیون ریال 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  195000ریال بابت 
خسارات دادرسی هزینه¬های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق 
منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
/ وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید 94/2/30 تا زمان 
وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود 
در حد خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت 

واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ـ 33189/ م الف

حتما بخوانید!
مصرف بنزین یورو 4 در 15 شهر اجباری می شود دوشنبـــــه  3 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 99 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



حرف و نقل
- مرضیــه برومنــد بــا اعــام اینکــه حــدود 300 متــن 
ابــراز  اســت ،  رســیده  عروســکی  تئاتــر  جشــنواره  بــه 
کــرد: نیمــه اول اســفندماه نتایــج بررســی  امیــدواری 

می شــود. اعــام  متــون 
کشــور  از  َجــز  ســبک  در  موســیقی  نوازنــده  یــک   -
کــه امســال در جشــنواره موســیقی فجــر اجرایــی  ایتالیــا 
اتصالــی  نقطــه  ایــران  در  را  گفــت: حضــورم  داشــت، 

می دانــم. جنــوب  و  شــمال  غــرب،  شــرق،  بیــن 
»ســنجد«  برنامــه  تهیه کننــده  کرامتــی  سوســن   -
ــه  ــک برنام ــراغ ی ــه س ــت ب ــرار اس ــه ق ــام اینک ــن اع ضم
گفــت: فکــر نمی کنــم دیگــر  عروســکی جدیــد برونــد، 

بســازیم. »ســنجد«  تلویزیــون  بــرای 
بازیگــران  گــروه  بــه  پیوســتن  بــا  مســتوفی  الدن   -
نمایــش »پــدران، مــادران و فرزنــدان«، در تئاتــر ایتالیــا 

مــی رود. صحنــه  روی 
میــان  در  کــه  جــّوی  از  انتقــاد  بــا  خاســب  یاســر   -
گفــت: متاســفانه مــردم  ــر وجــود دارد،   گران تئات تماشــا

نــو هســتند. اندیشــه   و  تفکــر  بــه دنبــال  کمتــر 
- تهیه کننــده ســریال مــاه رمضــان شــبکه دو ســیما از 
کــره بــا علیرضــا قربانــی بــرای اجــرای تیتــراژ ایــن  مذا
گفــت: بــه احتمــال 99 درصــد، آقــای  ســریال خبــر داد و 
کارگردانــی  قربانــی خواننــده تیتــراژ ســریال »بــرادر« بــه 

جــواد افشــار باشــد.
کــه چنــدی پیــش بــه عنــوان  - حســین مســافر آســتانه 
ح »ســینمایش« از رییــس ســازمان ســینمایی  مدیــر طــر
گفــت: مشــغول تدویــن آیین نامــه  گرفتــه اســت،  حکــم 

هســتیم.
- فریــاد شــیری در نشســت رونمایــی از رمــان »ماننــد 
کــرده اســت«، بــا انتقــاد  کــه آوازش را فرامــوش  کســی 
بعضــی  گرفتــن  نادیــده  به خاطــر  رســانه ها  بعضــی  از 
کتــاب  انتشــار  خبــر  اینکــه  »جالــب  گفــت:  کتاب هــا 
و  رســانه ها  همــه   توجــه  مــورد  زن،  بازیگــر  فــان 

می گیــرد.« قــرار  روزنامه هــا 
- وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی  در اختتامیــه ســی و 
یکمیــن جشــنواره موســیقی فجــر ضمــن تقدیــر از رونــد 
ع  برگــزاری ایــن دوره از جشــنواره، بــار دیگــر بــه موضــو
کنســرت های موســیقی در برخــی از شــهرها اشــاره  لغــو 

کــرد.
از  کــودک،  ســینمای  کارگــردان  ترکمانــی  نــادره   -
کــودک در پیکــره ســینمای  گرفتــن ســینمای  نادیــده 
گفــت: طــی تماســی از ســوی مــوزه  کــرد و  گلــه  ایــران 
ایــن  در  کــودک  ســینمای  غرفــه  شــده  اعــام  ســینما 

می شــود. کوچــک  مــوزه، 
کــه لوکیشــن  - خانــه قدیمی خانــه »لبوفســکی بــزرگ« 
چنــد فیلــم ســینمایی بــوده، بــرای طراحــی منحصــر بــه 
فــرد معمــاری اش بــه مــوزه هنــر لس آنجلــس اهــدا شــد.

سخن دل

یادی از نابغه تارسازی اصفهان؛
مردی که با سازها سخن می گفت

تارســاز« شــهرت دارد بــه »یحیــی  کــه  آبکاریــان   هوانــس 
ایرانــی ای ارمنــی  تبــار بــود. او فرزنــد خاچیــک نجارباشــی از 
کــه بــه یحیــی دوم نیــز مشــهور  ارمنی هــای اصفهــان بــود 
نیســت؛  مشــخص  دقیقــا  یحیــی  وفــات  ســال  اســت. 
خورشــیدی  هجــری   ۱۲۵۵ ســال  حوالــی  را  تولــدش  امــا 
قدیمی جلفــای  محله هــای  از  یکــی  در  او  دانســته اند. 
کوچــه   در  ســنگ تراش ها،  محلــه   نــام  بــه  اصفهــان 
بــه  آبکاریــان  و هنرمنــد  در خانــواده  مشــهور  و  گازانــدران 
دو  ســنتی،  موســیقی  ســاز  ســاخت  تاریــخ  در  آمــد.  دنیــا 
یحیــی  یــا  قدیــم  یحیــی  را  اولــی  کــه  دارد  یحیــی وجــود 
آبکاریــان  هوانــس  دوم  یحیــی  از  مــراد  و  می گوینــد  اول 
کــه  اســت. پــدر و عمــوی هوانــس نجارهــای بزرگــی بودنــد 
بــا هنرمنــدی تمــام بــه ایــن پیشــه مشــغول بودنــد و ســاز 
 موســیقی نیــز می ســاختند. آن هــا از دربــار ظــل الســلطان

بختیــاری  بــزرگان  همچنیــن  و  اصفهــان  وقــت  کــم  حا
لقــب  بــه  ایــن رو  از  و  می گرفتنــد  ســاز  ســاخت  ســفارش 
دوران  همــان  از  هوانــس  بودنــد.  معــروف  »نجارباشــی« 
نوجوانــی بــا ســاخت ســاز آشــنا شــد و ایــن حرفــه را از پــدرش 
کــه بــه ســاختن ســاز تــار  آموخــت. وی بســیار جــوان بــود 
کــرد. در همیــن زمــان با »اســتاد  عاقه منــدی بیشــتری پیــدا 
ج اهلل«، از اســاتید بــزرگ موســیقی و سازســازی آشــنا شــد  فــر
و فنــون ایــن رشــته هنــری را هرچــه بیشــتر از وی آموخــت 
و رفته رفتــه آوازه صــدای تــارش در همــه جــا پیچیــد. تــا 
کــه ســازندگان بــر سازهاشــان ُمهــر  زمــان یحیــی رســم نبــود 
بزننــد. یحیــی اولیــن بــار ایــن رســم را بنــا نهــاد. او بــرای 
کیفیــت آثــارش از بهتریــن چوب هــا و بهتریــن  بــاال بــردن 
کار خــود ُمهــر مــی زد  مصالــح اســتفاده می کــرد. از ایــن رو بــر 
کار دیگــران متمایــز باشــد. البتــه بســیاری از تارهایــی  کــه از 
ــازهای  ــی از س ــداد اندک ــدارد. تع ــر ن ــاخت، ُمه ــی س ــه یحی ک
کــه بــه ایــن دلیــل تنهــا اســتادان  یحیــی باقــی مانــده اســت 
گــوش دادن بــه صدایــش، آن را  فــن می تواننــد از طریــق 
کــه اســتاد یحیــی  بشناســند. بســیاری بــر ایــن نظــر هســتند 
کــه تــار را بــا شــکل و شــمایل امــروزی  کســی بــود  اولیــن 
 خــود ســاخت. هوانــس آبکاریــان، ملقــب بــه اســتاد یحیــی 
در تاریــخ 28 بهمن مــاه ســال ۱۳۱۰ در ســن ۵۶ ســالگی در 
ــود ــاب خ کت ــپنتا در  ــتاد س ــت. اس ــان درگذش ــای اصفه  جلف

گران تریــن تــار دنیــا می دانــد.  تــار یحیــی را مشــهورترین و 
کــوه صفــه بــه  اســتاد یحیــی در قبرســتان ارمنیــان در دامنــه  

ک ســپرده شــده اســت. خــا

گزارش

تا 5 اسفندماه برپاست؛

گروهی   نمایشگاه 
گالری آپادانا هنرمندان طراح در 

در  آثارشــان  ارایــه  بــه  طــراح  از هنرمنــدان  نفــر   30
ایــن  نمایشــگاه گردان  پرداخته انــد.  آپادانــا  گالــری 
انتشــار  بــا  پیــش  مــاه   6 حــدود  گفــت:  نمایشــگاه 
از هنرمنــدان طــراح خواســته  نفــر  از 70  فراخوانــی 
کــه بــه ارایــه آثــار خــود جهــت شــرکت در ایــن  شــد 
کــه از ایــن تعــداد حــدود  گروهــی بپردازنــد  نمایشــگاه 
ارایــه  و  آمــاده  را  خودشــان  آثــار  آن هــا  از  نفــر   30
کردنــد. امیــر رجایــی در ادامــه اظهاراتــش بــا بیــان 
کــه آثارشــان  گــروه اولیــن بــاری اســت  اینکــه ایــن 
اظهــار  می کننــد،  عرضــه  نمایشــگاه  غالــب  در  را 
کــرد: ایــن هنرمنــدان طــراح در بخــش دوم از ایــن 
نمایشــگاه در بهــار و پاییــز 95 نیــز، بــه ارایــه آثــار خــود 
ــگاه گردان در ادامــه  ــن نمایش ــت. ای ــد پرداخ خواهن
ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نمایشــگاه شــامل 
کــرد: آثــار ارایــه شــده  طراحــی فیگوراتیــو اســت، بیــان 
بــا تکنیک هــای مختلفــی از جملــه آبرنــگ، رنــگ 
کریلیــک و .... اســت. شــایان  و روغــن، پاســتل و ا
ذکــر اســت نمایشــگاه مذکــور تــا 5 اســفندماه در محــل 

گالــری آپادانــا برگــزار خواهــد شــد.

بررسی علل شکل گیری 
مشاجرات خانوادگی

بــا  خانــواده  پاتــوق  نشســت  ششــمین  وطــن:  کیمیــای 
مشــاجره  بــه  خانوادگــی  گفت وگوهــای  در  »چــرا  عنــوان 
خانــواده،  فرهنگســرای  می شــود.  برگــزار   « می رســیم 
سلسله نشســت هایی را بــا عنــوان پاتــوق خانــواده بــا هــدف 
بررســی مســایل و مشــکات مربــوط بــه روابــط زوجیــن در 
کنــون موضوعاتــی همچــون  کــرده اســت و تا خانــواده برگــزار 
ــوای  ــه دع ــه دادن ب ــی خاتم ــی، چگونگ ــای عاطف مهارت ه
زوجیــن، بیــان عوامــل فروپاشــی خانــواده، علــل خســتگی 
بیــن  غلــط  باورهــای  یکدیگــر،  بــا  روابــط  در  همســران 
همســران، بــی اعتمــادی بیــن همســران و بررســی نیازهــای 
کــرده اســت. ششــمین نشســت  جنســی همســران را بررســی 
گفت وگوهــا  از ایــن برنامــه بــه بررســی موضــوع چرایــی ختــم 
بــه مشــاجرات در روابــط خانوادگــی اختصــاص یافتــه اســت 
علــم  اســاتید  از  زمانــی«،  »احمــد  دکتــر  ســخنرانی  بــا  کــه 
مســایل  حــوزه  در  شناخته شــده  مشــاوری  و  روانشناســی 
سه شــنبه  روز  نشســت  ایــن  می شــود.  برگــزار   خانوادگــی 
4 اســفند مــاه از ســاعت 15 بعدازظهــر در مجموعــه تــاالر ادب 
واقــع در خیابــان بــاغ گلدســته، خیابــان هشــت بهشــت برگزار 

می شــود.

 جدیدترین خبرها از فیلم 
پیمان قاسم خانی

کیمیــای وطــن: فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »خــوب، 
قاســم خانی  پیمــان  کارگردانــی  بــه  جلــف«  بــد، 
پیمــان  شــد.  نزدیــک  خــود  پایانــی  روزهــای  بــه 
ــم ســینمایی خــود  کــه ســاخت اولیــن فیل قاســم خانی 
کــرد، ایــن روزهــا در منطقــه  را حــدود دو مــاه قبــل آغــاز 
ســکانس های  فیلمبــرداری  مشــغول  تهــران،  پامنــار 
بــازی پژمــان جمشــیدی در  پایانــی فیلمــش اســت. 
ایــن فیلــم به تازگــی تمــام شــده و طبــق برنامه ریــزی 
بــه  هفتــه  ایــن  اواخــر  فیلمبــرداری  صورت گرفتــه، 

می رســد.  پایــان 
خ نــژاد، پژمــان  در »خــوب، بــد، جلــف« بعــد از حمیــد فر
جمشــیدی و ســام درخشــانی، ویشــکا آســایش و مانــی 
ــش  ــی نق ــی حقیق ــد؛ مان ــن رفتن ــوی دوربی حقیقــی جل
ســاخت  بــه  مجبــور  کــه  دارد   برعهــده  را  کارگردانــی 
فیلمــی  پلیســی بــا بــازی جمشــیدی و درخشــانی شــده 
کارگردانــی پیمــان قاســم خانی  اســت. اولیــن تجربــه 
اســت نوشــته  خــودش  هــم  را  آن  فیلمنامــه    کــه 

کــه از طــرف  کارگــردان هنــری سینماســت  دربــاره یــک 
تهیه کننــده خــود تحــت فشــار اســت تــا از دو بازیگــر 
فیلمــش  اصلــی  نقش هــای  در  بــازی  بــرای  تجــاری 
کارگردان  که از نظــر  کنــد. ایــن در حالی اســت  اســتفاده 
امــا  هســتند،  ممکــن  انتخاب هــای  بدتریــن  آن هــا 
در  اســت  مجبــور  بســازد،  را  فیلــم  می خواهــد  او  گــر  ا
نزدیــک نقش هایشــان  بــه  را  آن هــا  کوتاهــی   مــدت 

کند.  

اخبار کوتاه

جــزو  یــزد  معمــاری  و  هنــر  دانشــکده  وطــن:  کیمیــای 
مــی رود.  شــمار  بــه  ایــران  دانشــگاه های  زیباتریــن 
کمــک خّیــران یــزدی در بافــت  بــه  کــه  ایــن دانشــکده 
تاریخــی شــهر یــزد پایه گــذاری شــده، از 13 خانــه قدیمــی 
کهــن و بومــی  یــزد تشــکیل شــده و از ایــن   بــا معمــاری 
دانشــگاه  توســط  خانــه   5 و  وقفــی  خانــه،   8 تعــداد، 
معمــاری  و  هنــر  دانشــکده  اســت.  شــده  یــزد خریــداری 
دانشــگاه یــزد، دومیــن دانشــکده هنــر و معمــاری پــس از 
کــه در ســال  کشــور اســت  دانشــکده معمــاری تهــران در 
حاج کاظــم  خانــه  کــرد.  آغــاز  را  خــود  فعالیــت   1369
کــه  بــود  خانــه ای  اولیــن  معمــاری(،  )حیــاط  رســولیان 
یــزد و در ســال 1369 توســط »میــرزا  در بافــت تاریخــی 
احمــد رســولیان« بــرای تشــکیل دانشــکده هنــر و معمــاری 
ــادی در  ــران زی ــس از آن، خی ــد و پ ــف ش ــزد وق ــگاه ی دانش
کــه  کردنــد؛ خانه هایــی  اطــراف ایــن خانــه اقــدام بــه وقــف 
هــر یــک بــه نوعــی بــه خانــه رســولیان متصــل یــا نزدیــک 

هســتند. 
ایــن خانــه قاجــاری در بافــت تاریخــی یــزد بــه مســاحت 
دو  شــامل  مربــع،  متــر   2400 اعیانــی  و  مربــع  متــر   1500
بخــش اندرونــی و بیرونــی اســت و در حــال حاضــر بــرای 
دانشــگاه معمــاری  دانشــکده  ســال،   26 بــه   نزدیــک 

 یزد است.
جلوهایازمعماریسنتیوبومییزد

حســن رســولیان از خیــران و یکــی از فرزنــدان واقــف خانــه 
رســولیان، دربــاره ایــن خانــه می گویــد: ایــن خانــه مربــوط 
بــه دوره قاجــار اســت و حــدود 110 ســال قدمــت دارد و 
جلــوه ای از معمــاری ســنتی و بومــی  یــزد اســت. وی اضافه 

پــدرم،  بــزرگ  پــدر  بــه  متعلــق  کــه  خانــه  ایــن  می کنــد: 
ایشــان  وصیــت  طــی  بــوده،  رســولیان  حاج عبدالرســول 
کاظــم رســولیان، رســیده بــود  بــه پــدر بزرگــم حاج میــرزا 
گرفتنــد  و پــس از اینکــه وراث تصمیــم بــه فــروش خانــه 
کــه  مرحــوم پــدرم، میــرزا احمــد رســولیان پیشــنهاد دادنــد 
خانــه وقــف شــود؛ بنابرایــن خانــه رســولیان از همــه ورثــه 
خریــداری شــد و بــرای دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه 

ــازه در حــال راه انــدازی بــود، وقــف شــد. کــه ت یــزد 

عملخیروقف
نوعــی  واقــع  در  وقــف  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  رســولیان 
ــه  باقیات الصالحــات اســت، عنــوان می کنــد: عمــل خّیران
آن  از  نســل  چنــد  کــه  حالــی  در  نیــز،  خانــه  ایــن  وقــف 
آن  خیــر  آثــار  و  اســت  نشــده  فرامــوش  هنــوز  می گــذرد، 
عنــوان  بــه  آن  از  کــه می توانــد  طــوری  بــه  پابرجاســت؛ 
عالــی  آمــوزش  در  وقــف  امــر  پایه گذاری هــای  از  یکــی 
باعــث  اقــدام  ایــن  کــه  چــرا  کــرد؛  یــاد  یــزد  دارالعبــاده 

کــه خانه هــای اطــراف هــم بــه تبعیــت ایــن عمــل  شــد 
ــران  ــا برخــی خی نیک اندیشــانه، وقــف دانشــکده شــوند ی
آن هــا را از صاحــب ملــک، خریــداری و وقــف دانشــکده 

کننــد.
توسعهفرهنگوقف

ضــرورت  ایــن  نیــز  حاضــر  حــال  در  می کنــد:  اظهــار  وی 
کمبودهــای جامعــه  کــه در راســتای رفــع  احســاس می شــود 
همــواره  و  گیــرد  قــرار  توجــه  مــورد  وقــف،  حســنه  ســنت 
مراقبــت الزم در ایــن رابطــه را داشــته باشــیم و در حفــظ و 
کنیــم؛  نگهــداری موقوفــات و توســعه فرهنــگ وقــف تــاش 
ــه فرســودگی  ــا توجــه ب ــی پیــش ب ــز مدت ــه همیــن دلیــل نی ب
ــواده تقبــل شــد و  ــه رســولیان از ســوی خان ــا، مرمــت خان بن
کنــد پیــش رفــت، ولــی خــوب بــود. هرچنــد رونــد بازســازی 

گردشگران حضور
گونــه ای  قدیمــی  بــه  ادامــه می دهــد: محله هــای  رســولیان 
کــه انســان گذشــت زمــان را حــس نمی کند و خوشــحالیم  اســت 
کــه ایــن بافــت بــه ایــن شــکل و بهانــه، حفــظ و مرمــت می شــود 
گردشــگران و دانشــجویان خارجــی  ــه  ک ــی خــوب اســت  و خیل
اینجــا  بــه  دانشــکده  ایــن  در  و تحصیــل  بازدیــد  بــرای  هــم 
گفتنــی اســت در حــال حاضــر رشــته های  جــذب می شــوند. 
ارتباطــات تصویــری، طراحــی شــهری و  نقاشــی،  معمــاری، 
کارشناســی  برنامه ریــزی شــهری و شهرســازی در ســه مقطــع 
کارشناســی ارشــد و دکتــری در ایــن دانشــکده ارایــه می شــود و 
کــه  غ التحصیــل دارد  نزدیــک بــه 700 دانشــجو و چنــد هــزار فــار
کشــور و جهــان مشــغول بــه فعالیــت هســتند  در نقــاط مختلــف 
و همــه مرهــون حمایت هــای مــادی و معنــوی خیــران ایــن 

کنــون اســت. دانشــکده از ابتــدا تا

نگاهی به دانشکده هنر و معماری یزد

آموختن در خانه قاجاری

کشــور را در ســه ماهــه  کتــاب در  اصفهــان، رتبــه چهــارم نشــر 
نخســت امســال پــس از اســتان های تهــران، قــم و خراســان 

رضــوی دارد.  
کل فرهنــگ و ارشــاد  گفتــه معــاون فرهنگــی اداره  بنــا بــه 

اصفهــان  ســهم  اصفهــان،  اســامی  اســتان 
کتــاب  نشــر  در  کشــور  کلــی  آمــار  بــه  نســبت 
2.78 درصــد اســت؛ همچنیــن در ایــن مــدت 
کتــاب از دبیرخانــه شــورای نظــارت بــر   455
نشــر  مجــوز  اصفهــان  اســتان  کتــاب  چــاپ 
مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  کــه  اســت  گرفتــه 
گذشــته،  2.6 درصــد رشــد داشــته  در ســال 

کل اداره  اســت. حجــت االســام حبیــب رضــا ارزانــی، مدیــر 
کــه بــرای  فرهنــگ و ارشــاد اســامی  در پاســخ بــه ایــن پرســش 
در  اصفهــان  بومی اســتان  نویســنده های  و  مؤلــف  معرفــی 
ــاره از  ــن ب ــت: در ای گف ــد،  ــام داده ای ــی انج ــه اقدامات ــور چ کش
چنــد نفــر از نخبــگان اصفهــان کــه در ایــن عرصــه قلــم زده انــد 

گــر می تواننــد  ا کــه  کرده ایــم  آثــار فاخــری دارنــد، تقاضــا  و 
ــاهیر  ــاندن مش ــی و شناس ــرای معرف ــژه ای ب ــار وی ــد آث ــه تولی ب
اســتان اصفهــان بپردازنــد؛ همچنیــن بــرای اینکــه محققــان 
کننــد و بــه نوعــی  و نویســندگان در ایــن عرصــه حضــور پیــدا 
بــرای تولیــد آثــار ترغیــب شــوند، قول چــاپ آثار 

را بــه آن هــا داده ایــم. 
وی در پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنــی بــر 
اینکه بســیاری از نویســندگان از قشــر  کم درآمد 
کمــک هزینــه ای بــرای  جامعــه هســتند، آیــا 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  ســوی  از  افــراد  ایــن 
گرفتــه شــده اســت، عنــوان  اســامی  در نظــر 
گــر آثــار ایــن نویســندگان جــزو آثــار فاخــر باشــد، بــه  کــرد: ا
کــه بــه نوعــی بتواننــد در راســتای دغدغه هــای  ایــن معنــا 
کننــد و ســعی بــر برطــرف  نظــام جمهــوری اســامی  حرکــت 
کــردن ایــن دغدغه هــا داشــته باشــند، ایــن قــول را بــه آن هــا 

کنیــم. کــه بــرای چــاپ آثارشــان اقــدام  می دهیــم 

کشور دارد کتاب را در  اصفهان، رتبه چهارم نشر 
ــازه از داریــوش مهرجویــی منتشــر می شــود.    کتــاب ت چنــد 
»خاطــرات پاریــس«، »عــوج کاب« و دو رمــان تألیفــی »بــه 
ــه ســرزمین فرشــتگان«  خاطــر آن رســید لعنتــی« و »ســفر ب
کــه قــرار اســت بــه قلــم داریــوش  کتابــی هســتند  چهــار جلــد 

شــهرام  سرویراســتاری  بــا  مهرجویــی 
اقبــال زاده در نشــر به نــگار راهــی بــازار شــوند. 
بــرای  پاریــس«  »خاطــرات  عنــوان  گرچــه  ا
کارگــردان  ایــن  فعالیت هــای  بــا  کــه  آنــان 
ســینما آشــنا هســتند، آشناســت، امــا »عــوج 
کاب« این گونــه معرفــی شــده اســت: ایــن 
کــه مهرجویــی  اثــر مربــوط بــه دورانــی اســت 

در ســفری بــرای یــک پــروژه ســینمایی راهــی اروپــا می شــود 
ــا خــود بــه  گیاهــی را ب و بــه ســبب اینکــه برخــی داروهــای 
بازداشــتش  و  می شــوند  مظنــون  او  بــه  داشــته،  همــراه 

 . و...  می کننــد 
و  نویســنده  ایــن  لعنتــی«  رســید  آن  خاطــر  »بــه  رمــان 

کیــد بــر مشــکات کارمنــدی بــه قضایــای  کارگــردان نیــز بــا تا
ایــن  خم هــای  و  پیــچ  و  اداری  بروکراســی  مشــکات 

می پــردازد.  موضــوع 
 باالخــره کتــاب »ســفر به ســرزمین فرشــتگان«، بــه ماجرای 
زن و شــوهرهای تحصیل کــرده تعلــق دارد 
کاری خــود نخبه انــد  حــوزه  در  هــر دو  کــه 
آنــان نیســت. ایــن  بــرای  کار چندانــی  امــا 
کامپیوتــر و  کــه یکــی در رشــته  زن و شــوهر 
دیگــری در رشــته موســیقی فعــال اســت، در 
مشترکشــان  زندگــی  ابتــدای  در  کــه  حالــی 
گرفتــار مشــکات مالــی هســتند، برنــده نوعی 
التــاری می شــوند و نویســنده بــا اتــکا بــه همیــن شــانس بــه 
کشــورهای  ــا مهاجــران در  ماجراهــای چگونگــی برخــورد ب
کارگردانــی  کــه  اروپایــی می پــردازد. داریــوش مهرجویــی 
کارنامــه خــود دارد، پیش تــر نیــز  فیلم هــای زیــادی را در 

کــرده اســت. کتاب هایــی را منتشــر 

کتاب از داریوش مهرجویی انتشار چند 

کیمیــای وطــن: آییــن اختتامیــه ســی و یکمیــن جشــنواره موســیقی فجــر شــامگاه 
نخســتین روز اســفندماه بــه میزبانــی تــاالر وحــدت برگــزار شــد و هنرمنــدان زیــادی در 
کــه عاقه منــدان موســیقی نیــز از  کردنــد. ایــن در حالــی بــود  ایــن مراســم حضــور پیــدا 
ســاعتی قبــل مقابــل در تــاالر وحــدت تجمــع و در البــی تــاالر وحــدت از طریــق مانیتــور 
کردنــد. ســی و یکمیــن جشــنواره موســیقی فجــر در حالــی بــه ُنــت  مراســم را دنبــال 

کــه همایــون شــجریان برنــده جایــزه بهتریــن آلبــوم شــد.  ســکوت رســید 
هنرمندانــی چــون شــهرداد روحانــی، نــادر مشــایخی، همایــون شــجریان، خانــواده 
کیایــی، خشــایار اعتمــادی، حامــی، علیرضــا قربانــی، علــی تفرشــی  کامــکار، میــاد 
کیان، فریــدون آســرایی، ســهراب پورناظــری  لوریــس چکناواریــان، وارطــان ســاها
کبــر  کان، فرمــان فتحعلیــان، مظفــر شــفیعی، علی ا هنگامــه اخــوان، داریــوش پیرنیــا
مــرادی، ســیدمحمد میرزمانــی، حجــت اشــرف زاده، علیرضــا بدیــع و ... هنرمندانــی 

کــه از روی فــرش قرمــز جشــنواره ســی و یکــم عبــور کردنــد. امــا نخســتین جایــزه  بودنــد 
کســانی رســید؟ باربــد بــه چــه 

آلبــوم  بــرای  هنرمنــد  امیــن  آهنگســاز:  بهتریــن  کاســیک:  موســیقی  بخــش   -
بــی کام شــکوه های 

- بخــش موســیقی تلفیقــی: بهتریــن آهنگســاز: گــروه دارکــوب، بــه سرپرســتی همایون 
نصیــری بــرای آلبــوم نوکوب

ــاغ  ــرای آلبــوم ب ــی ب کاســیک: بهتریــن آهنگســاز: شــهرداد روحان - بخــش موســیقی 
ایرانــی

ــرف زاده و  ــت اش ــر حج ــی، اث ــاه و ماه ــوم: م ــن آلب ــی: بهتری ــیقی تلفیق ــش موس - بخ
امیــن و آرش بیاتــر

- بخش موسیقی فیوژن؛ بهترین آلبوم: گذر، اثر سیاوش روشن
- بخش موسیقی پاپ: بهترین خواننده: محمد اصفهانی برای آلبوم شکوه
- بخش موسیقی پاپ: بهترین آهنگساز: گروه چارتار برای آلبوم باران تویی

- بخــش موســیقی پــاپ: بهتریــن آلبــوم: عشــق یعنــی، اثــر فریــدون آســرایی و بهــروز 
صفاریــان

- بخــش موســیقی نواحــی: بهتریــن آلبــوم: ســهراب محمــدی بــرای آلبــوم شــمال 
خراســان

کولــی بــاد، ســعید نائــب  - بخــش ایــران فرهنگــی: ســهراب پورناظــری بــرای شــبگرد 
محمــدی بــرای ری تــا روم و افشــار نامــور، فیــروز ویســانلو بــرای هزارتــوی قفقــاز

جایزه این بخش را حسین فریدون و نوبخت اهدا کردند.
کامــکار بــرای آلبــوم یقیــن  - بخــش موســیقی ایرانــی: بهتریــن آلبــوم ســازی: اردشــیر 

گمشــده
- بخش موسیقی ایرانی: بهترین خواننده: علیرضا قربانی برای قطره های باران

کــوچ  کامــکار بــرای آلبــوم  - بخــش موســیقی ایرانــی: بهتریــن آهنگســاز: هوشــنگ 
بنفشــه ها

عاشــقی«  »حکایــت  ســینمایی  فیلــم   
دومیــن ســاخته احمــد رمضــان زاده اســت. 
از  برگرفتــه  عاشــقی«،  »حکایــت  داســتان 
احمــد  نــام  بــه  واقعــی،  عکاســی  داســتان 
نفــر  اولیــن  عنــوان  بــه  کــه  اســت  ناطقــی 
بــه  حلبچــه  شــیمیایی  بمبــاران  از  بعــد 
ایــن منطقــه وارد می شــود و از آن عکاســی 
می کنــد. ایــن فیلــم قصــه عشــق عــکاس بــه 
یکــی از بازمانــدگان بمبــاران شــیمیایی حلبچــه را روایــت می کنــد. فیلــم 
»حکایــت عاشــقی« جایــزه بهتریــن فیلــم و بهتریــن فیلمنامــه بخــش 
کــرده اســت و  پانورامــا جشــنواره فیلم خانــه آســیای اســپانیا را دریافــت 
در ســومین دوره هفتــه فیلم هــای ســینمایی خانــه آســیا در شــهر اســپانیا 
و ســی و نهمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم مونتــرال بــه نمایــش درآمــده 

اســت.
 بهــرام رادان در نقــش عــکاس ایرانــی و شــیان رحمانــی در نقــش دختــر 
ــی »حکایــت عاشــقی« هســتند. بیســت دقیقــه اول  ــرد، بازیگــران اصل ک
کامــا کــه   فیلــم »حکایــت عاشــقی«، در شــهر حلبچــه اتفــاق می افتــد 
بازســازی شــده اســت و بــه نوعــی مســتندگونه فاجعــه دلخــراش بمبــاران 

شــیمیایی ایــن شــهر توســط رژیــم بعــث را بــه بیننــده نشــان می دهــد.
بازیگران:

بهــرام رادان، شــیان رحمانــی، شــوان عطــوف، قطــب الدیــن صادقــی 
ــی، محمــد بکتــاش، نرگــس امینــی  ــا مــواد خان کیمی ــور،  بهمــن زریــن پ

حســین اعتمــاد

لبوم سال شد؛ همایون شجریان برنده بهترین آ

موسیقی فجر به خط پایان رسید
حکایت عاشقی

5فرهنگ و هنر دوشنبـــــه  3 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 99حکایت عاشقی ســـــال دوم       ݡسݒ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه941378  خواهان روح اله حیدری دادخواستی مبنی 
بر: مطالبه به طرفیت پیمان کالقچی یان تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 95/1/15ساعت 8/30 صبح  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 32446/م الف 

مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 258/94خواهان محمد حسن جهانیان دادخواستی 
ریال به شماره 10/273853 مورخ  به مبلغ 20/000/00  بر:مطالبه وجه چک  مبنی 
88/6/20 نزد بانک انصاربه طرفیت عبدالحمید خیام باشی تقدیم نموده است 
گردیده  تعیین  ساعت 18  مورخه 95/1/16  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت   .
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  در جراید منتشر تا خوانده قبل 
سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 
57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه    شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: 32447/م الف مدیر دفتر شعبه 49 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه289/94خواهان مهدی ایزدی با وکالت مجتبی طاهری 
دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه سفته به مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرفیت حسین 
نوریان تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ....... مورخ 95/1/22ساعت 
8/30 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.
شماره:32467/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه941208خواهان علیرضا رنجکش دادخواستی مبنی 
بر: مطالبه وجه به طرفیت سارا دریس فرزند افشین تقدیم نموده است .وقت 
گردیده  تعیین  صبح   مورخ 95/1/24ساعت 8  شنبه  سه  روز  برای  رسیدگی 
برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب  بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  است 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

 می شود.
شماره : 33143/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : 1-مهتاب 2 علیرضا نام خانوادگی: شابند- کریمی  نشانی محل اقامت: 1- 
مجهول المکان 2-  اصفهان خ کهندژ - جاو -پائین - خ بانک صادرات بنگاه خوار 
بار مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : محمد جواد صباغی با وکالت علی 
شیرزاده  نشانی وکیل  اصفهان - نبش سه راه سیمین ط سوم داروخانه سالمت 
به  موجب رای شماره 1410تاریخ 94/8/30 حوزه 12  شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : محکومیت خوانده 
گان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال وجه یک فقره 
چک به شماره ی 08761439 - 93/7/7 پست بانک بابت اصل خواسته و مبلغ – 
190000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )93/7/7( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم 
نماید.  شماره : 33214/ م الف دفتر شعبه 12مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان

اجرائیه
و   09009980351801926  : پرونده  شماره   9410420351800188  : اجرائیه  شماره 
و   901986  : شعبه  بایگانی  شماره   9109980351800380 و   9009980351801906
901964 و 910385 تاریخ تنظیم : 1394/11/10 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام و 

نام خانوادگی  : لیال محمد نژاد نام پدر: میرزاجان نشانی : اصفهان – میدان قدس – 
خ معراج – نرسیده به پل تمدن – ک لقمان – پ 31 مشخصات محکوم علیه ردیف 
1نام و نام خانوادگی محسن قربانی نشانی مجهول المکان محکوم به : بموجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090351800994 و شماره دادنامه 
مربوطه 92099703518018469309970376401096 محکوم علیه محکوم است به 
و زوج )محکوم علیه(مکلف است نفقه زوجه را از تاریخ 90/3/21 لغایت 90/12/29 
ماهانه 1/590/000 ریال و از تاریخ 91/1/1 لغایت 91/12/30 ماهانه 1/800/000 ریال و 
از تاریخ 92/1/1 لغایت 92/10/21 ماهانه 2/040/000 ریال جمعا به مبلغ 56/687/000 
ریال و نفقه فرزندان را از تاریخ 90/3/10 لغایت 90/10/29 ماهانه 390/000 ریال برای 
مهشید متولد 1389 و 450/000 ریال برای محدثه متولد 1385 و از تاریخ 91/1/1 لغایت 
91/12/30 ماهانه 540/000 ریال برای مهشید و 600/000 ریال برای محدثه و از تاریخ 
92/1/1 لغایت 92/10/21 ماهانه 750/000 ریال برای مهشید و 810/000 ریال برای 
محدثه و جمعا به مبلغ 25/705/000 ریال در حق زوجه پرداخت نماید. هرروز برای هر 
کدام چهار هزار تومان بهده پدر آنها می باشد پرداخت حق االجرا به مبلغ 4/119/600 
ریال در حق صندوق دولت محکوم له )زوجه( مکلف است حین اجرای حکم 
نسبت به پرداخت مابقی هزینه  دادرسی به مبلغ 2/321/760 ریال وفق مقررات در 
حق دولت اقدام نماید.مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 18 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان –ر. چنگیزی     رییس شعبه 3 دادگاه خانواده – محمد حسین توکلی
ابالغیه

شماره: ابالغنامه: 9410100351804298 شماره پرونده : 9009980351801906 شماره 
شونده  ابالغ  مشخصات   1394/11/18 تنظیم:  تاریخ   901964 شعبه:  بایگانی 
حقیقی: 1- نام: محسن 2-  نام خانوادگی : قربانی 3- نام پدر: حسین 4- کدملی: 
0060598735 5- نشانی: مجهول المکان مدارک پیوست : به پیوست اجرائیه ای به 
شماره 9410420351800188 جهت ابالغ ارسال می گردد. شماره : 33226/ م الف 

دفتر شعبه سوم دادگاه خانواده اصفهان



برترین های اسکی مارپیچ 
کشور   کوچک قهرمانی 

نونهاالن و نوجوانان

اســکی  فدراســیون  عمومــی   روابــط  گــزارش  بــه 
کشــور و انتخابــی تیــم  مســابقات اســکی قهرمانــی 
ملــی نونهــاالن و نوجوانــان در رشــته مارپیــچ کوچــک 
صبــح روز پنجشــنبه )29 بهمــن( در پیســت اســکی 
چلگــرد چهــار محــال و بختیــاری برگــزار و در پایــان 

ح ذیــل اعــام شــد: نتایــج ایــن مســابقات بــه شــر
1. حامد عطایی از اصفهان

کلهر از البرز 2. علی 
3. سام رضایی از فارس
1. اصفهان با 145 امتیاز

2. البرز با 120 امتیاز
3. فارس با 60 امتیاز

1. سیدمهدی جعفری از البرز
2. مهدی بهاء از البرز

کهگیلویه و بویراحمد کیامرزی از  3. امیرمنصور 
1. البرز با 180 امتیاز

2. تهران با 86 امتیاز
3. اصفهان با 85 امتیاز

بــه  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  قاســمی  مدیــر 
گردشــگری  همــراه معاونانــش، زمانــی، معــاون اداره 
کوهرنــگ، فرمانــده  اســتان، امــام جمعــه شهرســتان 
ســپاه، شــهردار، فرمانــده نیــروی انتظامــی  و ســایر 
اختتامیــه  مراســم  در  اســتانی  و  ورزشــی  مســئوالن 

ایــن مســابقات حضــور داشــتند.
پیــش از ایــن نیــز، نفــرات و تیم هــای برتــر مســابقات 
کشــور و انتخابــی تیم هــای  مارپیــچ بــزرِگ قهرمانــی 

ملــی نونهــاالن و نوجوانــان معرفــی شــده بودنــد.

 ادعای جدید فتح اهلل زاده 
 درباره 8 تایی شدن 

پرسپولیس مقابل استقالل!

خــود  پیشــین  ادعــای  دربــاره  اهلل زاده  فتــح  علــی 
مقابــل  پرسپولیســی ها  شــدن  تایــی   8 بــر  مبنــی 
کــه از پیروزی  اســتقال اظهــار داشــت: »تنهــا ســندی 
تهــران  پرســپولیس  برابــر  در  اســتقال  تاریخــی 
اســت.  کیهــان  روزنامــه  آرشــیو  مانــده،  جــای  بــر 
فیلم هــای  کــردن  پیــدا  بــرای  زیــادی  تاش هــای 
بــه  کــه  ســندی  فعــا  امــا  اســت؛  شــده  بــازی  ایــن 
کیهــان آرشــیو  همــان  کردیــم،  پیــدا  دسترســی   آن 

 است.«
از  یکــی  درخشــان  حمیــد  »حتــی  افــزود:  وی   
پیشکســوتان تیــم فوتبــال پرســپولیس تهــران هــم 
در یکــی از برنامه هــای تلویزیونــی شکســت تیمــش 

بــود.« کــرده  تاییــد  را  اســتقال  تیــم  برابــر 
ایــن  »بــا  کــرد:  کیــد  تا همچنیــن  اهلل زاده  فتــح   
وجــود مــا نمی خواهیــم اختافــی میــان اســتقال و 
پرســپولیس ایجــاد شــود و صــاح نیســت بیشــتر از 

بزنیــم.« حــرف  موجــود  مســئله  دربــاره  ایــن 

 دردسرهای مظلومی
 برای دیدار با راه آهن

اســتقال 14 اســفندماه، بایــد در هفتــه بیســت و دوم 
رقابت هــای لیــگ برتــر بــه مصــاف راه آهــن بــرود؛ امــا 

کلیــدی خــود را در اختیــار نــدارد. چنــد بازیکــن 
دلیــل  بــه  عمــران زاده  حنیــف  ابراهیمــی  و  امیــد 
کریمــی یعقــوب  و  رمضانــی  علیرضــا   محرومیــت، 
  بــه دلیــل مصدومیــت و روزبــه چشــمی  نیــز بــه همیــن 
نخواهنــد  آبی پوشــان  فنــی  کادر  اختیــار  در  دلیــل 

بــود.
در  خصــوص  مظلومــی  بــه  ترتیــب  ایــن  بــه 
خط هافبــک، دو چهــره سرشــناس خــود را در اختیــار 
نــدارد؛ هــر چنــد خســرو حیــدری بــه شــرایط مســابقه 

رســید. خواهــد 

دنیای ورزش

کشتی آزاد  قهرمانی تیم ملی 
ایران با سه فینالیست قطعی شد

آســیا  قهرمانــی  آزاد  کشــتی  رقابت هــای  ادامــه  در 
ــد آغــاز شــده اســت  ــه از روز شــنبه در بانکــوک تایلن ک
نماینــده   3 مســابقات،  ایــن  پایانــی  و  دوم  روز  در 
کیلوگــرم بــا  کشــورمان در وزن هــای 61، 86 و 125 
برتــری مقابــل حریفانشــان، جــواز حضــور در دیــدار 

کردنــد. کســب  نهایــی را 
ــادی  ــکری و پرویز ه ــان لش ــان پور، احس ــام احس بهن
پیــروزی  بــا  کیلوگــرم   125 و   86  ،61 وزن هــای  در 
ــد  ــا محم ــدند؛ ام ــت ش ــان فینالیس ــل حریفان ش مقاب
مقابــل  شکســت  بــا  کیلوگــرم   70 وزن  در  نــادری 
کهنــه کار و روســی االصل  کشــتی گیر  باتیــروف،  آدام 

بحریــن از حضــور در فینــال بازمانــد.
دور  در  کیلوگــرم   61 وزن  در  احســان پور  بهنــام 
کیســوکه اوتوگــورو از ژاپــن  اول بــا نتیجــه 15 بــر 4، 
را شکســت داد و در دور دوم نیــز، بــا نتیجــه 10 بــر 
بــه  گام  و  گذشــت  هنــد  از  آواره  راهــول  ســد  از   0
گذاشــت. وی در ایــن مرحلــه بــا نتیجــه  نیمه نهایــی 
گذشــت و  ــر 1، از ســّد تومــن بیلــگ از مغولســتان  2 ب
کســب مــدال طــا  فینالیســت شــد. احســان پور بــرای 
خواهــد  دیــدار  قزاقســتان  از  نیازبیکــوف  دولــت  بــا 

کردنــد. کشــی  کــرد. در ایــن وزن 11 نفــر وزن 
از  پــس  نــادری،  محمــد  کیلوگــرم   70 وزن  در 
اســتراحت در دور اول، در دور دوم بــا نتیجــه 10 بــر 0 
مقابــل واتنــا وانــگ از تایلنــد بــه برتــری رســید و راهــی 
نیمه نهایــی شــد؛ امــا در ایــن مرحلــه بــا نتیجــه 7 بــر 
روســی االصل  کشــتی گیر  باتیــروف  آدام  مغلــوب   ،2
بحریــن شــد و شــانس حضــور در فینــال را از دســت 
دیــدار  در  برنــز  مــدال  کســب  بــرای  نــادری  داد. 
ایــن وزن  در  رفــت.  میــدان خواهــد  بــه   رده بنــدی 

13 نفر حضور دارند.
کیلوگــرم در دور اول بــا  احســان لشــکری در وزن 86 
کاخیــدزه، نفــر پنجــم  نتیجــه 5 بــر 0، از ســّد اصــان 
مســابقات جهانــی 2014 و نایــب قهرمــان 2014 آســیا 
گذشــت. وی در دور دوم نیــز، ماســائو  از قزاقســتان 
کا از ژاپــن را بــا نتیجــه 10 بــر 2 شکســت داد  ماتســوما
ایــن  در  لشــکری  گذاشــت.  نیمه نهایــی  بــه  گام  و 
مرحلــه بــا نتیجــه 10 بــر 0، از ســّد ســام ویــر از هنــد 
کســب مــدال  گذشــت و فینالیســت شــد. وی بــرای 
کــرد. در  ــا ُارگــوُدل از مغولســتان دیــدار خواهــد  طــا ب

ــد. کردن ــی  کش ــر وزن  ــن وزن 15 نف ای
ــو  ــادی در دور اول زولب ــرم پرویز ه کیلوگ در وزن 125 
ناتســانگ ســورن از مغولســتان را بــا نتیجــه 10 بــر 0 
کســتان  شکســت داد و در دور دوم نیــز زمــان انــور از پا
شــد.  نیمه نهایــی  راهــی  و  کــرد  مغلــوب   0 بــر   10 را 
کان جیــن  بــر 6  بــا نتیجــه 12  ایــن مرحلــه  وی در 
کره جنوبــی را شکســت داد و فینالیســت شــد.  نــام از 
کســب مــدال طــا بــا دولــت شــابانبای   هــادی بــرای 
کــرد. در ایــن وزن 14 نفــر  از قزاقســتان مبــارزه خواهــد 

حضــور دارنــد.
کشــورمان در مســابقات چهــار وزن اول  نماینــدگان 
میثــم  توســط  طــا  مــدال   3 صاحــب  نخســت  روز 
یزدانــی  رضــا  و  حســین خانی  مصطفــی  نصیــری، 
کیلــو   57 در  هــم  سرمســتی  یونــس  بودنــد.  شــده 

پنجــم شــد.

کردن  دنبال المپیکی 
سنگ نوردی هستیم

جهانــی  فدراســیون  جهانــی  مجمــع  یازدهمیــن 
ســنگ نوردی، بــا حضــور مســئوالن جهانــی ایــن رشــته 
روز شــنبه در تهــران برگــزار شــد و اعضــای ایــن مجمــع 
کــردن حضــور  بــرای پیشــرفت بیشــتر ایــن رشــته و فراهــم 
ســنگ نوردی در بازی هــای المپیــک برنامه هــای خــود را 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ورزشــی  کردنــد. رضــا زارعــی در  ارایــه 
کــردن ایــن اجــاس  خبرگــزاری تســینم، بــا مثبــت ارزیابــی 
ــی  ــاس جهان ــن اج ــع، یازدهمی ــن مجم ــت: ای ــار داش اظه
کــه در ایــن  کــه برگــزار شــد و مهم تریــن موضوعــی  بــود 
کــردن مســیر ورود  ح شــد، چگونگــی فراهــم  اجــاس مطــر

بــود.  المپیــک  بازی هــای  بــه  ســنگ نوردی  رشــته 
اســت  ســالی  چنــد  ســنگ نوردی  رشــته  داد:  ادامــه  وی 
ج  کوهنــوردی خــار کــه از زیرمجموعــه فدراســیون جهانــی 
توجــه  بــا  و  دارد  فعالیــت  مســتقل  صــورت  بــه  و  شــده 
دارد رشــته  ایــن  کــه  شــاخص هایی  و  جذابیت هــا   بــه 

 مســئوالن جهانــی در تــاش هســتند تــا اســباب ورود بــه 
کننــد. ســنگ نوردی جــزو   بازی هــای المپیــک را فراهــم 
کــه در الویــت ورود بــه المپیــک اســت  5 رشــته ای اســت 
صــورت  نهایــی  تصمیم گیــری  بــاره  ایــن  در  اوت  مــاه  و 
کوهنــوردی و صعودهــای  می گیــرد. رییــس فدراســیون 
کنــار اهــداف فدراســیون جهانــی  ورزشــی یــادآور شــد: در 

مــا هــم تــاش کردیــم تــا ایــن از ایــن فرصــت اســتفاده و این 
کشــورمان  ــه مســئوالن ورزش  گذشــته ب رشــته را بیشــتر از 
کنیــم؛ بــر همیــن اســاس دیدارهایــی را بــا وزیــر  معرفــی 
کمیتــه ملــی المپیــک و شــهردار  ورزش و جوانــان، رییــس 

کردیــم. تهــران برگــزار 
گفــت: در پــی برگــزاری ایــن دیدارهــا، مســئوالن  زارعــی 
قول هــای  نیــز  ســنگ نوردی  جهانــی  فدراســیون 
مســاعدی را بــرای برگــزاری جام هــای جهانــی و مســابقات 
کــه ایــن فرصــت بســیار خوبــی  بیــن المللــی در ایــران دادنــد 
کشــورمان خواهــد  بــرای رشــد بهتــر و بیشــتر ایــن رشــته در 

ــود. ب

همگام با ورزش

اخیــر  ضعیــف  نتایــج  دالیــل  درخصــوص  کفعمــی   حســین 
ع چنــد دلیــل دارد؛ اولیــن  گفــت: ایــن موضــو تیــم ســپاهان 
کــه مــا تــاوان مبــارزه بــا بازیکن ســاالری  دلیــل آن ایــن اســت 
کــه ســال ها  را می دهیــم. متاســفانه برخــی از بازیکنــان مــا 
نیــز  خوبــی  دســتاوردهای  و  کشــیده  زحمــت  تیــم  بــرای 
بــرای ســپاهان داشــته اند، هنــوز بــه ایــن بــاور نرســیده اند 
ــد  ــوان بای ــان ج ــت و بازیکن ــام اس ــه اتم ــا رو ب ــه دوران آن ه ک
ــا نیمکت نشــینی مشــکل  جایگزیــن آن هــا شــوند؛ بنابرایــن ب
دارنــد یــا برخــی از آن هــا وقتــی در تمرینــات تیــم آماده نیســتند 
ک  کــه در روز بــازی نیمکت نشــین شــوند. مــا انتظــار ندارنــد 
مــا در ایــن خصــوص تصمیــم ســرمربی اســت و هــر تشــخیصی 
کــه وی بدهــد، بــرای مــا قابــل احتــرام اســت و از آن دفــاع 
کــه برانکــو هدایــت  می کنیــم. وی ادامــه داد: بــه پرسپولیســی 
کنیــد. فکــر می کنیــد یکــی از دالیــل  آن را بــر عهــده دارد، نــگاه 
ــه امــروز چــه بــوده اســت؟ برانکــو در  ــا ب موفقیــت ایــن تیــم ت
گذاشــت  کنــار  اول فصــل، چنــد بازیکــن حتــی نامــدار تیــم را 
کــه نتایــج آن را امــروز می بینیــد.  کــرد  و بــه جوان هــا اعتمــاد 
در ایــن خصــوص هیئــت مدیــره و مدیرعامــل باشــگاه هــم بــه 
حمایــت از تصمیمــات ســرمربی تیــم خــود پرداختند.عضــو 
کــرد: فرکــی یــک مربــی  کیــد  هیئــت مدیــره باشــگاه ســپاهان  تا
کــه نویدکیــا دیگر حاضر نشــد  خــوب و اخاق مــدار بــود؛ زمانــی 
کارهــای  کنــد، ســکوها اقــدام بــه  در تمرینــات تیــم شــرکت 
کردنــد و پــس از آنکــه بــا نظــر فرکــی نویدکیــا  غیــر حرفــه ای 
دوبــاره بــه تیــم برگشــت نیــز، هماهنگــی الزم وجــود نداشــت 
کــه هنــوز از نظــر بدنــی  چــون بــه بازیکنــی بــازی داده شــد 
آمــاده نبــود و نیــاز بــه حضــور بیشــتری در تمرینــات داشــت.

کامی هــای  نا اصلــی  دلیــل  دومیــن  کــرد:  کفعمی تصریــح 

اخیــر ســپاهان، جدایــی بازیکــن آمــاده ای همچــون احســان 
باشــگاه  مدیــره  هیئــت  و  مدیرعامــل  کــه  بــود  حاج صفــی 
ح شــده، نقشــی  برخــاف آنچــه در بعضــی از رســانه ها مطــر
نداشــتند؛ چــون ســال گذشــته قــرارداد حــاج صفــی تمــام شــده 
کــه بــا او قــرارداد  بــود و در زمــان مدیریــت پیشــین باشــگاه 
از  گــر  ا کــه  قــول داد  بــه حــاج صفــی  بســته شــد، خلیلیــان 
اروپــا پیشــنهاد داشــته باشــد بــه وی اجــازه جدایــی بدهــد؛ 
بنابرایــن یــک تعهــد اخاقــی بــرای باشــگاه ایجــاد شــده بــود و 
هیئــت مدیــره نقشــی در ایــن خصــوص نداشــت. اتفاقــا بــرای 
نویدکیــا،  و  فرکــی  اروپــا،  پیشــرفت فوتبــال حــاج صفــی در 
کــه ایــن اتفــاق بیفتــد. در واقــع فرکــی درخواســتی  مصــر بودنــد 
کــه هســت نگــه داریــد. کــه حــاج صفــی را بــه هــر شــکلی  نــداد 
ســپاهان ضعیــف  اخیــر  نتایــج  ســوم  دلیــل  افــزود:   وی 

 توجــه نکــردن امــور بیــن الملــل باشــگاه و فدراســیون فوتبــال 
کــه باعــث شــد مــا در نیم فصــل اول  بــه قوانیــن فیفــا بــود 
و  پریــرا  یعنــی  برزیلــی،  کیفیــت  بــا  بازیکــن  دو  از  نتوانیــم 
کفعمی وضعیــت اخیــر اقتصــادی  کنیــم.  پادوانــی اســتفاده 
کامی ســپاهان برشــمرد و اظهــار  کشــور را چهارمیــن دلیــل نا
مشــکل  ایــن  بــا  کشــور  باشــگاه های  همــه  تقریبــا  داشــت: 
روبــه رو هســتند و مشــکل اقتصــادی، شــرکت فــوالد مبارکــه و 
طبیعتــا باشــگاه ســپاهان را تحــت تاثیــر قــرار داده و باعــث 
کنیــم.  کــه مــا نتوانیــم بــه تعهداتمــان بــه خوبــی عمــل  شــده 
کــه عمــل  بازیکنــان قدیمی تــر باشــگاه بــه خوبــی می داننــد 

کــردن بــه تعهــدات در ســپاهان دیــر و زود دارد، امــا ســوخت 
و ســوز نــدارد و باشــگاه همیشــه و حتــی بیشــتر از تعهداتــی 
کادر فنــی خــود پرداختــی داشــته  کــه داشــته، بــه بازیکنــان و 
خاطرنشــان  ســپاهان  باشــگاه  مدیــره  هیئــت  اســت.عضو 
کــرد: پنجمیــن دلیــل نتایــج ضعیــف اخیــر ســپاهان بــه ایــن 
از  بعضــی  بــا  ســکوها  متاســفانه  کــه  برمی گــردد  ع  موضــو
بازیکنــان مــا مرتبــط هســتند و بــه تنش هــای ســکوها دامــن 
زده و جــو ایجــاد می کننــد. ششــمین و هفتمیــن دلیــل نتیجــه 
ــه  ک ــوده  ــی ب ــتباهات داوری و بدشانس ــپاهان اش ــن س نگرفت
در 3 یــا 4 بــازی اخیــر بــه شــدت بــه ضــرر ســپاهان بــوده اســت؛ 
ضمــن اینکــه بــا بدشانســی هایی نیــز مواجــه شــده ایم؛ مثــل 

گل خــوردن در دقیقــه 93  یــا  پنالتــی  از دســت دادن 
کتورســازی و ..... مقابــل ترا

هــم  اصلــی  دلیــل  هشــتمین  کــرد:  کیــد  کفعمی تا
ج از باشــگاه بــه بازیکنــان  کــه خــار نفراتــی هســتند 
و ســکوها خــط می دهنــد. آن هــا یــا بــه منافــع خــود 
ــی مــد نظــر  ــردن مرب ک ــژه در زمینــه تحمیــل  ــه وی ب

ــده  ــی را در آین ــا منافع ــیده اند ی ــگاه نرس ــه باش ــود ب خ
کرده انــد. ایــن  در باشــگاه ســپاهان بــرای خــود ترســیم 

می آیــد  وجــود  بــه  کــه  بحران هایــی  و  مســایل  در  افــراد 
ــاره  ــره باشــگاه ســپاهان درب گذارند.عضــو هیئــت مدی ــر  تاثی
گفــت:  کــه در ورزشــگاه علیــه او داده می شــود،  شــعارهایی 
کارمنــد شــرکت فــوالد  مــن رییــس هیئــت مدیــره نبــوده و 

ــره  ــر هــم در حــال حاضــر عضــو هیئــت مدی گ هــم نیســتم و ا
باشــگاه ســپاهان هســتم، بــه خاطــر ســال ها تجربــه ای اســت 
کــه در باشــگاه هایی مثــل پیــکان، ذوب آهــن و ... دارم. 
ــم  ــوالد بگوی ــرکت ف ــی ش ــه مدیرمال ــه ب ک ــدارم  ــوذی ن ــن نف م
ــگاه  ــا در باش ــود. م ــق ش ــان تزری ــی و بازیکن کادر فن ــه  ــول ب پ
ســپاهان هیــچ تصمیــم فــردی نمی گیریــم و هــر آنچــه اتفــاق 
عنــوان  بــه  اســت؛  بــوده  مدیــره  هیئــت  تصمیــم  افتــاده، 
او  امــا خــود  رفتــن فرکــی بودیــم،  مــا مخالــف  مثــال همــه 
نمی توانســت ادامــه دهــد؛ بنابرایــن مجبــور شــدیم بــرای 
 او جایگزیــن پیــدا

کنیم.  

کفعمی: 

تاوان مبارزه با بازیکن ساالری در سپاهان را می دهیم

بعــد از اینکــه 2 امتیــاز حســاس بــرای پرســپولیس در دقایــق 
پایانــی بــازی مقابــل ســایپا از دســت رفــت، خیلــی از هــواداران 
مســئوالن و مربیــان تیــم پرســپولیس مقصــر اصلــی ایــن اتفــاق 
کــه  را مهاجــم هندوراســی خــود دانســتند. جــری بــن ســون 

تــک گل دقایــق پایانــی تیمش در دربــی 81 را به 
ثمــر رســاند، خیلــی فرصــت بــازی پیــدا نمی کنــد 
ترجیــح  او  بــه  را  علیپــور  طارمــی  و  برانکــو،  و 
کــه طارمــی  محــروم بــود  می دهــد. ایــن بــار هــم 
و فرصــت بــه او رســید، بــا 2 کارت زرد بــی جهت 
از زمیــن اخــراج شــد تــا تیمــش بــه دردســر بیفتد.  
تیــم  هندوراســی  مهاجــم  ســون،  بــن  جــری 

پرســپولیس، دیــروز بــه همــراه مدیــر برنامه هایــش و همچنیــن 
ــاعت و  ــک س ــدت ی ــه م ــه ای ب ــود جلس ــپانیایی خ ــم اس مترج
30 دقیقــه بــا اعضــای کمیتــه انضباطــی باشــگاه پرســپولیس و 
کبــر طاهــری داشــت. او در روزهــای اخیر مورد  همچنیــن علــی ا
انتقــاد محمــود خوردبیــن قــرار گرفتــه بــود و بــه دلیــل اخراجش 

کمیتــه انضباطــی رفــت.  در بــازی بــا ســایپا بــه 
ــه خبرنــگار  ــه ب ــن جلس ــور در ای ــد از حض ــون، بع ــن س ــری ب  ج
کاپ اظهــار داشــت: جلســه خوبــی برگــزار شــد. صحبت هایــی 
داشــتیم.  طاهــری  آقــای  و  انضباطــی  کمیتــه  اعضــای  بــا 
کــه البتــه  ســوءتفاهماتی بــه وجــود آمــده بــود 
بــه آن دامــن زده بودنــد.  از رســانه ها  بعضــی 
صحبت هــای  و  خــوب  بســیار  جلســه ای 

داشــتیم. دوســتانه ای 
پرســپولیس  باشــگاه  افــزود:  همچنیــن  وی   
کــرد. مــن  دربــاره  بــازی بــا ســایپا از مــن ســوال 
کــه  هــم موضــوع را بــرای آن هــا توضیــح دادم 
هیــچ عمــدی یــا مشــکلی بــرای اخراجــم نبــوده اســت. مهاجــم 
مصاحبــه  بــه  زیــادی  عاقــه  کــه  پرسپولیســی  هندوراســی 
باشــگاه  تصمیمــات  تابــع  مــن  گفــت:  پایــان  در  نداشــت، 
کار خــودم  هســتم و بــه محــض آغــاز تمرینــات نیــز، بــا انگیــزه 

کاپ می کنــم.  پیگیــری  را 

کمیته انضباطی از زبان مهاجم هندوراسی »پرسپولیس« نتیجه 
 باتکلیفــی و بی رییســی در فدراســیون تنیــس روی 
کــه نزدیــک  میــز، پــس از سرپرســتی احمــد ســعادتمند 
کشــید، روز 16 آبــان بــه پایــان رســید و  بــه 9 مــاه طــول 
کثــر آرا در مجمــع  کســب حدا ــا  مهــرداد علی قارداشــی ب

جدیــد  رییــس  عنــوان  بــه  انتخاباتــی 
انتخــاب شــد.

کارشناســان و اهالــی جامعــه  بســیاری از 
بــه  را  انتصــاب  ایــن  میــز  روی  تنیــس 
گرفتنــد و بــه نظــر می رســید  فــال نیــک 
بــر  فدراســیون  پیشــین  دبیــر  حضــور 
پینگ پنــگ  بتوانــد  ریاســت،  مســند 

کنــد و بــه ســاحل  ایــران را بــه روزهــای خوبــی نزدیــک 
کنــون چنــدان  آرامــش برســاند؛ امــا ایــن وضعیــت تا
کــه انجــام تغییــرات  هــم محقــق نشــده اســت؛ چــرا 
پیاپــی و البتــه چندیــن اســتعفا باعــث شــده وضعیــت 
کــم شــود. نــه چنــدان باثباتــی در تنیــس روی میــز حا

و شــد  انجــام  آبــان   16 روز  فدراســیون   انتخابــات 
گــودرزی، وزیــر ورزش  کشــید تــا محمــود   53 روز طــول 
کنــد؛ دلیــل این  و جوانــان حکــم علی قارداشــی را امضــا 
از  علی قارداشــی  جابه جایــی  بــه  مربــوط  نیــز،  تاخیــر 
هواپیمــای جمهــوری اســامی  و موافقــت 
کــه باالخــره محقــق  بــا ایــن مســئله بــود 
شــد. علی قارداشــی روز 9 دی حکمــش را 
کــرد و ســه روز بعــد  از وزیــر ورزش دریافــت 
یعنــی 12 دی مــاه مراســم معارفــه او در 
محــل فدراســیون تنیــس روی میــز برگــزار 
شــد.رییس جدیــد فدراســیون، 2 روز بعــد 
کــرد و بــه محمــود  یعنــی 14 دی اولیــن نفــر را منصــوب 
فدراســیون  دبیــری  سرپرســت  عنــوان  بــه  نظــری، 
حکــم داد. ایــن نخســتین تغییــر در فدراســیون بــود 
در  نفــر   23 روز   47 طــول  در  کنــون  تا زمــان  آن  از  و 

حکم هــای مختلــف منصــوب شــدند.

۲۳ انتصاب و ۴ استعفا در ۵۰ روز

کرات   بعــد از ســفر دو روزه برانکــو ایوانکوویــچ بــه امــارات شــایعاتی مبنی بــر مذا
ــی در رســانه ها منتشــر شــد.  ــا یکــی از تیم هــای امارات ســرمربی سرخپوشــان ب
ــه  ــی ب ــگاه امارات ــنهادی باش ــغ پیش ــر مبل ــن خب ــاره ای ــه درب ــب توج ــه جال نکت
کــه حــدود 800 هــزار دالر بــرآورد شــده اســت.محمود خوردبیــن  برانکــو اســت 
گفــت: »مــن  کــره بــا باشــگاه اماراتــی  دربــاره ســفر برانکــو بــه امــارات بــرای مذا
اطــاع دقیقــی از جزییــات ســفر برانکــو بــه امــارات نــدارم. ایــن مســائل در 
گــر ایــن خبــر صحــت داشــته باشــد  حــوزه وظایــف مدیریــت باشــگاه اســت و ا
کامــا  مدیــران باشــگاه از آن اطــاع دارنــد.«وی ادامــه داد: »ایــن یــک مســاله 
ــا آن  ــره شــود و ب ک ــا یــک تیــم اماراتــی وارد مذا ــر برانکــو ب گ شــخصی اســت و ا
ــا در حــال  ــر می شــویم. ام ــا از جزییــات ماجــرا باخب ــرارداد ببنــدد، م باشــگاه ق
حاضــر تمــام اخبــار و اطاعــات از رســانه ها بــه دســت مــا می رسد.«سرپرســت 
ــابقات  ــه مس ــرای ادام ــم ب ــن تی ــات ای ــروع تمرین ــوص ش ــپولیس در خص پرس
لیــگ افــزود: »تمرینــات پرســپولیس از فــردا بــا حضــور همــه بازیکنــان آغــاز 
می شــود. ضمــن اینکــه برانکــو هــم از ســفرش برمی گــردد و فــردا در تمرینــات 

کــرد.« تیــم شــرکت خواهــد 

بعد از عقد قرارداد برانکو با تیم های دیگر ما 
خبردار می شویم

گفتــه  بــه  کــه  ع  موضــو ایــن  بــه  کنــش  وا در  صالــح  مجیــد    
کارشناســان، اســتقال بیــش از حــد محتــاط بــازی می کنــد و همیــن 
گفــت:  بخــورد،  گل  نفــره   10 فــوالد  گســترش  از  شــد  باعــث  احتیــاط 
کســانی  »اتفاقــا مــا خیلــی محتــاط بــازی نمی کنیــم. تعجــب می کنــم از 
ــت  ــال اس ــت فوتب ــن طبیع ــد. ای ــاط می بینن ــتقال را محت ــازی اس ــه ب ک
کــه  گل می  خــورد، بــرای جبــران حملــه می کنــد و تیمــی   کــه تیمــی  وقتــی 
کســانی  کــه زده دفــاع می کنــد. تمــام  گل هایــی  گل یــا  گل جلــو افتــاده از 
گل هــای ســوم و  کــه مــا در ضدحملــه  کــه بــازی را دیدنــد، شــاهد بودنــد 

چهــارم را نزدیــم.«
کــه   وی ادامــه داد: »اشــتباه مــا در ایــن بــازی، همــان اشــتباهی بــود 
گل  صبــا در ورزشــگاه آزادی مقابــل مــا انجــام داد. مــا در آن بــازی یــک 
زدیــم و دقایــق بعــد 10 نفــره شــدیم؛ امــا بازیکنــان مــا پــا پــس نگذاشــتند 
گلزنــی هــم  کمتــر داشــتیم، فرصت هــای  کــه یــک یــار  و در 70 دقیقــه ای 

ــه  ــا توج ــدیم و ب ــتباه ش ــار اش ــترش فوالد دچ گس ــر  ــا براب ــد. م کردن ــق  خل
کــه خیلــی راحــت  کردیــم  کــه از حریــف جلــو بودیــم، تصــور  گلــی  بــه دو 
کــه چیــزی بــرای از  گســترش  بــر بــازی ســوار خواهیــم شــد؛ امــا بازیکنــان 
دســت دادن نداشــتند، بــازی رو بــه جلــو و جســورانه ای از خــود نشــان 
گل هــم رســیدند.«  کــه در نهایــت بــه  گلزنــی داشــتند  دادنــد و فرصــت 
را  لیــگ  کــرد: »مــا بهتریــن خــط حملــه  مربــی اســتقال خاطرنشــان 
گل  ــا اختــاف  کــه ب ــازی ای را  داریــم و بــه طــور حتــم دوســت نداریــم ب
کمتــری  بیشــتری می توانیــم بــه ســود خــود بــه پایــان ببریــم، بــا اختــاف 
ــاط  ــی محت ــم خیل ــه ه بــه پایــان برســانیم. مطمئــن باشــید مــا در ادام
بــد نیســت و اتفاقــا جــزو  کــردن  بــازی نمی کنیــم؛ هــر چنــد احتیــاط 

شــرایط موفقیــت یــک تیــم اســت.«
اســتقال فرصت هــای خــوب  اینکــه چــه دلیلــی دارد   صالــح دربــاره 
کــرد: »قطعــا هیچ کــدام  گلزنــی را بــه ســادگی از دســت می دهــد، بیــان 
گل  کــه می تواننــد بــه  از بازیکنــان اســتقال دوســت ندارنــد توپــی را 
ع ربطــی بــه اشــباع شــدن  کننــد، از دســت بدهنــد. ایــن موضــو تبدیــل 
گل جلــو باشــیم هــم، بازیکنــان تــاش  گــر چنــد  بازیکنــان نــدارد و حتــی ا
گل  بــه دو  گــر  ا گســترش،  برابــر  کننــد.  گل  را  تــا فرصت هــا  می کننــد 
کــرده بودیــم، دو فرصــت بســیار خــوب روی دروازه ایــن تیــم  بســنده 

گل هــا خلــق نمی کردیــم.« بعــد از 

استقالل محتاط بازی نمی کند

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

استقالل محتاط بازی نمی کند دوشنبـــــه  3 اسفندماه 6139۴
ـــمـــاره 99 ســـــال دوم       ݡسݒ

فوتبال حبابی

که از هوا پرشده و باالتنه آنان را می پوشاند، طی قوانین  که در آن بازیکنان به وسیله یک پوشش حبابی  ورزشی است تیمی  شبیه به فوتبال 
گل زدن در این رشته، بسیار مشکل است؛ زیرا  کردن توپ ) استاندارد فوتبال( با پا، به دروازه تیم حریف رقابت می کنند.  مشخصی برای وارد 
کمیته فوتبال حبابی جمهوری اسامی  ایران به نشانی  باالتنه بازیکنان تماما در داخل حباب  است. برای اطاعات بیشتر می توانید به سایت 

کنید. http:// www.bubblefootball.ir  مراجعه 



رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:
  اتصال مغازه های میدان امام)ره( 

به سیستم بانکی بین المللی 
عبــاس شــیردل، رییــس اتحادیــه صنایــع دســتی اصفهــان 
میــدان  مغازه هــای  کارت خوان هــای  اتصــال  دربــاره 
نقش جهــان بــه سیســتم بین المللــی اظهــار داشــت: قــرار 
در  دســتی  صنایــع  فــروش  مغازه هــای  تمــام  کــه  اســت 
میــدان امــام)ره( اصفهــان، بــه سیســتم بانکــی بین المللــی 
 متصــل شــوند و ایــن تصمیــم تــا چنــد روز آینــده قطعــی

 می شود.
بــه  سیســتم ها  ایــن  اتصــال  بــا  شــده  مقــرر  افــزود:  وی 
بــرای  خارجــی  گردشــگران  مشــکالت  ســوییس،  بانــک 
رفــع  اصفهــان  امــام  میــدان  در  دســتی  صنایــع   خریــد 

شود.
هنــوز  گفــت:  اصفهــان  دســتی  صنایــع  اتحادیــه  رییــس 
مغازه هــای میــدان بــه سیســتم بانکــی بین المللــی متصــل 
نشــده اســت؛ امــا برخــی از مغازه هــا بــا بانک هــای خصوصــی 
ــوز آن  ــدور مج ــورت ص ــت در ص ــرار اس ــه ق ــد؛ البت کار می کنن
کنــون  کــه تــا  توســط بانــک مرکــزی ایــن مشــکل رفــع شــود 

کار انجــام نشــده اســت. ایــن 
اینکــه خوشــبختانه فروشــندگان حاضــر در  بیــان  بــا  وی 
مســافران  به خوبــی  گذشــته  ســال  )ره(،  امــام  میــدان 
گفــت:  گــزارش نشــد،  کردنــد و تخلفــی  نــوروزی را همراهــی 
کــه امســال نیز گردشــگران و مســافران  پیش بینــی می کنیــم 
نــوروزی اســتقبال خوبــی از صنایــع دســتی اصفهــان داشــته 

باشــند. منبــع: تســنیم

 دانشگاه هتلداری لوزان
 در اصفهان تاسیس می شود

ــوزان در اصفهــان  ــداری ل توافقنامــه تاســیس دانشــگاه هتل
ک  گردشــگری و ســفر پــا در حاشــیه همایــش بیــن المللــی 

منعقــد شــد.
نیــک کار  احمدرضــا  بیــن  شــنبه  روز  توافقنامــه  ایــن 
اصفهانــی، مدیــر عامــل شــرکت ســرمایه گذاری آتیــه صبــا 
کشــوری و آنــدره مــک  متعلــق بــه صنــدوق بازنشســتگی 
ــوزان بــه امضــا  ›Andre Mack‹، مدیــر مشــاوره هتلــداری ل

رســید.
کــه در راســتای توســعه صنعــت  براســاس ایــن توافقنامــه 
گردشــگری منعقد شــد مقــرر گردید که بهتریــن آموزش های 
کشــور در ایــن دانشــگاه  مرتبــط بــا مجموعه هــای هتلــداری 
ارایــه شــود. در ایــن دانشــگاه تمــام مجموعه هــای هتلداری 
کشــور، می تواننــد در زمینــه مســایل هتلــداری دانــش الزم را 

بیاموزند.

گردشگری

کویر آبشارهایی در دل 
دهســتان های  از  یکــی  کشــیت 

سرویس گردشگری
ــن آذین عطریان ــت. ای ــان اس کرم ــتان  ــهداد اس ش

روســتا از جملــه نقــاط فرامــوش شــده 
در حــوزه گردشــگری ایــران بــه شــمار مــی رود؛ تــا آنجــا 
کــه در  گردشــگری خارجــی  کــه نــه تنهــا در بخــش 
توجهــی  آن  بــه  نیــز،  داخلــی  گردشــگری  بخــش 
کــه اقتباســی  کشــیت  نمی شــود. وجــود قلعــه مشــهور 
از ارگ بــم و ارگ رایــن اســت نیــز، نشــان از تاریــخ 
کشــیت، از جملــه نخســتین  کهــن ایــن منطقــه دارد؛ 

مکان های سکونت بشر بوده است. 
به فــردی  منحصــر  تاریخــی  بافــت  از  روســتا  ایــن 
نیــز برخــوردار اســت و چشــم انداز فــوق العــاده ای را 
گردشــگران قــرار می دهــد. بعــد از  مقابــل چشــمان 
کــم از  بافــت تاریخــی وارد مجموعــه ای بســیار مترا
گیاهــی می شــویم و نکتــه جالــب  درختــان و پوشــش 
کــه در ایــن منطقــه جــاری  توجــه رودخانــه ای اســت 

ــت. اس
کشــیت، مملــو از رودخانــه و آبشــارهای  دره روســتای 
کــه از دیــواره دره به داخل آن  کوچــک و بزرگــی اســت 
ــه ای از آب شــیرین  ــان دارد و در نهایــت رودخان جری
کــه بــه  را در انتهــای ایــن دره زیبــا تشــکیل می دهنــد 

کویــر بیشــتر شــباهت دارد.  رویایــی در 
کیلومتــر مملــو از نخلســتان  دره کشــیت بــه طــول ســه 
دره  ایــن  دیواره هــای  و  اســت  میــوه  درختــان  و 
عمیــق نیــز، مملــو از خــزه و نوعــی ســرخس اســت 
کنــار آبشــارهای همیشــه جــاری آن روییــده و  کــه در 

منظــره ای بدیــع را بــه وجــود آورده اســت. 
وجــود  منطقــه،  ایــن  دربــاره  توجــه  شــایان  نکتــه 
کــه بــه محوطــه ای  آبشــاری بــه ارتفــاع 12 متــر اســت 
بــه آن دریــا می گوینــد.  کــه مــردم محلــی  می ریــزد 
ایــن آبشــار، فضایــی انتزاعــی را بــرای بیننــده ایجــاد 
از  آب  اســت.  مشــکل  بســیار  بــاورش  کــه  می کنــد 
خاصــی  نمونه هــای  و  می جوشــد  دره  دیواره هــای 
گل ســنگ در اطــراف ایــن دره رشــد  از ســرخس ها و 
کــه در بخــش غربــی روســتا  کــرده اســت. ایــن دره 
کــه  کویــر بــود  واقــع شــده مســیر قدیمی جریــان آب 
کشــیت بــا  عمــق و درازا پیــدا نمــوده اســت. روســتای 
کــه در بــاال بــه آن اشــاره  تمــام زیبایی هــای بکــری 
گردشــگری ماجراجویانــه  شــد بــرای عالقه منــدان بــه 
روســتا  ایــن  اینکــه  به ویــژه  اســت؛  مناســب  بســیار 
کویــر  کــه تناقــض  کویــری قــرار دارد  در منطقــه ای 
و آبشــار را بــه خوبــی نشــان می دهــد. آبشــار برجــی 
 کال چــالو، آبشــار بــدو، آبشــار بان گنبــد، آبشــار باقرآبــاد
جملــه  از  امــان  بابــا  آبشــار  و  بارینگنــون  آبشــار 

هســتند. کشــیت  آبشــارهای 

گردشگری

خیابــان  در  واقــع  ابریشــمی  یــزد  ســیدمجید  خانــه 
ملــی  آثــار  بــه شــماره 31361 در فهرســت  خ  سیدگلســر

رســید. ثبــت  بــه  کشــور 
میــراث  معــاون  ربیــع،  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
یــزد،  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
گونــه  گفــت: همــان  تاریخــی  ایــن خانــه  درخصــوص 
کار رفتــه  ع مصالــح بــه  کــه از خصوصیــات معمــاری و نــو
قاجاریــه  دوران  بــه  آن  قدمــت  برمی آیــد،  بنــا  ایــن  در 
می رســد و نــام بنــا نیــز از نــام مالــک آن )حکیــم زاده( 

اســت. شــده  گرفتــه 
کری نیــا افــزود: ایــن بنــا از جملــه خانه هــای  محســن ذا
درب  طرفیــن  در  کــه  اســت  بافــت  در  واقــع  تاریخــی 
کــه در ضلــع شــمال غربــی خانــه قــرار دارد  ورودی خانــه 
ــرای ورود  ــار ب ــگام انتظ ــتراحت در هن ــرای اس ــکو ب دو س
یــک  بــه خانــه، شــاهد  از ورود  پــس  اســت.  بنــا شــده 
هشــتی هســتیم. در ضلــع غربــی هشــتی راه پله هــای 
قــرار دارد. در  کوچکــی  اتــاق  کنــار آن  بــام و در  پشــت 
ســمت مقابــل و شــرقی هشــتی نیــز داالن خانــه وجــود 
گــذر از آن وارد حیــاط خانــه می شــویم.  کــه پــس از  دارد 
در ســه ضلــع غربــی و جنوبــی و شــمالی، اتاق هــای خانــه 

قرار دارد.
کــه   بنــا دارای دو ایــوان بــا طاقــی خنچه پــوش اســت 

جنوبــی  ســمت  در  دیگــری  و  شــرقی  طــرف  در  یکــی 
ــه راه  ــه، دارای س ــمالی خان ــع ش ــت و ضل ــده اس ــع ش واق
بــه زیرزمین هــای واقــع در همیــن ســمت   پلــه ورودی 

است. 
کــه  زیرزمین هــای خانــه در هــر چهــار ضلــع آن قــرار دارنــد 
مطبــخ خانــه نیــز در زیرزمیــن ســمت غربــی خانــه قــرار 
دارد و در ســمت مقابــل آن نیــز ســرویس بهداشــتی خانــه 
کــه آن هــم در قســمت زیرزمیــن واقــع اســت، قــرار دارد.

دور تــا دور حیــاط و بــاالی قــاب اتاق هــا نیــز منقــوش بــه 
کــه از ایــن تزیینــات  گچ بری هــای چشــم نوازی اســت 

می تــوان بــه قدمــت و دوره ســاخت بنــا پــی بــرد. 
ســه  تاریخــی،  خانــه  ایــن  در  داشــت:  اظهــار  وی 
آن هــا  از  یکــی  دریچه هــای  کــه  دارد  وجــود  بادگیــر 
بــه ایــوان واقــع در ضلــع جنوبــی خانــه و دیگــری بــه 
اتــاق ســمت راســتی ایــن ایــوان و دریچه هــای بادگیــر 
خانــه  ضلــع  همیــن  الیــه  منتهــی  اتــاق  در  نیــز   اصلــی 

قرار دارد. 
بادگیــر اصلــی مســتطیلی شــکل اســت و دو ضلــع طولــی 
آن دارای شــش دهنــه و دو ضلــع دیگــر آن چهــار دهنــه 
دارد. بــاد از طریــق دو ضلــع طولــی آن داخــل می شــود و 

ضلع هــای دیگــر آن مســدود می باشــد. 
بادگیــر واقــع در اتــاق هم جــوار تــاالر جنوبــی مســتطیل 
شــکل اســت و بــاد تنهــا از یــک دهنــه آن، یعنــی از جهــت 
شــمالی آن از طریــق چندیــن حفــره دایــره ای شــکل وارد 

اتــاق زیــر بادگیــر می شــود.
جبهــه  تــاالر  روی  بــر  موجــود،  بادگیــر  کوچک تریــن 
کــه بــاد برخــالف بادگیــر قبلــی  جنوبــی واقــع شــده اســت 
از ســمت جنــوب وارد بادگیــر شــده و بــه تــاالر می رســد. 
کــه  کــرد: وجــود ســه بادگیــر در بنــا  ایــن مســئول تصریــح 
یکــی از آن هــا دارای معمــاری خــاص و منحصربه فــردی 
محســوب  خانــه  ایــن  کم نظیــر  ویژگی هــای  از  اســت، 
می شــود. یکــی از بادگیرهــای خانــه قابــل رویــت نیســت؛ 
کــم و تــا جــداره دیــوار پشــت بــام امتــداد پیــدا  ارتفــاع آن 

کــرده اســت.
کــری نیــا افــزود: تزیینــات گچبــری در جداره هــای دور  ذا
کــه  تــا دور دیــوار حیــاط نیــز، از دیگــر ویژگی هایــی اســت 
ایــن بنــای تاریخــی را خــاص و منحصــر بــه فــرد جلــوه 

می دهــد.

خانه تاریخی »حکیم زاده« یزد به ثبت ملی رسید

کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران چهارمحــال و  مدیــر 
بختیــاری از رونمایــی کتــاب »وانــان متــاع جــان« در این 

اســتان خبــر داد.
متــاع  »وانــان  کتــاب  کــرد:  اظهــار  رییســی  قــدرت اهلل 

بختیــاری  و  چهارمحــال  در  جــان« 
بنیــاد شــهید و  کل  رونمایــی شــد. مدیــر 
بختیــاری  و  چهارمحــال  ایثارگــران  امــور 
ــان متــاع جــان«  کتــاب »وان بیــان داشــت: 
روســتای  شــهدای  زندگینامــه  شــامل 
کتــاب  یــک  قالــب  در  کــه  اســت  وانــان 
بــا اشــاره بــه  گنجانــده شــده اســت. وی 

ــا  ــا آرمان ه ــان ب ــوان و جوان ــل نوج ــنایی نس ــت آش اهمی
و زندگینامــه  شــهدای انقــالب اســالمی  ادامــه داد: ایــن 
کتــابT در راســتای ترویــج آرمان هــا، ســیره، راه و روش 
ــاع مقــدس  شــهدای انقــالب اســالمی  و هشــت ســال دف
بــرای نوجوانــان و جوانــان تهیــه شــده اســت. رییســی 

بــا اشــاره بــه اهمیــت ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت در 
جامعــه تصریــح کــرد: روســتای وانــان  30شــهید واالمقــام 
ــد در  ــا بای ــت و م ــرده اس ک ــم  ــالمی  تقدی ــالب اس ــه انق را ب
راســتای ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت در جامعــه از 

هیــچ تالشــی دریــغ نکنیــم. 
وی از برگــزاری یــادواره 30 شــهید روســتای 
گفــت: یــادواره 30 شــهید  وانــان خبــر داد و 
بــا حضــور خانواده هــای  وانــان  روســتای 
شــهدا، مــردم و مســئوالن اســتانی برگــزار 
ــا آرمان هــای ایــن  شــد و شــرکت کنندگان ب

بزرگــواران بیــش از پیــش آشــنا  شــدند.
ایثارگــران چهارمحــال  امــور  و  بنیــاد شــهید  کل  مدیــر 
بــه  عمــل  و  حفــظ  کــرد:  خاطرنشــان  بختیــاری  و 
اهــداف و آرمان هــای شــهدا، از وظایــف همــه  ماســت 
برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  مهــم  ایــن  بــه  توجــه   و 

است.منبع: فارس

کل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری خبر داد: مدیر 

کتاب »وانان متاع جان« در چهارمحال و بختیاری رونمایی از 
علمیــه  حــوزه  قرآنــی  فعالیت هــای  مســئول  کارشــناس 
گفــت: در فعالیت هــای قرآنــی بایــد بیــش از هــر  اصفهــان 
ــرا ایــن رویکــرد در  ــرد؛ زی ک ــوآوری توجــه  ــداع و ن ــه اب چیــز، ب
کــردن فرهنــگ قــرآن در میــان ســطوح مختلــف  نهادینــه 

ســنی جامعــه بســیار حایــز اهمیــت اســت.
ســیدایمان  المســلمین  و  حجــت  االســالم  
کارشــناس مســئول فعالیت هــای  مصلحــی، 
حاشــیه  در  اصفهــان  علمیــه  حــوزه  قرآنــی 
کــرد:  برگــزاری مســابقه قرآنــی مصبــاح اظهــار 
در عرصــه فعالیت هــای قرآنــی، بایــد از کمیت 
تمرکــز  و  برداریــم  گام  کیفیــت  ســمت  بــه 

کیفــی باشــد. فعالیت هــای قرآنــی بــر روی ســرمایه گذاری 
بــه  بایــد  قرآنــی،  فعالیت هــای  اجــرای  افــزود:  وی 
و  تاثیرگــذار  مــردم  عمــوم  بــرای  کــه  باشــد  گونــه ای 
مختلــف  ســنی  رده هــای  از  مخاطبــان  جــذب   باعــث 

شود.

علمیــه  حــوزه  قرآنــی  فعالیت هــای  مســئول  کارشــناس 
کــرد: در فعالیت هــای قرآنــی، بایــد بیــش  اصفهــان بیــان 
کــرد؛ زیــرا ایــن  از هــر چیــز بــه نــوآوری و ابــداع نیــز توجــه 
کــردن فرهنــگ قــرآن در میــان ســطوح  رویکــرد در نهادینــه 
 مختلــف ســنی جامعــه بســیار حایــز اهمیــت 

است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری مســابقه 
کــه توســط موسســه مهــد قــرآن  قــرآن مصبــاح 
کریــم اصفهــان و در محــل دانشــگاه علــوم 
کــرد و  پزشــکی اصفهــان برگــزار شــد، اشــاره 
یک ســری  به طبــع  قرآنــی  جلســات  گفــت: 
مقدمــات و مؤخــرات خــاص خــود را طلــب می کنــد و اینکــه 

هــر جلســه ای محاســن و معایبــی دارد.
علمیــه  حــوزه  قرآنــی  فعالیت هــای  مســئول  کارشــناس 
اصفهــان ادامــه داد: یکــی از نــکات قابــل توجــه مســابقه 
مصبــاح، برگــزاری آن در محیــط دانشــگاهی اســت.منبع: ایکنــا

7معارف و گردشگری دوشنبـــــه  3 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 99آبشارهایی در دل کویر ســـــال دوم       ݡسݒ

کارشناس مسئول فعالیت های قرآنی حوزه علمیه اصفهان:

فعالیت های قرآنی توأم با نوآوری باشد

ابالغ رأی 
به تاریخ 94/10/13 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 940660 تحت نظر است قاضی 

شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد.
خواهان: اسماعیل فناء اهلل: اصفهان، مسجد جامع، پاساژ مهدیه، فاز سوم، پالک 78، 
گالری خسرو  وکیل: شهره رضایی: اصفهان:خ بزرگمهر، ابتدای هشت بهشت شرقی ، 
روبروی داروخانه دکتر عبدالهی ، پالک 2، طبقه 2 خوانده: محمد قاسمی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه در خصوص دعوی آقای اسماعیل فناء اهلل فرزند جعفر با وکالت خانم 
شهره رضائی به طرفیت آقای محمد قاسمی فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه به میزان 
سیزده میلیون ریال موجب یک فقره چک به شماره 869881 عهده بانک سپه به انضمام 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری 
اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به 
شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین ویا ابراء ذمه خود 
به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و 
مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به 
گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از 
ناحیه خوانده / صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( 
و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای 
ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/ اصل سند/ اصول اسنادی / تجاری فوق 
االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته 
دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای 
ـ 1224 قانون  ـ 1221  ـ 1286  ـ 1284  ـ 1258  حل اختالف مصوب 1387/4/7 و مواد 1257 
و مواد 519-515-503-198-197-194- ـ 286-210-211-314 تجارت  و مواد 249  مدنی 
522 ق آ . د . م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی 
از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل 
مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
ـــ/315/000 ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی و ورودی 
دادخواست و اوراق دادخواست تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل/ 
وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه / وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند 
دعوی از تاریخ های 94/6/24 تا تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که 
حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حد خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس 
ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

دادگستری اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان    33196 / م الف

ابالغ رأی 
شماره پرونده 940728  تاریخ رسیدگی : 94/10/26  در وقت فوق العاده جلسه شعبه 33 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده 
کالسه 940728 تحت نظر است قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد.  خواهان: سعید زارع زاده به نشانی: اصفهان، خیابان 
شیخ صدوق شمالی، کوچه بهار، پالک 18 وکیل: علی شیرزاده به نشانی اصفهان: نبش 
سه راه سیمین، طبقه سوم، داروخانه سالمت خوانده: مجید تاجی زادگان به نشانی 
مجهول المکان اعالم شد. خواسته: مطالبه وجه چک در خصوص دعوی آقای سعید زارع 
زاده فرزند محمد با وکالت آقای علی شیرزاده به طرفیت آقای مجید تاجی زادگان فرزند 
فضل اله به خواسته مطالبه وجه به میزان 50/000/000 ریال موجب یک فقره چک به شماره 
1466/233131/18 مورخ 94/2/10 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تادیه با 

عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری 
در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده 
دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال 
ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و 
دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید 
باقی مانده اند فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع 
بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده / صدور آن از ناحیه شرکت 
و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و 
مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه 
وجود/ اصل سند/ اصول اسنادی / تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر 
بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب 
دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 
ـ 211-210-286- ـ 1224 قانون مدنی و مواد 249  ـ 1221  ـ 1286  ـ 1284  ـ 1258  و مواد 1257 
314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ . د . م و ماده واحده قانون 
استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ شانزده هزار تومان معادل 
160/000 ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق 
دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی / 
وکالی انتخابی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی پرداخت خسارت تاخیر تادیه / وجه 
سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید 94/2/10 تا زمان وصول 
بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حد 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 

قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ـ 33184 / م الف

ابالغ رأی 
کالسه پرونده: 940593  شماره دادنامه: 1747 به تاریخ 94/10/30 مرجع رسیدگی: شعبه 33 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حمیده ایرانی نشانی اصفهان: خ ارتش، پل حسین 
آباد، کوچه شهید جوشقانی وکیل: داوود نیک نام نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، 
نبش سید علیخان مجتمع میهن ط......)چاپ نشده بود(  خوانده : احمد دادخواه نشانی: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته   گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 

متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی شورا

در خصوص دعوی حمیده ایرانی با وکالت آقای داوود نیک نام به طرفیت احمد دادخواه 
به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق دو فقره 
سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 1ـ 612090 2ـ 017251 به مبلغ 1ـ پنج میلیون ریال 2 ـ ده 
میلیون ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه 
و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص داده مستندًا به 
مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آ د م حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته 15500 تومان هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قابل محاسبه در 
واحد اجرای احکام از تاریخ تقدیم دادخواست )94/7/15( در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس 

از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 33 ـ 33186 / م الف

ابالغ رأی 
کالسه پرونده94-99  شماره دادنامه 9447 به تاریخ 94/8/19 مرجع رسیدگی : شعبه هفتم 
شورای حل اختالف اصفهانخواهان: محسن جمشیدیان نشانی اصفهان ـ خ امام خمینی 
ـ خ امام رضا ـ کوچه شهید جمشیدیان ـ روبروی ساختمان پردیس ـ درب کرم رنگ خوانده: 
بشیر محمد دخت گرگابی نشانی: مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
به انضمام مطلق خسارات دادرسی گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذنظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای شورا درخصوص دعوی محسن جمشیدیان به طرفیت بشیر محمد دخت گرگابی به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک فقره 
سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 612023 به مبلغ پنجاه میلیون ریال و اینکه خوانده با 
اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ 
گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندًا به مواد 307 و 309 قانون تجارت و 
مواد  198 و 519 و 522 ق آ د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون بابت 
اصل خواسته و صد و ده هزار هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد 
اجرای احکام )94/1/25( در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 

درمحاکم عمومی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف     33177 / م  الف

ابالغ رأی 
کالسه پرونده 1303/94 به تاریخ 94/11/13 شماره دادنامه 2038 به تاریخ 94/11/17 مرجع 
رسیدگی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد رضا برهانی مطلق نشانی 
: اصفهان، م الله، اتوبان فرودگاه، حصه غربی، خ مشکینی، کوچه انقالب، پ 259  وکیل: 
الهام ابراهیمی نشانی: اصفهان، خ رباط سوم، جنب داروخانه آزیدهاک، ساختمان صبا 
طبقه 2 واحد 3  خوانده: 1ـ عماد زاعی نژاد 2ـ علیرضا اسماعیلی خوراسگانی نشانی مجهول 
المکان  خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء 

شورای ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای محمد رضا برهانی مطلق به طرفیت آقای 1ـ 
عماد زاغی نژاد  2ـ علیرضا اسماعیلی خوراسگانی به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال 
وجه دو فقره چک به شماره های 411380 به تاریخ 93/10/3 و 411379 به تاریخ 93/9/3 
به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و 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 ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 212 و 214 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ  د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق 
تعرفه ی قانونی و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 93/10/3ـ  
93/9/3 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان   33165 / م الف

ابالغ رأی
کالسه پرونده: 1304/94 به تاریخ 94/11/13  شماره دادنامه 2039 به تاریخ 94/11/17 
مرجع رسیدگی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: محمدرضا برهانی مطلق 
نشانی: اصفهان، م الله، اتوبان فرودگاه، حصه غربی، خ مشکینی، کوچه انقالب، پ 259  
وکیل: الهام ابراهیمی نشانی: اصفهان، خ رباط سوم، جنب داروخانه آزیدهاک، ساختمان 
صبا، طبقه 2 واحد 3 خوانده: یوسف صادقی خوراسگانی نشانی مجهول المکان  خواسته: 
مطالبه وجه چک    با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورای ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
»رای قاضی شورا«در خصوص دعوی آقای محمد رضا برهانی مطلق به طرفیت آقای 
یوسف صادقی خوراسگانی به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال وجه یک چک به 
شماره های 980662 به تاریخ 94/5/3 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 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 علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 
212 و 214 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ  د م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 285/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک های موصوف 94/5/3 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 

پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان   33166 / م الف

ابالغ رأی
کالسه پرونده 94-552 شماره دادنامه 680-679 به تاریخ 94/7/20  مرجع رسیدگی 
شعبه هفده شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: رسول صادقی نشانی: اصفهان، 
خ کاشانی، روبروی بیمارستان کاشانی، شرکت کاوشگر رایانه  خوانده: خداداد فرامرزی 
موگویی نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه   با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نماید.»رای قاضی شورا«دعوی رسول صادقی  بطرفیت خداداد فرامرزی موگویی 
بخواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال وجه چک شماره 800514  مورخ 
90/12/27 عهده بانک کشاورزی شعبه خمینی شهر به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با توجه به بقای اصول مستندات 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 این که خوانده با توجه به ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه نشر آگهی مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تأخیر و تادیه از تاریخ سررسید 90/12/27 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باشد. ضمنًا با توجه به اینکه خواهان از درخواست خود دائر بر صدور 
رای تأمین خواسته اعالم انصراف نموده اند لذا شورا با تکلیفی مواجه نیست و قرار رد 

درخواست صادر می گردد. 
قاضی شعبه هفده شورای حل اختالف اصفهان ـ جمشید شیروانی

  33170 / م الف



گامتاایجاداعتمادبهنفس 5
درنوجوانان

از  کــه  دارم  چهارده ســاله ای  پســر  فرزنــد 
لطفــا  نیســت.  برخــوردار  کافــی  اعتمادبه نفــس 
کنــم تــا  کــه چگونــه بــا وی رفتــار  کنیــد  راهنمایــی ام 

شــود؟ اعتمادبه نفســش  تقویــت  باعــث 
پــاداش  خــود  نوجــوان  مثبــت  رفتارهــای  بــه   .1
و  مســئولیت  داشــتن  بــه  را  نوجــوان  دهیــد. 
کــه وی در  ــی  کنیــد. زمان مســئولیت پذیری تشــویق 
کارهایــش مســئوالنه رفتــار می کنــد  برابــر وظایــف و 
و  بی توجهی هــا  مقابــل  در  و  کنیــد  تحســین  را  او 
گاه  آ رفتــارش  پیامدهــای  از  را  او  اهمال کاری هــا، 

کنیــد.
را  خــود  نوجــوان  توانمندی هــای  و  مهارت هــا 
شــرایط  آوردن  فراهــم  بــا  )البتــه  دهیــد  افزایــش 
در  کــه  بخواهیــد  او  از  و  مناســب(  آمــوزش 
در  را  توانمندی هــا  ایــن  مختلــف  موقعیت هــای 
کیــد  تا کلــی  طــور  بــه  دهــد.  قــرار  نمایــش  معــرض 
بیشــتر بــر نقــاط مثبــت و توانمندی هــای او بکنیــد تــا 
از ایــن طریــق عــزت نفــس فرزندتــان افزایــش یابــد.
ــی  ــود را همراه ــوان خ ــی نوج ــد هویت یاب 2. در فرآین
وی  برداشــت  نتیجــه  در  نوجــوان،  هویــت  کنیــد. 
همچنیــن  و  داراســت  کــه  خصوصیاتــی  و  خــود  از 
دســت  بــه  اطرافیــان  از  کــه  ارزش هایــی  طریــق  از 
گفتــه  مــی آورد و در اصطــاح بــه آن همانندســازی 
کــه برداشــت  می شــود، شــکل می گیــرد. از آنجایــی 
اســت  از خویــش، حاصــل تصویــر ذهنــی  نوجــوان 
ذهنــی  تصویــر  ایــن  و  ســاخته  خــود  از  وی  کــه 
ــی( او و  ــا منف ــت ی ــای )مثب ــر خودگویی ه ــت تاثی تح
کــه نوجــوان از خــود دارد، توصیــه  قضاوتــی اســت 
کننــد  کمــک  نوجوانــان  بــه  والدیــن  کــه  می شــود 
ذهــن  در  خــود،  از  منطقــی  و  مثبــت  تصویــری  تــا 
ــر تغییــر و تحــوالت  بپرورانــد. در دوره نوجوانــی در اث
جنبه هــای مختلــف، عمومــا نوجوانــان بــه اظهــارات 
کمــک  و خودگویی هــای منفــی از خــود می پردازنــد. 
والدیــن بــه نوجــوان بــرای ترمیــم ایــن ســاختارها 
بررســی دقیــق  و  از خــود  و قضاوت هــای شــناختی 
توانایی هــا و ویژگی هــای مثبــت، در پــرورش عــزت 

نفــس آن هــا تاثیــر مطلوبــی دارد.
3. از انتقادهــای تنــد و خشــن، بــه فرزنــد نوجــوان 
گوشــزد  کــردن از نوجــوان و  خــود بپرهیزیــد. انتقــاد 
کــردن رفتارهــای منفــی، در ســطح مطلــوب، اقدامــی 
کاهــش رفتارهــای  کــه باعــث   مناســب اســت؛ چــرا 
مطلــوب  رفتارهــای  خ  نــر افزایــش  و  نامطلــوب 
اشــتباهات  کــه  آمــوزش دهیــد  بــه آن هــا  می شــود. 

خــود را شــناخته و از آن هــا عبــرت بگیرنــد.
از  ســازنده تر  و  موثرتــر  ســودمند  انتقــاد  همیشــه 
رفتــار  ایــن نحــوه  زیــرا  اســت؛  تیــز  و  تنــد  انتقــادات 
مســئولیت پذیــری نوجوانــان را افزایــش می دهــد و 
گرفتــن آن هــا از اشتباهاتشــان می گــردد.  باعــث درس 
کــه نوجوانتــان دچــار اشــتباه می شــود، بــه او  زمانــی 
کنــد و ســپس بــا  کنیــد تــا مشــکل را شناســایی  کمــک 
کمــک هــم بــرای حــل ایــن مشــکل از روش »بــارش 
نوعــی  مغــزی«،  »بــارش  کنیــد.  اســتفاده  مغــزی« 
کــه در آن انــواع راه حل هــا در  روش حــل مســئله اســت 
گرفتــه شــده و ســپس بهتریــن راه حــل انتخــاب  نظــر 
کمــک خواهــد  می شــود. ایــن روش بــه فرزنــد شــما 
تغییــرات مثبــت و اساســی در زندگــی خــود  تــا  کــرد 

کننــد. ایجــاد 
ــه نوجــوان خــود اجــازه تصمیم گیــری مســتقانه  4. ب
بدهیــد. بــه نوجــوان خــود اعتمــاد داشــته باشــید و 
گاهی هــای الزم، بــه او ایــن  بعــد از ارایــه اطاعــات و آ
کــه در امــور مختلــف تصمیم گیــری  فرصــت را بدهیــد 
کنــد؛ ســپس در برابــر تصمیمــات مثبــت او را تشــویق 
تنبیــه  را  او  نادرســت  تصمیمــات  ازای  در  و  کنیــد 
نکنیــد؛ بلکــه اجــازه دهیــد بــا مشــکات مواجــه شــود 

کنــد.  و خــودش مشــکاتش را حــل 
تصمیــم  آن هــا  بــرای  کــه  اســت  ایــن  مهــم  نکتــه 
کنیــد  یــاری  را  آنــان  راه،  ایــن  در  تنهــا  و  نگیریــد 
نوجــوان  از  دادنــد،  انجــام  اشــتباهی  اقــدام  گــر  ا و 
کــه  اشــتباهی  از  دهیــد  اجــازه  امــا  کنیــد؛  حمایــت 
بگیــرد.  درس  شــده،  آن  بــروز  باعــث  خــودش 
از  تصمیم گیــری،  فراینــد  در  یافتــن  مهــارت 
نوجوانــان نفــس  عــزت  تقویــت  در  موثــر   عوامــل 

 است.
را  صحیــح  هدف گــذاری  خــود  نوجــوان  بــه   .5
خــود  نوجــوان  بــه  اینکــه  بــر  عــاوه  بیاموزیــد. 
می آموزیــد چگونــه اهــداف منطقــی و واقع بینانــه و در 
حــد تــوان خــود را تعییــن کنــد، او را در رســیدن بــه ایــن 
اهــداف حمایــت و راهنمایــی کنیــد. بــرای ایــن منظور 
کنیــد و ببینیــد اهــداف مــورد  ــا نوجوانتــان مشــورت  ب

عاقــه او چــه هســتند؟
را  او  اســتعدادهای  و  توانایی هــا  دیگــر  طــرف  از   
همــکاری  بــا  ســپس  و  کنیــد  بررســی  و  ارزیابــی 
و  عایــق  و  اهــداف  ایــن  بیــن  آیــا  ببینــد  هــم 
دارد  وجــود  الزم  تناســب  و  هماهنگــی  اســتعدادها 
می توانــد  شــما  نوجــوان  طریــق  ایــن  از  خیــر؟  یــا 
و  شــود  قایــل  تمایــز  غیرممکــن  و  ممکــن  بیــن 
خــود شــرایط  بــه  نســبت  واقع بینانه تــر   دیدگاهــی 

 پیدا کند. 
ترفیــع  در  موثــری  و  مثبــت  بســیار  تاثیــر  گام،  ایــن 

نــدارد. نوجــوان  نفــس  عــزت  ســطح 

روانشناسی 

مغزمصنوعی
برایمعلوالنساختهشد

ــتی  کاش ــل  ــی قاب ــز مصنوع ــی، مغ ــروه تحقیقات گ ــک    ی
کــه افــراد معلــول را قــادر بــه حرکــت  در بــدن ســاخته انــد 
کــه  کوچــک  کــه ایــن الکتــرود  می کنــد. آن هــا امیدوارنــد 
کبریــت اســت، بتوانــد تــا ســال ۲۰۱۷  بــه انــدازه قوطــی 

کنــد. کمــک  بــه اشــخاص قطــع نخــاع شــده، 
ایــن ابــزار از طریــق خــون و تزریــق وریــدی بــه بــدن 
بیمــار وارد می شــود و ســپس شــروع بــه ایجــاد ســیگنال 
حرکــت  کنتــرل  بــرای  کــه  ســیگنال هایی  می کنــد؛ 
ضــروری هســتند. ایــن ارتبــاط دهنــده انســان و ماشــین 
شــبیه قلــب مصنوعــی اســت؛ در قلــب مصنوعــی، بایــد 
کمــک  قلــب از طریــق ســرخرگ ها بــه فعالیــت بــدن 
ــان خواهــد  کــه میزب ــزار ایــن مغــز اســت  کنــد؛ در ایــن اب

ــود. ب
بــرای ســاخت ایــن ابــزار، ۳۹ دانشــمند از ۱۶ دپارتمــان 
در دانشــگاه ملبــورن اســترالیا بــا هــم همــکاری داشــتند 
نشــریه در  را  خــود  یافته هــای  نتایــج  درنهایــت   و 

 Nature Biotechnology منتشر کردند.
گفــت: مــا  تومــاس اوکســلی، از محققــان ایــن پــروژه 
کــه  موفــق بــه ســاخت اولیــن ابــزار غیرتهاجمــی  شــدیم 
بــه درون رگ تزریــق و وارد بــدن می شــود. ایــن ابــزار بــه 
کمــک می کنــد. مغــز می رســد و بــه بیمــار بــرای حرکــت 
کــه  بیمارانــی  بــه  کــه  اســت  ایــن  محققــان  هــدف 
ایــن  دهنــد.  حرکــت  امــکان  هســتند،  معلــول  کامــا 
ابــزار ســیگنال ها را بــه فرمان هــای الکتریکــی تبدیــل 
می کنــد و آن هــا را بــه ســوی اندام هــای مختلــف بــدن 
ارســال می کنــد. ایــن ابــزار یــک نــوع نخــاع مصنوعــی 

اســت.
ایــن  روی  پیش بالینــی  آزمون هــای  حاضــر  حــال  در 
ــر  ــه منتش ــن مقال ــج آن در ای ــه نتای ک ــده  ــام ش ــزار انج اب

شده اســت.
گوســفند هســتند  محققان در حال انجام آزمایش روی 
تــا نشــان دهنــد ایــن ابــزار می توانــد ســیگنال های بــا 

کنــد.  کورتکــس ایجــاد  کیفیتــی از بخــش 
کاشــت  ایــن ابــزار بــدون نیــاز بــه جراحــی، دوبــاره قابــل 
در بــدن اســت.نتایج اولیــه نشــان می دهــد ایــن ابــزار 
ــه  ــدون اینک ــرد ب ک ــتفاده  ــدت اس ــی م ــوان طوالن را می ت

کنــد.  مشــکلی ایجــاد 

علمی

وضعیتآبوهوا
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غذایــی  رژیــم  نــوع  بیمــاران،  رایــج  بســیار  ســؤاالت  از  یکــی 
ــاره  ــرای بیماری شــان اســت. واقعیــت ایــن اســت درب مناســب ب
بیماری هــای تیروئیــد، رژیــم خیلــی اهمیــت نــدارد و فقــط مــوارد 
کــه توجــه بــه آن هــا اهمیــت دارد و  خــاص و محــدودی اســت 
کنــد. خوانــدن ایــن چنــد ســطر می توانــد بــه ایــن موضــوع کمــک 
بــرای  مــاده مغــذی  کــه مهم تریــن  اســت  ایــن  اصلــی  نکتــه   
ســاخته شــدن هورمون هــای تیروئیــد، یــد اســت. یــد، عنصــری 
کــه بــه صــورت نمــک در دریــا به وفــور موجــود اســت. از  اســت 
ک  گرفتــه بــود، خــا ــا فــرا  گذشــته تمــام زمیــن را دری کــه در  آنجــا 
گیاهــان  خشــکی های نزدیــک دریــا نیــز یــد دارد و بــدن تمــام 
ک بــه دســت می آیــد، حــاوی  کــه غذایشــان از خــا و جانــوران 
ــداران دریایــی، بســیار  ــدن جان ــد موجــود در ب ــد اســت . البتــه ی ی
زیادتــر اســت؛ زیــرا خشــکی ها طــی ســالیان متمــادی از یــد تخلیــه 
ــیار  ــد بس ــتند، ی ــا هس ــه دور از دری ک ــق  ــی مناط ــده اند و در برخ ش
کــه غذاهــای دریایــی  ناچیــز اســت. بــه ایــن ترتیــب واضــح اســت 

و نمــک، حــاوی یــد خوبــی هســتند و از طــرف دیگــر مــواد غذایــی 
ــا تهیــه می شــوند،  گیاهــان و جانــداران در نقــاط دور از دری کــه از 

کافــی ندارنــد.  یــد 
کمبــود یــد مــواد غذایــی در ســال های نســبتا دور، علــت اصلــی 
بــوده اســت. در  ایــران  کــم کاری تیروئیــد در  گواتــر و  بیمــاری 
و  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  برنامه ریــزی  اخیــر،  ســال های 
کــی موجــود در  همــکاری ایــران منجــر شــد تمــام نمک هــای خورا
فروشــگاه ها بــا مقــدار کمــی  یــد غنی شــوند ؛ بنابرایــن دردهه های 
خ می دهــد.  کــم ر گواتــر ناشــی از آن بســیار  کمبــود یــد و  اخیــر، 
تــاش  ایــن  به رغــم  کــه  اســت  ایــن  اساســی  و  جالــب  نکتــه 
نمک هــای  کــه  بهانــه  ایــن  بــا  ســودجو  عــده ای  بین المللــی، 
یــد دار دارای عارضــه هســتند، مــردم را بــه خــوردن انواعــی از 
نمــک غنی نشــده، مثــل ســنگ نمــک ترغیــب می کننــد. ایــن 
ــاردار نمک هــای  کــه خانم هــای ب ــر می شــود  مشــکل زمانــی بدت
ــوند.  ــوارض آن می ش ــد و ع ــود ی کمب ــار  ــد و دچ ــه می خورن متفرق

و  دارنــد  یــد  بــه  زیــادی  نیــاز  بــاردار،  بدانیــم خانم هــای  بایــد 
در  موجــود  معمولــی  نمک هــای  و  دریایــی  غذاهــای  خــوردن 
ــلغم  ــم، ش کل ــتند.  ــی هس کاف ــور  ــن منظ ــرای ای ــوپر مارکت ها ب س
ــه  ک ــرب ســیاه و هم خانواده هایشــان، دارای مــاده ای هســتند  ت
گــر ایــن مــواد خیلــی زیــاد مصــرف  کنــد. ا می توانــد یــد را دفــع 
ــر  گوات ــد و  ــم کاری تیروئی ک ــار  ــاران دچ ــت بیم ــن اس ــوند، ممک ش
کــه خــوردن  و تشــدید بیمــاری شــوند. نکتــه مهــم ایــن اســت 
ایــن مــواد بــا مقادیــر محــدود و معقــول مشــکل ایجــاد نمی کنــد 
و نبایــد بیمــاران را بــه کلــی از خــوردن مــواد غذایــی مفیــد محــروم 
کــه بیماری هــای تیروئیــد  کنیــم.  موضــوع مهــم دیگــر ایــن اســت 
ــل  ــا مث ــن بیماری ه ــواع ای ــی از ان ــاره برخ ــتند و درب ــف هس مختل
توده هــای خوش خیــم و بدخیــم و نیــز بیمــاری پــرکاری تیروئیــد 
گواترهــا و  هیچ گونــه رژیــم خاصــی تاثیــر نــدارد و فقــط دربــاره 

کم کاری هــا، بــه رعایــت رژیــم مختصــری نیــاز اســت.
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صرفه جویــی در مصــرف انــرژی کــه روزگاری متهــم بــه ایــن بــود 
کــه »دوز و کلــک« بی مــورد دوســت داران محیــط زیســت اســت، 
حــاال یکــی از اهــداف اصلــی انســان ها در هرجــای جهــان اســت! 
دانــش چگونگــی صرفه  جویــی در مصــرف انــرژی در جهانــی 
کــه هزینه هــای انــرژی روزبــه روز افزایــش می یابــد، عــاوه بــر 
را  زندگــی  می  توانــد  هزینه هــا،  در  در  چشــمگیر  صرفه جویــی 

کنــد. ســاده تر و بهتــر 
پنجرهها

به هــدر  پنجره  هــا  از طریــق  شــما  انــرژی درون خانــه  بیشــتر 
کــه فقــط یــک  کــه پنجره  هایــی  مــی  رود؛ صرفــا بــه ایــن دلیــل 
از دمــای  بیــرون  نگه داشــتن دمــای  در جــدا  دارنــد،  شیشــه 
درون خانــه، بســیار بــد عمــل می کننــد و اغلــب لبه  هــای پنجــره 
ج را بــه داخــل  کــه اجــازه نفــوذ هــوای خــار نیــز درزهایــی دارنــد 
کــردن پنجره  هــای قدیمــی  بــا پنجره  هــای  می دهند.جایگزیــن 
هزینه هــای  می توانــد  چشــمگیری  به طــور  جــداره«،  »دو 
شــما  ایــن  بــر  عــاوه  دهــد؛  کاهــش  را  شــما  انــرژی  قبــوض 
کــه  کنیــد  تعمیــر  به گونــه ای  را  پنجره  هایتــان  می  توانیــد 
کاهــش یابــد. همین طــور می  توانیــد در طــول  هدررفتــن انــرژی 
ــا  ــد ت کنی ــتفاده  ــم اس ــای ضخی ــاعات روز از پرده  ه ــن س گرم  تری
کاهــش  کــه از پنجــره بــه داخــل نفــوذ می  کنــد را  گرمایــی  مقــدار 

دهیــد. قــرار دادن پنجره هــای تــوری دار 
اســتراتژیک،  و  حرفــه  ای  طــور  بــه 

گــرم  اتاق  هــای  در  می  توانــد 
خانه  تــان هــوا را به طــور موثــری 

بــه جریــان اندازد و نیاز شــما 
را  مطبــوع  تهویــه  بــه 
کاهــش دهــد. جایگزیــن 

کــردن پنجره  هــای قدیمی 
جــداره  دو  پنجره  هــای   بــا 
انــرژی  قبــوض  هزینه هــای 

می دهــد. کاهــش  را  شــما 

درآشپزخانه
صــورت  انــرژی  مصــرف  بیشــترین  معمــوال  آشــپزخانه  در 
بیشــترین  می توانیــد  آشــپزخانه،  همیــن  در  امــا  می گیــرد؛ 
صرفه جویــی در مصــرف انــرژی را هــم داشــته باشــید. پیــش از 
هــر چیــر، مــوارد اســتفاده انــرژی و عــادات خودتان در آشــپزخانه 
کنید:آیــا معمــوال وســایل آشــپزخانه را روشــن و در  را ارزیابــی 
کار می  گذاریــد؟ آیــا وســایل بــزرگ برقــی آشــپزخانه تان  حــال 
)یخچــال، ماشــین لباس شــویی، ماشــین ظرف شــویی و...( از 
کــه به نــدرت اســتفاده  انــواع کم مصــرف هســتند؟ وســایل برقــی 

می کنیــد، همیشــه در پریــز هســتند؟
و بسیاری موارد از این دست...

پیشنهادمیکنیم:
ماهیتابه ها و ظرف هایتان را روی اجاق روشن رها نکنید.

کم مصــرف تعویــض  وســایل برقــی آشــپزخانه تان را بــا انــواع 
کــه نیــاز اســت، فــر خــود را قبــل از شــروع  کنید.فقــط در مــواردی 
ــویی  ــویی و لباس ش ــین ظرف ش ــد.از ماش کنی ــرم  گ ــتفاده  به اس
کــه پــر از ظــرف یــا لباس باشــد. خــود فقــط وقتــی اســتفاده کنیــد 
از  دســت،  بــا  لباس هــا  و  ظرف هــا  شست وشــوی  به جــای 

کنیــد.  اســتفاده  لباس شــویی  و  ظرف شــویی  ماشــین 
کمتــر از  مصــرف آب ایــن دســتگاه ها به شــکلی باورنکردنــی، 

دســت  بــا  ایــن شست وشــو  گــر  ا امــا  اســت؛ 
امــکان را نداریــد ســعی 
ــا  ــان را ب ــد: ظرف هایت کنی
و  غلیــظ  ظرف شــویی  مایــع 
آب ولــرم بشــویید. شســتن 
بســیار  آب  بــا  ظرف هــا 
داغ، عــاوه بــر اینکــه بــرای 
اســت،  مضــر  پوســت تان 
نیازمنــد انــرژی زیــادی بــرای 

اســت. آب  کــردن  گــرم 

صرفهجوییانرژیدرخانه
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زیــادی  تعــداد  تجمــع  روبــه رو  تصویــر   در 
بــرای  برکــه  کنــار  در  را  عشــق  غ  مــر
عشــق،  غ  مــر می بینیــد.  آب  نوشــیدن 
طوطــی.  نــژاد  از  اهلــی  پرنده ای ســت 
همچــون  پرنــده،  ایــن  اصلــی  وطــن 
از طوطی ســانان دیگــر، ســرزمین  بســیاری 
استرالیاســت. زیست شناســی بــه نــام »جــان 
کــرد  ج  گولــد«، ایــن پرنــده را از اســترالیا خــار
بــرای  تقاضــا  مــوج  بــرد.  انگلســتان  بــه  و 
کشــتی های  تــا  شــد  موجــب  پرنــده  ایــن 
کار انتقــال ایــن پرنــدگان  زیــادی دســت بــه 
و  هلنــد  انگلســتان،  مخصوصــا  اروپــا،  بــه 
عشــق ها  غ  مــر کشــتی ها،  بزننــد.  بلژیــک 
را در دســته های چنــد ده هزارتایــی حمــل 
هفتــه ای  چنــد  ســفر  طــول  در  می کردنــد. 
فقــط تعــداد اندکــی از آنــان ســالم بــه اروپــا 
می رســیدند. بــه زودی ایــن پرنــده، اهلــی 
دنیــا  تمــام  بــه  انگلســتان  از طریــق  و  شــد 
زیــادی  عاقــه  عشــق،  غ  شــد. مــر منتقــل 
ــا آدمــی دارد و قــادر بــه  بــه همبــازی شــدن ب
اســت.  و ســوت زدن  تقلیــد محــدود صــدا 
غ عشــق، خیلــی زود اهلــی می شــود و بــه  مــر
خانــه خــو می گیــرد. می تــوان بــه آن یــاد داد 

بنشــیند. انگشــت  روی  کــه 

عکسنوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
مغز مصنوعی برای معلوالن...

-« حدیث روز  »-

قال علی علیه السالم:
ِة؛ وّیَ ِة ِمن َسالَمِة الّطَ ّیَ ُحسُن الّنِ

نّیت خوب، برخاسته از سالمت درون است.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص   92، ح 1601
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