
چهار شنبه 26 اسفندماه 1394  ||  6 جمادی الثانی 1437  ||  16 مارس 2016  ||  شماره 118  ||  سال دوم  ||   قیمت : 500 تومان Eskimia.ir     ||     Esfahan.Kimia@gmail.com

وزنامه ای برای همه ر

روحانی: 
باید همه شرایط برای ورزش 

بانوان فراهم شود

والیتی:

حزب اهلل ؛ مایه افتخار امت 
اسالمی و جامعه عرب

62

گانه                            اولویت های سه 
بــرای دولــت  اســامی  انقــاب  کــه رهبــر معظــم  از وظایفــی 
کــه در  بــه عنــوان اولویــت بــر شــمردند اقتصــاد مقاومتــی بــود 
شــماره قبــل اجمــاال بــه آن پرداختــه شــد اولویــت دیگــر ادامــه 
کــه مســئوالن بایــد همــت و  کشــور اســت  پــر شــتاب علمــی 
کننــد و راه را بــرای رشــد و توســعه جوانــان  گــذاری  ســرمایه 
ــه آن  کننــد و زمینــه رشــد وســرعت بخشــیدن ب کشــور فراهــم 
کــردن تیــغ  کنــد  کــه عــاوه بــر  را وظیفــه ای انقابــی بداننــد 
دشــمن و ایجــاد ســد در مقابــل نفــوذ او،  مــی توانــد از فــرار 
کنــد  کمــک  کشــور  مغزهــا و مانــدگاری علمــا و دانشــمندان در 
کشــور  و راه را بــرای اســتقال وارتقــاء جایــگاه علمــی و فنــاوری 
کشــور را پاســخ  کنــد نیــاز هــای علمــی مــردم و  عزیزمــان بــاز 
کــه  گفتنــی اســت  گویــد و در واقــع راه نفــوذ دشــمن را ببنــدد 
کــه بــه بهانــه  یکــی از راه هــای نفــوذ دشــمن از راه علمــی اســت 
انتقــال علــم و فنــاوری ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد پــس بایــد 
کمتریــن نیــاز علمــی را بــه بیگانــگان  کــه  بــه ســمتی برویــم 
بیــرون  از  را  علــم  بایــد  گزیــر  نا کــه  آنجــا  و  باشــیم  داشــته 
کفــر نتوانــد بــه  کــه دنیــای  کنیــم در ســطحی باشــیم  دریافــت 
کنــد و بــه اهــداف نــا مقــدس  ایــن بهانــه از ایــن مســیر راه بــاز 
کــه دشــمن  اهــرم سیاســی را یکــی  خــود دســت یابدهمچنانــی 
از  دانــد  کشــورمی  بــه  رســانی  آســیب  و  نفــوذ  راهکارهــای  از 
کاربــرد را انتظــار  اهــرم هــای اقتصــادی و علمــی نیــز همیــن 
دارد چنانچــه تفرقــه افکنــی، ترویــج نظریــه جدایــی دیــن از 
کــردن جامعــه به اصــول غربی  سیاســت، تــاش بــرای وابســته 
کــردن آرمــان هــای انقــاب اســامی و  کــم رنــگ  مدرنیتــه، 
تــاش در جهــت منــزوی نشــان دادن ایــران در دنیــا؛ از جملــه 
کــه دشــمنان بــرای آســیب و نفــوذ بــه شــئون  راه هایــی اســت 
و  کمبودهــا  از  گیــرد،  مــی  و  گرفتــه  کار  بــه  کشــور  مختلــف 
نیازهــای اقتصــادی و علمــی نیــز همیــن بهــره را خواهــد بــرد .
تهاجــم  روی  بــر  دشــمن  گســترده  فعالیــت  و  کار  یقیــن  بــه 
بــه  نفــوذ  بــرای  دشــمن  راهــکار  تریــن  مهــم  فرهنگــی 
کــه مقــام معظــم رهبــری حضــرت  ــذا همانگونــه  کشوراســت ل
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استاندار اصفهان:

 استاندار چهارمحال و بختیاری:

تغییرات عجیب در برنامه های رسانه ملی

کیفیت و قیمت نان ثبات ندارد
گوشــت  بــه همــراه برنــج،  نــان  اینکــه  بــه  بــا توجــه 
اســت  کشــور  ک  خــورا اصلــی  اقــام  از  ســفید  و  قرمــز 
دارد.  اهمیــت  بســیار  نیــز  آن  تولیــد  کیفیــت   بهبــود 
انجمن هــای  سراســری  کانــون  رییــس  اعتقــاد  بــه 
کیفیــت  کشــور، مــردم از  کارگــران نانوایی هــای  صنفــی 
عنــوان  بــه  ســیما  و  صــدا  کــه  ندارنــد  گاهــی  آ نــان 
بررســی  دقــت  بــا  را  ع  موضــو ایــن  بایــد  ملــی  رســانه 
کــرد:  کنــد. علــی یزدانــی بــا بیــان مطلــب فــوق اظهــار 
ــام  ــفید از اق ــز و س ــت قرم گوش ــج،  ــراه برن ــه هم ــان ب ن
کیفیــت تولیــد  کــه بهبــود  کشــور اســت  ک  اصلــی خــورا
کیفیــت  آن بســیار اهمیــت دارد. وی افــزود: مــردم از 
گاهــی خوبــی ندارنــد؛ زیــرا اطــاع رســانی درســتی  نــان آ
در ایــن زمینــه نشــده اســت؛ بنابرایــن صــدا و ســیما 
گیــر، بایــد بــا دعــوت از  بــه عنــوان رســانه ملــی و فرا
را  ع  موضــو ایــن  کارشناســان  ســایر  و  تولیدکننــدگان 
کانــون انجمــن صنفــی  کنــد. رییــس  بــا دقــت بررســی 
کــرد:  کارگــران نانوایی هــای اســتان اصفهــان تصریــح 
بازرســی نهادهــای قانونــی ماننــد ســازمان تعزیــرات 
کیفیــت  بــر  نانوایی هــا  صنــف  حتــی  یــا  حکومتــی 
کافــی نمی دانــم و بایــد ایــن امــر  پخــت نانوایی هــا را 
گنــدم  کیفیــت  ــا بیــان اینکــه  ــی ب تقویــت شــود. یزدان
و آرد وارداتــی در حــال حاضــر خــوب اســت، تصریــح 
خ نــان را افزایــش نداد؛بلکــه در ســال  کــرد: دولــت، نــر
جــاری بــه نانوایی هــا اختیــار داد تــا 20درصــد از آرد 
کننــد و تامیــن  مــورد نیــاز خــود را بــه صــورت آزاد تهیــه 
باقــی آن بــر عهــده دولــت باشــد. وی ادامــه داد: پــس 
کــه نــان در  از اعمــال ایــن سیاســت، شــاهد هســتیم 

خ ثابتــی نــدارد؛... ســطح شــهر نــر



اولویت های سه گانه                           

ادامه از صفحه یک: 
کــه دشــمن درصــدد نفــوذ  کیــد فرموده انــد  بارهــا تا
ــه  کشــور مــا و آســیب رســاندن ب ــی  ــه فرهنــگ متعال ب
ســرمایه گذاری های  نیــز،  راه  ایــن  در  می باشــد.  آن 
کــرده و بیشــتر چشــم امیــدش بــرای رخنــه  فراوانــی 
کشــور، همیــن راه فرهنگــی اســت   بــه شــئون مختلــف 
بــه  و  غربــی  روش  و  ســبک  بــه  آمــوزش  راه  از  کــه 
اســامی  آموزشــی  نظــام  سیســتم  رانــدن  حاشــیه 
کــردن  جایگزیــن  و  الهــی  ارزش هــای  تضعیــف 
کــز علمــی  کــم بــر غــرب، نفــوذ بــه مرا ارزش هــای حا
حوزه هــای  و  دانشــگاه ها  مثــل  کشــور،  فرهنگــی   و 
علمیــه، ترویــج ُمــد و اعتقــادات غیراســامی، تغییــر 
ایجــاد  و  مــردم  اجتماعــی  و  فرهنگــی  ارزش هــای 
مــردم  دینــی  اعتقــادات  و  افــکار  در  تردیــد  و  شــک 
به ویــژه جوانــان بــه انجــام می رســاند و ایــن بخشــی 
جمهــوری  مقــدس  نظــام  دشــمنان  تاش هــای  از 
کــردن  کشــور و سســت  اســامی  ایــران بــرای نفــوذ بــه 
دیگــر  ســوی  از  اســت.  مــردم   فرهنگــی   پایه هــای 
نفــوذ بــه کشــور از طریــق اجتماعــی  نیــز، بخشــی دیگر 
ایــران اســامی  بــه  بــرای رخنــه  تــاش دشــمنان  از 
گســترش  طریــق  از  دشــمن  کــه   می شــود   قلمــداد 
نیــز  و  اقتصــادی  و  اجتماعــی  اخاقــی،  فســاد های 
ترویــج انــواع مــواد مخــدر، به ویــژه در بیــن جوانــان  
کــردن بنیــان خانواده هــا و شکســتن  ســعی در ویــران 

کشــور دارد. حرمت هــای اجتماعــی موجــود در 
مأیــوس  درصــدد  دشــمن  کــه  کــرد  اضافــه  بایــد 
روحیــه  ســلب  و  آینــده  بــه  نســبت  جوانــان  کــردن 
ایثــار، جهــاد، شــهادت طلبی و غیــرت دینــی و ملــی 
ــه ارکان  ــا از ایــن طریــق، امــکان نفــوذ ب نیــز هســت ت
کنــد و بــه اهــداف خــود  اجتماعــی مملکــت را پیــدا 
نزدیــک شــود و از طرفــی دشــمن در تــاش اســت تــا 
کارآیــی نظــام بــه دلیــل مشــکات  بــا  القــای عــدم 
موجــود، خشــن نشــان دادن چهــره اســام از طریــق 
گروه هــای تکفیــری تروریســتی  ایجــاد و حمایــت از 
ماننــد داعــش، جدایــی مــردم از روحانیــت، غافــل 
کــردن مــردم از مبانــی فکــری و عملی امــام راحل و نیز 
کــردن تفاوت هــای  مقــام معظــم رهبــری و برجســته 
اقــوام و مذاهــب موجــود   قومــی  و مذهبــی در بیــن 
را  نفــوذ  راه  آن،  از  کــردن  بهره بــرداری  و  کشــور  در 
ســودجویانه  بــه مطامــع  و  کنــد  خــود همــوار  بــرای 
و  دولتمــردان  کــه  اینجاســت  یــازد.  دســت  خــود 
کشــور مســئولیتی بــس ســنگین دارنــد  برنامه ریــزان 
کننــد  کــه بایــد بــه عنــوان یــک اولویــت بــه آن توجــه 
و  بصیــرت  بــا  و  نشــوند  غافــل  آن  از  لحظــه ای  و 

ببندنــد. نفــوذ دشــمن  بــر  را  راه  شــناخت 

یادداشت سردبیر

والیتی:
حزب اهلل ؛ مایه افتخار امت 

اسالمی و جامعه عرب 
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
در  روســیه  نیروهــای  تقلیــل  گفــت:  نظــام  مصلحــت 
ایــران،  بیــن  همــکاری  کلیــت  در  تغییــری  ســوریه 
حــزب اهلل  ماننــد  متحــد  نیروهــای  و  ســوریه  روســیه، 
کبــر  کیمیــای وطــن ، علــی ا گــزارش  نخواهــد داد.بــه 
مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  والیتــی 
تشــخیص مصلحــت نظــام در حاشــیه دیــدار بــا فیصــل 
مقــداد قائــم مقــام وزیــر خارجــه ســوریه در پاســخ بــه 
ــو و  ــرات ژن ک ــه مذا ــا توجــه ب ــر اینکــه ب پرسشــی مبنــی ب
کــه  گفتــه می شــود  خــروج نیروهــای روســیه از ســوریه، 
قــرار اســت نیروهــای ایرانــی جایگزیــن نیروهای روســیه 
گفــت: آنچــه در  شــوند، آیــا ایــن موضــوع صحــت دارد؟ 
اخبــار دربــاره تقلیــل نیروهــای روســیه در ســوریه منتشــر 
همکاری هــای  کلیــت  در  تغییــری  حقیقــت  در  شــده 
بیــن ایــران، روســیه، ســوریه و نیروهــای متحــد ماننــد 
کــرد. وی ادامــه داد: روس هــا  حــزب اهلل لبنــان نخواهــد 
را  خودشــان  پایگاه هــای  اینکــه  در  کرده انــد  کیــد  تا
پیــدا  تقلیــل  اســت  ممکــن  هوایــی  نیــروی  و  دارنــد 
کنــد؛ امــا حســب مــورد بــر اســاس برداشــت مــا هــر جــا 
الزم باشــد روس هــا مجــددا در ایــن مبــارزه بســیار مهــم 
علیــه تروریســت ها شــرکت می کننــد و هرجــا الزم باشــد 
ــا  ــه م ک ــت  ــزی اس ــن چی ــد و ای ــدید می کنن ــارزه را تش مب
پوتیــن  آقــای  از جملــه  بلندپایــه روســیه  از مســئوالن 
شــنیده ایم. رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع 
لــذا بــا توجــه بــه  تشــخیص مصلحــت نظــام افــزود: 
ضــد  جبهــه  در  ســوریه  متحــد  نیروهــای  پیشــرفت 
ــد  ــو بای ــرات ژن ک تروریســتی و آغــاز یــک آتش بــس و مذا
و  روســیه  از جملــه  و متحدانــش  ســوریه  کــه  بگویــم 
ایــران دســت بــاال را دارنــد و مــا نســبت بــه آینــده امیــدوار 

هســتیم.
 والیتــی بــا اشــاره بــه دیــدارش بــا فیصــل مقــداد یــادآور 
کراتــی کــه بــا قائــم مقــام وزیــر خارجه ســوریه  شــد: در مذا
و همــکاری  کشــور  دو  رابطــه  در خصــوص  داشــتیم، 
ایــران و ســوریه در حــوزه دفــاع از تمامیــت ارضــی ســوریه 
آنهــا  اینکــه  خصوصــا  و  ایــران  ملــت  حقــه  حقــوق  و 
کیــد بــر اینکــه  حــق تعییــن سرنوشــت خــود را دارنــد و تا
فروردیــن )13  روز 24  در  ســوریه  انتخابــات مجلــس 

کردیــم. آوریل( برگــزار خواهــد شــد، صحبــت 
 وی بــا بیــان اینکــه برگــزاری انتخابــات مجلــس ســوریه 
از ثبــات  نشــاندهنده اطمینــان خاطــر دولــت ســوریه 
کشــورها از  گفــت: اینکــه برخــی از  کشــور اســت  ایــن 
جملــه مرتجع تریــن آنهــا حــزب اهلل لبنــان را بــه عنــوان 
تروریســت معرفــی می کنــد، حکایــت از ناامیــدی و یــاس 
ــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع  آنهــا دارد. رئیــس مرک
نشــان  خاطــر  پایــان  در  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
کــه ندانــد حــزب اهلل موجــب افتخــار امــت  کیســت  کــرد: 

اســامی و جامعــه عــرب اســت.  خبرگــزاری صــدا و ســیما

حزب اهلل

جهانگیری درگفت وگو با داوداغلو:
مقابله با تروریسم نیازمنداقدام 
جمعی بین المللی است        

معــاون اول رییــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه خبــر انفجــار 
تروریســتی یکشــنبه شــب در آنــکارا دولــت و ملــت ایــران را 
کــرد، گفــت: مقابلــه با تروریســم نیازمنــد تدبیر  عمیقــًا متأثــر 

و اقــدام جمعــی بیــن المللــی اســت. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی 
معــاون اول رییــس جمهــوری، اســحاق جهانگیــری عصــر 
احمــد  بــا  تلفنــی  گــوی  و  گفــت  در  شــنبه(  )ســه  دیــروز 
داود اوغلــو اظهــار داشــت: وقــوع پــی در پــی انفجارهــای 
تروریســتی در نقــاط مختلــف جهــان بیانگــر رونــد رو بــه 
گــروه هــای تروریســتی علیــه صلــح و امنیــت جهانــی  رشــد 
ک مســاله و دغدغــه  کــه مبــارزه بــا ایــن رونــد خطرنــا اســت 
کشــورهای جهــان و نیازمنــد تدبیــر و اقــدام جمعــی  همــه 
بیــن المللــی اســت.وی افــزود: از طــرف دولــت و ملــت ایــران 
ایــن حادثــه تلــخ را بــه جنابعالــی، دولــت و ملــت مســلمان 
ترکیــه تســلیت مــی گویــم و از خداونــد بــزرگ بــرای قربانیــان 
ایــن حادثــه رحمــت و مغفــرت و بــرای مجروحیــن شــفای 
بــا  جمهــوری  رییــس  اول  دارم.معــاون  مســالت  عاجــل 
کیــد براینکــه دولــت و ملــت ایــران ایــن اقــدام زشــت و  تا
کننــد، خاطرنشــان  ضــد بشــری را بــه شــدت محکــوم مــی 
کنــار  کــرد: دولــت و ملــت ایــران در مبــارزه بــا تروریســم در 
دولــت و ملــت ترکیــه خواهنــد بود.جهانگیری گفــت: ایران 
کشــور  و ترکیــه هــر دو از قربانیــان تروریســم هســتند و دو 
ضــرورت مبــارزه بــا ایــن پدیــده شــوم و ضــد انســانی را درک 
مــی کننــد و همــکاری دو کشــور در ســطح منطقــه ای و بیــن 
المللــی مــی توانــد در مبــارزه بــا تروریســم و برچیــدن ایــن 
پدیــده شــوم از منطقــه موثــر باشــد.وی بــا تســلیت مجــدد 
کــرد: ملــت ایــران  بــه دولــت و ملــت ترکیــه خاطرنشــان 
ــه  ــرادر ترکی ــار ملــت مســلمان و ب کن ــخ در  ــه تل در ایــن حادث
قــرار دارد.نخســت وزیــر ترکیــه نیــز در ایــن تمــاس تلفنــی 
گفــت: در ایــن روزهــای ســخت از اینکــه دولــت و ملــت 
کنــار خــود مــی بینیــم، خرســند و  کشــور دوســت ایــران را در 
خوشــحال هســتیم.وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه 
تروریســتی 37 نفــر جــان خــود را از دســت داده انــد و 113 
کــرد: هویــت یکــی از  نفــر نیــز زخمــی شــده انــد، خاطرنشــان 
کــه از اعضــای پ.ک.ک اســت  مهاجمیــن مشــخص شــده 
و بــا ایــن اقــدام تروریســتی، یــک بــار دیگــر تروریســتی بــودن 
گذاشــته شــد.داود اوغلــو افــزود:  گــروه بــه نمایــش  ایــن 
گــروه پ.ک.ک مــردم عــادی و غیرنظامیــان را مــورد  وقتــی 
ــروه  گ ــن  ــک ای کتی ــر تا ــای تغیی گوی ــد،  ــی ده ــرار م ــه ق حمل
ــات و  ــه حم گون ــن  ــرد: ای ک ــح  ــت.وی تصری ــتی اس تروریس
کــه در مبــارزه بــا  اقدامــات تروریســتی، ترکیــه را از مواضعــی 
کنــد و  کــرده اســت، منصــرف نمــی  گــروه پ.ک.ک اتخــاذ 
مــا هرگــز از ایــن مســیر عقب نشــینی نخواهیم کرد.نخســت 
کــه  ــا بیــان اینکــه تروریســم موضوعــی اســت  وزیــر ترکیــه ب
همــه کشــورهای منطقــه بــا آن درگیــر هســتند، گفــت: همــه 
کشــورهای همســایه بایــد در ایــن  کشــورها و بــه خصــوص 
شــرایط خــاص دســت در دســت هــم و بــه صــورت متحــد و 

کننــد. یکپارچــه بــا تروریســم مبــارزه 

تروریسم

ظریف: برنامه موشکی ما دفاعی 
است

کشــورمان بــا بیــان اینکــه برنامــه    وزیــر امــور خارجــه 
کاهــک  مــا  گفــت:  اســت،  دفاعــی  ایــران  موشــکی 

هســته ای نداریــم و دنبــال آن هــم نیســتیم.
ظریــف  محمدجــواد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــرد  ــر می ب ــه س ــرا ب کانب ــه در  ک ــورمان  کش ــه  ــر خارج وزی
گفت وگــو بــا جولــی بیشــاپ همتــای  پــس از دیــدار و 
ضمــن  مشــترک  خبــری  نشســت  در  اســترالیایی 
اســترالیا،  خارجــه  وزیــر  مهمان نــوازی  از  قدردانــی 
و  متنــوع  موضوعــات  دربــاره  امــروز  کــرد:  عنــوان 

کردیــم. گفتگــو  همکاری هــا  گســترش  راه هــای 
گســترش همکاری هــا  ــا بیــان اینکــه بــه دنبــال   وی ب
اشــاره  بــا  هســتیم،  زمینه هــا  همــه  در  اســترالیا  بــا 
گســترش حــوزه اقدامــات تروریســتی داعــش بــر  بــه 
کشــور بــر مقابلــه بــا داعــش و افراط گرایــی  همــکاری 2 
کــرد. ظریــف بــا بیــان اینکــه مــا و اســترالیا دربــاره  کیــد  تا
مبــارزه بــا تروریســم دیدگاه هــای مشــترکی داریــم، بــه 
جهــان  دربــاره  کشــورمان  جمهــور  رئیــس  پیشــنهاد 
کــرد و افــزود  عــاری از خشــونت و افراطی گــری اشــاره 
2 کشــور می تواننــد بــا یکدیگــر در ایــن زمینــه همــکاری 
کــه با همتــای اســترالیایی خود  کــرد  کننــد. وی عنــوان 
دربــاره مناســبات دوجانبــه، حقــوق بشــر، افراط گرایــی 
کشــورمان  کــرده اســت. وزیــر خارجــه  گفت وگــو  و ... 
گفت وگوهــای ســازنده ای بــا همتــای  کــه  کــرد  عنــوان 
اســترالیایی خــود داشــته اســت. محمــد جــواد ظریــف 
همچنیــن دربــاره تبــادل هیأت هــا اعــم از هیأت هــای 
ابــراز  بازرگانــان  و  تجــار  آمــد  و  رفــت  و  پارلمانــی 
ــا اشــاره بــه موضــوع حقــوق  کــرد. ظریــف ب امیــدواری 
کشــور  بشــر و اســتفاده سیاســی از آن افــزود: ایــران تنهــا 
وی  می کنــد.  برگــزار  انتخابــات  کــه  اســت  منطقــه 
گفــت:  مــا از برنامــه موشــکی خــود علیــه  همچنیــن 
کشــوری اســتفاده نمی کنیــم و برنامــه موشــکی  هیــچ 
کشــور در  بــر همــکاری 2  مــا دفاعــی اســت. ظریــف 
ــا قاچــاق مــواد  ــه مبــارزه ب زمینه هــای مختلــف از جمل
کــرد. وی در پاســخ بــه  کیــد  مخــدر و قاچــاق انســان تا
ســوالی بــا بیــان اینکــه ایــران مخالــف افراطی گــری 
ــران از  ــن بح ــل ای ــر ح ــوریه ب ــران س ــاره بح ــت، درب اس
ــرد. رئیــس دســتگاه  ک کیــد  طریــق راه حــل سیاســی تا
ــمرد و  ــتی برش ــح و دوس ــن صل ــام را دی ــی اس دیپلماس
افــزود: اســام مخالــف افراطی گــری اســت و مســلمانان 
خشــن  افراطــی  گروه هــای  و  داعــش  قربانــی  نیــز 
شــده اند. خبرنــگار افغــان بــه زبــان فارســی از ظریــف 
کــه  می خواهیــد؟  چــه  اســترالیا  از  شــما  کــه  پرســید 
کــرد: مــا بــه دنبــال همــکاری  ظریــف در پاســخ عنــوان 
بــا اســترالیا هســتیم و معتقدیــم ظرفیت هــای متنوعــی 

کشــور وجــود دارد. بــرای همــکاری بیــن 2 

  وزیر امور خارجه 

 حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب 
دیــدار  در  )سه شــنبه(  دیــروز  صبــح  اســامی 
فضــای  و  طــاب  نماینــدگان  مجمــع  اعضــای 
حــوزه ی علمیــه ی قــم بــا تبییــن جایــگاه و نقــش 
در  قــم  علمیــه ی  حــوزه ی  تأثیرگــذار  و  بی بدیــل 
ــرای  ــه برخــی تاش هــا ب پیــروزی انقــاب اســامی ب
کیــد  انقاب زدایــی از حوزه هــای علمیــه اشــاره و تأ
کردنــد: حــوزه ی علمیــه ی قــم بایــد همچنــان یــک 
باقــی بمانــد و  انقــاب«  انقابــی و مهــد  »حــوزه ی 
رســیدن بــه ایــن هــدف نیازمنــد اندیشــه، تدبیــر و 

اســت. دقیــق  برنامه ریــزی 
بیــان  بــا  را  خــود  ســخنان  اســامی  انقــاب  رهبــر 
حــوزه ی  تأثیرگــذاری  درخصــوص  مقدمــه ای 
و  اســامی  انقــاب  پیــروزی  در  قــم  علمیــه ی 
قــم  علمیــه ی  حــوزه ی  نســبت  و  آن  اســتمرار 
در  جریــان  دو  گفتنــد:  و  کردنــد  آغــاز  انقــاب  بــا 
شــکل گیری و پیــروزی انقــاب اســامی تأثیرگــذاری 
حــوزه ی   -2 دانشــگاه   -1 داشــتند   آشــکار 

علمیه.
وجــود  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
جهــان  مختلــف  نقــاط  در  دانشــگاهی  مبــارزات 
آشــنایی  و  دانشــگاه ها  طبیعــی  فضــای  به دلیــل 
مبــارزات  افزودنــد:  روز  مســائل  بــا  دانشــجویان 
مبــارزات  دوره ی  در  چــه  ایــران،  در  دانشــجویی 
امــا  داشــت  وجــود  هــم  آن  از  قبــل  چــه  و  اســامی 
محــدود  دامنــه ی  به دلیــل  دانشــجویی  مبــارزات 
تأثیرگــذاری آن هیــچ گاه بــه یــک تحــول و انقــاب 

نشــد. منتهــی  کشــور  در 
ــگاهی  ــارزه ی دانش ــت و مب ــذاری حرک ــان تأثیرگ ایش
حضــور  به دلیــل  را  اســامی  انقــاب  پیــروزی  در 
دانســتند  روحانیــت  مبــارزات  یعنــی  اصلــی  عامــل 
مبــارزات  قــدردان  مــا  کردنــد:  خاطرنشــان  و 
ــدون  ــارزات ب ــن مب ــر ای گ ــا ا ــتیم ام ــجویان هس دانش
حضــور مبــارزات روحانیــت بــود، قطعــًا بــه همــان 
اتمــام  بــه  و  می شــد  محــدود  دانشــگاه  محیــط 

. ســید می ر
گیــر بــودن و تأثیرگــذاری«  رهبــر انقــاب اســامی »فرا
را دو ویژگــی حرکــت روحانیــت در انقــاب اســامی 
از  قــم  علمیــه ی  حــوزه ی  افزودنــد:  و  برشــمردند 
شــده  تشــکیل  طــاب«  و  »مرجعیــت  بخــش  دو 
بخــش  به عنــوان  رحمــة اهلل  امــام  کــه  اســت 

ســخنرانی  و  می دادنــد  اعامیــه  مرجعیــت، 
و  ســخنان  کــه  بخشــی  آن  امــا  می کردنــد 
دیدگاه هــای امــام رحمــة اهلل را بــه عمــق جامعــه و تــا 
 دوردســت ترین مناطــق رســاند، روحانیــت و طــاب 

بودند.
کردنــد:  کیــد  تأ خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
امــام  حرکــت  نبــود،  قــم  علمیــه ی  حــوزه ی  گــر  ا
ایــن،  و  نمی رســید  موفقیــت  بــه  شــاید  رحمــة اهلل 
در  قــم  علمیــه ی  حــوزه ی  نقــش  نشــان دهنده ی 
اســت. اســامی  انقــاب  اســتمرار  و  شــکل گیری 
را  مــردم  کــه  نیرویــی  آن  افزودنــد:  ایشــان 
راه پیمایی هــای  آن  و  آورد  خیابان هــا  بــه 
تأثیرگــذاری  داد،  شــکل  را  میلیونــی  و  بــزرگ 
رحمــة اهلل  امــام  نیــت  و  فکــر  کــه  بــود  طــاب 
منتقــل  نیــز  کشــور  نقــاط  دورتریــن  در   را 

کردند.
کیــد بــر اینکــه حلقــه ی  رهبــر انقــاب اســامی بــا تأ
شــکل گیری  و  رحمــة اهلل  امــام  میــان  واســط 
بــود،  قــم  علمیــه ی  حــوزه ی  اســامی،  انقــاب 
ممتــاز  نقــش  بــه  توجــه  بــا  کردنــد:  خاطرنشــان 
پیــروزی  در  قــم  علمیــه ی  حــوزه ی  بی بدیــل  و 
ح هایــی  طر و  انگیزه هــا  کنــون  ا اســامی،  انقــاب 
وجــود  علمیــه  حــوزه ی  از  »انقاب زدایــی«   بــرای 

دارد.
ــم  ــر بخواهی گ ــد: ا گفتن ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت آی حض
انقابــی«  و  »اســامی  همچنــان  اســامی  نظــام 

بمانــد  »انقابــی«  علمیــه  حــوزه ی  بایــد  بمانــد 
نظــام  نمانــد،  انقابــی  علمیــه  حــوزه ی  گــر  ا زیــرا 
خواهــد قــرار  انقــاب«  از  »انحــراف  خطــر   در 

گرفت.  
کیــد بــر اینکــه بایــد از هرگونــه تاشــی  ایشــان بــا تأ
علمیــه  حوزه هــای  از  »انقاب زدایــی«  بــرای 
و  فکــر  بــا  بایــد  افزودنــد:  کــرد،  خطــر  احســاس 
خطــر  ایــن  بــا  حکمت آمیــز،  برنامه ریــزی  و  تدبیــر 
همــواره  قــم  علمیــه ی  حــوزه ی  تــا  کــرد  مقابلــه 
باقــی  انقــاب  مهــد  و  انقابــی  حــوزه ی  یــک 
توســعه آن  در  انقابــی  حرکــت  و  بینــش  و   بمانــد 

 یابد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه شــیوه های 
به صراحــت  گاه  افزودنــد:  انقــاب  بــا  مخالفــت 
گاهــی  امــا  می شــود  مخالفــت  انقــاب  اصــل  بــا 
اعتقــادی  مبــادی  و  مبانــی  بــا  غیرمســتقیم 
کــه بایــد در ایــن زمینــه  انقــاب مخالفــت می شــود 
ــر ضــرورت هوشــیاری  کیــد مکــرر ب ــود و تأ حســاس ب
علــت  همیــن  بــه  آمریــکا  و  اســتکبار  مقابــِل   در 

است.
بــا  ســلطه  نظــام  مخالفــت  اصلــی  علــت  ایشــان 
مقابــل  در  ایــران  ایســتادگی  را  اســامی  جمهــوری 
ــان  ــمردند و خاطرنش ــی برش ــه ی جهان ــام ظالمان نظ
گــر ایــن ایســتادگی نباشــد هــر اســم و شــکلی  کردنــد: ا
مخالفتــی  شــما  بــا  ســلطه  نظــام  باشــید،  داشــته 

داشــت. نخواهــد 

رهبــر انقــاب اســامی مخالفــت بــا مبانــی و مســائل 
کیــد امــام حکیــم و بصیــر و هوشــیاِر ملــت  مــورد تأ
بــا  غیرمســتقیم  مخالفــت  شــیوه های  دیگــر  از  را 
افزودنــد:  و  خواندنــد  اســامی  نظــام  و  انقــاب 
ــا مبانــی  معنــای حقیقــی تقابــل سیاســی و تبلیغــی ب
بــا  ضدیــت  رحمــة اهلل،  خمینــی  امــام  کیــدات  تأ و 
کــه اولین بــار  اســام سیاســی و اســام نابــی اســت 
پــس از صــدر اســام در ایــران بــه تشــکیل حکومــت 

اســت. پرداختــه 
حرکتــی  بــا  مقابلــه  راه حــل  بیــان  در  ایشــان 
در  را  انقابــی  روحیــه ی  و  تفکــر  تضعیــف  کــه 
مجموعه هــای  گفتنــد:  می کنــد  دنبــال  حوزه هــا 
نماینــدگان  مجمــع  به ویــژه  حــوزه  دســت اندرکار 
بــا  می تواننــد  قــم  علمیــه ی  حــوزه ی  طــاب 
و  منظــم  ارتبــاط  برنامه ریزی شــده ی  گســترش 
گروه هــای  تشــکیل  حــوزه،  بدنــه ی  بــا  محتوایــی 
فکــری بــرای دســتیابی بــه راه هــای صحیــح ترویــج 
و  مشــکات  حــل  و  شناســایی  انقابــی،  تفکــرات 
شــبهات ذهنــی طــاب در ایــن زمینــه نقــش مؤثــری 

کننــد. ایفــا 
نماینــدگان  مجمــع  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
کردنــد  ارزیابــی  خوبــی  بســیار  پدیــده ی  را  طــاب 
از  نیــز  و  جایگاهــی  و  قانونــی  لحــاظ  از  بایــد  کــه 
تقویــت و  یابــد  تــداوم  محتوایــی  و  درونــی   لحــاظ 

 شود.
برنامه ریــزی  بــا  و  نــگاه  ایــن  بــا  افزودنــد:  ایشــان 
الهــی صدهــا مــدرس موفــق  الزم و در پرتــو فضــل 
ــه ی  ــر رابط ــه ب ــا تکی ــوند و ب ــت می ش ــی تربی و انقاب
قلبــی و معنــوی طــاب و مدرســین، در حوزه هــای 
بیشــتر  هرچــه  انقابــی  روحیــه ی  و  تفکــر  علمیــه، 

ترویــج خواهــد شــد.
ــد  کی ــان سخنانشــان تأ ــر انقــاب اســامی در پای رهب
بــا وجــود برخــی پدیده هــای نامطلــوب در  کردنــد: 
کشــور،  حرکــت  کلــی  جهت گیــری  کنــار،  و  گوشــه 
آینــده  افــق  و  اســت  پیشــرفت  بــه  رو  و  خــوب 
روشــن زمینه هــا  همــه ی  در  پــروردگار  لطــف   بــه 

 است.
اســامی،  انقــاب  رهبــر  ســخنان  از  پیــش 
رئیــس  حســینی نژاد  والمســلمین  حجت االســام 
حــوزه ی  فضــای  و  طــاب  نماینــدگان  مجمــع 
فعالیت هــای  و  ح هــا  طر از  گزارشــی  قــم  علمیــه ی 

کــرد. بیــان  آن  برنامه هــای  و  مجمــع  ایــن 

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه علمیه قم :

هشدار در خصوص تضعیف حرکت و تفکر انقالبی در حوزه های علمیه 

»براســتی چــه کســي مســئولیت ایــن رزمایــش و ایــن تــوان موشــکي را بــر عهــده 
ــر عهــده  گرفــت؟ قطعــا ســپاه و نــه حســن روحانــی مســئولیت آن را ب خواهــد 

کــه...« گیــرد؛ چــرا  مــی 
گــزارش ســرویس سیاســی جــام نیــوز، روزنامــه فرامنطقــه ای »الشــرق  بــه 
ایرانــی  هــای  »موشــک  عنــوان  تحــت  خــود  دیــروز  ســرمقاله  در  االوســط« 
و اذعــان هــای آمریکایــی« نوشــت: »آمریــکا در حــال حاضــر بــا ایــن اوضــاع 
کــه  همانطــور  نــدارد  را  اوضــاع  ایــن  بــر  ســیطره  توانایــی  منطقــه  پریشــان 

توانایــی فــرار از ایــن اوضــاع را هــم در خــود نمــی بینــد.«
   الشــرق االوســط ادامــه داد: »شــاهد عیــان ایــن مســئله توافــق هســته اي 
کــه تــا چنــد روز پیــش آزمایــش  کــرد. ایرانــی  کــه آمریــکا بــا ایــران امضــا  اســت 
کــه خــود ایــن نــام پیــام  کــرد  موشــکی تحــت عنــوان »اقتــدار والیــت« را برگــزار 

کــه از دیــد همــه پنهــان نیســت.« هایــی دارد 
کــه نمونــه هایــی    ایــن روزنامــه در ادامــه ســرمقاله خــود آورد: »رزمایــش اخیــر 
گذاشــت،  کیلومتــر را بــه نمایــش  از موشــک هــای بالســتیک بــا بــرد 2هــزار 

کــه همــواره بــه شــکل اســتوار راه  نشــان از ایدئولــوژی انقــاب ایــران اســت 
خــود را ادامــه مــي دهــد.«  

کســي مســئولیت ایــن رزمایــش و ایــن  الشــرق االوســط افــزود: »براســتی چــه 
گرفــت؟ قطعــا ســپاه و نــه حســن روحانــی  تــوان موشــکي را بــر عهــده خواهــد 
از دیگــر  قــواي مســلح  کــه  گیــرد؛ ســپاهی  بــر عهــده مــي  را  مســئولیت آن 

گیــرد.« توانمندتــر اســت و مســتقیم از رهبــر عالــی ایــران دســتور مــی 
  ایــن روزنامــه در ادامــه نوشــت: »پیــام ایــن رزمایــش چــه مــي توانــد باشــد؟ 
کــه ایــن رزمایــش پیامــي بــه جهــان بــه ویــژه غربــی هــا بــود  گفــت  مــی تــوان 
کــه توافــق هســته ای نمــی توانــد مانــع دســتیابی ایــران  و آن پیــام ایــن اســت 
کــه خواســته هــاي نظامــي ایــران را نمــی  بــه ســاح پیشــرفته شــود همانطــور 
کند.«الشــرق االوســط ادامــه داد: »ایــران بــی شــک نقــش بیــن  توانــد محــدود 
المللــی مهمــی را ایفــا مــی کنــد و در آن واحــد هــم بــه جهــان مــی گویــد سیاســت 
کــه راهبــرد بــزرگ خــود یعنــی صــادر  کنــد  خــود را تغییــر داده و هــم ثابــت مــي 

کــرد انقــاب را ادامــه مــی دهــد.«

در پی رزمایش اقتدار والیت؛

کرد الشرق االوسط: رزمایش موشکی، استوار بودن انقالب ایران را ثابت 

امــروز تهدیــدات نظامــی و  گفــت:  کل ســپاه  فرمانــده 
حتــی امنیتــی علیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
گفتمــان  بــه فرصــت تبدیــل شــده و منجــر بــه توســعه 

انقــاب اســامی در جهــان شــده اســت.
محمدعلــی  سرلشــکر  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
هــم  همایــش  اولیــن  در  ســپاه  کل  فرمانــده  جعفــری 
کــه بــه همــت  اندیشــی همســران شــهدای مدافــع حــرم 
الغدیــر  فرهنگــی  مجتمــع  در  ســپاه  ایثارگــران  اداره 
ایــام  تســلیت  بــا  شــد،  برگــزار  ســپاه  زمینــی  نیــروی 
شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیها، تشــکیل 
گرفتــن اســام را  کمیــت قــرار  حکومــت اســامی و در حا
هــدف نهایــی تمامــی شــهدا از ائمــه معصومیــن) علیهــم 
کــرد: دفــاع حضــرت  کنــون عنــوان و اظهــار  الســام ( تا

زهــرا )س( از والیــت در واقــع دفــاع از اســام بــود و امــروز 
از  مملــو  شــهدا  نامه هــای  وصیــت  کــه  شــاهدیم  نیــز 
توصیــه بــه حفــظ اســام، پشــتیبانی از امــام و ولــی فقیــه 

و حفــظ و حراســت از انقــاب اســامی اســت.
کــرد: در ســال های دفــاع مقــدس هــر چنــد   وی تصریــح 
ــورد  ــامی را م ــران اس ــی، ای ــای واه ــا بهانه ه ــمنان ب دش
تجــاوز قــرار دادنــد، امــا هــدف اصلــی آنهــا جلوگیــری از 
توســعه و گســترش انقــاب اســامی در جهــان بــود و ایــن 

تقابــل تــا بــه امــروز نیــز ادامــه دارد.
کل ســپاه بــا بیــان اینکــه ماهیــت تهدیــدات   فرمانــده 
اســامی  انقــاب  علیــه  بــر  اســتکبار  و  ســلطه  نظــام 
معطــوف بــه حــوزه هــای سیاســی، فرهنگــی و اقتصادی 
امــروز  حمــداهلل  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  شــده 

تهدیــدات نظامــی و حتــی امنیتــی علیــه نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی بــه فرصــت تبدیــل شــده و منجــر بــه 
گفتمــان انقــاب اســامی در جهــان شــده اســت. توســعه 

 سرلشــکر جعفــری افــزود: امــروز هــدف دشــمنان از تقابل 
کــردن انقــاب اســامی و  بــا جبهــه مقاومــت نیــز محــدود 
کــه بــه یــاری خــدا ایــن  گســترش آن اســت  جلوگیــری از 

تهدیــد هــم در حــال تبدیــل شــدن بــه فرصــت اســت.
ــدن در راه انقــاب  ــر اینکــه ضــرورت مان ــد ب کی ــا تا  وی ب
گفــت:  و درک اهــداف آن روز بــه روز بیشــتر مــی شــود، 
گفتمــان انقــاب اســامی همــه  بــرای حفــظ و توســعه 
بایــد تــاش کننــد و ایــن ضرورتــی اســت کــه ادامه داشــته 
و تحقــق آن بــا گذشــت زمــان ســخت تــر مــی شود.تســنیم

کرد  ح  سرلشکر جعفری مطر

تهدیدات نظامی و امنیتی دشمن به فرصت تبدیل شده است

کمیســیون تلفیــق  گفــت: بــا پیشــنهاد  کمیســیون برنامــه و بودجــه  عضــو 
کــه  افــرادی  و در صــورت تصویــب نهایــی در مجلــس شــورای اســامی، 
حقــوق بــاالی 3۵ میلیــون تومــان در ســال دارنــد، از دریافــت یارانــه نقــدی 
کمیســیون برنامــه و بودجــه  حــذف خواهنــد شــد.  اســماعیل جلیلــی عضــو 
ــی در  ــب نهای ــورت تصوی ــق و در ص ــیون تلفی کمیس ــنهاد  ــق پیش ــت: طب گف
ع دریافتــی حقوق شــان در ســال  کــه مجمــو کســانی  صحــن علنــی مجلــس، 
بــاالی 3۵ میلیــون تومــان اســت، از دریافــت یارانــه نقــدی حــذف خواهنــد 
ــت،  کــه در دول ــراد  شــد.نماینده مــردم مســجد ســلیمان ادامــه داد: ایــن اف
اعضــای  پزشــکان،  شــامل  یــا  و  دارنــد  شــرکت ها حضــور  و  قــوه قضائیــه 
کارکنــان دولتــی و غیردولتــی  هیــات علمــی دانشــگاه ها و طیــف وســیعی از 

هســتند، در صــورت تصویــب نهایــی مجلــس، از دریافــت یارانــه نقــدی 
حــذف خواهنــد شــد.

کــه نیــاز بیشــتری دارنــد، اختصــاص  کســانی  وی ادامــه داد: ایــن پــول بــه 
گفــت: البتــه قانــون هدفمنــدی یارانه هــا نیــز ایــن  خواهــد یافت.جلیلــی 
تکلیــف را بــه دولــت داشــته اســت امــا در الیحــه بودجــه ســال ۹۵ ایــن 
کیــد شــده اســت تــا اجرایــی شــود.نماینده مــردم مســجد ســلیمان  ع تا موضــو
بــا بیــان اینکــه دولــت نیــز حتمــًا بــا ایــن پیشــنهاد موافــق اســت، گفــت: یکــی 
گروه هــای  کــه هــر چــه  از چالش هــای دولــت پرداخــت یارانــه نقــدی اســت 
کاهــش یابــد و نیازمندهــای اصلــی شــناخته  دریافت کننــده یارانــه نقــدی 

شــوند، بــرای دولــت بهتــر اســت.

در صورت تصویب نهایی مجلس:

 حذف یارانه حقوق های 3 میلیونی 

حتما بخوانید!
ظریف: برنامه موشکی ما دفاعی است چهارشنبـــــه  26 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 118 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



کیفیت و قیمت نان ثبات ندارد
گوشــت  برنــج،  همــراه  بــه  نــان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
اســت  کشــور  ک  خــورا اصلــی  اقــام  از  ســفید  و  قرمــز 
دارد.  اهمیــت  بســیار  نیــز  آن  تولیــد  کیفیــت   بهبــود 
انجمن هــای  سراســری  کانــون  رییــس  اعتقــاد  بــه 
کیفیــت  کشــور، مــردم از  کارگــران نانوایی هــای  صنفــی 
عنــوان  بــه  ســیما  و  صــدا  کــه  ندارنــد  گاهــی  آ نــان 
بررســی  دقــت  بــا  را  ع  موضــو ایــن  بایــد  ملــی  رســانه 
ــرد:  ک ــا بیــان مطلــب فــوق اظهــار  ــی ب ــی یزدان کنــد. عل
گوشــت قرمــز و ســفید از اقــام  نــان بــه همــراه برنــج، 
کیفیــت تولیــد  کــه بهبــود  کشــور اســت  ک  اصلــی خــورا
کیفیــت  آن بســیار اهمیــت دارد. وی افــزود: مــردم از 
گاهــی خوبــی ندارنــد؛ زیــرا اطــاع رســانی درســتی  نــان آ
ایــن زمینــه نشــده اســت؛ بنابرایــن صــدا و ســیما  در 
از  بــا دعــوت  گیــر، بایــد  بــه عنــوان رســانه ملــی و فرا
را  ع  موضــو ایــن  کارشناســان  ســایر  و  تولیدکننــدگان 
کانــون انجمــن صنفــی  کنــد. رییــس  ــا دقــت بررســی  ب
کــرد:  کارگــران نانوایی هــای اســتان اصفهــان تصریــح 
تعزیــرات  ســازمان  ماننــد  قانونــی  نهادهــای  بازرســی 
کیفیــت  بــر  نانوایی هــا  صنــف  حتــی  یــا  حکومتــی 
کافــی نمی دانــم و بایــد ایــن امــر  پخــت نانوایی هــا را 
گنــدم  کیفیــت  تقویــت شــود. یزدانــی بــا بیــان اینکــه 
و آرد وارداتــی در حــال حاضــر خــوب اســت، تصریــح 
ــان را افزایــش نداد؛بلکــه در ســال  خ ن ــر کــرد: دولــت، ن
آرد  از  تــا 20درصــد  داد  اختیــار  نانوایی هــا  بــه  جــاری 
کننــد و تامیــن  مــورد نیــاز خــود را بــه صــورت آزاد تهیــه 
باقــی آن بــر عهــده دولــت باشــد. وی ادامــه داد: پــس 
کــه نــان در  از اعمــال ایــن سیاســت، شــاهد هســتیم 
خ ثابتــی نــدارد؛ بــه فــرض در یــک محلــه  ســطح شــهر نــر
500 و در جایــی دیگــر 700 تومــان بــه فــروش می رســد. 
کــرد: البتــه در ســال های اخیــر بــه دلیــل  یزدانــی اظهــار 
مشــکات اقتصــادی و افزایــش هزینه هــای جــاری در 
ــر  ــر دو نف کارگ ــار  ــای چه ــه ج ــان ب کارفرمای ــا،  نانوایی ه
کاری بیشــتری را بــه  را اســتخدام می کننــد؛ امــا فشــار 
انــدازه همــان چهــار نفــر بــه خــود وارد می آورنــد تــا در 

ج صرفــه جویــی شــود. مخــار

ساخت جاذب امواج 
الکترومغناطیس در اصفهان

بــرای  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه  دانش آموختــه 
 SMD مقاومت هــای  از  بهره گیــری  بــا  نخســتین بار 
ــه طراحــی و ســاخت  ــر روی الیه هــای FR4، موفــق ب ب
ســاختار نوینــی از جاذب هــای امــواج الکترومغناطیــس 
کارشناســی  پایان نامــه  حاصــل  کــه  ح  طــر ایــن  شــد. 
دانش آموختــه  بصــراوی  مجتبــی  مهنــدس  ارشــد 
مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی اصفهــان اســت، بــه 
ســطوح  از  نوینــی  ح  طــر ســاخت  و  طراحــی  تحلیــل، 
مقاومت هــای  از  بهره گیــری  بــا  فرکانســی  انتخابگــر 
می پــردازد.   FR4 الیه هــای  روی  بــر   SMD
دانش آموختــه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا اشــاره بــه 
کاربردهــای متعــدد پوشــش های جــاذب مغناطیســی 
گفــت: ســاخت ســطوحی بــه منظــور مقابلــه بــا امــواج 
مضــر ناشــی از تلفــن همــراه و دیگــر منابــع تولیــد امــواج 
ایزوالســیون  انســان،  بــرای  مضــر  الکترومغناطیســی 
آزمایشــگاه های تحقیقاتــی در مقابــل امــواج نامطلــوب 
درآزمایش هــا  اختــال  ایجــاد  در  پیشــگیری  نیــز  و 
کاربردهــای مهــم  پوشــش هواپیماهــا و.... از جملــه 

جاذب هاســت. ایــن 

استقبال از مسافران نوروزی 
در چهارمحال و بختیاری

و  چهارمحــال  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
شهرســازی  و  راه  الزم  تمهیــدات  انجــام  از  بختیــاری 
از  اســتقبال  منظــور  بــه  بختیــاری  و  چهارمحــال 
قاســمی  اظهــار  قاســم  داد.  خبــر  نــوروزی  مســافران 
کــرد: احیــای خط کشــی، نصــب عایــم، اصــاح شــانه 
کــی، شــیب شــیروانی و همچنیــن اصــاح تقاطعــات  خا
و  راه  کل  اداره  اقدامــات  جملــه  از  دوربرگردان هــا  و 
نــوروز اســت.  تــردد در  ایمنــی  شهرســازی در راســتای 
مرکــز  فعالیــت  از  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
مدیریــت راه هــای اســتان بــه صــورت 24ســاعته خبــر 
کــرد: در ایــن مــدت، ایــن مرکــز بــه صــورت  داد و تصریــح 
شــبانه روزی آمــاده ارایــه خدمــات اســت و هموطنــان 
می تواننــد بــا شــماره تمــاس 141 یــا 0383334388 
در هــر لحظــه از وضعیــت راه هــای اســتان اطاعــات الزم 
کــرد: در نــوروز،  کننــد. قاســمی  خاطــر نشــان  کســب  را 
 210 از  متشــکل  نــوروزی،  راهــداری  کیــپ  ا چندیــن 
دســتگاه ماشــین آالت ســبک، نیمه ســنگین و ســنگین 
بــه همــراه 300 نفــر پرســنل راهــداری در 37 راهدارخانــه 
کــردن  فراهــم  جهــت  کامــل  آمادگــی  ســیار  و  ثابــت 
اســتحفاظی  حــوزه  در  مســافران  بــرای  ایمــن  ســفری 
راه هــای اســتان از روز 25 اســفندماه 94 تــا 15 فروردیــن 

می گیــرد. قــرار   95

روند صعودی شاخص های 
بورس یزد

بــورس منطقــه ای یــزد در حالــی روزهــای پایانــی خود را 
کــه طــی هفته هــای اخیــر  در ســال 94 ســپری می کنــد 
شاخص هاســت.  از  بســیاری  صعــودی  رونــد  شــاهد 
پایــان  در  بــورس  معامــات  ســامانه  آمــار  اســاس  بــر 
معامــات هفتــه ســوم اســفندماه 1394، 215 میلیــون 
ســهم و حــق تقــدم در بــورس یــزد مــورد معاملــه قــرار 
کل ایــن معامــات بــه 499 میلیــارد  کــه ارزش  گرفــت 
ریــال بالــغ شــد. در حالــی افزایــش بیــش از 110درصــدی 
گذشــته  حجــم معامــات بــورس یــزد نســبت بــه هفتــه 
که 56درصد از ســهام معامله شــده در  را شــاهد هســتیم 
ایــن هفتــه مربــوط بــه خریــد ســهام توســط ســهامداران 
بــود و 44درصــد مابقــی بــه معامــات ناشــی از فــروش 

ســهام اختصــاص داشــت.

اخبار کوتاه

گل شــب بو دارد و  اســتان اصفهــان ســابقه 4 ســاله در تولیــد 
گل شــب بو  گلــدان  بــا تولیــد ســالیانه 10 میلیــون و 300 هــزار 
بــه خــود اختصــاص داده و بیشــترین  را  کشــوری  رتبــه اول 
گل زینتــی در خمینی شــهر فعالیــت  تولیدکننــدگان ایــن نــوع 
بیــان  بــا  اصفهــان  گل فروشــان  اتحادیــه  رییــس  می کننــد. 
گل در اســتان اصفهــان در رکــود شــدید بــه  اینکــه امســال بــازار 
گل در  گفــت: متاســفانه وضعیــت بــازار فــروش  ســر می بــرد، 
کنــون بــا نزدیــک  اســتان خــوب نیســت. وی ادامــه داد: البتــه ا
شــدن بــه عیــد نــوروز عرضــه و تقاضــا در بــازار گل افزایــش یافتــه 
و امیدواریــم در بــازه زمانــی نــوروز بــا شــرایط بهتــری روبــه رو 
شــویم. وی از اســتان های خراســان رضوی، خراســان جنوبی 
نــام  اصفهــان  اســتان  از  گل  مشــتریان  عنــوان  بــه  شــیراز  و 
اســتان های  بــه  اســتان  ایــن  از  گل  صــادرات  گفــت:  و  بــرد 
خراســان رضوی، خراســان جنوبــی و شــیراز صــورت می گیــرد؛ 
گل ایــن اســتان ها از اســتان  امــا در ســال جــاری درخواســت 

اصفهــان پاییــن آمــده اســت.
گل به روسیه   صادرات 

و  روســیه  ارمنســتان،  ماننــد  کشــور هایی  افــزود:  دالل باشــی 
شــمار  بــه  اصفهــان  اســتان  در  گل  مشــتریان  از  قرقیزســتان 
بــا  گل  پخــش  بــا  اســتان  در  گل  تولیدکننــدگان  و  می آینــد 

کشــورها صــادر می کننــد.  واســطه بــه تهــران، آن هــا را بــه ایــن 
خاطرنشــان  اصفهــان  اســتان  گل فروشــان  اتحادیــه  رییــس 
گلخانه هــا در ســطح اســتان پاییــن آمــده و  کــرد: درخواســت 
ــدگان  ــت را از تولید کنن ــن درخواس کم تری ــا  گلخانه ه ــئوالن  مس

دارنــد.  گل 
ــه  ــن اتحادی ــی در ای ــد صنف ــت 400 واح ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
گل فروشــی  گل فروشــی طبیعــی، 100 واحــد  گفــت: 400 واحــد 
گل فروشــی مصنوعــی  طبیعــی و مصنوعــی و 50 واحــد صنفــی 

ــه فعالیــت مشــغول هســتند. در اصفهــان ب
گل  گلــدان  هــزار   300 و  میلیــون   10 ســالیانه  تولیــد    

اصفهــان اســتان  در  شــب بو 
اصفهــان  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  باغبانــی  مدیــر 
کــه  گل شــب بو دارد  گفــت: اصفهــان ســابقه 40ســاله در تولیــد 
گل زینتــی در خمینی شــهر  بیشــترین تولیدکننــدگان ایــن نــوع 
فعالیــت می کننــد. احمدرضــا رییــس زاده بــا اشــاره بــه تولیــدات 
گل هــای تزیینــی اظهــار کــرد: اســتان اصفهــان بــا تولیــد ســالیانه 
نخســت  رتبــه  شــب بو،  گل  گلــدان  هــزار   300 و  میلیــون   10
کشــوری را بــه خــود اختصــاص داده اســت. وی بــا اشــاره بــه 
در  را  شــب بو  گل  تولیدکننــده  بیشــترین  خمینی شــهر  اینکــه 
بــا  خمینی شــهر  کــرد:  بیــان  دارد،  اصفهــان  اســتان  ســطح 

گلــدان  ــا تولیــد 150 هــزار  گلــدان، اصفهــان ب تولیــد 10 میلیــون 
تولیــد  بــا  گلــدان و فاورجــان  تولیــد 150 هــزار  بــا   نجف آبــاد 
گلــدان، بــه ترتیــب بیشــترین تولیدکننــدگان ایــن نــوع  20 هــزار 
گل در اســتان هســتند. مدیــر باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی 
گل زینتــی در  کــرد: تولیــد ایــن نــوع  اســتان اصفهــان تصریــح 
اســتان اصفهــان ســابقه 40ســاله دارد و عمــده شهرســتان های 
کننــده شــب بو هســتند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه  اســتان تولیــد 
گل شــب بو در اســتان اصفهــان حــدود  تعــداد تولیدکننــدگان 
گل هــای تولیــدی بــه  کــرد: ایــن نــوع  280 نفــر اســت، اظهــار 
غیــر از بــازار داخلــی اســتان، بــه ســایر اســتان ها از جملــه تهــران و 

مرکــزی نیــز صــادر می شــود.
   تولید 10 میلیون درخت زینتی

گلخانــه داران اســتان اصفهــان  رییــس زاده بــا اشــاره بــه اینکــه 
درختچه هــای  و  درخــت  اصلــه  میلیــون   10 حــدود  امســال 
درخــت  تعــداد  ایــن  داد:  ادامــه  کردنــد،  تولیــد  نیــز  زینتــی 
 27 از  گلخانه هــا  وســعت  افزایــش  بــا  جــاری  ســال   در 
بــه 30 هکتــار در اســتان افزایــش یافــت. وی بــا بیــان اینکــه 
یــک  تولیــد درخــت و درختچه هــای زینتــی، امســال حــدود 
 600 از  بیــش  افــزود:  اســت،  یافتــه  افزایــش  اصلــه  میلیــون 
اســتان  در  زینتــی  گیاهــان  و  گل  تولیــد  زمینــه  در  بهره بــردار 

جهــاد  ســازمان  باغبانــی  مدیــر  می کننــد.  فعالیــت  اصفهــان 
کاج هــا  کشــاورزی اســتان اصفهــان بیــان داشــت: بــرگ نــو، 
درخــت  جملــه  از  زینتــی  زرشــک  و  چنــار  ســروها،  اقاقیــا، 
شهرســتان های  در  کــه  هســتند  زینتــی  درختچه هــای  و 

می شــود.  تولیــد  اصفهــان  و  خمینی شــهر  فاورجــان، 
اســفندماه  اواســط  از  کــه  اســت  گلــی  اســت شــب بو،  گفتنــی 
شــکفته می شــود و تــا اواســط اردیبهشــت زیبایــی خــود را حفــظ 
کــه در  تیــره شــب بویان اســت  از  گیــاه زینتــی  ایــن  می کنــد. 
گیــاه شــب  شــب بســیار معطــر و عطــر دلپذیــری دارد. بــه ایــن 
ــفید،  ــده از س ــکیل ش ــای آن تش ــد. رنگ ه ــز می گوین ــوی نی انب
ــگ و  کم رن ــن، زرد  ــی روش ــگ، عناب کم رن ــش  ــی، بنف ک ــز ال قرم

کم پــر و ُپرپــر اســت. گیــاه، دو نــوع  گل هــای ایــن 

کرد: گل فروشان اصفهان عنوان  رییس اتحادیه 

گل اصفهان، همچنان در خواب زمستانی بازار 

شــرکت های  کردنــد  اعــام  کــره ای  گاه  آ منابــع 
دوم  ماهــه  ســه  در  موتــورز  کیــا  و  موتــور  هیونــدای 
امســال قراردادهایــی را بــا شــرکت های خودروســازی 

رســاند.  خواهنــد  امضــا  بــه  ایــران 
ســومین  و  دومیــن  کیــا،  و  هیونــدای 
ــود  ــد ب ــره ای خواهن ک ــزرگ  ــرکت های ب ش
کــه پــس از شــرکت پوســکو، تجــارت بــا 
ســر  از  تحریم هــا  لغــو  از  بعــد  را  ایــران 

. نــد می گیر
قالــب ســی کی دی  کــه در  قــرارداد  ایــن   

آن  طریــق  از  کــه  اســت  روشــی  می شــود،  منعقــد 
محصــوالت  قطعــات  کیــا  و  هیونــدای  شــرکت های 
کار مونتــاژ نهایــی  خــود را بــه ایــران ارســال می کننــد و 
قطعــات در ایــران انجــام می گیــرد و بــا برنــد هیونــدای 

کیــا بــه فــروش می رســد.  و 

قراردادهــا  ع  نــو ایــن  توســعه  حــال  در  کشــورهای 
فرصت هــای  ایجــاد  بــه  زیــرا  می دهنــد؛  ترجیــح  را 
کمــک  آن هــا  تکنولوژیــک  توســعه  و   شــغلی 

می کند. 
غــرب  تحریم هــای  اعمــال  از  قبــل 
هیونــدای  شــرکت های  ایــران،  علیــه 
ایرانــی  شــرکت های  همــکاری  بــا  کیــا   و 
روش  بــه  و  ســایپا  و  کــو  وی  ام  آر 
ســی کی دی محصــوالت خــود را در ایــران 

می رســاندند.  فــروش  بــه 
بــه   2011 و   2010 ســال های  در  هیونــدای 
دســتگاه   500 و  14هــزار  و   200 و  23هــزار   ترتیــب 
از محصــوالت خــود را در بــازار ایــران بــه فــروش رســاند. 
کیــا در ایــن دو ســال 22 و  تعــداد فــروش محصــوالت 

26هــزار دســتگاه بــود.

کردند: کره ای ها اعالم 
کیا در ایران مونتاژ خودروهای هیوندای و 

کنــون تصمیــم جدیــدی دربــاره  وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه تا
اعــام  اســت،  نشــده  گرفتــه  بنزیــن  کارتــی  عرضــه  توقــف 
بنزیــن  کارتــی  عرضــه  توقــف  ح  طــر اجــرای  موافــق  کــرد: 

هســتیم. بیــژن زنگنــه دربــاره آخریــن وضعیــت 
کنــون  تا گفــت:  بنزیــن  کارتــی  عرضــه  توقــف 
عرضــه  توقــف  تصمیمــی  دربــاره  هیچ گونــه 
فعــا  و  اســت  نشــده  گرفتــه  بنزیــن  کارتــی 
کارت هوشــمند  از  اســتفاده  بــا  بنزیــن  عرضــه 
ســوخت در جایگاه هــا ادامــه دارد. وزیــر نفــت 
کارتــی  بــا اعــام اینکــه موافــق توقــف عرضــه 

کــرد: هرگونــه تغییــر در نحــوه عرضــه  بنزیــن هســتیم، تصریــح 
بنزیــن بــه طــور رســمی  اطــاع رســانی خواهــد شــد. ســید ناصــر 
فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  عامــل  مدیــر  ســجادی، 
نفتــی ایــران اخیــرا بــا تشــریح ســه عامــل تاثیرگــذار در حــذف و 
ــف  ــورت توق ــت: در ص ــه اس گفت ــن،  ــی بنزی کارت ــه  ــف عرض توق

کان بــا کارت در جایگاه هــا  کمــا گازوییــل  کارتــی بنزیــن،  عرضــه 
توزیــع خواهــد شــد. در همیــن حــال، ناصــر رییســی فرد اواســط 
کارت  از  اســتفاده  محدودیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  اســفندماه 
جایــگاه داران بــرای خریــد بنزیــن توســط مــردم 
کارت ســوخت جایــگاه داران  گفتــه اســت: »هــر 
در طــول شــبانه روز تنهــا بــرای انجــام 250 بــار 
عملیــات ســوخت گیری طراحــی شــده اســت.« 
کارفرمایــی  کانــون انجمن هــای صنفــی  رییــس 
صاحبــان جایگاه هــای ســوخت بــا بیــان اینکــه 
کنــون بــه ازای هــر نــازل در جایگاه هــای  هم ا
کــرده اســت:  کیــد  کارت نصــب شــده اســت، تا ســوخت، یــک 
طــول  در  ســوخت گیری  بــار   250 محدودیــت  بــه  توجــه  بــا 
کارت ســوخت  شــبانه روز، پــس از انجــام ایــن عملیــات، عمــا 
ج می شــود و بــه دنبــال آن نــازل جایــگاه  از چرخــه مصــرف خــار

ج خواهــد شــد. منبــع: مهــر هــم از مــدار بهره بــرداری خــار

گفــت: عبــور و مــرور  کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان  کل اداره  مدیــر 
شــبانه وســایل نقلیــه ســنگین در شــماری از جاده هــای پرتــردد اســتان 

ع شــد.  ــوروز 95 ممنــو اصفهــان در ن
کــرد: تــردد انــواع تریلــر و  حجــت الــه غامــی  بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
کامیــون بــه غیــر از حامــان موادســوختی و فاسدشــدنی یــا دارای مجــوز 
از پلیــس راهــور از ســاعت 19 هــر روز تــا 7 صبــح روز بعــد در محورهــای 
کاشــان - قــم«، »آزادراه  ارتباطــی »اصفهــان - یاســوج«، »جــاده قدیــم 
کاشــان - قــم«، »جــاده ناییــن- خــور - طبــس« و »محــور  اصفهــان - 

ع اســت. ارتباطــی جنــدق - معلمــان« ممنــو
 وی افــزود: روزهــای 27، 28 و 29 اســفند و نیــز 5، 6، 12 و 13 فروردیــن 
پرترددتریــن روزهــای نــوروز اســت و بدیــن ســبب تــردد شــبانه وســایل 
نقلیــه ســنگین و باربــر غیــر از حامــان مــواد ســوختی و فاسدشــدنی در 
ع  راه هــای اســتان اصفهــان در تاریخ هــا و مســیرهای اعام شــده ممنــو
کــرد:  کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان تصریــح  کل اداره  اســت. مدیــر 
بیشــتر حــوادث نــاوگان بــاری در ایــن اســتان، اوایــل بامــداد و در هنــگام 
کامیــون در ایــن  عصــر و شــب اتفــاق می افتــد؛ بنابرایــن تــردد انــواع تریلــر و 

ــت. ــده اس ع ش ــو ــا ممن جاده ه

نــوروز  عیــد  آســتانه  در  آن،  حاشــیه های  و  میــوه  قاچــاق  از   پــس 
آجیــل  اقــام  از  بعضــی  قاچــاق  عرضــه  افزایــش  بــر  مبنــی  زمزمه هایــی 
کــه معــاون اتــاق اصنــاف تهــران بــا  ح شــده  همچــون بــادام هنــدی مطــر
کیــد کــرد کــه بازرســان از  تاییــد ایــن مطلــب، از تشــدید نظارت هــا خبــر داد و تا
کاال را مطالبــه می کننــد و در صــورت  کتــور خریــد  همــه واحدهــای صنفــی، فا
ــون  ــر قان کتــور، واحــد صنفــی مربوطــه، متخلــف شــناخته و براب نداشــتن فا
کــرد: بــا توجــه بــه مصــرف  بــا آن برخــورد می شــود. حســین درودیــان اظهــار 
بــاالی میــوه و آجیــل در نــوروز، بیشــتر تخلفــات مربــوط بــه میــوه و آجیــل 
اســت و در ایــن بیــن، اقــام قاچــاق نیــز بــه چشــم می خــورد. وی افــزود: 
کــه مشــکوک  کاالهایــی مواجــه شــوند  ــا  کــه ب بازرســان مربوطــه در صورتــی 
گر فروشــنده  کتــور خریــد را از آن هــا مطالبــه می کننــد و ا بــه قاچــاق هســتند، فا
کتــور را ارایــه ندهــد، متخلــف شــناخته می شــود. درودیــان در عیــن حــال  فا
کتــور خریــد بــه بازرســان،  کــرد: بیشــتر تخلفــات بــه دلیــل عــدم ارایــه فا بیــان 
کتــور بــه خریــدار اســت. درودیــان همچنین  ج قیمــت و عــدم ارایــه فا عــدم در
را  خــود  کار  اســفندماه   15 روز  از  نــوروزی  ویــژه  گشــت های  کــرد:  اظهــار 
کــه بــه صــورت ویژه تــری انجــام می شــود  کردنــد و ایــن نظارت هــا   آغــاز 

تا روز 15 فروردین ماه سال 95 ادامه خواهد داشت.

در  درســت  اســتاندارد،  ملــی  ســازمان  و  صنعــت  وزارت  محوریــت  بــا  دولــت 
بــرای  را  جدیــدی  شــرایط  تــا  گرفــت  تصمیــم   94 ســال  روزهــای  واپســین 
مانــده گمــرکات  در  ولــی  اســت،  ممنــوع  آن هــا،  واردات  کــه   خودروهایــی 

کنــد. بــر ایــن اســاس، ســازمان ملــی اســتاندارد در نامــه ای بــه دفتــر  اعــام 
مقــررات واردات و صــادرات وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ضوابــط ترخیــص 

ــت.  ــرده اس ک ــام  ــا را اع ــن خودروه ای
در نامــه همایــون نکونــام، مدیــر کل دفتــر ارزیابــی کیفیــت کاالهــای صادراتــی و 
وارداتــی ســازمان ملــی اســتاندارد بــه مدیــر کل دفتــر مقــررات صــادرات و واردات 
آمــده اســت: »پیــرو رونوشــت نامــه شــماره  ایــران  ســازمان توســعه تجــارت 
خ  مــور نامــه شــماره 60/270680  و  ایــن دفتــر  خ 94/12/19  مــور  93255
94/12/19 مدیــر کل محتــرم صنایــع خــودرو و نیرومحرکــه، موضــوع فهرســت 
خودروهــای ســبک مجــاز بــرای واردات در ســال 95 خواهشــمند اســت دســتور 
فرماییــد در خصــوص بندهــای 1 و 4 مــاده 11 آیین نامــه اجرایــی قانــون مقــررات 
کــه ورود آن هــا ممنــوع اعــام  کاالهایــی  واردات و صــادرات مبنــی بــر اینکــه 
کــه قبــل از ممنــوع شــدن یــا تغییــر شــرط ورود یــا افزایــش  می شــود، در صورتــی 
ــوده و در  گمــرک موجــود ب کاال در  ــی ثبــت ســفارش شــده باشــند و  ســود بازرگان

گمرکــی بــه ثبــت رســیده باشــد، قابــل ترخیــص خواهنــد بــود. دفاتــر 

تردد شبانه خودروهای سنگین 
در اصفهان ممنوع شد

وشی در شب عید بازار داغ دست فر
وش هایی می افتــاد کــه گوشــه و کنــار خیابــان بســاط  قبــا شــاید چشــم کــه می چرخاندیــد، تک و تــوک چشــمتان بــه دســت فر
ی  وز پهــن کرده انــد. تعدادشــان آن قــدر کــم بــود کــه نــه گلــه ای بــود از ســوی مــردم و نــه شــکایتی از ســوی مغــازه داران. می گفتنــد ر

وز... را خــدا می رســاند. امــا امــر

در قاب تصویر

بادام هندی قاچاق 
هم آمد

گهانی   ترخیص نا
خودروهای ممنوعه

اخبار کوتاه

گزارش 

ممنوعیت تردد محموله های 
کرمان ترافیکی در 

اســتان  پایانه هــای  و  نقــل  و  حمــل  کل  مدیــر 
و   95 نــوروز  فرارســیدن  آســتانه  در  گفــت:  کرمــان 
ــه  کل آمــاده ارای ــوروزی، ایــن اداره  آغــاز ســفرهای ن

اســت.  مســافران  بــه  شایســته  خدمــات 
مســئوالن  نشســت  حاشــیه  در  جمیلــی«  »مســعود 
موسســات  و  شــرکت ها  مدیــران  بــا  راه  پلیــس 
اشــاره  بــا  کرمــان  اســتان  جــاده ای  نقــل  و  حمــل 
تــا  و  بــود  دیــروز  از  نــوروزی  ح  آغــاز طــر اینکــه  بــه 
کــرد:  15 فروردیــن ســال جدیــد ادامــه دارد، اظهــار 
کل در محــل دفتــر نظــارت  کارشناســان ایــن اداره 
و  رســیدگی  آمــاده  اســتان  مرکــز  پایانــه مســافربری 
پاســخگویی بــه نیازهــای حمــل و نقلــی مســافران 
منظــور  بــه  مــدت  ایــن  طــی  افــزود:  وی  هســتند. 
عمومــی  نقــل  و  حمــل  ایمنــی  ضریــب  افزایــش 
ح  کشــور طــر ــا ســایر نقــاط   برون شــهری، همزمــان ب
محموله هــای  جابه جایــی  و  تــردد  ممنوعیــت 
ترافیکــی در بعضــی از راه هــای اصلــی اســتان اجــرا 
پایانه هــای  و  نقــل  و  حمــل  کل  مدیــر  می شــود. 
حــدود   95 نــوروز  در  کــرد:  بیــان  کرمــان   اســتان 
مســافربری  نقــل  و  حمــل  موسســه  و  شــرکت   80
جــاده ای در شــمال اســتان بــا تحت پوشــش داشــتن 
و  مینی بــوس  اتوبــوس،  راننــده  نفــر   5000 حــدود 
کرایــه بیــن شــهری تحــت نظــارت عالیــه  ســواری 
مســافران  بــه  خدمات دهــی  آمــاده  کل  اداره  ایــن 

می باشــند. نــوروزی 

کره ای  ورود ۳۷ رام قطار 
کشور به 

کــره بــرای  وزیــر راه و شهرســازی بــه مشــارکت بــا کشــور 
گفــت: نــاوگان ریلــی کــرد و   ورود 37 رام قطــار اشــاره 

بایــد بــه 2 برابــر افزایــش یابــد. عبــاس آخونــدی در 
مــا  ریلــی  نــاوگان  اینکــه  بیــان  بــا  جمــع خبرنــگاران 
گن هایــی بــا عمــر بیــش  بســیار قدیمــی  اســت و هنــوز وا
از 50 ســال داریــم، اظهــار داشــت: بــرای آســایش و 
و  هســتیم  نــاوگان  توســعه  دنبــال  بــه  مــردم  رفــاه 
گام هایــی را بــرای نوســازی نــاوگان برداشــته ایم. وی 
کــره جنوبــی بــرای تولیــد  کشــور  بــا اشــاره بــه توافــق بــا 
کــه 12  کــره وارد می شــود  قطــار افــزود: 37 رام قطــار از 
رام قطــار از ایــن طریــق وارد سیســتم شــده و 20 قطــار 
گن هــا  کــه البتــه وا جدیــد هــم بــه تدریــج وارد می شــود 
تولیــد داخــل هســتند. آخونــدی بــا بیــان اینکــه در 
کشــورهای مختلــف  ــا  کــره ب حــال حاضــر در حــال مذا
هســتیم قطــار  لیزینــگ  سیســتم  راه انــدازی   بــرای 

ادامــه داد: لیزینــگ قطــار بــا هواپیمــا متفــاوت اســت؛ 
امــا یکــی از روش هــای مــا در ایــن لیزینــگ، اجــاره بــه 

شــرط تملیــک اســت.

 روغن پالم 
دست بردار نیست

روغن پالم که از ســال گذشــته با حساسیت وزارت 
ممنوعیت هایــش  و  محدودیت هــا  بهداشــت، 
کــه  اســت  مســایلی  از  یکــی  همــواره  شــد،  آغــاز 
بــرای مــردم از اهمیــت بســیاری برخــودار اســت؛ 
امــا بــه نظــر می رســد دیگــر چنــدان اهمیتــی بــرای 

نــدارد؛  دســت اندرکاران 
کــه طــی هفتــه اخیــر ســقف واردات روغن پالم  چــرا 
کــه بیــش از 30درصــد  بــا مصوبــه هیئــت دولــت 
برداشــته  بــود،  خــام  روغــن  واردات  کل   ســهم 

شده است. 
کــه در ســال  شــاید یکــی از مهم تریــن خبرهایــی 
دغدغــه  بــه  و  شــد  مطــح  رســانه ها  در   1393
شــد،  تبدیــل  نیــز  مــردم  و  دولتــی  مســئوالن  روز 
کم کیفیــت  اســتفاده صنایــع لبنــی از روغــن پالــم 
کــه  بــود  پرچربشــان  محصــوالت  تولیــد  بــرای 
کردنــد  تــاش  ماه هــا  دولتی هــا،  راســتا  ایــن  در 
ســال  ایــن  در  را  آن  واردات  میــزان  بتواننــد  تــا 
کننــد و البتــه در ایــن راســتا ممنوعیــت  مدیریــت 
اســتفاده از روغــن پالــم در تولیــد محصــوالت لبنــی 
و جایگزینــی چربی هــای حیوانــی ماننــد خامــه بــه 
کــه بــا صنایــع  جــای پالــم از مصوبــات دولــت بــود 

لبنــی بــه توافــق رســیده بودنــد. 
دینارونــد   رســول   1393 ســال  مهرمــاه  در  گرچــه 
بهداشــت  وزارت  دارو  و  غــذا  ســازمان  -رییــس 
کــه روغــن  کــرد  درمــان و آمــوزش پزشــکی - اعــام 
کامــل حــذف  پالــم از شــیر و لبنیــات بــه صــورت 
کــه مســئله امنیــت غذایــی مــردم  شــده اســت؛ چــرا 
بــه هیــچ وجــه از دیــد متولیــان ســامت مســکوت 
نخواهــد مانــد و بازرســی ها همچنــان بــا جدیــت 

ادامــه خواهــد داشــت. 
کــه منشــأ ورود روغــن  گرچــه بعدهــا مشــخص شــد 
کجــا بــوده اســت؛  پالــم بــه صنایــع روغــن نباتــی از 
صنفــی  انجمــن  عضــو   - فربــد  محمــد  کــه  چــرا 
کــه ســبب   صنایــع لبنــی - معتقــد اســت عاملــی 
و  تولیــد  ســمت  بــه  کشــور  در  لبنــی  صنایــع  شــد 
عرضــه لبنیــات پرچــرب برونــد، مصوبــه شــورای 
تمایــل  البتــه  و  بــود  نهــم  دولــت  در  اقتصــاد 
عراقی هــا بــه مصــرف لبنیــات پرچــرب نیــز چنــدان 

اســت.  نبــوده  بی تأثیــر 
کــدام دولــت یــا سیاســتی باعــث ورود  البتــه اینکــه 
و خســارات  لبنــی شــده  بــه صنایــع  پالــم  روغــن 
بســیاری بــرای ســامت مــردم بــه همــراه داشــته 
بــه  گذشــته  مصــرف  تاریــخ   موضوعــی  اســت، 
نظــر می رســد؛ امــا بایــد دیــد چــرا هیئــت دولــت 
روغــن  واردات  غریــب،  و  اقدامــی  عجیــب  در 
کــرده و ســقف آن را برداشــته اســت  پالــم را آزاد 
تعرفــه  بــا  را  آن  می تواننــد  واردکننــدگان  و 
کــه می خواهنــد وارد  ــی  ــه هــر میزان 26درصــدی ب

کننــد.

حتما بخوانید!
3روغن پالم دست بردار نیست چهارشنبـــــه  26 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 118 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

گوشی های Huawei  )تومان( قیمت 

32 - 8 Huawei Mate 1,880,000

6۴ - 8 Huawei Mate 2,200,000

600,000

630,000

790,000

560,000

9۴0,000

1,۴70,000

Huawei Ascend P2 

Huawei Ascend P6 

Huawei Ascend P7 

MINI Huawei Ascend P7 

Huawei P8 

Max Huawei P8 

کرد: وزیر نفت اعالم 
کارتی همچنان ادامه دارد عرضه بنزین 



 استان کرمان رتبه اول کشور 
در رفع موانع تولید

الملــل  بیــن  امــور  و  اقتصــادی  دفتــر  کل  مدیــر   
کرمــان در حــوزه  گفــت: اســتان  کرمــان  اســتانداری 
کشــوری را از آن خــود  رفــع موانــع تولیــد رتبــه برتــر 

اســت. کــرده 
کیمیــای وطن، بــه نقل از روابــط عمومی  گــزارش  بــه 
کرمان، رضا ســنجری در نشســت بررسی   اســتانداری 
کرمــان  کشــاورزی اســتان  و رفــع موانــع تولیــد بخــش 
افــزود: نشســت های بررســی و رفــع موانــع تولیــد در 
کرمــان، بــه صــورت مســتمر در حوزه هــای  اســتان 
برگــزار  گردشــگری  و  معــدن  صنعــت،  کشــاورزی، 
گام مهمــی  در مســیر رفــع موانــع تولید  کــه   شــده اســت 

به شمار می رود.
کــردن مســیر توســعه  کــرد: همــوار  وی خاطرنشــان 
کرمــان  اقتصــادی و جلــب ســرمایه گذاری در اســتان 
کارگــروه بررســی و  یکــی از اولویت هــای نشســت های 

رفــع موانــع تولیــد اســت.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار 
کرمــان نیــز در ایــن نشســت، بــر روان ســازی مســیر 
در  نبایــد  گفــت:  و  کــرد  کیــد  تا اقتصــادی  توســعه 
اقتصــادی  و  توســعه ای  ح هــای  طر اجــرای  مســیر 
بــا  بایــد  کنیــم؛ بلکــه  ایجــاد  بــا دســت خــود مانــع 
پیگیری هــای مســتمر، ایــن رونــد را هرچــه بیشــتر 

کــرد. تســهیل 
اســتاندار  رویکــرد  داد:  ادامــه  فتــوت  محمدرضــا 
یــک فرصــت مناســب  اقتصــادی  کرمــان در حــوزه 
حــوزه  در  تــا  مــی رود  شــمار  بــه  اســتان  ایــن  بــرای 

شــود. اقــدام  ســرمایه گذاری  توســعه 
بــرای  فاینانــس  دالر  میلیــارد   35 آماده ســازی  وی 
کرد:  کید  کرمــان را اقدامــی  بــزرگ برشــمرد و تا اســتان 
توســعه اقتصــادی زمینــه توســعه اشــتغال و پویایــی 

جامعــه را فراهــم می کنــد.
کرمــان در زمینه هــای مختلــف  گفــت: اســتان  وی 
ایــن  و  اســت  ســرمایه گذاران  بــا  همــکاری  آمــاده 
کــردن  پهــن  بــر  کرمــان  اســتاندار  کیــد  تا بــا  امــر 
شــده محقــق  ســرمایه گذاران  بــرای  قرمــز   فــرش 

 است.
کارگــروه بررســی و رفــع موانــع تولیــد در  در نشســت 
موجــود  مشــکالت  و  مســایل  کشــاورزی،   بخــش 
واحــد  توســعه  زیرســاخت های  تامیــن  مســیر  در 
لبنــی در  تامیــن و تولیــد فرآورده هــای  زنجیــره ای 
اعتبــارات، زمیــن و  تامیــن  ماهــان در بخش هــای 

گرفــت. قــرار  بررســی  مــورد  آب 

استان کرمان

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان: 
حوضه زاینده رود به صورت یک 

مجموعه به هم پیوسته دیده شود
بــا  اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
کیــد بــر لــزوم صرفه جویــی همگانــی در برداشــت و  تأ
کم آبــی  ع  گفــت: در مواجهــه بــا موضــو مصــرف آب 
بایــد حوضــه زاینــده رود بــه صــورت یــک مجموعــه 
دیــده  اســتانی  صــورت  بــه  نــه  و  پیوســته  به هــم 
کیمیــای وطــن،  بــه نقــل از پایــگاه  شــود.به گزارش 
کارگــروه  اطالع رســانی وزارت نیــرو، دهمیــن نشســت 
آبریــز  حوضــه  آب  مصــارف  و  منابــع  تخصصــی 
زاینــده رود بــه منظــور تبــادل نظــر دربــاره مدیریــت 
جلســه،  ایــن  شــد.در  برگــزار  آب  بهینــه  مصــرف  و 
مســعود میرمحمــد صادقــی مدیرعامــل شــرکت آب 
منطقــه ای اصفهــان، بــر لــزوم ایجــاد مکانیســم های 
ــرد و افــزود: از محــدوده ســد  ک کیــد  ــی بیشــتر تا کنترل
کنتــرل  تحــت  برداشــت ها  پاییــن  بــه  چم آســمان 
ایــن  بــه  هــم  چم آســمان  بــاالی  در  بایــد  و  اســت 

برســیم. کنترلــی  سیســتم 
مقایســه ای  نمودارهــای  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
و  گذشــته  ســال  بــه  نســبت  امســال  بارندگــی 
نشــان  کــه  گرفــت  قــرار  بررســی  مــورد  مــدت  دراز 
آن  متعاقــب  و  بــاران  شــدید  کاهــش  دهنــده 
نشــان  را  زاینــده رود  ســد  بــه  آب  ورودی   کاهــش 
کل  مدیــر  احســانی،  مهــرزاد  می داد.همچنیــن 
مدیریــت بــه هــم پیوســته منابــع آب حوضه هــای 
آبریــز فــالت مرکــزی، قــره قــوم و مــرز شــرقی، در ایــن 
گفــت: چنانچــه در فروردیــن و اردیبهشــت  نشســت 
حتــی  نشــود،  حاصــل  کنونــی  وضــع  در  تغییــری 
و  می شــویم  مواجــه  مشــکل  بــا  شــرب  زمینــه  در 
ســناریوهای دیگــری بــا توجــه بــه شــرایط و بارندگــی 

گیــرد. کار قــرار  بایــد در دســتور 
بــه  مدیریــت  کل  مدیــر  حضــور  بــا  جلســه  ایــن 
فــالت  آبریــز  حوضه هــای  آب  منابــع  پیوســته  هــم 
آب  مدیــران  شــرقی،  مــرز  و  قــوم  قــره  مرکــزی، 
و  زیســت  محیــط  کشــاورزی،  جهــاد  منطقــه ای، 
اســتان اصفهــان، هــم چنیــن  کشــاروزان  نماینــده 
کشــاورزان و  نماینــده آب منطقــه ای یــزد و نماینــده 
مدیــر محیــط زیســت اســتان چهارمحــال بختیــاری 
کل مدیریــت بحــران و نماینــده اســتانداری  ــر  و مدی

شــد. تشــکیل  اصفهــان 

اخبار

 اســتاندار اصفهــان گفــت: ســال آینــده، ســال شــکوفایی 
اقتصــادی و رهایــی واحدهــای تولیــدی و بنگاه هــای 

اقتصــادی از بنــد رکــود اســت.
کیمیــای وطــن، رســول زرگرپــور در مراســم  گــزارش  بــه 
بهره بــرداری از چنــد پــروژه عمرانــی در شــرق اصفهــان 
ــر اســاس قــول  در جمــع مــردم جرقویــه ســفلی افــزود: ب
شــکوفایی  ســال  آینــده،  ســال  جمهــوری،  رییــس 
کــردن  اقتصــادی اســت و امیدواریــم بتوانیــم بــا فعــال 
ج و از  واحدهــای تعطیــل شــده، آن هــا را از رکــود خــار
ظرفیــت ایــن واحدهــا بــرای اشــتغال جوانــان اســتفاده 

ــم.  کنی
و  فعــال  صنعتــی  واحدهــای  آمــار  ارایــه  بــدون  وی 
متوقف شــده در اســتان افــزود: مســلما بــا ادامــه فعالیــت 
صنایــع تولیــدی در ســطح منطقــه، بیــکاری بــه حداقــل 
خواهــد رســید و جوانــان بیشــتری در اســتان مشــغول 

کار خواهنــد شــد.  ــه  ب
افــزود: اصلی تریــن محــور توســعه  اســتاندار اصفهــان 
گردشــگری  اســتان اصفهــان در برنامــه ششــم توســعه، 
کــه شــهرداری محمدآبــاد توانســته  اســت و خوشــحالیم 

گام بــردارد.  اســت در ایــن مســیر 
آن  نقــش  و  گردشــگری  مزایــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 

کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز  مناطــق  پیشــرفت  در 
دیگرمســئوالن و شــهرداران اســتان اصفهــان بــه توســعه 

کننــد.  توجــه  بیش ازپیــش  گردشــگری 
زرگرپــور بــا اشــاره بــه حضــور 80درصــدی مــردم بخــش 
تصریــح  اســفند  هفتــم  انتخابــات  در  ســفلی  جرقویــه 
کــه میــزان مشــارکت مــردم ایــن  کــرد: ایــن درحالیســت 
منطقــه از میانگیــن میــزان مشــارکت مــردم در اســتان 

ــت.  ــر اس ــد باالت ــان 20درص اصفه
مــردم  بــاالی  مشــارکت  میــزان  داد:  ادامــه  وی 
و  بصیــرت  از  نشــان  انتخابــات،  در  اصفهــان  شــرق 
والیتمــداری، همچنیــن اطاعــت از رهبــر معظــم انقــالب 
اســت و ایــن حضــور، ســند دفــاع از ارزش هــای انقــالب 

می باشــد. اصفهــان  شــرق  کنان  اســالمی  ســا
اســتاندار اصفهــان بــا ابــراز خوشــحالی از اینکــه طــی 
پروژه هــای  عظیمــی  از  بخــش  گذشــته،  ســال  یــک 
رســیده  بهره بــرداری  بــه  اصفهــان  شــرق  تاثیرگــذار 
ایــن  از  بســیاری  احــداث  عملیــات  افــزود:  اســت، 
پروژه هــا از یکســال قبــل آغــاز شــده بــود و خوشــحالیم 
مــردم  همراهــی  بــا  مــدت  ایــن  در  پروژه هــا  ایــن  کــه 
بهره بــرداری بــه  اصفهــان  شــرق  مســئوالن  همــت   و 

 رسید.

استاندار اصفهان:

95، سال رهایی واحدهای تولیدی از بند رکود 

از  گفــت: امســال مبلغــی  اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری   
اعتبــارات مــاده 180 بــه ایــن اســتان پرداخــت نشــده اســت.

کیمیــای وطــن، قاســم ســلیمانی دشــتکی،  در  گــزارش  بــه 
شــورای تامیــن مســکن چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: 

از محــل مــاده 180 در ســال  اعتبــارات اســتان 
کــه  جــاری 920 میلیــارد ریــال تعییــن شــده اســت 
هنــوز مبلغــی از ایــن اعتبــار بــه اســتان پرداخــت 

نشــده اســت.
کمبــود  کــرد: بــا ایــن حــال و بــا وجــود  کیــد  وی تا
ســال  در  فــراوان  مالــی  مشــکالت  و  اعتبــارات 
جــاری، اقدامــات بســیار مطلوبــی در حوزه هــای 

گرفتــه اســت. مختلــف در چهارمحــال و بختیــاری صــورت 
ســلیمانی دشــتکی افــزود: امســال بــا ســفر تعــدادی از مســئوالن 
ملــی بــه چهارمحــال و بختیــاری، تصمیمــات مطلوبــی بــرای 
گرفتــه  ایــن اســتان  ســرمایه گذاری در بخش هــای مختلــف 

شــد.

رییــس شــورای تامیــن مســکن چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
کمیتــه امــداد امــام  داشــت: بــه عنــوان نمونــه در ســفر رییــس 
ــا پــس از تامیــن  کشــور بــه شــهرکرد، توافــق شــد ت خمینــی)ره( 
زمیــن از ســوی اســتان، نســبت بــه تامیــن مســکن مددجویــان 
کــه  زیرپوشــش ایــن نهــاد در اســتان اقــدام شــود 
هنــوز اقدامــی  در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه 

اســت.
کرد: مســئوالن باید از این فرصت ها  وی اضافه 
بــه منظــور  را  بهــره الزم  و  اســتفاده  بیشــترین 
سرعت بخشــی بــه رونــد توســعه ای چهارمحــال 
ببرنــد.  مختلــف  بخش هــای  در  بختیــاری  و 
ســلیمانی عنــوان داشــت: البتــه بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی  
بــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  شهرســازی  و  راه  کل  اداره  و 
عنــوان متولیــان تامیــن مســکن در شــهرها و روســتاها بایــد 
داشــته ملــی  اعتبــارات  جــذب  راســتای  در  بیشــتری   تــالش 

 باشند. ایرنا

نخبــگان  ویــژه  فــردا،  مدیریــت  آموزشــی  جلســات 
بنیــاد  نخبــگان  امــور  اداره  توســط  اصفهــان 
از  اصفهــان  اســتان  ایثارگــران  امــور  و  شــهید 
آغــاز شــهدا  روز  مناســبت  بــه  اســفند94   22  شــنبه 

 شد.
زهــرا  اصفهــان،  از  ایثــار  گــزارش  بــه 
مرکــز  مســئول  کارشــناس  آذری 
و  شــاهد  تشــکل های  و  دانش پژوهــان 
ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد  ایثارگــر 
خبــر  ایــن  اعــالم  بــا  اصفهــان   اســتان 
ح  طــر ادامــه  در  برنامــه  ایــن  افــزود: 

ــور  ــوی اداره ام ــال 1392 از س ــه از س ک ــردا  ــت ف مدیری
آغــاز  اســتان  نخبــگان  از  جمعــی  بــرای  نخبــگان 

شــد. برگــزار   گردیــد، 
فــردا  مدیریــت  آموزشــی  کارگاه  داد:  ادامــه  وی 
از  اســفند(،   22( شــهدا  بزرگداشــت  روز  بــا  همزمــان 

شــنبه 22 اســفند94 بــا حضــور ســی نفــر از نخبــگان 
شــد. آغــاز  اصفهانــی 

ــوزش  ــدف آم ــا ه ــه ب ــن برنام ــرد: ای ک ــان  وی خاطرنش
مختلــف  پســت های  در  کــه  نخبگانــی  بــه  مدیریــت 
ــد  ــام خواه ــتند، انج کارهس ــه  ــغول ب  مش

شد.
 33 شــامل  دوره  ایــن  افــزود:  وی 
ســبک  محورهــای  بــا  آموزشــی  جلســه 
مدیریــت و  مزاج هــا  اســالمی،   زندگــی 

هــوش  مدیریــت،  و  هیجان هــا 
مدیریــت  و  تصمیم گیــری  هیجانــی، 
ســاعت   50 اســالمی  در  مدیــر  و  مدیریــت  تله هــای 

می شــود. داده  آمــوزش 
کــرد: ایــن دوره هــا تــا پایــان فروردیــن  وی خاطرنشــان 

ســال 95 بــه پایــان خواهــد رســید.

اعتبارات ماده 180 چهارمحال و بختیاری هنوز پرداخت نشده استآغاز جلسات آموزشی مدیریت فردا برای نخبگان اصفهان

حتما بخوانید!
استان کرمان رتبه اول کشور ... چهارشنبـــــه  26 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 118 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی ابالغ آ
9409980365700851شماره  ونده:  پر 9410100353404004شماره  ابالغیه:  شماره 
 ، نیک  جمشیدی  فاطمه   1394/12/11 تنظیم:  یخ  940887تار شعبه:  بایگانی 
زند : احمد رضا ، شکایتی دائر بر  زند : احمد رضا و سعید جمشیدی نیک ، فر فر
خیانت در امانت ، علیه سمیه رحیمی و حسین رفیعی ، تقدیم دادگاه های عمومی 
دادگاه   108 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان 
باال  چهارباغ  خ   - اصفهان  در  واقع  سابق(  جزایی   108( اصفهان  شهر  دو  کیفری 
اتاق  – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 2 
شماره 205 ارجاع و به کالسه  9409980365700851ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/1/28 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  و به تجویز ماده 115 قانون  متهم 
امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
د تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  می شو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره:  د و در وقت مقر اعالم نشانی کامل خو

36611/م الف مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری دو اصفهان – ادیبی

آگهی ابالغ
: 9309980351000330 شماره  ونده  پر : 9410100351011909 شماره  ابالغیه  شماره 
آگهی های منتشره در  و  یخ تنظیم :1394/12/19 پیر تار بایگانی شعبه :930373 
جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای / خانم گلبدین تاجیک که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9309970351001863 صادره از 
شعبه 10 حقوقی اصفهان محکوم علیه محکوم است به به پرداخت مبلغ شصت 
پنج هزار  و  و هفتاد  و هفتصد  میلیون  مبلغ یک  بابت اصل خواسته  یال  ر میلیون 
یخ تقدیم  ینه دادرسی واوراق آن و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تار یال بابت هز ر
از  اعالمی  تورم  شاخص  اساس  بر  حکم  اجرای  لغایت   1393/4/9 دادخواست 
در  عشر  نیم  پرداخت  و  تاجیک  اله  فیض  له  محکوم  حق  در  مرکزی  بانک  سوی 
ید نسبت  وز از انتشار این آگهی مهلت دار حق صندوق دولتی شده اید ظرف ده ر
اجرای احکام طبق  دایره  اینصورت  نمایید در غیر  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 
شماره  د.  نمو خواهد  اقدام  اجرایی  ینه  هز با  مطالبات  وصول  به  نسبت  رات  مقر
:36640/م الف مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – 

محسن فرهادیان

کارشناسی گهی ابالغ نظریه  آ
ونده  د عابدی به نشانی مجهول المکان در پر موضوع ابالغ به خوانده آقای محمو
ترکه  تقسیم  بخواسته  عابدی  اسماعیل  خواهان  دعوی  موضوع   940600 کالسه 
ونده قرار ارجاع به کارشناسی صادر و آقای احمد رضا احمدی  نظر به اینکه در پر
لذا  است.  گردیده  واصل  دادگاه  این  به  وی  یه  نظر و  انتخاب  کارشناس  بعنوان 
خوانده  به  آگهی  و  درج  اصفهان  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
یخ نشر آگهی با مراجعه به  وز از تار مجهول المکان مذکور ابالغ می گردد ظرف سه ر
دفتر شعبه دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت ،  ساختمان اجرای 
احکام حقوقی ، ط چهارم ، اجرای احکام شعبه 8 حقوقی و مالحظه کارشناسی 
چنانچه اظهاری دارند کتبا در فرجه مرقوم ارائه نمایند. شماره : 36616/م الف 

مدیر شعبه 8 اجرای احکام دادگاه حقوقی اصفهان

اجرائیه
ونده: 409986825300679شماره  شماره اجرائیه: 9410426825300376 شماره پر
محکوم  مشخصات   1394/12/18 تنظیم:  یخ  940765تار  : شعبه  بایگانی 

رسول    : پدر  نام  اصفهانی   یفی  شر   : خانوادگی  نام  :محمد  نام   -1 ردیف  له 
تلفن   1270107771 ک.ملی  صادرات  بانک  جنب   – معراج  خ   – اصفهان  نشانی: 
09132121004 ک.پ 8199864456  مشخصات محکوم علیهه ردیف 1- نام: امیر  
نام خانوادگی: جهانگیری  نام پدر:علی  نشانی: مجهول المکان محکوم به بسمه 
تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
ینه  هز پرداخت  از  خواهان  اعسار  حکم  صدور  ضمن   9409976825301236
دادرسی در تمام مراحل رسیدگی مربوط به این دعوی حکم به محکومیت محکوم 
یال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه  علیه بپرداخت مبلغ پنج میلیارد ر
ینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  یال بابت هز د هزار ر میلیون و دویست و نو
یخ صدور چک تا زمان وصول دین در حق محکوم له پرداخت مبلغ 250000000  از تار
مکلف  علیه  محکوم  باشد.  می  علیه  محکوم  عهده  بر  نیز  االجرا  حق  بابت  یال  ر
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر است از تار
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
را  د  از آن میسر باشد. چنانچه خو معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
را شامل  د  اموال خو وز کلیه  ر باید ظرف سی  نداند  اجراییه  به اجرای مفاد  قادر 
وح مشتمل بر  تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  خواست محکوم له باز داشت می شو
اموال به منظور  از اعالم کامل صورت  دداری محکوم علیه  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون  فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده 

شش یا جزا
د. ) ماده 21 قانون نحوه  ی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
وز  ر از مهلت سی  اموال پس  اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
دیع وثیقه  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا 
اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 36608/ م الف  مدیر دفتردادگاه حقوقی 
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی

گهی ابالغ  آ
 9409980358600905: ونده  پر شماره  خواست:9410460358600029  در  شماره 
آقای  اینکه  به  نظر  تنظیم:1394/12/20  یخ  تار شعبه:940926  بایگانی  شماره 
ونده  پر در و206  پژ و  در خو امانت  در  خیانت  اتهام  به  احمد  زند  فر قاسمی  رضا 
طرف  از  رشید،  زند  فر جمشیدی  شهاب  شکایت  موضوع  940926ب7  کالسه 
محل  دن  نبو معلوم  بواسطه  یه  احضار وابالغ  هستند  تعقیب  تحت  پرسی  باز این 
آیین  قانون  اجرای ماده 115  بدینوسیله در  نگردیده است.  ایشان ممکن  اقامت 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تاظرف 
پرسی دادسرای عمومی و انقالب  یخ انتشار آگهی در شعبه 7 باز مدت یکماه از تار
مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای اصفهان ، 
از  پس  حضور  عدم  صورت  در  د.  حاضرشو خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت 
ینه انتشار بر عهده  یخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. هز یکماه از تار

هفتم  شعبه  پرس  باز الف  36607/م   : شماره  باشد.  می  اصفهان  دادگستری 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – مهدی اسماعیلی

گهی ابالغ  آ
زند محمد به  آگهی ابالغ به آقای ایمان اسدی نظر به اینکه آقای ایمان اسدی فر
وع  حسب شکایت آقای امیر حسین اسداللعی  یق نامشر اتهام تحصیل مال از طر
ونده کالسه / 940649 ب 23 تحت تعقیب  پرسی در پر زند عباس از طرف این باز فر
 ، نگردیده  اقامت وی ممکن  دن محل  نبو معلوم  بواسطه  یه  ابالغ احضار و  است 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
عمومی  دادسرای  پرسی  باز  23 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  ماه  یک  ظرف  تا 
خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  آتشگاه  خیابان  در  واقع  اصفهان 
یخ انتشار آگهی اقدام  د. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تار حاضر شو
پرس شعبه 23 دادسرای  قانونی معمول خواهد گردید.شماره: 36610/م الف باز

یم شاهرخ عمومی اصفهان – عبد الکر

اجرائیه
ونده: 9409980350100479شماره  شماره اجرائیه: 9410420350100589 شماره پر
له  محکوم  مشخصات   1394/12/18 تنظیم:  یخ  940565تار  : شعبه  بایگانی 
نام  آبادی   نجف  الحسینی  خادم    : خانوادگی  نام  مهرداد  :سید  نام   1 ردیف 
نجف   – آباد  نجف  شهرستان    - اصفهان  استان  نشانی:  مصطفی   سید   : پدر 
ابراهیم محمدی – دفتر بوقلمون گینی – کد  بی – نبش کوچه  آباد – خ قدس غر
پستی 8581753811 موبایل 09133313290 کد ملی 1080088652  مشخصات 
نشانی:    - پدر:  نام  وحانی   ر خانوادگی:  نام  د   داوو نام:   1 ردیف  علیه  محکوم 
مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه 
: اصفهان – چهارباغ  یم نام خانوادگی : جهانبخش نام پدر: علی نشانی  نام: مر
 : بنده پالک 34 ط همکف زنگ دوم – همراه  باال خ نیک بخت جنب کوچه خدا 
: وکیل محکوم له / محکوم  09131106256 کدپستی : 8163833891 نوع رابطه 
بموجب  تعالی  بسمه  به  محکوم  آبادی  نجف  الحسینی  خادم  مهرداد  سید  لهم 
به شماره9410090350103648و شماره دادنامه  در خواست اجرای حکم مربوطه 
مبلغ  پرداخت   -1 به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970350101749 مربوطه 
یال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای  58/776/250 ر
یال  یخ 1394/6/5 لغایت وصول 2- پرداخت مبلغ 2/818/288 ر نرخ تورم از تار
 3/075/525 مبلغ  و  نشر  ینه  هز بابت  یال  ر  870/000 مبلغ  و  دادرسی  ینه  هز بابت 
یال حق الوکاله وکیل در مراحل بدوی واجرا در حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ  ر
یال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. )رای صادره غیابی  2/938/812 ر
وز مفاد آنرا  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر است( . محکوم علیه مکلف است از تار
بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
وز کلیه  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور  اموال خو
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و  مشر
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل 
قانون نحوه  د) مواد 8و3  باز داشت می شو له  به در خواست محکوم  واال  نماید 
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت  اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو

یری در جه هفت را در پی دارد. )  اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 

یری درجه شش یا جزا تعز
قانون   21 ماده   ( د.  شو می  مجازات  هردو  یا  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی  ی 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
دیع  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو وز ارائه شو ر
قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا  وثیقه 
دفتردادگاه  مدیر  الف   م   /36630 شماره:   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه 
رضا حمید   – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه   حقوقی 

 ناظمی

ابالغیه
ونده:9409980363000155  پر شماره  ابالغنامه:9410100353105852  شماره 
ابالغ  مشخصات  تنظیم:1394/12/19  یخ  تار  940680: شعبه  بایگانی  شماره 
شونده حقیقی:1- نام : حسام الدین 2- نام خانوادگی : ناظمی 3- نام پدر:حسن 
دی 128 – پ 114  و 4- نشانی :فوالد شهر – ب 5 حمیدی شاد – بلوک 77 – ور
 – اصفهان  حضور:  محل  ساعت:08:30  چهارشنبه   1395/02/08 حضور:  یخ  تار
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
در  شما  علیه  شکایت  خصوص  در  حضور  علت   349 شماره  اتاق   3 طبقه   –
ر فوق جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شوید. شماره  مهلت مقر
جزایی   105( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   105 شعبه  منشی  الف  36613/م   :

سابق(مجید عابدینی

گهی ابالغ آ
ونده کالسه 1133/94 بنا به درخواست آقای حسن رستمیان  نظر به اینکه در پر
یناز 2-  کرمانی با وکالت آقای مهدی لطف اهلل خواجویی به طرفیت خانمها 1- فر
الزام  موضوع  با  صدیقی  همگی  مصطفی  آقای   -5 و  گلناز   -4 مهناز   -3 فرحناز 
کارشناسی  یه  نظر ووصول  کارشناسی  به  امر  ارجاع  به  توجه  با  سند  انتقال  به 
می  اخطار  باشند  می  المکان  مجهول  که  الذکر  فوق  خواندگان  به  بدینوسیله  لذا 
آدرس  به  نظر،  اعالم  و  کارشناسی  ی  یه  نظر ؤیت  ر جهت  هفته  یک  ظرف  گردد. 
ذیل مراجعه نمایید: اصفهان – خیابان آتشگاه – مجتمع شماره 2 شوراهای حل 
اختالف اصفهان شماره :36581/م الف مدیر دفتر شعبه نهم مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

کارشناس گهی ابالغ رویت نظریه  آ
ونده کالسه 951/94 خواهان حسین نصر اصفهانی دادخواستی  در خصوص پر
زاد سمسار زاده تقدیم  مبنی بر:الزام به انتقال رسمی سند به طرفیت فرشته و فر
یه  نظر ویت  ر جهت  هفته  یک  مدت  وزظرف  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو
کارشناسی  ساعت3/30 تا 6/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
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 
د.شماره: 36580/م الف دفتر شعبه 24مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  شو

اصفهان



سرویس فرهنگی درحالی که تبلیغات گســترده ای برای پخش 
دامون رشیدزاده

ســریال های نــوروزی در نظــر گرفتــه شــده بــود و قــرار بــود امســال 
صــدا و ســیما مــردم را حســابی ســرگرم خــود کنــد و گوی ســبقت را 
ــن  ــات همی ــا اتفاق ــا ب ــد، ام ــی بربای ــی آن ور آب ــریال های آبک از س
روزهــای آخــر بــه نظــر می رســد پیالــه جــام جــم از برنامه هــای 

جذاب تهی شده است.
 نبود کاله قرمزی و دوستان

بــه عقیــده بیشــتر کارشناســان و مــردم، جذاب ترین برنامــه نوروز 
ســال های اخیر برنامه کاله قرمزی بوده اســت. ایرج طهماســب 
و حمیــد جبلــی دیگــر بــه پــای ثابت شــب های نوروز تبدیل شــده 
بودنــد و شــادترین و جذاب تریــن لحظــات عیــد را بــرای بچه هــا 
و صــد البتــه بزرگ ترهــا رقــم می زدنــد؛ امــا امســال بــه دلیــل 
گــروه کاله قرمــزی دســت اندرکاران  پرداخــت نشــدن مطالبــات 
گرفتنــد قیــد تلویزیــون را بزننــد و بــه جــای  ایــن برنامــه تصمیــم 
ســریال تــدارک ســاخت فیلمــی را ببیننــد کــه مطمئنــا ســال آینده 

رکوردهــای فــروش را درهــم خواهــد شکســت.
 حذف دودکش

بــا وجــود اعــالم چندبــاره اطالعــات پخــش ســریال های نــوروزی 
۹۵ از ســوی مســئوالن ذی ربــط، ایــن مجموعه هــا همچنــان در 
حــال جابه جایــی هســتند و در ایــن میــان »پــادری« )دودکش ۲( 
کتــور نــوروز حــذف شــد. »پــادری« بــه دالیلــی کــه قطعــا  کال از کندا
ــم  ــه« و ه ــم »قرع ــا ه ــت ت ــار رف کن ــد،  ــر می دانن ــئوالنش بهت مس

کــه در چنــد روز اخیــر بحــث بــر ســر پخــش  »بیمــار اســتاندارد« - 
فقــط یکــی از آن هــا داغ بــود - خیالشــان بابــت پخــش راحــت 
شــود و مطمئــن شــوند هــر دو ســریال در نــوروز پیــش رو، روی 
آنتــن می رونــد. در آخریــن تغییــرات اعمــال شــده ســریال »بیمــار 
اســتاندارد« از شــبکه یــک پخــش می شــود. ایــن در حالــی اســت 
کــه مشــغول ســاخت ســریال »بیمــار  گــروه ســعید آقاخانــی  کــه 
گروه هــای تولیــد عقب تــر  اســتاندارد« هســتند، ظاهــرا از ســایر 
هســتند و در تالشــند بــا در اختیــار گرفتــن دو گروه همزمــان، کار را 

بــه پخــش برســانند. بــرزو نیک نــژاد هم بــا ســریال »قرعه« تقریبا 
۷۰ درصــد قســمت ها را جلــوی دوربیــن بــرده، امــا هنوز فیلمنامه 

قســمت های پایانــی بــه تاییــد ســازمان نرســیده اســت.
کــه بــرای نــوروز ۹۵ در نظــر   بــا مــروری اجمالــی بــه ســریال هایی 
کــه تــا االن از همــه حواشــی  گرفتــه شــده اند، تنهــا مجموعــه ای 
کارگردانــی حامــد محمــدی اســت  مصــون مانــده »زعفرانــی« بــه 

کــه از شــبکه دو ســیما پخــش خواهــد شــد.
 شبکه نسیم تنها شبکه خوش قول

گــر بعــد از ایــن تغییــری در چیدمــان ســریال ها بــه وجــود نیایــد  ا
بــه نظــر می رســد شــبکه یــک »بیمــار اســتاندارد«، شــبکه دو 
»زعفرانــی« و شــبکه ســه »قرعــه« را روی آنتــن نــوروزی خــود 
تولیداتــش  کــه  هــم  نســیم  شــبکه  اینکــه  ضمــن  می برنــد. 
ارتبــاط مســتقیم بــا مرکــز امــور نمایشــی ســیما نــدارد، »دورهمــی« 
و »خندوانــه« را بی هیــچ حاشــیه ای بــرای نــوروز تــدارک دیــده 
تهیه کنندگــی مســعود  بــه  اســتاندارد«  »بیمــار  ســریال  اســت. 
 ردایــی هــر شــب ســاعت 20 و 45 دقیقــه با بــازی بابک حمیدیان 
جــواد عزتــی و ... از شــبکه یــک پخــش می شــود. »زعفرانــی« بــه 
تهیه کنندگــی ایــرج محمــدی نیــز ســاعت 21 و 15 دقیقــه روی 
آنتــن شــبکه دو مــی رود و »قرعــه« نیــز عیــدی شــبانه شــبکه ســه 

ســیما ســاعت 22 و 15 دقیقــه خواهــد بــود. 
بــا مــروری بــر رونــد ســاخت ســریال در تاریــخ تلویزیــون، مرکــز 
امــور نمایشــی ســیما تاســیس شــد تــا همــه شــبکه ها بــا نظارتــی 
کــه  یکپارچــه ســریال بســازند. ایــن مرکــز هنــوز قــوام نیافتــه بــود 
کمــی  گســترش فیلمنامه نویســی صــدا و ســیما  تاســیس مرکــز 
کــه می رفــت  کــرد و علی رغــم انتظــاری   معــادالت را جابه جــا 
کــوک  ایــن دو مرکــز از ابتــدا بــرای همدیگــر ســاز مخالفشــان را 
پخــش  اطالع رســانی  جریــان  بــه  نیم نگاهــی  گــر  ا کردنــد. 
ســریال های نــوروزی در رســانه ها بیندازیــم، شــاید اختــالف نظــر 
ــز  ــز یعنــی امیــن صدیقــی، رییــس مرک بیــن روســای ایــن دو مرک
گســترش فیلمنامه نویســی و رحمــان ســیفی آزاد، رییــس مرکــز 
امــور نمایشــی ســیما در جابــه جایــی چندبــاره ایــن چنــد ســریال 

بــی تاثیــر نباشــد.

تغییرات عجیب در برنامه های رسانه ملی

»دودکش2«همنوروزپخشنمیشود

پوســتر فیلــم ســینمایی »ابــد و یــک روز«  کیمیــای وطــن: 
ملــکان  ســعید  تهیه کنندگــی  بــه  روســتایی  ســعید  ســاخته 
کــه در  رونمایــی شــد. فیلــم ســینمایی »ســعید روســتایی« 
جشــنواره فیلــم فجــر مــورد توجــه داوران ومخاطبــان قــرار 
کــران  ا آزادی  گــروه ســینمایی  اســفندماه در  از 26  گرفــت، 

ایــن  نمایــش  آســتانه  در  می شــود.  عمومــی 
شهرســتان ها  و  تهــران  ســینماهای  در  فیلــم 
کــه طراحــی آن برعهــده  پوســتر »ابــد و یــک روز« 
ایــن  در  شــد.  رونمایــی  اســت،  شــفیعی  امیــن 
ــاز  ــدزاده، پرین ــد محم ــادی، نوی ــان مع ــم پیم فیل
یزدان بخــش شــیرین  رامین فــر،  ریمــا   ایزدیــار، 

محمــد  قربانــی،  مهــدی  رحمانــی،  معصومــه 
گرجــی، امیررضــا فــالح و شــبنم  علی محمــدی، اســماعیل 
مقدمــی بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. ســعید روســتایی پیــش 
کوتــاه بــه نام هــای »شــنبه« »مراســم )از  از ایــن، ســه فیلــم 
کــرده  کارگردانــی  طــرف آن هــا(« و »خیابــان خیلــی خلــوت« را 

اســت. در خالصــه داســتان »ابــد و یــک روز« که اولین ســاخته 
بلنــد ســینمایی ســعید روســتایی اســت، آمــده: 

امــا  هســتند؛  ســمیه  عروســی  مراســم  تــدارک  در  خانــواده 
کــه در  اتفاقاتــی روابــط خواهــران و بــرادران را ســرد می کنــد 

می شــود. ماجراهایــی  باعــث  نهایــت 
 عوامل فیلم »ابد و یک روز«: 

روســتایی؛  ســعید  نویســنده:  و  کارگــردان 
مشــاور  ملــکان؛  ســعید  تهیه کننــده: 
کارگــردان: مازیــار میری؛ مدیــر فیلمبرداری: 
محمدرضــا  تولیــد:  مدیــر  قاضــی؛  علــی 
ســعید  چهره پــردازی:  طــراح  منصــوری؛ 
میرشــکاری؛  امیــن  صدابــردار:  ملــکان؛ 
غزالــه  لبــاس:  طــراح  نصرالهــی؛  محســن  صحنــه:  طــراح 
کارگــردان: علیرضــا نســایی؛  معتمــد؛ برنامه ریــز و دســتیار اول 
منشــی صحنــه: نــدا قائــدی؛ مشــاور رســانه ای: بیتا موســوی؛ 

شــجاعی امیرحســین  عــکاس: 

 پوستر فیلم »ابد و یک روز« رونمایی شد

عبــاس مخبــر می گویــد: دولــت نباید فرهنــگ و هنــر را به خاطر 
تمرکــز بــر مســایل هســته ای و اقتصــادی نادیــده بگیــرد. ایــن 
گفــت:  مترجــم دربــاره وضعیــت ادبیــات و نشــر در ســال 94 
امســال نیــز در حــوزه نشــر، تغییــری بــه آن معنا صــورت نگرفته 
اســت. او ســپس بــا اشــاره بــه ســخنان علــی جنتــی، وزیــر 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ابتــدای تصــدی 
کــرد: در آن روزهــا  پســت ایــن وزارتخانــه اظهــار 
پیــش  سانســور  حــذف  بحــث  جنتــی  آقــای 
کتــاب و  گام مثبتــی در حــوزه  کــه  از چــاپ را 
کــه  کــرد. ایــن مسئله ایســت  نشــر بــود، مطــرح 
همــه مــا بــه عنــوان نویســنده، روزنامه نــگار و 
دســت اندرکار حــوزه نشــر بــه نوعــی بــا آن دســت 

کــه از  کــه بــا جرایمــی  گریبانیــم. حــرف مــا هــم ایــن اســت  بــه 
ایــن دســت رخ می دهــد، مثــل بقیــه جرایــم برخورد شــود و مثال 
کــرده بــه دادگاه بــرود؛ امــا بــه نظــر می رســد  کــه خطایــی  کســی 

ــر نباشــد.  ــه ایــن زودی تحقق پذی ایــن مســئله ب

بــا ایــن حــال صحبتــی کــه در آن زمان برای لغو ممیــزی قبل از 
چــاپ صــورت گرفــت، مثبــت بود؛ ولی متأســفانه عملی نشــد. 
بخشــی از دلیــل آن بــه خاطــر اســتقبال نکــردن ناشــران بــود و 
بخشــی هــم بــه خــود آقــای جنتــی و وزارت ارشــاد برمی گــردد. 
کتــاب منتشرشــده  ــا ذکــر مثالــی از تازه تریــن  مخبــر در ادامــه ب
در  مــن  کتــاب  کــرد:   اظهــار  »کــوروش«  خــود 
حــوزه تاریــخ اســت و تقریبــا خیلــی کــم مشــمول 
کتــاب واژه  سانســور شــده اســت؛ امــا در همیــن 
کــه در ایــن  اســراییل حــذف شــد. در صورتــی 
کتــاب واژه اســراییل بایــد بــه کار بــرده می شــد تــا 
بین اســراییل و یهودیت تفکیک قایل شــویم. 
کــرد: مــا دوســت داشــتیم در  او در ادامــه اظهــار 
ایــن بلبشــو کــه در آن کســی نمی دانــد چــه چیــزی مجــاز اســت 
و چــه چیــزی مجــاز نیســت، ایــن موضــوع به نوعــی قانونمنــد 
شــود؛ امــا ایــن اتفــاق هــم نیفتــاد و همچنــان مســئله بررســی 

کتاب هــا بــه شــکل ســلیقه ای پیــش مــی رود.

انتقاد عباس مخبر از بی توجهی به فرهنگ و هنر

حرف و نقل
- روزنامــه  »المصــری الیــوم« نوشــت که »این وظیفه شــیخ 

االزهــر اســت کــه فیلم "محمــد رســول اهلل" را تماشــا کند.«
کنگــره شــعر شــهدای مدافــع حــرم  - علیرضــا قــزوه گفــت: 
کــه در کشــور برگــزار شــده؛  مظلومانه تریــن همایشــی اســت 
کــه شایســته مقــام  چــون مــا هنــوز نتوانســته ایم آن چنــان 

کنیــم. شــهدای مدافــع حــرم اســت، برنامــه ای را برگــزار 
کــه در  کبــری، تهیه کننــده »اســترداد«  - محســن علــی ا
کــرد، ولــی در  غ دریافــت  جشــنواره فجــر ۳۱ چهــار ســیمر
پکیج فیلم های ســیمرغی ســی و چهارمین جشــنواره فجر 
آورده نشــد، ایــن اتفــاق را بــر اثــر برخــورد سیاســی بــا هنــر 

دانســت.
کــو؟«  »کفش هایــم  فیلــم  عمومــی  کــران  ا آســتانه  در   -
کیومــرث پوراحمــد از دو پوســتر ایــن  جدیدتریــن ســاخته 

فیلــم بــا طراحــی حمیدرضــا اســحاقی رونمایــی شــد.
زنــده  بــه صــورت  پورنــگ«  عمــو  نــوروز ۹۵ »عیدانــه   -
مهمــان مخاطبــان خــود در شــبکه دو ســیما می شــود.

گــروه موســیقی »پالــت«، پنجــم فروردیــن مــاه ســال   -
آینــده در قالــب جشــنواره نــوروزی بــرج میــالد، تازه تریــن 
کنســرت خــود را در ایــن مجموعــه فرهنگــی - توریســتی 

می کنــد. برگــزار 
- »برادران گریمسبی«، فیلم جدید کمدین شناخته شده 
کوئــن، رکــورد کمتریــن افتتاحیــه  بریتانیایــی ساشــا بــارون 

فیلــم ایــن کمدیــن را بــه جــا گذاشــت.
کــه به تازگــی اثــر جدیــدش را بــا عنــوان  - فریــد الهامــی 
کــرده  کاویانــی« بــا صــدای شــهرام ناظــری منتشــر  »درفــش 
پــروژه ای را نیــز بــا عنــوان »صلــح« بــا صــدای خــودش تولیــد 

کــرده اســت.
- یکــی از بازیگــران نمایــش »بیوه هــای غمگیــن ســاالر 
کنــار  کــه قــرار بــود در  کــرد. نــورا هاشــمی  جنــگ« تغییــر 
مــادرش، گالب آدینــه در ایــن نمایــش حضــور داشــته باشــد 
ــکان  ــرار دارد، ام ــدن ق ــادر ش ــتانه م ــه در آس ــل اینک ــه دلی ب

بــازی در نمایــش را نــدارد.
گالــری خیریــه تن پوش هــا  - یــک طــراح لبــاس از برگــزاری 
ــت فروش  ــان دس ــع زن ــه نف ــی ب ــی ایران ــای قدیم و پارچه ه

متــرو خبــر داد.
بوکــر«  »مــن  جایــزه  برنــده  نویســنده  بروکنــر«،  »آنیتــا   -
ک«، »شــروعی در زندگــی«، »خلیــج  درگذشــت. »هتــل دو ال
 فرشــتگان«، »رمانــس خانوادگــی« و »دیــدگاه شــخصی« 

از جمله رمان های این نویسنده فقید انگلیسی هستند.
- شــماره اســفندماه 94 و فروردیــن 95 ماهنامــه فرهنگــی 
اجتماعــی و سیاســی »آزمــا« )ویــژه هنــر و ادبیــات( منتشــر 

شــد.

سخن روز

8 فروردین برگزار می شود؛
  تدارک حمید جبلی 
برای روز جهانی تئاتر

کــودک و نوجــوان بــا  نخســتین جشــن روز جهانــی تئاتــر 
دبیــری حمیــد جبلــی برگــزار می شــود. ایــن مراســم همزمــان 
بــا روز جهانــی تئاتــر، 8 فروردیــن ســال 95 در تــاالر هنــر برگــزار 
خواهــد شــد. حمیــد جبلــی کــه دبیری ایــن جشــن را بر عهده 
گفــت: بــرای  دارد، دربــاره برپایــی آن در شــهرهای دیگــر 
کــه ایــن جشــن برگــزار می شــود؛ بــه همیــن  اولیــن بــار اســت 
دلیــل نمی توانیــم شــهرهای دیگــر را پوشــش بدهیــم؛ امــا 
کنــد، از ســال آینــده می توانیــم  گــر ایــن جریــان ادامــه پیــدا  ا
کنیــم تــا روز جهانــی  جشــن را در شــهرهای دیگــر هــم برگــزار 
ــوروز نهادینــه شــود و در تمــام  ــد ن ــر هــم ماننــد خــود عی تئات
ــر، ســینما  شــهرها برنامــه داشــته باشــیم. ایــن هنرمنــد تئات
کــه  کــرد: مــا نهــاد دولتــی نیســتیم  و تلویزیــون خاطرنشــان 
صاحب بودجه، امکانات و کارمند باشــیم؛ بلکه اشــخاصی 
کــه دور هــم جمــع شــده ایم و امیدواریــم ایــن روز   هســتیم 

هم به خوبی برگزار و هم نهادینه شود. 

سام قریبیان »کبیسه« 
را جلوی دوربین می برد

کارگــردان ســینما فیلمنامــه ای بــا  ســام قریبیــان، بازیگــر و 
کــه قــرار اســت آن را بــه تهیه کنندگــی  نــام »کبیســه« نوشــته 
کنــد. ســام قریبیــان در  کارگردانــی  پــدرش فرامــرز قریبیــان 
بازگشــت بــه ایــران، پــس از نوشــتن فیلمنامــه »گناهــکاران« 
غ بلوریــن از جشــنواره فجــر شــد  کاندیــد ســیمر کــه بــرای آن 
بــا ســاخت اولیــن فیلــم مســتقلش »۳۶۰ درجــه«، کارگردانی 
کارنامــه خــود ثبــت  را هــم پــس از بازیگــری و نویســندگی در 
کــران عمومــی اولیــن فیلمــش  کــرد. وی در فاصلــه تولیــد و ا
چهره هــای  حضــور  بــا  را  »عالیجنــاب«  کشــن  ا ســریال 
مطــرح ســینما و تلویزیــون بــرای شــبکه خانگــی نوشــت و 
کــه مراحــل فنــی و تدویــن را ســپری می کنــد؛ امــا  ســاخت 
در همیــن بیــن به تازگــی فیلمنامــه »کبیســه« را بــه اتمــام 
رســانده و اردیبهشــت ماه بــرای دریافــت پروانــه ســاخت 
کــه  کــرد. ایــن بــرای اولیــن بــار اســت  آن اقــدام خواهــد 
کتــاب اقتبــاس  قریبیــان فیلمنامــه اش را بــر اســاس یــک 
کار در جنوب و  کرده و حدود ســی درصد از فیلمبرداری این 
مابقــی در تهــران خواهــد بــود. برخالف ســایر فیلمنامه های 
کــه معمــوال پــر بازیگــر اســت »کبیســه« فقــط   ســام قریبیــان 
کره  ۵ شــخصیت اصلی دارد که در حال حاضر مشــغول مذا

با آن ها هســتند.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر چهارشنبـــــه  26 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 118انتقاد عباس مخبر از بی توجهی به... ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ آ
9409980351000992شماره  ونده:  پر 9410100351011802شماره  ابالغیه:  شماره 
مهر  بانک  شاکی   / خواهان   1394/12/17 تنظیم:  یخ  941111تار شعبه:  بایگانی 
علیرضا  آقای  نمایندگی  به   )429709 ثبت  شماره  عام  سهامی  )شرکت  اقتصاد 
و  آبادی  حسن  منصوری  محسن  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زمانی 
حسین قیصری به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه 
ده  خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان -  طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه  9409980351000992ثبت 
است.  شده  تعیین   13:00 ساعت  و   1395/01/30 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به  به علت مجهول المکان بو
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
دادگاه  منشی  الف  36639/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر

وجنی حقوقی شعبه 10  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اطهری بر

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 941292 خواهان مجتبی سنمار به وکالت آقای محمد  در خصوص پر
مدل   407 و  پژ یکدستگاه  خصوص  در  مع  اثبات  بر:1-  مبنی  دادخواستی  مومنی 
و به  در 2009  2- الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و انتقال سند رسمی خو
ده است .وقت  د افشار – آرش ابوالحسنی تقدیم نمو طرفیت بابک عمادی – محمو
با  است  گردیده  تعیین  95/2/5ساعت12:30  مورخ  وز..........  ر برای  رسیدگی 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه 
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 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
شماره: 30876/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی ابالغ آ
9409980350100729شماره  ونده:  پر 9410100350111976شماره  ابالغیه:  شماره 
اعظمی  محسن  خواهان   1394/12/19 تنظیم:  یخ  940852تار شعبه:  بایگانی 
خسارت  مطالبه  خواسته  به  لطیفی  حسن  محمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته تقدیم 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
اتاق   3 استان اصفهان   طبقه  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل  – خ شهید 
شماره 333ارجاع و به کالسه  9409980350100729ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/05/04 و ساعت 11:15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو

ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 36629/م  مقر در وقت  و  یافت  را در
الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 1  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – 

زانه سلیمانی فر

گهی ابالغ آ
9309980350101139شماره  ونده:  پر 9410100350111963شماره  ابالغیه:  شماره 
ینگ  لیز شرکت  خواهان   1394/12/19 تنظیم:  یخ  931317تار شعبه:  بایگانی 
به  وقی   فار حبیب  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دینی  اهلل  آقای  یت  مدیر به  دی 
خواسته تخلیه و تایید فسخ قرار داد)مالی( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
و  333ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان    استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 1395/05/04 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9309980350101139ثبت  کالسه   به 
و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:45 ساعت  و 
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/  درخواست 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 36628/م  و در وقت مقر یافت  را در
الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 1  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – 

زانه سلیمانی فر

گهی ابالغ آ
9409980350100160شماره  ونده:  پر 9410100350111667شماره  ابالغیه:  شماره 
زاده  ادم  سهیال  خواهان   1394/12/09 تنظیم:  یخ  940188تار شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده رسول صفاری انارکی به خواسته مطالبه خسارت 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه   به  و  333ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان    استان  کل  دادگستری 
ساعت  و   1395/04/26 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350100160ثبت 
درخواست  و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   10:30
انقالب  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  قانون  به تجویز ماده 73  و  خواهان 
کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  د  آگهی می شو
و  یافت  را در د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خو و ضمن 
منشی  الف  36627/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در 
زانه  فر  – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه    1 شعبه  حقوقی   دادگاه 

سلیمانی

گهی ابالغ آ
9409980350101157شماره  ونده:  پر 9410100350111774شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم: 1394/12/15 خواهان محمد رضا مسلمی  یخ  بایگانی شعبه: 941351تار
یان به خواسته  نوغان علیائی دادخواستی به طرفیت خوانده محسن رضائی آدر
مطالبه  و  خواسته  تامین  و  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  ینه  هز پرداخت  از  اعسار 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو

باال – خ شهید نیکبخت  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
و  333ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان    استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
به کالسه  9409980350101157ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/30 و 
دن خوانده و درخواست  ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  می شو
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
دادگاه  منشی  الف  36626/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر

زانه سلیمانی حقوقی شعبه 1  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فر

گهی ابالغ آ
9409980350100732شماره  ونده:  پر 9410100350112041شماره  ابالغیه:  شماره 
به  ملت  بانک  خواهان   1394/12/20 تنظیم:  یخ  940855تار شعبه:  بایگانی 
یت شعب  یت آقای علی رستگار وبانمایندگی آقای نظام کاویانی مقدم مدیر مدیر
استان اصفهان دادخواستی به طرفیت خوانده کیوان دهقانی چم پیری و منوچهر 
و   ... بابت  و مطالبه وجه  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  دهقانی چم پیری 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه   به  و  333ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان    استان  کل  دادگستری 
ساعت  و   1395/05/19 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350100732ثبت 
درخواست  و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:00
انقالب  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  قانون  به تجویز ماده 73  و  خواهان 
کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  د  آگهی می شو
و  یافت  را در د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خو و ضمن 
منشی  الف  36625/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در 
زانه فر  – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه    1 شعبه  حقوقی   دادگاه 

 سلیمانی

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 94-2115خواهان محسن رستمی با وکالت 1- حسین  در خصوص پر
محسن  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  زاده  عرب  نفیسه   -2 محمدیان 
مورخه   ............. وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  الدانی  ترک 
دن خوانده  95/2/19 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بو
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
وی مدرسه نیلی پور –  وبه ر به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
حل  شورای  مجتمع   8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب 
اختالف اصفهان – شعبه  6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 36549/م الف مدیر دفتر  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  غالمی  علی  1327/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  پور  ممی  جواد  طرفیت  به  بر:مطالبه 

با  است  گردیده  تعیین  عصر   6/15 ساعت   95/2/29 مورخه   ............. وز  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
اختالف  حل  شورای   20 شعبه    – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
شماره: 36570/م الف مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  طاهری  علی  2077/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رضا  احمد  طرفیت  به  یال  ر  70/000/000 مبلغ  به  چک  فقره   2 وجه  بر:مطالبه 
 ............. وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  قهفرخی  وزی  نور
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  8تعیین  ساعت   95/2/26 مورخه 
قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو
وی  ر وبه  ر  – ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
اصفهان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه    – اصفهان  اختالف  حل  شورای 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
اختالف حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   45 شعبه  دفتر  مدیر  الف   36553/م 

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 941530خواهان سید علی واعظ - سید اکبر واعظ-  در خصوص پر
تقدیم  هائری   اصغر  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  ابوطالبی   زهرا 
 12 ساعت   95/2/19 مورخه  شنبه   یک  وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  ظهر  
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
 شماره: 36599/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
یت  ونده کالسه 809/94 خواهان شرکت پخش سایه سمن با مدیر در خصوص پر
کامران صدرا اشراقی و با وکالت محسن نور محمدی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
وز یک شنبه   ده است .وقت رسیدگی برای ر به طرفیت حسین اسدی   تقدیم نمو
المکان  به مجهول  توجه  با  مورخه 95/3/11 ساعت 3/30  عصر  گردیده است 
از  دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل  بو
وقت رسیدگی به این شعبه واقع  در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   2
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را 
د.شماره: 36554/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره  مقتضی اتخاذ می شو

2 شورای حل اختالف اصفهان



مطمئنم مسلمان به تیم ملی دعوت 
و فیکس می شود

برای تمدید قرارداد شرط 
نگذاشتم

دیــروز  تمریــن  پایــان  در  ایوانکوویــچ  برانکــو 
گفــت:  خبرنــگاران  جمــع  در  تیمــش  )سه شــنبه( 
خیلــی  مــن  بــرای  کــه  هــواداران  از  می کنــم  تشــکر 
مهــم هســتند. همــه آن هــا و بازیکنــان در ایــن نتایــج 
دوش  بــه  را  اصلــی  بــار  هــواداران  داشــتند.  نقــش 

. می کشــند
شــد:  یــادآور  تیمــش  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  وی 
ادامــه  را  خــود  تمرینــات  ملی پوشــان  بــدون  مــا 
و  خالقی فــر  بنســون،  چــون  نفراتــی  و  می دهیــم 
هســتند. مواجــه  مصدومیت هایــی  بــا  کمندانــی 
اشــاره  بــا  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
گفتــه  کــه  شــرط هایی  و  قــراردادش  تمدیــد  بــه 
 می شــود پیــش روی باشــگاه پرســپولیس قــرار داده 
روی  پیــش  شــرطی  هیــچ  مــن  کــرد:  خاطرنشــان 
طبیعــی  البتــه  نــدادم؛  قــرار  پرســپولیس  باشــگاه 
نفراتــی  چــه  می گیــرم  تصمیــم  مــن  کــه  اســت 
امــا  شــوند،  جــذب  نفراتــی  چــه  و  بماننــد  تیــم  در 
ع هیــچ ربطــی بــه تمدیــد قــرارداد مــن  ایــن موضــو

 ندارد.
کــه نفراتــی چــون  ع  کنــش بــه ایــن موضــو برانکــو در وا
ــه  محســن مســلمان و امیــد عالیشــاه می توانســتند ب
کــی روش ایــن  کارلــوس  تیــم ملــی دعــوت شــوند، امــا 
کــرد: مــن موافــق ایــن  اعتقــاد را نداشــت، عنــوان 
نظــر هســتم؛ مخصوصــا دربــاره محســن مســلمان 
کــه بــه اعتقــاد مــن در بازی هــای پرســپولیس خیلــی 
بــه زودی  او  هســتم  مطمئــن  و  کــرده  کار  خــوب 
نه تنهــا بــه تیــم ملــی دعــوت خواهــد شــد، بلکــه بــه 
کــرد؛ ضمــن  طــور ثابــت در ایــن تیــم بــازی خواهــد 
ملی پــوش  بازیکنــان  بــه  می دانــم  الزم  اینکــه 
گفتــه و توصیــه ای بــه آن هــا داشــته  تیمــم تبریــک 
نتیجــه  آن هــا  بداننــد  بایــد  نفــرات  ایــن  باشــم. 
گرفتنــد؛  ملــی  تیــم  بــه  دعــوت  بــا  را  خــود  تــاش 
شــده اند؛  ملی پــوش  صرفــا  کننــد  فکــر  نبایــد  امــا 
آورده انــد،  بــه دســت  کــه  افتخــاری  ایــن  بــا  بلکــه 
از  اســت.  شــده  ســنگین تر  مراتــب  بــه  وظیفه شــان 
ایــن رو انتظــار دارم نفــرات ملی پوشــم از ایــن پــس 
بــا انگیــزه و تــاش بیشــتری در تمرینــات و مســابقات 
اســم  نبایــد  کننــد. ملی پــوش شــدن فقــط   شــرکت 

باشد.
همچنیــن  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
بنگــر  محســن  خصــوص  در  صــادره  حکــم  دربــاره 
در  نمی دانــم  گفــت:  پرســپولیس  گران  تماشــا و 
فکــر  بگویــم.  چــه  بنگــر  محرومیــت  خصــوص 
ــر  ــختی در نظ ــم س ــز حک ــواداران نی ــرای ه ــم ب می کن
ــار چنیــن شــرایطی  ــرای اولیــن ب گرفتــه شــد. آن هــا ب
کمیتــه  و  آوردنــد  وجــود  بــه  آزادی  ورزشــگاه  در  را 
ایــن  بــا  نقــدی   بــا جریمــه  انضباطــی می توانســت 

کنــد. برخــورد  مســئله 
مــن  بــرای  هــم  بنگــر  دربــاره  صــادره  حکــم   
ایــن  بــا  امــا  دارد؛  تعجــب  جــای  و  اســت  عجیــب 
را  انضباطــی  کمیتــه  کار  در  دخالــت  قصــد   حــال 

ندارم.
وی دربــاره عذرخواهــی فرشــاد احمــدزاده و محســن 
از  پــس  شــادی  خاطــر  بــه  دایــی  علــی  از  مســلمان 
گفــت: آن هــا جــوان هســتند  ــای قــم  ــل صب گل مقاب
خــود  اینکــه  ضمــن  کننــد؛  شــادی  بایــد  البتــه  و 
کرده انــد،  کــه اقــدام بــه عذرخواهــی  ع  ایــن موضــو

زیباســت.
ــی  ــه عل ک ــند  ــن باش ــکرگزار ای ــد ش ــان بای ــن بازیکن  ای
می خواســت  گــر  ا دایــی  اســت.  ایــران  در  دایــی 
هیئت مدیــره  عضــو  و   AFC رییــس  می توانســت 
مربیگــری  کــه  داد  ترجیــح  امــا  باشــد؛  فیفــا 
قــرار  جوانــان  اختیــار  در  را  تجربیاتــش  و  کنــد 
قــدردان  بایــد  آن هــا  دلیــل  همیــن  بــه  و   بدهــد 

او باشند.

اخبار ورزشی

 سال دوم قراردادم
 بی قید و شــرط است

امــروز  صبــح  تمریــن  حاشــیه  مظلومــی در  پرویــز 
ــما  ــور ش ــت: از حض ــار داش ــتقال اظه ــنبه( اس )سه ش
کــه رفــت و آمــد بــرای شــما  تشــکر می کنــم، می دانــم 
ــوده، ببخشــید، شــما  کوتاهــی ب ــر  گ ســخت اســت و ا

بــه هــواداران تیــم اطاع رســانی می کنیــد. واقعــا 
وی افــزود: ســال 94 یــک ســال پــر فــراز و نشــیب 
ع امســال بــه نظــرم  کــه البتــه در مجمــو بــرای مــا بــود 
چــون  بــود  اســتقال  بــرای  موفقیت آمیــزی  ســال 
کردیــم  مــا صدرنشــینی خــود در لیــگ برتــر را حفــظ 
و در جــام حذفــی نیــز بــه فینــال رســیدیم. بایــد بــه 
تــاش خــود بــرای پیمــودن همیــن راه ادامــه دهیــم 

کنیــم. تــا هــواداران را خوشــحال 
از  داد:  ادامــه  اســتقال  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
فنــی  کادر  سرپرســت،  مدیــره،  هیئــت  هــواداران، 
همدلــی  و  اتحــاد  بــا  کــه  باشــگاه  اعضــای  همــه  و 
ــد تشــکر می کنــم،  ــه پیــش بردن کار جمعــی را ب یــک 
امیــدوارم ایــن شــرایط در ســال 95 نیــز ادامــه داشــته 
کــه ســال 95 ســال  اســت  ایــن  مــن  آرزوی  باشــد. 
خــوب و پربــار و بــا ســامتی بــرای همــه باشــد و از 
نظــر اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی روزهــای خــوب 
و پرفروغــی را شــاهد باشــیم، امیــدوارم دولــت آقــای 
کــه همــه  کنــد  روحانــی تــاش بیشــتری بــرای ملتــی 

کشــور هســتند. جــا حامــی و پشــتیبان 
اســتقال  کــه  ع  ایــن موضــو بــه  پاســخ  مظلومــی در 
ایــن  بــازی  شــکل  از  مــردم  امــا  اســت  صدرنشــین 
ــا  کمــی دارد و  زیب گل  ــه دلیــل آنکــه موقعیــت  تیــم ب
گفــت: ایــن را قبــول  بــازی نمی کنــد، راضــی نیســتند، 
نــدارم بعضــی از بازی هــا فــراز و نشــیب داشــته ایم 
امــا ایــن همیشــگی نبــوده اســت. در نظرســنجی ها 
عنــوان  بــه  شــدن  ح  مطــر بــرای  بــازی  چنــد  گــر  ا
ــازی اســتقال  ــرده شــود، دو ب ــام ب ــازی ن زیباتریــن ب
شــاید  دارد.  پرســپولیس وجــود  و  کتورســازی  ترا بــا 
باشــیم  نکــرده  بــازی  خــوب  اخیــر  بــازی  چنــد  در 
مــا  بــازی می کردیــم.  ابتــدای فصــل خــوب  امــا در 
کنیــم  از داشــته های مان اســتفاده  کرده ایــم  ســعی 
کار بوده ایــم، البتــه ایــن فشــار از  و مجبــور بــه ایــن 

بــه تیــم وارد می شــود. بیــرون 
وی ادامــه داد: رقیــب مــا در ایــن هفتــه 3 امتیــاز بــه 
کســی انتقــاد  گرفــت امــا هیــچ  آن شــکل از حریفــش 
ــا  نکــرد، مگــر می شــود بــه اصفهــان و تبریــز رفــت و ب
کتیــک  بــازی زیبــا پیــروز شــد؟ مگــر می شــود بــدون تا
کــه مــا  کنــم  گل زد؟ بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره   3
ج از خانــه هنــوز شکســت نخورده ایــم. مــن از  خــار
شــرایط اســتقال راضــی ام. فوتبــال یــک روز خــوب و 
یــک روز بــد دارد. بــرای مثــال مــا در بــازی بــا پدیــده 

خــوب نبودیــم.
ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقال  دربــاره اینکــه چــرا 
تیمــش نیم فصــل نتوانســت بازیکنــان خوبــی را در 
کــرد: تیــم مــا در نیم فصــل  اختیــار بگیــرد، عنــوان 
جــذب  خــوب  خیلــی  بازیکــن   2،3 داشــت  قصــد 
ــا باشــگاه های ایــن بازیکنــان اجــازه جدایــی  کنــد ام
مــا  مدنظــر  خوبــی  بازیکنــان  ندادنــد.  را  آنهــا  بــه 
بودنــد امــا متاســفانه  باشــگاه های آنهــا رقم هایــی 
کــه پرداختــش بــرای باشــگاه مقــدور  پیشــنهاد دادنــد 
گفتــه می شــود  باشــگاه در جــذب ایــن  نبــود. اینکــه 
کــرد را قبــول نــدارم و اتفاقــا باشــگاه  کوتاهــی  نفــرات 
نهایــت تــاش خــودش را انجــام داد امــا رقم هایــی 
ــرات  ــن نف ــگاه های ای ــان باش ــوی مدیرعام ــه از س ک
کــه مــا بتوانیــم آنهــا را  عنــوان می شــد، رقمی نبــود 
کنیــم. بــا توجــه بــه ایــن قضیــه توانســتیم  پرداخــت 
کــه از نیم فصــل  عــادل شــیحی را بعــد از چنــد بــازی 

اول ســپری شــد، در اختیــار بگیریــم.
 2 اول  نیم فصــل  در  مــا  متاســفانه  مظلومی افــزود: 
از دســت  بــه خاطــر مســائلی  را  بازیکــن خوب مــان 
کــرار و ریوالــدو حســاب  دادیــم، مــا واقعــا روی جاســم 
کــرده بودیــم. آنهــا از بازیکنــان تاثیرگــذار مــا بودنــد 
آنهــا  از  نتوانســتیم  کــه  آمــد  پیــش  شــرایطی  کــه 

کنیــم. اســتفاده 

همگام با ورزش

تجلیــل  آییــن  در  )سه شــنبه(  دیــروز  روحانــی  حســن 
کشــور، در  از قهرمانــان و مــدال آوران ســال 93 ورزش 
جمــع ورزشــی ها از تــاش ایــن خانــواده بــرای رقــم زدن 
روزهــای خــوش پیــش رو و افتخارآفرینــی در المپیــک 
ایــن  داشــت:  اظهــار  و  کــرد  تقدیــر  ریــو  پارالمپیــک  و 
ــرای ســال 94  ــان خوبــی ب ــد پای جمــع مــدال آور می توان
ــرای ســال  ــا و پرصابــت ب در ورزش و شــروع بســیار زیب

95 را نویــد دهــد.
رییــس جمهــور اســاس ورزش را بــر مبنــای نیــاز جســم 
و روح دانســت و افــزود: مــا هــم بــرای ســامت و هــم 
نشــاط روح نیازمنــد ورزش هســتیم و ایــن در فرهنــگ 
اســام نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت و در دعاهای مــان 
کــه نشــاط، دوری از تنبلــی  نیــز از خداونــد می خواهیــم 

کنــد. و سســتی و عجــز و ناتوانــی را بــه مــا مرحمــت 
کــه فرهنــگ دینــی  گایــه از بعضــی تفکــرات  بــا  وی 
گفــت: وقتــی  را بــا نشــاط جامعــه در تضــاد می داننــد، 
کــه  کشــور می شــود، اولیــن نکتــه ای  یــک خارجــی وارد 
گرفتــه  ــا چهــره  بــه آن توجــه می کنــد، چهــره بانشــاط ی
ــر  ــردم موث ــره م ــاط در چه ــور و نش ــن ش ــت. ای ــردم اس م
ــه باعــث نشــاط روح و  ک ــود و یکــی از امــوری  خواهــد ب
ســامت جســم و نشــاط چهــره می شــود، ورزش اســت.
باعــث  ورزش هــا  ع  تنــو و  انــواع  داد:  دامــه  روحانــی 
می شــود انتخــاب مدنظــر متناســب بــا شــرایط بدنــی 
انتخابــات  در  مــا  کــه  همان گونــه  شــود؛  انتخــاب 
مشــارکت  باشــد،  بیشــتر  رقابــت  چــه  هــر  می گوییــم 

بــود. خواهیــم  شــاهد  نیــز  بیشــتری 
گرچه اســاس ورزش برای نشــاط و ســامت  وی افزود: ا

گزینــه بــرای پرکــردن اوقــات فراغــت  جامعــه و بهتریــن 
کــردن  از جهتــی دور  اســت،  بهتریــن شــکل  جوانــان 

ــم هســت. ــی ه ــیب های اجتماع ــوان از آس ــه ج جامع
ــد  ــه دارن ــه ورزش عاق ــه ب ک ــرادی را  ــور اف ــس جمه ریی
و انــرژی خــود را در ورزش صــرف می کننــد و ســاعات 
دارای  می دهنــد،  اختصــاص  آن  بــه  را  خــود  فراغــت 
بدن هایــی ســالم تر، خــواب راحت تــر و نشــاط بیشــتر 

دانســت.
رییــس قــوه مجریــه بــا اشــاره بــه تعبیــر مقــام معظــم 
بــرای  ورزش  گفــت:  ورزش  خصــوص  در  رهبــری 
و  میانســال  افــراد  بــرای  و  اســت  مســتحب  جوانــان 
کــه فــرد  گونــه ای  گاهــی واجــب اســت؛ بــه  بزرگســال 
گــر ورزش نکنــد، نمی توانــد درســت راه بــرود و شــاید  ا
فعالیــت  ورزش  پــس  شــود.  وی  بســتری  بــه  منجــر 
ارزشــمند اجتماعــی و دارای آثــار و بــرکات مهمــی  بــرای 

اســت. جامعــه 
کشــور  روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد شــرایط را در 
بایــد  ادامــه داد:  کنیــم،  بانــوان فراهــم  بــرای ورزش 
کــه مردهــا  کنیــم و همان طــور  عدالــت را نیــز رعایــت 
کشــور  بــه فضاهــای ورزشــی نیــاز دارنــد، همــه مســئوالن 
زنــان،  تــا  کننــد  فراهــم  گونــه ای  بــه  را  شــرایط  بایــد 
و  ســالم  امــن،  فضایــی  در  مــا  خواهــران  و  دختــران 
گاهــی نیــاز  کــه  کننــد؛ چــرا  راحــت و بــا اطمینــان ورزش 

آن هــا بــرای ســامت بــه ورزش بیــش از مردهاســت.
کنــار ورزش همگانــی توجــه  رییــس دولــت یازدهــم در 
گفــت:  بــه ورزش قهرمانــی را مــورد توجــه قــرار داد و 
مشــوق  هــم  و  محــرک  الگــو،  هــم  قهرمانــی  ورزش 
کــه در ورزش قهرمانــی بحــث  بســیار مهمــی  اســت؛ چــرا 
کــه از جایــگاه اجتماعــی  ح اســت  افتخــارات ملــی مطــر

سیاســی و بین المللــی برخــوردار اســت.
وی افتخــار ملــی را اهتــزار پرچــم ایــران،  شــنیده شــدن 
ــزود:  ــت و اف ــی دانس ــر ایران ــردن ه ــذت ب ــران و ل ــام ای ن
ایــران  نــام  کــه  چــرا  اســت؛  وطن دوســتی  یــک  ایــن 
و عظمــت آن جــزو هویــت ملــی محســوب می شــود؛ 
ــی  ــی ایران ــد، ول ــران را ندیده ان ــه ای ک ــان  ــرای آن حتــی ب

هســتند.
روحانــی اظهــار داشــت: در افتخــارات ملــی ایــن تیــم 
و آن تیــم، ایــن باشــگاه و آن باشــگاه، ایــن حــزب و 
نداریــم  مذهــب  حتــی  و  جنــاح  و  حــزب  آن  و  جنــاح 
کســی  و همــه ادیــان، اقــوام و تفکــرات سیاســی و هــر 
کــه عشــق بــه ســرزمین و وطــن دارد، می توانــد عاملــی 

بــرای وحــدت ملــی باشــد.
وی افــزود: البتــه غــرور بــه معنــی خودپســندی نیســت و 
بــه معنــی فخــر و افتخــار اســت. حــاال بهتریــن راه بــرای 
ــت  ــم درس ــه ببینی ک ــی  ــار مل ــن افتخ ــاخص گذاری ای ش
کارمــان  کرده ایــم یــا خیــر یــا از نظــر علمــی   پیشــرفت 

درســت بــوده اســت یــا خیــر، بایــد رقابــت بین المللــی 
گــر درونــی باشــد  گــر محــروم شــویم و و رقابــت ا کنیــم و ا

از پیشــرفت محــروم خواهیــم شــد.
گفــت: ضمــن اینکــه مشــکات فراوانــی داریــم  روحانــی 
ــرای همــه  ــد می دهــم ســال آینــده، ســال بهتــری ب نوی
خواهــد بــود و در اقتصــاد هــم شــرایط خوبــی خواهیــم 
ــه حــول  داشــت و در زمینــه ورزش هــم شــما بگوییــد ب

قــوه الهــی ســال بهتــری خواهیــم داشــت.
کــرد: موفقیــت دیگــری در  رییــس جمهــور خاطرنشــان 
کــه پرشــور  کــه آن انتخابــات بــود  ســال 94 داشــتیم 
گســترده مــردم برگــزار شــد و از مســئوالن  و بــا حضــور 
انتخابــات  در  کــه  ورزشــی  مــدال آوران  و  قهرمانــان 
کردنــد در بــه صحنــه آمــدن مــردم و تشــویق  کمــک 
از  انتخابــات  در  مــردم  گســترده  بــرای حضــور  کردنــد 

سپاســگزارم. جــان  عمــق 

روحانی: 

باید همه شرایط برای ورزش بانوان فراهم شود

ــر   تیــم فوتبــال لسترســیتی دوشنبه شــب در هفتــه ســی ام لیــگ برت
لــه برابــر نیوکاســل 

ُ
گ انگلیــس موفــق شــد یــک پیــروزی خانگــی یــک 

کنــد و اختافــش را بــا تاتنهــام رده دومــی  بــه پنــج امتیــاز  کســب 
افزایــش دهــد. 

گردانش در اولیــن بــازی  رانیــری پــس از آنکــه شــا
ــم را  ــن تی ــس، ای ــل بنیت ــت رافائ ــا هدای ــل ب نیوکاس
کــه از او پرســیدند  کردنــد بــه خبرنگارانــی  مغلــوب 
کــورس قهرمانــی لیــگ برتــر از ایــن پــس تنهــا  آیــا 
کــورس  گفــت: خیــر،  میــان تیــم او و تاتنهــام اســت، 
بــرای  داریــم  مــا  اســت.  بــاز  همچنــان  قهرمانــی 
کســب ســهمیه رقابت هــای اروپایــی فصــل آینــده 

می جنگیــم و شــاید در فاصلــه چهــار یــا پنــج هفتــه بــه پایــان فصــل 
کســب  ســهمیه لیــگ قهرمانــان شــانس داشــته باشــیم.  هــم بــرای 
کــه تیمــی  بســیار قدرتمنــد  در حــال حاضــر مــن احســاس می کنــم 
ــم.  کارمــان را پیــش ببری ــازی  ــد بازی به ب ــا مــا فقــط بای هســتیم؛ ام
کــه  ــازی ماســت. مــن می خواهــم  پیشــروی قدم به قــدم، فلســفه ب

تیمــم بــرای تک تــک بازی هایــش بجنگــد. از همیــن حــاال هــم 
کــه یــک  کریســتال پــاالس تمرکــز داریــم  روی بــازی بعدی مــان برابــر 
ــرای  ــا ب ــز مــا بســیار مهــم اســت. م ــازی ســخت دیگــر اســت. تمرک ب
کریســتال پاالس می رویــم.  لسترســیتی برابــر  جنگیــدن بــه خانــه 
کــه منجــر بــه تنهــا  نیوکاســل بــه جــز صحنــه ای 
گل بــازی شــد، دیگــر هیــچ شــوتی بــه ســمت دروازه 
حریــف شــلیک نکــرد؛ امــا رانیــری ادعــا کرد کــه هرگز 
نگــران نتیجــه بــازی نبــوده اســت. او در جــواب این 
ــوده  ــرب ب ــازی مضط ــه دوم ب ــا در نیم ــه آی ک ــؤال  س
نبــودم.  عصبــی  مــن  خیــر،  کــرد:  عنــوان  اســت، 
بــازی مــا در نیمــه دوم بــه مراتــب بهتــر بــود؛ چــون 
کســب پیــروزی نزدیــک و یکدســت بــود. مطمئــن  تیــم واقعــا بــه 
بازیکنــان  آمــد.  خواهــد  در  آب  از  چنیــن  ایــن  بــازی  کــه  بــودم 
کــه رافائــل بنیتــس رویکردشــان را تغییــر  نیوکاســل نشــان دادنــد 
داده اســت. آن هــا بازیکنــان بســیار خوبــی هســتند و مــن اطمینــان 
کــه در پایــان راه از منطقــه ســقوط جــدول فاصلــه می گیرنــد.  دارم 

رانیری: رقابت برای قهرمانی در لیگ برتر هنوز ادامه دارد
خبــری  نشســت  در  گل محمــدی  یحیــی 
ســوم  هفتــه  در  بنیــادکار  برابــر  دیــدار  از  پیــش 
از  گفــت:  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  گروهــی  مرحلــه 
برگــزاری  مســئوالن  و  بنیــادکار  میهمان نــوازی 

و  می  کنیــم  سپاســگزاری  مســابقه 
بــازی خوبــی داشــته  امیــدوارم فــردا 

 باشیم.
امــروز  دیــدار  کــرد:  تصریــح  وی 
تعیین کننــده ای  و  ســخت  مصافــی 
ســختی  بــازی  تیــم،  دو  هــر  اســت؛ 
پیش بینــی  و  دارنــد  رو  پیــش  را 

تیــم دو  هــر  بــرای  مشــکلی  رقابــت   می کنــم 
 باشد.

گل محمــدی بــا بیــان اینکــه مــا اهــداف خــاص 
ــان آســیا دنبــال می کنیــم  خــود را در لیــگ قهرمان
فیزیکــی  لحــاظ  بــه  بنیــادکار  داشــت:  اظهــار 

شــاهد  را  تن به تنــی  بــازی  و  اســت  خوبــی  تیــم 
بــود. خواهیــم 

بهتریــن  بــا  امــروز  امیدواریــم  کــرد:  عنــوان  وی 
بــازی  برویــم؛  بنیــادکار  مصــاف  بــه  شــرایط 
از  را  تکنیکــی  و  کتیکــی  تا ســخت، 
و  بــود  خواهیــم  شــاهد  تیــم  دو  هــر 
ــود  ــزه خ ــز انگی ــان نی ــدوارم بازیکن امی
خــود  عملکــردی  نمایــش  بــرای  را 
کننــد و بهتریــن فــرم خــود را در  حفــظ 

باشــند.  داشــته  امــروز  بــازی 
بیــان  بــا  آهــن  ذوب  ســرمربی 
اســت  تمرکــز  امــروز  بــازی  مهــم  نکتــه  اینکــه 
بتوانیــم  بــازی  طــول  در  امیــدوارم  گفــت: 
فــاز  دو  در  و  کنیــم  حفــظ  را  خــود  تمرکــز 
بــروز را  خــود  کیفیت هــای  حملــه،  و   دفاعــی 

 دهیم.

گل محمدی: مهم ترین نکته بازی با بنیادکار، حفظ تمرکز است

کوالنتونــو از ســرمربیگری تیــم فوتبــال  یــک روز پــس از اخــراج اســتفانو 
عنــوان  بــه  را  دی کانیــو  لوئیجــی  باشــگاه  ایــن  مســئوالن  اودینــزه، 
کردند.حوصلــه ســران باشــگاه از نتایــج  ســرمربی جدیــد خــود انتخــاب 
ــث  ــه باع ک ــر رم  ــم براب ــن تی ــی ای ــت خانگ ــس از باخ ــو پ کوالنتون ــف  ضعی
ســقوطش بــه رده شــانزدهم جــدول ســری A شــد، ســر رفــت و آنهــا بــا 
کــه پیــش از  ــد  کار آوردن کســی را روی  اخــراج ســرمربی خــود بــه جــای او 
کــه آخریــن دوره  ایــن هــم ســابقه هدایــت راه راه پوشــان را دارد.دی کانیــو 
ــل  ــان فص ــا پای ــود، ت ــا ب کاتانی ــم  ــل 14-2013 در تی ــری اش در فص مربیگ

هدایــت اودینــزه را برعهــده خواهــد داشــت. 
را  هدایتــش   2001 تــا   1999 ســال  از  کــه  برمی گــردد  تیمــی  بــه  او 
ســال  اودینــزه،  در  مربیگــری   اول  دوره  در  داشــت.دی  کانیو  برعهــده 
را  اودینــزه  توانســت  او  اینکــه  اینترتوتــو شــد، ضمــن  فاتــح جــام   2000
بــه مرحلــه یــک هشــتم نهایــی جــام یوفــا و مرحلــه نیمــه نهایــی جــام 
برعهــده  را  اودینــزه  هدایــت  بــازی   83 در  او  برســاند.  ایتالیــا  حذفــی 
حذفــی  جــام  در  بــار  هشــت  بــود،   A ســری  در  ن  بــار   57 کــه  داشــت 
ایــن  در  او  اروپایــی.  رقابت هــای  در  آن  دیگــر  بــازی   18 و  ایتالیــا 
ثبــت کارنامــه اش  در  باخــت   30 و  تســاوی   15 پیــروزی،   38  بازی هــا 

کرد.  

 دی کانیو 
سرمربی اودینزه شد

کبــر میثاقیــان  گذشــته بحــث اخــراج ا شــب 
از تیــم خونه به خونــه بابــل بــه برنامــه 90 
کــره  کشــیده شــد و اینکــه صحبــت از مذا
ــه  ــکارد ب گات و فرانــک رای ــا فیلیکــس مــا ب

میــان آمــده اســت.
تیــم  اســم  بــا  فردوســی پور  آن  از  بعــد   
عنــوان  و  کــرد  شــوخی  خونه به خونــه 
کــره بــا ایــن ســرمربی های  کــه در مذا کــرد 

هــوم«. تــو  »هــوم  گفــت:  تیــم  ایــن  بــه  بایــد  انگلیســی  زبــان  بــه  مشــهور 
برنامــه  مجــری  مــزاح  از  یکــی،  لیــگ  باشــگاه  ایــن  مســئوالن  گویــا  حــاال   
تیــم  ایــن  سرپرســت  ماجــدی،  میرشــاد  چنــد  هــر  شــده اند.  ناراحــت   90
را  عــادل  از شــوخی  ناراحتــی اش  کــرد  آمــد، ســعی  برنامــه  وقتــی روی خــط 
کــه بــه جــای  گفــت  کنــد، امــا بــه صــورت تلویحــی بــه مجــری برنامــه  پنهــان 
شــوخی بــا اســم تیمــی  کــه خصوصــی اســت و بــا هزینه هــای شــخصی اداره 
می کنــد  هزینــه  فوتبــال  در  کــه  خصوصــی  بخــش  از  اســت  بهتــر  می شــود، 
گذشــته  از  بیشــتر  فوتبــال  در  ســرمایه گذاران  حضــور  راه  تــا  کنــد   حمایــت 

باز شود.

ناراحتی مسئوالن 
از شوخی عجیب فردوسی پور با اسم یک تیم

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سال دوم قراردادم  بی قید و شرط است چهارشنبـــــه  26 اسفندماه 6139۴
ـــمـــاره 118 ســـــال دوم       ݡسݒ

آگهیبرگزاریمناقصهعمومی

روابطعمومیشرکتآبوفاضالباستاناصفهان
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روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان

کسب اطاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت 
 به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس
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کارشناس  مدیریت امور فنی دانشگاه: 031-37923859 شماره تلفن 
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آماده سازی 132 مدرسه 
برای اسکان مسافران نوروزی

در  بختیــاری  و  چهارمحــال  اقامتــی  کــز  مرا کنــون  هم ا
کامــل بــرای اســکان مســافران هســتند و در حــال  آمادگــی 
در  مدرســه  از ۱۳۲  بیــش  و  اقامتــگاه   ۲۰ از  بیــش  حاضــر 

هســتند. نــوروزی  مســافران  انتظــار 
اســتان های  از  یکــی  بختیــاری،  و  چهارمحــال  اســتان 
کــه هرســاله  کشــور بــه شــمار مــی رود  گردشــگری و توریســتی 

گردشــگران بســیاری اســت. میزبــان مســافران و 
گردشــگری مختلــف از  ایــن اســتان بــا داشــتن جاذبه هــای 
کوهســتان های مرتفــع  جملــه تــاالب، رودخانــه، جنــگل، 

ــوروزی اســت. ــان مســافران ن و... هــر ســاله میزب
گذشــته  در اســتان چهارمحــال و بختیــاری طــی ســال های 
توســعه زیــر ســاخت های گردشــگری بــرای اقامت مســافران 
کــه در  کــرده اســت؛ بــه طــوری  رونــد بســیار خوبــی را طــی 
شــلوغ ترین مرکــز ورود مســافران نــوروزی اســتان)بروجن( 

یــک هتــل بــا امکانــات بســیار خــوب احــداث شــده اســت.
همچنیــن از طرفــی اقامتگاه هــای روســتایی در شهرســتان 
قطــب  مهم تریــن  کــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  ســامان 
شــده  انــدازی  راه  مــی رود،  شــمار  بــه  اســتان  گردشــگری 

اســت.
در  فرهنگیــان  اســکان  بــرای  مدرســه   ۱۳۲ پیش بینــی 

بختیــاری و  چهارمحــال 
بختیــاری  و  چهارمحــال  پــرورش  و  آمــوزش  کل   مدیــر 
کالس  از پیش بینــی ۱۳۲ مرکــز آموزشــی، ۱۹ پایــگاه، ۹۴۲ 
بــرای اســکان فرهنگیــان در نــوروز ســال ۹۵ خبــر داد و بیــان 
ایــن  اســکان فرهنگیــان در  بــرای  مــدارس  ایــن  داشــت: 

اســتان تجهیــز می شــوند.
در  اجرایــی  عوامــل  نفــر   ۲۴۴ داد:  ادامــه  امیــدی  بهــروز 
ح در نــوروز ســال ۹۵  چهارمحــال و بختیــاری در اجــرای طــر

مشــارکت دارنــد.  
نیــز  بختیــاری  و  اتحادیــه هتلــداران چهارمحــال  رییــس 
تخت هــای  ظرفیــت  داشــت:  اظهــار  خصــوص  ایــن  در 
اســت. تخــت   ۷۰۰ بختیــاری،  و  چهارمحــال  هتل هــای 

کــرد: هزینــه ســفر بــه  فریــدون رییســی دهکــردی عنــوان 
چهارمحــال و بختیــاری توســط یــک خانــواده چهــار نفــره 
و اقامــت چنــد روزه در هتل هــای اســتان، بــه طــور متوســط 

ــه دارد. ــان هزین ــون توم ــک میلی ــدود ی ح
ــداران چهارمحــال و بختیــاری ادامــه  ــه هتل رییــس اتحادی
کــرد و زمینــه را بــرای  داد: بایــد از هتلــداران اســتان حمایــت 

کــرد. رونــق هتلــداری در اســتان فراهــم 
بیــش  کنــون  هم ا داشــت:  اظهــار  رییســی   فریــدون 
از ۲۰ اقامتــگاه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری وجــود 
دارد؛ ایــن اقامتگاه هــا خــود را بــرای اســکان مســافران آمــاده 

کرده انــد.

گردشگری

کرد: ح  معاون صنایع دستی مطر

 نگرانی از تبدیل جشن نوروز 
کارناوال به 

گفــت: واهمــه داریــم  کشــور  معــاون صنایــع دســتی 
ــود. ــاوال ش کارن ــک  ــه ی ــل ب ــوروز تبدی ــه ن ک

بهمــن نامورمطلــق در نشســت خبــری پایــان ســال 
آییــن  نــوروز  کــرد:  بیــان  نــوروز  آییــن  دربــاره   ۹۴
طبیعــت و هویــت ماســت؛ نــوروز تعطیــالت نیســت؛ 
مثــل  مفاهیمــی  بــا  را  مــا  کــه  اســت  آیینــی  بلکــه 

می زنــد. پیونــد  معنویــت  و  جامعــه  و  طبیعــت 
فرصــت  نــوروز  آییــن  در  نوعــی  بــه  مــا  افــزود:  او 
بــا هویــت و طبیعــت پیونــد  کــه  اســتثنایی داریــم 
را  نــوروز  مثــل  آیینــی  مــا  پــدران  اینکــه  بخوریــم. 
گذاشــتند، مایــه افتخــار اســت. برای مــان بــه یــادگار 
کــرد: نــوروز تمدن های  معــاون صنایــع دســتی اضافــه 
دیگــر در فصل هــای دیگــر برگــزار می شــود؛ امــا نــوروز 
ایرانیــان  ذکاوت  بهــار  فصــل  در  آن  برگــزاری  و  مــا 
بــه هســتی  نگــرش آن هــا  کــه نشــان دهنده  اســت 
کــه ایــن روز را بــه عنــوان نخســتین روز بهــار  اســت 
کردنــد و مــا ایرانیــان توانســته ایــم نــوروز را  انتخــاب 

ــم. کنی ــظ  ــون حف کن ــا  ــی ت به خوب
ــا در دوره معاصــر  ــرد: م ک ــان  ایــن اسطوره شــناس بی
آیین هــا  ایــن  و  کرده ایــم  ــم 

ُ
گ را  زندگــی  معنــای 

کــه  می توانــد آن را بــه مــا برگردانــد. بــه خصــوص 
مــا رابطــه بحرانــی بــا طبیعــت داریــم. نــوروز مــا را بــه 

می زنــد. پیونــد  طبیعــت 
فرهنگــی  میــراث  ســازمان  گفــت:   نامورمطلــق 
گردشــگری بــرای ایــن آییــن تــالش  صنایــع دســتی و 
ســایت های  موزه هــا،  ســفرها،  می کنــد.  بســیاری 
از  یکــی  و  ماســت  هویــت  بــا  مــا  پیونــد  باســتانی 
مــا  بــا  را  نــوروز  می توانــد  کــه  اســت  بخش هایــی 
پیونــد بزنــد. هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی نیــز 

هویت هاســت. ایــن  از  یکــی 
آیین هــا  ایــن  داریــم  واهمــه  اینکــه  بیــان  بــا  او 
فکــر  برخــی  افــزود:  شــود،  کارنــاوال  بــه  تبدیــل 
بــه  کــه  اســت  خوبــی  فرصــت  نــوروز  می کننــد 
کــه پایــگاه  کننــد. در جایــی  کشــورهای خارجــی ســفر 
ایرانیــان  کــه  اســت  بــد  هســت  نــوروز  خاســتگاه  و 
ســفر  ایــران  از  ج  خــار کشــورهای  بــه  نــوروز   بــرای 

کنند.
نــوروز  آییــن  کــرد:  بیــان  دســتی  صنایــع  معــاون 
گردشــگری مــا باشــد؛  ــد یکــی از جاذبه هــای  می توان
کــه مــردم دنیــا بــا عمــق  گردشــگری آیینــی  ع  یــک نــو
کــه ارتبــاط بــا دیگــران و  فرهنــگ مــا و پیــام نــوروز 

طبیعــت اســت، آشــنا شــوند. 

گردشگری

بخــش  در  ســمیرم  شهرســتان  کیمیای وطن   
آذین عطریان

کوهســتانی اســتان اصفهــان واقــع شــده اســت. شــاید 
بــا  همــراه  سرســبز  و  خنــک  ناحیــه  ایــن  قرارگیــری 
ــرای هــر بیننــده ای  کویــری در یــک اســتان ب ناحیــه ای 
جــذاب باشــد. از ســوی دیگــر همیــن تناقــض در فضــای 
ع ســلیقه ای را بــه  طبیعــی اســتان، باعــث شــده تــا هــر نــو

کند. خود معطوف 
معنــی  بــه  ســمیران  یــا  زمیــران  از  را  نامــش  ســمیرم، 
ــی  ــه روایت ــت؛ ب ــه اس ــرد برگرفت ــکان س ــرد و م ــگاه س جای
کــه درد  گرفتــه شــده  کهن تــر نــام ســمیرم از ســام نریمــان 

خویــش را در ایــن مــکان درمــان می کنــد.
بخــش  یــک  در  طبیعــی  جاذبــه  چندیــن  وجــود 
به ویــژه  نشــاط انگیز،  و هوایــی  و داشــتن آب  کوچــک 
کویرنشــین  هــر  بــرای  را  ســمیرم  تابســتان،  فصــل  در 

می کنــد. دوست داشــتنی 
کوهســتانی  زمین هــای  داشــتن  وجــود  بــا  ســمیرم 
کشــاورزی نــدارد؛ امــا وجــود باغ هــای  چنــدان موقعیــت 
گونــه ای  ســیب در ایــن ناحیــه شــهرت فراوانــی دارد؛ بــه 
کوچه باغ هــای ســمیرم هــوش را از  کــه بــوی ســیب در 

می بــرد.   گردشــگران 
کهن دیــار، هنرهــای دســتی زیــادی دارنــد. از  مــردم ایــن 
کــه بــا دســتان هنرمنــد مــردم ســمیرم تهیــه  جملــه نمــد 

مــردم  دارد.  آوازه  دوردســت ها  تــا  و  می شــود  تولیــد  و 
 ایــن ناحیــه چــه در شــهر و چــه در روســتا  و حتــی عشــایر 
اقتصــادی  لحــاظ  از  را  تهیــه صنایــع دســتی، خــود  بــا 

می کننــد. تامیــن 
تــا  اســت  شــده  باعــث  طبیعــی  جاذبه هــای  وجــود  
کیلومترهــا راه را بــرای دیــدن  گردشــگری،  ماجراجویــان 
گــذر از مســیر عشــایر، تنــی  ــا  کننــد و ب ایــن مناطــق طــی 

بــه آب ســرد آبشــارهای ســمیرم بزننــد.  
فرهنگی تاریخی طبیعــی  پــارک   ، ســمیرم  بــزرگ  آبشــار 
تخــت قراچــه در محــور شــمال، روســتای دیدنــی ورق 
رودخانــه حســین آباد، امامــزاده زیدبــن العلــی، چشــمه 
کمانــه  نــاز )ونــک(، امامــزاده معصومــه خاتــون، ســد 
ملــخ )چشــمه ســلیمان(  منطقــه چالفقــا، منطقــه آب 

آبشــار بی بــی ســیدان، روســتای ســیور، روســتای خفــر  
کمــه محــور  آبشــار خفــر، ســد حنــا، چشــمه بابــا زرنــگ 
کمــپ  و  دنگزلــو   غــار  پادنــا،  چشــمه  چهــل  جنــوب، 
ایــن  طبیعــی  دیدنی هــای  همگــی  مــرروک،  عشــایری 
کــه ســمیرم را بــه بهشــت  ناحیــه محســوب می شــوند 

اســت. کــرده  تبدیــل  گردشــگران 
  آبشار بزرگ سمیرم

شــرق  کیلومتــری  ســه  در  واقــع  ســمیرم  بــزرگ  آبشــار 

اســت؛  رفاهــی  و  تفریحــی  امکانــات  دارای  ســمیرم 
کــه در اثــر  گذشــته حــدود ۷۰ متــر بــوده  ارتفــاع آبشــار در 
کاســته شــده و در  فرســایش عوامــل طبیعــی از ارتفــاع آن 

حــال حاضــر حــدود ۳۲ متــر ارتفــاع دارد.
ــه مناطــق طبیعــی خالصــه  امــا جاذبه هــای ایــن شــهر ب
شهرســتان  مردم شناســی  مــوزه  بلکــه   نمی شــود؛ 
 ســمیرم، حمــام  قدیمــی  خواجــگان، آســیاب های آبــی
کــه بــه قلعــه مختــار نیــز  میل هــای ســنگی، قلعــه ســنگی 

معــروف اســت، ســمیرم را آراســته.
تخــت  طبیعــی  و  تاریخــی  فرهنگــی  مجموعــه   

قراچــه
بافــت طبیعــی و صخــره ای، وجــود آبشــارهای فصلــی 
مناســب  گیاهــی  پوشــش  رودخانه هــا،  مســیر  و 
باســتانی(  و  تاریخــی  )دخمه هــای  کنده هــا   وجــود 
ــی  ــی قدیم ــیاب های آب ــده از آس ــار به جامان ــن آث همچنی
ــده شــدن   چشــم انداز بســیار زیبــای ســمت جنــوب و دی
گردشــگری را بــه وجــد  قله هــای پوشــیده از بــرف دنــا هــر 

مــی آورد.
  جامعه عشایری

گفتــن از ســمیرم و زیبایی هــای آن، بــدون نــام بــردن 
کاری بیهــوده اســت؛ زیــرا وجــود  از عشــایر ایــن منطقــه 
بی ماننــد  شــهری  بــه  را  آن  ســمیرم  در  عشــایر  ایــن 

کــرده اســت. تبدیــل 
جامعــه  منطقــه،  ایــن  اقتصــادی  ویژگی هــای  از   
ایــل  از  عشــایر  اســت.  ســمیرم  در  کن  ســا عشــایری 
از مهم تریــن  تولیــد صنایــع دســتی  قشــقایی هســتند. 
دســتی  صنایــع  مهم تریــن  اســت.  عشــایر  محصــوالت 

از: عبارتنــد  عشــایر  و  ســمیرم  شــهر 
کاله، دســتکش  گلیــم،   قالــی و قالیچــه، زیلــو، جاجیــم، 
کــه مــواد اولیــه ایــن صنایــع  کیــف  خورجیــن، پشــتی و 
گوســفند و بــز اســت. گوســفند، مــوی بــز، پوســت  پشــم 

سمیرم، بهشت سیب  و آبشار 

گمنــام جیرفــت روز دوشــنبه  ششــمین یــادواره شــهدای 
و  شــهدا  خانــواده  و  مســئوالن  حضــور  بــا  اســفند   ۲۴

شــد. برگــزار  منطقــه  مــردم 
امــام جمعــه جیرفــت  کرمی پــور،  حجت االســالم رضــا 

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  یــادواره  ایــن  در 
معظــم  خانــواده  ایثارگــران،  بســیجیان، 
ــادگاران هشــت ســال  شــهدا، جانبــازان، ی
دفــاع مقــدس و اقشــار مختلــف مــردم در 
گفــت: امــروزه  ایــن مراســم حضــور دارنــد، 
برکــت  بــه  کشــورمان  آســایش  و  امنیــت 
ملــت  بــرای  آن هــا  و  شهداســت  خــون 

الگــو هســتند. ایــران معیــار و 
و  تکریــم  بــرای  یادواره هــا  ایــن  برگــزاری  افــزود:  وی 
زنــده نگه داشــتن یــاد و خاطــره شــهدا و ســرداران جــان 

برکــف اســالم اســت.
کــرد: مهم تریــن وظیفــه مــا  امــام جمعــه جیرفــت بیــان 

 در شــرایط امــروزی جامعــه، ترویــج فرهنــگ شــهادت
اســت  بــه نســل جــوان  آن  انتقــال  و  ایثــار  مقاومــت، 
گذشــته بیشــتر تــالش  کــه بایــد در ایــن راه نســبت بــه 
گاهــی  ــرا پاســداری از ایــن ارزش هــا موجــب آ کنیــم؛ زی
جوانــان رشــد و تعالــی جامعــه می شــود. 
شــهدای  مــزار  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســت  فرهنگــی  پایــگاه  یــک   گمنــام 
کــرد: امــروز شــهدا، ناظــر بــر اعمــال  اظهــار 
به ویــژه  همگــی  و  هســتند  انســان ها 
باشــند  داشــته  توجــه  بایــد  مســئوالن 
کــه شــهدا ناظــر بــر عملکــرد مــا هســتند.
مســئوالن  اینکــه  بیــان  بــا  کرمی پــور  حجت االســالم 
مقــام خــود را مدیــون خــون شــهدا هســتند، تصریــح 
اصلــی  مســیر  از  کــه  باشــند  مراقــب  بایــد  آن هــا  کــرد: 
منحــرف نشــوند و خدمتگــزاری بــه مــردم را فرامــوش 

ایکنــا منبــع:  نکننــد. 

گمنام جیرفت برگزاری ششمین یادواره شهدای 
گفــت: فرهنگ هــای  مدیــر بنیــاد شــهید صدوقــی یــزد 
و  کار  فرهنــگ  جملــه  از  یــزد،  در  شــده  کم رنــگ 
کتاب هــا احیــا شــود. سختکوشــی یزدی هــا، بایــد در 
حجت االســالم محمــد صدوقــی، در مراســم تجلیــل از 

ســال  کتــاب  برگزیــدگان نخســتین دوره 
یــزد اظهــار داشــت: برنامه ریــزی صحیــح 
داشــته های  حفــظ  بــر  عــالوه  فرهنگــی، 
عقیدتــی و قومــی، ســدی در برابــر هجــوم 
ــه و حفــظ و رشــد فرهنــگ  فرهنــگ بیگان
خــودی اســت و در ایــن راســتا بایــد ترویــج 
ویــژه  توجــه  مــورد  کتابخوانــی  فرهنــگ 

گیــرد. قــرار 
کــرد: بــرای رســیدن بــه یــک برنامه ریــزی  کیــد  وی تا
فرهنگــی  بسترســازی  کتــاب،  حــوزه  در  صحیــح 
راه هــای  از  یکــی  قطــع،  طــور  بــه  و  اســت  الزم 
بــرای  انگیــزه  ایجــاد  کتابخوانــی،  فرهنــگ  ترویــج 

کــه ایــن برنامــه نیــز بــا همیــن هــدف  مولفــان اســت 
گرفتــه  قــرار  صدوقــی  شــهید  بنیــاد  حمایــت   مــورد 

است.
اینکــه توســعه  بیــان  بــا  بنیــاد شــهید صدوقــی  مدیــر 
الکترونیکــی و دیجیتالــی در دنیــا شــتاب 
افــزود:  اســت،  گرفتــه  خــود  بــه  جــدی 
جامعــه  نشــده  ســبب  نیــز  امــر  ایــن  امــا 
بی نیــاز  مکتــوب  و  ســنتی  انتشــارات  از 
مکتــوب  رســانه های  و  کتــاب  و  باشــد 
هنــوز نقــش جــدی خــود را در جامعــه ایفــا 

. می کننــد
صدوقــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن دوره هــا ســعی شــده 
کــه داللــت بــر فرهنــگ یــزد و یــزدی دارد،  کتاب هایــی 
کــرد: بایــد تــالش شــود  گیرنــد، بیــان  مــورد توجــه قــرار 
تــا در دوره هــای بعــدی، حداقــل بــه یــک ویژگــی یــزد و 

یزدی هــا به خوبــی پرداختــه شــود. منبــع: فــارس

7معارف و گردشگری چهارشنبـــــه  26 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 118سمیرم، بهشت سیب  و آبشار ســـــال دوم       ݡسݒ

مدیر بنیاد شهید صدوقی:

کتاب ها احیا شود کم رنگ شده در یزد، باید در  فرهنگ های 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1017/94 خواهان مراد علی بهرامی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  قربانی  غالمرضا  طرفیت  به  بر:مطالبه 
به مجهول  با توجه  تعیین گردیده است  وز.......... مورخ 95/2/14ساعت17  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
د.شماره: 36577/م  اتخاذ می شو تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  کالنتری  اکبر  1257/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی  بر:مطالبه به طرفیت محمد علی رضایی تربتی تقدیم نمو
گردیده  تعیین  عصر   6/15 ساعت   95/2/11 مورخه   ............. وز  ر برای 
مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک  وبه ر سجاد- اول ارباب – ر
57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه   شورای حل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
د.شماره: 36573/م الف مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل  شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

و شب  ز ونده کالسه 94- 1161خواهان مجتبی حیدری با وکالت آر در خصوص پر
ده است .وقت  انگیز دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت رضا احمدی تقدیم نمو
گردیده  تعیین  4عصر  ساعت   95/3/4 مورخه   ............. وز  ر برای  رسیدگی 
مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک  وبه ر سجاد- اول ارباب – ر
57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه   شورای حل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
د.شماره: 36552/م الف مدیر دفتر شعبه 23مجتمع شماره یک شورای حل  شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  رجاد  افسانه  1332خواهان   -94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی  بر:مطالبه به طرفیت ابراهیم محمدی عبده وند تقدیم نمو
با  است  گردیده  تعیین  6عصر  ساعت   95/2/29 مورخه   ............. وز  ر برای 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
اختالف  حل  شورای   20 شعبه    – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
شماره: 36572/م الف مدیر دفتر شعبه 20مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  رجاد  افسانه  1331خواهان   -94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  کاویان  حسن  طرفیت  به  بر:مطالبه 
............. مورخه 95/2/29 ساعت 5/30عصر تعیین گردیده است با توجه به 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  مجهول المکان بو
وبه  خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441  ر
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
36571/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 20مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  باقری  خانوادگی:  نام  سلطنت   : نام 
مشخصات محکوم له: نام : هادی  نام خانوادگی : علی  بیک نام پدر : حسینعلی 
نشانی محل اقامت : خ امام  خمینی خ عاشق آباد شهرک کوثر بلوار کوثر مجتمع 
یخ  1602تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  مغازه  ونیک  الکتر پاور  کوثر  تجاری 
یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   5 حوزه   94/9/28
یال بابت  است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ر
ینه های  ینه دادرسی و هز یال بابت هز اصل خواسته و مبلغ صدو شصت هزار ر
تقدیم دادخواست  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  آگهی طبق  نشر 
94/5/25 لغایت اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی / ماده 34 قانون اجرای 
، محکوم علیه مکلف است  ابالغ شد  به محکوم علیه  اجرائیه  : همین که  احکام 
به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 36598/ م الف دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نصاب   : شغل  مهدی  پدر:  نام  القرآن  حافظ  خانوادگی:  نام  مرتضی  آقای   : نام 
امیر   آقای   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
اقامت  محل  نشانی  آزاد   : شغل  غالمرضا   : پدر  نام  پور  وش  سر  : خانوادگی  نام 
 6 واحد   2 طبقه  کیمیا  ساختمان  ملک  راه  چهار بی  غر بهشت  هشت  اصفهان   :
یخ 94/7/28 حوزه بیستم شورای حل  محکوم به به موجب رای شماره 621تار
. محکوم علیه محکوم است  یافته است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
و  یال به عنوان اصل خواسته  و پانصد هزار ر : پرداخت مبلغ چهارده میلیون  به 
تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارت  عنوان  به  یال  ر هزار  پنجاه  و  یکصد  پرداخت 
یخ تقدیم دادخواست )94/6/15( لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم  از تار تادیه 
محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده  االجرا.  حق  عشر 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه 
اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم 
د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای 

 : شماره  نماید.   اعالم  یحا  صر  ، ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را 
 36574/ م الف دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

اقامت:  محل  نشانی  اله  شکر  پدر:  نام  ورش  پر خانوادگی:  نام  د  محمو  : نام 
 : خانوادگی  نام  السادات   زهرا   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 
وین خ عطار  آبون نام پدر : سید مهدی شغل : کارمند نشانی محل اقامت : خ پر
موجب  به  به  163محکوم  پالک  اکبری  شهید  بست  بن  خادمی  کوچه  نیشابوری 
شهرستان  اختالف  حل  شورای   28 حوزه   94/10/26 یخ  1013تار شماره  رای 
در  حضور   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
 09132681371 شماره  به  همراه  تلفن  کارت  سیم  سند  انتقال  و  ذیصالح  مراجع 
نیم  و  خواهان  حق  در  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  ینه  هز پرداخت  و  خواهان  نام  به 
اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده   . دولت  صندوق  حق  در  عشر 
به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه  محکوم  به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د را قادر  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
 : شماره  نماید.   اعالم  یحا  صر  ، ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را 
 36556/ م الف دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

وکانی نشانی محل اقامت: مجهول المکان  نام : محسن نام خانوادگی: تیموری جر
مشخصات محکوم له: نام : مهران نام خانوادگی : آقابابائی نشانی محل اقامت : 
اصفهان – خ چهارباغ عباسی – مجتمع تجاری سیتی سنتر واحد 256 محکوم به به 
یخ 94/10/27 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان  موجب رای شماره 1811تار
اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ چهل و 
یال بابت خسارت وارده و مبلغ دو میلیون و هفتصد  هشت میلیون و ششصد هزار ر
ینه دادرسی و  یال بابت هز ینه حمل جرثقیل و سیصد و بیست هزار ر یال هز هزار ر
ینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق  ینه کارشناسی و هز یال بابت هز مبلغ یک میلیون ر
محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 
وز مفاد  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
 : 36605/ م الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  اقامت: مجهول  نام خانوادگی: اسماعیلی نشانی محل  : محمد رضا  نام 
 : اقامت  : کامکار نشانی محل  : زهره  نام خانوادگی  له: نام  مشخصات محکوم 
به  به  خ شهدای خواجو کوی شهید ساغری کوی صدر پالک 5 طبقه 3 محکوم 

یخ 94/9/28 حوزه 22 شورای حل اختالف شهرستان  موجب رای شماره 753تار
اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت پنجاه 
ینه نشر  ینه دادرسی و هز یال هز یال اصل خواسته و سیصد و پانزده هزار ر میلیون ر
یخ 94/7/5 ونیم عشر. ماده 34 قانون اجرای احکام :  آگهی و تاخیر تادیه از تار
وز  همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره :  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
 36596/ م الف دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  اقامت: مجهول  نام خانوادگی: اسماعیلی نشانی محل  : محمد رضا  نام 
 : اقامت  : کامکار نشانی محل  : زهره  نام خانوادگی  له: نام  مشخصات محکوم 
به  به  محکوم   2 طبقه   5 پالک  صدر  کوی  ساغری  شهید  کوی  خواجو  شهدای  خ 
یخ 94/9/28 حوزه 22 شورای حل اختالف شهرستان  موجب رای شماره 737تار
اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت بیست 
ینه دادرسی و نشر  یال هز یال بابت اصل خواسته و سیصد و پانزده هزار ر میلیون ر
یخ 94/7/5 و نیم عشر. ماده 34 قانون اجرای احکام :  آگهی و تاخیر تادیه از تار
وز  همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره :  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
 36595/ م الف دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان

گهی ابالغ آ
9409980361701120شماره  ونده:  پر 9410100361711961شماره  ابالغیه:  شماره 
حسین  شاکی   / خواهان   1394/12/19 تنظیم:  یخ  941230تار شعبه:  بایگانی 
دانی  سو سلیمانی  مژگان  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زانی  بر رضائی 
ینه دادرسی و مطالبه  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هز
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه 
عمومی  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
باال – خ شهید نیکبخت  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
و  ارجاع  اتاق شماره 214   2 – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 
به کالسه  9409980361701120ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/31 و 
و  متهم  خوانده/  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   10:00 ساعت 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
 36649/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان 
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حتما بخوانید!
واکسن اعتیاد کشف شد!

-« حدیث روز  »-

  َعلی الکافر؛
ٌ

ة  َعلی الُموِمِن َو ُحّجَ
ٌ

الُموِمُن َبَرَکة
مومن برای مومن برکت و برای کافر، اتمام حجت است.

)تحف العقول، ص۴89(
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

کشف شد! کسن اعتیاد  وا

ک اعتیــاد دارنــد  کــه بــه مخدرهــای خطرنــا افــرادی 
را  اعتیادشــان  بتواننــد  اســت  ممکــن  بــه زودی 
کاهــش دهنــد یــا از مصــرف بیــش از انــدازه آن مــاده 
کــه ممکــن اســت روزی منجــر بــه مرگشــان  مخــدر 

شــود، خالصــی یابنــد.
تســنیم  خبرگــزاری  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کــه  کردنــد  کســن جدیــدی رونمایــی  دانشــمندان از وا
از مصــرف بیــش از حــد فنتانیــل و اعتیــاد جلوگیــری 

می کنــد.
ــه مخدرهــای  کــه ب گــزارش افــرادی  ــر اســاس ایــن  ب
اســت  ممکــن  بــه زودی  دارنــد،  اعتیــاد  ک  خطرنــا
کاهــش دهنــد یــا از مصــرف  بتواننــد اعتیادشــان را 
کــه ممکــن اســت  بیــش از انــدازه آن مــاده مخــدر 

روزی منجــر بــه مرگشــان شــود، خالصــی یابنــد.
کســن جدیــد  کمــک یــک وا ایــن اتفــاق قــرار اســت بــا 
گزارشــی  کــه امــروز مجلــه Angewandte Chemie در 

بــه آن پرداختــه اســت بــه حقیقــت بپیونــدد.
طیــف  حاضــر  حــال  در  می نویســد:  گــزارش  ایــن 
ســیاه  بــازار  در  مصنوعــی  مخدرهــای  از  وســیعی 
وجــود دارنــد و اســتفاده از آن هــا در حــال افزایــش 
اســت. غیرقانونــی بــودن ایــن مــواد و عــدم شــناختن 
ایــن  مصــرف  میــزان  و  نحــوه  از  آن هــا  کاربــران 
مخدرهــا می توانــد منجــر بــه مصــرف بیــش از انــدازه 

ایــن مخدرهــا و مــرگ شــود.
ــاده  ــت ؛ م ــدر اس ــواد مخ ــن م ــی از ای ــل«، یک »فنتانی
و  درد«  »قاتــل  بــه  معــروف  قــوی  بســیار  مخــدری 
اغلــب  کــه  اســت  از مورفیــن  بــار قوی تــر  ــــ ۵۰   ۵۰۰
جایگزیــن  هروییــن  بــا  را  آن  مــواد  فروشــندگان 

می فروشــند. آن  به جــای  یــا  می کننــد 
گــزارش می افزایــد: آزمایشــگاه های غیرقانونــی  ایــن 
»فنتانیــل«  مولکولــی  ســاختار  عجیــب  ســرعتی  بــا 
دســتگاه  توســط  تشــخیص  از  جلوگیــری  بــرای  را 
ــد  اجرایــی مــواد مخــدر آمریــکا )DEA( تغییــر داده ان
همچــون  نام هایــی  بــا  مخــدر  مــواد  انــواع  آن  از  و 
کــه  »چینــی ســفید« و »اســتیل فنتانیــل« ســاخته اند 
پنســیلوانیا  و  رودآیلنــد  در  به تازگــی  آن هــا  مصــرف 

منجــر بــه مــرگ شــده اســت.
پیشــگیری  و  کنتــرل  متعــدد  کــز  مرا بــه  توجــه  بــا 
تعــداد  آمریــکا، دوبرابــر شــدن  بیمــاری )CDC( در 
بیــن  مــواد  ســوءمصرف  از  ناشــی  میر هــای  و  مــرگ 
را  تصــور  ایــن  آمریــکا،  در   ۲۰۰۰ ــــ   ۲۰۱۴ ســال های 
بــودن  دســترس  در  کــه  می کنــد  متبــادر  ذهــن  بــه 
»فنتانیــل« و انــواع آن علــت ایــن امــر بــوده اســت.
ــی  ــی، خواب آلودگ ــامل سرخوش ــل« ش ــرات »فنتانی اث
کــه میــزان مصــرف یــک  و بی حالــی اســت؛ به طــوری 
دوز ثابــت از آن، بعــد از یــک هفتــه و حتــی در بعضــی 
مواقــع بعــد از ۲ یــا ۳ روز دیگــر تاثیــر مصــرف بــار اول 

آن را نخواهــد داشــت.
کــه در برابــر  کــه »نالوکســان«  ایــن در حالــی اســت 
و  اســت  مؤثــر  مخــدر  مــواد  حــد  از  بیــش  مصــرف 
کاربــرد دارد روی  کــه بــرای درمــان اعتیاد  »متــادون« 
کــردن اعتیــاد  همــه مؤثــر نیســتند یــا منجــر بــه عــود 

می شــوند.
کســن جدیــد در برابــر مخدرهــای مصنوعــی    وا

ایمنــی ایجــاد می کنــد
»اســکریپس«  پژوهشــی  موسســه  دانشــمندان 
تــالش  و  هســتند  کســن  وا ایــن  بالینــی  مرحلــه  در 
را  کســن  وا ایــن  موجــود  مشــکالت  تــا  می کننــد 
می شــود  مغــز  بــه  »فنتانیــل«  رســیدن  از  مانــع   کــه 

کنند. برطرف 

اعتیاد

تلفن همراه مورد عالقه داعش 
را بشناسید!

ــا از تلفــن  گــروه تروریســتی داعــش، عمدت اعضــای 
همــراه »نوکیــا ۱۰۵« اســتفاده می کننــد.

»الیــوم  اینترنتــی  پایــگاه  افکارنیــوز،  گــزارش  بــه 
داعــش  کــرد:  خاطرنشــان  گزارشــی  در  الســابع« 
ع تلفــن همــراه بــرای  در واقــع از قطعــات ایــن نــو
ســاخت بمــب و دســتگاه انفجــار از راه دور اســتفاده 
کــه نیازمنــد دو قطعــه در داخــل بمــب و  می کنــد 

می باشــد. انفجــار  کنتــرل  دســتگاه 
ع تلفــن  علــت اصلــی اســتفاده داعــش از ایــن نــو
آن  باتــری  طوالنــی  عمــر  و  ارزان  قیمــت  همــراه، 

اســت.  
گــروه  ایــن  کــه ســرکردگان  اســت  علــت دیگــر آن 
همــراه  تلفــن  کــه  داده انــد  هشــدار  تروریســتی 
یــا  دوربیــن  بــه  مجهــز  نبایــد  نیروهایشــان 
قیمــت  همچنیــن  باشــد؛  پیشــرفته  برنامه ریــزی 
ــوان  ــود بت ــث می ش ــه باع ک ــت  ــط ۳۰ دالر اس آن فق
زمینــه  در  اســتفاده  بــرای  را  آن  از  زیــادی  مقــدار 

کــرد. خریــداری  بمــب  ســاخت 
همچنیــن تروریســت های داعشــی می تواننــد ایــن 
ــا قیمت هــای معقــول و مناســب بــه  ع تلفــن را ب نــو

کننــد. دســت آورنــد یــا ســرقت 

داعش

سوزن خیاطی دختربچه  8 ساله 
را فلج کرد

می گوینــد بخیه هــای صــدرا خــوب شــد و آرام آرام زخم هــای 
کم رنــگ و شــاید برطــرف می شــود؛ خبرهــا  صورتــش هــم 
در  ســوخته  مــادر  صــورت  زخم هــای  ترمیــم  از  حکایــت 
اشــتباه  یــک  از  ناشــی  جراحــات  بــا  و  دارد  زایمــان  اتــاق 
کــردن  بــزرگ  بــه  کســیژن،  ا کپســول  جا به جایــی  در 

اســت. مشــغول  دوقلوهایــش 
کــه در بیمارســتان بــا  کــودک ٤٥روزه ای  خانــواده  داغــدار 
کشــته شــد، هــم بــه زندگــی عــادی برگشــته و هــم   Coگاز ٢
را  کــودک شیرینشــان  از دســت دادن  ســعی می کننــد داغ 

کننــد. هرچنــد ســخت، فرامــوش 
کــه در مطــب بــا آمپــول یــک پزشــک نما دچــار  مــادری را 
کــه  کردنــد  اهــدا  را  بدنــش  اعضــای  و  شــد  مغــزی  مــرگ 
یادتــان هســت؟ خانــواده او هــم،  ســال را بــا عکــس مــادر 
کــه روزهــای بهتــری در ســال  تحویــل می کننــد و امیدوارنــد 

جدیــد انتظارشــان را بکشــد.
کنــار مــرگ مــادران بــاردار در بیمارســتان  آرام ولــی بــا تأمــل از 
چالــوس و بیمارســتان خصوصــی در تهــران هــم می گذریــم؛ 
ــی  ــد؛ ول ــا رفتن ــرا از دنی ــت چ ــوم نیس ــه معل ک ــی  ــرگ مادران م
ــر  ــر اث گفتــه مســئوالن وزارت بهداشــت هــر روز مــادری ب ــه  ب

زایمــان می میــرد و...
جدیــد  بــه  ســال  کم کــم  و  اســت  پایانــی  ســال  روزهــای 
را  صــدرا  بخیه هــای  نداشــتیم  قصــد  می شــویم؛  نزدیــک 
کنیــم و حــال خــوب  ســال نــو را بــا خبرهــای  دانه به دانــه بــاز 

کنیــم.  بــد خــراب 
علــت  بــه  ٨ســاله  دختربچــه ای  کــه  اســت  هفتــه   یــک 
عفونــت پــا بــه مدرســه نرفتــه، شــاید فــردا هــم نــرود. ماجــرا 
گذشــته دختربچــه ای ٨ ســاله    کــه هفتــه  از ایــن قــرار اســت 
بــه دلیــل فرورفتــن یــک ســوزن خیاطــی در پاشــنه پایــش بــه 
کــه متاســفانه  بیمارســتان ابن ســینا نورآبــاد مراجعــه می کنــد 
ــد  کار غیرعلمــی  پزشــک متخصــص ارتوپ بــه خاطــر انجــام 
ایــن بیمارســتان، پاشــنه پــای ایــن دختربچــه دچــار پارگــی 
درخواســت  بــه  کنــون  ا بیمــار  ایــن  و  می شــود  عفونــت  و 
ــرده  ــاه ب کرمانش ــتان  ــه بیمارس ــان ب ــرای درم ــواده اش ب خان
محمــدی  ســارا  دارد.  قــرار  درمــان  تحــت  و  اســت  شــده 
بــه  دراین بــاره  کرمانشــاه  پزشــکی  علــوم  درمــان  معــاون 
گفــت: ایــن  خبرنــگار بهداشــت و درمــان خبرگــزاری فــارس 
کنــون در یکــی از بیمارســتان های خــوب  دختربچــه، هم ا
کرمانشــاه تحــت مــداوا قرارگرفتــه اســت. وی ادامــه داد: 
علــت مراجعــه ایــن بیمــار، عفونــت در پاشــنه پا گزارش  شــده 
کــه تحــت نظــارت پزشــکان متخصــص ایــن اســتان درحــال 

درمــان و برطرف شــدن مشــکل اســت.

حوادث

وضعیت آب و هوا

ــن  ــه ای ک ــد  ــان می ده ــگاهی نش ــای آزمایش ــه روی موش ه مطالع
جانــوران پــس از تنفــس در هــوای آلــوده پکــن، افزایــش وزن پیــدا 
گرفتــن در معــرض هــوای آلــوده  کردنــد و پــس از ۳ تــا 8 هفتــه قــرار 

به اختالالت قلبی تنفسی و سوخت و ساز بدن مبتال شدند.
کیمیــای وطــن از پایــگاه اینترنــت ســاینس نیوز الیــن  گــزارش   بــه 
کــه در مجلــه فدراســیون جوامــع آمریــکا بــرای  در ایــن مطالعــه 

از  تعــدادی  شــد،  منتشــر   )FASEB( تجربــی  زیست شناســی 
موش هــای بــاردار و نــوزادان آن هــا در دو اتــاق قــرار داده شــدند؛ 
گرفتنــد  ــوده پکــن قــرار  گــروه در معــرض هــوای آل یکــی از ایــن دو 
کــه از ورود عمــده ذرات  و اتــاق دیگــر بــه فیلتــر هــوا مجهــز شــد 
موش هــای  کبــد  و  شــش  می کــرد.  جلوگیــری  هــوا  آلوده کننــده 
بــاردار کــه در معــرض هــوای آلــوده بودنــد، پس از ۱۹ روز ســنگین تر 
میــزان  دادنــد.  نشــان  را  بافــت  در  التهــاب  افزایــش  و  شــدند 
ــد )LDL( در ایــن موش هــا ۵۰درصــد، تری گلیســیرید  کلســترول ب
کلســترول ۹۷درصــد افزایــش را نشــان داد.  ۴۶درصــد و مجمــوع 
ــه پیش زمینــه ای  ک ــز  ــر انســولین نی ســطح مقاومــت آن هــا در براب
کــه از هــوای  بــرای دیابــت نــوع دوســت، بیشــتر از موش هایــی بــود 
ــد نتیجه گیــری  ک تنفــس می کردنــد. همــه ایــن معیارهــا، مؤی ــا پ
گرفتــن در معــرض آلودگــی هــوا بــا  کــه قــرار  ایــن مطالعــه اســت 
کــه پیش زمینــه ای  اختــالالت ســوخت و ســاز در بــدن ارتبــاط دارد 
بــرای چاقــی اســت. در حقیقــت بــا وجــود یکســان بــودن رژیــم 

گــروه، موش هــای در معــرض آلودگــی هــوا در  غذایــی در هــر دو 
پایــان دوره بارداری شــان بــه طــور شــایان مالحظــه ای ســنگین تر 
کــه در همــان اتاق هــا  بودنــد. در خصــوص نــوزادان موش هــا نیــز 
کســب شــد.  همــراه مادرانشــان نگهــداری شــدند، نتایــج مشــابهی 
کــه اثــرات منفــی  بــا ایــن حــال، نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد 
ــد در معــرض  ــه پــس از تول ــا ۳ هفت ــه ت ک ــی  آلودگــی هــوا در نوزادان
آالینده هــا قــرار گرفتنــد، کمتــر از تاثیــرات مــدت زمــان هشــت هفته 
ــتمر  ــی مس ــی و متابولیک ــرات التهاب ــه تغیی ک ــی  ــن معن ــه ای ــود؛ ب ب
کــه در نهایــت بــه افزایــش وزن بــدن منجــر می شــود، مســتلزم 
گرفتــن طوالنی مــدت در معــرض آالینده هاســت. موش هــای  قــرار 
گرفتــه  کــه 8 هفتــه در معــرض آلودگــی هــوا قــرار  مونــث و مذکــری 
کــه در هــوای  بودنــد، بــه ترتیــب ۱۰ و ۱8درصــد از موش هایــی 

ــد. ــده بودن ــنگین تر ش ــتند، س ــرار داش ک ق ــا پ
ــه  ک ــده  ــل آم ــه عم ــای ب ــایر پژوهش ه ــا س ــه ب ــن مطالع ــه ای نتیج
و  کســیداتیو  ا اســترس  افزایــش  بــر  هــوا  آلودگــی  تاثیــر  از  کــی  حا

گــردش خــون اســت، مطابقــت  التهــاب در اندام هــا و دســتگاه 
کــه توانایــی  کســیداتیو بــه وضعیتــی اشــاره دارد  دارد. اســترس ا
سیســتم بیولوژیــک بــرای ســم زدایی یــا ترمیــم آثــار مخــرب انــواع 
کافــی نباشــد؛ لــذا آســیب های  کســیژن بــه قــدر  رادیکال هــای آزاد ا
کســیداتیو بــه ســلول، بافــت یــا ارگان هــای بــدن را بــه دنبــال  ا
یافته هــای جدیــد همچنیــن مؤیــد مطالعــات  خواهــد داشــت. 
برابــر  در  مقاومــت  افزایــش  بــا  را  هــوا  آلودگــی  کــه  اســت  قبلــی 
انســولین و جایگزینــی بافــت چربــی مرتبــط دانســتند. »جانفنــگ 
و  ســالمت  اســتاد  و  مقالــه  ایــن  ارشــد  نویســنده  ژانــگ«  جیــم 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه  بهداشــت جهانــی در دانشــگاه دوک 
التهــاب مزمــن بــه عنــوان یــک عامــل دخیــل در چاقــی تشــخیص 
کــه اختــالالت متابولیــک ماننــد انــواع دیابت هــا  داده شــد و از آنجــا 
و بیمــاری چاقــی ارتبــاط تنگاتنگــی دارنــد، نتایــج تحقیــق جدیــد 
اثــر  بــر  چاقــی  بــه  ابتــال  خطــر  افزایــش  بــر  دال  روشــنی  مــدرک 

قرارگیــری طوالنی مــدت در معــرض هــوای آلــوده اســت.

ارتباط چاقی با آلودگی هوا
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 ابری

بــه  اصفهــان  شــهردار 
بــا  شــهردار  روز  مناســبت 
شــهردار  اینکــه  بــر  کیــد  تا
اداره کننــده  نگهبــان، 
اســت  شــهر  امانتــدار   و 
گفــت: بایــد توجــه داشــته 
کــه امانــت بزرگــی  باشــیم 
شــهروندان  و  شــهر  ماننــد 

شــهردار  رو  ایــن  از  و  اســت  شــهردار  دســتان  در 
دارد. عهــده  بــر  را  خطیــری  بســیار  مســئولیت 

شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
اصفهــان، دکتــر مهــدی جمالی نــژاد بــه مناســبت ٢٥ 
اســفندماه و شــهادت ســردار سرلشــکر شــهید حــاج 
گذشــته توســط  شــورای  کــه در ســال  کــری   مهــدی با
نام گــذاری  شــهردار  روز  نــام  بــه  اســتان ها  عالــی 
همــه،  ویژگی هــای  داشــت:  اظهــار  اســت،  شــده 
اخالقــی ایــن شــهید بزرگــوار را می داننــد و بــا رفتــار 
ایــن شــهید واالمقــام  ساده زیســتانه و جوانمردانــه 

کشــور بــود نیــز، آشــنا هســتند. کــه شــهردار نمونــه 
وی بــا اشــاره بــه ساده زیســتی ســردار شــهید حــاج 
بزرگــوار  شــهید  ایــن  داشــت:  ابــراز  کــری  با مهــدی 
کــه داشــت، می توانســت  بــه جایگاهــی  توجــه  بــا 
ــی اســت  زندگــی مرفهــی داشــته باشــد و ایــن در حال
و  خداونــد  رضایــت  همــواره  جــاودان  شــهید  ایــن 
و  بــود  داده  قــرار  خــود  کار  ســرلوحه  را  شــهروندان 
تواضــع و فروتنــی ایشــان زبانــزد خــاص و عــام بــوده 

اســت.
نقــش  اهمیــت  بــه  ادامــه  در  اصفهــان  شــهردار 
شــهردار و شــهرداری در تبییــن و تنظیــم فرهنــگ 
کــرد و افــزود: انتخــاب یکــی از  شهرنشــینی اشــاره 
کار ســاده ای نیســت  36٥ روز ســال بــه نــام شــهردار، 

کــه  بایــد توجــه داشــت  رو  ایــن  از  و 
بــا  شــهردار  هم افزایــی  و  همگرایــی 
در  می توانــد  شــهر  مســئوالن  دیگــر 
نقــش  شــهروندی  فرهنــگ  توســعه 

باشــد. داشــته  بســزایی 
اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  همچنیــن  وی 
و  اداره کننــده  نگهبــان،  شــهردار 
بایــد  افــزود:  اســت،  شــهر  امانتــدار 
کــه امانــت بزرگــی ماننــد شــهر  توجــه داشــته باشــیم 
و شــهروندان در دســتان شــهردار اســت و از ایــن رو 

دارد. عهــده  بــر  را  خطیــری  بســیار  مســئولیت 
تعامــل  بایــد  شــهردار  اینکــه  بیــان  بــا  جمالی نــژاد  
هماهنگــی، هم افزایــی و هم گرایــی بــا دیگــر نهادهــا 
داشــته  کار  دســتور  در  را  مختلــف  دســتگاه های  و 
تحقــق  بــرای  بایــد  شــهردار  داشــت:  ابــراز  باشــد، 
شــهروندان   مشــارکت  شــهری،  خــوب  حمکرانــی 
داشــته  کار  دســتور  در  را  قانونمــداری  و   شــفافیت 

باشــد.
شــهروندان  مشــارکت  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
شــهروندان  زندگــی  کیفیــت  ارتقــای  در  می توانــد 
ــخگو  ــن پاس ــرد: همچنی ک ــح  ــد، تصری ــذار باش تاثیرگ
شــفافیت  و  زمینه هــا  همــه  در  شــهردار  بــودن 
شــهروندان  عمــوم  بــرای  نهــاد  ایــن  فعالیت هــای 
ســطح  ارتقــای  در  می توانــد  مســئوالن،  دیگــر  و 
زندگــی و ارایــه خدمــات شــهرداری بــه شــهروندان 
ــر  ــد ب کی ــا تا ــان ب ــهردار اصفه ــد. ش ــن باش ــش آفری نق
اینکــه مــرز حرکت هــای شــهردار بایــد قانــون باشــد 
ابــراز داشــت: از ایــن رو شــهردار بایــد بــا هوشــیاری 
و  دهــد  انجــام  را  خــود  فعالیت هــای  اســتوارانه  و 
انجــام فعالیت هایــش حرکــت جهــادی داشــته  در 

باشــد.

شهردار اصفهان:
شهردار، امانتدار بزرگ شهر و شهروندان است

نهنگ قاتل
شــناخته  نیــز  ُارکا  نــام  بــه  کــه  قاتــل  نهنــگ 
بــه  کــه  اســت  دریایــی  پســتانداری  می شــود، 
و  دارد  تعلــق  اقیانوســی  دلفین هــای  خانــواده 
بزرگ تریــن جانــدار در میــان دلفین ســانان اســت. 
سراســر  اقیانوس هــای  در  قاتــل  نهنگ هــای 
گرفتــه تــا دریاهــای  جهــان، از دریاهــای قطبــی 
گرمســیری، یافــت می شــوند. آن هــا طعمه هــای 
گونــی را به عنــوان غــذا اختیــار می کننــد، بــا  گونا
گروه هــا تنهــا بــه دنبــال یــک  ایــن حــال بعضــی 
طعمــه می رونــد. بعضــی تنهــا از ماهیــان تغذیــه 
گله هــای پســتانداران  می کننــد و برخــی دیگــر بــه 
گــراز دریایی و  دریایــی، ماننــد فــک، شــیر دریایی، 
حتــی نهنگ هــا نیــز حملــه می کننــد. نهنگ هــای 
قاتــل در بــاالی هــرم غذایــی هســتند، دشــمنان 
نیــز  را  بــزرگ  کوســه های  گاه  و  ندارنــد  طبیعــی 
طعمــه خــود می کنند.ایــن جانــوران نقــش مهمــی 
مناطقــی  بومــی  مــردم  باورهــای  و  فرهنــگ  در 
از جهــان دارنــد و بــه آن هــا هــم بــه عنــوان روح 
کشــتارگرانی بی رحــم نگریســته  انســان ها و هــم 
تاریــخ  طــول  در  قاتــل  نهنگ هــای  می شــود. 
کرده انــد.  کمــک  نهنگ هــا  شــکار  در  را  انســان 
نمونــه ای از چنیــن همــکاری میــان شــکارچیان 
دیــده  اســترالیا  در  قاتــل،  نهنگ هــای  و  نهنــگ 
کشــاندن  بــا  قاتــل  نهنگ هــای  آن  در  کــه  شــد 
بــه  کمــک  و  خلیجــی  منطقــه ای  بــه  نهنگ هــا 
شــکارچیان در بــه دام انداختــن آن هــا، زبــان و 
لب هــای نهنگ هــای شــکار شــده را بــه عنــوان 
بــه  کــه  رابطــه ای  دریافــت می کردنــد؛  دســتمزد 
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