
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

8 ضرر خوابیدن با دهان باز برای دندان ها                                    استفاده از روش پرخاشگرانه ،کودکان را مبتال به وسواس می کند 
7 خودروسازان  7  واردات خودروهای گردشگری وتو شد  8 حسن معجونی و باران کوثری هم بازی شدند به اندازه نوشابه های گازدار! 
3 موضوع جوانان  3 آمادگی برای صادرات 2 میلیون تنی گندم  3 نرخ دوم بنزین ۱۵۰۰ تومان محاسبه شد   مانع کاهش قیمت ها شده اند 
6 امام جمعه  6 کمیته ملی المپیک پیگیر وضعیت احسان روزبهانی  6 طارمی لژیونر می شود  فراتر از اشتغال و ازدواج است 
2   مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان: اصالح فرآیندها از مصادیق  موقت اصفهان: آقای هاشمی توان مقابله با فرزندانش را ندارد

2 4  آمریکایی ها با برجام به دنبال نفوذ و تغییر رفتار جمهوری اسالمی در منطقه هستند اقتصاد مقاومتی است 

سه شنبه  28 اردیبهشت ماه 1395  || 10 شعبان  1437  ||  17 می 2016  ||  شماره 156  ||  سال دوم  ||   قیمت : 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

 بازدید مدیر عامل 
 شرکت MCC چین 
از شرکت فوالد مبارکه

فرمانده نیروی انتظامی:

به دنبال استرداد عوامل انفجار 
دفتر حزب جمهوری هستیم

 »شهرزاد« 
سریالی که ماهواره را شکست داد

استاندار چهارمحال و بختیاری:

واحدهای تولیدی 
 چهارمحال و بختیاری 

نیازمند رونق بازار هستند

هشدار به مادران باردار:

 صدای بلند 
به شنوایی جنین آسیب می رساند

سرانه ورزشی استان اصفهان 
به 33 صدم متر مربع رسیده 
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سپاهانی ها به دنبال جذب 
عبداهلل ویسی

حضرت آیت  اهلل مکارم شیرازی:

دیدار با سران 
 بهائیت جرم است 
و باید پیگیری شود

 آفت های حکومتداری     

له
قا

رم
س را  مسئولیتی  حکومت ها  در  که  کسانی 

ارتقای  دنبال  به  باید  معموال  می پذیرند، 
گام  آن  اقتدار  راستای  در  و  باشند  آن  جایگاه 

از  که حکومت ها هر چند  اما بدیهی است  بردارند؛ 
با  باشند،  مقتدر  اقتصادی  و  نظامی  سیاسی،  نظر 
مجموعه ای از آفت ها یا به سخن امروزی آسیب ها 
کند یا حتی به  که می تواند آن  را تضعیف  مواجهند 
اضمحالل بکشاند. هر حکومتی با دو آسیب مواجه 
و  خارجی  دشمنان  آسیب های  یکی  بود:  خواهد 
کدام در جای خود  که هر  دیگری دشمنان داخلی 
گاهی نیز خودی هایی نظیر  از اهمیت برخوردارند؛ 
زمامداران یا برخی از مردم ممکن است مقابله ای با 
که این آفت حساسیت زیادی  کنند  کمیت پیدا  حا
با  مقابله  برای  حکومت ها  که  آنجا  از  دربردارد. 
دشمنان داخلی و خارجِی خود، معموال برنامه ریزی 
اتفاق  کمتر  می سازند،  فراهم  را  الزم  آمادگی  و 
که نظامی تثبیت شده از طریق این خطرها  می افتد 

کشیده شود... به نابودی 

عمومی  روابط  انتخاب  جشنواره  ششمین  ارزیابی  در  اصفهان  استان  آبفای  شرکت 
عمومی ها  روابط  اول  رتبه  عنوان  شد  موفق  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت های   برتر 
کشور در سال 1394 به خود  را در سطح یک در بین شرکت های آب و فاضالب شهری 

اختصاص دهد.
در ششمین جشنواره انتخاب روابط عمومی برتر شرکت های آب و فاضالب، ارزیابی در 
ده سرفصل اختصاصی شامل ارتباطات، مطالعات اجتماعی )پژوهش و افکارسنجی( 
خالقیت و  نوآوری  الکترونیک،  عمومی  روابط  برنامه ریزی،  و  مدیریت   انتشارات، 
مستندسازی، آموزش همگانی و تبلیغات، فعالیت ها و برنامه های مشارکتی و تشریفات 
که درنتیجه شرکت آبفای استان اصفهان در  گردید  و سامانه ارتباط مردمی 122 انجام 
ششمین جشنواره روابط عمومی برتر شرکت های آب و فاضالب شهری رتبه اول را کسب 

کرد. 
مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان گفت: طی سال  های اخیر شرکت آبفای 
استان اصفهان با تدوین برنامه های جامع درصدد اجرای برنامه های تدوین شده برآمد؛ 
که در بخش ارتباط با رسانه در سال 94 با تولید 236 خبر و ارسال آن به 130  به طوری 
این شرکت  از 3300 خبر  و شنیداری بیش  از مکتوب، دیجیتالی، دیداری  اعم  رسانه 
در رسانه های جمعی ملی و استانی منعکس شد و توانست با تعامل اصحاب رسانه از 
کند. 188 ویژه نامه  ظرفیت این بخش جهت فرهنگسازی مصرف بهینه آب استفاده 
نیز تولید  که 106 نسخه در سطح ملی ، 82 نسخه در سطح استانی به چاپ رسید و 
16 مستند مرتبط با صنعت آبفا از دیگر اهم فعالیت های بخش ارتباطات حوزه روابط 

عمومی آبفا بوده است.
بنی طبا افزود:  یکی از بخش های مهم روابط عمومی، مطالعات اجتماعی )پژوهش و 
افکارسنجی( است. بدین ترتیب عرصه روابط عمومی تعاملی، فقط با مفهوم ارتباط مؤثر 
گسترش فضای  با مخاطبان معنی می یابد. روابط عمومی آبفای اصفهان درخصوص 
ارتباطی با شهروندان، مبحث مطالعات اجتماعی و افکارسنجی را حوزه بسیار مهمی 
گرفته است. انجام مطالعات پژوهشی و نظرسنجی های دوره ای به یک فرآیند  در نظر 
کارکنان مشترکان و  مداوم تبدیل شده است. نظرسنجی های انجام شده بر سه شاخه 
ذی نفعان شرکت متمرکز شده که به طور متناسب با استفاده از نیروهای فعال در مناطق و 
همچنین به کارگیری نرم افزارهای نظرسنجی تحت وب و اندروید 8 مورد پیمایش های 
ح های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه مسایل اجتماعی صنعت و 5 مورد  منطقه ای، طر
موضوعات نظرسنجی رضایت مشتریان و 5 مورد مقاله و ترجمه به همراه نظرسنجی 
روابط  تحقیقاتی  و  پژوهشی  فعالیت های  قوت  نقاط  جمله  از  کارکنان  شغلی  رضایت 

عمومی آبفا در سال 94 در بین شرکت های آب و فاضالب شهری کشور می باشد.
و  دانست  جایگزینی  غیرقابل  نقش  را  شرکت  کالن  اهداف  پیشبرد  در  مدیریت  وی 
روابط عمومی، تمامی فعالیت ها  کارآمد در عرصه  خاطرنشان ساخت: بدون مدیریت 
آبفای  عمومی  روابط  در  دانش محور  و  علمی  مدیریت  اعمال  برای  می شود.  بی معنی 
گذاری فعالیت های محوله با نظارت و رصد  کردن امور و وا استان اصفهان تخصصی 
در وهله  لذا  و  اثر می گذارد  تمامی قسمت ها  بر  انجام می گیرد. عملکرد مدیریت  کامل 
اول مدیریت، باید بر نیروی انسانی متخصص و با تجربه متکی باشد؛ با این تفاسیر در 
کارشناس در حوزه روابط  سال های اخیر سعی جدی شده است تا از نیروهای متبحر و 
کی و سرعت عمل محقق  گرفته شود تا روابط عمومی مدرن همراه با چاال عمومی بهره 
شود. تحقق این مهم با برنامه استراتژیک و راهبردی و استقرار مدیریت دانش محور 
برنامه  تدوین  همراه  به  عمومی  روابط  کارکنان  آموزش  سرانه  نفرساعت   61925 و 

عملکردی و درصد حصول اهداف صورت گرفت.

گفت: از جمله فعالیت های ویژه روابط  مشاور مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان 
اطالع رسانی  عرصه  در  که  کرد  اشاره  سال 94  در  انتشارات  بخش  به  می توان  عمومی 
که  از عواملی است  و  کیفی بی بدیل است  و  کمی  از نظر  کشور  و فاضالب  صنعت آب 

موجب کسب رتبه نخست در سطح کشور شد.
 21 و  داخلی  نشریه  هزار   10 از  بیش  تیراژ 
موضوع بروشورهای آموزشی و کاتالوگ های 
معرفی پروژه با تیراژ 174 هزار و 51 موضوع 
پوسترهای فرهنگسازی مصرف بهینه آب 
چاپ  و  تهیه  مورد   30 و  هزار   168 تیراژ  با 
بازی های فکری پازل، لوح فشرده آموزشی 
با  مرتبط  کتاب  عنوان   11 همراه  به   ... و 
مدیریت مصرف درست آب با جامعه هدف 
بزرگساالن  و  نوجوانان  کودکان،  خردساالن 
 66 تیراژ  با  آب  مصرف کنندگان  دیگر  و 
آبفای  هزار جلد، نقش مؤثر روابط عمومی 
استان  و  کشور  سطح  در  را  اصفهان  استان 
روابط  انتخاب  ک های  مال از  و  نموده  بارز 

عمومی برتر در کشور شده است.
با  حاضر  حال  در  اینکه   بیان  با  طبا  بنی 
پیشرفت های تکنولوژی برخی از مخاطبان 
ترجیح می دهند از طریق فضای مجازی به 
کرد: در  نیازهای خود پاسخ دهند، تصریح 

سال های اخیر، توسعه تکنولوژی در روابط عمومی ها گسترش یافته؛ در این زمینه روابط 
که این سایت  عمومی آبفای استان اصفهان دارای سایت خبری مستقل و فعال است 
دارای نشریه الکترونیکی و مجهز به سامانه الکترونیکی پاسخگویی به مردم و ارسال 
نرم افزار  از  استفاده  اطالع رسانی  و  آموزشی  نرم افزار   4 دارای  و  است  مخاطبان  به  پیام 
این  در  روزانه  شرکت،  اخبار  همچنین  موبایل؛ 
سایت منتقل می شود که این سایت درگاهی بسیار 
بهره گیری  می باشد.  رسانه  اصحاب  برای  معتبر 
دیجیتال  رسانه های  در  تبلیغات  مورد  هشت  از 
نرم افزار  انتشار  و   )... و  خبرگزاری ها  و  )سایت ها 
موبایل مدیریت مصرف بهینه آب به همراه بیش 
 358 و  هزار   84 به  ارسالی  پیامک   هزار   754 از 
آموزشی  نرم افزارهای  تولید  و  پیام  دریافت کننده 
تابلو اعالنات دیجیتال به همراه  و اطالع رسانی و 
ج شده در سایر سایت های  1200 مطلب یا خبر در
خبری، از جمله دیگر فعالیت های چشمگیر روابط 
عمومی در حوزه روابط عمومی الکترونیک در سال 

94 است.
که  است  راهبردی  ایده پردازی،  گفت:  وی 
می شود.  دنبال  مترقی  شرکت های  تمامی  در 
امور می انجامد. در  خالقیت و نوآوری به تسهیل 
که بیشتر با تعامالت انسانی  حوزه روابط عمومی 
درگیر هستیم، باید ایده ها و افکار جدید بر محور 

تسری اطالع رسانی و مخاطب سنجی استوار باشد؛ لذا در سال 94 روابط عمومی با توجه 
 به شرایط ویژه استان با 9 مورد نوآوری و خالقیت در زمینه فعالیت های فرهنگسازی
مصرف  مدیریت  سوی  و  سمت  به  مدیریت  شیوه های  در  و  مستندسازی  تبلیغات، 
در  سرمایه گذاری  مختلف،  واحدهای  با  آب  فرهنگ  خانه  تاسیس  شد.  معطوف 
حتی  و  آرشیو  نظرسنجی،  نرم افزارهای  تولید  از  اعم  الکترونیکی  خالقانه  ح های  طر
ساخت استیکرهایی با مضامین و اشکال چهره های ثبت شده آبفا - آبدونه و گلدونه - و 
کوچک از این گونه اقدامات بدیع در صنعت آب و  گوشه ای  انتشار در فضای مجازی، 

فاضالب کشور است.
با  مشارکت  اصفهان  استان  آبفای  شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی  روابط  مدیر 
شهرداری  شهروندی  فرهنگی  کمیته  جمله  از  مختلف  سازمان های  و  تشکل   21 
بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان  اتاق  کمیته آب  کاریکاتور و دفتر طنزپردازان  خانه 
شرکت های  بهزیستی،  پرورش،  و  آموزش  سازمان  روزنامه نگاران،  صنفی   انجمن 
یونسکو  شهرداری،  هنری  و  فرهنگی  سازمان  نیروگاه،  مبارکه،  فوالد  و  آهن   ذوب 
حوزه هنری استان اصفهان، مرکز صداوسیما را از جمله فعالیت های این واحد برشمرد 
این  با  تعامل دو جانبه  و  استان اصفهان همکاری  آبفای  روابط عمومی  کرد:  اعالم  و 
که 17 تفاهم نامه همکاری با نهادهای  سازمان ها و تشکل ها داشته است؛ به طوری 
کرد و در هفت نمایشگاه ملی و استانی  مختلف منعقد شد و 7 نمایشگاه مختلف برگزار 

نیز در سال 94 حضور داشته است.
از  برگزاری جشنواره های مختلف  و  آموزشی  برنامه های  به  اشاره  با  مشاور مدیر عامل 
روابط عمومی  اظهار داشت: در سال 94،  استان اصفهان  آبفای  روابط عمومی  سوی 
آبفای استان اصفهان عالوه بر برگزاری دومین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه های 
آب، جشنواره قاصدک های برکت، جشنواره روزنامه دیواری »بنویسیم آب، بخوانیم 
کرد.  برگزار  نیز  را  کودک، جشنواره سیمای آب  ویژه مهدهای  تئاتر  زندگی«، جشنواره 
همچنین برای ترغیب اقشار مختلف جامعه به استفاده بهینه از آب، شرکت اقداماتی 
قطره  تلویزیونی  مجموعه  جمله  از  داد؛  انجام  تبلیغات  و  همگانی  آموزش  جهت  در 
 12 تولید  رویاها،  برای  چتری  فیلم  حیات،  جاری  رادیویی  قسمتی   130 مجموعه 
گهی و میان برنامه  گیری اولین واژه، پخش 63 آ انیمیشن تبلیغاتی، برگزاری جشنواره فرا
گروه حامیان آب، برپایی 3 هزار  از صداوسیما، پخش 150 زیرنویس در سیما، تشکیل 
هزار   450 راستا  این  در  آب.   مصرف  مدیریت  تیزر   11 تولید  و  تبلیغاتی  بیلبورد   940 و 
نفرساعت جلسات آموزشی مدیریت مصرف و 3 هزار و 940 عدد بیلبوردهای تبلیغاتی 
به میزان 25700 مترمربع برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در سطح 93 شهر تحت 

پوشش شرکت برای مشترکان استان انجام گردیده است.
کرد و  بنی طبا در پایان به فعالیت های سامانه ارتباط مردمی 122 آبفای استان اشاره 
گفت : در سال 94،  320 هزار و 59 تماس ثبت و 6 هزار و 534 تماس پیگیری شد؛ این 
که 93 شهر تحت پوشش شرکت آبفای استان اصفهان از خدمات سامانه  درحالی است 
122  بهره مند شده اند و این 93 شهر به طور مستمر با سامانه 122 در ارتباط هستند و 
رخدادهای مختلف را به سامانه 122 می رسانند. همچنین این سامانه مجهز به نرم افزار 
آوایا می باشد  و در حال حاضر بیش از 80درصد تماس های مشترکان در سطح استان 
متمرکز شده و 20 درصد باقی مانده نیز در روزهای آینده به اتمام می رسد تا اینکه وسیع 
ترین سامانه ارتباط مردمی 122 شرکت های آب و فاضالب شهری کشور از جهت وسعت 
کندگی به صورت متمرکز انجام شود؛ ضمن اینکه این درگاه ارتباطی در آینده نزدیک  و پرا
ارایه کننده تمامی خدمات در حوزه مشترکان، انتقادات و پیشنهادات، مهندسی و توسعه 

و سایر خدمات جاری شرکت می شود.

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

دولت آمریکا به وظایف خود در اجرای برجام 
عمل نکرد

کسب رتبه اول روابط عمومی آبفای استان اصفهان در بین  شرکت های آب و فاضالب شهری کشور

شایعه گرانی آب صحت ندارد

کم آبی در کمین اصفهان

شهدای مدافع حرم، نمونه بارز جوانان نسل سوم انقالب هستند

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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کاالیی ارزان در ایران آب، همچنان 



 آفت های حکومتداری         
ادامه از صفحه یک: 

دینــی   جامعــه  و  حکومــت  بــرای  خطرهــا  بزرگ تریــن  امــا 
آســیب های وارد آمــده از ســوی خودی هــا و بــه خصــوص 
کــه بــا وظایــف حکومتــداری آشــنا نباشــند  زمامدارانــی اســت 
ــوان باشــند و از جرئــت و جســارت و  ــا از انجــام وظایــف نات ی
شــجاعت الزم برخــوردار نباشــند؛ متاســفانه آنــان بزرگ تریــن 
نتیجــه آن  کــه  وارد می آورنــد  بــه جامعــه دینــی  را  ضربــه 
 یــا انحــراف از دســتورهای دینــی یــا اضمحــال حکومــت 

و جامعه اسامی  است.
فلســفه پذیــرش مســئولیت در هــر حکومــت، تــاش بــرای 
اســتحکام پایه هــای آن، اجــرای دقیــق قوانیــن، برقــراری 
کــردن  برطــرف  مــردم،  آســایش  و  رفــاه  تامیــن  امنیــت، 
کمبودهــا   و  ضعف هــا  جبــران  گرفتاری هــا،  و  مشــکات 
کمیــت کــردن مــردم، دلگــرم نمــودن آنــان بــه حا  خشــنود 
تــاش بــرای شــکوفایی و پیشــرفت همه جانبــه جامعــه دفاع 
کشــورو  کــردن  از ارزش هــای مــادی و معنــوی نظــام، آبــاد 

بازســازی ویرانی هــا و… اســت.
دســتیابی بــه تمــام یــا بیشــتر هدف هــای از پیــش تعییــن 
گــرو ادای درســت وظیفــه  شــده یــک نظــام حکومتــی در 
زمامــداران  گــر  ا اســت.  کارگــزاران  و  زمامــداران  ســوی  از 
می تواننــد  کننــد،  عمــل  بی برنامــه  و  خودســر  نادرســت، 
بــا  بســا  چــه  و  ســازند  وارد  نظــام  بــر  را  آســیب ها  بدتریــن 
ع )عــرف( و قانــون و خــاف  کارهــای خــاف شــر توســل بــه 
تباهــی و بی اعتبــاری حکومــت   شــأن ، عوامــل ســقوط و 

را نیز فراهم آورند.
کامــل از ایــن  گاهــی  حضــرت امــام علــی علیــه الّســام بــا آ
ایــن  بــه  مختلــف  مواقــع  در  خــود  بیانــات  در  واقعیــت 

کرده انــد.  اشــاره  آفت هــا  و  آســیب ها 
حضــرت علــی)ع( در ایــن راســتا چهــار آفــت را ذکــر می کننــد 
ــام حکومتــی ســمی  ــرای نظ ــه ب ــد؛ وگرن ــاق افت ــد اتف ــه نبای ک
 مهلــک خواهــد بــود؛ ایــن چهــار آفــت بدیــن قرارنــد: تضییــع 
األصــول، التمســک بالفــروع، تقدیــم االراذل، تأخیر االفاضل؛ 
از  کــه هــدف  اصولــی  از  ج شــدن  اصــول، خــار گذاشــتن  وا
گرفتــن آن و  کمیــت دســتیابی بــه آن هاســت و نادیــده  حا
کــه بســیار  بــه تعبیــری تســاهل و تســامح در برقــراری اصــول 
گــر  کمیــت بــه اصــول اســت و ا شــکننده اســت؛ زیــرا بقــای حا
کمیــت اســت هــر  اصــول جــاری نشــود، معنایــش ســقوط حا
چنــد اســمی از آن  باقــی بمانــد. دوم تمســک بــه فرعیــات 
 و پرداختــن بــه امــور غیرمهــم اســت و بــه قولــی واجبــات 
امــور  بــه  چســبیدن  و  کــردن  مســتحبات  فــدای  را 
ســاختن  مقــدم  آفت هــا،  از  ســوم  جامعــه.  غیرضــروری 
توانمنــد  و  متعهــد  انســان های  بــر  فرومایــه  انســان های 
بــر  ناتــوان  انســان های  گــر  ا اســت؛  صاحب نظــر  و  گاه  آ و 
 توانمنــد ترجیــح داده شــدند و میــدان بــه دستشــان افتــاد 
جــز زیــان نتیجــه ای نخواهــد داشــت؛ یکــی اینکــه توانایی بر 
اجــرای اصــول را ندارنــد و دیگر اینکه میدان را از انســان های 
کمیــت از تــوان آنــان  کرده انــد و حا گرفتــه و غصــب  توانمنــد 
کــه ایــن خســران جبران نشــدنی اســت. آفــت  محــروم شــده 
فاضــل  انســان های  رانــدن  عقــب  و  گذاشــتن  وا چهــارم، 
کــه در  کــه عالمانــی  اســت. ایــن نیــز از آفت هــای بزرگــی اســت 
کننــد کمیــت و جامعــه تــاش   راســتای پیشــرفت و تعالــی حا
خانه نشــین شــوند و علــم و دانــش آن هــا بــه هــدر بــرود و غیــر 
کــه مــردم و مســئوالن ایــن آفت هــا  قابــل اســتفاده شــود. بایــد 
ــا دچــار آن  کننــد ت را مــورد توجــه قــرار دهنــد و نصــب العیــن 

نشــوند و حکمیــت دینــی را توســعه بخشــند.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

افکار عمومی، سرمایه اجتماعی   

کارشناس ارشد علوم سیاسی
جهــان امــروز در حــال رضا صفری

گذاشــتن  ســر  پشــت 
کــه در ایــن دوران مولفه هــای  دوران پرشــتابی اســت 
مختلفــی در حفــظ، بســط، بقــا، دوام و پیشــرفت های 
نقــش   جامعــه  مختلــف  شــئون  در  معنــوی  و  مــادی 

ایفــا می کننــد.  را  موثــری 
 یکــی از ایــن مولفه هــا، فن آوری هــای نویــن ارتباطــی 
کــه تاثیــر مســتقیمی  بــر ســبک زندگــی  و اطاعاتــی اســت 
اقتصــادی  نظام هــای  تعامــات  اندیشــیدن،  نحــوه 
و  تهدیــدات  و  اجتماعــی  بحران هــای  مدیریــت  و 
چالش هــای جوامــع دارد و صــورت آن هــا را تغییــر داده 
کــرده اســت. ایــن فناوری هــای نویــن، فهــم  و متحــول 
جامعــه را از رویدادهــا و حــوادث اجتماعی-فرهنگــی، 
سیاســی و اقتصــادی در همــه نظام هــا ارتقــا داده اســت 
و  تکالیــف  و  حقــوق  خــردورزی،  از  را  نوینــی  درک  و 
کــم بــر  آزادی هــای مدنــی و هنجارهــا و ارزش هــای حا
جوامــع و نقــش قدرت هــای سیاســی و چگونگــی اســتقرار 

آن هــا پدیــد آورده و باعــث شــده اســت.
نقــش  اطاعاتــی  و  ارتباطــی  نویــن  فناوری هــای 
اساســی و بنیادینــی را در ســاخت افــکار عمومــی  جامعــه 
گیــری و  بــا توجــه بــه فرا لــذا  گرفتــه اســت؛  بــر عهــده 
گســترش اســتفاده از ایــن فن آوری هــا، اهمیــت توجــه بــه 
شــکل گیری و ســاخت افــکار عمومــی  در ایــن فضــا بــرای 
کــه حفــظ  جامعــه از ضرورت هــای انکارناپذیــری اســت 
فریضــه  یــک  عنــوان  بــه  را  آن  پاسداشــت  و  شــناخت 
واجــب بــرای همــه بازیگــران و نقش آفرینــان جوامــع بــه 

مــی آورد. حســاب 
افــکار عمومــی، یکــی از مولفه هــای ســرمایه های ملــی بــه 
کــه زیربنــا و شــالوده و اســاس منافــع ملــی   شــمار می آیــد 
ک نکــه،  اندیشــمند فرانســوی در  را بنیــان می نهــد.  ژا
ایــن بــاره می گویــد: »افــکار عمومــی  قــدرت ناپیدایــی 
بــرای  بــی ارزش  و  بی محافــظ  و  بی گنــج  کــه  اســت 
شــهر، بــرای دربــار و بــرای قصــر پادشــاهان قانــون وضــع 

می کنــد.«
کــه  اســت  عمومــی،  دادگاهــی  »افــکار  اینکــه:  نیــز  و   
خــود  ســوی  بــه  را  نگاه هــا  کــه  مردانــی  همــه  آن  در 
برمی گرداننــد، ناچارنــد حضــور یابند و پاســخگو باشــند.« 
کــه  و یــا اینکــه: » افــکار عمومــی در جایــگاه خــود انــگار 
بــر تخــت نشســته باشــد، جایــزه می دهــد، تــاج بــر ســر 
کاهــش  می گــذارد و شــهرت ها و آوازه هــا را افزایــش یــا 

می دهــد.«
افــکار عمومــی  بــه  کــه  لیزرســن خاطــر نشــان می کنــد 
مرجــع و پناهگاهــی، همچــون یــک  الهــه زمینــی تبدیــل 
شــده اســت و از آن گونــه واژه هــای اســطوره گونه ای اســت 
کــه شــهروندان، دانشــمندان و اربــاب مناصــب بــه طــور 
یکســان در برابــر آن احســاس تعهــد می کننــد؛ تعهــدی 
گاه  گاه جنبــه واقع بینــی و  گاه جنبــه ایمانــی دارد،  کــه 

جنبــه قداســتی. 
کــه تصمیم ســازان و تصمیم گیــران هــر  از ایــن روســت 
جامعــه ای بــا هــر نــوع بینــش و نگرشــی و بــا هــر نظــام 
ــی  را  ــکار عموم ــه، اف ــر جامع ــم ب ک ــاری حا ــی و هنج ارزش
بــه عنــوان یــک ســرمایه اجتماعــی قلمــداد می کننــد و 
بــرای پیشــبرد اهــداف خــود در حفــظ و بســط و بقــای 
کتیک هــای مختلفــی  نظــام سیاسی شــان، راهبردهــا و تا
و  همســو  و  هماهنــگ  بــرای  مختلــف  دربرهه هــای  را 
کار می برنــد.  پشــتیبانی عمومــی  از نظــام سیاســی  بــه 
کــه بــه  نظــام سیاســی ای را در جهــان نمی تــوان یافــت 
شــکل گیری و مولفه هــای موثــر بــر شــکل گیری وتاثیــر 

افــکار عمومــی  در جامعــه بی تفــاوت بــوده باشــد.
ارتباطــی و  اطاعاتــی  نویــن  فناوری هــای  رو  ایــن   از 
افــکار عمومــی  در  بــرای شــکل گیری  عرصــه جدیــدی 
کــه  بی حــد و مــرز بــودن  کــرده اســت؛ چــرا  جامعــه ایجــاد 
تولیــد  ســرعت  و  بــودن  الوصــول  ســهل  و  گیــری  فرا و 
توســط  مجــازی  فضــای  در  محتــوا  و  پیــام  انتقــال  و 
فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطاعاتــی، شــکل گیری 
افــکار عمومــی  را دارای پیچیدگــی ویــژه و بــه فضایــی 
کــرده  کنترل پذیــری باشــد، مبــدل  کــه بــه ســادگی قابــل 

اســت.
 انتشــار ســریع اخبــار و تحریــف هنجارهــا و ارزش هــای 
و  فکــری  نظــام  در  شــبهه  ایجــاد  و  جامعــه  بــر  کــم  حا
عقیدتــی و ایجــاد یــک نظــام فکــری مجــازی و مــوازی بــا 
نظــام فکــری واقعــی و حقیقــی در جامعــه  تنهــا گوشــه ای 
از مولفه هــای نویــن موثــر بــر شــکل گیری افــکار عمومــی  
مجــازی  فضــای  بــر  مبتنــی  ابــزار  توســط  جامعــه  در 
کــه تصمیم ســازان و تصمیم گیــران و فعــاالن  می باشــد 
کنشــگران اجتماعــی بایــد بــرای آن بــه صــورت یــک  و 

اقــدام ضــروری چــاره ای بیندیشــند.
 نکتــه ای کــه بایــد بــدان به صــورت ویژه اشــاره نمود این 
کــردن مولفه هــای موثــر بــر شــکل گیری  کــه رهــا  اســت 
افــکار عمومــی  در فضــای مجــازی مخاطــرات زیــادی 
کــه  چــرا  مــی آورد؛  بــار  بــه  سیاســی  نظام هــای  بــرای 
بــه وجــود  از شــرایط  بــا بهره گیــری  نظــام  اپوزیســیون 
آمــده بــه دنبــال مدیریــت و هدایــت افــکار عمومــی  در 
کوشــیده  ایــن فضــا  می باشــد؛ لــذا اپوزیســیون همــواره 
اســت تــا افــکار عمومــی  جامعــه را بــه صــورت مســتقیم و 
ــیر  ــد و در مس ــرار ده ــرداری ق ــورد بهره ب ــطه م ــدون واس ب
کان و خــرد  عــدم پشــتیبانی عمومــی  از تصمیم هــای 
اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی دولتمــردان 

کنــد. ــل ایجــاد  خل
فضــای  اطاعاتــی،  و  ارتباطــی  نویــن  فناوری هــای 
جدیــدی را بــرای نقــش آفرینــی همــه گروه هــای فعــال در 
کیــان  کــرده اســت.حفاظت و حراســت از  جامعــه فراهــم 
فکــری و اعتقــادی جامعــه امــر اجتناب ناپذیــری را بــرای 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــتقر ب ــای مس نظام ه
مصون ســازی نظــام فکــری جامعــه در فضــای مجــازی 
نظــام  عمومــی  توســط  افــکار  تاثیرپذیــری  از  می توانــد 
فکــری مهاجــم جلوگیــری به عمــل آورد و این بــا برقراری 
نظــام آموزشــی ســواد رســانه ای در اقشــار مختلــف جامعه 
بــه  کــه  افــکار عمومــی  را  محقــق می شــود و این گونــه 
اســت سیاســی  نظام هــای  اجتماعــی  ســرمایه   عنــوان 

از تهاجمات و آسیب ها و تهدیدات حفظ می کند.

یادداشت

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از اداره ارتباطــات  گــزارش  بــه 
گذشــته ســالن  رســانه ای شــهرداری اصفهــان، شــب 
حضــرت زهــرا )س( آســتان مقــدس امامــزاده زینبیــه 
کــه جانانــه بــه ائمــه  اصفهــان، میزبــان عاشــقانی بــود 
اثبــات  بــرای  روزهــا  ایــن  و  ورزیــده  عشــق  اطهــار)ع( 
گذاشــته اند؛  عشقشــان جــان خــود را در طبــق اخــاص 
و  ایرانــی  و  نداشــت  معنــا  ملیــت  همایــش،  ایــن  در 
کنــار هــم بــرای اثبــات عشقشــان بــه دردانــه  افغانــی در 
کبــری بــه میــدان آمــده  حضــرت علــی)ع( یعنــی زینــب 

بودنــد.
خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت  بــرای  همــه  این بــار  امــا 
کــه  بودنــد  یافتــه  حضــور  تجمــع  ایــن  در  شــهدایی 
 1400 همچــون  و  شــدند  میــدان  وارد  ابولفضل گونــه 
ســال پیــش بــه دفــاع از اعتقاداتشــان و آبــروی اهــل 

پرداختنــد. بیــت)ع( 
زبــان  از  حــرم  مدافــع  شــهدای  خاطــرات  یــادآوری 
عزیــزان  ایــن  اهــداف  تبییــن  و  خانواده هایشــان 
گوشــه ای از افتخــارات  بــرای حضــور در میــدان نبــرد 
کــه  گونــه ای  بــه  می گذاشــت؛  نمایــش  بــه  را  شــیعه 
ایــن صحبت هــا، بســیاری از جوانــان حاضــر در ایــن 
بــرای  تــا در همیــن مراســم  بــرآن داشــت  را  همایــش 

اعــزام بــه ســوریه و دفــاع از بــارگاه حضــرت زینــب)س( 
کننــد. آمادگــی  اعــام 

حضــور  گرفــت  نادیــده  نمی تــوان  میــان  ایــن  در 
افغانــی  تبعــه  مدافــع  شــهید   27 خانواده هــای 
دفــاع  بــرای  جوانانشــان  کــه  را  اصفهــان  در  کن  ســا

فــدا  را  خــود  جــان  زینــب)س(  حضــرت  حریــم   از 
کرده بودند.

ــان  ــرم را خالق ــان ح ــهدای مدافع ــان، ش ــهردار اصفه ش
شــهدای  گفــت:  و  کــرد  توصیــف  بــزرگ  حماســه ای 
و  بیــت)ع(  اهــل  حریــم  از  دفــاع  بــرای  حــرم  مدافــع 

بــا  تروریســت ها  و  تکفیــری  گروه هــای  بــا  مبــارزه 
خلــق  حســینی  و  بــزرگ  حماســه  خــود،  جــان   نثــار 

کردند.
راه  ادامــه  و  حــرم  شــهدای  خانــواده  پاسداشــت  وی 
کــرد و اظهــار  ایــن شــهیدان را وظیفــه مســئوالن عنــوان 
گذشــتند و راه  داشــت: شــهدا از خــود و خانــواده خــود 
کــه  گرفتنــد؛ لــذا بــر مــا واجــب اســت  نورانــی را در پیــش 
ازخودگذشــتگی و ایثــار شــهدا را پــاس داریــم و در مســیر 

کنیــم. شــهدا حرکــت 
خــط  صحبت هایــش  ادامــه  در  اصفهــان  شــهردار 
بــر بعضــی دیدگاه هــای موجــود درخصــوص  بطانــی 
کشــید و بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی  نســل ســوم انقــاب 
کــه دیــدگاه جوانــان نســل ســوم انقــاب  بــر ایــن باورنــد 
گرفتــه اســت، ادامــه  از دیــدگاه اصلــی انقــاب فاصلــه 
کــه جوانانــی همچــون مدافعــان حــرم  داد: مــن زمانــی 
کــه داوطلبانــه راهــی میــدان  و همچنیــن جوانانــی را 
و  می شــوم  خجالــت زده  می بینــم،  می شــوند،  نبــرد 
از ایــن رو بــا جــان و دل از حقــوق ایــن عزیــزان دفــاع 

کــرد. خواهــم 
کــه در ادامــه ایــن مراســم از 45 خانــواده  گفتنــی اســت 

مدافــع حــرم ایرانــی و افغانــی تجلیــل بــه عمــل آمــد.

شهدای مدافع حرم، نمونه بارز جوانان نسل سوم انقالب هستند

تقلیــد در  از مراجــع  مــکارم شــیرازی  آیــت  اهلل  حضــرت 
ــا ســران فرقــه  ــزه  هاشــمی  ب ــر فائ ــدار اخی ــه دی اعتــراض ب
ــه  ــرد: ب ک ــح  ــراد تصری گمــراه بهائیــت و ســکوت برخــی اف
ســهم خــودم چنیــن اقدامــی  را محکــوم می کنــم؛ ایــن 
اقــدام از نظــر قانونــی جــرم و قابــل تعقیــب اســت و بایــد 

پیگیــری شــود. 
ناصــر  آیــت  اهلل  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
درس  جلســه  در  دیــروز  صبــح  شــیرازی  مــکارم 
شــد  برگــزار  اعظــم  مســجد  در  کــه  خــود  فقــه  ج   خــار
فرقــه  ســران  هاشــمی  بــا  فائــزه   ماقــات  بــه  اشــاره  بــا 
کــه ببینــم آیــا در ایــن  کــرد:  منتظــر بــودم  بهائیــت اظهــار 

کــه دیــدم خبــری  خصــوص اعتراضــی می شــود یــا خیــر 
نیســت تــا اینکــه شــنیدیم پــدر او اعتــراض مایمی داشــته 
اســت و جــای شــکرش باقــی اســت؛ ولــی بایــد پرســید چــرا 

ــد. کردن دیگــران ســکوت 
اقدامــی  بــه ســهم خــودم چنیــن  اینکــه  بیــان  بــا    وی 
نظــر  از  اقــدام  ایــن  کــرد:   را محکــوم می کنــم، تصریــح 
قانونــی جــرم و قابــل تعقیــب اســت و بایــد پیگیری شــود.
ــرد:  تقویــت دشــمنان اســام  ک کیــد   ایــن مرجــع تقلیــد تا
می تــوان  و  می شــود  محســوب  جــرم  شــرعی  نظــر  از 

نــه فقــط  ایــن فرقــه ضالــه  بــا  کــرد.  مجــرم را تعقیــب 
کــه  بــه دلیــل دشــمنی بــا اســام، بلکــه بــه ایــن دلیــل 
مخالــف  هســتند،  اســراییل  و  آمریــکا  عوامــل   آن هــا 

هستیم.
کــز فرقــه بهائیــت   وی بــا اشــاره بــه اینکــه مهم تریــن مرا
تاریــخ حیــات  در  گفــت:  اســت،  انگلیــس  و  آمریــکا  در 
منفــور ایــن فرقــه، دشــمنان اســام از آن هــا بــه عنــوان 

کرده انــد.  یکــی از ابزارهــا اســتفاده 
ممکــن  کــرد:  خاطرنشــان  مــکار م  شــیرازی  آیــت  اهلل 
کــه آن هــا بــه  اســت چنیــن اقداماتــی بــا ایــن هــدف باشــد 

رســمیت شــناخته شــوند.

کامل از اجرای برجام رضایت نداریم و دلیل آن هم این است که دولت آمریکا آن طور که باید به وظایف خود در اجرای برجام عمل نکرده است. معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت:  به طور 
کجــا رســید و  کیمیــای وطــن، بــه نقــل ازخبرگــزاری دانشــجو، مجیــد تخت روانچــی بعدازظهــر دیــروز در نخســتین همایــش تجــاری مشــترک ایــران و ایتالیــا در پاســخ بــه ســوال فعــاالن اقتصــادی مبنــی بــر اینکــه وضعیــت اجــرای برجــام بــه  گــزارش  بــه 
کامــا موفقیت آمیــز نبــوده اســت. کــه بایــد بــه وظایــف خــود عمــل نکــرده و برجــام از دیــد مــا  کــه دولــت آمریــکا آن طــور  کامــل از اجــرای برجــام رضایــت نداریــم و دلیــل آن هــم ایــن اســت  گفــت: بــه طــور  کــرده اســت،  چقــدر از مشــکات اقتصــادی را حــل 

وی تصریح کرد: در اجرای برجام محافظه کاری بانک های بزرگ اروپایی وجود دارد و همه چیز دست به دست هم داده تا به طور کامل در زمینه بانکی همکاری های الزم را مشاهده نکنیم.

کســیون اصولگرایــان مجلــس بــا بیــان اینکــه تصــور آمریکایی هــا  رییــس فرا
کــرد: مــراد  از برجــام، نفــوذ و ورود و دخالــت در امــور ایــران اســت، تصریــح 
جمهــوری  رفتــار  تغییــر  و  ایــران  در  نفــوذ  برجــام  در  بــرد  از  آمریکایی هــا 

کشــور و در منطقــه اســت. اســامی  ایــران در داخــل 
در  عــادل  حــداد  غامعلــی  رســا،  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
خــود  دســتور  میــان  نطــق  در  اســامی   شــورای  مجلــس  علنــی   نشســت 
ــرد در برجــام، نفــوذ در ایــران و تغییــر  ــا بیــان اینکــه مــراد آمریکایی هــا از ب ب
کشــور و در منطقــه اســت، اضافــه  رفتــار جمهــوری اســامی  ایــران در داخــل 
و  ورود  و  نفــوذ  پــل  برجــام  کــه  می کننــد  تصــور  آن هــا  کام  یــک  در  کــرد: 

دخالــت در امــور ایــران اســت؛ آن هــا دوســت دارنــد جمهــوری اســامی  ایــران 
کــردن  کشــورهای منطقــه، نوکــر آمریــکا شــود و بــا برپــا  هــم شــبیه بعضــی 
خدمــت  در  بی پنــاه  و  بی گنــاه  مــردم  کشــتار  و  یمــن  و  ســوریه  در  جنــگ 

گیــرد. مطامــع آمریــکا و صهیونیســم قــرار 
کــه بــه وزیــر امــور  گســتاخ شــده اند  وی افــزود: آمریکایی هــا بــه انــدازه ای 
کــه چــرا شــهادت شــیر بیشــه مقاومــت  ایــران اعتــراض می کننــد   خارجــه 
کــه  بــردی  اســت.  گفتــه  تســلیت  و  تبریــک  را  بدرالدیــن  مصطفــی 
و  اســامی   انقــاب  اســاس  برانــدازی  هســتند  آن  دنبــال  بــه  آمریکایی هــا 
کــس بــه  وداع بــا اندیشــه ها و آرمان هــای امــام راحــل اســت. در برجــام هــر 

کــرده و امیــد بســته باشــد، ناامیــد خواهــد شــد. امیدهــا  آمریکایی هــا اعتمــاد 
بایــد بــه خــدا و بــه ملــت بــا ایمــان و قهرمــان ایــران باشــد. راه رفــع مشــکات 
کــه همــه بایــد بــرای تحقــق آن همــت  اقتصــادی، اقتصــاد مقاومتــی اســت 

کننــد.

مجید تخت روانچی:

دولت آمریکا به وظایف خود در اجرای برجام عمل نکرد

حداد عادل در صحن علنی مجلس:

آمریکایی ها با برجام به دنبال نفوذ و تغییر رفتار جمهوری اسالمی  در منطقه هستند

کنــش  هاشــمی  امــام جمعــه موقــت اصفهــان در خصــوص وا
گفــت: بــاز هــم خــوب   رفســنجانی نســبت بــه اقــدام دختــرش 
بایــد  و  داد  انجــام  را  برخــورد  آقای هاشــمی  ایــن  کــه  اســت 
کنــش جــدی نشــان  پذیرفــت ایشــان نمی توانــد بیــش از ایــن وا
آزادی هــای  از  فرزندانــش  کنــون  تا گذشــته  از  کــه  چــرا  دهــد؛ 
کــه بخواهــد  نــدارد  تــوان  نســبی برخــوردار بوده انــد و ایشــان 
کنــد. آیــت اهلل ســید ابوالحســن مهــدوی امــام  ــه  ــا آن هــا مقابل ب
جمعــه موقــت اصفهــان و عضــو خبــرگان رهبــری در خصــوص 
کنــش او نســبت بــه ایــن  ماقــات فائــزه  هاشــمی  بــا بهائیــان و وا
گــر ایــن خانــم بــه دلیــل کمــک بــه مظلــوم نــه  کــرد: ا اقــدام اظهــار 
بــه دلیــل اینکــه بهایــی هســتند حرکتــی را انجــام داده، بــا توجــه 
بــه اینکــه اســام حامــی  مظلومــان و حتــی حیوانــات نیــز هســت 
گــر او بــه صــرف بهایی  عملــش بــا اشــکال اســت. وی افــزود: امــا ا
بــودن آن هــا بــه دیدارشــان رفتــه و حمایــت خــود را از بهائیــت 
ع، قانــون و دیــن اســام اســت کــه  اعــام کــرده، کارش خــاف شــر
کنــش او را در  می بایــد بــا وی برخــورد شــود. بــا ایــن حــال وقتــی وا
حمایــت از بهایی هــا ماحظــه کردیــم، بــه قطــع یقیــن می بایــد بــا 

ــرد. ــورت پذی ــدی ص ــه ج وی مقابل
کنش هاشــمی  رفســنجانی   عضــو خبــرگان رهبری در خصوص وا
کــه  بــاز هــم خــوب اســت  بیــان داشــت:  اقــدام دختــرش  بــه 
آقای هاشــمی  ایــن برخــورد را انجــام داد و بایــد پذیرفــت ایشــان 
کــه  کنــش جــدی نشــان دهــد؛ چــرا  نمی توانــد بیــش از ایــن وا
کنــون فرزندانــش از آزادی هــای نســبی برخــوردار  گذشــته تا از 
بــا آن هــا مقابلــه  کــه بخواهــد  نــدارد  تــوان  بوده انــد و ایشــان 
کنــد. آیــت اهلل مهــدوی بــا بیــان اینکــه بهائیــت یــک فرقــه ضالــه 
کــه ریشــه آن بــه انگلیــس می رســد، افــزود: انگلیــس و  اســت 
آمریــکا همــواره بــه حمایــت جــدی از ایــن فرقــه پرداخته انــد؛ 
کــرد، حمایــت علنــی خــود  کــه اخیــرا آمریــکا صــادر  در بیانیــه ای 
کــه ایــن امــر نشــان می دهــد  کــرد  را از ایــن فرقــه ضالــه اعــام 
کشــور جمهــوری  اســتکبار جهانــی بــه دنبــال اختــاف افکنــی در 
گفــت: آن دســته از بهائیانــی  اســامی ایران اســت. وی در پایــان 
کــه ادعــا دارنــد نظرشــان بــر حــق اســت، می تواننــد بــه مــا رجــوع 
کننــد و مناظــره ای انجــام دهیــم. مــا آمادگــی کامــل داریــم در این 

کنیــم. ایمنــا ــا آن هــا بحــث و قانعشــان  زمینــه ب

امام جمعه موقت اصفهان:

قای هاشمی  توان مقابله با فرزندانش را ندارد آ

کــرد: بــه دنبــال اســترداد خانمــی  کــه   فرمانــده نیــروی انتظامی اعــام 
یکــی از عوامــل انفجــار دفتــر حــزب جمهــوری بــوده، هســتیم؛ البتــه 
کشــور آلبانــی در ایــن زمینــه همــکاری  کــه هنــوز  ایــن در حالــی اســت 
کیمیــای وطــن، ســردار حســین اشــتری  گــزارش  نداشــته اســت. بــه 
روز دوشــنبه در حاشــیه مراســم اختتامیــه مســابقات بیــن المللــی 
 قــرآن کریــم در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه مطالــب عنــوان شــده 
در رســانه ها مبنــی بــر اینکــه فــرد شناســایی شــده کشــمیری بــوده یــا 
ارتباطــی بــا عطریانفــر داشــته صحــت نــدارد، افــزود: پلیــس اینترپــل 
کــه اعــان قرمــز داشــته یــا جرمــی  ایــران بــه صــورت معمــول، افــرادی 
 را مرتکــب شــده باشــند، بــر اســاس حکــم قضایــی بــه اینترپــل جهانی 
گذشــته ادامــه داشــته  کــه ایــن رویــه از ســال های  اعــام می کنــد 
اســت و مــا مجرمــان خــود را بــه اینترپــل جهانــی اعــام می کنیــم.
کــه در گروه هــای تروریســتی بــوده  اشــتری بــا تاکیــد بــر اینکــه افــرادی 
و جرمی مرتکــب شــده اند بــر اســاس حکــم قضایــی تحــت تعقیــب 
هســتند، یــادآور شــد: خانمــی  مدتــی پیش از طرف کشــور آلبانــی اعام 

شــده دســتگیر شــده اســت و به دنبال اســترداد وی به کشــور هســتیم 
کــه البتــه امیدواریــم کشــور آلبانــی همــکاری الزم در این خصــوص را با 

جمهــوری اسامی داشــته باشــد. 
در  دیگــر  کشــورهای  کــه  کــرد  انتظامی اضافــه  نیــروی  فرمانــده 
کوتاهــی  کشــورها  مجرمــان  اســترداد  بــرای  گذشــته  ســال های 

نداشــته اند. ایــران  بــا  را  الزم  همــکاری  و  داشــته اند 
ــاس  ــر اس ــر را ب ــا نف ــا ده ه ــتیم ت ــال آن هس ــه دنب ــه ب ک ــه داد  وی ادام
حکــم قضایــی بــه کشــور برگردانیــم تــا بــا نظر مقــام قضایی بــه جرایم 
ــن  ــرد: از ای ک ــه  ــتری اضاف ــود. اش ــیدگی ش ــون رس ــاس قان ــا براس آن ه
نمونه هــا، ده هــا نفــر را داریــم و در ســال های گذشــته بیــش از صــد نفــر 
را بــه پلیــس اینترپــل در قالــب موضوعــات امنیتــی، اقتصادی و ســایر 
کــه متاســفانه بیشــتر افــراد را نتوانســته ایم  کرده ایــم  جرم هــا اعــام 
کــه کشــورها در اســترداد همــکاری الزم را نداشــته اند؛  برگردانیــم؛ چــرا 
کشــور مربوطــه  کرده ایــم، امــا  کــه مــا اعــام  مثــل موضــوع خــاوری 

همــکاری الزم را بــا مــا نداشــته اســت.

فرمانده نیروی انتظامی:

به دنبال استرداد عوامل انفجار دفتر حزب جمهوری هستیم

حضرت آیت  اهلل مکارم شیرازی:

دیدار با سران بهائیت جرم است و باید پیگیری شود

حتما بخوانید!
آقای هاشمی توان مقابله با ...  سه شنبـــــه  28 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 156 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

نوبت دوم  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4801 مورخ 95/2/26 
نوبت چاپ اول

1-دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق 

یافت و گشایش اسناد مناقصه: یخ و مهلت در     3-تار
یخ 95/2/27 لغایت پایان وقت اداری مورخ 95/3/1  وز از انتشار آگهی از تار   الف ( مهلت در یافت اسناد مناقصه به مدت 5 ر

  ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 95/3/16
وز دوشنبه مورخ 95/3/17 در محل سالن جلسات   ج ( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه ر

  د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
یر بنایی بر اساس بخشنامه سر جمع )100/6405 مورخ 89/2/4( می باشد.    ه( نحوه عقد قرار داد به صورت ز

یافــت و تحویــل اســناد مناقصــه: اصفهــان - خیابــان بــاغ گلدســته - مقابــل درب شــرقی بــازار هنــر - اداره کل نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان    4- نشــانی در
)امــور قراردادهــا جهــت در یافــت اســناد مناقصــه و دبیــر خانــه جهــت تحویــل پــاکات مناقصــه( )تلفــن تمــاس: 32222889( 

یز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(       ب( ضمانتنامه معتبر بانکی    5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف( سپرده )وار
  6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

ویت می باشد. متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل ر
یابی آنان تکمیل شده باشد.  ز ونده ار ضمنا شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پر

کل نوسازی مدارس استان اصفهان اداره  م الف :5583
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 MCC بازدید مدیر عامل شرکت
چین از شرکت فوالد مبارکه

اتفــاق  بــه  MCC چیــن   شــی شــه، مدیــر عامــل شــرکت 
ــن  ــت ماه ضم ــنبه 22 اردیبهش ــار ش ــراه، روز چه ــت هم هیئ
بازدیــد از فــوالد مبارکــه در نشســتی بــا مدیــر عامــل، معاونــان 
همــکاری  راه هــای  مبارکــه،  فــوالد  شــرکت  مدیــران  و 
کردنــد. در ایــن نشســت، دکترســبحانی  فیمابیــن را بررســی 
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اظهــار داشــت: بــا توجه به 
کارخانه هــای  تجربــه شــرکت MCC در طراحــی و ســاخت 
گانــه فــوالد در ایــران  ح هــای 8  فــوالدی و مشــارکت در طر
کنسرســیوم اجــرای  و نقــش ایــن شــرکت بــه عنــوان رهبــر 
شــرکت  از  مبارکــه  فــوالد  سفیددشــت،  مجتمــع  ح  طــر
خصــوص  در  موانــع  رفــع  ضمــن  دارد  انتظــار  ام سی ســی 
اســتفاده از تســهیالت اعتبــاری مربوطــه، اجرایــی شــدن 
پــروژه فوالدســازی را تســریع نمایــد؛ ضمــن اینکــه بــا توجــه 
مجتمــع  پــروژه  در  داریــم  بنــا  تختــال  بــازار  شــرایط  بــه 
ح را بــه نوردگــرم تبدیل کنیــم. مدیر  فوالدســفید دشــت، طــر
عامــل شــرکت MCC نیــز در ایــن جلســه بــا ابــراز خشــنودی 
ام سی ســی  گــروه  گفــت:  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  بازدیــد  از 
متالــورژی  پروژه هــای  ســاخت  در  شــرکت  بزرگ تریــن 
عملیــات  و  تولیــد  بــه  مربــوط  خدمــات  تامین کننــده  و 
کــه بــا در اختیــار داشــتن  شــرکت های متالــورژی می باشــد 
بیشــترین منابــع دولتــی، دارای بیشــترین ظرفیــت تولیــد 
کنــون 11 کارخانــه بــا خالقیت هــای  فــوالد در چیــن اســت و تا
تکنولــوژی ملــی را در چیــن ســاخته اســت. وی هــدف از 
بازدیــد و نشســت بــا مدیریــت عالــی شــرکت فــوالد مبارکــه 
را بــا توجــه بــه اینکــه سال هاســت بــه بــازار ایــران وارد شــده 
اســت، شــناخت بزرگ تریــن تولیدکننــده فــوالد ایــران بیــان 
ــم توســعه فرصت هــای همــکاری  ــا داری گفــت: بن داشــت و 
کنیــم؛ چــون مــا فقــط  بــا شــرکت فوالدمبارکــه را نیــز بررســی 
نیســتیم؛  پروژه هــا  ســازنده  و  تجهیــزات  تامین کننــده 
ایــن همکاری هــا می توانــد در زمینه هــای طراحــی  بلکــه 
و بهینه ســازی فرایندهــای تولیــد و توســعه محصــوالت و 
پروژه هــای زیســت محیطی نیــز ادامــه داشــته باشــد. گفتنــی 
دربــاره  اطالعــات  تبــادل  نشســت  ایــن  جریــان  در  اســت 

گرفــت. پروژه هــای مشــابه نیــز مــورد توجــه قــرار 

 ایجاد 6 دفتر پیشخوان
 در چهارمحال و بختیاری

گفــت:  کل بیمــه ســالمت چهارمحــال و بختیــاری  مدیــر 
سردشــت کاج،  در  جدیــد  دولــت  پیشــخوان  دفتــر   6 

شــد.  خواهــد  ایجــاد  هارونــی  و  گوجــان  چلیچــه،  منــج، 
در  دولــت  پیشــخوان  دفاتــر  کارگــروه  در  فرامــرزی  صفــر 
و  ســهولت  بــرای  کــرد:  اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال 
دسترســی بهتــر مــردم بــه خدمــات بیمــه، 45 نمایندگــی 
تصدی گــری  کارهــای  کــه  داریــم  اســتان  ایــن  ســطح  در 
چــون صــدور و تعویــض دفترچــه بیمــه را انجــام می دهنــد. 
وی ادامــه داد: بــرای اینکــه از دفاتــر خدمــات پیشــخوان 
دفاتــر  بــه  را  نمایندگی هــا  ایــن  کنیــم،  حمایــت  دولــت 
پیشــخوان تبدیــل می کنیــم تــا بتواننــد بعضــی از خدماتــی 
ارایــه مــردم  بــه  اســت،  ســالمت  بیمــه  عهــده  بــر  کــه   را 

کنند. 

کم آبی در کمین اصفهان
کــم آبــی  کمبــود بارش هــا، اصفهــان را بــاز هــم بــا بحــران 
و  خشکســالی  وجــود  از  اصفهــان  اســتاندار  کــرد.  مواجــه 
گفــت: باتوجــه  کم آبــی در ایــن اســتان خبــر داد و  بحــران 
درصــد  اســتان،  آبــی  وضعیــت  اخیــر،  بارش هــای  بــه 
کمــی بهتــر شــده؛ امــا متاســفانه 80 درصــد ایــن اســتان در 
خشکســالی شــدید قــرار گرفتــه کــه در غــرب حــدود 20 درصــد 
 کاهــش بــارش و در شــرق ایــن میــزان بــه 80 درصــد رســیده

 است.
 رســول زرگــر پــور بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان جــزو 5 اســتان 
کــه بــا خشکســالی شــدید مواجــه شــده، افــزود:  کشــور اســت 
آمــار بــارش در فصــل زراعــی جــاری بــه هیــچ وجــه قابــل 
کــه مقابلــه بــا پدیــده  قبــول نیســت و ایــن درحالــی اســت 
زیســت محیطی خشکســالی در 2 بخــش دولتــی و مردمــی 

بایــد بررســی شــود. 
ــای  ــن راهکاره گرفت ــر  ــا در نظ ــردان ب ــه داد: دولتم وی ادام
گاهــی و آمــوزش مصــرف آب در  کارشناســی شــده و مــردم بــا آ
گســترش ایــن خطــر نقــش  بســزایی خواهنــد  پیشــگیری از 

داشــت.

اخبار کوتاه

 هــر چنــد در کشــور مــا صرفه جویــی در مصــرف 
سرویس  اقتصاد

  بردیا عباس زاده

امــا  می شــود،  توصیــه  شــدت  بــه  آب 
متاســفانه صرفه جویــی نکــردن و خشکســالی دهه هــای اخیــر 
کشــور مــا همیشــه در وضعیــت  موجــب شــده وضعیــت آب در 
گــرم  قرمــز باشــد. ایــن وضعیــت قرمــز بــه خصــوص در فصــل 
ســال، شــکل جدی تــری بــه خــود می گیــرد. همیــن موضــوع 
ــه  ح و ب ــاره آب مطــر گاهــی شــایعاتی درب ســبب می شــود هــر از 

مدد شبکه های اجتماعی در سطحی وسیع منتشر شود. 
از ابتــدای ســال 95 یکــی از شــایعات پرتکــرار، افزایــش قیمــت 
کــه بارهــا و بارهــا از طریــق رســانه ها عنــوان شــد؛ ایــن  آب بــود 
گرفتــه  شــایعات بــه حــدی رنــگ و بــوی واقعیــت بــه خــود 
خ آب از  کــه حتــی جدول هایــی نیــز بــر اســاس افزایــش نــر بــود 
ســوی ایــن رســانه ها ارایــه و بــه آن هــا اســتناد می شــد؛ امــا در 
گفتــه وزارت نیــرو، هنــوز هیــچ افزایشــی در قیمــت  واقعیــت بــه 
آب صــورت نگرفتــه اســت و هیــچ برنامــه ای نیــز بــرای افزایــش 
کــه در بودجــه  قیمــت آب وجــود نــدارد؛ ایــن در حالــی اســت 

ســال 95، افزایــش قیمــت آب پیش بینــی شــده اســت.
  جدول پلکانی قیمت آب

کــه ســبب شــد بســیاری دربــاره قیمــت آب دچــار اشــتباه  دلیلــی 
شــوند، محاســبه پلکانــی قیمــت آب اســت. بــر اســاس جــدول 
وزارت نیــرو محاســبه آب بهــا بــه صــورت پلکانــی و در 10 پلــه 
کــه متوســط وزنــی آن هــا از ابتــدای مهرمــاه  انجــام می شــود 
کــه 0 تــا 5  گذشــته 17 درصــد رشــد داشــته؛ بــه طــوری  ســال 
مترمکعــب آب توســط خانوارهــا در هــر مــاه در پلــه اول، 5 تــا 10 

ــا 20  ــه ســوم، 15 ت ــا 15 مترمکعــب پل مترمکعــب پلــه دوم، 10 ت
پلــه چهــارم، 20 تــا 25 پلــه پنجــم، 25 تــا 30 پلــه ششــم، 30 
تــا 35 پلــه هفتــم، 35 تــا 40 پلــه هشــتم، 40 تــا 50 پلــه نهــم و 
بیــش از 50 مترمکعــب در مــاه پلــه دهــم را تشــکیل می دهنــد. 
ــک 10  ــر ی ــوم ه ــا س ــای اول ت ــرای پله ه ــا ب خ آب به ــر ــش ن افزای
کــه نزدیــک بــه 55 درصــد مصرف کننــدگان  درصــد بــوده اســت 

کشــور در ایــن پله هــا قــرار می گیرنــد. بــرای پلــه دهــم نیــز رشــد 
احتســاب  بــا  کــه  گرفتــه شــده  نظــر  در  30 درصــدی آب بهــا 
پله هــا  ســایر  بــرای  شــده  گرفتــه  نظــر  در  خ هــای  نر افزایــش 

متوســط وزنــی آن حــدود 17 درصــد اســت.
  هزینه های جانبی

نیــز روی  مبلــغ آب بهــا، هزینه هــای دیگــری  از  بــه غیــر  امــا 

کمــی هــم  کــه مبالــغ چنــدان  قبــض مشــترکین اعمــال می شــود 
ــدارد.  ــت آب ن ــه قیم ــی ب ــغ ربط ــن مبال ــت؛ ای نیس

ح هدفمنــدی یارانه هــا در ســال  همزمــان بــا آغــاز اجــرای طــر
1389، مبلــغ آبونمــان از قبــوض حــذف شــد، امــا دوبــاره از 
هــر واحــد  ازای  بــه  ریــال  هــزار  گذشــته، 10  ابتــدای مهرمــاه 
آبونمــان در مــاه دریافــت  یــا خانگــی مصرف کننــده  تجــاری 
کارمــزد  می شــود. همچنیــن 9 درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
فاضــالب و مبلــغ 150 ریــال در مصــرف هــر مترمکعــب آب بابــت 
ســهم آبفــای روســتایی از مشــترکان دریافــت می شــود. ایــن 
کنــار چنــد هزینــه دیگــر بــه همــراه مبلــغ  هزینه هــای جانبــی در 
آب بهــا کــه در مطالــب بــاال توضیــح دادیــم، بــه عنــوان مبلغ کل 

گرفتــه می شــود. آب از مشــترکان 
  بحران جدی آب

کــه از مــردم اخــذ  بــا آنکــه قیمــت قبــض آب و هزینــه نهایــی 
می شــود اختــالف قیمــت نســبتا زیــادی دارد، امــا آب در ایــران 
همچنــان کاالی ارزان قیمــت بــه حســاب می آیــد و همیــن دلیل 
کــه مصــرف ســرانه آب در ایــران بــا بســیاری از  باعــث شــده 
کشــورهای جهــان تفــاوت زیــادی داشــته و بــه شــکل معنــاداری 

بیشــتر باشــد. 
کشــور مــا بــه دلیــل فرســوده بــودن شــبکه آب و  متاســفانه در 
نبــود زیــر ســاخت هایی ماننــد جــدا بــودن لوله کشــی آب شــرب 
ایــن  کــه  مــی رود  هــدر  زیــادی  و آب شست وشــو ســاالنه آب 
کــه بــا بحــران جــدی آب روبــه رو اســت  کشــوری  موضــوع بــرای 

می توانــد نگران کننــده باشــد.

کاالیی ارزان در ایران آب، همچنان 

گرانی آب صحت ندارد شایعه 

ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت 
کــرد و در  خ دوم بنزیــن را 1500 تومــان محاســبه  نــر قیمــت 
صــورت عرضــه دونرخــی، ایــن قیمــت بــه عنــوان بهــای آزاد 
بنزیــن تعییــن خواهــد شــد. همزمــان بــا آغــاز شــمارش معکــوس 
بنزیــن  دوم  خ  نــر و  قیمــت  بنزیــن  نرخــی  دو  عرضــه  بــرای 

پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  توســط 
فرآورده هــای نفتــی ایــران محاســبه شــده 
اســت. پیگیری هــا از شــرکت ملــی پاالیــش 
ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش   و 
نشــان می دهــد در محاســبه قیمــت دوم 
متوســط  و  آزاد  دالر  احتســاب  بــا  بنزیــن 
بــازار   4 در  بنزیــن  ســنتی   35 قیمــت 
روتــردام  مکزیــک،  خلیــج  منطقــه ای 
فــوب خلیــج فارس و ســنگاپور و احتســاب 

20 درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده و 10 درصــد عــوارض و ســایر 
خ دوم 1500 تومــان  عوامــل دیگــر، قیمــت هــر لیتــر بنزیــن بــا نــر
ــر ایــن اســاس در صــورت آغــاز عرضــه  محاســبه شــده اســت. ب
خ اول بــرای  کــه نــر دو نرخــی بنزیــن ایــن احتمــال وجــود دارد 

بــرای بنزیــن معمولــی و ســوپر  بنزیــن یکهــزار و 200 تومــان 
کــه توســط  باشــد و قیمــت دوم بنزیــن 1500 تومــان خواهــد بــود 
گرفتــه خواهــد شــد. بــه عبــارت دیگــر بــه منظــور  جایــگاه داران 
که  کارت هوشــمند ســوخت، آن دســته از خودروســوارانی  حفظ 
از کارت جایــگاه داران بــرای خریــد بنزیــن اســتفاده بکننــد، باید 
خ دوم بنزیــن را بــرای خریــد ایــن فــرآورده  نــر
کننــد. در همیــن  پرطرفــدار نفتــی پرداخــت 
عامــل  مدیــر  ســجادی  ســیدناصر  حــال، 
شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی اخیــرا 
مصوبــه  صــدور  صــورت  در  اینکــه  بیــان  بــا 
دولــت، عرضــه بنزیــن از نیمــه دوم امســال 
گفتــه اســت: در صــورت  دونرخــی می شــود، 
ــن  ــه بنزی ــکان عرض ــد ام ــه جدی ــدور مصوب ص
ســوخت  جایگاه هــای  ســطح  در  دونرخــی 
کشــور وجــود دارد؛ ســامانه هوشــمند ســوخت از زیرســاخت ها و 
ــه  ــه در صــورت مصوب ک ــوده  برنامه هــای متعــددی برخــوردار ب
عرضــه بنزیــن دونرخــی، امــکان اعمــال تغییــرات جدیــد در 

ســامانه و عرضــه بنزیــن چندنرخــی وجــود دارد.

با اعالم شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
خ دوم بنزین ۱۵۰۰ تومان محاسبه شد نر

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی رمــز موفقیــت بنگاه هــای 
خــرد و کوچــک را اتصــال و زنجیــره کــردن آن هــا بــه یکدیگر 
گیر  دانســت و گفــت: بــرای حــل معضــل اشــتغال بــزرگ و فرا
و فقــرزدا در کشــور نیازمنــد حمایــت بانک هــا هســتیم. علــی 
کــرد:  ربیعــی در همایــش توســعه تعاونی هــای اعتبــار اظهــار 

در حــال حاضــر جهت گیــری مــا بــرای 
الــزام  و  اســت  مشــخص  اشــتغال 
کارهــای  موفقیــت آن زنجیــره  کــردن 
خــرد و کوچــک و متوســط به یکدیگر 
زنجیره کــردن  کنــار  در  اســت. 
مناســب  مالــی  تامیــن  نظــام  بایــد 
و  خــرد  بنگاه هــای  از  حمایــت  در 
کوچــک و تعاونــی پیش بینــی  شــود. 
ــا اشــاره بــه وجــود 3 میلیــون و  وی ب

500 هــزار شــغل در صنایــع بــزرگ افــزود: بیــش از 85 درصــد 
کوچــک و متوســط  کشــور در بنگاه هــای خــرد و  اشــتغال 
گــر مشــاغل خانگــی را هم بــه آن اضافه کنیم، این  اســت و ا
کار و رفــاه اجتماعــی  درصــد بیشــتر می شــود. وزیــر تعــاون، 

کارآفرینــی امیــد، بانــک توســعه تعــاون و صنــدوق  صنــدوق 
بزرگــی  ظرفیت هــای  را  تعــاون  ســرمایه گذاری  ضمانــت 
کوچــک و تعاونــی  در حمایــت مالــی از بنگاه هــای خــرد و 
دانســت و اظهــار کــرد: بایــد نظــام تســهیل کارهــای کوچــک 
بــزرگ  ضمانت هــای  عهــده  از  کــه  بنگاه هایــی  بــرای  را 
کنیــم. ربیعــی بــا اشــاره  برنمی آینــد فراهــم 
بــه اهمیــت بــازار پــول و ســرمایه خاطرنشــان 
تعاونی هــای  ســاماندهی  بحــث  در  کــرد: 
پولــی  غیرمتشــکل  بازارهــای  و   اعتبــار 
کافــی قوانیــن حمایتــی داشــته و  بــه انــدازه 
کنیــم  کنــون بایــد راهــکاری پیــدا  داریــم. ا
تمایــز  و  شــویم  عمیق تــر  بــازار  ایــن  در  کــه 
کنیــم  خــود را در تعاونی هــای اعتبــار پیــدا 
پیــش  در  را  تقاضــا  رســوب  اســتراتژی  و 
کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه  بگیریــم. وزیــر تعــاون، 
کنیــم  بایــد امــکان تشــکیل تعاونی هــای اعتبــار را دنبــال 

کــردن امــکان اســتفاده بانــک از نرم افــزار  بــر لــزوم فراهــم 
کــرد. کیــد  ــی تا کنتــرل مال

نفتــی  میادیــن  دوم  فــاز  توســعه  گــذاری  وا از  نفــت  وزیــر 
و  ســاینوپک  چینــی  شــرکت  دو  بــه  یــادآوران  و  شــمالی   آزادگان 
ســی. ان. پــی. ســی در قالــب قــرارداد اولیــه )بیــع متقابــل( خبــر 

داد. 
بیــژن زنگنــه پــس از دیــدار بــا »ژانــگ یــو ژیبنــگ«، معــاون ســازمان 
ملــی انــرژی جمهــوری خلــق چیــن در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
ــش از آن  ــا و پی ــه دوران تحریم ه ــن ب ــران و چی ــکاری ای ــه هم اینک
گســترش یابــد  کشــور  بازمی گــردد و در ایــن ســفر قــرار شــد روابــط دو 
گفــت: ایــران بــه چیــن بــه عنــوان یــک شــریک راهبــردی در بخــش 
گاز و پتروشــیمی نــگاه می کنــد و آن هــا نیــز بــه خوبــی ایــن  نفــت، 

ع را دریافتنــد.  موضــو
ســوی  از  پروژه هــا  بعضــی  اجــرای  در  اینکــه  بیــان  بــا  نفــت  وزیــر 
دیــدار  ایــن  در  کــه  داشــت  وجــود  مشــکالتی  چینــی  شــرکت های 
مســجد  میدان هــای  توســعه  ح  طــر جملــه  از  آن هــا  دربــاره 
شــد  انجــام  کراتــی  مذا جنوبــی  و  شــمالی  آزادگان  ســلیمان، 
کــرد: قــرار شــد دو طــرف در ایــن بــاره پیگیری هــای الزم  تصریــح 
کارهــای باقی مانــده و مشــکالت موجــود حــل  را انجــام دهنــد تــا 

 شود.
گــذاری توســعه فــاز دوم  کابینــه دولــت بــا اعــالم اینکــه وا  ایــن عضــو 
چینــی  شــرکت های  بــه  یــادآوران  و  شــمالی  آزادگان  میدان هــای 
زمینــه  ایــن  در  بایــد  نیــز  آن هــا  البتــه  شــد:  یــادآور  شــد،  پذیرفتــه 

کننــد. مســایل خــود را حــل 

ــه آغــاز  ــا اشــاره ب ــل ب ــر راه و شهرســازی در امــور بیــن المل قائم مقــام وزی
گفــت: 80 درصــد از مشــکل  کــرات بــرای امضــای قــرارداد بــا ایربــاس  مذا

تامیــن منابــع مالــی حــل شــده اســت.
شــرکت  بــا  قــرارداد  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  کاشــان  فخریــه  اصغــر   
کــرات مــا بــرای امضــای قــرارداد بــا  گفــت: از ســه روز گذشــته مذا ایربــاس 
کــه بــه نتیجــه برســیم و قــرارداد  شــرکت ایربــاس آغــاز شــده و امیدواریــم 

بــه امضــا برســد. 
یــک  ایربــاس  و  ایران ایــر  میــان  قــرارداد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دارد،  وجــود  آن  در  زیــادی  مــواد  کــه  اســت  صفحــه ای   500 قــرارداد 
چــرا  شــود؛  بررســی  بایــد  قــرارداد  ایــن  صفحــات  از  هرکــدام  افــزود: 
وجــود  آن  در  اجرایــی  و  حقوقــی  مالــی،  مختلــف  موضوعــات  کــه 
گرفتــه نظــر  در  منافــع  کــه  باشــند  مطمئــن  طــرف  دو  بایــد  و   دارد 

 می شود.
بــه  اشــاره  بــا  الملــل  بیــن  امــور  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر  قائم مقــام   
کــرد  اعــالم  قــرارداد  امضــای  بــرای  دقیقــی  زمــان  نمی تــوان  اینکــه 
کــه  اظهــار داشــت: فعــال در حــال بررســی جزییــات ایــن قــراداد هســتیم 

اســت.  زمان بــر  موضوعــی 
خریــد  بــرای  مالــی  تامیــن  مشــکل  حــل  دربــاره  کاشــان  فخریــه 
 80 مالــی  تامیــن  ع  موضــو کنــون  تا گفــت:  ایربــاس  هواپیماهــای 
تمامــی  حــل  بــرای  بررســی  و  کــره  مذا حــال  در  و  شــده  حــل  درصــد 
خریــداری  ایــران  ســوی  از  هواپیماهــا  ایــن  تــا  هســتیم   موانــع 

شود.

یــک مقــام مســئول بــا تشــریح 2 برنامــه افزایــش تولیــد پتروشــیمی ایــران در 
کشــور، 8 میلیــون تــن افزایــش  گفــت: امســال تولیــد پتروشــیمی  ســال 95 

می یابــد. 
صــادرات  و  تولیــد  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  بســاق زاده  علی محمــد 
گذشــته بیــش از 46, 4  گفــت: ســال  محصــوالت پتروشــیمی در ایــران 

شــد.  تولیــد  ایــران  در  پتروشــیمی  محصــول  تــن  میلیــون 
اینکــه  اعــالم  بــا  پتروشــیمی  صنایــع  ملــی  شــرکت  تولیــد  کنتــرل  مدیــر 
ظرفیــت  درصــد   80 بــا  ایــران  پتروشــیمی  صنایــع  گذشــته  ســال  در 
ســال  مجمــوع  در  کــرد:  تصریــح  کرده انــد،  تولیــد  بــه  اقــدام  اســمی 
در  پلیمــری  فرآورده هــای  و  پتروشــیمی  محصــوالت  تولیــد  گذشــته 
بــه ســال 1393 افزایشــی حــدود صددرصــدی را تجربــه   ایــران نســبت 

کرد.
 ایــن مقــام مســئول همچنیــن حجــم صــادرات محصــوالت پتروشــیمی 
ــرد  ک ــوان  ــن عن ــزار ت ــد ه ــون و یکص ــش از 17 میلی ــال 94 را بی ــران در س ای
ــورد  ــع پتروشــیمی، رک ک صنای ــا افزایــش تامیــن خــورا ــزود: ســال 94 ب و اف

ــد.  ــته ش ــور شکس کش ــیمی  ــع پتروش ــد در 15 مجتم تولی
گذشــته عــدم تولیــد نزدیــک بــه 5 میلیــون تــن  ــا بیــان اینکــه ســال  وی ب
محصــول پتروشــیمی مطابــق بــا ظرفیــت نصــب شــده مســایل فنــی و 
کنــار بهره بــرداری  کــرد: مســایل فنــی در  کیــد  بــوده اســت، تا عملیاتــی 
کارون  ح هــای جدیــد همچــون فــاز 2 پتروشــیمی  نکــردن از تعــدادی از طر
کردســتان مانــع تحقــق اهــداف  کاویــان و پتروشــیمی  فــاز 2 پتروشــیمی 

تولیــد شــد.

گذار شد کره با ایرباس برای امضای قراردادتوسعه ۲ میدان نفت ایران به چین وا کشورآغاز مذا افزایش تولید پتروشیمی 

اخبار کوتاه  

چرخش مهره ها در شبکه بانکی
کمتــر از یــک هفتــه شــاهد خــروج  شــبکه بانکــی در 
از  بعــد  بــود.  تاثیرگــذار  جایــگاه  دو  در  مهــره  دو 
و  دولــت  تغییــر  بــا  بانک هــا  کــه  خانه تکانــی ای 
مرکــزی  بانــک  مدیــران  تغییــرات  آن  دنبــال  بــه 
گســترده ای مدیــران عامــل  ــه طــور  ــد و ب انجــام دادن
دو  گذشــته  هفتــه  در  شــدند،  جابه جــا  بانک هــا 
ــنبه  ــد. روز پنجش ــام ش ــر انج ــده دیگ ــی عم جابه جای
مرکــزی  بانــک  کــه  بــود   1395 اردیبهشــت ماه   23
گرهــای تغییــرات در نظــارت ایــن بانــک  بــه امــا و ا
در  کــه  حیــدری  فرشــاد  کــرد،  اعــالم  و  داد  پایــان 
گذشــته ریاســت بانــک ملــی را بــر عهــده  ســال های 
داشــته، جایگزیــن معــاون نظــارت شــده اســت؛ امــا 
بعــد از تغییــر در یکــی از مهم تریــن حوزه هــای بانــک 
شــورای  رییــس  جابه جایــی  بــه  نوبــت  مرکــزی، 
هیئــت  گذشــته  روز  رســید.  بانک هــا  هماهنگــی 
ریاســت  بــرای  اقتصــاد  وزیــر  پیشــنهاد  وزیــران، 
پذیرفــت.  را  مرکــزی  بیمــه  در  همتــی  عبدالناصــر 
کــه در  او از ریاســت دو ســاله بانــک ملــی بــه جایــی 
داشــت  حضــور  آن  در  دور  نه چنــدان  ســال های 
برگشــت. همتــی، جایگزیــن محمــد امیــن، رییــس 
دنبــال  بــه  کــه  اســت  شــده  مرکــزی  بیمــه  پیشــین 
میلیونــی  ده  چنــد  حقوقــی  فیش هــای  جریــان 
کــرده بــود. اســتعفای خــود را از ایــن ســمت اعــالم 

 آمادگی برای صادرات 
گندم ۲ میلیون تنی 

گنــدم  کنــون فصــل برداشــت  کــه هــم ا در شــرایطی 
خــود  اوج  بــه  و  شــده  آغــاز  روغنــی  دانه هــای  و 
کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون  می شــود،  نزدیــک 
گنــدم از  کنــون 2000 میلیــارد تومــان  کــرد: تا اعــالم 
کشــاورزان خریــداری شــده و بهــای آن نیــز در حــال 
مــرز  بــه  بــه رســیدن  بــا توجــه  کــه  اســت  پرداخــت 
گنــدم  خودکفایــی آمادگــی صــادرات 2 میلیــون تنــی 
نیــز داریــم. علــی قنبــری - مدیــر عامــل شــرکت  را 
فصــل  ابتــدای  از  کــرد:  اظهــار   - دولتــی  بازرگانــی 
کنــون، بالــغ بــر یــک میلیــون و 600  گنــدم تا برداشــت 
کشــاورزان بــه ارزش 2000 میلیــارد  گنــدم از  هــزار تــن 
تومــان  میلیــارد   1100 کــه  شــده  خریــداری  تومــان 
نیــز  آن  و مابقــی  کشــاورزان پرداخــت شــده  بــه  آن 
گنــدم  در حــال پرداخــت اســت. وی افــزود: عمــده 
خریــداری شــده از خوزســتان حــدود یــک میلیــون و 
ــوده و مابقــی آن از دیگــر اســتان های  ــن ب 100 هــزار ت
کشــاورزی  کشــور اســت. معــاون وزیــر جهــاد  جنوبــی 
کــم اســت و  کشــور حا ادامــه داد: شــرایط مناســبی در 
بــه نظــر می رســد امســال بیــش از 9.5 میلیــون تــن 
گنــدم خریــداری شــود و بــا توجــه بــه رســیدن بــه مــرز 
خودکفایــی امســال هیــچ گندمــی از ســوی دولــت وارد 
گــر دولــت اجــازه دهــد پتانســیل صــادرات  نمی شــود و ا
گنــدم تــا حــدود 2 میلیــون تــن را نیــز خواهیــم داشــت.

 خودروسازان مانع 
کاهش قیمت ها شده اند

طباطبایــی  عالمــه  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
و  خــودرو  عرضــه  کاهــش  بــا  خودروســازان  گفــت: 
کاهــش قیمت هــا در  از طریــق عوامــل خــود، مانــع 
کســاری اظهــار  بــازار آزاد خــودرو شــده اند. علــی خا
کــرد: بــا توجــه بــه رکــود بــازار از نظــر واقعیت هــای 
علــم اقتصــاد، قیمــت خودروهــای داخلــی در بــازار در 
کاهــش یابــد. وی بــا بیــان  ســال جــاری قطعــا بایــد 
کاالهــا در ایــران  کلــی قیمــت بعضــی  اینکــه بــه طــور 
کــرد:  کشــورهای دیگــر اســت، خاطرنشــان  گران تــر از 
در  خــودرو  قیمــت  کاالهــا،  بعضــی  گرانــی  کنــار  در 
ــی  ــه مــردم تمایل ک ــاد اســت  ــه قــدری زی ــز ب ــران نی ای
ایــن  بــا  بی کیفیــت  محصــوالت  ایــن  خریــد  بــه 

ندارنــد. قیمت هــا 
کارشــناس صنعــت خــودرو ادامــه داد: بــه طــور   ایــن 
متناســب  بایــد  داخلــی  خودروهــای  قیمــت  کلــی 
و  شــود  تعییــن  مصرف کننــدگان  خریــد  قــدرت  بــا 
خریــد  قــدرت  بــا  مقایســه  در  فعلــی  قیمت هــای 
مصرف کننــدگان، زیــاد اســت. وی افــزود: بنابرایــن 
بــه دلیــل اســتقبال نکــردن مصرف کننــدگان، بــازار 
کــد اســت و براســاس واقعیت هــای علــم  خــودرو را
کاهــش  اقتصــاد در چنیــن شــرایطی، قیمت هــا بایــد 

کننــد.  یابــد تــا مصرف کننــدگان خریــد را آغــاز 

حتما بخوانید!
3خودروسازان مانع کاهش قیمت ها... سه شنبه   28  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 156 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کار و رفاه اجتماعی: وزیر تعاون، 
برای حل معضل اشتغال، نیازمند حمایت بانک ها هستیم

زی استان اصفهان در نظر دارد مطابق آئين نامه اجرايی بند )هـ( ماده 29 سازمان جهاد كشاور

نوبت اول 

اداره امور پيمانها وقراردادها

آگهي ارزيابي كيفي مشاوران

دســتورالعمل های  و بخشــنامه ها و مــورخ 1388/10/01  بــه شــماره 193542/ت 42986ک  برگــزاری مناقصــات  قانــون 
اقــدام  اراضــی  كاداســتر  نقشــه های  تهيــه  درخصــوص  مشــاوران  كيفــی  یابــی  ز ار بــه  نســبت  آن  بــا   مرتبــط 

نماید.
یــت  لــذا از مهندســين مشــاور واجــد شــرایط كــه دارای حداقــل رتبــه 3 در زمينــه نقشــه بــرداری زمينــی و Gis از ســازمان مدیر
یافــت دفترچــه  اســناد  یــزی و یــا معاونــت عمرانــی اســتانداری ها مــی باشــند دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت در و برنامه ر
وز كاری بــه آدرس: اصفهــان -  یــخ 1395/02/29 تــا پایــان وقــت اداری 1395/03/05  بــه مــدت 6 ر یابــی كيفــی از تار ز ار
ــه و  ــاق 250 مراجع ــا، ات ــا و قرارداده ــور پیمانه ــان،  اداره ام ــتان اصفه زی اس ــاور ــاد كش ــازمان جه ــب،  س ی ــزار جر ــان ه خياب

یافــت نماینــد.  اســناد مربوطــه را در
یابی فوق شركت نمایند   ز ینی كه دارای رتبه Gis نمی باشند می توانند از مشاور همکار در ار - مشاور

-در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن 03137913250  اعالم می گردد. 
یال می باشد. ید اسناد مبلغ 700.000 ر ینه خر -هز

یابی در دفترچه ذكر شده است. ز -زمان تحویل اسناد، برنامه زمانی و مراحل ار

م الف:5761

دعوت به همکاری

تلفن تماس: 031-32298058 

وزنامه كيميای وطن دعوت به همکاری می نماید: ر
۱- خبرنگار 

۲- عکاس
یاب مجرب  ۳-  بازار

پرداز با گواهينامه موتور ۴- كار
۵- خدمتکار 

۶- طراح آشنا به ایندیزاین، گرافيک، فتو شاپ 

Esfahan.kimia@gmail.com



تدوین سند راهبردی 
مناسب سازی فضاهای شهری 

در اصفهان
مدیــر معمــاری و طراحــی شــهری معاونــت شهرســازی و معمــاری 
پــروژه  کشــور،  در  بــرای نخســتین بار  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری 
پژوهشــی تدویــن ســند راهبــردی مناسب ســازی فضاهــای شــهری 
انجــام و بــا محوریــت معاونــت برنامه ریــزی، پژوهــش و فــن آوری 
اطالعــات شــهرداری اصفهــان پــس از برگــزاری فراخــوان و انتخــاب 
کــرد: اولیــن  کریمیــان اظهــار  گذاشــته شــد. مســعود  مشــاور بــه اجــرا 
کمیتــه نظــارت و راهبــری پــروژه پژوهشــی تدویــن »ســند  جلســه 
راهبردی مناسب ســازی فضاهای شــهری اصفهان برای شهروندان 
کــودکان و ســایر  بــا شــرایط خــاص )معلــوالن، جانبــازان، ســالمندان، 
افــراد کم تــوان جســمی و حرکتــی( بــا حضــور نماینــدگان حوزه هــای 
مختلــف شــهرداری در محــل ســالن جلســات معاونــت شهرســازی و 
ــای  ــازی فضاه ــتاد مناسب س ــزود: س ــد. وی اف ــکیل ش ــاری تش معم
بــه ریاســت معــاون شهرســازی و  شــهری در شــهرداری اصفهــان 
کلــی، مناسب ســازی  معمــاری و برگــزاری مســتمر جلســات بــا هــدف 
 ســاختمان ها و فضاهای شــهری برای ناتوانان و کم توانان جســمی 
و حرکتــی، جانبــازان، معلــوالن و ســالمندان و اجرایــی کــردن قوانیــن 
از طریــق نیازســنجی، سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و اولویت بنــدی 
ــرای  ــر اج ــرل ب کنت ــارت و  ــه نظ ــص بودج ــنهادات تخصی ــه پیش ارای
انجــام  فعالیت هــای  بازخــورد  جمــع آوری  و  مرتبــط  پروژه هــای 
شــده در شــهرداری اصفهــان تشــکیل شــده اســت. مدیــر معمــاری و 
طراحــی شــهری معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان 
اختصــاص حــدود 30  بــه  توجــه  بــا  گذشــته  ادامــه داد: در ســال 
میلیــارد ریــال بودجــه مناسب ســازی بــه منظــور تخصیــص هدفمنــد 
ایــن بودجــه تیم هــای رصــد شــهری مناطــق پانزده گانــه در قالــب 
کارشناســی وضعیــت  15 پــروژه مطالعاتــی تشــکیل شــد و بــه بررســی 
کلیــه معابــر شــهر بــه منظــور برنامه ریــزی  موجــود و اولویت بنــدی 
اولویت هــای 3 و 5  بــه صــورت  ایــن معابــر  بــرای مناسب ســازی 
کــه نهایتــا شــبکه پیوســته ای از معابــر مناســب  ســاله بــه نحــوی 
کــرد: بــه دلیــل ضــرورت داشــتن  ایجــاد شــود پرداخــت. وی تصریــح 
نقشــه راه و برنامه هــای بلندمــدت و همه جانبــه در ایــن حــوزه بــرای 
نخســتین بار در کشــور، پروژه پژوهشــی تدوین ســند راهبردی انجام 
و بــا محوریــت معاونــت برنامه ریــزی، پژوهــش و فــن آوری اطالعــات 
شــهرداری اصفهــان پــس از برگــزاری فراخــوان و انتخــاب مشــاور بــه 
اجــرا گذاشــته شــد. کریمیــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه پژوهشــی 
باشــد  کشــور  شــهرهای  دیگــر  بــرای  مناســبی  الگــوی   می توانــد 
اضافــه کــرد: ایــن پــروژه قــرار اســت طــی مــدت یــک ســال توســط تیــم 
مطالعاتــی از اســاتید دانشــگاه هنــر اصفهــان و تحــت نظــارت کمیتــه 
نظــارت و راهبــری متشــکل از نماینــدگان معاونت هــای شــهرداری 

اصفهــان بــه انجــام برســد.

اخبار  کوتاه 

تجلیل از فرزندان شاهد و جانبازان 
شهرداری فوالدشهر

بــه مناســبت اعیــاد شــعبانیه، جلســه ای بــه منظــور تجلیــل از 
جانبــازان شــاغل و فرزنــدان شــهید با حضور شهردارفوالدشــهر در 
ســالن اجتماعــات شــهرداری برگــزار شــد. در این جلســه مهندس 
مــرادی، شــهردار فوالدشــهر ضمــن تبریــک اعیاد شــعبانیه گفت: 
گــردن مــا دارنــد و دربــاره  شــهدا و ایثارگــران حــق بســزایی بــه 
مقــام شــهید و شــهادت اظهــار داشــت: شــهید یعنــی قداســت 
کــی و امانــت و شــهید یعنــی همــه مؤلفه هــا و  شــهید یعنــی پا
و  فرزنــدان شــهید  بــه  انســانی. وی خطــاب  خصایــل خــوب 
گفــت: مــا بایــد بــا رفتــار خودمــان  جانبــازان شــاغل در شــهرداری 
آرمان هــای شــهدا را حفــظ کنیــم و بایــد بــرای شــهروندان و دیگر 
گفتــاری الگــو باشــیم.  کارکنــان شــهرداری بــه لحــاظ رفتــاری و 
فقیــه  ولــی  نماینــده  رییســیان  جلســه  ایــن  در  اســت   گفتنــی 
در ناحیــه ســپاه فالورجــان، نادعلی توکلی عضو شــورای اســالمی 
فوالدشــهر، حســین ایــزدی معــاون اداری- مالــی، جهانبخــش 
خــدادادی سرپرســت حــوزه معاونــت خدمــات شــهری حضــور 
داشــتند و در پایــان جلســه بــه رســم یادبــود لــوح تقدیــر و هدیــه 

بــه 18 نفــر از جانبــازان شــاغل و فرزنــدان شــاهد اهــدا شــد.

 افتتاح دیتا سنتر فیض 
و مرکز شتابدهی مشاهیر در اصفهان

مرکــز شــتابدهی مشــاهیر و دیتــا ســنتر فیــض در شــهر اصفهــان 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری،  دکتــر  حضــور  بــا 
از مســئوالن  ایــن جلســه جمعــی  در  افتتــاح شــد.  جمهــوری 
از  جمعــی  فرمانــدار،  اســتاندار،  معــاون  اســتاندار،  جملــه  از 
مخابــرات  شــرکت  ارشــد  مدیــران  و  مجلــس  نماینــدگان 
حضــور داشــتند. مرکــز شــتابدهی مشــاهیر اصفهــان بــه عنــوان 
کــردن  بــا هــدف فراهــم  کشــور و  نخســتین مرکــز شــتابدهی 
فرصــت مناســب بــرای تیم هــای صاحــب ایــده بــا اعتبــار 15 
ایــن مرکــز  ایــده در  راه انــدازی شــد. صاحبــان  ریــال  میلیــارد 
می تواننــد در طــول 6 مــاه محصــول خــود را بــه بــازار معرفــی 
کننــد. دیتــا ســنتر فیــض اصفهــان نیز از ســوی شــرکت مخابرات 
ــا  ــال مطابــق ب ــا اعتبــار حــدود 50 میلیــارد ری اســتان اصفهــان ب
مســاحت  بــه  دنیــا  روز  اســتانداردهای  و  فناوری هــا  آخریــن 
بیــش از 500 متــر مربــع راه انــدازی شــد. در ایــن مرکــز آمادگــی 
اســتقرار بیــش از 540 ســرور فیزیکــی و بیــش از 8 هــزار ســرور 
مجــازی وجــود دارد. مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان 
گفــت: بــرای  ح  اصفهــان در مراســم بهره بــرداری از ایــن دو طــر
ایجــاد مرکــز شــتابدهی مشــاهیر تفاهم نامــه همــکاری بیــن 11 
کمیتــی، علمــی و خصوصــی اســتان منعقــد شــده  دســتگاه حا
ــرات، نظــام  کشــایی افــزود: اســتانداری، مخاب اســت. حســین 
کننــدگان ایــن  صنفــی رایانــه ای و دانشــگاه ها از جملــه امضا

هســتند. تفاهم نامــه 

اخبار کوتاه 

روســای  اصفهــان در جمــع  اســتان  گاز  مدیــر عامــل شــرکت 
در ســال  گفــت:  اســتان  گازرســانی ســطح  نواحــی  و  اداره هــا 
اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و عمــل، اصــالح فرآیندهــا در جهــت 
کاهــش هزینــه هــا و ســرعت انجــام کارهــا مــی توانــد از مصادیق 

اقتصــاد مقاومتــی باشــد. 
در ایــن جلســه روســای اداره هــا و نواحــی بــه بیان 
مشــکالت موجــود در مجموعــه تحــت مدیریــت 
و  عملکــرد  گــزارش  ارایــه  همچنیــن  و  خــود 
و  عامــل  مدیــر  از  و  پرداختنــد  پیشــنهادات 
مدیــران ســتادی درخواســت کردنــد که بــا حضور 
مســتمر در نواحــی تابعــه مشــکالت را از نزدیــک 

کننــد. بررســی و مرتفــع 
 ســید مصطفــی علــوی بــا بیــان اینکــه حــذف بروکراســی هــای 
کارهــا  گیر، اولویت بنــدی و نظــم در  اداری اضافــی و دســت وپا
گروهــی  کار  پرهیــز از مــوازی کاری، اســتفاده از خــرد جمعــی و 
کــه مــی بایــد  اصــالح فرآیندهــا ی اجرایــی از مــواردی اســت 
تــا  خواســت  همــکاران  از  گیــرد،  قــرار  شــرکت  کار  دســتور  در 

پیشــنهادات خــود را جهــت بررســی وچگونگی اســتفاده از آن ها 
کننــد. بــه ســتاد منعکــس 

کیلومتــر شــبکه  وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 25 هــزار 
کــه از ایــن میــزان 57  گازرســانی در ســطح اســتان وجــود دارد 
ــن  ــی اتیل ــد آن پل ــوالدی و 43 درص ــد آن ف درص
موجــود  علمــک  هــزار   11 و  میلــون  1یــک  از  و 
درصــد   30 و  فــوالدی  درصــد   70 اســتان،  در 
ــه  ــا توجــه ب ــن اســت، اظهــار داشــت: ب ــی اتیل پل
صــورت  در  پلی اتیلــن،  شــبکه های  مزایــای 
همچنیــن  و  شــبکه ها  و  خطــوط  تعویــض 
جایگزیــن  نــوع  ایــن  بایــد  مــی  آن هــا  توســعه 
تعمیــر  پروســه  حــذف  از  علــوی  شــود.  فــوالدی  شــبکه های 
گفــت:  و  ابتــدای ســال 96 خبــر داد  تــا  کنتورهــای معیــوب 
قــرار  تعمیــر  مــورد  کنتورهــا  جزیــی  خرابــی  کنــون  تا گرچــه  ا
می گرفــت، لیکــن بــا توجــه بــه اســتانداردها ی جدیــد ، بهتــر 
کنتورهــای بــا اســتاندارد روز اســتفاده   اســت بــه جــای تعمیــر، از 

شود.

گذشــته شــهر حلــب  گفــت: قــرار بــود در  شــهردار اصفهــان 
اصفهــان  خواهرخوانــده  شــهرهای  از  یکــی  عنــوان  بــه 
کــه بــه دلیــل وقــوع جنــگ ایــن امــر میســر  انتخــاب شــود 
ــا  ــهرهایمان ب ــام ش ــون تم کن ــم هم ا ــد بگوی ــا بای ــد؛ ام نش

شــهرهای ســوریه خواهرخوانــده محســوب 
دیــدار  در  جمالی نــژاد  مهــدی  می شــوند. 
کشــور ســوریه ضمــن  ــا جمعــی از نخبــگان  ب
از اســتان و شــهر اصفهــان  کاملــی  معرفــی 
جمــع  ایــن  درخواســت های  بــه  پاســخ  در 
حوزه هــای  در  را  مختلفــی  مطالبــات  کــه 
مدیریــت شــهری و نحــوه اصولــی اداره شــهر 
اصفهــان  شــهرداری  از  الگوبــرداری  بــرای 

کــرد: مــا در  داشــتند، بــا اشــاره بــه جنــگ ســوریه اظهــار 
ایــران و اصفهــان از اینکــه چنیــن جنــگ ناجوانمردانه ای 
کشــور ســوریه رقــم خــورده، بســیار ناراحــت و غمگیــن  در 
جمالی نــژاد  می بریــم.  رنــج  مســئله  ایــن  از  و  هســتیم 
کــه نه تنهــا پــس از  کــرد: مــا ایــن آمادگــی را داریــم  کیــد  تا
کشــور ســوریه در  کنــون نیــز بــه  ــان جنــگ، بلکــه هم ا پای
کنیــم و  کمــک  زمینه هــای مختلــف مدیریــت شــهری 

و پژوهــش شــهرداری  آمــوزش  راســتا معاونــت  ایــن  در 
زمینه هــای  در  را  الزم  آموزش هــای  می توانــد  اصفهــان 

مختلــف در اختیــار شــما قــرار دهــد. 
کشــورمان بیــش  ــا بیــان اینکــه مــا در  شــهردار اصفهــان ب
از 360 نــوع صنایــع دســتی داریــم، تصریــح 
کــرد: در شــهر اصفهــان نیــز بیــش از 196 
نــوع صنایــع دســتی وجود دارد که بســیاری 
برخــوردار  یونســکو  اصالــت  از  آن هــا  از 
ســال  اصفهــان  داد:  ادامــه  وی  هســتند. 
جهانــی  ثبــت  دســتی  صنایــع  در  گذشــته 
هســتیم  آمــاده  زمینــه  ایــن  در  و  شــده 
آموزش هــای الزم را بــه هنرمنــدان ســوری 
ارایــه دهیــم. جمالی نــژاد در ادامــه صحبت هــای خــود 
گفتمــان دانش محــوری را در شــهر دنبــال  بــا بیــان اینکــه 
هوشــمند  شــهر  ســمت  بــه  اصفهــان  افــزود:  می کنیــم، 
کارهــا در زمینه هــای  کــرده و بســیاری از  شــدن حرکــت 
مختلــف بــه صــورت هوشــمند و مکانیــزه انجــام می شــود. 
ک  پــا اصفهانــی  داشــتن  مــا  رویکــرد  کــرد:  اضافــه  وی 

طیــب، سرســبز و الگــو بــرای ســایر شهرهاســت.

شهردار اصفهان:
امروز تمام ایران با سوریه خواهرخوانده است

گاز استان اصفهان: مدیر عامل شرکت 
اصالح فرآیندها از مصادیق اقتصاد مقاومتی است

توسط شرکت ایتالیایی انجام می شود
احداث بیمارستان 1500 تختخوابی در اصفهان

استاندار چهارمحال و بختیاری:
واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری، نیازمند رونق بازار هستند

حتما بخوانید!
واحدهای تولیدی چهارمحال و ... سه شنبه 28  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 156 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی احضار متهم  آ
د کیفر خواست(( ))مربوط به دادگاه با فرض وجو

بایگانی  : 9509980360200130 شماره  ونده  پر : 9510100354400777 شماره  ابالغیه  شماره 
شهرستان  دادگستری  دو  کیفری  محاکم   1395/02/12  : تنظیم  یخ  تار  950180 شعبه: 
بایگانی 950180  و  ونده کالسه 9509980360200130  پر اصفهان به موجب کیفر خواست در 
وش  زند سید مهدی به اتهام فر ک 118 برای حسن علیخانی علیه سید عباس حسینیان فر
و وقت رسیدگی  ارجاع  این شعبه  به  ده که رسیدگی به موضوع  مال غیر تقاضای کیفر نمو
دن و عدم  1395/04/05 برای ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بو
رات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  دسترسی به متهم و در اجرای مقر
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
رات رسیدگی  ر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقر مقر
غیابی به عمل خواهد آمد. شماره : 4455/ م الف شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)118 جزایی سابق( - م
گهی احضار متهم  آ

د کیفر خواست(( ))مربوط به دادگاه با فرض وجو
ونده : 9409980365501740 شماره بایگانی  شماره ابالغیه : 9510100354400759 شماره پر
یخ تنظیم : 1395/02/09 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان  شعبه: 950159 تار
ونده کالسه 9409980365501740 و بایگانی 950159 ک 118  به موجب کیفر خواست در پر
یان علیه محمد ارادی شاهی به اتهام ترک انفاق و ضرب وجرح  برای شکایت زهره کیواندار
موضوع  به  رسیدگی  که  ده  نمو کیفر  تقاضای  عادی  اشخاص  به  توهین  و  افتراء  و  عمدی 
تعیین گردیده   11:00 برای مورخه1395/04/02 ساعت  و وقت رسیدگی  ارجاع  این شعبه  به 
رات مواد  دن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقر است. با عنایت به مجهول المکان بو
344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
ر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در  از اتهام انتسابی در وقت مقر تا متهم جهت دفاع 
رات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. شماره : 4456/  صورت عدم حضور ، مطابق مقر

م الف شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )118 جزایی سابق(
گهی احضار آ

بایگانی  شماره   9409980360101652: ونده  پر شماره   9510100354700631  : ابالغیه  شماره 
یخ تنظیم : 1395/02/13 نظر به اینکه شاکی مظاهر صفری شکایتی علیه  شعبه :950094 تار
آقای ابراهیم تیموری . دائر بر سرقت در دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
جزایی   121( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   121 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  شده  مطرح 
سابق( واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه بایگانی 950094 ک 121 دو ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 95/4/8 ساعت 10 صبح تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174قانون ایین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
د و از متهم دعوت می گردد جهت  وزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شو یکی از ر
و  تلقی  ابالغ شده  یه  در صورت عدم حضور احضار د و ر حاضر شو رسیدگی در وقت مقر
 121 شعبه  دفتر  مدیر  الف  م   /4451  : شماره  د/  نمو خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه 

دادگاه کیفری 2 اصفهان
گهی احضار آ

بایگانی  ونده :9309980358900148 شماره  پر : 9510100354700630 شماره  ابالغیه  شماره 
شکایتی  جانی  بابا  طیبه  شاکی  اینکه  به  نظر   1395/02/13  : تنظیم  یخ  تار  950095: شعبه 
یمی  دائر بر سرقت در دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان  علیه آقای جواد کر
جزایی   121( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   121 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  شده  مطرح 
سابق( واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه بایگانی 950095 ک 121 دو ثبت 
اینکه  به  نظر  و  است.  شده  تعیین  صبح   11 ساعت  آن 95/4/8  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
المکان می باشد به استناد ماده 174قانون ایین دادرسی کیفری مراتب یک  متهم مجهول 
د و از متهم دعوت می  وزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شو نوبت در یکی از ر
ابالغ  یه  احضار حضور  عدم  صورت  در  و د  شو حاضر  ر  مقر وقت  در  رسیدگی  جهت  گردد 
د/ شماره : 4444/ م الف مدیر دفتر  شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو

شعبه 121 دادگاه کیفری 2 اصفهان
گهی ابالغ آ

شماره   9509980365600081  : ونده  پر شماره   9510460365600005  : خواست  در  شماره 
مهدی  سید  ابالغ  آگهی  پیشنویس   1395/02/08  : تنظیم  یخ  تار  950081  : شعبه  بایگانی 
ونده  پر در  دادسرا  این  طرف  از  و...،  ملکی  مزاحمت  و  فحاشی  و  تجدید  اتهام  به  هاشمی 
او  اقامت   دن محل  نبو بواسطه معلوم  یه  ابالغ احضار و  تعقیب است  کالسه 950081 تحت 
امور کیفری  آیین دادرسی در  ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
یخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای  مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه ازتار
د در صورت عدم حضور پس  عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شو
: 4128/ م الف  اقدام قانونی معمول خواهد شد . شماره  انتشار آگهی  یخ  تار از  از یک ماه 

شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
گهی ابالغ آ

شماره   9409980365600784  : ونده  پر شماره   9510460365600007  : خواست  در  شماره 
یخ تنظیم : 1395/02/15 پیشنویس آگهی ابالغ افشین بهرامی  بایگانی شعبه : 940784 تار
ونده کالسه 940784 تحت تعقیب است و  به اتهام توهین  و...، از طرف این دادسرا در پر
در  بدینوسیله  است  نگردیده  ممکن  او  اقامت   محل  دن  نبو معلوم  بواسطه  یه  احضار ابالغ 
اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک 
یخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی  ماه ازتار
یخ انتشار آگهی  د در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تار به اتهام خویش حاضر شو
اقدام قانونی معمول خواهد شد . شماره : 4793/ م الف دادیار شعبه 37 دادسرای مجتمع 

شماره 3 علیرضا رجبی مقدم
گهی احضار متهم  آ

د کیفر خواست(( ))مربوط به دادگاه با فرض وجو
ونده : 9409980365801060 شماره بایگانی  شماره ابالغیه : 9510100354400739 شماره پر
شهرستان  دادگستری  دو  کیفری  محاکم   1395/02/09  : تنظیم  یخ  تار  950167 شعبه: 
بایگانی  و   9409980365801060 کالسه  ونده  پر در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان 
950167 ک 118 برای شکایت بهناز صالحی علیه حسین دشتی به اتهام ترک انفاق همسر 
به  موضوع  به  رسیدگی  که  ده  نمو کیفر  تقاضای  عمدی  بدنی  صدمه  و  توهین  و  زند  فر و 
گردیده  تعیین   12:30 ساعت  مورخه1395/04/01  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این 
رات  مقر اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  دن  بو المکان  مجهول  به  عنایت  با  است. 
یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   344 مواد 
گردد.  حاضر  دادگاه  در  ر  مقر وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت 
خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  رات  مقر مطابق   ، حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
جزایی  118( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   118 شعبه  الف  م   /4454  : شماره   آمد. 

 سابق( - م
گهی ابالغ آ

بایگانی  ونده : 9409980351500964 شماره  : 9510100351501381 شماره پر ابالغیه  شماره 
دادخواست  مارانی  اصغر  خواه  نظر  تجدید   1395/02/11  : تنظیم  یخ  تار  941066  : شعبه 
شیخ  غالمرضا  خوانده  نظر  تجدید  طرفیت  به  دادگاه  این  از  صادره  حکم  از  نظر  تجدید 
ده است بدینوسیله مراتب  زند حسن تقدیم و نامبرده را مجهول المکان اعالم نمو سجادیه فر
وز جهت ابالغ تحدید  وزنامه کثیر االنتشار درج می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف 12 ر در ر
و  خواهی  نظر  تجدید  دادخواست  ثانی  نسخه  و  حاضر  دادگاه  این  در  وی  به  خواهی  نظر 
د را تقدیم  ضمائم پیوست به نامبرده تحویل گردد تا در پاسخ به اعتراض الیحه دفاعیه خو

این داد گاه نماید. شماره : 4157/ م الف مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان
گهی احضار آ

بایگانی  شماره   9509980358000070: ونده  پر شماره   9510100354700696  : ابالغیه  شماره 
شکایتی  ارندی  علیرضا  شاکی  اینکه  به  نظر   1395/02/15  : تنظیم  یخ  تار  950151: شعبه 
عمومی  های  دادگاه  اکاذیبدر  نشر  و  دولتی  اسناد  سرقت  بر  دائر  کاظمی   ویا  ر خانم  علیه 
کیفری  دادگاه   121 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  شده  مطرح  اصفهان  شهرستان  شهرستان 
دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق( واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
– طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه  – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 

بایگانی 950151 ک 121 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/4/9 ساعت 7 صبح تعیین 
شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174قانون ایین 
وزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می  دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر
در صورت عدم  د و ر حاضر شو د و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقر شو
د/ شماره :  ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو یه  حضور احضار

4772/ م الف مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری 2 اصفهان
گهی احضار متهم  آ

ونده : 9409983761802172 شماره بایگانی  شماره ابالغیه : 9510100354600693 شماره پر
ونده کالسه 9409983761802172 برای  یخ تنظیم : 1395/02/18 در پر شعبه: 950232 تار
این  به  موضوع  به  رسیدگی   که  ده  نمو کیفر  تقاضای  جعل  اتهام  به  قاسمی  رضا  محمد 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه1395/04/27 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. 
رات مواد 115و  دن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقر با عنایت به مجهول المکان بو
180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
ر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در  از اتهام انتسابی در وقت مقر تا متهم جهت دفاع 
رات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. شماره : 4789/  صورت عدم حضور ، مطابق مقر
م الف قاضی دادگاه کیفری شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )120 جزایی سابق( 

– سید مهدی موسوی خوانساری
گهی ابالغ آ

شماره ابالغیه : 95101003515003225
 : تنظیم  یخ  تار  940627  : شعبه  بایگانی  شماره   9409980351500567  : ونده  پر شماره   
1395/01/10 تجدید نظر خواه امیر حسین متولی دادخواست تجدید نظراز حکم صادره در 
این دادگاه به طرفیت تجدید نظر خوانده محسن اکبری تقدیم و نامبرده را مجهول المکان 
وزنامه کثیر االنتشار درج می گردد تا تجدید نظر  ده است بدینوسیله مراتب در ر اعالم نمو
وز جهت ابالغ تجدید نظر خواهی به وی در این دادگاه حاضر و نسخه  خوانده ظرف 12 ر
ثانی دادخواست تجدید نظر خواهی و ضمائم پیوست به نامبرده تحویل گردد تا در پاسخ 
د را تقدیم این داد گاه نماید. شماره : 4790/ م الف مدیر دفتر  به اعتراض الیحه دفاعیه خو

شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان
گهی احضار متهم  آ

ونده : 9409980358001099 شماره بایگانی  شماره ابالغیه : 9510100354600683 شماره پر
 9409980358001099 کالسه  ونده  پر در   1395/02/18  : تنظیم  یخ  تار  950215 شعبه: 
به  رسیدگی   که  ده  نمو کیفر  تقاضای  اکاذیب   نشر  اتهام  به  نژاد  رحمتی  د  مسعو برای 
 10:30 ساعت  مورخه1395/04/14  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع 
و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  دن  بو المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   180 115و  مواد  رات  مقر اجرای  در 
وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در 
رات  مقر مطابق   ، حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر  دادگاه  در  ر  مقر
کیفری  دادگاه  قاضی  الف  م   /4788  : شماره  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی 
موسوی مهدی  سید   – سابق(  جزایی   120( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   120  شعبه 

خوانساری
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980350700910شماره  ونده:  پر 9510100350701249شماره  ابالغیه:  شماره 
یت  مدیر به  پاسارگاد  ینگ  لیز شرکت  1395/02/16خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941018 شعبه: 
یاری  به خواسته مطالبه  عاملی محسن معلمیان  دادخواستی به طرفیت خوانده جاوید شهر
خسارت و تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله ( مالی غیر منقول و الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به اخذ پایان کار و الزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تفکیکی   صورتمجلس  اخذ  به  الزام  و  بر 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع  اصفهان نمو
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 311ارجاع و به کالسه  9409980350700910ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن خوانده  و  آن 1395/04/21 و ساعت 13:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 

د تا  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
حاضر گردد.شماره: 4823/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – احمد رضا حق شناس
گهی ابالغ آ

شماره   9409980365600733  : ونده  پر شماره   9510460365600006  : خواست  در  شماره 
وانی به  یخ تنظیم : 1395/02/14 پیشنویس آگهی ابالغ علی شیر بایگانی شعبه : 940733 تار
ونده کالسه 940733 تحت تعقیب است  د به عنف و ...، از طرف این دادسرا در پر و اتهام ور
دن محل اقامت  او ممکن نگردیده است بدینوسیله در  یه بواسطه معلوم نبو و ابالغ احضار
اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک 
انقالب جهت پاسخگویی به  و  انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی  از  ماه 
یخ انتشار آگهی اقدام  د در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تار اتهام خویش حاضر شو
قانونی معمول خواهد شد . شماره : 4792/ م الف دادیار شعبه 37 دادسرای مجتمع شماره 

3 علیرضا رجبی مقدم 
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 249/95خواهان سعید خیر اللهی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه   در خصوص پر
وز ............. مورخه  ده است . وقت رسیدگی برای ر به طرفیت رجب قاسم پور  تقدیم نمو
خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  صبح    9/30 ساعت   95/4/6
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 
جنب   – پور  نیلی  مدرسه  وی  ر وبه  ر  – ارباب  خیابان   اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل 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 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
اختالف حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   6 شعبه  دفتر  مدیر  الف  4381/م  د.شماره:   شو

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  اللهی   خیر  سعید  76/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  یال  به طرفیت مجید پور طالئی  تقدیم نمو وجه 5 فقره چک به مبلغ جمعا 20/000/000 ر
وز چهارشنبه مورخه 95/4/2 ساعت 17/30 تعیین گردیده با  است . وقت رسیدگی برای ر
تا  تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر  دن خوانده حسب  بو المکان  به مجهول  توجه 
وی  وبه ر – ر خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب 
– پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل  – جنب ساختمان صبا  مدرسه نیلی پور 
اختالف اصفهان – شعبه   شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و 
سه  شماره  مجتمع   49 شعبه  دفتر  مدیر  الف  4385/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی 

شورای حل اختالف اصفهان
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

د ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 19/867 واقع در کلیشاد بخش  نظر به اینکه تحدید حدو
زند مهدیقلی  دی برام فر ونده ثبتی به نام قدرت اله محمو 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پر
د قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به  یان ثبت است و عملیات تحدید حدو در جر
د پالک مرقوم  دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدو
وع و به عمل خواهد آمد . لذا  وز پنجشنبه  مورخ 95/3/20 ساعت 9 صبح در محل شر در ر
ر در این آگهی  وز و ساعت مقر ین اخطار می گردد که در ر به موجب این آگهی به کلیه مجاور
یخ  ین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاور
یخ انتشار: 95/2/28 اکبر  وز پذیرفته خواهد شد. تار تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 ر

پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

تختخوابــی   1500 بیمارســتان  احــداث  تفاهم نامــه 
المللــی  بیــن   همایــش  پایانــی  روز  در  اصفهــان،   در 
ســرمایه گذاری در حــوزه ســالمت بیــن دانشــگاه علــوم 
ــا امضــا  ــو ایتالی پزشــکی اصفهــان و شــرکت ســن دونات

شــد. 
در  ســرمایه گذاری  بیــن  المللــی  همایــش  اولیــن  در 
ســرمایه های  جــذب  هــدف  بــا  کــه  ســالمت  حــوزه 
بهداشــت  وزارت  نیازهــای  رفــع  بــرای   خارجــی 
ــورهای  کش ــدگان  ــد، نماین ــزار ش ــالمت برگ ــوزه س در ح

بــا  همــکاری  بــرای  ســرمایه گذار  به عنــوان  مختلــف 
حــوزه ســاخت تخت هــای  بــر ســه  بهداشــت  وزارت 
جدیــد بیمارســتانی، تجهیــزات و دارو اعــالم آمادگــی 
کــه در طــول مــدت ســه ماهــه ایــن تفاهم نامــه  کردنــد 
نماینــدگان شــرکت های خارجــی موظــف خواهنــد بــود 
ح مدنظــر خــود را مشــخص و بعــد از  اطالعــات و طــر
کننــد؛ همچنیــن در ایــن  تاییــد در مناقصــه شــرکت 

و  ایــران  میــان  همــکاری  تفاهم نامــه   16 همایــش، 
تعــداد  کــه  رســید  امضــا  بــه  خارجــی  ســرمایه گذاران 
احــداث  زمینــه  در  تفاهم نامه هــا  ایــن  از  زیــادی 
ع، تفاهــم  کــه در مجمــو ــه طــوری  ــود؛ ب بیمارســتان ب
کشــور در روز  ســاخت 13 هــزار تخــت بیمارســتانی در 
ســاخت  کــه  رســید  امضــا  بــه  همایــش  ایــن  پایانــی 
بیمارســتان 1500 تختخوابــی در اصفهــان بــا مشــارکت 
ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــط ریی ــی، توس ــرمایه گذار خارج س
ــا امضــا  ــو ایتالی پزشــکی اصفهــان و شــرکت ســن دونات

شــد.

گفــت: واحدهــای  و بختیــاری  اســتاندار چهارمحــال 
رونــق  نیازمنــد  بختیــاری  و  چهارمحــال  تولیــدی 
کار  ظرفیــت  تمــام  بــا  بتواننــد  کــه  هســتند   بــازار 

کنند.
موانــع  رفــع  ســتاد  در  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم   
بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  تولیــد 
بختیــاری  و  چهارمحــال  تولیــدی  واحدهــای  اینکــه 
تمــام  بــا  بتواننــد  کــه  هســتند  بــازار  رونــق  نیازمنــد 
بــازار  رونقــی  کــم  داشــت:  اظهــار  کننــد،  کار  ظرفیــت 
کــه  اســت  تولیــدی  واحدهــای  مشــکل  مهم تریــن 
کار  کــم  بســیار  ظرفیــت  بــا  اســت  شــده   موجــب 

کنند. 

کمبــود  کم رونقــی بــازار،  وی اظهــار داشــت: تحریم هــا، 
گــردش، مشــکالت بانکــی و... از مهم تریــن  ســرمایه در 
اســتان  تولیــدی  و  صنعتــی  واحدهــای  مشــکالت 

چهارمحــال و بختیــاری اســت.
کــرد: ســتاد   اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
تولیــدی  واحدهــای  مشــکالت  تولیــد،  موانــع   رفــع 
کار قانونــی مســیر  را بررســی و تــالش می کنــد بــا ســاز و 
کــردن واحدهــای تولیــدی و صنعتــی  را بــرای فعــال 

کنــد.  همــوار 
حــل  در  مهمــی  نقــش  بانک هــا  کــرد:  کیــد  تا وی 
کــه بایــد  مشــکالت واحدهــای تولیــدی اســتان دارنــد 

کننــد.  تســهیل  را  زمینــه  ایــن 
بــازار  رونــق  کــرد:  بیــان  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم 
اصلــی  اهــداف  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  در 
مدیــران  همــه  بایــد  کــه  اســت  جــاری  ســال  در 
تــالش  خصــوص  ایــن  در  مربوطــه  مســئوالن   و 

کنند.
داشــت:  اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
رونــق بــازار موجــب فعــال شــدن واحدهــای تولیــدی و 

می شــود. اســتان  ســطح  در  اشــتغال 
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مفاد آراء 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  »آگهی 
اصفهان  شرق  شمال  ثبت   در  مستقر  رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای  و   اراضی 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
هیات  این  طرف  از  که  ذیل  آرا  مذکور  قانون   3 ماده  حسب  بر  و  رسمی  سند  فاقد 
دو  در  گردیده  صادر  متقاضی  وزی  مفر سهم  یا  و  عادی  انتقال  تایید  بر  مبنی 
مذکور  آرا  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  د  شو می  آگهی  وز  ر  15 فاصله  به  نوبت 
این  به  را  د  خو اعتراض  ماه  دو  مدت  ظرف  انتشار  اولین  تاریخ  از  دارند  اعتراض 
دارند  فرصت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مهلت  در  و  ده  نمو تسلیم  اداره 
دعوی  طرح  بر  مبنی  گواهی  ارایه  و  صالحه  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  نسبت 
در  و  د  بو خواهد  دادگاه  قطعی  حکم  ارایه  به  موکول  ثبت  اقدامات  و  نمایند  اقدام 
صادر  مالکیت  سند  رات  مقر طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مهلت  انقضا  صورت 
د . بو به دادگاه نخواهد  ر  مراجعه متضر از  مانع  مالکیت   خواهد شد و صدور سند 
زند  فر گوجانی   کرم   1393/10/23 مورخ   139360302027016919 شماره  راي   -1
در   4679489820 ملي  بشماره  فارسان  از  صادره   4 شناسنامه  بشماره  براتعلی 
از  فرعي   10510 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  وي  ر بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 53/246 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
زند  فر بهلولي  علیرضا  مورخ 1394/08/30  شماره 139460302027022339  راي   -2
در   5659617840 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   14 شناسنامه  بشماره  نصراله 
واقع در  از قطعه زمین پالک 15243  وي قسمتي  بر ر ششدانگ یکباب خانه احداثي 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139460302027028683 مورخ 1394/12/02 سیدکاظم معین الدیني 
ملي  بشماره  چادگان  از  صادره   28 شناسنامه  بشماره  سیدمهدي  زند  فر چادگاني 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  5759620568 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/73 مترمربع. خریداري طي   10393

سند رسمي.
درستکار  احمد   1394/12/02 مورخ   139460302027028689 شماره  راي   -4
زند حسین بشماره شناسنامه 9635 صادره از اصفهان بشماره ملي  خوراسگاني فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1283798220 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
7235 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/66 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
قیصري  عباس   1394/12/04 مورخ   139460302027028965 شماره  راي   -5
بشماره  اصفهان  از  صادره   232 شناسنامه  بشماره  حسین  زند  فر خوراسگاني 
وي قسمتي از قطعه زمین  ملي 1291316531 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 52/88 مترمربع. خریداري 
زند  فر دردشتی  وشان  فر نیل  مرتضی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

عباسعلی.
زند  6- راي شماره 139460302027028681 مورخ 1394/12/02  محسن شجاعي فر
در   1291392246 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   16 شناسنامه  بشماره  حسن  
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 12819 واقع  ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر ر

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/19 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زند  فر پدید   غالمعلي   1394/12/02 مورخ   139460302027028743 شماره  راي   -7
در   1818424703 ملي  بشماره  آبادان  از  صادره   806 شناسنامه  بشماره  خوبیار 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18  ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زند احمد   8- راي شماره 139460302027029380 مورخ 1394/12/05 اکبر اخالقي فر
ششدانگ  در   1291402217 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت  یکباب خانه احداثي بر ر

اصفهان به مساحت 205/75 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زند  9- راي شماره 139460302027029254 مورخ 1394/12/05 علي حاجي حسیني فر
محمدعلي بشماره شناسنامه 52862 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281625574 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 9169 فرعي از  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/52 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
زند  ده فر 10- راي شماره 139460302027029415 مورخ 1394/12/05 عبداله عمراني پو
محمدحسن بشماره شناسنامه 34 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129812298 در 
در  واقع   12155 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  وي  ر بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/95 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
وحاني  ر صدیقه   1394/12/05 مورخ   139460302027029250 شماره  راي   -11
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره  اکبر  علي  زند  فر خوراسگاني 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1291347887 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 285/5 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
یزدخواستي  مهدي   1394/12/18 مورخ   139460302027030427 شماره  راي   -12
زند علي بشماره شناسنامه 504 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286827612 در  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 12953 واقع در  ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر ر
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/79 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

زند محمد. عادي از مالک رسمي عبدالعلی اتحادی ابری فر
منصوری   حسن   1394/12/20 مورخ   139460302027030545 شماره  راي   -13
زند عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1274384699 در  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 9970 واقع در بخش  ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر

5 ثبت اصفهان به مساحت 150/90 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
نیا   خالقی  قاسمعلی   1394/12/20 مورخ   139460302027030549 شماره  راي   -14
زند حسن بشماره شناسنامه 865 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283984261  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
10244 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 273/62 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
علیرضایی   مهدی   1394/12/20 مورخ   139460302027030557 شماره  راي   -15
زند قدمعلي بشماره شناسنامه 469 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291422412  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 9556 واقع در  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/31 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
بهشتي  کورنگ  حسن  مورخ 1394/12/20  شماره 139460302027030550  راي   -16
زند عباس بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291330798 در  فر
در  واقع  پالک 11548  زمین  قطعه  از  قسمتي  وي  ر بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 224/42 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زند  فر راي شماره 139460302027030423 مورخ 1394/12/18 عباس دهقاني   -17
مرتضي بشماره شناسنامه 2531 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287071333 در 
در  واقع  پالک 10393  زمین  قطعه  از  قسمتي  وي  ر بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زند  فر لباف   مجید    1394/12/17 مورخ   139460302027030343 شماره  راي   -18
عبدالرسول بشماره شناسنامه 2358 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286617901 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 772/17 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
19- راي شماره 139460302027030552 مورخ 1394/12/20  رضا امیني خوراسگاني  
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   35197 شناسنامه  بشماره  لطفعلي  زند  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1282279378 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
6773 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/10 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
کار  نیک  حسین   1394/12/22 مورخ   139460302027030692 شماره  راي   -20
زند حیدرعلي بشماره شناسنامه 26 صادره از اصفهان بشماره ملي  خوراسگاني فر
وي  ر بر  احداثي  اعیاني  ثمنیه  بها  باستثناء  یکباب خانه  1291180893 در ششدانگ 
قسمتي از قطعه زمین پالک 8879 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/85 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
وناسي  ر امیرحسین   1394/12/24 مورخ   139460302027030789 شماره  راي   -21
زند محمد بشماره شناسنامه 2831 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287254918  فر
از  وي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
22- راي شماره 139460302027030337 مورخ 1394/12/17 رضا فراحي اصفهاني 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   646 شناسنامه  بشماره  محمدحسن  زند  فر
زمین  قطعه  از  قسمتي  وي  ر بر  احداثي  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   1287613829
پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 64/34 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
دي  معبو کفایت   1394/12/16 مورخ   139460302027030327 شماره  راي   -23
زند سهراب بشماره شناسنامه 226 صادره از آبادان بشماره ملي 1818350734  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زند  فر 24- راي شماره 139460302027030397 مورخ 1394/12/17 محمد صبري 
در   1753459303 ملي  بشماره  اهواز  از  صادره   279 شناسنامه  بشماره  رجبعلي 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع  ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر ر

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/80 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
فرد   غالمي  حسین    1394/12/16 مورخ   139460302027030325 شماره  راي   -25
زند رضا بشماره شناسنامه 380 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291410163 در  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 5307 واقع در بخش  ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر

5 ثبت اصفهان به مساحت 107/06 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
مهوری  وزعلی  نور  1394/12/18 مورخ   139460302027030421 شماره  راي   -26
ملي 1286475491  بشماره  اصفهان  از  صادره   10 شناسنامه  بشماره  حسن  زند  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3  در ششدانگ یکباب کارگاه و خانه احداثي بر ر
مترمربع.  مساحت 553/70  به  اصفهان  ثبت  بخش 18  در  واقع  اصلي 43  از  فرعي 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی زارعی خوابجانی .
زاده  حمزه  مرتضي  مورخ 1394/12/16   شماره 139460302027030332  راي   -27
زند قربانعلي بشماره شناسنامه 174 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287923704  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/66 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
بابا  صادقي  شاه  علي  مورخ 1395/01/29  شماره 139560302027000916  راي   -28
بشماره  سلیمان  مسجد  از  صادره  شناسنامه 1  بشماره  محمدرضا  زند  فر احمدي  
وي قسمتي از قطعه زمین  ملي 1971899895 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
پالک 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 159/25 مترمربع. خریداري مع 

زاده دارکی . الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی صغیر
باب  مهدي  محمد   1395/01/25 مورخ   139560302027000701 شماره  راي   -29
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2687 شناسنامه  بشماره  عباس  زند  فر الخاني 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1286674662 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
47 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
د بیگي  30- راي شماره 139560302027000544 مورخ 1395/01/22 حیدر قنبري مقصو
زند محمد بشماره شناسنامه 234  صادره از اصفهان بشماره ملي 1287586740  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 4039 فرعي از  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/57 مترمربع. خریداري 

زند حسین . مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي یوسف هنری فر
زند  فر واعظین  مجتبي   1395/01/25 مورخ   139560302027000691 شماره  راي   -31
 1280905573 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   47999 شناسنامه  بشماره  مرتضي 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي از  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/93 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
زارعین  عبدالرسول   1395/01/22 مورخ   139560302027000573 شماره  راي   -32
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   10 شناسنامه  بشماره  صمد  زند  فر گشیري 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1291351655 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 406/64 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
33- راي شماره 139560302027000513 مورخ 1395/01/22 کریم کریم زاده اصفهاني 
زند اصغر بشماره شناسنامه 1470 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287734766  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 12151 واقع در  در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر ر

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/72 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
باقري  محمدرضا   1395/01/22 مورخ   139560302027000519 شماره  راي   -34
از اصفهان بشماره ملي  زند عبدالرحیم بشماره شناسنامه 1282 صادره  فر راني  زاز
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1289450102 در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر ر
12151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/27 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
نسب  کاظمي  اله  ولي   1395/01/18 مورخ   139560302027000313 شماره  راي   -35
د بشماره شناسنامه 1069 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287747655  زند محمو فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 977 فرعي از  در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر ر
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 17/88 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
36- راي شماره 139560302027000584 مورخ 1395/01/23 اسداله الماسي زفره ئي 
زند محمدعلي بشماره شناسنامه 3 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659466427  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 13144 واقع در  در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر ر

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223/85 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
شاهرضائي  اشرف   1395/01/23 مورخ   139560302027000587 شماره  راي   -37
زند سیدمحمدرضا بشماره شناسنامه 83 صادره از کوهپایه بشماره ملي  زفره ئي فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  5659490476 در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر ر
13144 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223/85 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
زند رضا  38- راي شماره 139560302027000595 مورخ 1395/01/23 زهرا پزنده فر
بشماره شناسنامه 1371 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283359251 در سه دانگ 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 12827 واقع در بخش 5 ثبت  یکباب خانه احداثي بر ر

اصفهان به مساحت 139/94 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شماره 139560302027000598 مورخ 1395/01/23 محمد مهدي پسندیده 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   9273 شناسنامه  بشماره  حسین  زند  فر پور 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1292621362 در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر ر
12827 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/94 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
سیني  عبدالرسول   1395/01/25 مورخ   139560302027000675 شماره  راي   -40
زند عبدالصمد بشماره شناسنامه 737 صادره از اصفهان بشماره  سازشهشهاني فر
وي قسمتي از قطعه زمین  ملي 1286498570 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
پالک 3765 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/11 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
حیدري  نرگس   1395/01/25 مورخ   139560302027000716 شماره  راي   -41
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 482  بشماره  اسماعیل  زند  فر دهکردي 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1288083467 در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر ر
277 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 40/42 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
زاده  حسن  قربانعلي   1395/01/26 مورخ   139560302027000765 شماره  راي   -42
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  اله  لطف  زند  فر دستجردي 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1291872019 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
9608 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
محمدیان  عباس   1395/01/22 مورخ   139560302027000574 شماره  راي   -43
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  محمدعلي  زند  فر هفشویه 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1291695478 در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر ر
5330 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/75 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
حسام  مرتضي  سید   1395/01/21 مورخ   139560302027000433 شماره  راي   -44
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   756 شناسنامه  بشماره  هادي  سید  زند  فر نژاد 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1287991882 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
782 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/60 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
امیري  حسینعلي   1395/01/25 مورخ   139560302027000693 شماره  راي   -45
ملي  بشماره  شهرضا  از  صادره   12 شناسنامه  بشماره  امیراله  زند  فر آبادي  قوام 
وي قسمتي از قطعه زمین  1199447862 در سه و نیم دانگ یکباب خانه احداثي بر ر
 146/21 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12141 اصلي  از  فرعي   2 پالک 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زند  فر امیري   زهرا   1395/01/25 مورخ   139560302027000696 شماره  راي   -46
حسینعلي بشماره شناسنامه 2559 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288194986 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از  در یک و نیم دانگ یکباب خانه احداثي بر ر
اصلي 12141 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/21 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
زند  47- راي شماره 139560302027000692 مورخ 1395/01/25 جعفري کلیشادي فر
از فالورجان بشماره ملي 1111591679 در چهار  اکبر بشماره شناسنامه 55 صادره 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در  و نیم دانگ یکباب خانه احداثي بر ر

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/83 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زند  48- راي شماره 139560302027000223 مورخ 1395/01/17 زهرا طبیبي جبلي فر
در   1285910631 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   635 شناسنامه  بشماره  عباس 
در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  وي  ر بر  احداثي  ساختمان  یکباب  ششدانگ 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زند  فر ژندي  بیر زهرا   1395/01/22 مورخ   139560302027000558 شماره  راي   -49
عباس  بشماره شناسنامه 54054 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281637521 در 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در  ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر ر

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زند  50- راي شماره 139560302027000546 مورخ 1395/01/22 راضیه واعظي جزه  فر
در   5659608809 ملي  بشماره  کوهپایه  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  محمدکریم 
در  واقع  پالک 10393  زمین  قطعه  از  قسمتي  وي  ر بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
ماربیني  امیري  سکینه   1395/01/07 مورخ   139560302027000052 شماره  راي   -51
زند رضا بشماره شناسنامه 782 صادره از اردستان بشماره ملي 1189205270 در  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18  ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
ثبت اصفهان به مساحت 65/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حسین زارعی .
فشارکي  غالمي  علي   1395/01/25 مورخ   139560302027000754 شماره  راي   -52
زند اصغر بشماره شناسنامه 2858 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287111084  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش  در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر ر
18 ثبت اصفهان به مساحت 118/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

زند حاج علی محمد . از مالک رسمي حاج حسین ضیائی فر
53- راي شماره 139560302027000728 مورخ 1395/01/25 منصوره نجاري کفراني 
زند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 5 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659808077  فر
از  فرعي   14 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  وي  ر بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 158 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
54- راي شماره 139560302027000674 مورخ 1395/01/25  رضا هادیان برسیاني 
زند عباس بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291889817 در  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18  ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
علي  زند  فر لعلي   اکرم   1395/01/23 مورخ   139560302027000602 شماره  راي   -55
سه  در   1282679899 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   21194 شناسنامه  بشماره 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت  دانگ یکباب خانه احداثي بر ر

اصفهان به مساحت 342/47 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

56- راي شماره 139560302027000605 مورخ 1395/01/23  محمد لعلي دستجردي  
زند یداله بشماره شناسنامه 4517 صادره از اصفهان بشماره ملي 6609303241 در  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18  سه دانگ یکباب خانه احداثي بر ر

ثبت اصفهان به مساحت 342/47 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
ذني  مو محمدحسین  مورخ 1395/01/18   شماره 139560302027000317  راي   -57
زند رمضان بشماره شناسنامه 320 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286799211  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر

18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
وئیه  یفر اشرافي  1395/01/14مهدي  مورخ   139560302027000165 شماره  راي   -58
زند حسین بشماره شناسنامه 1222 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287717012  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

زند عباس. مالک رسمي فاطمه خاشعی پور فر
زند  فر امیري  راي شماره 139560302027000700 مورخ 1395/01/25 احمدرضا   -59
ملي 1291175474  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 1087  بشماره  حسینعلي 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي  در یکدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
12141 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/21 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
زند  60- راي شماره 139560302027001740 مورخ 1395/02/14 عباسعلي محسني فر
در   1291358145 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   53 شناسنامه  بشماره  غالمرضا 
واقع در  زمین پالک 11828  از قطعه  وي قسمتي  بر ر احداثي  یکباب خانه  ششدانگ 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/66 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
العابدیني  زین  راي شماره 139560302027001670 مورخ 1395/02/14 نصراله   -61
زند نوراله بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291277791 در  فر
از قطعه زمین پالک 12962 واقع در  وي قسمتي  ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر ر

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 56/03 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
احمدي  فاطمه   1395/02/14 مورخ   139560302027001705 شماره  راي   -62
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   94 شناسنامه  بشماره  حسن  زند  فر دستجردي 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1291908404 در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر ر
3 فرعي از اصلي 12559 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/51 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
زند  فر رحیمي  محسن  مورخ 1395/02/14  شماره 139560302027001704  راي   -63
در   1289348170 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   148 شناسنامه  بشماره  حسین 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي  سه دانگ یکباب خانه احداثي بر ر
12559 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/51 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
زند  64- راي شماره 139560302027001898 مورخ 1395/02/19 لیال ناطقي پیکانی فر
 1287233481 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   584 شناسنامه  بشماره  حسین 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 3936 فرعي  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
مترمربع.   122/44 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از 

خریداري طي سند رسمي.
حسن  سید   1395/02/14 مورخ   139560302027001716 شماره  راي   -65
زند سید رضا بشماره شناسنامه 223 صادره از اصفهان بشماره ملي  حجازي  فر
زمین  قطعه  از  قسمتي  وي  ر بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1287597947
پالک 11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
پور   عالي  علیرضا   1395/02/18 مورخ   139560302027001817 شماره  راي   -66
زند فتح اله بشماره شناسنامه 2 صادره از چادگان بشماره ملي 5759695878  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 15241 واقع در  در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 227/07 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین اباذری .
زند  فر راي شماره 139560302027001256 مورخ 1395/02/07  احمد کریمي   -67
از اصفهان بشماره ملي 1280988721 در  رضا بشماره شناسنامه 56007 صادره 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 31  ششدانگ یکباب کارگاه بلوک زنی احداثي بر ر
سند  طي  خریداري  مترمربع.  مساحت 3852  به  اصفهان  ثبت  بخش 18  در  واقع 

رسمي.
زند  68- راي شماره 139560302027001815 مورخ 1395/02/18 عباس چیاني  فر
در   1281501999 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   40508 شناسنامه  بشماره  علي 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در  ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر ر

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 90 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شماره 139560302027001471 مورخ 11/02/1395 محمد ملک محمدي 
ملي  بشماره  ز  در الیگو از  صادره   1607 شناسنامه  بشماره  قاسمعلي  زند  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  4171217687 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر ر
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 188/56 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
زند  70- راي شماره 139560302027001434 مورخ 1395/02/11 مصطفي شریفي  فر
عبدالعلي  بشماره شناسنامه 2075 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5658957605 
وي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع  در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر ر
سند طي  خریداري  مترمربع.   118/74 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش   در 

 رسمي.
زند  فر نجفي  حسن   1395/02/12 مورخ   139560302027001578 شماره  راي   -71
از کویت بشماره ملي 4722116751 در  مندعلي بشماره شناسنامه 5147 صادره 
 10393 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  وي  ر بر  احداثي  خانه  یکباب  دانگ  نیم  و  یک 
 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/83 مترمربع. خریداري طي سند

 رسمي.
امامي  سیدمتین   1395/02/19 مورخ   139560302027001899 شماره  راي   -72
از اصفهان بشماره ملي  زند سیدمحمدحسن بشماره شناسنامه 1718 صادره  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1288979347 در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر ر
_ فرعي از اصلي 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 151/33 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
امامي  سیدمعین   1395/02/19 مورخ   139560302027001902 شماره  راي   -73
زند سیدمحمدحسن بشماره شناسنامه 2316 صادره از اصفهان بشماره ملي  فر
وي قسمتي از قطعه زمین پالک  1288274696 در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر ر
_ فرعي از اصلي 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 151/33 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/02/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/12
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 موضوع جوانان 
فراتر از اشتغال و ازدواج است

وزیــر ورزش و جوانــان بــا منتخبیــن ســمن های فعــال در 
ابتــدای  در  گــودرزی  کــرد. محمــود  دیــدار  حــوزه جوانــان 
کبــر و هفتــه  ایــن دیــدار ضمــن تبریــک تولــد حضــرت علی ا
جــوان گفــت: مشــکات و معضــات جوانــان بایــد بــه صــورت 
کــه ایــن مشــکل بــه صــورت  ح شــود و تــا زمانــی  گفتمــان مطــر
ح نشــود اتفــاق به خصوصــی  کان مطــر گفتمــان در ســطح 
نخواهــد افتــاد. وی درخصــوص ادغــام ســازمان ملــی جــوان 
جوانــان  و  ورزش  ادغــام  افــزود:  بدنــی  تربیــت  ســازمان  و 
کســی  کاری از دســت  متاســفانه انجــام شــده اســت و دیگــر 
از  فراتــر  جوانــان  موضــوع  افــزود:  وی  نیســت.  ســاخته 
چالش هــای اشــتغال ازدواج و آســیب های اجتماعــی اســت. 

ادینیو به ماشین سازی تبریز 
می پیوندد

کتورســازی  گل لیــگ چهاردهــم از تیــم فوتبــال ترا آقــای 
تبریــز بــه تیــم همشــهری یعنــی ماشین ســازی پیوســت. 
الســیلیه قطــر  تیــم  برزیلــی  ادینیــو، مهاجــم  لوســیانو  ادر 
کــره بــا مســئوالن باشــگاه لیــگ برتــری شــده  در حــال مذا
ماشین ســازی تبریــز اســت تــا در بازگشــت بــه ایــران و تبریــز 
گردان رســول خطیبــی بــه میــدان بــرود. ایــن  در جمــع شــا
مهاجــم برزیلــی در لیســت خرید پرســپولیس و اســتقال هم 
بــود؛ امــا بــه دلیــل رابطــه دوســتانه اش بــا خطیبــی، پــس از 
توافــق بــا ماشین ســازان تبریــز در لیگ شــانزدهم ســبزپوش 
تیــم  از  مراحــل جدایــی وی  اینکــه  خواهــد شــد؛ ضمــن 

قطــری هــم در حــال نهایــی شــدن اســت.

طارمی لژیونر می شود
فوتبــال  تیــم  ملی پــوش  مهاجــم  طارمــی،  مهــدی 
تــوپ  اروپایــی  تیــم  یــک  در  آینــده  پرســپولیس فصــل 
انتقــال  کــه در زمینــه نقــل و  کســانی  از  می زنــد. یکــی 
بازیکــن ایرانــی بــه تیم هــای اروپایــی دســتی بــر آتــش 
مقدمــات  کــه  اســت  تــاش  در  جــدی  طــور  بــه  دارد، 
کنــد  حضــور ایــن بازیکــن را در یــک تیــم اروپایــی فراهــم 
گرفتــه  و از ایــن بازیکــن و مدیــر برنامــه اش تاییــد نهایــی 
کنــد. برانکــو قبــا  کــرات را دنبــال  کــه رونــد ایــن مذا اســت 
ــه یکــی دو فصــل دیگــر  ک ــود  ــه ب گفت ــه مهــدی طارمــی  ب
کنــد و بعــد از باتجربــه شــدن راهــی  در پرســپولیس بــازی 
کنون شــاهد هســتیم ســردار  کــه هم ا اروپــا شــود؛ در حالــی 
آزمــون و علیرضــا جهانبخــش کــه تجربــه کمتــری نســبت 
حضــور  اروپــا  فوتبــال  در  داشــتند  طارمــی  مهــدی  بــه 
گفتنــی اســت مهــدی طارمــی و همچنیــن  موفقــی دارنــد. 
مدیــر برنامه هــای وی، ایــن تصمیــم را بــه صراحــت بــه 

کرده انــد. باشــگاه اعــام 

اخبار کوتاه

 سیاه جامگان به جای پول
 آپارتمان می گیرند

ــان  ــای آپارتم ــیاه جامگان از اعط ــگاه س ــل باش ــر عام مدی
ــر  ــم خب ــن تی ــان ای ــی بازیکن ــرارداد برخ ــغ ق ــای مبل ــه ج ب
داد. محمدرضــا عباســی گفــت: از عملکــرد تیــم و اعضای 
کامــل داریــم. ســعی مان  کادر فنــی در ایــن فصــل رضایــت 
کــه کاظمــی را در فصــل بعــد هــم بــه عنــوان  بــر ایــن اســت 
کنیــم. وی ادامــه داد: تــا االن حــدود 70  ســرمربی حفــظ 
یــا 80 درصــد قــرارداد کادر فنــی و بازیکنــان پرداخت شــده 
کــه موفــق بــه دریافــت  اســت. عباســی افــزود: بازیکنانــی 
قراردادشــان نشــده اند، بــه جــای پــول بــه آن هــا آپارتمــان 
در مشــهد داده شــده اســت. مدیــر عامــل ســیاه جامگان 
اضافــه کــرد: هیــچ حامــی مالــی یــا شــخص خاصــی در این 
فصــل از تیــم ســیاه جامگان حمایــت نکــرد و هزینه هــای 

کــردم. تیــم را در ایــن فصــل از جیــب خــودم پرداخــت 

 کمیته ملی المپیک
 پیگیر وضعیت احسان روزبهانی

کمیتــه ملــی المپیــک قــرار اســت بــرای رســیدگی بــه مشــکل 
احســان روزبهانــی جلســه ای را بــا ایــن ورزشــکار المپیکــی 
احســان  باشــد.  داشــته  بوکــس  فدراســیون  مســئوالن  و 
گذشــته در اعتــراض  روزبهانــی بوکســور المپیکــی ایــران، روز 
بــه  اقــدام  بوکــس  فدراســیون  مســئوالن  بی توجهــی  بــه 
کمیتــه ملــی  کــرد. از ایــن رو مســئوالن  تــرک تمرینــات خــود 
المپیــک در اولیــن زمــان ممکــن، جلســه ای را بــا حضــور 
روزبهانــی و مســئوالن فدراســیون بوکــس برگــزار خواهنــد 
کمیتــه المپیــک شــرایط تمریــن و اســکان را بــرای  کــرد. 
کــرده اســت.  کادمــی ملــی المپیــک فراهــم  ایــن ورزشــکار در آ
فدراســیون  ســوی  از  حقــوق  پرداخــت  روزبهانــی  بحــث 
کــه قــرار اســت ایــن موضــوع پیگیــری شــود. بوکــس اســت 

سلیمی به دنبال طالی المپیک
کســب  گفــت: هدفــم  وزنه بــردار فــوق ســنگین تیــم ملــی 
ــو برزیــل اســت. بهــداد  مــدال طــا در المپیــک 2016 ری
وزنه بــرداری در  ملــی  تیــم  اردوی  ســلیمی در حاشــیه 
کنــون  اردبیــل در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه هم ا
گفــت: رفته رفته  شــرایط جســمانی ام قابــل قبول اســت، 
کامــل بــرای حضــوری قــوی در المپیــک  بــه آمادگــی 
کســب مــدال طــا را هــدف خــود در  2016 می رســم. وی 
کــرد و افــزود: در حــال  المپیــک 2016 ریــو برزیــل عنــوان 
حاضــر نیــز در اردوی اردبیــل تمرینــات به صــورت منظم 
طــا  مــدال  کســب  ســلیمی  اســت.  برگــزاری  حــال   در 
بــرای تمــام  بــزرگ  در المپیــک را یــک افتخــار بســیار 
کــرد: بــا توجــه بــه آمادگــی  ورزشــکاران دانســت و تصریــح 
ملــی دیــده می شــود  تیــم  کــه در وزنه بــرداران  کاملــی 

کســب مدال هــای رنگارنــگ دور از انتظــار نیســت.

کوتاه از ورزش

ورزش  کل  اداره  فنی مهندســی  رییــس      
سرویس ورزش

 اصغـر قلندری
بــا  گفت و گویــی  در  اســتان  جوانــان  و 
اســتان  ورزشــی  ســرانه  رشــد  از  وطــن،  کیمیــای  خبرنــگار 
گذشــته خبــر داد. مهنــدس ســید حســین  اصفهــان در 5 ســال 
محمودیــه رییــس فعــال و خوش فکــر حــوزه فنی مهندســی 
کــه بــا پشــتکار و صداقــت و  کل ورزش و جوانــان اســتان  اداره 
جانانــه  همتــی  بــا  صدیــق  و  پرتــاش   زیرمجموعــه ای 
و مضاعــف در تدویــن برنامــه پنــج ســاله راهبــردی در راســتای 
بــوده  کوشــا  اســتان  ســطح  در  ورزشــی  فضاهــای   توســعه 
تکمیــل  جهــت  در  خــود   1389 ســال  وعده هــای  بــه  تــا 
کنــد، موفــق  پروژه هــای نیمه تمــام در ســطح اســتان عمــل 
شــده  بــا وجــود مشــکات مالــی و بودجــه ای بالــغ بــر 40 درصــد 

از پروژه های نیمه تمام را به مرحله بهره برداری برساند.
   رشد سرانه ورزشی استان

مــا  خبرنــگار  ســواالت  بــه  پاســخ  در  محمودیــه  مهنــدس 
راه انــدازی  اصفهــان،  اســتان  ورزشــی  ســرانه  بــا  ارتبــاط  در 
بــزرگ  ورزشــگاه  فیزیکــی  پیشــرفت  نیمه تمــام،  پروژه هــای 
و  ورزش  کل  اداره  فنی مهندســی  حــوزه  اصلــی  اهــداف  و 
جوانــان اســتان اظهــار داشــت: ســرانه ورزشــی اســتان در ســال 
88 در حــدود 21 صــدم متــر مربــع بــود و اســتان اصفهــان جــزو 
کمتریــن ســرانه ورزشــی  کــه بــا  اســتان هایی بــه شــمار می آمــد 
گرفتــه و رتبــه بیســت و نهــم را دارا بــود  در ســطح پایینــی قــرار 
ــا رشــد 36 در صــد افزایــش، ســرانه ورزشــی  کــه در ســال 89 ب

کــه نســبت بــه ســال  اســتان بــه 29 صــدم متــر مربــع رســید 
قبــل رشــد خوبــی داشــت؛ امــا بــا توجــه بــه پتانســیل زیــاد و 
آســیایی  مســابقات  در  اصفهانــی  ورزشــکاران  افتخارآفرینــی 
میادیــن بیــن المللــی، جهانــی و بازی هــای المپیــک، ایــن 
مثــل  پرجمعیتــی  و  پهنــاور  اســتان  شــأن  در  ســرانه  مقــدار 
اصفهــان نبــود؛ لیکــن بــا توجــه بــه تکمیــل و راه انــدازی قریــب 
بــه 40 درصــد از پروژه هــای نیمه تمــام، در حــال حاضــر ســرانه 
کــه بــاز هــم در  ورزشــی مــا بــه 33 صــدم متــر مربــع رســیده 
کافــی نیســت و  مقیــاس بــا وســعت و جمعیــت ایــن اســتان 
ــاز و اســتاندارد بیــن المللــی  ــه ســرانه مــورد نی ــرای رســیدن ب ب

کــه امیدواریــم بــا حمایــت دولــت  راه درازی را در پیــش داریــم 
کنــد و نیــاز  کمک هــای مردمــی تــا حــد امــکان ارتقــا پیــدا  و 
ورزشــکاران - چــه در بخــش آقایــان و چــه در حــوزه ورزش 

بانــوان - اســتان بــر آورده شــود. 
 94 ســال  گفــت:  گذشــته  ســال  عملکــرد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تشــخیص  بــه  و  بــود  اســتان  ورزش  بــرای  پربــاری  ســال 
ــاز  ــه ساخت وس ــادی در زمین ــوالت زی ــان، تح کارشناس ــتر  بیش
و تکمیــل و راه انــدازی پروژه هــای در دســت اقــدام ایــن اداره 
کل به ویــژه در پــروژه بــزرگ ورزشــگاه 75 هــزار نفــری نقــش 

گرفتــه اســت. جهــان اصفهــان صــورت 

   120 میلیــارد تومــان اعتبــار، نیــاز تکمیــل پروژه هــای 
نیمه تمــام

تصریــح  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  فنی مهندســی  رییــس 
 120 بــه  اســتان  نیمه تمــام  پروژه هــای  تکمیــل  بــرای  کــرد: 
رفــع  خصــوص  در  امــا  اســت؛  نیــاز  اعتبــار  تومــان  میلیــارد 
عملیــات  در  تســریع  و  جهــان  نقــش  پــروژه  اتمــام  موانــع 
اجرایــی آن و پیشــگیری از هــدر رفتــن زمــان و هزینه هــای 
کنــون تا گذشــته  ســال  از  کــه  بگویــم  بایــد   صورت گرفتــه 

فــاز  دو  قالــب  در  جهــان  نقــش  تکمیــل  اجرایــی  عملیــات 
تومــان  میلیــارد  بــر 12  بالــغ  بــه صــرف هزینــه ای  توجــه  بــا 
اســت  شــده  اعتبــار  تامیــن  مبارکــه  فــوالد  ســوی  از  کــه 
حفــظ  بــا  ان شــاءاهلل  و  داشــته  خوبــی  بســیار  پیشــرفت 
پــروژه  دســت اندرکاران،  تمامــی  همــکاری  و  رونــد  ایــن 
خواهــد  بهره بــرداری  بــه  جــاری  ســال  در  جهــان   نقــش 

رسید. 
کل  اداره  فنی مهندســی  رییــس  محمودیــه،  حســین  ســید 
اصلــی  و  آینــده  هدف هــای  بــه  اشــاره  بــا  جوانــان  و  ورزش 
ایــن حــوزه اظهــار داشــت: ارتقــای ســرانه ورزشــی اســتان بــا 
چشــم انداز پنــج ســاله و بــا توجــه بــه پتانســیل و ظرفیت هــای 
بحــث  اینکــه  ضمــن  دارد؛  قــرار  مــا  کار  اولویــت  در  اســتانی 
کیفــی فضاهــای موجــود و بهســازی و نگهــداری از  ارتقــای 
کــه در  کــن ورزشــی هــم از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت  اما

گرفتــه اســت. کارمــان قــرار  دســتور 

کیمیای وطن: گفت وگو با  کل ورزش و جوانان استان اصفهان در  رییس فنی مهندسی اداره 

سرانه ورزشی استان اصفهان به 33 صدم متر مربع رسیده است

پــای پرویــز مظلومــی روی پوســت مــوز اســت؛ نــه او و 
نــه دیگــر مســئوالن در باشــگاه اســتقال وضعیــت ســفت 
اســتقال  در  هیچکــس  تقریبــا  و  ندارنــد  محکمــی  و 
کــه بعــد از جام حذفــی در ایــن تیــم می مانــد یــا  نمی دانــد 
کادر فنــی و ســپس  نــه؟ نبــود امنیــت شــغلی نــه فقــط در 

در  بلکــه  بازیکنــان  میــان  در 
میــان همــه اعضــای مدیریــت 
ــی  ــود دارد؛ حت ــم وج ــگاه ه باش
هــم  حذفــی  جــام  در  پیــروزی 
شــاید ضامــن بقــای مظلومــی، 
مــورد  بازیکنــان  مانــدن 
تاییــدش و البتــه حتــی اعضــای 
خــود  باشــد.  مدیــره  هیئــت 
افشــارزاده هــم بــه نظــر می رســد 
بــا ثبــت نــام بــرای فدراســیون 

گــر ایــن رفتــن  ژیمناســتیک می خواهــد از اســتقال بــرود و ا
بــا جــام حذفــی همــراه باشــد، چــه بهتــر؛ از ســوی دیگــر 
کــه وزارت بــه قنبــرزاده در مجمــع  بــا توجــه بــه دینــی 
کــرد و البتــه ممانعــت تــاج و عابدینــی از  فدراســیون پیــدا 

نایب رییســی قنبــرزاده، ایــن مدیــر مدنظــر وزارت بــرای 
اســتقال هــم هســت. امــروز در اســتقال اوضــاع چنیــن 
اســت: بــه احتمــال زیــاد دو یــا ســه عضــو هیئت مدیــره 
پــس از جــام حذفــی عــوض خواهنــد شــد؛ خــود مدیــر ایــن 
باشــگاه هــم بــه دنبــال جانشــین بــرای خــود اســت؛ بــرای 
کــدام از اعضــای  جانشــینی پرویــز مظلومــی هــر 
هیئــت مدیــره بــا گزینه هایــی صحبــت کرده اند 
کــه برخــی از گزینه هــا شــرط گذاشــته اند و برخــی 
بــه دلیــل حمایــت نکــردن وزیــر، فعــا  دیگــر 
کــه بیاینــد و پرویــز مظلومــی  قبــول نکرده انــد 
گــر ایــن اخبــار  ایــن نــکات را می دانــد؛ حتــی ا
تمــاس  نفی کننــده  شــوند،  تکذیــب  روز  هــر 
گزینــه داخلــی  بــا دو  اعضــای هیئــت مدیــره 
واقــع  در  نیســت.  مظلومــی  جانشــینی  بــرای 
گفــت اســتقال، آبســتن اتفاقــات بســیاری  بایــد 
اســت؛ اتفاقاتــی کــه فعــا افشــارزاده ســعی دارد بــه درســتی 
بــرای فینــال حذفــی  را  اثــر آن  بــا تکذیب هــای روزانــه 
کمتــر کنــد؛ امــا اســتقال ناخواســته درگیــر ســونامی مخفی 

کــه بی گمــان روی فینــال اثــر دارد. شــده 

کالف سردرگم استقالل پیش از خانه تکانی
مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان بــا بیــان اینکــه عبــداهلل ویســی 
گزینــه اصلــی ســرمربیگری ایــن تیــم اصفهانــی اســت، گفــت: تا 
دو، ســه روز دیگر وضعیت حضور ویســی در ســپاهان مشخص 
خواهــد شــد. اصغــر باقریــان دربــاره وضعیــت ســرمربیگری تیــم 
فوتبــال ســپاهان بــرای فصــل آینــده گفــت: گزینــه اول و جدی 

باشــگاه ســپاهان عبــداهلل ویســی اســت. 
کــه  گــر شــرایط ایــن مربــی نهایــی شــود  ا
کــرد؛  کارش را در ســپاهان آغــاز خواهــد 
ســپاهان  در  ویســی  حضــور  گــر  ا ولــی 
گزینه هــای دیگــر  منتفــی شــود، ســراغ 

خواهیــم رفــت. 
ــا  ــرار اســت ت ــاره اینکــه ویســی ق وی درب
چــه زمانــی بــه ســپاهان جــواب بدهــد 
کــه اعــام آمادگــی  کــرد: ویســی  کیــد  تا

کــرده اســت، ولــی فکــر می کنــم تــا دو، ســه روز دیگــر همــه چیــز 
مشــخص شــود. مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان دربــاره احتمــال 
انتخــاب مربــی خارجــی بــرای ایــن تیــم در صــورت عــدم توافــق 

گــر این طــور  ــا ویســی، ایــن موضــوع را رد نکــرد و ادامــه داد: ا ب
کار در  کــه ســابقه  کــرد  شــود، از مربیانــی اســتفاده خواهیــم 

ایــران را دارنــد و بــا فوتبــال مــا آشــنا هســتند.
 باقریــان در خصــوص اینکــه رســانه ها از امیــر قلعه نویــی و 
ســرمربیگری  گزینه هــای  عنــوان  بــه  هــم  مرزبــان  علیرضــا 
گفــت: مــا جــز بــا ویســی  کرده انــد،  ســپاهان یــاد 
کــره نداشــته ایم؛  بــا هیــچ مربــی دیگــری مذا
گــر بحــث حضــور ویســی در تیــم ســپاهان  ولــی ا
منتفــی شــود، ســراغ گزینه هــای دیگــر خواهیــم 

رفــت. 
باشــگاه  پافشــاری  و  اصــرار  دربــاره  باقریــان 
قــرارداد  تمدیــد  بــرای  خوزســتان  اســتقال 
را مجبــور  مــا هیچکــس  گفــت:  هــم  ویســی 
ویســی  بــا  شــرایطی  طبــق  مــا  نکرده ایــم. 
ــپاهان و  ــن س ــه بی ک ــار را دارد  ــن اختی ــم و او ای کرده ای ــره  ک مذا
ــه هــر حــال  کنــد. ب اســتقال خوزســتان یــک تیــم را انتخــاب 

کــه تــا االن بــه مــا جــواب منفــی نــداده اســت. ویســی 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سلیمی به دنبال طالی المپیک سه شنبـــــه  28 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 156 ســـــال دوم       ݡسݒ

سپاهانی ها به دنبال جذب عبداهلل ویسی

گهی ابالغیه آ
شماره   8709980351800346  : ونده  پر شماره   9510100351800006  : ابالغنامه  شماره 
بایگانی شعبه : 870349 تاریخ تنظیم: 1395/02/13 مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 
زا 4- نشانی : فلکه خوراسگان  وز 2- نام خانوادگی : بلوطی 3- نام پدر : میر 1- نام : نور
خ سلمان محله رادان خ 22 بهمن ک شبنم پ 6 مدارک پیوست : به پیوست اجرائیه 
ای به شماره 9310420351800224 جهت ابالغ ارسال می گردد. دفتر شعبه سوم دادگاه 

خانواده اصفهان
اجرائیه

ونده: 8709980351800346 شماره اجرائیه: 9310420351800224 شماره پر
له  محکوم  مشخصات   1393/12/06 تنظیم:  870349تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
ردیف 1 نام : لیال نام خانوادگی : امینیان نام پدر : حسن نشانی : خوراسگان خ سلمان 
وز    نام  محله داران کوچه شقایق پالک 3 مشخصات محکوم علیه  ردیف 1- نام: نور
زا   نشانی: فلکه خوراسگان خ سلمان محله رادان خ  خانوادگی : بلوطی   نام پدر: میر
22 بهمن ک شبنم پ 6  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم 
حد  اصفهان   : نشانی  :غالمحسین  پدر  نام  عطائی   : خانوادگی  نام  نسیم   : نام  علیه 
رابطه  نوع  عطائی  وکالت  دفتر  قطاع  صامت  کوچه  نبش  میر  پل  نظر  راه  چهار فاصل 
در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  امینیان  لیال  لهم  محکوم   / له  محکوم  وکیل   :
خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9310090351801486 و شماره دادنامه  مربوطه 
8709970351801727 مورخ 1387/10/5 محکوم علیه محکوم است به پرداخت تعداد 
بابت  ریال   151/200 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  آزادی  بهار  کامل  سکه  عدد  یکصد 
هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 500/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
وز  صندوق دولت ./ .  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 
د را قادر به  کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. و در صورتی که خو
د را به قسمت  وز صورت جمع دارایی خو اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده ر
اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
ده اید لیکن  د که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بو مهلت مذکور معلوم شو
د  د را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خو برای فرار در پرداخت اموال خو
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
وز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی  از ماده 34  از 61 ر
اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 21/1/79 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 
الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 18  : 4770/ م  نمائید. شماره  آبان 1377 توجه 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – ر . چنگیزی
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  غالم   پور  اله  ولی  خواهان   173  -95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی  بر:مطالبه به طرفیت علی انصاری – متین اقبالیون  تقدیم نمو
وز.........مورخ 95/4/21ساعت 5/15تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  المکان بو
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
د.شماره: 4757/م الف مدیر دفتر شعبه  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

29مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 280/95 خواهان محسن طالبی دادخواستی مبنی بر:الزام  در خصوص پر
است  ده  نمو تقدیم  اصفهانی   نصر  مجید  طرفیت  به  موبایل   سند  انتقال  به  خوانده 

با  است.  گردیده  11تعیین  95/4/12ساعت  وز.........مورخ  ر برای  رسیدگی  .وقت 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون  توجه به مجهول المکان بو
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
دفتر  مدیر  الف  د.شماره: 4761/م  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ 

شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  محدث   دانیال  سید  خواهان  کالسه 950230  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی برای  د رنجبر علون آبادی تقدیم نمو بر:مطالبه  به طرفیت مسعو
وز.........مورخ 95/4/9ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  المکان بو
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
د.شماره: 4729/م الف مدیر دفتر شعبه  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

14مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  نقدی   پدرام  امیر  خواهان   159/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  مالیری   نامدار  عاطفه  طرفیت  به  بر:مطالبه  
وز.........مورخ 95/4/5ساعت 16:00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  بو
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
16مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  4717/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 941524 خواهان احمد اخوان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  در خصوص پر
مبلغ 10/000/000 ریال با نضمام مطلق خسارات  به طرفیت محمد مهدی اصفهانی  تقدیم 
وزشنبه مورخ 95/4/5ساعت 8/30 صبح  تعیین  ده است .وقت رسیدگی برای ر نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر  گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل 
د.شماره:  عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

4726/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 950222 خواهان بهناز حسنوند  دادخواستی مبنی بر:مطالبه    در خصوص پر
مورخ  وز......  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  اسدی  علیرضا  طرفیت  به 
دن  95/4/8ساعت 11/30 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
14مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  4727/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  سلطانی    محمد  خواهان   950223 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وز......  ده است .وقت رسیدگی برای ر بر:مطالبه   به طرفیت مجید همتی تقدیم نمو
المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است.  مورخ 95/4/9ساعت 10/30 صبح  
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  بو
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
14مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  4728/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 1240/94 خواهان عباس شریف زاده   دادخواستی مبنی  در خصوص پر
وز......  ده است .وقت رسیدگی برای ر بر:مطالبه   به طرفیت عادل قربانی تقدیم نمو
المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر   مورخ 95/4/5ساعت 5/30 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
د.شماره: 4093/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  تباشیری    مهدی  خواهان   140/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وز......  ده است .وقت رسیدگی برای ر بر:مطالبه   به طرفیت فرهاد انتظاری تقدیم نمو
دن خوانده  مورخ 95/4/12ساعت 17  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 4338/م الف مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  می شو

 اصفهان
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

در  واقع   15/2542 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  د  حدو تحدید  اینکه  به  نظر 
ونده ثبتی به نام نصر اله عبداللهی  فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پر
به عمل  آن  قانونی  د  و عملیات تحدید حدو ثبت است  زند عبداله در جریان  فر اردلی 
تقاضای  طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است.  نیامده 
وز چهارشنبه مورخ 95/3/19 ساعت 9 صبح در  د پالک مرقوم در ر نامبرده تحدید حدو
وع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می  محل شر
ر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا  وز و ساعت مقر گردد که در ر
وز  مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 ر
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 95/2/28 شماره : 110/ م الف اکبر پور مقدم رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

زند حسن   دادخواستی  ونده کالسه 132/95 خواهان علی غالمی فر در خصوص پر
ده  زقانی – علیرضا غالمی تقدیم نمو مبنی بر:مطالبه چک  به طرفیت محمد گرجاسی ور
وز...... مورخ 95/4/9ساعت 16/30  تعیین گردیده است.  است .وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون  با توجه به مجهول المکان بو
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
الف مدیر دفتر  د.شماره: 4336/م  اتخاذ می شو و تصمیم مقتضی  تلقی  ابالغ شده 

شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 141/95 خواهان محمد علی سلیمانی   دادخواستی مبنی  در خصوص پر
وز......  ده است .وقت رسیدگی برای ر بر:مطالبه به طرفیت محمد علی شفیعی  تقدیم نمو
دن  مورخ 95/4/12ساعت 17/30  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 4339/م الف مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  می شو

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ور  مسر وکالت  با  موسوی  حسین  سید  خواهان   950232 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  نمو تقدیم  زاده   معمار  محمد  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  فر    گیتی 
است.  گردیده  تعیین  صبح    9 95/4/1ساعت  مورخ  وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
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 
اختالف حل  شورای   2 شماره  5مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  4723/م   شماره: 

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  غالمی    علی  خواهان   134/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  نمو تقدیم  غالمی   علیرضا   – زقانی  ور گرجاسی  بهنام  طرفیت  به  چک  بر:مطالبه 
است.  گردیده  تعیین    17 95/4/9ساعت  مورخ  وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
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 
اختالف حل  شورای   2 شماره  27مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  4337/م   شماره: 

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 250/95خواهان سعید خیر اللهی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه   در خصوص پر
وز  مورخه 95/4/6  ده است . وقت رسیدگی برای ر ن تیموریان  تقدیم نمو به طرفیت بیژ
دن خوانده حسب تقاضای  ساعت 10 صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا  وبه ر خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
– پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
اتخاذ می  و تصمیم مقتضی  تلقی  ابالغ شده  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
د.شماره: 4382/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف  شو

 اصفهان



7معارف و گردشگری   سه شنبـــــه  28 اردیبهشت ماه 1395
ـــمـــاره 156 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
افتتاح موسسه قرآنی الشفاء در شهرکرد

گرچــه اصفهــان را بــا پل هــا و بناهــای تاریخــی   
سرویس گردشگری

   آیدین بهاری

فراوانــش می شناســند، امــا در قلــب اصفهــان 
گردشــگران و حتــی خــود اصفهانی هــا  کــه بــرای  کنــی وجــود دارد  اما
کمتــر شــناخته شــده اســت. یکــی از ایــن مکان هــای جــذاب، بــاغ 
گل هــای اصفهــان اســت. ایــن بــاغ زیبــا بــه خصــوص در فصــل بهــار 
گل هــا در یکــی از میدان هــای  زیبایــی و طراوتــی خــاص دارد. بــاغ 
اصلــی اصفهــان یعنــی میــدان بزرگمهر و حاشــیه زاینده رود قــرار دارد. 

در این باغ زیبا و رنگارنگ فضاهای مختلفی طراحی شده است.
باغصخرهای

ــه  گون ــت و ۲۵۰  ــر اس ــاع آن ۳ مت ــر و ارتف ــاغ، ۲۵۰۰ مت ــن ب ــعت ای وس
کــه نمایــی از طبیعــت را ارایــه می کننــد، در ایــن  گیاهــان صخــره ای 

کاشــته شــده اســت. بــاغ 
آبشارباغ

 ایــن آبشــار در ســمت شــرقی بــاغ صخــره ای قــرار دارد و از ارتفــاع 
می ریــزد  برکــه  داخــل  بــه  آب  از  توجهــی  جالــب  حجــم  متــری   4
ســنگ های  انــواع  از  آبشــار  ســاختمان  در  می یابــد.  جریــان  و 
کنــد. کامــا طبیعــی جلــوه  آبشــار  تــا  اســتفاده شــده  رودخانــه ای 

برکه
ح بــاغ  گیاهــان آبــزی در طــر بــه منظــور تلطیــف هــوا و پــرورش انــواع 
برکــه ای بــه مســاحت حــدود ۳۵۰۰ متــر مربــع در ضلــع جنــوب شــرقی 

بــاغ پیش بینــی شــده اســت.
محوطهباغ

ــواع  ــی ان ــا پیش بین ــت و ب ــکاری اس ــاغ، چمن ــات ب ــی قطع کل ــطح  س
فصلــی  گل هــای  از  اســتفاده  متنــوع،  ح هــای  طر در  باغچه هــا 
یکســاله، دو ســاله، دایمــی و درخچه هــای زینتــی ممکــن می شــود. 

کــه یکــی از نقشــه های اصیــل و  ح فرشــی قــرار دارد  در مرکــز بــاغ، طــر
گل و بوتــه و ترنــج آن از انــواع انشــا  دیرینــه اصفهــان اســت و بــرای 
کــه حــدود ۵۰۰۰ متــر مربــع اســت  گل هــا اســتفاده می گــردد. معابــر بــاغ 
خــاص  ح هــای  طر بــا  گرانیــت(  )ســنگ های  کفپــوش  نوعــی  بــا 

مفــروش شــده اســت.
باغرز

گل رز در  کشــت انــواع  در قســمتی از بــاغ، باغچه هایــی بــه منظــور 
گرفتــه شــده اســت. ایــران در نظــر 

آمفیتئاترروباز
گل هــا، در انتهــای محــور اصلــی بــه منظــور  در ضلــع شــرقی بــاغ 
ــا  برگــزاری نمایشــگاه های مختلــف و مراســم جشــن و ســخنرانی، ب
اســتفاده از تنــه درختــان فضایــی بــه شــکل آمفــی تئاتــر پیش بینــی   

کــه ظرفیــت آن حــدود ۲۵۰ نفــر اســت. شــده اســت 
گلخانه 

گل هــا، بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی  بــه منظــور پویــا بــودن بــاغ 
گلخانــه ای بــه  گل در فصــل زمســتان، مجموعــه  کمبــود  اصفهــان و 

ــاغ پیش بینــی شــده  ــال شــرق ب ــع م ــع در ضل ــر مرب ــاحت ۷۰۰ مت مس
کــردن انــواع اقلیــم در طــول فصــل زمســتان نیــز  کــه بــا فراهــم  اســت 

گل هــا باشــند. بازدیدکننــدگان می تواننــد نظاره گــر انــواع 
کی گیاهانیداروییوخورا باغ

ایــن مجموعــه بــا مســاحتی در حــدود ۱۱۷۰ متــر مربــع دارای ۱۳۲ 
کــی موجــود در مناطــق مختلف  گونــه از انــواع گیاهــان دارویــی و خورا
کشــت  کــه بــر اســاس مطالعاتــی، انتخــاب و نســبت بــه  ایــران اســت 
آن اقــدام شــده اســت. از نظــر موقعیــت، ایــن مجموعــه در شــمال 

بــاغ اســت.
باغسوزنیبرگان

کــه  می باشــد  ســوزنی برگ  درختــان  انــواع  دارای  قســمت  ایــن 
مســاحتی بیــش از ۲۱۶۶ متــر مربــع از بــاغ را بــه خــود اختصــاص داده 
گونه هــا در ایــن  و در منتهــی  الیــه دریاچــه واقــع شــده اســت. تنــوع 

گونــه می باشــد. مجموعــه بالــغ بــر ۸۶ 
گیاهانپیازی باغ

ایــن مجموعــه نیــز بــا انــواع گیاهــان پیــازی شــکل گرفتــه؛ همچنیــن 
کــه بــا  گونه هایــی  ســعی شــده بــا اســتفاده از تعــداد جالــب توجهــی از 
شــرایط آب و هوایــی اصفهــان ســازگاری دارنــد، منظــره زیبایــی بــه 
نمایــش گذاشــته شــود. تعــداد گونه هــای ایــن مجموعــه ۳۸ گونــه و 

مســاحت آن بالــغ بــر ۷۴۰ متــر مربــع اســت.
کنــار  گل هــای اصفهــان اســت. در  این هــا بخشــی از جاذبه هــای بــاغ 
گل هــای مختلفــی در ســطح بــاغ  ایــن جاذبه هــا بــه تناســب فصــل، 
گــر  کــه بــر زیبایی هــای آن می افزایــد. یادتــان باشــد ا کاشــته می شــود 
ــا  ــا حتم کتوس ه کا ــه  ــی و مجموع ــاغ ژاپن ــد از ب ــر زدی ــاغ س ــن ب ــه ای ب

کنیــد. بازدیــد 

گشتی در باغ گل های اصفهان

سفربهباغگلها

واردات  »تســهیل  ح  طــر تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
خودروهــای گردشــگری« را در دولــت وتــو کرد. بیشــتر از یک ســال و 
گردشــگری  نیــم پیــش ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
تــا براســاس آن مجــوز واردات  طرحــی را بــه هیئــت دولــت بــرد 

بــا  گردشــگری  خــاص  خــودروی  تعــدادی 
گمرکــی، صــادر شــود؛ طرحــی  کاهــش تعرفــه 
کــه از همــان ابتــدا بــا مخالفــت وزارت صنعــت 
معــدن و تجــارت و همچنیــن ســازمان امــور 
اعتقــاد  بــه  کــه  چــرا  بــود؛  همــراه  مالیاتــی 
ســاخت  امــکان  بخش هــا  ایــن  کارشناســان 
دارد  وجــود  کشــور  داخــل  در  خودروهــا  ایــن 
و از ســوی دیگــر اعمــال معافیــت مالیاتــی بــر 
واردات ایــن خودروهــا، از درآمدهــای مالیاتــی 

شــیرکوند  ســعید  کــه  بــود  درحالــی  ایــن  می کنــد؛  کــم  مملکــت 
کــه  گردشــگری  معــاون ســرمایه گذاری ســازمان میــراث فرهنگــی و 
ح پیشــنهادی بــود،  اعتقــاد داشــت امــکان ســاخت  پیگیــر ایــن طــر

نمی تــوان  و  نــدارد  وجــود  کشــور  داخــل  در  خودروهایــی  چنیــن 
بــرای  بســازند؛  را  آن هــا  کــه  خواســت  داخلــی  خودروســازان  از 
کشــور  همیــن از دولــت تقاضــا شــد راه ورود ایــن خودروهــا را بــه 
تورگردانــان  اولیــه جامعــه  ارزیابــی  زمــان طبــق  آن  کنــد.   آســان 
از  تــازه ای  مــوج  بــا  کــه  گردشــگری  صنعــت 
بــود  گردشــگران خارجــی مواجــه شــده  ورود 
بــرای خریــد حــدود 2 هــزار دســتگاه خــودرو 
 400 اتوبــوس،  دســتگاه   300 شــامل  کــه 
ــا 20 نفــر( ــوس )ظرفیــت 15 ت  دســتگاه مینی ب

آفــرود  دســتگاه   150 و  ون  دســتگاه  هــزار 
کــرد. مســعود ســلطانی فر  ــاز  می شــد، اعــام نی
رییــس ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری 
می گویــد: پیشــنهاد جایگزیــن وزیــر صنعــت 
گردشــگری را در داخــل تولیــد  کــه خودروهــای مــورد نیــاز  ایــن بــود 
کننــد و قــول دادنــد در شــش مــاه اول ســال ایــن کار را انجــام دهنــد. 
ــد. ــی می افت ــه اتفاق ــاه چ ــش م ــن ش ــم در ای ــم ببینی ــاال منتظری ح

گردشگری وتو شد واردات خودروهای 
گل هــای محمــدی       همزمــان بــا رویــش 

سرویس گردشگری
سید علی اکبر طاهری

در بــرزک - بزرگ تریــن تولیدکننــده گل و 
گل هــای اللــه  گاب - دشــت های جنوبــی شــهر بــرزک نیــز بــا 

رنگین شد.
کــه  دارد  زیــادی  شــگفتی های  طبیعــت 
بــرای  را  دلپذیــری  و  شــاد  لحظه هــای 
منظره هــای  آورد.  مــی  وجــود  بــه  آدم 
حیرت انگیــز و زیبــای زیــادی در سرتاســر 
کــه شــاید دیــدن عکس هــای  دنیــا هســت 
ــه نظــر نرســد.  آن هــا در نظــر اول واقعــی ب
ــوز  ــا هن ــه م ــت اینک ــی اس ــه قطع ک ــزی  چی
قســمت خیلــی کوچکــی از دنیــا را دیده ایــم 
نقــاط  چشــم اندازهای  دیــدن  بــا  و 

از  را  هیجان انگیزتــری  منظره هــای  می توانیــم  مختلــف، 
ببینیــم. زندگــی می کنیــم،  آن  در  کــه  کــره ای 

کیمیــای وطــن ، اردیبهشــت ماه هــر ســال دشــتی  گــزارش  بــه 

کــه  گل هــای اللــه اســت  در ویشــنگ بــرزک، شــاهد رویــش 
بی کــران؛  زردی  دریــای  بــه  می شــود  تبدیــل  انبوهــی  از 
دیــدن ایــن دشــت می توانــد یکــی از بهتریــن تجربه هــای 
کوه هــای ویشــنگ  زندگــی باشــد. بــا ذوب برف هــا در دامنــه 
بطــن  از  زرد  اللــه  هــزار  هــزاران  بــرزک 
نــوزادان  ســان  بــه  و  می روینــد  ک  خــا
طبیعــت در دامــان دایــه ســرود زندگــی را 
کــه در ضلــع  آغــاز می کننــد. ایــن دشــت 
کوه هــای  دل  در  و  بــرزک  شــهر  جنوبــی 
در  و  کرکــس  کشــیده  فلــک  بــه  ســر 
منطقــه حفاظــت شــده بــرزک قــرار دارد، 
ــا مشــاهده  منظــره بی بدیــل و زیبایــی را ب
رهگــذر  هــر  بــرای  گل  و  بــرف  همزمــان 
و  گردشــگران  خیــل  هرســاله  و  می کنــد  ایجــاد  گردشــگر  و 
کشــور بــه ایــن منطقــه ســرازیر  دوســتداران طبیعــت از سراســر 

 می شوند.

 تجربه ایرانگردی 
روزنامه نگار  فرانسوی

کــه بــه تازگــی بــه  گینــو، روزنامه نــگار فرانســوی  کلــود  ژان 
کــرده، اذعــان می کند کــه میان ایــران »به تصویر  ایــران ســفر 
کشــیده شــده« و ایــران »دیــد شــده« در فرانســه تفاوت هایــی 
حیــرت آور وجــود دارد. او می گویــد: شــرایطی دســت داد تــا 
مــن بتوانــم در فاصلــه زمانــی آوریــل ۲۰۱۵ تــا آوریــل ۲۰۱۶ 
کــه بــا حــدود ۳۰ نفــر از  کنــم. بــار دوم هــم  بــه ایــران ســفر 
هموطنانــم بــه ایــران رفتــم، همیــن شــوک بــه مــن وارد شــد. 
حتــی اســتفاده از کلمــه شــوک هــم نمی توانــد برای بیــان این 
کلمــه حیــرت شــاید مناســب تر اســت.  کافــی باشــد.   احســاس 
کاشــان  کیلومترهــا راه از تهــران تــا شــیراز و عبــور از  در طــی 
شــگفتی مان  اردکان  و  یــزد  ناییــن،  اصفهــان،  ابیانــه، 
کــه بنگریــم بــه یــک  بیشــتر شــد. ایــن مســئله را از هــر طــرف 
کــه  بــا تصویــری  ایــران هیــچ شــباهتی  نکتــه می رســیم؛ 
در اروپــا و مخصوصــا در فرانســه از آن ســاخته ایم، نــدارد. 
کشــور بســته و قفــل شــده در  در بیشــتر مواقــع، ایــران یــک 
کــه در تاریک اندیشــی  گذشــته تداعــی می شــود بــا مردمــی 
عربســتان  مثــل  جایــی  شــده اند؛  خفــه  زن ســتیزانه ای 
جهــل  و  چــادر  زیــر  کتــک،  زوِر  بــه  را  زنــان  کــه  ســعودی 
کامــا متفــاوت  بــا یــک واقعیــت  نگــه می دارنــد؛ ولــی مــا 
منحصربه فــرد.  مــورد  یــک  بــا  واقــع  در  شــدیم.  روبــه رو 
محدودیت هــای  و  بیــن  المللــی  تحریم هــای  علی رغــم 
کشــور  بازدیدکننــده،  یــک  بــرای  ایــران  طوالنی مــدت، 
کــه دارای ۸۰ میلیــون  برابــر فرانســه(  اســت )ســه  بزرگــی 
جــوان  نیــروی  تحصیلکرده تریــن  همچنیــن  و  جمعیــت 
در خاورمیانــه اســت. تعــداد زنــان هیــچ وقــت تــا بــه ایــن 
انــدازه در دانشــگاه و حرفه هایــی در زمینــه پزشــکی، قانــون 
راه  طــول  در  اســت.  نبــوده  زیــاد   ... و  پــروش  و   آمــوزش 
تمیــزی شــهرهای  بــودن،  مــدرن  از  گــروه  فرانســوی های 
خ  بــزرگ و نزدیکــی بــا اســتاندارد زندگــی در اروپــا ماننــد نــر
ســواد متعجــب شــده بودنــد )اصفهــان بــا بیــش از یــک و 
ــتر از  ــی بیش کم ــت  ــا جمعی ــیراز ب ــت و ش ــون جمعی ــم میلی نی
ــان  ــوازی ایرانی ــا ادب و مهمان ن ــه این ه ــه هم ــان(. ب اصفه
کــم دیــده  کــه در جهــان نمونــه اش  کنیــم  را هــم اضافــه 
می شــود. ایــران باســتان ردپــا و ظرافــت فرهنگــی خــودش 
کــه راننــدگان  گذاشــته اســت تــا آنجــا  کشــور به جــا  را در ایــن 
و عمــر خیــام  اشــعار حافــظ، ســعدی  بــرای شــما  کســی   تا
بیــن  کــه  شــکافی  می خواننــد.  قبــل  از  آمادگــی  بــدون  را 
تصویــر رســانه ای - سیاســی ایــران و واقعیــت پارســی ایــن 
کشــور اســت تــا حــدی گیج کننــده اســت کــه آدم را بــه پرســش 

کجــا می آیــد؟ کــوری از  وامــی دارد. ایــن 

یادداشت

 پرداخت بیش از 9 میلیارد زکات 
در کاشان

گفــت: مــردم  کاشــان  کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(  مدیــر 
گذشــته بیــش از ۹ میلیــارد و ۲۴۹  کاشــان در طــول یــک ســال 
اســماعیلی  حســن  کرده انــد.  پرداخــت  زکات  ریــال  میلیــون 
گذشــته ۲۶  کاشــان روز  کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(  مدیــر 
کاشــان  اردیبهشــت ماه در جلســه شــورای زکات بخش مرکزی 
گذشــته بیــش از  کاشــان در طــول یــک ســال  کــرد: مــردم  اظهــار 
کــه  کرده انــد   ۹ میلیــارد و ۲۴۹ میلیــون ریــال زکات پرداخــت 
۷ میلیــون و ۵۰۰ هــزار ریــال آن زکات واجــب و مابقــی آن زکات 
مســتحبی اســت. وی افــزود: از میــزان زکات جمــع آوری شــده 
کمــک بــه مســکن و  ۴ میلیــارد و ۶۴۸ میلیــون ریــال آن بــرای 
۳۵ میلیــون ریــال آن بــرای هزینــه درمــان نیازمنــدان و مابقــی 
آن بــرای پروژه هــای عــام المنفعــه در دســت اقــدام هزینه شــده 
کاشــان بــا اشــاره  کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(  اســت. مدیــر 
ح شــجره طیبــه در ۴۲ روســتای شهرســتان  بــه اجــرای طــر
کنــون ۴۸۰ اصلــه درخــت  ح، تــا  کاشــان بیان کــرد: در ایــن طــر
ــا در آمــد حاصــل از فــروش میوه هــای ایــن  ک کوبــی شــده ت پا
شــود.  مصــرف  روســتاها  همــان  نیازمنــدان  بــرای  درختــان 
گــزارش، همزمــان بــا برگــزاری جلســه شــورای  براســاس ایــن 
کاشــان از عامــان و فعــاالن زکات بخــش  زکات بخــش مرکــزی 
ــی  ــا حضــور معــاون برنامه ریــزی و اداری مال کاشــان ب مرکــزی 
کاشــان و امــام جمعــه شــهر مشــکات تجلیــل  فرمانــداری ویــژه 

شــد.

 افتتاح موسسه قرآنی الشفاء 
در شهرکرد

رییــس اداره امــور قرآنــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
از افتتــاح رســمی موسســه قرآنــی الشــفاء خبــر داد. مهــدی 
و  موسســات  آموزشــی  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  پرتــوی 
خانه هــای قــرآن زیــر نظــر اداره امــور قرآنــی اســتان تصریــح 
روان خوانــی  روخوانــی  آمــوزش  دوره هــای  برگــزاری  کــرد: 
تجویــد، ترتیــل، تفســیر، حفــظ و ســایر رشــته های علــوم 
کار ایــن موسســه اســت. رییــس اداره امــور  قرآنــی در دســتور 
کــرد: در ایــن موسســه قرآنــی تمامــی  قرآنــی اســتان بیــان 
رده هــای ســنی و تمامــی اقشــار می تواننــد از آموزش هــای 
ــوی خاطرنشــان  ــد شــوند. پرت ــم بهره من کری ــرآن  عمومــی ق
کــرد: در حــال حاضــر ۳۷ موسســه قرآنــی، ۳۵ خانــه قــرآن 
امــور  اداره  نظــر  زیــر  روســتایی  قــرآن  شــهری و ۴۵ خانــه 
قرآنــی اســتان در ســطح اســتان، آموزش هــای عمومــی قــرآن 
کریــم را بــه عاقه منــدان ارایــه می  دهنــد. رییــس اداره امــور 
قرآنــی ضمــن اشــاره بــه آغــاز رونــد ثبــت موسســات قرآنــی 
ــان  کــرد: از خردادمــاه ســال جــاری متقاضی جدیــد تصریــح 
ــگاه  دریافــت مجــوز موسســه قرآنــی می تواننــد از طریــق پای
 تــاوت بــه نشــانی www.telavat.ir بــرای ثبــت نــام اقــدام 

کنند.

اخبار کوتاه 

  فصــل اول ســریال خوش ســاخت شــهرزاد 
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده 

تــا  رســید  پایــان  بــه  گذشــته  هفتــه 
دوم  فصــل  بــرای  ســریال  ایــن  پرشــمار  مخاطبــان 
معــدود  از  شــهرزاد  ســریال  کننــد.  لحظه شــماری 
کــه بــا اقبالــی بــه ایــن  ســریال های چنــد ســال اخیــر اســت 
کارزار رقابــت  حــد از ســوی مــردم روبــه رو شــد و توانســت در 
بی ســروته  ســریال های  و  ماهــواره ای  کانال هــای  بــا 

گوی رقابت را برباید.  ترکی، 
کار  گــر  ســریال شــهرزاد حســن فتحــی بــار دیگــر نشــان داد ا
کــرد. پیــام  خــوب ســاخته شــود، مــردم اســتقبال خواهنــد 
اســتقبال از شــهرزاد را بیــش از همــه بایــد رســانه ملــی شــنوا 
هــزار   40 از  بیــش  بــا  طویــل  و  عریــض  رســانه ای  باشــد؛ 
کــه متاســفانه ایــن روزهــا رقابــت را بــه شــبکه های  کارمنــد 
گاه  گــذار می کنــد. امــا چگونــه ســریال  20 - 30 نفــری وا
تلــخ شــهرزاد، توانســت قلــب مخاطبــان را بــه تســخیر خــود 
کارشناســان ســه دلیــل عمــده را بــرای  درآورد؟ بســیاری از 

موفقیــت شــهرزاد عنــوان می کننــد:
نخســت: حســن فتحــی. شــخص حســن فتحــی، در مقــام 
فیلمنامه نویــس، مهم تریــن عامــل موفقیــت  و  فیلمســاز 
ســریال 26 قســمتی شــهرزاد اســت. فتحــی بــا درک عمیــق 
کــه از فضــای عشــق و عاشــقی دارد و بــا  و جهان شــمولی 
کــه بــه احیــای تهــران قدیــم نشــان داده اســت  عاقــه ای 
در  را  عاشــقانه  موقعیت هــای  تاثیرگذارتریــن  و  بهتریــن 
گر تلویزیــون را از  کارهایــش بــه تصویــر می کشــد و تماشــا

کــه باشــد بــه خــود جــذب  هــر قشــر و طبقــه و ســن و ســالی 
زنــده و  برایــش  را  بارننشســته  بــه  و حســرت عشــق های 
تــازه می کنــد. تبحــر حســن فتحــی در ســاخت ســریال های 
کــه قبل تــر هــم در شــب دهــم و مــدار صفــر  عاشــقانه را 
کــرده اســت، می تــوان بــا تبحــر داوود  درجــه آن را نمایــان 
مذهبــی  تاریخــی-  ســریال های  ســاخت  در  میرباقــری 
ح  کــرد. بــاز هــم می تــوان ایــن ســوال مهــم را مطــر مقایســه 

کــه هــم از نظــر  کــه چــرا امثــال میرباقــری و فتحــی  کــرد 
کمیــت بیشــترین طرفــدار را دارنــد   کیفیــت و هــم از نظــر 
کار نمی کننــد و از پتانســیل ذاتــی و  کــه بایــد و شــاید  آنقــدر 

گران قیمتشــان اســتفاده نمی شــود؟
پرداخــت  و  انتخــاب  بازی هــا.  و  بازیگــران  دوم: 
اجــرای  و  هدایــت  کنــار  در  فیلمنامــه  در  شــخصیت ها 
دیگــر  از  حالــت،  جذاب تریــن  و  باالتریــن  بــا  نقش هــا 

عوامــل مهــم و تاثیرگــذار ســریال شــهرزاد اســت. در این بــاره 
جزییاتــی  و  فتحــی  حســن  درســت  انتخاب هــای  هــم 
شــده  کار  داســتان  شــخصیت های  بــرای  قصــه  در  کــه 
کــه بازیگرانــی از جملــه علــی نصیریــان  اســت باعــث شــده 
ایزدیــار  پرینــاز  حســینی،  شــهاب  علیدوســتی،   ترانــه 
کــدام یکــی  ابوالفضــل پــور عــرب و مهــدی سروســتانی هــر 
ایــن  در  را  بازیگری شــان  دوران  بازی هــای  بهتریــن  از 
کــه  مجموعــه ارایــه دهنــد و بــار دیگــر هنــر بازیگــری خــودرا 
 محــدود بــه مرزهــای داخــل ایــران نیســت، بــه نمایــش 

بگذارند.
توجــه  جالــب  ویژگی هــای  دیگــر  از  موســیقی.   ســوم: 
و تاثیرگذار،  »محســن چاووشــی« و ســاخت و خوانندگی دو 
کــه خیلــی زود بیــن مــردم  موزیــک بــرای ایــن ســریال اســت 
را ندیده انــد همه گیــر  کــه ســریال  کســانی   و حتــی میــان 

و در ضبط اتومبیل ها پخش شد. 
ــدازه  ــا چــه ان ــه ت ک ــار دیگــر نشــان داد  محســن چاووشــی ب
گرفتــه و خــش دارش قلــب مخاطبــان  می توانــد بــا صــدای 

کنــد. را تســخیر 
گــزارش دالیــل موفقیــت شــهرزاد را مــورد بررســی  در ایــن 
ســریال های  همــه  ماننــد  ســریال  ایــن  امــا  دادیــم؛  قــرار 
در  کــه  داشــت  کاســتی هایی  و  کمــی  و  ایرادهــا  جهــان 
گزارشــی دیگــر بــه آن خواهیــم پرداخــت. آنچــه مهــم اســت 
ــی را از  کــه ســریال شــهرزاد توانســت نمــره قبول ایــن اســت 
کنــد؛ چــه چیــزی از ایــن مهم تــر...   . مــردم ایــران دریافــت 

بررسی دالیل موفقیت سریال شهرزاد

»شهرزاد«،سریالیکهماهوارهراشکستداد

وقتــی گفتــه می شــود یکــی از آثــار کمــال الملک هنگام ترمیم آســیب 
کنــارش  کــه نشــود از   دیــده، موضــوع آنقــدر حساســیت برانگیز اســت 
گذشــت؛ ولــی مســئوالن مربوطــه می گوینــد ایــن مرمــت  بــه ســادگی 
کمال الملــک در  موضــوع تــازه ای نیســت. »آســیب زدن بــه تابلــوی 

کــه ایــن  هنــگام مرمــت«، تیتــر مطلبــی اســت 
روزهــا در بیــن بعضــی از ســایت ها و رســانه ها 
بــا  می شــود  گفتــه  کــه  تابلویــی  می چرخــد؛ 
و  مــوزه  کتابخانــه،  مرمــت  بخــش  مدیریــت 
مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســامی مرمت آن 
بــه ســرانجام رســیده و در ایــن رونــد بــه ایــن اثــر 
آســیب وارد شــده اســت. حســینعلی جعفریــان 
ــز  ــوزه و مرک ــه، م کتابخان ــت  ــش مرم ــر بخ مدی
گفت وگــو  اســناد مجلــس شــورای اســامی در 

ــا عنــوان  ــه ب ک کمــال الملــک  ــوی  ــاره ایــن تابل ــگار مهــر درب ــا خبرن ب
»ســردار اســعد بختیــاری« شــناخته می شــود و مرمــت آن توضیــح 
کــه مرمــت شــده اســت و موضــوع  داد: ایــن تابلــو چنــد ســالی اســت 
 متعلــق بــه امــروز نیســت. مــا اتفاقــا بــرای مرمــت ایــن تابلــو خــود اثــر 

کاف  را مرمــت نکردیــم، بلکــه الیــه پارچــه در بخــش تکیــه گاه و 
کردیــم و نوارگیــری انجــام دادیــم. ایــن اتفــاق  چوبــی اش را درســت 

خ داد.  ــا ۷ ســال پیــش ر هــم ۶ ی
 وی دربــاره اینکــه چــرا امــروز دوبــاره حــرف آســیب زدن بــه ایــن 
گفــت: همــان  ح شــده اســت نیــز،  تابلــو مطــر
شــد  اعتراضــی  چنیــن  یک بــار  هــم  ســال ها 
رنــگ  دســتگاه  بــا  و  آمدنــد  کارشناســان   کــه 
وارد  آســیبی  کردنــد  تاییــد  و  کردنــد  چــک  را 
قانونــی  آقــای  را  مرمــت  ایــن  اســت.  نشــده 
ایــن  ایشــان  اینکــه  از  بعــد  انجــام داده انــد و 
کار را انجــام دادنــد، برخــی اســاتید اصفهــان 
کار بــه آن هــا ســپرده  کــه چــرا  کردنــد  اعتــراض 
نشــده اســت. در حــال حاضــر هــم دوبــاره ایــن 
کمبــود  کــه مجبــور شــدیم بــه خاطــر  داســتان بعــد از تعدیــل نیرویــی 
خ می دهــد. االن هــم  بودجــه در بخــش مرمــت انجــام دهیــم دارد ر
کــه مــا  ــد و نشــانمان بدهــد  کارشناســی خواســت بیای حاضریــم هــر 

گذاشــته ایم.  کجــای تابلــو را رنــگ 

کمال الملک صدمه ندیده است تابلوی 

کــه بــه تازگــی بــازی در فیلــم »بی نامــی« را بــه  حســن معجونــی 
پایــان بــرده اســت، معتقــد اســت بعضــی جوانــان حرف هــای 
تــازه ای در ســینما دارنــد. ایــن هنرمنــد تئاتــر، ســینما و تلویزیــون 
دربــاره تازه تریــن فعالیت هــای خــود افــزود: به تازگــی در فیلــم 

بــازی  صمــدی  علیرضــا  کار  »بی نامــی« 
بــه  و  اســت  اولــی  فیلــم  یــک  کــه  داشــتم 
ــری شــخصیت محور  ــم، اث ــه او ایــن فیل گفت
و دربــاره یــک مــرد مــردد اســت. معجونــی 
کوثــری، پوریــا  کــه در ایــن فیلــم بــا بــاران 
شــهروز  ثروتــی،  مهتــاب  رحیمی ســام، 
اســت  بــوده  همبــازی   ... و   دل افــگار 
پیــش  هفتــه  مــا  فیلمبــرداری  داد:  ادامــه 
ــه  ــدود 27 جلس کل ح ــید و در  ــان رس ــه پای ب

کــه پیــش از ایــن در نمایش هــای  کشــید. ایــن بازیگــر  طــول 
کوثــری همبــازی بــوده  ــاران  ــا ب »کوارتــت« و »در میــان ابرهــا« ب
کارگــردان فیلــم اولــی  اســت، دربــاره بــازی اش در فیلــم یــک 
گــروه »هنــر  ــان حاضــر در  توضیــح داد: در ایــن چنــد ســاله جوان

گفتــن دارنــد.  کــه حــرف بــرای  کرده انــد  و تجربــه« قــدری ثابــت 
کــه تــازه وارد ســینما می شــود و اولیــن فیلــم خــود  کســی  به ویــژه 
کنــد و معمــوال هــم، چنیــن  را می ســازد، می خواهــد خــود را ثابــت 
کارگــردان  ایــن  دارنــد.  خوبــی  انــرژی   جوانــی  کارگردان هــای 
در  فعالیت هایــش  دربــاره  تئاتــر  مــدرس  و 
حــوزه تئاتــر گفت: نمایشــی را براســاس قصه 
»ابــر صورتــی« نوشــته علیرضــا محمــودی 
عروســکی  تئاتــر  جشــنواره  در  اجــرا  بــرای 
کیــوان  کــه در ایــن نمایــش  آمــاده می کنــم 
ــه  ــت ب ــکا هدای ــن، ال ــش مت ــته در بخ سررش
کارگــردان، همــا ســاداتیان  عنــوان دســتیار 
در ســاخت عروســک و شــایان عشــایری در 
گفتــه  ــه  ــد. ب بخــش صحنــه همــکاری دارن
کار عروســکی ویــژه مخاطــب بزرگســال  او، ایــن نمایــش، یــک 
اســت. حســن معجونــی مــرداد امســال نیــز بــا نمایــش »ایوانــف« 
بــه کارگردانــی امیررضا کوهســتانی در تماشــاخانه ایرانشــهر روی 

ــت. ــد رف ــه خواه صحن

حرف و نقل
قالــب  در  گــراف«  »پارا ماهنامــه  شــماره  ســومین   -
منتشــر  زنده یــاد حمیــد ســمندریان  بــرای  ویژه نامــه ای 

شــد.
- تازه تریــن آثــار محمدحســین عمــاد بــا عنــوان »پذیرش« 

ایــن روزهــا در گالــری اثــر بــه نمایــش در آمــده اســت.
کوتــاه معتقــد اســت  کارگــردان فیلــم  - مســعود حاتمــی، 
کوتــاه از ســازمان  کارگردانــان فیلــم  مهم تریــن درخواســت 
گرفتــن ایــن عرصــه و ترمیــم چرخــه  ســینمایی جــدی 

اقتصــادی آن اســت.
کــه بــه  - ســاجد قدوســیان دربــاره برنامــه »رادیــو جمعــه« 
کــه در  جــای »جمعــه ایرانــی« آمــده اســت، توضیــح داد 
ایــن برنامــه موســیقی مدرن تــر شــده اســت و فرم هــای 

اصلــی برنامــه صبــح جمعــه رادیــو ایــران پابرجاســت.
ــی در  کارگردانــی محمــد همدان ــه  - »فهرســت مقــدس« ب

کــن نمایــش داده شــد. بــازار فیلــم 
- حســن حسندوســت ایــن روزهــا مشــغول مراحــل نهایــی 
کارگردانــی علیرضــا داودنــژاد  تدویــن فیلــم »ِفــراری« بــه 

اســت.
کارگــردان »پســربچگی« از پــروژه ای  - ریچــارد لینکلیتــر، 
بازنشســتگی  از  پیــش  فیلمــش  آخریــن  اســت  قــرار  کــه 
باشــد، پــرده برداشــت و گفــت ایــن فیلــم بــا همــکاری اتان 

هــاوک ســاخته می شــود.
کارگردانــی  - فیلــم مســتند بلنــد »پهلــوان و خرقــه« بــه 
آســیای  بخــش  بــزرگ  جایــزه  برنــده  الهوتــی،  آرش 

شــد. تایــوان  مســتند  جشــنواره 
و  نااهــل  افــراد  ورود  اســت  معتقــد  نکیســا  نســرین   -
کــی بــر انــدام رســانه ملــی بــه  غیرمتخصــص ضربــه خطرنا

اســت. کــرده  وارد  بازیگــری  در عرصــه  خصــوص 
گفــت: دوســت داریــم »پروفســور  - خواهــر احمــد عزیــزی 
ســمیعی« احمــد را ببینــد تــا نظــر او را دربــاره بازگشــت پذیر 
ــا شــویم. احمــد عزیــزی  ــودن آســیب مغــزی احمــد جوی ب
شــاعر و نویســنده از اســفند ســال 86 بــه دلیــل عارضــه 
کنــون در  کاهــش ســطح هوشــیاری شــده و تا مغــزی دچــار 

ــرد. ــه ســر می ب بیمارســتان ب
- جعفــر دهقــان در ســخنانی از رفتــن برخــی هنرمنــدان 
کــرد و علــت ایــن  کشــورهای خارجــی ابــراز ناراحتــی  بــه 
در  مناســب  کاری  شــرایط  نبــودن  فراهــم  را  موضــوع 

دانســت. ایــران  تلویزیــون 
بــه مدیــران مــوزه  هنرهــای معاصــر  - آیدیــن آغداشــلو 
گــر دربــاره  اثــر یــا آثــار خاصــی از گنجینــه  پیشــنهاد کــرد کــه ا
ــا و  ــش آن ه ــا نمای ــود دارد، ب ــایعه ای وج ــا ش ــا ی ــوزه ادع م

ــد. ــرام بگذارن ــردم احت ــه م ــخگویی، ب پاس

سخن روز

اجرای برگزیدگان مرحله اول 
جشنواره »استندآپ کمدی«

کمــدی تــا ۲۹  برگزیــدگان مرحلــه اول جشــنواره اســتندآپ 
کتابخانــه مرکــزی بــه اجــرای حضــوری  اردیبهشــت مــاه در 
برنامــه می پردازنــد. پذیرفتــه شــدگان مرحلــه اول در بخــش 
دوم ایــن جشــنواره از ۲۵ تــا ۲۹ اردیبهشــت مــاه هــر شــب 
کتابخانــه  اجتماعــات  ســالن  محــل  در   ۲۰:۳۰ ســاعت  از 
ــه پــس از اعــام  ک ــد  ــه اجــرای حضــوری می پردازن ــزی ب مرک
و  زاده  کربایــی  امیــر  کی،  ســا رضــا  داوران  ســوی  از  نظــر 
شــد.  خواهنــد  تعییــن  برگزیــده  نفــرات  دلیــران  محســن 
ســامانه  از  اســتفاده  بــا  برنامــه  ایــن  در  مــردم  همچنیــن 
کــه بــا اســتفاده از  پیامــک، برترین هــا را انتخــاب می کننــد 
رأی مردمــی و نظــر داوران، برتریــن افــراد انتخــاب شــده و در 
کمدی« در تاریخ ۳۰  مراســم اختتامیه جشــنواره »اســتندآپ 
اردیبهشــت معرفــی می شــوند. عاقــه منــدان بــرای تماشــای 
کمدیــن هــای اصفهانــی می تواننــد بــه  اجــرای هــر یــک از 
گلدســته  بــاغ  خیابــان  در  واقــع  مرکــزی  کتابخانــه  محــل 

کننــد. مراجعــه 

از وضعیت سینمای شهرتان گزارش 
تهیه کنید

و  اســتان ها  فیلم ســازان  از  فیلــم«  »نقــد  تهیه کننــده 
یــا  شــهر  در  ســینما  وضعیــت  از  تــا  خواســت  شهرســتان ها 
ایــن  بــرای  و  تهیــه  کوتــاه  فیلمــی  یــا  گــزارش  استانشــان 
ــه در  ک ــرد  ک ــام  ــواه اع ــا حامدی خ ــد. رض کنن ــال  ــه ارس برنام
ــا  ــه فیلم ه ک ــرادی  ــن از اف ــل از برنامــه، ســه ت ــان هــر فص پای
کرده انــد، بــه عنــوان برگزیــده  گزارش هایشــان را ارســال  و 
انتخــاب می شــوند و بــه آنهــا جوایــزی اهــدا خواهــد شــد.

ترفندهایی برای شهرت
ممنوع الفعالیــت  وقتــی  عــده ای  می گویــد  لهراســبی  علــی 
اســتفاده  بیشــتر  شــهرت  بــرای  فضــا  ایــن  از  می شــوند 
جــای  بــه  مکانیــزم  ایــن  دلیــل  همیــن  بــه  و  می کننــد 
ــوس  ــود، معک ــده ب ــه ش گرفت ــر  ــرای آن درنظ ــه ب ک ــردی  کارک
عمــل می کنــد. او می گویــد: فــرد بــا ســاخت چنــد ویدیــو در 
شــبکه های ماهــواره ای خــودش را بــه مخاطبــان معرفــی 
را  پربازدیــد موســیقی اش  ســایت های  از طریــق  و  می کنــد 
گــوش طیــف وســیع تری می رســاند و بعــد از آنکــه حــس  بــه 
کــرده، بــر  کــرد جایــگاه خــودش را در میــان مخاطبــان پیــدا 
کــه دیگــر همــه آن را از حفــظ هســتند بــه  طبــق یــک ســناریو 
کــه می خواهــد بــه  وزارت ارشــاد مراجعــه می کنــد و می گویــد 
کنــد، آن هــا هــم بــه او بنــا بــر شــرایطی  شــکل مجــاز فعالیــت 
کــه تــا فــان تاریــخ نبایــد فعالیتــی  کــه دارد اعــام می کننــد 
داشــته باشــد، او هــم در مــدت ممنوعیــت یــک ســروصدایی 
کــه مثــًا می خواهــم بــه موســیقی مجــاز وارد  راه می انــدازد 
ــه جمــع موســیقی مجــاز  گــذران ایــن مــدت ب شــوم و بعــد از 

می شــود. اضافــه 

اخبار کوتاه 

فرهنگ و هنر حتما بخوانید!
حسن معجونی و باران کوثری هم بازی...

له های زرد در یک روز گالبگیری و دشت  ال گل های محمدی،  دیدن 

کوثری هم بازی شدند حسن معجونی و باران 



 فواید دوش آب خنک 
برای سالمتی

 

کــه  گــرم شــدن آب  و هــوا، بهتــر اســت  همــراه بــا 
روزمــره  زندگــی  در  را  خاصــی  تغییــرات  هــم  مــا 
ــم.  ــکل برنخوری ــه مش ــا ب ــم ت کنی ــاد  ــان ایج خودم
یکــی از ایــن تغییــرات مهــم و موثــر، تغییــر دادن 

گرفتــن ماســت.  ع دوش  نــو
ــا  گــرم )ی ــا آب  کــه حتمــا ب بیشــتر مــا عــادت داریــم 
کــه برخــی  حتــی آب داغ( دوش بگیریــم؛ در حالــی 
ــد در  محققــان می گوینــد دوش آب خنــک می توان
گــرم ســال، واقعــا بــرای ســامتی جســمی  روزهــای 

و روانــی مــا مفیــد باشــد. 
خشــک  را  پوســت  طبیعــی  به صــورت  گــرم  آب 
کــه آب خنــک باعــث می شــود  می کنــد؛ در حالــی 
تنگ تــر  آن  منافــذ  و  پوســت  کوتیکول هــای  کــه 
آلودگــی  یــا  غبــار  و  گــرد  حالــت،  ایــن  در  شــوند. 
درنتیجــه  و  می شــود  وارد  پوســت  بــه  کمتــری 
کاهــش پیــدا می کنــد.  کنه هــا نیــز  احتمــال بــروز آ
تاثیــر  نیــز  مــو  کوتیکول هــای  روی  خنــک  آب 
همیــن  بــه  می کنــد؛  ســفت  را  آن هــا  و  می گــذارد 
کمتــری می توانــد بــه پوســت ســر  دلیــل، آلودگــی 
کنــد و درنتیجــه باعــث شــادابی بیشــتر  راه پیــدا 

می شــود.  موهــا 
ســرما  کــه  داده انــد  نشــان  متعــددی  مطالعــات 
تســکین  و  اســترس  کاهــش  بــه  می توانــد 
یکــی  حتــی  کنــد.  کمــک  افســردگی  عایــم 
ســرما  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــات  ایــن  از 
کمتــر  بــدن  در  را  اوریــک  اســید  ســطح   می توانــد 

کند. 
ایــن وضعیــت می توانــد  کــه  محققــان می گوینــد 
بــا  بــه مقابلــه  تــا راحت تــر  کنــد  کمــک  بــدن  بــه 
کــه در   اســترس بپــردازد. یکــی از مطالعــات دیگــر 
منتشــر   New England Journal of Medicine
کــه دوش آب خنــک  شــده اســت، نشــان می دهــد 
عــوارض  بــدون  ضدافســردگی  تاثیــر  می توانــد 
جانبــی )از جملــه شــکل گیری وابســتگی( داشــته 

باشــد.
کــه دوش آب خنــک، متابولیســم بــدن  در حالــی 
را افزایــش می دهــد، سیســتم ایمنــی بــدن را هــم 
از  کــه  خــون  ســفید  ســلول های  می کنــد.  فعــال 
از  پیشــگیری  بــه  می شــوند،  فعــال  طریــق  ایــن 
کمــک  عفونت هــای ویروســی و مقابلــه بــا آن هــا 

 . می کننــد
گــردش  کــه دوش آب ســرد،  نکتــه دیگــر ایــن اســت 
کلــی بــدن را بهبــود می بخشــد و از ســفت  خــون 
شــدن عــروق خونــی و ابتــا بــه بیمــاری فشــار خــون 

بــاال جلوگیــری می کنــد. منبــع: ســامت نیــوز

سالمت

مرگ کودک 2ساله بعد از ختنه
یــک عمــل ختنــه ســاده  از  پــس  یــزدی  کــودک 2ســاله 
کــودک  گــزارش ایســنا، »یونــس قائمــی«  جــان باخــت. بــه 
گذشــته بــرای انجــام یــک  کــه روز پنجشــنبه  2ســاله ای 
یــزد  بیمارســتان های  از  یکــی  بــه  ختنــه  ســاده  عمــل 
عمــل  انجــام  و  پذیــرش  از  پــس  بــود،  کــرده  مراجعــه 
جراحــی، بــا حــال مســاعد از بیمارســتان ترخیــص و بــه 

همــراه خانــواده عــازم منــزل  شــد.
امــا بنــا بــر اعــام مســئوالن بیمارســتان، ایــن کــودک پــس از 
کــه عایــم حیاتــی نداشــت  حــدود یــک ســاعت و در حالــی 
و  می شــود  بازگردانــده  بیمارســتان  اورژانــس  بــه  دوبــاره 
ــرای  ــا و اقدامــات انجــام شــده ب ــا وجــود تــاش تیــم احی ب

ــان خــود را از دســت می دهــد. ــار، ج ــان بیم ــات ج نج
گفتــه  مســئوالن بیمارســتان و مدیریــت درمــان تأمیــن  بــه 
اجتماعــی یــزد، بــا توجــه بــه مشــخص نبــودن علــت ایــن 
دســت  در  قانونــی  پزشــکی  طریــق  از  موضــوع  حادثــه، 
بررســی اســت و بــه زودی علــت ایــن مــرگ مشــکوک اعــام 

می شــود.
گــزارش ایســنا، مســئوالن مربوطــه پاســخگویی درســت  بــه 
را منــوط بــه اعــام نتایــج بررســی های پزشــکی قانونــی 

دانســتند. ایســنا

 گوشی هوشمند 
سارقان را به دام انداخت

نقــل  بــه  جام نیـــوز  حــوادث  ســرویس  گــزارش  بــه 
خانــم  دی مــاه   13 جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  از 
کانتــری 107 فلســطین بــه  جوانــی بــا مراجعــه بــه 
کیــف دســتی اش حــاوی  کــه  کــرد  مامــوران اعــام 
گوشــی تلفــن همــراه، وجــه نقــد و .... دزدیــده شــده 

اســت. 
گاهــی تهــران   پرونــده در پایــگاه ســوم پلیــس آ

بــزرگ: 
ع  موضــو بــا  مقدماتــی  پرونــده  تشــکیل  بــا 
اول  شــعبه  دادیــار  دســتور  بــه  و  »کیف قاپــی« 
جهــت  پرونــده  تهــران،   34 ناحیــه  دادســرای 
گاهــی  آ پلیــس  ســوم  پایــگاه  اختیــار  در  رســیدگی 

گرفــت.  قــرار  بــزرگ  تهــران 
 اظهارات مالباخته: 

کی پرونــده پــس از حضــور در پایــگاه ســوم پلیــس  شــا
گاهــان  کارآ گاهــی تهــران بــزرگ در اظهاراتــش بــه  آ
گفــت: »در خیابــان بهــار شــیراز بــه صــورت پیــاده در 
کــب و ترک نشــین  ــا دو نفــر را کــه ب ــودم  ــردد ب حــال ت
قاپیــدن  بــه  اقــدام  موتورســیکلت  دســتگاه  یــک 
کیــف بنــده حــاوی مــدارک شناســایی، عابربانــک بــه 
کردنــد  گوشــی تلفــن همــراه  همــراه رمــز، دو دســتگاه 

ــدند.«  ــواری ش ــل مت و از مح
گروه سارقان:   شناسایی مخفیگاه اعضای 

ــان  گاه کارآ ــه  ــش ب ــه اظهارات ــده در ادام کی پرون ــا ش
گــران بــودن هــر دو دســتگاه  گفــت: »بــا توجــه بــه 
گوشــی تلفــن همراهــم، بــه توصیــه اعضــای خانــواده 
گوشــی های تلفــن  اقــدام بــه نصــب نرم افــزاری در 
ــزار  ــری از آن نرم اف ــا بهره گی ــه ب ک ــردم  ک ــود  ــراه خ هم
گوشــی  می تــوان در صــورت مفقــود شــدن یــا ســرقت 

ــرد.«  ک ــدا  ــی ها پی گوش ــق  ــل دقی ــراه، مح ــن هم تلف
گاهــان موفــق  کارآ  بــا توجــه بــه اظهــارات مالباختــه، 
بــه شناســایی ســاختمانی در خیابــان مفتــح جنوبــی 
نامحســوس  مراقبت هــای  و  تحقیقــات  بــا  شــدند؛ 
خانــه ای  محــل،  ایــن  کــه  شــد  مشــخص  پلیســی 
مجــردی و متعلــق بــه یکــی از مجرمــان ســابقه دار 
بــه نــام »احمــد . الــف« بــا بیــش از ده فقــره ســابقه 
محلــی  بــه  و  اجــاره  را  آن  کــه  اســت  دســتگیری 
بــرای تــردد مجرمــان ســابقه دار و به ویــژه اعضــای 
کــرده بــدل  خــود  ســرکردگی  بــه  ســارقان   گــروه 

 بود. 
گروه سارقان:  دستگیری تمامی اعضای 

نامحســوس  مراقبت هــای  انجــام  بــا  ســرانجام 
گاهــی  آ پلیــس  ســوم  پایــگاه  گاهــان  کارآ پلیســی، 
گــروه  ــا اطمینــان از حضــور تمامــی اعضــای  تهــران ب
ســارقان در محــل ماقات هایشــان در خیابــان مفتــح 
جنوبــی، عملیــات غافلگیرانــه ای بــا حضــور چندیــن 
گاهــی  آ ســوم  پایــگاه  گاهــان  کارآ از  عملیاتــی  تیــم 
و  خشــن  ســارقان  از  گــروه  ایــن  عضــو   11 و  انجــام 
گروهشــان )مجموعــا 8  حرفــه ای بــه همــراه ســرکرده 
مــرد بــه همــراه 3 متهــم زن( دســتگیر و در بازرســی 
کشــف مقادیــر زیــادی  از مخفیــگاه آن هــا، عــاوه بــر 
ــه  گوشــی های تلفــن همــراه مســروقه از جمل ــواع  از ان
کی  گوشــی تلفــن همــراه متعلــق بــه شــا دو دســتگاه 
پرونــده، چندیــن دســتگاه تبلــت، مــدارک هویتــی 
ــه  ــف زنان کی ــه،  ــف مردان کی ــراد،  ــایر اف ــه س ــق ب متعل
چندیــن  متهمــان  از  همچنیــن  شــد؛  کشــف   ... و 
قبضــه ســاح ســرد بــه همــراه یــک قبضــه اســلحه 
گــروه  ــا فشــنگ جنگــی متعلــق بــه ســرکرده  کمــری ب

کشــف شــد.  ســارقان نیــز 

حوادث سه شــــنـبه  28  اردیبهشت ماه  1395 ـــمـــاره 156 ســـــال دوم                ݡسݒ

جدول کلمات متقاطع - شماره 12
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

1- از خواننده های پاپ ایرانی - خزنده گزنده
2- تله - فرمانده - وسیله تمیزی
3-جاری - شخم - حرف همراهی

4- قبل از متل می آید - از شهر های زیبا و دیدنی 
استان گیالن با قدمت تاریخی بسیار - پیر نیست

5-جنس خشن - موفق - ابر زمینی - کیف انگلیسی
6- برترین دروازه بان تاریخ جهان با نام کوچک لئو - 

تک به تک
 7-لحظه و آن - سواره از حال او خبردار نیست 

- دورویی  
8-روز تازی - لوس - بینی عامیانه - مکان

9-آدم آهنی - زهرش معروف است - ریشه و اصل
10-از سوره های قرآن - واحدی در سطح - صفحه 

اینترنتی - خشکی
11- هنوز انگلیسی - برابر - داخل

12- لق - خوابی بین مرگ و زندگی - لباس شنا - فقیر
13-دلیری - بچه تازه به دنیا آمده

14-از وسایل نقلیه باری - استانی در ایران - توان
15- پیمان- مورچه - گریه

1-از بازیگران و کارگردانان طنزپرداز ایرانی - آغاز
2-ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث قائم الزاویه - تلفن 

همراه - گاه از نهاد بر می آید
3-گردن آویز قهرمانی - یکی از لبنیات - زیرک

4-غذای پرندگان - جام قهرمانی - چای انگلیسی - زراعت
5-مادر تازی - خودرو - پدر شعر نو

6-عمومی - از رسانه های عمومی
7- نت چهارم - دختری که کفش های بلورین معروفی 

الت موسیقی داشت - از آ
8- هم صدا - ساکت و بی صدا - جواب 6 ضربدر 5 

9-از حروف ندا- شیر تازی - روستا - کسی که نان می پزد 
10-حفاظ های چوبی خانه های روستایی - آهنگ - از ما 

بهتران
11- جدا - بیرون

12- خارپشت - رها و آزاد
13- من و تو - حرف انتخاب - نگاه کن

14- سرور - زور - عاقل و فهمیده
15 - قرص های دیوانه کننده - از اسامی خداوند

عمودیافقی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

حضــرت رســول اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( دربــاره  
احتــرام بــه جوانــان فرموده انــد: مــن بــه تمــام شــما مســلمانان 
توصیــه مــی کنــم کــه بــا جوانــان بــه نیکــی و بــا نیکــوکاری رفتــار 

کنیــد و شــخصیت آنــان را گرامــی و محتــرم بداریــد.
منبع: کتاب قریش، ص1

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

35   ْC

30   ْC

35   ْC

37   ْC

20   ْC

13   ْC

20   ْC

27   ْC

پاسخ جدول شماره 13 سودوکو

کــه خوابیــدن بــا دهــان باز بــه اندازه نوشــیدن  محققــان می گوینــد 
گازدار در زمــان قبــل از خــواب، بــه دندان هــا آســیب  نوشــابه های 
ــس  ــه نف ک ــت  ــن اس ــا ای ــدن دندان ه ــیب دی ــت آس ــاند. عل می رس
می شــود  دهــان  شــدن  خشــک  باعــث  دهــان،  راه  از  کشــیدن 
اســیدی  کتــری موثــر در  با کشــتن  را در  بــزاق  اثــر محافظتــی  و 
ــه افزایــش ســطح اســید  ــا توجــه ب ــرد. ب شــدن دهــان از بیــن می ب
در شــب ها، خوابیــدن بــا دهــان بــاز و تنفــس از راه دهــان هنــگام 
خــواب موجــب فرســایش و پوســیدگی دنــدان می شــود. محققــان 
بــه دندانپزشــکان در توضیــح علــت  یافتــه  ایــن  کــه  معتقدنــد 
ــاز می خوابنــد  ــا دهــان ب کــه ب افزایــش پوســیدگی دنــدان افــرادی 
کمــک می کنــد. از ســوی دیگــر، وضعیــت پوســیدگی دنــدان در 
دندان هــای  در  اغلــب  می خوابنــد،  بــاز  دهــان  بــا  کــه  افــرادی 
عقبــی بدتــر اســت کــه علــت آن خشــک تــر بــودن قســمت انتهایــی 
ــه قســمت جلویــی آن اســت. احتمــال تنفــس از  دهــان نســبت ب
طریــق دهــان در شــب ها در افــراد مبتــا بــه آســم و آپنــه انســدادی 
کــه  خــواب بیشــتر اســت. در شــرایط عــادی، ســطح pH دهــان 
انــدازه اســیدی یــا قلیایــی دهــان را نشــان می دهــد، در ســطح 
مجلــه  در  کــه  مطالعــه  ایــن  براســاس  امــا  اســت؛   7.7  خنثــی 
ــاز، ایــن  ــا دهــان ب Oral Rehabilitation منتشــر شــد، خوابیــدن ب
 6.6  pH بــا  یــک ســطح متوســط اســیدی  بــه  را  ســطح خنثــی 
کاهــش می دهــد. همچنیــن در برخــی افــراد ایــن ســطح اســیدی 
بــرای فرســایش مینــای دنــدان  کــه  افزایــش می یابــد  بــه 3.6 
کافــی اســت و شــبیه نوشــیدن نوشــابه گازدار قبــل از خــواب اســت.

از ســوی دیگــر، مــردان نســبت بــه زنــان بیشــتر احتمــال دارد کــه بــا 
کــه براســاس نتایــج یــک مطالعــه  دهــان بــاز بخوابنــد؛ بــه طــوری 

تقریبــا یــک ســوم از مــردان در هنــگام خــواب از طریــق دهــان 
نفــس می کشــند، امــا ایــن میــزان در زنــان تنهــا پنــج درصــد اســت.
گــو در نیوزیلنــد و همکارانــش  جــوآن چــوی، محقــق دانشــگاه اوتا
کــه بــه دنــدان وصــل  کردنــد  بــرای ایــن تحقیــق وســیله ای ابــداع 
می شــود و ســطح اســیدی دهــان را ثبــت و داده هــا را بــه یــک 
رایانــه منتقــل می کنــد. در ادامــه تحقیــق از 10 داوطلــب خواســته 
ــا مجبــور  گیــره بزننــد ت ــه بینــی خــود  کــه در هنــگام خــواب ب شــد 

شــوند شــب را بــا دهــان بــاز بخوابنــد.

و  تربیتــی  مســایل  کارشــناس 
مدیــر گروه روانشناســی دانشــگاه 
گفــت: اســتفاده  شــهید بهشــتی 
کــودکان   از روش پرخاشــگرانه، 
مــی  وســواس  بــه  مبتــا  را 
والدیــن  برخــی  کــه  چــرا  کنــد؛ 
بــه  بیانــی  آزادی  هیچ گونــه 
کــودکان نمی دهنــد و ایــن امــر بــه 

گــزارش  کــودکان منجــر مــی شــود. بــه  عــدم اعتمادبه نفــس 
کیمیــای وطــن، دکتــر ســیما فرودســی همزمــان بــا روز جهانــی 
کــه  خانــواده درســمینار »والدیــن ســالم، فرزنــدان موفــق« 
بــه همــت اداره انجمــن اولیــا و مربیــان آمــوزش و پــرورش 
هرمــزگان و بــا همــکاری شــرکت پاالیشــگاه نفــت بندرعبــاس 
کــرد:  در ســالن اجتماعــات ایــن پاالیشــگاه برگــزار شــد، بیــان 
ابزارهــای  و  روش هــا  از  بهره گیــری  نیازمنــد  فرزندپــروری 
کــه بــه دو شــیوه آمــوزش مســتقیم )کامــی( و  خاصــی اســت 
غیرمســتقیم )الگوها( میســر اســت. والدین، الگوی مستقیم 
رفتاری برای فرزندان هســتند و نگرانی، اســترس و اضطراب 
کــه معیارهــای درونــی فرزندپــروری   آن هــا درون فکنــی اســت 
را تشــکیل می دهــد. وی ادامــه داد: از آنجایــی کــه فرزنــدان با 
مشــاهده ایــن رفتارهــا خــود را بــا والدیــن هماهنــگ می کننــد 

بایــد توجــه خاصــی را بــه ایــن مهــم داشــته باشــیم.
گــروه روان شناســی دانشــگاه شــهید بهشــتی همچنیــن  مدیــر 
گفــت: در بحــث الگوهــا و روش هــای تربیتــی خانواده پژوهــی 
کــه دو مولفــه روش  روش هــای مختلفــی مــورد بحــث اســت 
تربیتــی والدیــن افراطــی و آســان گیر و والدیــن ســختگیر و 
خصمانــه مــورد توجــه اســت. بــه گفتــه وی: اســتفاده از روش 
کــه  کــودکان را مبتــا بــه وســواس می کنــد؛ چــرا  پرخاشــگرانه 
برخــی والدیــن هیچ گونــه آزادی بیانــی به کــودکان نمی دهند 
کــه ایــن امــر بــه عــدم اعتمادبه نفس کــودکان منجر می شــود.
ایــن کارشــناس مســایل تربیتــی همچنیــن گفت:نــوع تفســیر 
ــذا بایــد بحــث  کــودکان از رفتــار والدیــن بســیار مهــم اســت؛ ل

ــرار  ــم و ق ــج دهی ــواده تروی آزاد را درخان
نیســت درخانــواده دیکته کننــده همــه 

مســایل بــه فرزنــدان خــود باشــیم.
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
فرزنــدان  در  اعتمادبه نفــس  تقویــت 
اظهار کرد: تشــویق بــرای فرزندپروری 
نیــز بســیار مهــم اســت و یکــی از دالیــل 
موفقیــت افراد معروف اعتمادبه نفس 
کارشــناس مســایل تربیتــی درادامــه بــا اشــاره بــه  اســت. ایــن 
زمینه هــای موفقیــت تحصیلــی دانش آمــوزان خاطرنشــان 
گــر خــود پنــداره و تصویرازخــود و خــود ایده آلــی و نحــوه  کــرد: ا
باشــند  روال خوبــی  در  در خانــواده همــه  گرفتــن  تحویــل 
موفقیــت تحصیلــی و اعتمادبه نفــس دانــش آمــوزان را بــه 
دنبــال دارد.وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــه دنبــال 
مهارت آمــوزی بچــه هــا باشــیم و مهــارت نــه گفتــن را در آن هــا 
گفتــن آموزشــی  کــرد: مهــارت نــه  کنیــم، خاطرنشــان  تقویــت 
اســت، نــه موروثــی و بــا یادگیــری اتفــاق می افتــد. ایــن اســتاد 
دانشــگاه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ضمــن بررســی 
خانواده هــای موفــق بــه تبییــن شــاخص های آن پرداخــت 
گفــت: خانواده هــای موفــق، محبت کننده هــای متعــادل  و 
منطقــی و جــدی هســتند. وی ادامه داد: ســامت شــخصیت 
حــرف اول را می زنــد و انســان های شــکاک و دارای ســوء ظن 
کــرد:  توصیــه  خانواده هــا  بــه  فردوســی  نیســتند.  ســالم 
تجربیــات خوبــی را بــرای فرزنــدان خــود بســازند؛ چــرا کــه ایــن 
گــر  کــودکان علیــه وقایــع تاثیــر می گــذارد. ا تجــارب بــر تفســیر 
کنــار خطــای او بــه راحتــی نگذریــم  کــرد، از  فرزنــد مــا خطایــی 
کنیــم و اجــازه دهیــم  کارهــای بــد او بایــد ایســتادگی  و در برابــر 

رشــد در ســطوح مختلــف صــورت بگیــرد.
کــرد: هرکــس درخانــواده ملــزم بــه ایفــای  وی در پایــان بیــان 
 نقــش خــاص خــود اســت و مــادر، مدیــر امــور منــزل و پــدر 
نقــش امــور خانــواده رادارد و هــر یــک از والدیــن بایــد نقــش 

کنــد. ایســنا خــود را ایفــا 

هشدار به مادران باردار:

 صدای بلند 
به شنوایی جنین آسیب می رساند

اشــاره  بــا  ایــران  شنوایی شناســی  کنگــره  پانزدهمیــن  اجرایــی  دبیــر 
گفــت:  بــه اینکــه صــدای بلنــد بــه شــنوایی جنیــن آســیب می رســاند، 
کار می کننــد، شــدت صــدا نبایــد  کــه در محیط هــای صنعتــی  افــرادی 

کارشــان بیشــتر از 85 دســی بل باشــد. در محیــط 
کیمیــای وطــن، ســعید مایــری اظهــار داشــت: یکــی از  گــزارش  بــه 
کــه از 28  محورهــای اصلــی پانزدهمیــن کنگــره شنوایی شناســی ایــران 
ــا 31 اردیبهشــت ماه جــاری در هتــل المپیــک تهــران برگــزار می شــود  ت
بحــث تاثیــر صــدا بــر سیســتم شــنوایی انســان اســت؛ وقتــی صــدا بلندتــر 
از حــد عــادی باشــد، در طوالنی مــدت مــی توانــد بــه سیســتم شــنوایی 

آســیب بزنــد.
ــه  ــد ب ــز صــدا می توان ــاردار هســتند نی ــه ب ک ــی  ــرای مادران گفــت : ب  وی 
کــه جنیــن  ــد؛ قبــا تصــور می شــد  سیســتم شــنوایی جنیــن آســیب بزن
ج نیســت، امــا در حــال حاضــر و بــر اســاس  خیلــی متاثــر از صداهــای خــار
کــه در مواجهــه  کــه حتــی مــادری  آخریــن مطالعــات مشــخص شــده 
بــا صــدای بلنــد اســت هــم، ممکــن اســت سیســتم شــنوایی جنینــش 

آســیب ببینــد.
 دبیــر اجرایــی پانزدهمیــن کنگــره شنوایی شناســی ایــران اظهار داشــت: 
ــر در  گ ــارداری، ا ــر ب ــای آخ ــود در ماه ه ــه می ش ــاردار توصی ــادران ب ــه م ب
کمتــری را در مواجهــه  کار می کننــد، ســاعت  یــک محیــط صنعتــی 
کارشــان را طــوری تغییــر دهنــد  گیرنــد یــا بتواننــد نــوع  بــا صــدا قــرار 
اینکــه   بیــان  بــا  نباشــند. مایــری  بلنــد  بــا صــدای  مواجهــه  در  کــه 
بایــد بدانیــم  افــزود:   زیــادی دارد،  ایــن موضــوع اهمیــت  پیگیــری 
ــر اینکــه می توانــد زندگــی فــرد را  کم شــنوایی اتفــاق افتــد، عــاوه ب گــر  ا
ــرد در پــی داشــته باشــد،  ــرای ف ــگام را ب ــد و پیرگوشــی زودهن کن ــر  متأث
گرفتــه و تأثیــر  بســیاری از فرصت هــای شــغلی مناســب را هــم از فــرد 
کــه  جــدی بــر زندگــی او دارد. مایــری اظهــار داشــت: بــرای افــرادی 
کار می کننــد، شــدت صــدا نبایــد بیشــتر از 85  در محیط هــای صنعتــی 
کار  گــر بیشــتر از ایــن شــدت باشــد یــا بایــد ســاعت  دســی بل باشــد و ا
ــه  ــرد. البت ک ــم  ک ــدا را  ــدت ص ــه ش ــا اینک ــود ی ــاعت ش ــر از 8 س کمت ــرد  ف
کار می کننــد، ایــن  کــه در محیط هــای صنعتــی و نظامــی  کســانی  بــرای 
کــه  اســتانداردها وضــع شــده اســت؛ زیــرا شــغل ایــن افــراد طــوری اســت 

همیشــه در معــرض صــدا هســتند. فــارس

ضرر خوابیدن با دهان باز برای 
گازدار دندان ها به اندازه نوشابه های 

کودکان را مبتال به وسواس می کند استفاده از روش پرخاشگرانه، 

پرویز پرستو�ی در جشن اختتامیه رسیال»شهرزاد«:

دست حسن فتحی و یکایک آن ها�ی که در راه ساخت رسیال شهرزاد قدم برداشتند و زحمت کشیدند را می بوسم. در این رسیال هیچ شخصیت و یا بازیگر کوچک نبود و همه بزرگ بودند.

مم می شد که این رسیال های ماهواره ای در خانواده ها نفوذ کرده و موجب  این سخن را خطاب به صدا و سیما می گویم که سالها برای مبارزه با ماهواره تالش می کند. مدت ها بود که رسش

 آورده بودند؛ به 
گ

آسیب های فراوا�ن به آن ها شده بود؛ اما آقای حسن فتحی با ساخت رسیال شهرزاد کاری کرد که مردم به جای تماشای شبکه های جم رو به تماشای محصوالت شبکه نمایش خان�

ن دلیل هم من ی� از تماشاچیان پروپاقرص این رسیال بودم. عکس: مهدی جعفری هم�ی


