
                                 2 سخنگوی دولت: پس از برجام، 3 میلیارد و 418 میلیون دالر سرمایه خارجی وارد کشور شد 
2 برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در  استاندار اصفهان: طرح مبارزه با اراذل و اوباش از ابتدای خرداد ماه در اصفهان اجرا می شود
3 مدیر کل ورزش و جوانان یزد: خانه جوانان استان یزد  3 گردهمایی روابط عمومی های شهر خالق اصفهان  چهارمحال و بختیاری 
۵ ورود  ۴ دوره آموزش تخصصی خبرنگاری دفاع مقدس  ۴ گردش مالی 400 میلیاردی مخابرات اصفهان راه اندازی می شود 
7  گام بزرگ وزارت بهداشت در جهت ارتقای  ۶ »پیوند عضو«،  پشت میله های بیمه  بیرانوند و پایان عصر سوشا مکانی در پرسپولیس

7 نکاتی برای کاهش کمردرد در سفرهای جاده ای)1( سالمت دهان و دندان 
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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

 تحلیل وضعیت بازار 
فوالد جهان در فوالد مبارکه

کرد: رییس سابق شورای هماهنگی بانک ها عنوان 

 احتمال کاهش نرخ سود بانکی 
به 15 درصد

وزیر صنعت:

تولید ریل ملی در ذوب آهن 
ظرفیت بسیار زیادی است

هشدار درباره 18 میلیون 
کشور حاشیه نشین در 

کل اوقاف و امور خیریه اصفهان: مدیر 

سندهای معتبر و 
با ارزش دو موقوفه 

به نام اوقاف شد
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۶ خط قرمز روی اخالق

جانباز مدافع حرمی  که نماهنگ دیدار او با رهبر انقالب، رسانه ای شد

ابوکوثر: به جای 

انگشتر، از آقا
اذن جهاد خوا ستم

ناب ترین موهبت   

له
قا

رم
س و  نشاط  و  شادی  والدت ها،  ماه  شعبان، 

میهمانی   مهم ترین  به  ورود  بر  مقدمه ای 
ماه  این  شادی آفرین  روزهای  از  یکی  است. 

کبر  علی ا حضرت  والدت  سالروز  شعبان،  یازدهم 
سیرت  و  صورت  در  فرمودند  که  است  السالم  علیه 
علیه  اهلل  صلی  اعظم  پیامبر  به  فرد  شبیه ترین 
روز  روز،  این  مناسبت،  همین  به  بوده؛  آله  و 
فرصت  جا  همین  در  است.  شده  نامگذاری   جوان 
همه  به  را  بزرگ  عید  این  و  می شمریم  غنیمت  را 
مسلمانان به ویژه به جوانان عزیز تبریک و تهنیت 
ک  عرض می کنیم. جوانی، بهار عمر و فصل طربنا
روزگار  چون  زندگی  از  دوره ای  هیچ  است.  زندگی 
جوانی، سرسبز و خّرم نیست و هیچ انسانی همانند 
بسیاری  نیست.  پرانرژی  و  توانمند  جوانی،  زمان 
جوانی  سایه  در  فقط  کامیابی ها،  و  پیروزی ها  از 
امکان پذیر است و بسیاری از آرزوها و هدف ها فقط 

در فرصت جوانی دست یافتنی است. ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 تصویب برجام،  مرهون
 تالش نمایندگان مجلس است

علی عسکری رسما جانشین سرافراز شد

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

در صفحه )2( بخوانید۵
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ناب ترین موهبت              
ادامه از صفحه یک: 

ــیاری  ــاف بس ــه برخ ک ــت  ــی اس ــی فرصت جوان
در  یک بــار  تنهــا  دیگــر،  فرصت هــای  از 
بــه  چــون  و  می گیــرد  قــرار  همــه  اختیــار 
ــز امــکان تکــرار  ســرانجام خویــش برســد، هرگ
جوانــی«  »فرصــت  پــس  داشــت.   نخواهــد 
ناب تریــن  و  فرصت هــا  طایی تریــن 
نکتــه  ایــن  در  نمی تــوان  و  موهبت هاســت 
کــه هــدر دادن روزگاران خــوش  کــرد  تردیــد 
کــردن ایــن بهــار زندگانــی بــه  جوانــی و تبــاه 
خواهــد  کــم  مترا حســرتی  و  انبــوه  اندوهــی 
اقتضاهایــی  روزگار،  ایــن  امــا  انجامیــد. 
آن هــا  از  بخشــی  کــه  اقتضاهایــی  دارد؛ 
بــه  نیــز  بخشــی  و  برمی گــردد  جــوان  بــه 
هســتند.  تعامــل  در  جــوان  بــا  کــه  آن هــا 
»نازهــا«  برمی گــردد،  جــوان  بــه  کــه  آن هــا 
یعنــی  نازهــا،  اســت.  جوانــی  »نیازهــا«ی  و 
آراســتگی  شیک پوشــی،  »ســرزندگی، 
نیازهــا  و  و...؛  آرمان گرایــی  جمال گرایــی، 
دانش انــدوزی ع؛  تضــر و  عبــادت   یعنــی 

نفــس  تهذیــب  غرایــز،  تعدیــل  و  مهــار 
مســئولیت پذیری  مطالعــه،   ورزش، 

و ...  .
و  حســاس ترین  از  یکــی  جوانــی  دوران 
انســان  حیــات  طــول  در  دوران   مهم تریــن 
و دوران درخشــندگی و فــروغ زندگــی اوســت. 
و  قــدرت  از  اســتفاده  بــا  می توانــد  جــوان 
از عشــق و  نیــروی خــدادادی و روح سرشــار 
امیــد، شــور و هیجــان، سرنوشــت و آینده خود 
را رقــم بزنــد و بــه عالی تریــن و باشــکوه ترین 
ســمت  بــه  مســیرحرکتش  در  زندگــی  منــازل 

عبودیــت و ابدیــت دســت یابــد.
و  زیــاد  بســیار  اهتمــام  اســام  رو  همیــن  از 
را مهم تریــن  آن  و  دارد  بــه جوانــی  ویــژه ای 
آدمــی  زندگــی و عمــر  و اساســی ترین بخــش 
 می شــمارد و فرصــت مناســب بــرای دســتیابی 
کمــال و خوشــبختی دنیــا و آخــرت  بــه رشــد و 
امیرالمومنیــن  کــه  چنــان  می کنــد.  معرفــی 
علیه الســام در تفســیر آیــه شــریفه »َو اَل َتنــَس 
نیــا« )ســهم خــود را از دنیــا 

ّ
الُد ِمــَن  َنصیَبــَك 

می فرماینــد:  مکــن(،  فرامــوش 
و  جوانــی  فرصــت،  توانایــی،  »ســامتی 
آن هــا  بــا  تــا  مکــن،  فرامــوش  را  شــادابی ات 

آورى.« دســت  بــه  را  آخــرت 
الســام(  صادق)علیــه  امــام  حضــرت 

 : ینــد ما می فر
ــال  ــز در دو ح ــما را ج ــوان ش ــدارم ج ــت ن دوس
گــر  ا زیــرا  دانش آمــوز؛  یــا  دانشــمند  ببینــم: 
ــون  ــت و چ ــرده اس ک ــی  کوتاه ــد،  ــن نباش چنی
چــون ضایــع  و  گشــته  کنــد، ضایــع  کوتاهــی 
گناهــکار  چــون  و  باشــد  گناهــکار  گــردد، 
کــه محمــد را بــه حــق  باشــد، ســوگند بــه آن 

گیــرد.  جــاى  آتــش  در  برانگیخــت، 
امــام  کــه در زمــان ظهــور  آمــده اســت  نیــز  و 
الســام و حکومــت آن حضــرت  زمــان علیــه 
جایــگاه  از  و  دارنــد  مؤثــرى  نقــش  جوانــان 
کــه  ویــژه اى برخــوردار خواهنــد بــود؛ چنــان 
می فرماینــد:  الســام  علیــه  علــی  حضــرت 
جوانــان  )عــج(  مهــدى  امــام  یــاران  بیشــتر 

. هســتند
کــه در رکاب  و خوشــا بــه حــال آن جوانانــی 
ایــن حضــور  از  و  دارنــد  توفیــق حضــور  مــوال 

می شــود. نصیبشــان  لــذات  فــوق  لــذت 
امــام  از  مهــم  توصیــه  و  نکتــه  یــک  امــا  و 
ایــران  برومنــد  جوانــان  بــه  خمینــی)ره( 

: می ســا ا
ســرمایه های  و  اســام  عزیــزان  ای   ...  «
کــه خودیــت را از قلــب  کنیــد  ملــت، مجاهــده 
کــه هــر  خــود بزداییــد و بایــد بدانیــد و بدانیــم 
چــه هســت، اوســت و جلــوه جمــال او. جســم 
و جان و روح و روان همه از اوســت. بکوشــید 
تــا حجــاب خــودی را برداریــد و جمــال جمیــل 
کــه هــر  او، جــّل و عــا را ببینیــد؛ آن گاه اســت 
گواراســت  مشــکلی آســان و هــر رنــج و زحمتــی 
عســل از  شــیرین تر  او  راه  در  شــدن  فــدا   و 

گمــان آیــد. مبــادا  بلکــه باالتــر از هــر چیــز بــه 
دل  در  پیــروزی  و  جوانــی  و  شــجاعت  غــرور 
چیــز  همــه  آن،  آمــدن  بــا  کــه  یابــد  راه  شــما 
فروریــزد و طــاق و رواق آمــال در هــم شــکند.«   
مقــام معظــم رهبــری دربــاره اهمیــت دوران 
جوانــی می فرماینــد: جــوان در هــر جامعــه و 
گــر حرکــت  ا اســت.  کشــوری، محــور حرکــت 
جوانــان  باشــد،  سیاســی  قیــام  و  انقابــی 
گــر حرکــت  جلوتــر از دیگــران در صحنه انــد. ا
بــاز  باشــد،  فرهنگــی  حرکــت  یــا  ســازندگی 
آن هــا  دســت  و  دیگراننــد  از  جلوتــر  جوانــان 
در  حتــی  اســت.  دیگــران  دســت  از  کارآمدتــر 
ــت  ــه حرک ــم - از جمل ــی ه ــای اله ــت انبی حرک
ــز تــاش و  صــدر اســام - محــور حرکــت و مرک

بودنــد. جوانــان  تحــرک، 
از  زیــادی  گــروه  بــا  دیــدار  در  ســخنرانی 
مناســبت  بــه  دانش آمــوزان،  و  دانشــجویان 

1370/08/15 آبان مــاه،  ســیزدهم 

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رییس مجلس شورای اسالمی :

 تصویب برجام مرهون تالش 
نمایندگان مجلس است     

رییــس مجلــس شــورای اســامی  بــا بیــان اینکــه تصویــب 
کــرد  کــره را نهایــی  برجــام در مجلــس نتیجــه 3 ســال مذا
گفــت: تصویــب برجــام، جلــوی ســنگ اندازی های دشــمن 
کــه آن را مرهــون نماینــدگان مجلــس هســتیم.  گرفــت  را 

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از خانــه ملــت، علــی  گــزارش  بــه 
الریجانــی، رییــس مجلــس شــورای اســامی  بــا حضــور در 
جمــع خانــواده نماینــدگان مجلــس نهــم کــه در صحــن علنی 
مجلــس شــورای اســامی  برگــزار شــد، بــه ایــراد ســخنرانی 
گفــت: بســیاری از نماینــدگان مجلــس را از زمــان  پرداخــت و 

بعــد از انقــاب اســامی  می شناســم.
  رییــس مجلــس بــه بعضــی پیگیری هــای مهــم مجلــس 
بایــد  کار  و  کســب  فضــای  تســهیل  افــزود:  و  کــرد  اشــاره 
بــود؛  پیچیــده  بســیار  شــرایط  کــه  چــرا   پیگیــری می شــد؛ 
کشــیدند  از ایــن رو نماینــدگان در ایــن زمینــه زحمــت زیــادی 
گرفــت؛ از ســوی دیگــر  گونــی صــورت  گونا و نظارت هــای 
کاری  کــره  رســیدگی بــه مســئله هســته ای بعــد از 3 ســال مذا
کــه دشــمن  کــه بایــد در مجلــس نهایــی می شــد؛ چــرا  بــود 
کــرده بــود تــا مشــکاتی  ســال ها موضــوع هســته ای را بهانــه 

کشــور قــرار دهــد. را ســر راه 
پیگیــری  رونــد  ادامــه  بــر  کیــد  تا بــا  ادامــه  در  الریجانــی   
کــرد: بــا تصویــب برجــام  کنونــی عنــوان  برجــام در شــرایط 
ایــن  کــه  شــد  گرفتــه  دشــمن  ســنگ اندازی های  جلــوی 
 مــورد را مرهــون نماینــدگان مجلــس هســتیم و ایــن مــورد 
تصویــب  بــه  اجتماعــی  و  سیاســی  حــوزه  در  )برجــام(  را 
ــه شــرایط فعلــی منطقــه اشــاره  رســاندند. رییــس مجلــس ب
کــرد: منطقــه مــا هیــچ وقــت در تاریــخ 100ســاله خــود  و بیــان 
کنونــی قــرار نداشــت و هیــچ گاه مثــل حــال حاضــر  در شــرایط 
کانــون آتشفشــان های سیاســی و امنیتــی در منطقــه روشــن 
 نبــود؛ ابعــاد جریانات تروریســتی در منطقه دقــت نظر زیادی 
را می طلبــد؛ البتــه جمهــوری اســامی  ایــران در ایــن مســیر 
گفــت فقــط ایــران  کــرد و شــاید بتــوان  بــه درســتی راه را طــی 
کــه امیدواریم  کــه از اســتراتژی درســت برخــوردار اســت  اســت 

کــرده و بهبــود یابــد. بــا همیــن سیاســت شــرایط تغییــر 
الریجانــی در ادامــه بــا شــهادت به این مطلــب که نمایندگان 
مجلــس در تبعیــت از مقــام معظــم رهبــری عملکــرد درســتی 
کــرد: هــر جــا الزم بــود نماینــدگان بــرای  داشــتند، اذعــان 
کردنــد و تدابیــر ایشــان را در مســایل  حمایــت از رهبــری ورود 
کار بســتند و بــا درک درســت از شــرایط، بــرگ  بــه خوبــی بــه 
زرینــی را بــرای تاریــخ پارلمــان رقــم زدنــد؛ همچنیــن حمایــت 
از تفکــر رهبــر انقــاب و دســتورات ایشــان همــواره مدنظــر 

نماینــدگان قــرار داشــت.

وزیر خزانه داری آمریکا:

 مهم است که ایران بداند 
تحریم های غیرهسته ای پابرجاست

ــرد تحریم هــای  ک ــد  کی ــار دیگــر تا ــکا ب ــه داری آمری ــر خزان وزی
گــزارش  کان پابرجاســت. بــه  کمــا غیرهســته ای علیــه ایــران 
وزیــر  لــو«،  »جــک  فــارس،  خبرگــزاری  بیــن  الملــل  گــروه 
کــه تحریم هــای  کــرد  کیــد  خزانــه داری آمریــکا روز دوشــنبه تا
غیرهســته ای  بهانه هــای  بــه  ایــران  علیــه  وضع شــده 
جوئیــش  »آژانــس  گــزارش  بــه  هســتند.  پابرجــا  کان  کمــا
بــار  ایــن،  بــر  عــاوه  لــو«،  تلگــراف« )جی تــی ای(، »جــک 
تحریم هــای  رفــع  بــه  کشــورش  پایبنــدی  لــزوم  از  دیگــر 
کــه از تعهــدات واشــنگتن در »برجــام«  بانکــی علیــه ایــران 
ــه  ــاالنه »اتحادی ــس س کنفران ــو« در  گفــت. »ل اســت، ســخن 
ــام  ــد انج ــه بای ک ــی  ــران اقدامات ــرد: »ای ک ــان  ــرا« اذع ــد افت ض
کــه بــه  مــی داد را انجــام داده اســت؛ مــا هــم بایــد اقداماتــی 
هســته ای  تحریم هــای  رفــع  یعنــی  هســتیم،  متعهــد   آن 
کــه مــا بــه  را انجــام دهیــم.« وی افــزود: »ضــروری اســت 

کــه منظورمــان چــه بــوده اســت.« روشــنی بگوییــم 
اعــام  گذشــته  روزهــای  در  آمریــکا،  دولــت  مقام هــای 
ــا ایــران  ــه ب ــرای مبادل ــا توضیــح اقدامــات مجــاز ب ــد ب کرده ان
کــرد بانک هــای هراســان از انجــام مبادلــه  تــاش خواهنــد 
کشــور، طبــق مفــاد  بــا ایــران را بــه از ســرگیری تعامــل بــا ایــن 
کنــون بــه شکســت  کننــد. ایــن راهبــرد، تا »برجــام« تشــویق 
هفتــه  پنجشــنبه  آمریــکا  خارجــه  وزیــر  اســت.  انجامیــده 
ــزرگ اروپایــی در لنــدن  ــا مدیــران ارشــد 8 بانــک ب گذشــته ب
کــرد. واشــنگتن مدعــی اســت ایــن  پایتخــت انگلیــس دیــدار 
ــرای  ــه ایــن بانک هــا ب ــا هــدف اطمینــان خاطــر ب نشســت ب
گرفتــن مبادلــه بانکــی بــا ایــران انجــام شــده اســت.   از ســر 
بــا وجــود ایــن، بانک هــای اروپایــی، بعــد از دیــدار بــا »کــری« 
اظهــارات  کــه  کردنــد  اعــام  گانــه  جدا بیانیه هایــی  در 
ســرگیری  از  بــه  را  آن هــا  نتوانســته  آمریکایــی  دیپلمــات 
ــرد« کنــد. بانــک »اســتاندارد چارت ــران متقاعــد  ــا ای ــه ب  مبادل
کــه شــبکه  پنجشــنبه بعــد از نشســت لنــدن در بیانیــه ای 
مطابــق  گفــت:  کــرد،  منتشــر  را  آن   »CNN« خبــری 
و  پذیرفــت  نخواهــد  ایرانــی  مشــتری  هیــچ  گذشــته  روال 
کشــور  کنش هــای مالــی مربــوط بــه هیــچ فــردی از ایــن  ترا
انجــام نخواهــد داد. »دویچه بانــک« آلمــان هــم پنجشــنبه 
کان بــه  کمــا کــرد: »ایــن بانــک  در بیانیــه ای مشــابه اعــام 
کــردن مبــادالت مربــوط بــه ایــران ادامــه می دهــد.« محــدود 
نبــودن  کننــده  متقاعــد  دربــاره  دلیــل  واضح تریــن  امــا 
اظهــارات »کــری« را »اســتوارت لــوی«، مدیــر حقوقــی بانــک 
»اچ اس بی ســی« در مقالــه  جمعــه در وال  اســتریت  ژورنــال 
کــرد. وی دوگانگــی  در رویکردهــای واشــنگتن و بیــم و  بیــان 
امیدهــای همزمــان مقام هــای ایــن کشــور دربــاره از ســرگیری 
از  بانک هــا  را عامــل اصلــی دوری گزینــی  ایــران  بــا  رابطــه 
معامــات مربــوط بــه ایــران ذکــر می کنــد. »اســتوارت لــوی« بــا 
اشــاره بــه »ارزیابــی منفــی« وزارت دارایــی آمریــکا و »کارگــروه 
اقــدام مالــی« )نهــاد بین المللــی مبــارزه بــا پولشــویی( از بــازار 
کــه دولــت آمریــکا مکــررا دربــاره  ایــران، یــادآوری می کنــد 
تســلط ســپاه پاســداران انقــاب اســامی  بــر اقتصــاد ایــران 
کــه در نهایــت باعــث می شــوند  هشــدار می دهــد؛ عواملــی 
ترجیــح  را  ایــران  بــا  معاملــه  عــدم  اروپایــی  بانک هــای 
ســوالی  بــه  پاســخ  در  دوشــنبه  روز  لــو«،  »جــک  بدهنــد. 
کــه ایــران  گفــت: »مهــم اســت  دربــاره ایــن اظهــارات »لــوی« 
و  تروریســم  بهانــه  بــه  تحریم هــای وضع شــده  کــه  بدانــد 
کان پابرجــا  کمــا کرده ایــم،  کــه مــا تشــریح  ســایر موضوعاتــی 

هســتند.«

اخبار سیاسی

گفــت: دیگــران بــه مــن می گفتنــد  جانبــاز مدافــع حــرم 
کــه از آقــا انگشــتر، چفیــه یــا عبایشــان را بگیــر؛ امــا مــن بــا 
کنــون که دشــمن تبلیغ می کنــد فاطمیون  خــودم گفتــم ا
بــرای پــول بــه ســوریه می رونــد، از آقــا اذن جهــاد بگیــرم 

تــا بداننــد مــا بــرای چــه بــه ســوریه می رویــم.
گــزارش خبرگــزاری فــارس از مشــهد، حمیــد شــجاعی  بــه 
گذشــته نماهنــگ  کــه پنجشــنبه  جانبــاز مدافــع حــرم 
ــا  ــرم ب ــع ح ــر مداف ــای دیگ ــدار او و خانواده ه ــپ( دی )کلی
ــرادرش  ــه همــراه ب رهبــر انقــاب رســانه ای شــد، امــروز ب
لشــکر  رزمنده هــای  از  نیــز  او  کــه  شــجاعی  عنایــت 
ــان  ــارس خراس ــزاری ف ــر خبرگ ــه دفت ــت، ب ــون اس فاطمی
خبرگــزاری  ایــن  خبرنــگاران  میهمــان  و  آمــد  رضــوی 
کــه نــزد بچه هــای فاطمیــون بــه  بــود. حمیــد شــجاعی 
گفت وگــوی 2 ســاعته خــود  ابوکوثــر معــروف اســت، در 
بــا مــا، از چرایــی رفتنــش بــه ســوریه و آنچــه بــر او و دیگــر 
اســت  گذشــته  لشــکر ســرافزار فاطمیــون  رزمنده هــای 
مجروحیتــش  ماجــرای  همچنیــن  او  گفــت.   ســخن 
و اینکــه نزدیــک بــود بــه اســارت نیروهــای جبهــه النصره 
کــرد. حمیــد شــجاعی حتــی  در بیایــد را بــرای مــا تعریــف 
گفــت؛  کــه آن جــا می خوردنــد نیــز بــرای مــا  از غذاهایــی 
داشــتند  »وحشــت«  خورشــت  ظهرهــا  آن هــا  اینکــه 
اماراتــی  شــده   بســته بندی  غذاهــای  تروریســت ها   و 
ــش  ــت جان ــرم از قیم ــع ح ــاز مداف ــن جانب ــعودی. ای و س
گفــت؛ اینکــه چنــد دالر مــی ارزد تــا انســان  هــم بــرای مــا 
کــف دســتش بگــذارد و بــه چنــد  جانــش را این گونــه 

بــرود. قدمــی  تروریســت های جگرخــوار 
گفت وگــوی مــا بــا ابوکوثــر نیــز بــه دیــدار  لحظــات پایانــی 
بــا رهبــر معظــم انقــاب و حــس و حــال او در ایــن  او 
کوتاهــی از  دیــدار اختصــاص داشــت. در ادامــه، بخــش 

قســمت پایانــی ایــن مصاحبــه را می خوانیــد. مشــروح 
بــرادر  و  حــرم  مدافــع  جانبــاز  ایــن  بــا  مــا  گفت وگــوی 

بــه زودی منتشــر می شــود. او  رزمنــده 
فارس: از دیدار خود با رهبر انقالب بگویید

کــه بیــت  گفتنــد  شــجاعی: یــک روز بــه مــا زنــگ زدنــد و 
ــا بــه یکــی از هتل هــای اطــراف  رهبــری از مــا خواســته  ت
حــرم برویــم. اصــا نگفتنــد می خواهیــم بــا آقــا دیــدار 
کنیــم. مــن بــودم و مــادر و ســه نفــر از خواهرانــم. همســر 
و فرزنــدم در یــک ســفر زیارتــی بودنــد و نتوانســتند بــا مــا 
همــراه شــوند. ســر و وضــع درســتی هــم نداشــتم. همــه 
لباس هایــم در منطقــه جــا مانــده بــود. وقتــی داخــل 
گفتنــد بایــد برویــم حــرم. بــه ایســت و  هتــل شــدیم، 
کــه رســیدیم یکــی از بچه هــای خودمــان  بازرســی حــرم 
ــرادر  گفتــم: خــوب ب ــا.  ــدار آق کــه داریــم میریــم دی گفــت 
درســت تر  را  وضعــم  و  ســر  تــا  می گفتــی  الاقــل  مــن، 

می کــردم!
کردنــد. عصایــم   رفتیــم جلــو و اول هــم از مــن بازرســی 
مــا  شــانس  البتــه  گرفتنــد.  بعــد  امــا  دادنــد،  ابتــدا  را 
آسانســور بــود. رفتیــم بــاال. وقــت نمــاز بــود. حضــرت 
آقــا آمدنــد. مــا در ردیــف دوم ایســتادیم و بــه ایشــان 
کردیــم. بعــد جلســه ســخنرانی شــروع شــد. آقــا  اقتــدا 
کردنــد و همــان حیــن  صحبت هــای خودشــان را شــروع 

کــه نــام مــن را خواندنــد. بــود 
فارس: فکر می کردید اسم شما را صدا بزنند؟

شــجاعی: نــه؛ هیــچ برنامــه  ای هــم بــرای لحظــه مواجــه 
کــه رســم شــده  شــدن بــا ایشــان نداشــتم. فقــط چیــزی 
کــه از آقــا  بــود و دیگــران هــم بــه مــا می گفتنــد ایــن بــود 
گفتــم  انگشــتر، چفیــه یــا عبایشــان را بگیــر؛ امــا بــا خــودم 
حــاال کــه اســم مــرا صــدا زدنــد، بــروم بــه جــای ایــن  چیزها 
رســانه های  در  همــه  ایــن  بگیــرم.  جهــاد  اذن  آقــا  از 

کــه فاطمیــون بــرای پــول بــه  دشــمن تبلیــغ می کننــد 
اذن جهــاد  کــه  اســت  ســوریه می رونــد، حــاال وقتــش 
بگیــرم تــا بداننــد مــا بــرای چــه بــه ســوریه می رویــم و 

دیگــر از ایــن حرف هــا نزننــد.
محافــظ عصایــم را گرفتــه بــود و مــن از دســت او ناراحــت 
گفتــم  بگیــرد،  را  بغلــم  زیــر  آمــد  کــه  محافــظ  بــودم. 
کنــی! ایــن یــک قــدم را بــا یــک پــا  نمی خواهــد لطــف 
ــا ســر هــم شــده مــی روم. بنــده خــدا هیچــی  ــه هیــچ ب ک
نگفــت. همین طــور یــک پــا و لی لی کنــان خــودم را بــه 
حضــرت آقــا رســاندم. حضــرت آقــا رویــم را بوســیدند. 
الزهــرا.  و  نبــل  گفتــم:  کجــا مجــروح شــدی؟  گفتنــد: 
گفتنــد: پــس بگــذار یــک بــار دیگــر هــم رویــت را ببوســم.
گرفتــه بودنــد و رهــا نمی کردنــد.  آقــا هــم دســت مــن را 
و  بــود  گرفتــه  را  آرنجــم  طــرف  آن  از  هــم  محافــظ 
ــور آرام  ــم. همین ط کن ــا  ــتم را ره ــا دس ــه مث ک ــید  می کش
کــردم؛ گفتــم: واال حضرت، آقا دســتم  برگشــتم نگاهــش 
کــه آقــا نگاهــی بــه او انداختنــد و بنــده  را رهــا نمی کننــد 
خــدا عقــب رفــت. همین طــور تــا آخــر دســتم در دســت آقــا 
گفتــم:  گفتنــد: وضعیــت پایــت چطــور اســت؟  بــود. آقــا 
گفتــم: مــن فقــط یــک  خــوب اســت خــدا رو شــکر. بعــد 
کنیــد  درخواســت دارم از شــما و اینکــه مــادرم را راضــی 
گفتنــد: نــه  کــه  دوبــاره پایــم خــوب شــد بــه جبهــه بــروم 
گفــت:  مــن نمی گویــم! یــک نفــر از جمعیــت صــدا زد و 
آقــای شــجاعی پــدرش شــهید شــده و بــرادرش هــم االن 
در منطقــه اســت. آقــا وقتــی متوجه شــرایط شــدند دوباره 
گفتنــد: نــه مــن نمی گویــم. همیــن که مــا توانســتیم رهبر 
تمــام مســلمین جهــان را ببینیــم و ایشــان نیــز صبــر کننــد 
کننــد، خیلــی باعــث  گــوش  و بــا لبخنــد بــه ســخنان مــا 

افتخــار مــا افغانســتانی ها بــود.

جانباز مدافع حرمی  که نماهنگ دیدار او با رهبر انقالب رسانه ای شد

ابوکوثر:بهجایانگشتر،ازآقااذنجهادخواستم

محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولــت در نشســت خبــری ایــن 
کــرد: نزدیــک بــه 3 میلیــارد و  هفتــه خــود بــرای خبرنــگاران تشــریح 
کشــور شــده  418 میلیــون دالر ســرمایه خارجــی پــس از برجــام وارد 
کــه بــه ســرمایه گذاری 41 طــرح در اســتانهای مختلــف منجــر شــده 
ــوه  ــخنگوی ق ــت، س ــانی دول ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای گ ــه  ــت. ب اس
کــرد  گفــت: هیئــت دولــت مصــوب  مجریــه در ابتــدای ســخنانش 
200 هــزار مســکن روســتایی احــداث شــود. بانــک مرکــزی بــرای 
کشــور، بــه هــر واحــد  ســاخت 120 هــزار واحــد مســکونی در همــه 
بــا ســود 5 درصــد اختصــاص می دهــد؛  18 میلیــون تومــان وام 

همچنیــن بــرای 80 هــزار واحــد مســکونی در روســتاهای مــرزی، بــه 
ازای هــر واحــد مســکونی، 20 میلیــون تومــان وام بــا ســود 5 درصــد 

اعطــا خواهــد شــد.
گفــت: بعــد از برجــام 3 میلیــارد و 418 میلیــون دالر  وی در ادامــه 
کــه در 41 طــرح در اســتان های مختلــف  کشــور شــده  ســرمایه وارد 

ســرمایه گذاری شــده اســت.
پیگیر استرداد 2 میلیارد دالر بانک مرکزی از آمریکا هستیم

نوبخــت دربــاره حکــم غیرقانونــی دادگاه آمریــکا در توقیــف دارایــی 
کــم مــا  گفــت: محا کشــور  2 میلیــارد دالری بانــک مرکــزی در آن 

نیــز ده هــا میلیــارد دالر حکــم بــرای توقیــف امــوال آمریــکا صــادر 
کارگــروه  کرده انــد و مــا پیگیــر اجــرای ایــن احــکام هســتیم. بیانیــه 
ویــژه رســیدگی بــه امــوال ارزی جمهــوری اســامی  بــه تفصیــل شــرح 
کــه چگونــه می تــوان اســترداد مبلــغ 2 میلیــاردی و قصورهــای  داد 
کار دولــت اســت.  کــرد. ایــن موضــوع در دســتور  داخلــی را پیگیــری 

منتظر گزارش نهایی بازداشت تروریست ها باشید
نوبخــت درخصــوص بازداشــت یکــی از تروریســت های وابســته بــه 
ــزب  ــاختمان ح ــذاری در س ــوص بمب گ ــان در خص ــک منافق گروه
جمهــوری اســامی  گفــت: اینکــه وزارت اطاعــات در ایــن ارتبــاط 

ــوده، جــزو وظایــف اداری و ســازمان ایــن دســتگاه اســت.  فعــال ب
گاهــی تقســیم ماموریتــی صــورت می گیــرد و مثــا ناجــا یــا  منتهــی 

گزارش هــا را بیــان می کننــد.  کشــور  وزارت 

گفــت:  جیرفــت  انتظامــی  شهرســتان  فرماندهــی  فتــا  پلیــس  رییــس 
نوجوانــان و  جوانــان  بــرای  ناامــن  مکانــی  اجتماعــی   شــبکه های 

 است. 
کویــر  گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری دانشــجویان ایران)ایســنا( منطقــه  بــه 
دخترانــه  دبیرســتان  دانش آمــوزان  جمــع  در  نجــارزاده  »محمدرضــا 
شــبکه های  در  کــه  افــرادی  بیشــترین  کــرد:  اظهــار  جیرفــت  زینبیــه 
کــه  هســتند  جوانــان  و  نوجوانــان  می شــوند  آســیب  دچــار  اجتماعــی 
دیگــران  بــه  نســبت  بیشــتری  آســیب پذیری  دختــران  میــان  ایــن   در 

دارند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افتــادن در دام ایــن شــبکه ها می توانــد هزینه هــا 
این جــا  افــزود:  باشــد،  داشــته  پــی  در  افــراد  بــرای  را  زیــادی  مشــکات  و 
کاربــران را می طلبــد تــا در دام چنیــن شــبکه هایی  هوشــیاری بیــش از پیــش 

گرفتــار نشــوند. 

و  نوجویــی  بــه  میــل  قبیــل  از  دالیلــی  بــه  افــراد  داد:  ادامــه  نجــارزاده 
بــا  ارتبــاط  حفــظ  خودشــیفتگی،  و  محبوبیــت  بــه  میــل  هیجان خواهــی، 
بیرونــی آور  تنــش  محرک هــای  از  فــرار  بــرای  تنهایــی،  عیــن  در   دیگــران 

قابــل احتــرام بــودن بــا اســتفاده از پوشــش هویــت دوم، چشــم و هم چشــمی  
کامــل بــه محیــط شــبکه های اجتماعــی بــه عضویــت  غ از اشــراف  و ... فــار

ــد.  ــبکه ها درمی آین ــن ش ای
از  جدایــی  می رســد  نظــر  بــه  کــرد:  بیــان  انتظامی همچنیــن  مقــام  ایــن 
ممکــن  غیــر  کنونــی  شــرایط  در  مجــازی  فضــای  و  اجتماعــی  شــبکه های 
ایــن شــبکه ها  بــا  بــرای ســازگاری  را  راهکارهایــی  بایــد  نتیجــه  اســت؛ در 
کــرد و هــم از آســیب ها  کــه هــم بتــوان از مزیت هــای آن اســتفاده  ارایــه داد 

و تهدیــدات آن در امــان بــود.
تمــام  بــه  خــود  نرم افزارهــا،  ایــن  ســازنده های  گفتــه  طبــق  افــزود:  وی 
در  کاربــران  تماس هــای  ایمیــل،  آدرس  جملــه  از  افــراد  اطاعــات 

شــدن  کمرنــگ  موجــب  امــر  ایــن  کــه  دارنــد  دسترســی   ... و  اســکایپ 
اســت؛  شــده  مجــازی  فضــای  در  خصوصــی  حریــم  نــام  مفهومــی  بــه 
شــبکه های  در  می رســد  ذهنتــان  بــه  کــه  را  چیــزی  هــر  گــر  ا بنابرایــن 
تنهــا  کــه  بایــد بدانیــد  ک بگذاریــد  اشــترا بــه  کاربــران  بــا دیگــر  اجتماعــی 
دام  بــه  راحت تــر  را  شــما  کــه  کرده ایــد  کمــک  اجتماعــی  شــبکه های   بــه 

بیندازند. 
انتظامــی   فرماندهــی  اطاعــات  تبــادل  و  تولیــد  فضــای  پلیــس  رییــس 
خصوصــی  حریــم  حفــظ  بــرای  گفــت:  پایــان  در  جیرفــت  شهرســتان 
حریــم  خــود  بایــد  ابتــدا  کاربــر  هــر  اجتماعــی،  شــبکه های  در 
حریــم  بــرای  کاربــر  چنانچــه  کنــد؛  رعایــت  را  خویــش  خصوصــی 
داشــته  توقــع  نبایــد  نشــود،  قایــل  ارزش  خــود  خصوصــی  و  شــخصی 
قایــل  وی  خصوصــی  حریــم  بــرای  ارزشــی  دیگــر  کاربــران   باشــد 

شوند.

شبکه های اجتماعی، مکانی ناامن برای جوانان و نوجوانان 

کمیســیون فرهنگــی مجلــس در نشســتی خبــری  رییــس 
از دســتگاه های قضایــی و اطاعــات و امنیتــی درخواســت 
کــرد تــا موضــوع دیــدار فائــزه  هاشــمی را  بــا یکــی از ســرکردگان 

کننــد.  بهائیــت در ایــران پیگیــری 
کیمیــای وطــن، حجــت  االســام احمــد ســالک  گــزارش  ــه  ب
در نشســت خبــری در حاشــیه جلســه علنــی مجلــس دربــاره 
گفــت:  دیــدار فائــزه  هاشــمی با ســرکرده بهائیــت در ایــران 
و  انگلیــس  ســرویس های  دســت پرورده  بهائیــت  فرقــه 
کشــور دنیــا اجــرا  آمریکاســت و آن هــا ایــن جریــان را در چنــد 
کرده انــد کــه در ایــران بــه نــام بهائیــت ســامان یافــت و شــکل 

گرفــت.
 وی افــزود: جریــان بهائیــت در ایــران شــبکه جمــع آوری 
اطاعــات بــرای موســاد اســراییل اســت و ایــن جریــان دقیقــا 

خواســته های اســراییل را انجــام می دهــد. 
در  کــه  کــرده  فائــزه  هاشــمی اعام  کــرد:  اظهــار  ســالک 
راســتای حقــوق بشــر نشســت داشــته و چیــز دیگــری نیســت؛ 
ــوق  ــور حق کش ــل  ــا در داخ ــه آی ک ــود  ح می ش ــر ــوال مط ــا س ام
انســان ها در ســایه جنایــت آمریــکا، اســراییل و جریانــات 
اروپایــی از بیــن نرفتــه اســت؟ چــرا از خانواده هــای شــهدا و 

ایثارگــران دفــاع نمی کنــد؟
 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا بیــان اینکــه بایــد 
گفــت: یــک  جریــان پشــت پرده ایــن مســئله روشــن شــود، 
ــرار شــده  ــا اســراییل برق ــا واســطه بهائیــت ب ــوع ارتباطــی ب ن
و ایــن مطلــب بســیار حســاس اســت و بــرای مــردم مــا قابــل 
تحمــل نیســت؛ لــذا بایــد پشــت پرده آن بــرای مــردم روشــن 

شــود.
کــرد:  کمیســیون فرهنگــی مجلــس در ادامــه بیــان   رییــس 
گودمــن بــا تعــدادی از طریــق عنصــر  خــرداد ســال 94 آقــای 
کشــور شــدند و در  ســازمان ســیای آمریــکا بــا ترفنــدی وارد 
کــه می دهنــد  گزارشــی  دانشــگاه ها ســخنرانی می کننــد و 
ــرد؛ البتــه ایــن  ــرار می گی ــکا ق مــورد توجــه ســازمان ســیا آمری
کشــور هــم قــرار  اتفــاق مــورد توجــه دســتگاه های اطاعاتــی 

داشــته اســت.
کــرد:  اظهــار  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  ســالک    
از اســاتید و دانشــجویان انقابــی دانشــگاه آزاد هــم خواســته 
کننــد و اجــازه  کــه نســبت بــه این هــا اعــام برائــت  می شــود 
ورود بــه دانشــگاه را بــه آن هــا ندهنــد؛ زیــرا دانشــگاه آزاد 
ک تــر از ایــن مســایل اســت و ایــن مســئله را بایــد  نامــش پا

کنــد. از ریاســت ایــن دانشــگاه  دانشــگاه آزاد جــدا پیگیــری 
ــا  ــد. م ــه بگیرن ــز می خواهــم تصمیــم جــدی در ایــن زمین نی

ــیم. ــاهد باش ــرات را ش ــوع تفک ــن ن ــم ای نمی توانی
کــرد: از   نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس همچیــن بیــان 
کــه ایــن موضــوع را  دســتگاه های قضایــی هــم می خواهیــم 
پیگیــری کننــد و پشــت پرده ایــن مســایل بــرای مردم روشــن 
کــه مقابــل جمهــوری اســامی  کســانی  شــود؛ زیــرا دفــاع از 
 ایــران ایســتاده اند یــک نــوع جــرم بــوده و قــوه قضاییــه بایــد 
ــوق  ــاع از حق ــا دف ــود و ب ــه ش ــرم وارد صحن ــن ج ــاس ای براس

مــردم قضــاوت عادالنــه ای داشــته باشــد.
کــرد: ایــن نــوع حرکت هــا آب ریختــن بــه   ســالک اظهــار 
فائزه هاشــمی  بــا  صحبــت  وقتــی  اســت.  دشــمن  آســیاب 
ماهــواره   348 از  بیــش  می گیــرد،  صــورت  بهائیــت  راس 
کامــل بــر علیــه جمهــوری اســامی  بیــن  المللــی سوءاســتفاده 
زاویــه  نبایــد  کــه  می شــود  نگــران  آدم  و  می کننــد   ایــران 
اصلــی بــا والیــت و رهبــری و نظــام داشــته باشــند؛ لــذا از قــوه 
قضاییــه، دانشــگاه آزاد و دســتگاه های اطاعاتــی و امنیتــی 
کــه رســالت خــود را براســاس قانــون  درخواســت می شــود 

انجــام دهنــد.

کرد: ح  سالک در جمع خبرنگاران مطر

کنند دستگاه های قضایی باید مسئله دیدار فائزه  هاشمی را  با سرکرده بهائیت پیگیری 

ح اجرایی می شود.  گفت: از ابتدای خرداد ماه این طر استاندار اصفهان از عزم جدی نیروی انتظامی  برای مبارزه همه جانبه با اراذل و اوباش با تائید شورای تامین استان اصفهان از ابتدای خرداد ماه خبر داد و 
کامــل دســتگاه های قضایــی  کل روابــط عمومــی  اســتانداری اصفهــان، رســول زرگرپــور در جلســه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان اصفهــان از عــزم جــدی نیــروی انتظامــی  و حمایــت  کیمیــای وطــن، بــه نقــل از اداره   گــزارش  بــه 

ح اجرایــی می شــود. بــا تاییــد شــورای تامیــن اســتان بــرای مبــارزه جــدی و همه جانبــه بــا اراذل و اوبــاش درجــه یــک در ســطح اســتان خبــر داد و اظهــار داشــت: از ابتــدای خرداد مــاه ایــن طــر
کــزی بــرای امنیــت اخاقــی و توصیه هــای  ح بــا قــوت ادامــه می یابــد و در ســطح اســتان، مرا کاهــش جرایــم اجــرا می شــود، افــزود: اجــرای طــر ح بــا هــدف حفــظ امنیــت اجتماعــی، حفاظــت از نوامیــس مــردم و   وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــر

ارشــادی ایجــاد می شــود.
کرد: با توجه به وضعیت آسیب های اجتماعی، عزم جدی نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر می تواند بسیار موثر و تعیین کننده باشد.  استاندار اصفهان بیان 

کــرد: شــهرداری اصفهــان بر اســاس مصوبــه موجــود در زمینــه هزینه کــرد 10 درصــد بودجــه فرهنگــی ایــن نهــاد بــه امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر   وی بــه بهره منــدی از ظرفیــت شــهرداری ها و خیــران در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر اشــاره و تصریــح 
گــزارش می دهــد. در جلســه آتــی 

استاندار اصفهان: 

ح مبارزه با اراذل و اوباش از ابتدای خرداد ماه در اصفهان اجرا می شود  طر

سخنگوی دولت: 

کشور شد  پس از برجام، 3 میلیارد و 418 میلیون دالر سرمایه خارجی وارد 

حتما بخوانید!
مهم است که ایران بداند تحریم های... چهارشنبـــــه  29 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 157 ســـــال دوم       ݡسݒ
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گردهمایی روابط عمومی های 
شهر خالق اصفهان

گرامیداشــت روز روابــط عمومــی و ارتباطــات  بــه مناســبت 
خــاق  شــهر  عمومی هــای  روابــط  بــزرگ  گردهمایــی 
اصفهــان بــه همــت روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان در 
ــاغ ابریشــم( برگــزار شــد. در ایــن  اردوگاه شــهید بهشــتی )ب
ــه دعــوت  ــار ب ــرای نخســتین ب ــه ب ک گردهمایــی صمیمــی 
روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد، شــهردار بــه 
همــراه رییــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر اصفهــان و 
کارکنــان روابــط عمومی هــای  حــدود 200 نفــر از مدیــران و 
در  اصفهــان  شــهر  مختلــف  دســتگاه های  و  اداره هــا 
شــهرداری  عمومــی  روابــط  مدیــر  داشــتند.  حضــور  آن 
در  گفــت: می توانیــم  گردهمایــی  ایــن  دربــاره  اصفهــان 
برنامه هایــی  چنیــن  بیشــتر  چــه  هــر  برگــزاری  بــا  آینــده 
اصفهــان  شــهر  دغدغــه  کــه  موضوعاتــی  همچنیــن  و 
یکدیگــر  ظرفیت هــای  از  مختلــف  زمان هــای  در  اســت 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نباتی نــژاد  کنیــم. هــادی  اســتفاده 
بیشــتر روابــط عمومی هــای اســتان بــه صــورت جزیــره ای 
کــه  کــرد: ایــن در حالــی اســت  عمــل می کننــد، تصریــح 
عمومــی  روابــط  مجموعــه  در  بســیاری  ظرفیت هــای 
بهبــود  راســتای  در  آن هــا  از  می توانیــم  کــه  دارد  وجــود 
کنیــم.  کارهــا و پیشــبرد اهــداف بــه طــور مشــترک اســتفاده 
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: در 
شــهرداری و ســایر ارگان هــا، ظرفیت هــای بســیار مختلفــی 
ــد در اختیــار مجموعــه  کــه ایــن ظرفیت هــا بای وجــود دارد 
روابــط عمومــی قــرار بگیــرد تــا مدیــران بتواننــد بــا اســتفاده 
از آن هــا رســالت های ســازمان های متبــوع خــود را پیــش 
کــرد: ظرفیت هــای موجــود شــهرداری  کیــد  ببرنــد. وی تا
ارگان هــا  و  نهادهــا  ســایر  اختیــار  در  می توانــد   اصفهــان 

در حوزه های مختلف قرار بگیرد.

مشوق های صادراتی برای لبنیات
کــه دامــداران ماه هاســت بــه پاییــن بــودن  در شــرایطی 
ــع لبنــی معتــرض  ــد شــیر خــام و بدعهــدی صنای خ خری ــر ن
کلیــات  کشــاورزی از تصویــب  هســتند، معــاون وزیــر جهــاد 
ح حمایتــی از دامــداران در قالــب مشــوق های صادراتــی  طــر
بــرای لبنیــات بــرای از ســرگیری خریــد تضمینــی شــیر خــام 
خبــر داد. حســن رکنــی در حاشــیه نشســت بــا دامــداران 
در  تولیدشــده  لبنیــات  از  بخشــی  ســاالنه  کــرد:  اظهــار 
گذشــته بــه حــدود 600  کــه ســال  کشــور صــادر می شــود 
ــزار  ــدود 41 ه ــه ح ــون ب کن ــال تا ــدای امس ــن و از ابت ــزار ت ه
تــن رســیده اســت؛ امــا درصددیــم در قالــب برنامــه ششــم 
توســعه، افزایــش تولیــد را در واحدهــای دامداری متناســب 
کنیــم.  کشــور برنامه ریــزی  بــا افزایــش ســرانه مصــرف در 
وی افــزود: در ایــن راســتا بــرای تحریــک تقاضــا در بــازار 
داخلــی و خارجــی، مشــوق های صادراتــی بــرای صنایــع 
کلیــات آن در دولــت  کــه  گرفتــه شــده اســت  لبنــی در نظــر 
گرفتــه و علی رغــم محدودیت هــای  مــورد پذیــرش قــرار 
منابــع مالــی بــر ایــن اســاس بخشــی از مــازاد تولیــد شــیر 
گرفتــه  خــام دامــداران بــا مشــوق های صادراتــی در نظــر 
شــده، صــادر خواهــد شــد و میــزان صــادرات افزایــش پیــدا 

ــرد. ک ــد  خواه

 تیر خالص به بومی سازی

 صنعت برق
مناقصــات  کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر  خصوصــی  بخــش 
وزارت نیــرو بــرای جــذب ســرمایه گذار بــه نوعــی واردات 
گــر وزارتخانــه بــرای ایجــاد 312 پســت  تبدیــل شــده و ا
بــه  خــاص  تیــر  نکنــد،  حمایــت  خصوصــی  بخــش  از 
کاهــی، رییــس  بومی ســازی صنعــت بــرق زده می شــود. 
ــه پــروژه ایجــاد 312  ــا اشــاره ب ــرق، ب ســندیکای صنعــت ب
گفــت: ایــن پروژه هــا بــا ایــن  پســت از ســوی وزارت نیــرو 
مکانیزم هــای تعریــف شــده، ســرمایه گذاری بــه حســاب 
ــس و واردات  ــز فاینان ــزی ج ــن چی ــاد م ــه اعتق ــد و ب  نمی آی

نیست.
 وی بــا بیــان اینکــه ایــن فاینانس هــا ازطریــق شــرکت های 
خارجــی و بــه صــورت واردات انجــام می شــود، ادامــه داد: 
در  کــه  بــود  چیــزی  آن  واقعــی  خارجــی  ســرمایه گذاری 
گرفــت. رییــس  دهــه 60 و 70 توســط وزارت نیــرو صــورت 
کــرد: در آن زمــان وزارت  ســندیکای صنعــت بــرق تصریــح 
بــا مشــارکت  تــا شــرکت های خارجــی  نیــرو موجــب شــد 
و  دهنــد  انجــام  را  خــود  فعالیــت  ایرانــی  شــرکت های 
 همیــن مســئله نیــز باعــث انتقــال تکنولــوژی بــه ایــران

 شد.

اخبار کوتاه

    هــر چنــد نــرخ رشــد جمعیــت در کشــور مــا بــه نســبت 
سرویس اقتصاد
بردیا عباس زاده 

کاهــش داشــته اســت، امــا بــا همیــن  دهــه قبــل 
کشــور نیــاز بــه خانه هــای جدیــد یــا حتــی شــهرک ها و  میــزان رشــد نیــز 
کــه در دولــت قبــل پایه ریــزی  شــهرهای جدیــد دارد. یکــی از روش هایــی 

شد، احداث مسکن مهر بود.
گانــه در حاشــیه   مســکن های مهــر قــرار بــود یــا بــه صــورت شــهرهای جدا
شــهرهای  حاشــیه  در  شــهرک هایی  صــورت  بــه  یــا  بــزرگ  شــهرهای 
کم درآمــد و رو بــه رشــد جدیــد ایــران را در خــود  کوچک تــر، جمعیــت 
جــای دهــد. اینکــه ایــن طــرح تــا چــه انــدازه موفــق یــا ناموفــق بــود، 
گــزارش قصــد داریــم توســعه  گــزارش مــا نیســت. مــا در ایــن  موضــوع 
بررســی گــذرا  بــه صورتــی  را  آن  و مشــکات  مزایــا  و   شــهرهای جدیــد 

 کنیم.
  17 شهر جدید

کــه قــرار اســت تــا 5 ســال آینــده جمعیــت 2.5 میلیــون  17 شــهر جدیــد 
نداشــتن  همچــون  مشــکاتی  بــا  دهنــد  جــای  خــود  در  را  نفــری 
زیرســاخت و عــدم تمایــل اقشــار متوســط و بــاال بــرای حضــور در ایــن 
شــهرها مواجــه اســت. شــهرهای اندیشــه پردیــس، پرنــد، هشــتگرد، 
بهارســتان، فوالدشــهر، مجلســی صــدرا، ســهند، گلبهــار، بینالود، رامشــار، 
علــوی، 17 شــهر جدیــد  و  رامیــن شیرین شــهر، مهاجــران  عالی شــهر، 
ــرداری رســیدند و بعضــی دیگــر در مراحــل  ــه بهره ب کــه بعضــی ب هســتند 
 ســاخت قــرار دارنــد. همچنیــن 8 شــهر جدیــد دیگــر در مرحلــه  مطالعــات

 هستند.
 مجاورت با شهرهای مادر

کنــار شــهرهای مــادر احــداث شــده اند،  کــه در  اغلــب 17 شــهر موجــود 
کالبــدی ملــی و توزیــع  چندیــن هــدف را در پیــش دارنــد: اجــرای طــرح 
کشــور در ارتبــاط بــا هدف هــای  متناســب جمعیــت، اشــتغال در ســطح 
اســتراتژیک و محدودیــت منابــع آب و خــاک و انــرژی، ایجــاد مناطــق 
مســکونی بــرای کارکنــان یــک یــا چند فعالیــت جدیــد االحــداث اقتصادی 
توســعه  برنامه هــای  کیفــی  و  کمــی  اجــرای  بــه  کمــک  جمعیتــی  و 
مســکن و ایجــاد تعــادل در بــازار مســکن از آن جمله انــد. هدف هایــی 
زمــان  نیازمنــد  قطعــا  موجــود  واقعیــات  توجــه  بــا  آن هــا  تحقــق   کــه 

است.

  عدم تمایل به سکونت
گرفتــه عــدم  کــه جلــوی توســعه شــهرهای جدیــد را  یکــی از موانعــی 
ایــن نقــاط اســت. حســین ایمانــی جاجرمــی  بــه ســکونت در  تمایــل 
عضــو جدیــد هیئــت مدیــره شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد بــا تاکیــد 
کــه براســاس آمارهــای بــه دســت آمــده 65 درصــد مــردم  برایــن نکتــه 
بیگانــگان  بــه  نســبت  و  دارنــد  اعتمــاد  خــود  همشــهری های  بــه 
تمامــی  از  متقاضیانــی  کــه  آنجایــی  از  می گویــد:  هســتند،  بی اعتمــاد 
ــد و  ــه می کنن ــد مراجع ــهرهای جدی ــه ش ــکونت ب ــرای س ــور ب کش ــق  مناط
 از ســنت ها و فرهنگ هــای متفــاوت در ایــن شــهرها ســاکن می شــوند 
کــه بــدون شــک  کنیــم  بایــد بســتر مناســبی را بــر پایــه مدنیــت ایجــاد 
گفــت : مــا بایــد  مســتلزم بررســی و تحقیقــات خــاص خــود خواهــد بــود. او 

کــه بــه دالیــل مختلــف از  تهدیــد هــای موجــود در شــهر هــای جدیــد را 
کندگــی فرهنگــی و وجــود اقشــار مختلــف ازنظــر در آمــد و منابــع  جملــه پرا
کمبــود هــای زیــر ســاختی و...  را بــا برنامــه هــای مشــخص  اقتصــادی و 
کنیــم و بــا ایجــاد شــرایط مطلــوب از  و حســاب شــده  بــه فرصــت تبدیــل 
تمامــی اقشــار جامعــه متقاضیانــی را بــرای ســکونت در این شــهرها داشــته 

باشــیم.
  نوسازی به جای نوساختن

ــرݥݥاݥݥیݥݥ توݥݥســعهݥݥ هــرݥݥ  ــرݥݥاݥݥرݥݥ دݥݥاݥݥدݥݥنݥݥ اݥݥقشــاݥݥرݥݥ مختلــفݥݥ ب ــاݥݥرݥݥ هــمݥݥ ق کن ــدݥݥهݥݥ دݥݥرݥݥ  اݥݥی
ــه نظــر می رســد؛ امــا انجــام آن در پــروژه ای  شــهرݥݥیݥݥ ضــروری ب
ماننــد مســکن مهــر بــه شــکل شــهرها یــا شــهرک هایی بــا ســاخت 
کمتریــن امکانــات الزم در هالــه ای از ابهــام اســت. از  ارزان و 
گیــری اغلــب این شــهرها در حاشــیه شــهرهای  ســوی دیگــر قــرار 
کــه نــه تنهــا  بــزرگ منجــر بــه رشــد حاشــیه نشــینی می شــود 
بــر مشــکات  را حــل نمی کنــد، بلکــه  کانشــهر هــا  مشــکات 
این گونــه شــهرها می افزایــد. تجربه هایــی ماننــد مســکن مهــر 
گذاشــته شــده و  کنــار  کــه  کشــورهای غربــی سال هاســت  در 
دولت هــا بیشــتر تمایــل دارنــد بافــت مســکوݥنیݥ فرݥســوݥدݥهݥ خــوݥدݥ 
دݥاݥرݥدݥ،ݥ  اݥختیــاݥرݥ  دݥرݥ  رݥاݥ  زݥیرݥســاݥختݥ هاݥیݥ الݥزݥمݥ  وݥ  اݥمکاݥنــاݥتݥ  کــهݥ تمــاݥمݥ 
کنــاݥرݥ اݥیــنݥ،ݥ شــهرݥکݥ هاݥیݥ آݥپاݥرݥتماݥنــیݥ وݥ زݥندݥگــیݥ  کننــدݥ.ݥ دݥرݥ  نوݥســاݥزݥیݥ 
کوݥچــکݥ بــاݥ  کشــوݥرݥهاݥیݥ  کوݥچــکݥ بیشــترݥ مناݥســبݥ  دݥرݥ خاݥنهݥ هــاݥیݥ 

ــران. ــد ای ــاور مانن کشــوری پهن ــه  جمعیــتݥ باالســت، ن

نوسازی به جای نوساختن

شهرهای جدید از سکونتگاه تا قابل سکونت

وزیــر صنعــت بــا اشــاره بــه آغــاز خــط تولیــد ریــل ملــی در 
گفــت: ایــن اتفــاق، ظرفیــت بســیار  ذوب آهــن اصفهــان 
کــه  زیــادی بــرای تولیــد ریــل بــه وجــود آورده تــا جایــی 
فکــر  ریــل  تــن  هــزار   500 ســاالنه  ظرفیــت  بــه  می تــوان 
بیــن  المللــی  نمایشــگاه  نعمــت زاده در  کــرد. محمدرضــا 

آغــاز  بــه  اشــاره  بــا  ریلــی  حمل ونقــل 
خــط تولیــد ریــل ملــی در ذوب آهــن 
گفــت: ایــن اتفــاق، ظرفیــت  اصفهــان 
بــه  ریــل  تولیــد  بــرای  زیــادی  بســیار 
کــه می تــوان بــه  وجــود آورده تــا جایــی 
ظرفیــت ســاالنه بیــش از 500 هــزار تــن 
ریــل داخلــی در ســال فکــر کــرد و بخش 
داخلــی  نیازهــای  از  توجهــی  جالــب 
پیش بینــی  بــا  وی  داد.  پوشــش  را 

ــده  ــاه آین ــد م ــی چن ــی ط ــل مل ــدات ری ــن تولی ــل اولی تحوی
کــه بــا توجــه بــه  افــزود: ریــل، جــزو اولویت هایــی اســت 
ــب توجــه آالیندگــی و همچنیــن صرفه جویــی  کاهــش جال
اصلی تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  ســوخت،  مصــرف  در 

کشــور و چــه در عرصــه بیــن  المللــی  حوزه هــا چــه در داخــل 
گفتــه ایــن وزیــر، خوشــبختانه در  شــناخته می شــود. بــه 
ایــران بــا توجــه بــه رویکــرد مثبــت دولــت یازدهــم نســبت 
بــه ایــن نــوع از حمل ونقــل، اتفاقــات مثبتــی در ایــن حــوزه 
کــه امیــد اســت ایــن رونــد در آینــده نیــز ادامــه پیــدا  خ داده  ر
ح هایــی ماننــد اتصــال ریلــی بــه  کنــد و طر
کشــورهای همســایه و اتصــال بنــدر چابهــار 

بــه خطــوط ریلــی محقــق شــود.
بــا  مشــارکت  اولویــت  نعمــت زاده   
انتقــال  و  خارجــی  ســرمایه گذاران 
تکنولــوژی بــه داخــل را یکــی از اصلی ترین 
کشــور پــس از لغــو تحریم هــا  اولویت هــای 
گــن  کــرد و افــزود: در حــوزه تولیــد وا عنــوان 
کــه  گرفتــه  نیــز اقدامــات مثبتــی صــورت 
گــن باری اشــاره کرد  می تــوان بــه ظرفیــت تولیــد 22 هــزار وا
گــن افزایــش  کــه در آینــده نزدیــک می توانــد بــه 50 هــزار وا
ــز  ــافرتی نی ــای مس گن ه ــوزه وا ــن در ح ــد. همچنی کن ــدا  پی

بــه 4000 خواهــد رســید. گنــی  ظرفیــت 2200 وا

وزیر صنعت:
تولید ریل ملی در ذوب آهن، ظرفیت بسیار زیادی است

ــن  ــا در آخری ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــابق ش ــس س ریی
کــه  کــرد  اظهــارات رســمی خــود در شــبکه بانکــی اعــام 
گــرد هــم بیاینــد  قــرار اســت تــا دو هفتــه آینــده بانک هــا 
کــه می توانــد تــا 15  خ ســود  کاهــش نــر و در رابطــه بــا 

کننــد. درصــد هــم باشــد، توافــق 
کــه در هفتــه   عبدالناصــر همتــی 
جــاری بــا تاییــد هیئــت وزیــران بــه 
ریاســت بیمــه مرکــزی منصــوب و 
امیــن  محمدابراهیــم  جایگزیــن 
تیــم  از  تقدیــر  جریــان  در  شــد، 
در  خوزســتان  اســتقال  فوتبــال 
بــرای  تــازه ای  ملــی، خبــر  بانــک 
شــبکه بانکــی داشــت و از احتمــال 
در  ســود  خ  نــر کاهــش  دوبــاره 

داد. خبــر  نزدیــک  آینــده ای 
 وی از برنامــه بانک هــا بــرای برگــزاری جلســه ای در دو 
ــران  ــت مدی ــرار اس ــه ق ک ــت  گف ــر داد و  ــده خب ــه آین هفت
کاهــش  ع  گردهمایــی موضــو عامــل بانک هــا در ایــن 

کننــد.  خ ســود را بررســی  نــر
کــرده  کــه قبــا اعــام  مدیرعامــل ســابق بانــک ملــی 
خ ســود ســپرده بایــد تــا 16 درصــد  بــود معتقــد اســت نــر
کاهــش یابــد، در تازه تریــن اظهــارات خــود دربــاره اینکه 
خ مــورد توافــق بانک هــا همــان 16 درصــد خواهــد  آیــا نــر
فضــای  حتــی  کــه  کــرد  عنــوان  بــود، 
خ پایین تــر و در  خ ســود تــا نــر کاهــش نــر

حــد 15 درصــد نیــز وجــود دارد. 
خبرنــگاران  جمــع  در  کــه  همتــی 
خــروج  بــه  توجــه  بــا  می گفــت،  ســخن 
آرزوی  دربــاره  بانکــی  حــوزه  از  خــود 
اعــام  نیــز  بانکــی  شــبکه  بــرای  خــود 
بیــن  مخــرب  رقابــت  پایــان  کــه  کــرد 
شــبکه  ایــن  بــرای  او  آرزوی  بانک هــا، 
در  بانک هــا  دارد  کیــد  تا وی  کــه  چنــد  هــر  اســت. 
به ویــژه  ضوابــط،  زیــادی  حــد  تــا  نیــز  حاضــر  حــال 
رقابــت تخریبــی از  و  کــرده  را رعایــت   در حــوزه ســود 

دور شده اند.

ســمیه  چهــارراه  روگــذر  ح  طــر گــر  ا اینکــه  بیــان  بــا  کرمــان  شــهردار 
اســت االن  همیــن  آن،  اجــرای  زمــان  بهتریــن  شــود   مصــوب 

گفت: اجرای روگذر در چهارراه سمیه منطقی تر از زیرگذر است. 
کــرد: تقاطــع ســمیه بــا همیــن سیســتم بــدون اینکــه  علــی بابایــی اظهــار 
کنــد، بــه شــکل زیبایــی  اطــراف دســتکاری شــود و بافــت تخریبــی ایجــاد 

ــود. ــرا می ش اج
کرمــان   وی بــا اشــاره بــه تنهــا مســیر شــرق و غــرب یک طرفــه در شــهر 
ــا ایــن تقاطــع، ترافیــک توزیــع می شــود؛ امــا تفــاوت ایــن پــروژه  افــزود: ب
کــه عــرض خیابــان فردوســی خیلــی بیشــتر  بــا روگــذر ولی عصــر ایــن اســت 

 است. 
گــر روگــذر شــود  کرمــان بــا بیــان اینکــه تقاطــع چهــارراه ســمیه نیــز ا شــهردار 
کــرد: ایــن پــروژه در رونــد ترافیــک  بایــد همیــن االن انجــام شــود، تصریــح 
ــا بقیــه  تقاطع هــای  خیلــی تاثیــری نمی گــذارد؛ ولــی می توانــد همزمــان ب

غیرهمســطح اجــرا شــود. 
کــه قــرارگاه خاتــم اجــرا می کنــد، پایه هــای  گفتــه بابایــی در سیســتمی  بــه 
تک ســتونی احــداث می شــود کــه خیلــی زیبــا هســتند و بــا یــک نورپــردازی 
خیلــی شــکیل درمی آینــد؛ در ســاخت تقاطــع بــه ســاختار چهــارراه هــم 
کاهــش  ــا اشــاره بــه نظــر مشــاور در  هیــچ لطمــه ای وارد نمی شــود. وی ب
گفــت: بــا احتســاب ایــن مســئله، روگــذر  تعــداد شــمع در اجــرای روگــذر 
منطقی تــر اســت؛ ضمــن اینکــه نگهــداری روگــذر هــم بــرای مــا خیلــی 

راحت تــر و مقــرون بــه صرفه تــر اســت.

مدیــر عامــل نمایشــگاه بیــن  المللــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از 
ســاختمان همزمــان  نمایشــگاه تخصصــی صنعــت  برگــزاری دهمیــن 
در  ســاختمان  نویــن  تکنولوژی هــای  نمایشــگاه  دوره  هفتمیــن  بــا 

داد.  خبــر  بختیــاری  و  چهارمحــال 
عرضــه  هــدف  بــا  نمایشــگاه  ایــن  کــرد:  اظهــار  مســعودی  محمــد 
 آخریــن دســتاوردهای اســتانی مهندســان عمــران و انبوه ســازان برگــزار

 می شود.
گرمایشــی و سرمایشــی ســاختمان، آخریــن تکنولــوژی   وی تجهیــزات 
یــو  پی وی ســی  پنجره هــای  و  اقســام درب  و  انــواع  اتصــاالت،  و  لولــه 
نمایشــگاه  محصــوالت  دیگــر  از  را  و...  دوجــداره   شیشــه های 
کــرد و افــزود: اســتان های اصفهــان، تهــران، تبریــز، چهارمحــال  عنــوان 
نمایشــگاه  ایــن  در  کردســتان  و  کرمــان  فــارس،  بختیــاری،   و 

حضور دارند.
  مســعودی بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه در 67 غرفــه برپــا می شــود 
کــرد: نمایشــگاه تکنولوژی هــای نویــن ســاختمان در 10 غرفــه  تصریــح 
 8 تــا   4 از  غرفــه،   57 در  ســاختمان  صنعــت  تخصصــی  نمایشــگاه  و 

خردادمــاه دایــر خواهــد بــود.
خاطرنشــان  اســتان  بیــن  المللــی  نمایشــگاه  عامــل  مدیــر   
در  و  اســت   22 تــا   16 نمایشــگاه  از  بازدیــد  ســاعات  کــرد: 
برگــزار  اســتان  المللــی  بیــن  نمایشــگاه های  دایمــی   محــل 

می شود.

مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان یــزد  بــا اشــاره بــه آمــاده بهره بــرداری 
کــرد: امســال  ح مخابراتــی اســتان در هفتــه ارتباطــات اعــام  بــودن 152 طــر
شــهروندان یــزدی از نســل چهــارم تلفــن همــراه یــا 4G بهره منــد خواهنــد 

شــد.
 »مهــدی مقــوم« بــا اشــاره بــه شــعار امســال روز جهانــی ارتباطــات یعنــی 
اجتماعــی«  تاثیــر  بــرای  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری  »کارآفرینــی، 
و  کــرد  تشــریح  را  اســتان  ارتباطــی و مخابراتــی  وضعیــت شــاخص های 
گفــت: در حــال حاضــر اســتان از ظرفیــت 633 هــزار شــماره تلفــن ثابــت 
کــه از ایــن تعــداد 528 هــزار و 495 شــماره در 150 مرکــز  برخــوردار اســت 

کار اســت. تلفــن شــهری و روســتایی اســتان مشــغول بــه 
 وی بــا بیــان اینکــه ضریــب نفــوذ تلفــن ثابــت در اســتان 49.1 درصــد 
کنــون 97 درصــد از جمعیــت اســتان تحت پوشــش  کــرد: هم ا اســت، اعــام 

خدمــات تلفــن ثابــت هســتند.
ــی  کنون ــت  ــت: ظرفی گف ــز  ــتان نی ــراه اس ــن هم ــاخص تلف ــه ش ــع ب  وی راج
تلفــن همــراه اســتان یــک میلیــون و 300 هــزار شــماره تلفــن بــا قابلیــت 
کــه البتــه در حــال حاضــر یــک  توســعه بــه تعــداد 2 میلیــون شــماره اســت 
ســیم کارت  شــماره  هــزار   314 شــامل  آن،  شــماره  هــزار   73 و  میلیــون 
کار  بــه  مشــغول  اعتبــاری  ســیم کارت  شــماره  هــزار   759 و   دایمــی 

است. 
گفــت: بــه لحــاظ جمعتــی 99.5  مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان 

درصــد از مــردم اســتان از خدمــات تلفــن همــراه برخــوردار هســتند.

 اجرای روگذر در چهارراه سمیه 
منطقی تر از زیرگذر است

 برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان 
در چهارمحال و بختیاری

ح مخابراتی استان یزد  152 طر
آماده بهره برداری است

فوالد مبارکه

 تحلیل وضعیت بازار 
فوالد جهان در فوالد مبارکه

 بــا توجــه بــه جایــگاه شــرکت CRU انگلســتان در 
زمینــه مشــاوره و تحلیــل بــازار فــوالد، بــا هماهنگــی 
واحــد مهندســی صنایــع، مدیــر بازرگانــی و فــروش 
ایــن شــرکت بــا حضــور در شــرکت فــوالد مبارکــه در 
نشســتی بــا معاونــان و مدیــران بــه تحلیــل بازارهــای 

فــوالدی پرداخــت. 
مدیــر  کولیــر،  جیمــز  نیــکاس  نشســت  ایــن  در   
انگلیــس ضمــن   CRU فــروش شــرکت  و  بازرگانــی 
ــرای  ــه عمــل آمــده ب ــراز خرســندی از هماهنگــی ب اب
بازدیــد از نواحــی تولیــدی شــرکت فــوالد مبارکــه ایــن 
شــرکت را یــک شــرکت بــا تکنولوژی مطلــوب و به روز 
گفــت: بــا مطالعــات و بررســی های  کــرد و  توصیــف 
انجــام شــده در شــرکت CRU پیش بینــی می شــود 
بــود و  بــه رشــد خواهــد  آینــده رو  اوضــاع فــوالد در 
کنتــرل و منطــق مطلوبــی  تولیــد فــوالد چیــن نیــز بــا 
ادامــه خواهــد یافــت و بــا ایجــاد تناســب بیــن قیمــت 
ســنگ آهــن و قراضــه قیمت هــا واقعی تــر می شــود 
کــه بــا تغییــرات پیش بینــی  و نویــد ایــن وجــود دارد 
جهــان،  فــوالد  مصــرف  و  تولیــد  بــازار  در  شــده 
و  خاورمیانــه  در  فــوالدی  شــرکت های  وضعیــت 
ایــران نیــز رو بــه بهبــود و ثبــات بــرود؛ ضمــن اینکــه 
بــه دلیــل تغییــرات در حــوزه قیمــت ســنگ آهــن و 
تولیــد  کــه  آینــده پیش بینــی می شــود  در  قراضــه، 
کــوره  فــوالد کشــور چیــن در مســیر تغییــر تکنولــوژی از 
گرفــت. بررســی  کــوره قــوس قــرار خواهــد  بلنــد بــه 
اهمیــت  و  چیــن  فــوالد  صنعــت  فعلــی  وضعیــت 
توجــه بــه آن، بررســی و پیش بینــی وضعیــت آینــده 
و صــادرات فــوالد چیــن، مقایســه هزینه هــای تولیــد 
ــه  ــب، مقایس ــورهای رقی کش ــایر  ــن و س ــوالد در چی ف
قــوس  روش  و  کوره بلنــد  روش  بــه  فــوالد  تولیــد 
ــرم در  گ کاف  ــت  ــد و قیم ــت تولی ــی، وضعی الکتریک
دنیــا، توســعه فــوالد در منطقــه و خاورمیانــه، بررســی 
وضعیــت فعلــی و پیش بینــی رفتــار بــازار ســنگ آهــن 
و همچنیــن ارایــه آمــار و ارقــام در زمینــه بهینــه کاوی 
در بهــره وری نیــروی انســانی، هزینه هــا و تعمیــرات 
کــه  در شــرکت های مختلــف از دیگــر مــواردی بــود 
 CRU شــرکت  فــروش  و  بازرگانــی  مدیــر  توســط 
گــزارش  گرفــت. ایــن  انگلیــس مــورد بررســی قــرار 
کــی اســت در نشســت اختصاصــی مدیــر بازرگانــی  حا
نماینــدگان واحدهــای  بــا   CRU فــروش شــرکت  و 
مهندســی صنایــع، برنامه ریــزی خریــد، تحقیقــات 
ــازار برنامه ریــزی جامــع و ســرمایه گذاری، تحقیــق  ب
بررســی  ضمــن  کارخانــه  مهندســی  و  توســعه  و 
خدمــات قابــل ارایــه توســط شــرکت CRU و بیــان 
 CRU شــرکت  گزارشــات  از  واحــد  هــر   انتظــارات 
گزارش هــای قابــل ارایــه و تهیــه  مقــرر شــد نمونــه 
شــده توســط CRU در اختیــار واحدهــای مربوطــه 

ــرد.  گی ــرار  ق
گفتنی اســت شــرکت CRU، یک شــرکت مشــاوره ای 
کــه بــر روی فلــزات معــادن و مــواد  خصوصــی اســت 
شــیمیایی تمرکــز دارد؛ ایــن شــرکت در ســال 1969 
در شــهر لنــدن تاســیس شــد و دارای دفاتــر متعــددی 
آمریــکا از جملــه چیــن،  نقــاط مختلــف جهــان   در 

استرالیا، برزیل و… است.
شــامل  شــرکت  ایــن  گزارش هــای  تمرکــز  حــوزه   
کــه در آن  از محصــوالت می باشــد  طیــف وســیعی 
و  قیمــت  نوســانات  بــازار،  تحلیــل  و  تجزیــه  بــه 
ســایر شــاخص ها در 24 بخــش صنعــت و معــدن 
گزارش هــای آن در دوره هــای مختلــف  می پــردازد و 

می شــود.  ارســال  هــدف  حــوزه  بــرای 
داده هــا  تحلیــل  و  گزارش هــا  از  حاصــل  نتایــج 
ــده  ــای اشاره ش ــی حوزه ه کنون ــت  ــه وضعی ــا ب نه تنه
بــا  را  بــازار  شــرایط  و  چشــم انداز  بلکــه  می پــردازد، 
پیش بینــی  آینــده  بــرای  مختلــف  ســناریوهای 

. می کنــد

حتما بخوانید!
3تیر خالص به بومی سازی صنعت برق چهارشنبه   29  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 157 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کرد: رییس سابق شورای هماهنگی بانک ها عنوان 
خ سود بانکی به 15 درصد کاهش نر احتمال 

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

نوبت  دوم 

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



اختصاص 7 میلیارد ریال اعتبار 
برای آسفالت آرامستان شهرکرد

میلیــون   500 و  میلیــارد   7 اختصــاص  از  شــهرکرد  شــهردار 
ریــال اعتبــار بــرای انجــام عملیــات آســفالت ریزی آرامســتان 
نــوراهلل غالمیان دهکــردی  داد.  شــهر خبــر  ایــن  در  جدیــد 
کــرد: 7 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال اعتبــار بــرای  اظهــار 
ــده و  ــاص داده ش ــهرکرد اختص ــد ش ــتان جدی ــفالت آرامس آس
عملیــات آســفالت ریزی در ایــن منطقــه آغــاز شــده اســت. 
انجــام  بــرای  اعتبــار  ریــال  میلیــارد   15 اختصــاص  از  وی 
پروژه هــای عمرانــی آرامســتان شــهرکرد خبــر داد و ادامــه داد: 
کنــون در راســتای اجــرای پروژه هــای عمرانــی در آرامســتان  تا
شــهرکرد بیــش از 15 میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده اســت 
ح، 56 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته  و فــاز اول ایــن طــر
در  جدیــد  آرامســتان  احــداث  از  شــهرکرد  شــهردار  اســت. 
منطقــه رحمتیــه شــهرکرد خبــر داد و بیــان داشــت: بــرای 
ــارد  ــه، 100 میلی ــه رحمتی ــد در منطق ــتان جدی ــداث آرامس اح
ریــال اعتبــار اختصــاص داده شــده و ایــن آرامســتان دارای 
58 هکتــار اســت. غالمیان دهکــردی افــزود: در حــال حاضــر 
عملیــات آســفالت ریزی آرامســتان منطقــه رحمیتــه شــهرکرد 
انجــام شــده اســت و 7 هــزار تــن آســفالت بــرای اجــرای ایــن 

ح تهیــه شــده اســت.  طــر

 گردش مالی 400 میلیاردی 
مخابرات اصفهان

گفــت:  اصفهــان  اســتان  مخابــرات  شــرکت  عامــل  مدیــر 
 400 ســال،  در  اصفهــان  مخابــرات  شــرکت  مالــی  گــردش 
زمینه هــای  آمدهــای آن در  کــه در  اســت  تومــان  میلیــارد 
مختلــف هزینــه و بخشــی بــه ســهامداران شــرکت پرداخــت 
کشــایی بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت:  می شــود. حســین 
در بخــش ســرمایه ای شــرکت مخابــرات اصفهــان در ســال 
 92 گذشــته  ســال  در  تومــان،  میلیــارد   110 از  بیــش   93
میلیــارد تومــان و در ســال جــاری نیــز پیش بینــی می شــود 
100 میلیــارد تومــان هزینــه شــود. وی بــا بیــان اینکــه ســاالنه 
می شــود  شــبکه ها  نگهــداری  صــرف  تومــان  میلیــارد   100
کــرد: از محــل درآمدهــای شــرکت مخابــرات در بخــش  اظهــار 
درصــد   100 نگهــداری  بخــش  در  درصــد،   100 ســرمایه ای 
و در بخــش توســعه 60 درصــد در اســتان هزینــه می شــود. 
ــزار  ــون و 300 ه ــرای 2 میلی ــون ب کن ــایی، هم ا کش ــه  گفت ــه  ب
در  کــه  دارد  وجــود  مخابراتــی  مرکــز  ثابــت، 850  مشــترک 
آینــده نزدیــک بایــد ایــن 850 مرکــز بــه یــک مرکــز واحــد اصلی 
و یــک مرکــز آمــاده تبدیــل شــود کــه قابلیــت ســرویس دهی به 

5 میلیــون مشــترک را داشــته باشــد.

اخبار  کوتاه 

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان:

احداث بازار موتورسیکلت و دوچرخه 
در میدان قدس

مشــاغل  ســاماندهی  و  میادیــن  ســازمان  عامــل  مدیــر 
تجــاری اداری  مجتمــع  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری  شــهری 
موتورســیکلت و دوچرخــه در میــدان قــدس احــداث می شــود. 
کــرد: فــروش موتورســیکلت، دوچرخــه  کشــاورزراد اظهــار  اصغــر 
از  شــهر  خیابان هــای  از  بســیاری  در  جانبــی  تجهیــزات  و 
ــل  ــه دلی ــدرس و ... ب ــه، م ــروش، زینبی ــای س ــه خیابان ه جمل
و ســد معبــر شــده  ترافیــک  بــروز  باعــث  محدودیــت مکانــی 
اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث مجتمــع تجــاری اداری 
دارد قــرار  ســازمان  کار  دســتور  در  دوچرخــه  و   موتورســیکلت 

کنــون جلســات متعــدد و مثبتــی بــا حضــور اعضــای  افــزود: تا
اتحادیــه موتورســیکلت و دوچرخــه برگــزار شــده و نظــرات و 
دیدگاه هــای اعضــا در جهــت ســاخت ایــن مجتمــع بــه صــورت 
کامــل بررســی شــده اســت. مدیــر عامــل ســازمان میادیــن و 
کــرد:  ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان تصریــح 
در ایــن راســتا، زمینــی بــا زیربنــای 50 هــزار متــر مربــع در میــدان 
دوچرخــه  و  موتورســیکلت  مغازه هــای  انتقــال  بــرای   قــدس 
گرفتــه شــد. مدیــر عامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی  در نظــر 
مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: پــس از تکمیــل 
کلنــگ احــداث ایــن مجتمــع بــه زمیــن زده  مراحــل طراحــی، 

می شــود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

روابط عمومی، نمایشگاه فعالیت های 
یک مجموعه است

گفــت: روابــط عمومــی  رییــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
بــه نوعــی نمایشــگاه فعالیت هــای یــک مجموعــه محســوب 
روابــط  جشــن  برگــزاری  حاشــیه  در  امینــی  رضــا  می شــود. 
عمومی هــا بــا بیــان اینکــه ارتبــاط، صبــر و رابطــه ســه رکــن 
اصلــی مبنایــی بــرای فعالیــت روابــط عمومی هاســت، اظهــار 
کــرد: حــوزه فعالیــت روابــط عمومی هــا حــوزه بســیار متنــوع و 
ــا  ــت. وی ب ــه ای اس ــی و لحظ ــای آن ــا تنش ه ــوام ب ــترده و ت گس
بیــان اینکــه روابــط عمومــی بــه نوعــی نمایشــگاه فعالیت هــای 
ــا  ــط عمومی ه ــزود: رواب ــود، اف ــوب می ش ــه محس ــک مجموع ی
مجموعــه  ذی نفعــان  و  مخاطبــان  مطالبــه  مــورد  یکســو  از 
یــا اقتصــادی اســت و از ســوی دیگــر نقــش  نظامــات اداری 
امانتــداری بیــن دو رکــن اصلــی مخاطبــان و مدیــران مجموعــه 
کــرد: بــا  را دارد. رییــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان تصریــح 
توجــه بــه ایــن موضــوع، روابــط عمومــی یــک مجموعــه بایــد بــا 
کمیــت  کنــد تــا اعتمــاد بیــن حا حفــظ امانــت و صداقــت تــالش 
فعالیت هــای  بــروز  طریــق  از  را  مخاطبــان  و  اســالمی  نظــام 
کنــد و  زیرمجموعــه خــود و مدیریت هــای باالدســت فراهــم 
ایــن زمینــه اعتمــاد، ســبب انســجام اجتماعــی و ملــی می شــود.

اخبار کوتاه 

   نخســتین کنگــره ملــی محمــد هــالل  بــن  علی)ع( 
کیمیای وطن

 زهرا نصیری  

آران و بیــدگل در دو بخــش علمــی و فرهنگــی و 
تبلیغاتــی و در راســتای شناســاندن هــر چــه بیشــتر مقــام امامــزادگان به 

مردم، 6 خرداد ماه جاری در قم و آران و بیدگل برگزار می شود.
مدیــر کل اوقــاف اســتان اصفهــان در نیمه های پایانی اردیبهشــت ماه 
نشســتی بــا خبرنــگاران ترتیــب داد تــا دربــاره برگزاری نخســتین کنگره 
ملــی امامــزاده محمــد هــالل  بــن علــی)ع( آران و بیــدگل ســخن بگویــد؛ 
امــا در خــالل صحبت هــای خــود بــه مــواردی دیگــر چــون دریافــت 
کــرد. ایــن موقوفه هــا در حوالــی  ســند موقوفــه بــا ارزش نیــز اشــاره 
گفتــه حجــت  االســالم رضــا  شهرســتان خمینی شــهر واقــع هســتند. بــه 
صادقــی، موقوفــه ابالفضــل و مهــدی نجفــی در ســه راهــی درچــه بــه 
ــاغ تاالرهــا، ســی ان جــی  کــه بخــش اعظمــی از ب ســمت خمینی شــهر 
و پمــپ بنزیــن را شــامل می شــود، بــه مســاحت 370 هکتــار و یــک 
دانــگ از شــش دانــگ ســندش بــه نــام اوقــاف زده شــد ه اســت. البتــه 
نیــت واقفــان ایــن موقوفه هــای »ســربه مهر«  کمــک بــه مدرســه علمــی 
نجفــی و خیــرات و مبــرات و کمــک بــه مســتمندان و عتبــات و عالیــات 
بــوده اســت. صادقــی در جایــی دیگــر از اینکــه ایــن موقوفــه احیــا شــده 
ــه مدرســه  ک ــه ایــن نکتــه اشــاره نمــود  ــرد و ب ک اســت، اظهــار مســرت 
کــه  علمــی نجفــی، یکــی از مدرســه های محــروم شــهر اصفهــان اســت 
بــرای طــالب و حافظــان قــرآن، بایــد از محــل ایــن موقوفه کمک هایی 
ارایــه مــی شــد؛ امــا بــه دلیــل اینکــه در دســت متصرفــان بــود، هیچ حق 

کــه بــه ایــن ترتیــب  و حقوقــی بــرای نیــت واقفــان قایــل نشــده بودنــد 
و بــا اخــذ ســند، ایــن مراحــل ســاماندهی و مشــکالت در آینــده برطــرف 

خواهــد شــد.
 وی در ادامــه صحبت هــای خــود از موقوفــه ملــک در جــوی آبــاد نیــز 
گفــت: ســند  کــه 130 هکتــار مســاحت دارد، ســخن بــه میــان آورد و 

عرصــه و عیانــی ایــن موقوفــه نیــز توســط اوقــاف اخــذ شــد.
کنگــره  کــه بیشــتر بــه جهــت برگــزاری  کل  البتــه نشســت خبــری مدیــر 
ملــی محمــد هــالل  بــن علــی)ع( آران و بیــدگل بــود، بــه آن جا ختم شــد 
کنگــره 2 ســال پیــش تشــکیل شــده و ایــن دبیرخانــه در  کــه دبیرخانــه 

2 بخــش علمــی و فرهنگــی مذهبــی فعالیــت می کنــد.
بــا حضــور  را  کنگــره  ایــن  حجــت  االســالم صادقــی، بخــش علمــی 
کشــور اعــالم  حجــت  االســالم عابــدی، رییــس دانشــگاه های قرآنــی 
کنگــره در شهرســتان آران و بیــدگل  گفــت: آغــاز و ادامــه ایــن  کــرد و 
کشــور و اســتان و ائمــه جمعــه برگــزار و همچنیــن  بــا حضــور مســئوالن 

ســخنرانی ها در قــم بــا بیانــات آیــت  اهلل ســبحانی آغــاز می شــود. 
کارت هــای دعــوت  کــرد: در بخــش تبلیغــات، پوســترها و  وی تصریــح 
کشــوری، حوزه هــای علمیــه و دانشــگاه ها ارســال  بــرای مســئوالن 
کاشــان، آران و بیــدگل و اصفهــان بــه  صــورت  شــده و در شهرســتان 

ویــژه تبلیــغ می شــود؛ نمایشــگاهی نیــز بــرای معرفــی ایــن امامــزاده برپا 
شــده اســت.

ح شــد  در ادامــه صحبت هــای مدیــر کل، ســواالت حاشــیه ای نیــز مطــر
گنبــد مســجد امــام و ... بــود.  کــه از جملــه مشــارکت اوقــاف در مرمــت 
صادقی چنیــن پاســخ داد: اوقــاف فقــط در مرمــت امامــزادگان آن هــم 
کنــون مرمــت بیــش از 10 امامــزاده  بــا نظــارت میــراث فعالیــت دارد و تا
کــه مرمــت مســجد امــام)ره(، مدرســه  آغــاز شــده؛ حایــز اهمیــت اســت 
امــام صــادق)ع( و مســاجد میراثــی در اختیــار اوقــاف نیســت و بــه طــور 
مســتقیم از طریــق اوقــاف صــورت نمی گیــرد. وی از اجــرای نخســتین 
ســتاد حفــظ قــرآن مجــازی در اصفهــان نیــز خبــر داد و افــزود: بهتریــن 
قاریــان و حافظــان قــرآن جهــان در کشــور مــا هســتند؛ بــه همین جهت 
و بــه دلیــل اینکــه اســتان اصفهــان از تعــداد زیــادی قرآن آمــوز برخــوردار 
اســت ، ســتاد حفــظ مجــازی قــرآن در اصفهــان جنــب مقبــره عالمــه 
ــردم  ــوم م ــه عم ــر ب کارب ــی  ــور 5 مرب ــا حض ــه ب ک ــد  ــاح ش ــی  افتت مجلس
رایــگان آمــوزش می دهنــد. وی همچنیــن از ثبــت 286 وقــف در ســال 
کنــون 14 هــزار و 600 موقوف به  جدیــد ســخن گفــت و بیــان داشــت: تا

کشــوری قــرار داریــم. ثبــت رســیده و در مجمــوع در رتبــه ســوم 
گذشــته  ســال  داد:  ادامــه  اصفهــان  اســتان  اوقــاف  کل   مدیــر 
کــه 40 درصــد آن عمرانــی، 30  20 درصــد افزایــش درآمــد داشــته  ایم 
 درصــد مدیریتــی و هزینــه جــاری،  15 درصــد فرهنگــی و بقیــه آن 

حق التصدی و مدیریتی بوده است.

کل اوقاف و امور خیریه اصفهان: مدیر 

سندهای معتبر و با ارزش دو موقوفه به نام اوقاف شد

بــه  منطقــه ای  فن بازارهــای  سراســری  نشســت  ششــمین 
منظــور بررســی آخریــن فعالیت هــای فن بازارهــا و هم افزایــی و 
هماهنگی هــای بیشــتر بــه میزبانــی فــن بــازار منطقه ای اســتان 
کرمــان برگــزار می شــود. در ایــن نشســت طــی روزهــای 29 و 

30 اردیبهشــت 95، مرکــز فن بــازار ملــی ایــران 
کوچــک و شــهرک های صنعتــی  ســازمان صنایــع 
منطقــه ای  فن بــازار   14 همچنیــن  و   ایــران 
اصفهــان  شــرقی،  آذربایجــان  اســتان های  از 
 خراســان رضــوی، خوزســتان، ســمنان، فــارس
مرکــزی  لرســتان،  کرمانشــاه،  کرمــان،  قــم، 
خواهنــد  حضــور  یــزد  و  همــدان  هرمــزگان، 
وضعیــت  آخریــن  رویــداد،  ایــن  طــی  داشــت. 

عملکــرد  همچنیــن  و  شــده  بررســی  کشــور  فن بازارهــای 
ــود و  ــی می ش ــال 94 ارزیاب ــوب س ــه مص ــاس برنام ــر اس ــا ب آن ه
کشــور مــورد بحــث و  بــازار فنــاوری  چالش هــای پیــش روی 
گرفــت. بخــش عمــده ای از ایــن نشســت  بررســی قــرار خواهــد 
گــزارش عملکــرد و اقدامــات فن بازارهــای منطقــه ای  بــه ارایــه 
محصــوالت  و  فنــاوری  تجاری ســازی  بــه  کمــک  شــامل 

فناورانــه، بازاریابــی و فــروش محصــوالت فناورانــه بــا اســتفاده 
برگــزاری  دانش بنیــان،  محصــوالت  لیزینــگ  تســهیالت  از 
بــا هــدف  فنــاوری  تبــادل  و نشســت های  فنــاوری  تورهــای 
دارایــی  بــازار  بــه  اختراعــات  ورود  تســهیل  فنــاوری،  انتقــال 
فناورانــه  اطالعــات  بانــک  تکمیــل  فکــری، 
ــاوری  ــای فن ــن نیازه ــایی و تامی ــتان، شناس اس
اســتان، تســهیل صــادرات محصــوالت فناورانــه 
حوزه هــای  در  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 
کشــور و مشــارکت در نمایشــگاه  ها و  فناورانــه 
اختصــاص  منطقــه ای  و  ملــی  جشــنواره های 
ابالغیــه  بــا  ایــران  ملــی  فن بــازار  مرکــز  دارد. 
بــه معاونــت  انقــالب فرهنگــی  شــورای عالــی 
ســاماندهی  وظیفــه  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
در  تخصصــی  فن بازارهــای  ایجــاد  و  عمومــی  فن بازارهــای 
 14 کنــون  تا و  دارد  عهــده  بــر  را  کشــور  اولویتــدار  حوزه هــای 
کشــور ایجــاد  فن بــازار منطقــه ای در 14 اســتان بــزرگ صنعتــی 
شــده و نشســت های سراســری فن بازارهــا بــه صــورت دوره ای و 
در راســتای همــکاری و هم افزایــی بیــن ایشــان برگــزار می شــود.

بــه  اشــاره  بــا  یــزد  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر 
عرصه هــای  در  جوانــان  مشــارکت  جــذب  ضــرورت 
مختلــف،  از راه انــدازی خانــه  جوانــان اســتان در یــزد خبــر 
داد.  »مســعود شــریعتی« در جشــن بــزرگ جــوان و نشــاط 

کــه بــه منظــور تجلیــل از مدیــران جــوان و 
جوانــان برتــر ورزشــی اســتان یــزد برگــزار شــد 
بــا اشــاره بــه نقــش جوانــان در ایجــاد شــور 
کــرد: درخشــش  و نشــاط اجتماعــی اظهــار 
علمــی مختلــف  عرصه هــای  در   جوانــان 
و  حمایــت  مســتلزم  اجتماعــی،   و  ورزشــی 
احســاس مســئولیت مســئوالن نظــام اســت. 
مردم نهــاد  ســازمان های  از  حمایــت  وی 

و جوانــان را از جملــه اولویت هــای دولــت تدبیــر و امیــد 
کــرد: مســئوالن و مدیــران اجرایــی در  دانســت و بیــان 
دوره جدیــد،  جوانــان را بــازوی اجرایــی خــود در تدویــن و 

کــردن ایده هــای نــو و جدیــد می داننــد.  عملیاتــی 
ــا اشــاره بــه ضــرورت  کل ورزش و جوانــان اســتان ب مدیــر 
اعتمــاد بــه ظرفیــت جوانــان در راســتای توســعه بیــش از 

پیــش جامعــه تصریــح کرد: بیش از 41 دســتگاه در ســطح 
کشــور، متعهــد بــه تدویــن برنامه هــای مســتمر در راســتای 
عرصه هــای  در  جوانــان  پرشــور  حضــور  زمینــه  ایجــاد 

مختلــف هســتند.
 شــریعتی راه انــدازی خانــه جــوان اســتان 
کار  دســتور  در  برنامه هــای  جملــه  از  را 
عنــوان  یــزد  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره 
عنــوان  بــه  جوانــان  داد:  ادامــه  و  کــرد 
مهمــی  نقــش  جامعــه،  قشــر  موثرتریــن 
امنیــت  تامیــن  و  فرهنگــی  توســعه  در 
جــوان  جشــن  می کننــد.  ایفــا  اجتماعــی 
و  اســتان  مســئوالن  حضــور  بــا  نشــاط  و 
کوثــر مجموعــه  عمــوم مــردم، به ویــژه جوانــان در ســالن 
ورزشــی بانــوان یــزد برگــزار شــد. در ایــن برنامــه، عــالوه بــر 
تجلیــل از جوانــان برتــر اســتان در حوزه هــای مختلــف 
مدیــران و خیــران جوان بــاور و جوان یــاور،  برنامه هــای 
اجــرا  کشــوری  هنرمنــدان  توســط  متنوعــی  و   شــاد 

شد.

کل ورزش و جوانان یزد: مدیر 
خانه جوانان استان یزد راه اندازی می شود

29 و 30 اردیبهشت برگزار می شود
کرمان کشور در  بررسی آخرین وضعیت فن بازارهای 

حتما بخوانید!
گردش مالی 400 میلیاردی مخابرات... چهارشنبه 29  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 157 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

دادنامه
شماره   95/01/25 تنظیم:  یخ  تار   9509973654100067 دادنامه:  شماره 
ونده  پر   941655 شعبه:  بایگانی  شماره   9309983655601437 ونده:  پر
فالورجان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   103 شعبه   9309983655601437 کالسه: 
شاکی:     9509973654100067 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   103(
علیرضا  آقای  وکالت  با  حسن  محمد  زند  فر زاده  حسن  حسین  محمد  آقای 
زند محمد علی به نشانی اصفهان، فالورجان، فالورجان  رضایی کلیشادی فر
خ کربندی، مجتمع سجاد طبقه 2  متهم: اقای رضا حسینی به نشانی ایمانشهر 
ایراد  اتهام:  بدر   اصفهان  شرکت  یازدهم،  خیابان  اشترجان  صنعتی  شهرک 
ونده  صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر حوادث کار  دادگاه با عنایت به محتویات پر
به  مبادرت  و بشرح ذیل  اعالم  را  د ختم رسیدگی  امارات موجو و  و سایرقرائن 

صدور رای می نماید.
رای دادگاه

اصفهان  شرکت  وقت  )مدیرعامل  حسینی  رضا  سید  آقای  اتهام  خصوص  در 
بدنی  صدمه  ایراد  به  منجر  کار  قوانین  و  رات  مقر رعایت  عدم  بر  دایر  بدر( 
غیرعمدی به میزان پنجاه درصد تقصیر موضوع شکایت آقای محمد حسین 
با  دادگاه  رضایی  علیرضا  آقای  وکالت  با  حسین  محمد  زند  فر زاده  حسن 
پنج  هیأت  یه  نظر قانونی  پزشکی  کمیسیون  یه  نظر ونده  پر محتویات  به  توجه 
ونده  پر در د  موجو امارات  و  قرائن  دیگر  و  دادگستری  رسمی  کارشناسان  نفره 
علیرغم  دادگاه  در  و  تحقیقات  مراحل  از  یک  هیچ  در  متهم  که  وصف  این  با 
وزنامه حاضر نشده و دفاعی نکرده است بزه منتسب به وی  ابالغ با نشر در ر
قانون   710-709-488-449-448 مواد  استناد  به  و  داده  تشخیص  ز  محر را 
وحه ذیل در حق شاکی  مجازات اسالمی وی را به پرداخت نصف دیه های مشر
محکوم می کند 1ـ یک و نیم درصد دیه کامل از بابت جراحت )متالحمه( پشت 
دست چپ 2ـ شش درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش آسیب نسج نرم 
دیت حرکات  و ارش نقص عضوی محدو و پنجم دست چپ  انگشتان چهارم 
انگشتان ارش پیوند پوستی از ران و در خصوص شکایت شاکی علیه مشتکی 
عنه دایر بر کاهش شنوایی هر دو گوش به جهت عدم کفایت ادله و عدم احراز 
وقوع بزه با استظهار از اصل برائت و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای 
د رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست  بر برائت صادر و اعالم می شو
قابل  نیز  وز  ر بیست  مدت  ظرف  سپس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  وز  ر

تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
ل سادات ـ رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان  سید رسو

اتاق  دوم،  طبقه  دادگستری،  ساختمان  مالصدرا،  خیابان  فالورجان،  نشانی: 
322

گهی حصر وراثت  رونوشت آ
آقای مصطفی جمالی دارای شناسنامه شماره 77 - 1363 به شرح دادخواست 
و  ده  نمو وراثت  این شورا درخواست گواهی حصر  از   1 175/95 ش  به کالسه 
 1336/2/10 وان حسن جمالی بشناسنامه 41 –  چنین توضیح داده که شادر
حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1395/2/13 یخ  تار در 
که  دائمی  همسر  یک  و  دختر  دو  ـ  پسر  سه  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 

به شرح ذیل می باشد.
زند حسن به ش ش 4-006370-121 صادره از گلپایگان 1ـ مجتبی جمالی فر

زند حسن به ش ش 77-1363 صادره از گلپایگان 2 ـ مصطفی جمالی فر
زند حسن به ش ش 2-00978-121 صادره از گلپایگان 3ـ علی جمالی فر

زند حسن به ش ش 63-1360 صادره از گلپایگان 4 ـ راضیه جمالی فر
زند حسن به ش ش 186-1366 صادره از گلپایگان 5 ـ زهرا جمالی فر

زند محمد به ش ش 22-1343 صادره از گلپایگان و الغیر  6ـ جمیله جمالی فر
ماهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و با وصیتنامه از متوفی نزد 
اال  و  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد  او 

گواهی صادر خواهد شد.
شهرستان  یک  شماره  مجتمع  اختالف  حل  شورای  حقوقی  ل  او شعبه  رئیس 

گلپایگان     م/ الف/ 84   
گهی حصر وراثت  رونوشت آ

آقای اکرم فیاضی دارای شناسنامه شماره 290-1354 به شرح دادخواست به 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورای  ازاین   1 ش   187/95 کالسه 
وان حمید طالبی بشناسنامه 19-1348/3/3 در  چنین توضیح داده که شادر
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1395/2/15 یخ  تار
آن مرحوم منحصر است به یک پسر همسر دائمی مادر وپدر که به شرح ذیل 

می باشد.
زند حمید به ش ش 4-020654-121 صادره از گلپایگان 1ـ مهدی طالبی فر
زند ابوالفضل به ش ش 290-1354 صادره از گلپایگان 2 ـ اکرم فیاضی فر

زند حسین به ش ش 364 ـ 1329 صادره از گلپایگان 3ـ زهرا طالبی فر
از  صادره   1333 ـ   559 ش  ش  به  رضا  محمد  زند  فر طالبی  علی  محمد  ـ   4

گلپایگان و الغیر 
ماهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و با وصیتنامه از متوفی نزد 
اال  و  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد  او 

گواهی صادر خواهد شد.
شهرستان  یک  شماره  مجتمع  اختالف  حل  شورای  حقوقی  ل  او شعبه  رئیس 

گلپایگان     م/ الف/ 86
گهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان آ

خواهان  گلپایگان   حقوقی  شعبه  دو  حقوقی  شعبه   95-97 کالسه  ونده  پر در
ـ  الوند  شهرک  ـ  گلپایگان  آدرس:  به  اله  حجت  زند  فر نفس   نیک  اله  وح  ر  :
ـ  طهرانی  رجب  علیرضا  خوانده:  آب    منبع  وی  وبر ر ـ  خیابان  ین  آخر ـ   1 حافظ 
اتومبیل    یکدستگاه  سند  انتقال  خواسته:  المکان    ل  مجهو آغا   قاسمی  عادل 
برای  رسیدگی  وقت  که  است  ده  نمو شعبه  این  تسلیم  دادخواستی  خواهان: 
دن  ل المکان بو یخ 95/4/13 ساعت 9/15 صبح تعیین ولی به دلیل مجهو تار
خوانده و بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
وزنامه  از جراید کثیراالنتشار و ر آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
یخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا  د تا خوانده از تار رسالت آگهی می شو
وقت  در  یا  و  نماید  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 

رسیدگی حضور به هم رساند.
یک  شماره  مجتمع  گلپایگان    دادگستری  حقوقی  شورا  دوم  شعبه  دفتر  مدیر 

شهرستان گلپایگان    م الف / 79
ابالغ رای

 9409983722600095 ونده:  پر شماره   9510113722600279 نامه:  شماره 
ل  مجهو متهم  آگهی    95/2/25 تنظیم:  یخ  تار  940299 شعبه:  بایگانی  شماره 
المکان  شاکی: آقای عبدالحسین غفاری و حبیب غفاری  متهم: عیسی غفوری 
نظربه  فحاشی   و  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  در  مشارکت  اتهام:  د   داو زند  فر
ده و دسترسی به وی به  یق این شعبه تحت تعقیب بو اینکه متهم مذکور از طر
راستای  در  مراتب  لذا  باشد  نمی  مقدور  مشارالیه  دن  بو المکان  ل  مجهو لحاظ 
یخ  تار از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  وی  به  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده 

پرسی  باز دوم  شعبه  در  د  خو اتهام  به  راجع  توضیح  اخذ  جهت  آگهی  انتشار 
صادر  مقتضی  وقرار  رسیدگی  غیابًا  اینصورت  غیر  در  گردد.  حاضر  گلپایگان 

می گردد. 
پرسی  دادسرای عمومی و انقالب گلپایگان  م الف/ 82 دفتر شعبه دوم باز

دادنامه
الهدی  )با وکالت خانم بنت  اقتصاد )موسسه مهر بسیجیان سابق(  بانک مهر 
پرستی  کیان ارثی( ساکن: اصفهان، خیابان توحید، جنب تاالر فرشچیان، سر
طرفیت  به  تضامنی   محکومیت  خواسته  به  دادخواستی  مهراقتصاد  بانک 
قربانعلی  2ـ  المکان    ل  مجهو آدرس  به  اکبر،  علی  زند  فر جعفری  حمید  آقای 
ل المکان  خواندگان به پرداخت مبلغ  زند سیف اله به آدرس مجهو محمدی فر
ینه دادرسی و حق الوکاله  یال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هز 42410182 ر
وز شنبه و پنجم  وکیل  که با ارجاع به این شعبه ثبت به کالسه 252/94 برای ر
د و پنج ساعت پنج و سی دقیقه بعدازظهر ساعت 5/30 عصر تعیین  تیرماه نو
ل المکان اعالم گردیده است لذا دستور  وقت شده است  و چون خوانده مجهو
شورا در اجرای ماده 1023 و 1029 قانون مدنی و ماده 73  قانون آیین دادرسی 
تا  د  شو می  آگهی  محلی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی 
خوانده )نامبرده فوق( با اطالع از وقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن 
وز  یافت و برای ر اعالم نشانی کامل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را نیز در

د. ر جهت رسیدگی حاضر گردد و اال این آگهی به منزله ابالغ تلقی می شو مقر
شعبه 5 شورای حل اختالف فالورجان 

ابالغ رای
ونده: 237/94 شماره دادنامه: 18-95/2/7 مرجع رسیدگی: شعبه  کالسه پر
نشانی  قدوسی  ابراهیم  خواهان:  فالورجان    اختالف  حل  شورای  حقوقی   5
سید  وکیل:  فخرالدین  اتومبیل  نمایشگاه  شهدا،  فلکه  کلیشاد،  فالورجان، 
 2407 پالک   ،  57 کوچه  نبش  دکی،  و ر خ  اصفهان،  نشانی:  موسوی  ابراهیم 
یشم   ابر نشانی:  دهنوی  محسن  2ـ  المکان  ل  مجهو قمری  خال  1ـ  خوانده: 
حسن آباد ، فلکه فاطمیه، خ توحید  خواسته: الزام به انتقال  گردشکار: پس از 
قانونی و  یفات  و طی تشر به کالسه فوق  آن  ثبت  و  این شعبه  به  ونده  پر ارجاع 
یر  یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز اخذ نظر

مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا

سید  آقای  وکالت  با  ویز  پر زند  فر قدوسی  ابراهیم  آقای  دعوی  خصوص  در 
زند علی و اقای  زند سید رضا به طرفیت اقای خال قمری فر ابراهیم موسوی فر
زند اسماعیل به خواستار الزام به حضور در دفترخانه اسناد  محسن دهنوی فر
ایران  ـ   12 647 ل  انتظامی  به شماره  لیفان  و  در انتقال یکدستگاه خو و  رسمی 
راهنمایی  و  اند  ده  ننمو حضور  رسیدگی  جلسات  در  هیچکدام  خواندگان   29
ده است لذا  زند علی اعالم نمو و رانندگی مالک اتومبیل مزبور را خال قمری فر
دعوی بطرفیت خوانده ردیف دوم وارد نیست و باستناد ماده 197 ق . آ . د . 
و اعالم می  آقای محسن دهنوی صادر  م حکم به رد دعوی خواهان بطرفیت 
ل با توجه به مراتب فوق  نماید و در خصوص دعوی بطرفیت خوانده ردیف او
و پاسخ پلیس راهور باستناد ماده 198 ق . آ . د . م حکم به الزام و رد آقای خال 
نام  اتومبیل موصوف به  انتقال  و  از دفاتر اسناد رسمی  قمری حضور در یکی 
ینه دادرسی و پرداخت حق  خواهان و همچنین پرداخت پانزده هزار تومان هز
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این رای غیابی و ظرف 
یخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف همین مدت  وز از تار 20 ر

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری فالورجان می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه 5 حقوقی حوزه قضایی فالورجان 

دادخواست 
درجان ـ خ مطهری،  زند حسن شغل آزاد نشانی: سو خوانده: 1ـ رحیم یزدی فر
زند اصغر شغل آزاد نشانی اصفهان،  ل شخصی   2ـ محمد نوید شالباف فر منز
آن:  بهای  و  موضوع  با  خواسته  چهارم   کوچه  جنوبی،  استقالل  خ  مرداویج، 
تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند یکدستگاه 
پیکان وانت به شماره انتظامی 53 ایران 541 د 98 با احتساب خسارات وارده 
دادخواست  منضمات  و  ئل  دال یال   ر  45/000/000 مقوم  دادرسی  ی  ینه  هز و 
)مدارک( فتوکپی مصدق مبایعنامه مورخ 94/7/20 فتوکپی مصدق کارت ملی   

یاست محترم دادگاه شهرستان فالورجان  شرح دادخواست: ر
طبق  اینجانب  رساند  می  قضایی  محترم  مقام  آن  استحضار  به  احترامًا 
مبایعنامه عادی مورخ 94/7/20 یکدستگاه پیکان وانت به شماره انتظامی 53 
را  دم که کل ثمن معامله  یداری نمو ل خر او از خوانده ردیف   98 541 د  ایران 
قولنامه  عقد  یخ  تار از  پس  خوانده  شد  قرار  و  دم  نمو پرداخت  خوانده  به  نقدًا 
اینجانب اقدام نماید ولی متأسفانه خواندگان به  انتقال سند به نام  نسبت به 
انتقال  وشنده و صاحب سند تاکنون هیچگونه اقدامی در خصوص  ترتیب فر
محترم  مقام  آن  از  دادخواست  این  تنظیم  با  حال  است.  نداده  انجام  سند 
مطلق  احتساب  با  موصوف  اتومبیل  سند  انتقال  به  خواندگان  الزام  تقاضای 

ینه دادرسی مورد استدعاست. خسارات وارده و هز
علیرضا طالبی ـ کلیشاد 

مفاد آرا
فاقد  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ل موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي  برابر آراء صادره هیات او
تیران  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و 
منظور  به  است.لذا  گردیده  ز  محر متقاضیان  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
صورتي  در  د  شو مي  آگهي  وز  ر  15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند 
را به این  د  اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خو انتشار  یخ  از تار مي توانند 
یخ تسلیم اعتراض،  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تار
صورت  در  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  د  خو دادخواست 
رات سند مالکیت صادر  ل اعتراض طبق مقر انقضاي مدت مذکور و عدم وصو

خواهد شد.
دانه  رضا  آقای   1395/01/28 مورخ   139460302016000032 شماره  1-رای 
بع که  زند حسین درششدانگ یکباب خانه به  مساحت 358.10متر مر داران  فر
از 2 اصلی  از تصرفات متقاضی در پالک 2458 فرعی  بع  مقدار 69/50 متر مر
بع در پالک 2459 فرعی از 2 اصلی واقع در رضوانشهر   و مقدار 288/60متر مر
زند  یداری ازمصطفی  مختاری اسفیدواجانی فر بخش دوازده ثبت اصفهان خر

حسین
جواد  آقای   1394/12/18 مورخ   139460302016001463 شماره  2-رای 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در  تقی   محمد  زنده  فر تهرانی  مظاهری 
یک  از  فرعی   3186 پالک  جزء  بع  مر متر   191/95 مقدار  که  بع  مر 259.05متر 
ثبت  دوازده  باشدبخش  می  جوی  یم  حر جزء  بع  مر متر   67.10 مقدار  و  اصلی 
شهداری  محمد،   زند  فر تهرانی  بیگی  عرب  حسن  ورثه  از  یداری  خر اصفهان 

تیران به موجب نامه شماره -53/1315 مورخ 94/12/03
ون رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکر



باشــد  فیلمــی  پــای  فرهــادی  اصغــر  نــام  وقتــی    
سرویس فرهنگی

 دامون رشیدزاده
جلــب  خــود  ســوی  بــه  را  نگاه هــا  گاه  ناخــودآ
ســکوت  در  را  فیلم هایــش  دارد  عــادت  فرهــادی  چنــد  هــر  می کنــد. 
بهتــر  یــا  امــا حاشــیه ها  بســازد،  از همــه حاشــیه ها  دور  بــه  و  خبــری 
بگوییــم حاشیه ســازان هیــچ وقــت از فرهــادی نمی  گذرنــد. فیلــم جدیــد 
او یعنــی فروشــنده نیــز بــه دور از ایــن حاشــیه ها نبــود؛ امــا فرهــادی مثــل 
همیشــه بــا همــان آرامــش خــاص خــودش خیلــی متیــن از حاشــیه ها 
کنــد. در ابتــدای  ــران  ک کــن ا ــر  ــا فیلمــش را در جشــنواره معتب گذشــت ت
فهرســت  ســینمایی،  معتبــر  وبگاه هــای  میــادی،   ۲۰۱۶ ســال 
فیلم هایــی را کــه منتقــدان و عاقه منــدان بــه ســینما بــرای دیــدن آن هــا 
ــا انتشــار  ــر، ب ــد، منتشــر می کننــد. ایندیوای ــد اشــتیاق دارن در ســال جدی
کــران  ا کــه در ســال ۲۰۱۶  کنجکاوی برانگیــز  از صــد فیلــم  فهرســتی 
می شــوند، پنجمیــن فیلــم فهرســت خــود را بــه »فروشــنده«، هفتمیــن 
فیلــم ســینمایی اصغــر فرهــادی اختصــاص داد. ایندیوایــر دربــاره فیلــم 
فرهــادی  اصغــر  مــا،  اغلــب  بــرای  »شــاید  نوشــت:  »فروشــنده« 
هیجان انگیزتریــن فیلمســاز ایرانــی ایــن دهــه اســت. ملــودرام برنــده 
گذشــته در راس فهرســت  از ســیمین، ســال  نــادر  اســکار او، جدایــی 
گرفــت و فیلــم  ایندیوایــر بــه عنــوان بهتریــن فیلــم دهــه اخیــر قــرار 

فرانسوی او گذشته نیز، فیلم فوق العاده ای است.«
ع   شرو

کلیــد بزنــد  کــه قــرار بــود پــروژه جدیــد خــود را در اســپانیا   اصغــر فرهــادی 
بــه دالیلــی تصمیم به ســاخت فیلم فروشــنده در ایران گرفــت. فرهادی 
پروانــه ســاخت ایــن فیلــم را در ۱۸ مهرمــاه ۱۳۹۴ از ســوی ســازمان 
ســینمایی دریافــت کــرد. نــام قبلــی ایــن فیلم »برســد به دســت آهــو« بود 
کــه »فروشــنده« تناســب بیشــتری بــا داســتان نهایــی  کــه بــه ایــن علــت 

کــرد. فــوت یــداهلل نجفــی، صدابــردار بــا  فیلــم داشــت، تغییــر نــام پیــدا 
ســابقه فیلــم، باعــث ایجــاد وقفــه ای یــک هفتــه ای در فیلمبــرداری شــد 
 و در نهایــت فیلمبــرداری فیلــم فروشــنده، بــه کارگردانــی اصغــر فرهــادی 

۷ اسفند به پایان رسید.
 داستان

کــه بــه منــزل  داســتان فیلــم جدیــد فرهــادی، داســتان زوجــی اســت 
جدیــدی نقــل مــکان می کننــد. آن هــا بعــد از آمــدن بــه منــزل جدیــد 
کــه ایــن منــزل پیــش از ایــن محــل ســکونت زن  متوجــه می شــوند 

بــدکاره ای بــوده اســت و همیــن باعــث ایجــاد تردیدهایــی در زن دربــاره 
آمــدن  وجــود  بــه  باعــث  ادامــه  در  و  می شــود  خانــه  ایــن  در  اقامــت 

می شــود. حقیقــت  کشــف  و  ماجراهایــی 
  بازیگران

از  یکــی  فیلــم  ایــن  در  حســینی  شــهاب  و  علیدوســتی  ترانــه  حضــور 
ــن  ــه ای ک ــی  ــت. بازیگران ــادی اس ــد فره ــم جدی ــب فیل ــارز و جال ــکات ب ن
روزهــا سرمســت موفقیت هــای ســریال شــهرزاد هســتند. البتــه ترانــه 
علیدوســتی می گویــد او و شــهاب حســینی در فیلــم »فروشــنده« اصغــر 

کرده انــد؛  کامــا متفــاوت از »شــهرزاد« را بــازی  فرهــادی، دو شــخصیت 
کــه بــه افــراد جامعــه امــروز نزدیکنــد. ترانــه علیدوســتی  شــخصیت هایی 
دربــاره همــکاری بــا شــهاب حســینی در ایــن فیلــم می گویــد: وقتــی فیلــم 
کــه ایــن همــکاری دوبــاره کار چنــدان  »فروشــنده« را ببینیــد، می فهمیــد 
کامــا متفــاوت بــا یــک جهــان  کــه مــا دو شــخصیت  ســختی نبــود؛ چــرا 
کــه شــبیه خــود ماســت و در تهــران  کردیــم  متفاوت تــر را در آن بــازی 
کامــا  خ می دهــد و مســایل دو شــخصیت هــم بــا ایــن ســریال  امــروز ر
فــرق می کنــد. مــا ایــن نگرانــی را نداشــتیم و اتفاقــا آشــنا بــودن بــا هــم و 
کــرد. کمــک  اینکــه از یــک پــروژه بــه پــروژه دیگــر رفتیــم، بیشــتر بــه مــا 

  شایعه سرمایه گذاری قطری ها
شــایعه  شــد،  منتشــر  فیلــم  ایــن  دربــاره  کــه  شــایعاتی  از  یکــی 
اصغــر  بــود.  فیلــم  ایــن  در  قطــری  شــاهزاده  یــک  ســرمایه گذاری 
کمپانــی  فرهــادی در ایــن بــاره می گویــد: تهیه کننــدگان فیلــم، مــن و 
گرفتــم و مقدمــات  ممنتــو هســتیم. وقتــی تصمیــم بــه ســاخت فیلــم 
ســاخت آن فراهــم شــد، تهیه کننــده و همچنیــن ســرمایه گذار فیلــم 
کامــل شــدن نــگارش فیلمنامــه و در طــول  خــودم بــودم. همزمــان بــا 
کــه پیــش از ایــن تهیه کنندگــی  کمپانــی فرانســوی »ممنتــو«  تولیــد، 
فیلــم »گذشــته« را بــر عهــده داشــت و پخش کننــده دیگــر فیلم هــای 
آن هــا  کنــد.  مطالعــه  را  فیلمنامــه  کــه  کــرد  درخواســت  اســت،  مــن 
 پــس از مطالعــه فیلمنامــه، تقاضــای ســرمایه گذاری بخشــی از فیلــم 
کــه مــن و الکســاندر ماله گــی  کردنــد و در نهایــت تصمیــم بــر ایــن شــد  را 

)مدیــر عامــل ممنتــو( تهیه کننــده مشــترک ایــن فیلــم باشــیم.
در  امســال  تابســتان  فرهــادی  جدیــد  فیلــم  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
منتظــرش خیلی هــا  کــه  فیلمــی  شــود؛  کــران  ا کشــور   ســینماهای 

هستند.

همه چیز درباره فیلم جدید اصغر فرهادی

زیر پوست یک »فروشنده«

ســینمای  »انجمــن  جشــن  در  ســینمایی  ســازمان  رییــس 
جوانــان ایــران«، تمرکززدایــی و حمایــت از تولیــدات اســتان ها، 
تامیــن بودجــه  بیشــتر و حمایت هــای ویــژه  پــس از تولیــد را 
کــه در ســال 95 در حــوزه  فیلــم  کــرد  از برنامه هایــی عنــوان 
کوتــاه خــود را بــه آن هــا »متعهــد« می دانــد. رییــس ســازمان 

کــه  ســینمایی در »جشــن ســینمای جــوان« 
بــا حضــور  اردیبهشــت ماه(  دوشــنبه )27 
کوتــاه برگــزار شــد،  هنرمنــدان عرصــه  فیلــم 
بــا بیــان اینکــه برگــزاری ایــن جشــن ابتــکار 
کــه  حاضــران  بــه  خطــاب  بــوده،  خوبــی 
 بیشــتر از ســازندگان فیلم هــای کوتــاه بودند 
گفــت: امیــدوارم بتوانــم بــه خواســته های 
شــما و انــرژی و ذوق جوانــان فیلمســاز در 
رییــس  بدهــم.  پاســخ  اندکــم  تــوان  حــد 

از  ســازمان  ایــن  حمایت هــای  دربــاره   ســینمایی  ســازمان 
کــه  ســالی  گفــت:  جــوان  ســینمای  انجمــن  فیلمســازان 
گذشــت، ســال قابــل قبولــی بــود؛ نمی گویــم پربــار؛ چــون واقعــا 

بخش هــای  کنــم.  کمــک  ایــن  از  بیــش  می خواســت  دلــم 
کمک هــای فــوری و ضــروری داشــتند و  دیگــر ســینما نیــاز بــه 
کنیــم؛  کــه شایســته اســت از شــما حمایــت  نتوانســتیم آن طــور 
گام هــای جدیــدی در راســتای  امــا امســال امیدواریــم بتوانیــم 
حمایــت از انجمــن ســینمای جوانــان در اســتان ها برداریــم. 
ــه اینکــه در ســال جــاری  ــا اشــاره ب ــی ب ایوب
برنامــه  چنــد  اجــرای  بــه  متعهــد  را  خــود 
قابــل  رقــم  اینکــه  اول  گفــت:  می دانــد، 
قبولــی را بــرای حمایــت از تولیــد 250 تا 300 
ــم و  گرفته ای ــاه حرفــه ای در نظــر  کوت ــم  فیل
ــا  ــرده ام. او ب ک بنــده بودجــه  آن را تضمیــن 
بــه »تمرکزگرایــی غیرقابــل قبــول«  اشــاره 
اتفــاق  ایــن  گفــت:  گذشــته  ســالیان  در 
داریــم  اعتقــاد  و  نیســت  مــا  تاییــد  مــورد 
گذشــته و شــعار مــا همیــن بــوده اســت.  تمرکزگرایــی دورانــش 
امیدواریــم امســال تولیــد دســت کم 300 فیلــم را بــه دفترهــای 

کنیــم. گــذار  وا شهرســتان ها 

کوتاه وعده های ایوبی به سازندگان فیلم 
مراســم معارفــه رییــس جدیــد ســازمان صــدا و ســیما صبــح 
روز ۲۸ اردیبهشــت در محــل مرکــز همایش هــای بیــن المللــی 
ســازمان صــدا و ســیما برگــزار شــد. مراســم معارفــه عبدالعلــی 
و  ســیما  و  صــدا  ســازمان  جدیــد  رییــس  علی عســکری، 
همچنیــن تودیــع محمــد ســرافراز، رییس ســابق این ســازمان 

بــا حضــور هنرمنــدان و بســیاری از مقامات 
برگــزار شــد. نظــام اســامی، مجــری برنامــه 
کــرد که آیــت اهلل گلپایگانی رییس  عنــوان 
دفتــر مقــام معظــم رهبــری بــه دلیــل عمــل 
ــدارد. در  جراحــی در ایــن مراســم حضــور ن
مجلــس  رییــس  الریجانــی  علــی  ادامــه 
شــورای اســامی و حجت االســام محاتی 
حکــم رهبــری را بــه علی عســکری اعطــا 
اســبق  رییــس  الریجانــی،  علــی  کردنــد. 

ســازمان صــدا و ســیما، جــواد رمضان نــژاد مدیــر شــبکه افــق، 
حجــت االســام ســید محمــود دعایــی، علــی نصیریــان و ســید 
کبــر والیتــی  ضیاءالدیــن دری، علی اصغــر پورمحمــدی، علی ا

مخبــر دزفولــی، حســن خجســته، حســام الدیــن آشــنا، ســردار 
نقــدی، محمــد اخگــری، علــی دارابــی، بیــژن نوبــاوه، ســردار 
جملــه  از  مؤمنی شــریف،  محســن  منتظرالمهــدی،  ســعید 
علی عســکری  بودنــد.  مراســم  ایــن  در  حاضــر  چهره هــای 
کــرد: مراتــب قدردانــی خــود  بعــد از دریافــت حکــم خــود بیــان 
را از مقــام عظمــای والیــت بیــان می کنــم 
خنــده  کــه  ببینیــم  را  روزی  امیــدوارم  و 
بــر لــب ایشــان اســت. از زحمــات محمــد 
کــه دوســت مــن اســت و حاصــل  ســرافراز 
ســازمان  در  قدم هایــی  فعالیت هایــش 
می کنــم.  تشــکر  نیــز  بــود  ســیما  و  صــدا 
ســازمان  یــک  ســیما  و  صــدا  افــزود:  وی 
بــرای نظــام  مهــم و راهبــردی و حیاتــی 
اســامی اســت. امــروز دنیــای ارتباطــات 
و رسانه هاســت و ایــن ارتبــاط نــه جنــگ نظامــی بلکــه نبــرد 
کــه دارایــی و توانمنــدی زیــادی  رسانه هاســت؛ یعنــی کســانی 

دارنــد در میــدان رقابــت، موفق تــر جلــوه می کننــد.

حرف و نقل
کــرد  اعــام  تجســمی  هنرهــای  مرکــز  کل  مدیــر   -
گنجینــه مــوزه هنرهــای معاصــر  تعــدادی از تابلوهــای 
فرســتاده  روم  و  برلیــن  بــه  حفاظتــی  تدابیــر  تحــت 
می شــوند تــا در نمایشــگاه هایی بــه نمایــش درآینــد.

زهــرا  کارگردانــی  بــه  بشــمار«  یــک  »تــا  نمایــش   -
صبــری بــرای اجــرا در فســتیوال تئاتــر و تئاتــر عروســکی 
کــرد. کشــور پرتغــال ســفر  FIMFA بــه شــهر لیســبون 
مســابقه  بخــش  در  فریبــا«  فراموشــی  »فصــل   -
دانمــارک«  هنــر  و  »ســینما  المللــی  بیــن  جشــنواره 

شــد. پذیرفتــه 
دیگــر جــوان  کارگــردان   ۲ کنــار  در  پناهنــده  آیــدا   - 
دیشــب جایــزه اســتعداد جــوان امســال را در حاشــیه 

کــرد. کــن دریافــت  جشــنواره 
بــا  جانی پــور  حمیــد  عکاســی  آثــار  از  مجموعــه ای   -
گالــری دنــا بــه نمایــش  عنــوان »ســلفی نابلــدان« در 

درمی آیــد. 
گفــت: در  کارگــروه مــد و لبــاس  - حمیــد قبــادی، دبیــر 
پنجمیــن جشــنواره مــد و لبــاس فجــر، نزدیک تریــن 
کــه رنگــی ایرانــی اســت  ــه رنــگ فیــروزه ای را  پارچــه ب
ــم. کردی ــده طراحــی لبــاس انتخــاب  ــرای مســابقه زن ب
حمیــد  کادمــی  آ مدیــره  هیئــت  اعضــای  از  یکــی   -
کــه امســال مراســم تولــد ایــن  کــرد  ســمندریان اعــام 
هنرمنــد همزمــان بــا ســالروز تولــد همســرش همــا روســتا 

می شــود. برگــزار  مهرمــاه  در 
کــره جنوبــی بــه  کانــگ«، رمان نویــس اهــل  - »هــان 
 2016 بین المللــی  بوکــر«  »مــن  جایــزه  برنــده  عنــوان 

معرفــی شــد.
- فیلــم »خریــدار شــخصی«، جدیدتریــن ســاخته »الیــور 
کــن از ســوی  آســایاس« پــس از نمایــش در جشــنواره 

مخاطبــان هــو شــد.
- مراســم افتتاحیــه نوزدهمیــن جشــنواره ملــی تئاتــر 
مقاومت - فتح خرمشهر با اجرای نمایش »دریادالن« 
اســت  غــواص  شــهید   175 رشــادت های  دربــاره   کــه 

برگزار خواهد شد.
کشــور از احتمــال ســفر  - رییــس ســازمان ســینمایی 
خــود بــه فرانســه بــرای شــرکت در جشــنواره »کــن« خبــر 

داد.
- علی اصغــر میرباقری فــرد، اســتاد ادبیــات و عرفــان 
ح روشــمند و علمــی  دانشــگاه اصفهــان گفــت: هنــوز شــر

بــر »مثنــوی« موجــود نیســت.
»چیســت  ده جلــدی  مجموعــه  از  جلــد  پنــج   -
اردیبهشــت ماه   29 چهارشــنبه  آن«  چیســت  ایــن، 
کتــاب ایــن مجموعــه شــامل  رونمایــی می شــود. هــر 
و  هــوش  تقویــت  بــر  عــاوه  کــه  اســت  چیســتان   30
خاقیــت، جنبه هــای آموزشــی و ســرگرمی را نیــز در دل 

دارد. خــود 

سخن روز

 دوره آموزش تخصصی 
خبرنگاری دفاع مقدس

دوره  اصفهــان  اســتان  رســانه  بســیج  ســازمان  وطــن:  کیمیــای 
آمــوزش تخصصــی خبرنــگاری دفــاع مقــدس را بــه صــورت رایــگان 
کلــی ایــن دوره عبارتنــد از: تاریــخ تحــوالت  برگــزار می کنــد. عناویــن 
دفــاع مقــدس، حماسی نویســی و ادبیــات پایــداری، تحلیــل جنــگ 
رســانه ای اســتکبار در 8 ســال دفــاع مقــدس و فرهنــگ راهبــردی 
دفــاع مقــدس. برگــزاری دوره بــه صــورت رایــگان، اعــزام نفــرات 
ــر بــه عنــوان خبرنــگار ویــژه جهــت پوشــش اخبــار راهیــان نــور  برت
کــه حایــز نمــره قبولــی شــوند  گواهینامــه معتبــر بــه نفراتــی  اعطــای 
و امــکان اســتفاده از فرماندهــان ارشــد دفــاع مقــدس و بهره گیــری 
از اطاعــات و جزییــات دقیــق ایشــان، از جملــه مزایــای ایــن دوره 
ســاعت   16 طــی  خردادمــاه،   5 از  دوره  ایــن  اســت.  تخصصــی 
می شــود.  برگــزار   20 تــا   16 ســاعت  از  چهارشــنبه ها  هفتــه  هــر 
عاقه منــدان می تواننــد جهــت ثبــت نــام و کســب اطاعــات بیشــتر 
بــه ســازمان بســیج رســانه اســتان واقــع در خیابان صفــه، روبه روی 

کننــد. بیمارســتان الزهــرا، ســپاه صاحــب الزمان)عــج( مراجعــه 

 رضا صادقی 
میهمان نصف جهان می شود

کیمیــای وطــن: رضــا صادقــی، 2 خرداد در تاالر شــیخ بهایی 
و 21 روی صحنــه می آیــد.  آبــاد در دوســانس 18   نجــف 
رضــا صادقــی فعالیــت هنــری خــود را در موســیقی بــا آهنــگ 
کــرد. عاقــه او بــه هنرمندانــی  راز عشــق در ســال ۱۳۷۱ آغــاز 
همچــون چشــم آذر و بابــک بیــات باعــث شــد تــا آثــار او 
کارهــای خــود  گیــرد. او در بعضــی  تحــت تأثیــر آن هــا قــرار 
از اشــعار مهــدی اخوان ثالــث و ســهراب ســپهری اســتفاده 
کرده اســت. آلبــوم وایســا دنیــا، دومیــن آلبــوم رســمی وی 
کــرد و برتریــن آهنــگ دهــه  کــه موجــی بــزرگ ایجــاد  بــود 
آلبوم هایــی ماننــد حکایــت  ارایــه  بــا  ایــران شــد. وی   ۸۰
مشــکی پوش، مشــکی رنگــه عشــقه، کمــا، وایســا دنیــا دیگه 
مشــکی نمی پوشــم، توانســته جــزو بهتریــن خواننده هــای 

کشــور بــه شــمار آیــد.

 رونمایی از کتاب 
»جرعه جرعه مستی« در یزد

یــزد  اســتان  بــا حضــور دوســتداران شــعر و ادب   در مراســمی 
کتــاب جرعه جرعه  کتــاب »جرعه جرعــه مســتی« رونمایی شــد. 
ایــن  انتظــار اســت.  بــا موضــوع  مســتی، مجموعــه اشــعاری 
کتــاب نوشــته علیرضــا احرامیان پــور بــا تخلــص »ع. ا. نویــد« از 
نویســندگان اســتان یزد اســت که پیش از این نیز در حوزه شــعر 
و ادب، چنــد مجموعــه از وی منتشــر شــده اســت؛ بــاغ المــاس 
کوثــر، شــعر نــاب و ... از دیگــر آثــار ایــن شــاعر یــزدی  غربــت 

 است.

اخبار کوتاه 

5فرهنگ و هنر چهارشنبه  29  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 157علی عسکری رسما جانشین سرافراز شد ســـــال دوم       ݡسݒ

مفاد آراء 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
وزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفر
ز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  محر
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
مالکیت  اسناد  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  د  شو می  آگهی  وز  ر  15
یخ انتشار اولین آگهی به مدت  متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تار
د را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک  دو ماه اعتراض خو
د را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  یخ تسلیم اعتراض دادخواست خو ماه از تار
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   .
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  رات  مقر

ر به دادگاه نیست. متضر
 1394114402018000173 ونده  پر کالسه   139560302018000187 شماره  رای  برابر 
از  صادره   2226 شناسنامه  بشماره  د  محمو زند  فر یدی  ز شاه  حسین  آقای 
احداثی  بع  مر متر   210 مساحت  به  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  اصفهان 
اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد  دولت  در  واقع  اصلی   394 پالک  از  قسمتی  وی  ر بر 

یداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسین طغیانی دولت آبادی خر
یخ انتشار نوبت اول: 1395/02/29 تار

یخ انتشار نوبت دوم : 95/03/13 تار
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/217/الف/م

گهی ابالغ آ
ونده: 9309980350701147 شماره  شماره ابالغیه : 9510100350701039 شماره پر
در  منتشره  های  آگهی  و  پیر  1395/2/13 تنظیم:  یخ  تار  931328 شعبه:  بایگانی 
می  المکان  مجهول  که  محمدی  محسن  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  چون  گردد  می  ابالغ  باشد 
9510090350700486 و شماره دادنامه مربوطه 9409970350701452 محکوم علیه 
تاخیر  خسارت  خواسته،  اصل  یال  ر  86/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
رسید )81877 ـ 93/7/2 بانک صادرات به مبلغ  یخ سر تادیه وجه هر چک از تار
یال، 292889 ـ 93/7/25 و 292890 ـ 93/8/5 بانک رفاه کارگران(  50/000/000 ر
تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی 
ینه دادرسی در حق محکوم  یال هز بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و 2820000 ر
یال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت  له و همچنین پرداخت مبلغ 4/300/000 ر
وز از انتشار این آگهی مهلت  با رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی است. ظرف ده ر
ید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای  دار
خواهد اقدام  اجرایی  ینه  هز با  مطالبات  وصول  به  نسبت  رات  مقر طبق   احکام 

د.  نمو
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهانـ  احمد 

رضا حق شناس   4445/ م الف
گهی ابالغ آ

شماره   9409980351501047 ونده:  پر شماره   9510100351501206 ابالغیه:  شماره 
زند محمد  یخ تنظیم: 1395/2/5  خانم فاطمه خوئی فر بایگانی شعبه: 941154 تار

رگمهر مبنی بر تقاضای ابطال  علی دادخواستی به طرفیت بانک مسکن شعبه پل بز
انتشار  یخ  تار  4249277-1 های  یال  سر شماره  به  مشارکت  )اوراق  مالی  سند 
انتشار  یخ  تار  1031922 الی   89/1031920 2ـ  یال  ر  50/000/000 مبلغ  به   89/12/14
و  بدینوسیله  است.  ده  نمو دادگاه  این  تقدیم  یال(  ر  5/000/000 یک  هر   89/10/5
وزنامه  ر در  متقاضی  ینه  هز با  مراتب  تجارت  قانون   327 و   324 ماده  اجرای  در 
ادعایی  چنانچه  مذکور  مالی  اسناد  مجهول  دارنده  تا  گردد  می  منتشر  رسمی 
یخ اولین اعالن، به این دادگاه اعالم نماید واال پس از  از تار دارد ظرف سه سال 
 گذشت این مدت، و عدم ابراز اسناد از سوی وی، حکم بطالن آن اسناد صادر

 می گردد. 
ـ  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 

جعفری     4791/ م الف
گهی ابالغ آ

 9409980351700174 ونده:  پر شماره   9510106836200879 ابالغیه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   1395/2/11 تنظیم:  یخ  تار  940796 شعبه:  بایگانی  شماره 
مجتمع   ( اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   2 شعبه   9409980351700174
خانم  خواهان:   9509976836200073 شماره  نهایی  تصمیم  قدوسی(  شهید 
بلوار  سپاهانشهر،  اصفهان،  نشانی  به  و  خسر زند  فر اسدآبادی  اسمعیلی  بیتا 
و  خسر آقای  خوانده:  ترنج   مسکونی  مجتمع  صبور،  ک  طلوع،  ک  بی،  غر توحید 
رای  نفقه    مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  به  اسدآبادی  اسمعیلی 
اصالحی  در خصوص دادخواست خواهان خانم بیتا اسمعیلی اسدآبادی مبنی 
بر تصحیح دادنامه شماره 1177 از حیث خسارات دادرسی دادگاه نظر به اینکه 
از جلسه اول خسارات دادرسی مورد  ـ 94/2/28 قبل  حسب الیحه شماره 545 
لذا مستندًا  افتاده  قلم  از  الذکر سهوا  و در دادنامه فوق  ده  بو درخواست خواهان 
اسمعیلی  و  خسر آقای  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  مدنی  قانون   309 ماداه  به 
مبلغ  به  دادرسی  خسارات  پرداخت  به  فوق  دادنامه  مفاد  بر  عالوه  را  اسدآبادی 
یال در حق خواهان محکوم و به این ترتیب دادنامه فوق الذکر اصالحی  3210000 ر
رای  باشد  می  ممنوع  اصالحی  رای  بدون  اصلی  رای  ونوشت  ر تسلیم  گردد  می 
اصفهان نظر  تجدید  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  وز  ر بیست  ظرف   اصالحی 

 می باشد. 
رئیس شعبه 2 محاکم خانواده شهرستان اصفهان ـ فدایی تهرانی   4459/ م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
زند  فر اصفهانی  هدایی  فردوس  95/1/23چون  مورخ:  شماره:95/92840140  
از شش  و چهارم سهم مشاع  ـ هشتاد  نیم و شش  و  به چهارسهم  مجتبی  نسبت 
سهم و شش ـ هشتاد و چهارم سهم ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهادیه محلی 
رسیده  اصفهان   60 دفتر  تایید  به  و  شده  گواهی  رسما  د  شهو امضا  و  هویت  که 
مدعی است که سند مالکیت چهار سهم و نیم و شش ـ هشتاد و چهارم سهم مشاع 
واقع  و چهارم سهم ششدانگ پالک 15190/7599  ـ هشتاد  از شش سهم و شش 
به شماره چاپی 2/427579 که در صفحه 295 دفتر  ثبت اصفهان  در بخش 5 
زند باقر سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و  یم قباد دوز فر وجی به نام کر 16 خر
تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک طبق سند انتقال 68652 مورخ 88/5/10 
دفترخانه 60 اصفهان به متقاضی المثنی انتقال و معامله دیگری انجام نشده و در 
د گردیده است و  رهن و وثیقه نمی باشد. به علت جابه جایی سند مالکیت مفقو
ده است طبق تبصره یک اصالحی ماده  تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نمو
انجام معامله  د که هر کس مدعی  آگهی می شو مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   120
د  )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خو
د را  وز به این اداره مراجعه و اعتراض خو یخ انتشار این آگهی تا ده ر باشد از تار
کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت 

ر اعتراضی  مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد.اگر ظرف مهلت مقر
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
ق اصفهان ـ هادی زاده   4590/ م الف رئیس منطقه ثبت اسناد شر

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره:95/92840140  مورخ: 95/1/23

شش  از  نیم  و  سهم  یک  به  نسبت  مجتبی   زند  فر اصفهانی  هدایی  فردوس  چون 
سهم و شش ـ هشتاد و چهارم سهم ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهادیه محلی 
رسیده  اصفهان   60 دفتر  تایید  به  و  شده  گواهی  رسما  د  شهو امضا  و  هویت  که 
ـ   از شش سهم و شش  نیم سهم مشاع  و  مالکیت یک سهم  مدعی است که سند 
هشتاد و چهارم سهم ششدانگ پالک 15190/7599 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
یم قباد  وجی به نام کر به شماره چاپی 523436 که در صفحه 292 دفتر 16 خر
زند باقر سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی  دوز فر
به  اصفهان   60 دفترخانه   88/5/10 مورخ   68652 انتقال  سند  طبق  امالک  دفتر 
متقاضی المثنی انتقال و معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. 
سند  صدور  تقاضای  و  است  گردیده  د  مفقو مالکیت  سند  جایی  جابه  علت  به 
ده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون  مالکیت المثنی نمو
این  در  آنچه  از  )غیر  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  که  د  شو می  آگهی  مراتب  ثبت 
یخ انتشار  د باشد از تار آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خو
د را کتبًا ضمن ارایه اصل  وز به این اداره مراجعه و اعتراض خو این آگهی تا ده ر
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
ر اعتراضی نرسد و یا در صورت  به ارایه کننده مستردد گردد.اگر ظرف مهلت مقر
به متقاضی  و  مالکیت مرقوم صادر  المثنی سند  نگردد  ارایه  اعتراض اصل سند 

تسلیم خواهد شد.
ق اصفهان ـ هادی زاده   4589/ م الف رئیس منطقه ثبت اسناد شر

گهی فقدان سند مالکیت آ
مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  حسین  سید  زند  فر میرمقتدایی  علی  سید  ورثه  چون 
د رسمًا  از ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهو
مالکیت  سند  که  است  مدعی  رسیده  اصفهان   111 دفتر  تایید  به  و  شده  گواهی 
تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 15190/3705 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 696528 که درصفحه 191 دفتر 190 که به صفحه 
وجی به نام نامبرده سابقه داشته ثبت و صادر و تسلیم گردیده و  510 دفتر 48 خر
طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد . 
د گردیده است و نامبرده طی گواهی حصر  به علت اسباب کشی سند مالکیت مفقو
دارایی   83/6/25 مورخ   24755 مالیاتی   19 فرم  و   82/6/22 مورخ   702 وراثت 
و  د  نامهای سید محمو به  ده که ورثه وی سه پسر و یک دختر  اصفهان فوت نمو
رضا و سید محمد و اشرف همگی میرمقتدایی و یک همسر به نام حبیبه اغانوری 
صباغ که نامبرده نیز فوت که ورثه وی همان نامبردگان فوق می باشند تقاضای 
ده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین  صدور سند مالکیت المثنی نمو
د که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه  نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شو
یخ  د باشد از تار در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خو
د را کتبًا ضمن ارایه  وز به این اداره مراجعه و اعتراض خو انتشار این آگهی تا ده ر
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
در  یا  و  نرسد  اعتراضی  ر  مقر مهلت  ظرف  گردد.اگر  مستردد  کننده  ارایه  به  سند 
به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی  نگردد  ارایه  سند  اصل  اعتراض  صورت 

متقاضی تسلیم خواهد شد.
ق اصفهان ـ هادی زاده   5691/ م الف رئیس منطقه ثبت اسناد شر

دادنامه
شماره   94/12/11 تنظیم:  یخ  تار   9409973653302137 دادنامه:  شماره 
ونده  پر   940924 شعبه:  بایگانی  شماره   9409983653300900 ونده:  پر
دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  ل  او شعبه   9409983653300900 کالسه 
شهرستان فالورجان تصمیم نهایی شماره 9409973653302137   خواهان: 
زند  فر رحمتیان  حسین  آقای   .2 محمدرضا  زند  فر کیانی  ابوالفضل  آقای   .1
بابت  وجه  مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان   ل  مجهو نشانی  به  همگی  و  خسر
خسارات  مطالبه   .4 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .3 خواسته   تامین   .2  ...
ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح  دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پر

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه
حسین  2ـ  کیانی  ابوالفضل  1ـ  بطرفیت  اله  امان  زند  فر دهقانی  محسن  دعوی 
شماره  چک  وجه  یال  ر میلیون  دویست  مبلغ  مطالبه  بخواسته  رحمتیان 
به  زی  کشاور بانک  عهده   94/6/31 ـ   512923 و   1394/6/22 ـ   512924
ید  در  مستندات  ل  اصو بقای  به  توجه  با  ـ  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام 
ظهور  که  علیه  محال  بانک  سوی  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان 
دارد  در مطالبه وجه خواسته  و استحقاق خواهان  اشتغال ذمه خواندگان  در 
و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی باشد اقامه 
قانون   313 و   310 مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  دادگاه  بر  نداشته،  ابراز  و 
تجارت و 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون 
یه راجع به آن حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان  صدور چک و استفسار
میلیون  شش  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  دویست  مبلغ  پرداخت  به 
هم  و  دادرسی  خسارات  مجموع  بابت  تسبیب  باب  از  یال  ر هزار  هفتصد  و 
محاسبه  که  ل  وصو یخ  تار تا  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  چنین 
می  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  اساس  بر  آن 
ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  باشد 
ظرف  سپس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مدت 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  نیز  وز  ر بیست   مدت 

می باشد.  
ل دادگاه عمومی حقوقی فالورجان ـ امید حفیظی رئیس شعبه او

 نشانی: فالورجان، خیابان مالصدرا، ساختمان دادگستری، طبقه دوم، اتاق 
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گهی تحدید حدود اختصاصی آ
د ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 5427/8 واقع در بخش  چون تحدید حدو
زند  د سلطانی خوراسگانی فر ونده ثبتی به نام محمو 5 ثبت اصفهان که طبق پر
یان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل  محمد رحیم در جر
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
وز شنبه مورخ 95/3/29 ساعت 9 در  د ملک مرقوم در ر نامبرده تحدید حدو
و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد  عمل  به  و  وع  شر محل 
یابند.  حضور  محل  در  ر  مقر ساعت  و  وز  ر در  که  گردد  می  اخطار  ین  مجاور
یخ  تار از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  ین  مجاور اعتراضات 
وز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره  تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( ر
ونده های معترضی ثبت معترض ظرف  2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پر
یخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به  یک ماه از تار
 مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نماید.
ع وقت  یخ انتشار: در اسر تار

ق اصفهان ـ هادی زاده     5682/ م الف رئیس منطقه ثبت اسناد شر

علی عسکری رسما جانشین سرافراز شد



در حاشیه ورزش
فصــل  ســرمربی  ویســی،  عبــداهلل  می شــود  شــنیده   -
ــئوالن  ــا مس ــتان ب ــتقالل خوزس ــال اس ــم فوتب ــته تی گذش
باشــگاه ســپاهان بــرای هدایــت ایــن تیــم اصفهانــی بــه 

توافــق رســیده اســت.
- آخریــن دور تمرینــات تیــم ملــی فوتســال قبــل از مــاه 
آغــاز  تهــران  در  خردادمــاه  هشــتم  از  رمضــان  مبــارک 

می شــود.
کنــش بــه بعضــی  - رییــس فدراســیون وزنه بــرداری در وا
گفــت: شــورای عالــی  کادر فنــی تیــم ملــی  تغییــرات در 
کلــی و جامعــی از تیم هــای ملــی دارنــد  فنــی، ارزیابــی 
و بــا توجــه بــه ایــن مســئله تصمیمــات نهایــی اتخــاذ 

می شــود.
- »داویــد دخیــا« گفتــه در صورتــی کــه لوییــس فــن خــال 
فصــل آینــده هــم ســرمربی منچســتریونایتد باشــد، در 

ایــن تیــم نمی مانــد.
- رییــس کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ گفــت: فینال 
جــام حذفــی روز نهــم خردادمــاه برگــزار می شــود و امــکان 

تغییــر تاریــخ این مســابقه نیســت.
تیــم  پیشــین  ســرمربی  بــا  فرانســه  لیــگ  قهرمــان   -
نظــر  بــه  اســت.  شــده  کــره  مذا وارد  چلســی  فوتبــال 
می رســد »ژوزه مورینیــو«، جایگزیــن »لــورن بــالن« در 

شــود. ژرمــن  پاریســن  تیــم 
بــه  لسترســیتی  فوتبــال  تیــم  ســرمربی  رانیــه ری،   -
انتخــاب »انجمــن مربیــان لیــگ« بــه عنــوان برتریــن 

برگزیــده شــد. مربــی ســال 
- آنــدری ملینــک، رییــس فدراســیون هندبــال اوکرایــن 
گفــت:  ایــران  تیــم  برابــر  بازی هــای دوســتانه  دربــاره 
در  و  داشــته  هماهنگــی  و  باهــوش  بازیکنــان  ایــران، 

مســیر درســتی در حــال حرکــت اســت.
- خبرهایــی مبنــی بــر انتخــاب علیرضــا منصوریــان بــه 
عنــوان ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقالل منتشــر شــده بــود 

کــه از ســوی باشــگاه اســتقالل تکذیــب شــد.
کننــده تیــم ملــی والیبــال  - فرهــاد قائمــی، دریافــت 
گذشــته لیــگ برتــر یعنــی  ایــران بــه تیــم قهرمــان فصــل 

ســرمایه پیوســت.
ــی از  ــتی فرنگ کش ــی  ــای مل ــی تیم ه ــورای فن ــو ش - عض
در  کیلوگــرم   ۹۸ وزن  انتخابــی  رقابت هــای  برگــزاری 

پایــان رقابت هــای جــام جهانــی شــیراز خبــر داد.
نظــر  جلــب  مهلــت  امســال  پاییــز  کــه  حالــی  در   -
بانــوان  حضــور  بــرای  بســکتبال  جهانــی  فدراســیون 
 محجبــه در میادیــن بیــن  المللــی بــه پایــان می رســد

فدراســیون ایــران هنــوز نتوانســته یــک مســابقه در ایــن 
کنــد. رابطــه برگــزار 

ــاد  ــال زی ــه احتم ــل ب ــال برزی ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی - س
کاپیتانــی را از نیمــار می گیــرد. بازوبنــد 

زاویه

که ناخوانده ماند! سرودی 
  در آغــاز پانزدهمیــن دوره مســابقات 

سرویس  ورزش
  اصغـر قلندری

لیــگ برتــر فوتبــال ایــران، مشــخص 
کــه چــرا تیــم خــوب و بــدون حاشــیه ســپاهان  نشــد 
ســطح  در  تغییراتــی  دچــار  یکبــاره  بــه  اصفهــان 
ــا بــه  مدیریــت باشــگاه و متعاقبــا ســرمربی تیــم شــد ت
پیــش  ســال  قهرمــان  تیــم  اطــراف  در  گاه  نــا
ــر شــوند  ــزرگ و بزرگ ت کننــد و ب ــم  حاشــیه هایی قدعل
کــه مقامــات و مســؤالن و دســت اندرکاران  تــا جایــی 
باشــگاه ســپاهان قــادر نباشــند از پــس ایــن حاشــیه ها 
و  ســپاهان  از  حاج صفــی  احســان  جدایــی  برآینــد. 
تیــم خارجــی و جدایــی مهــدی  یــک  بــه  پیوســتن 
ــا پذیــر  شــریفی بــه دلیــل ســربازی، ضربــه ای جبران ن
بــر پیکــر تیــم خوش ترکیــب ســپاهان زد! امــا وقتــی 
دامنــه اختالفــات آقــای اســتیماچ بــا هــادی عقیلــی 
گرفــت و او از  کاپیتــان بــا تجربــه و مدافــع میانــی بــاال 
ج شــد، ایــن امــر باعــث شــد تــا دفــاع  ترکیــب تیــم خــار
ســپاهان ضعیــف شــود؛ امــا مشــکل اساســی در روی 
کادر فنــی بیشــتر نمــود داشــت تــا  نیمکــت ذخیره هــا و 
ســروده شــورانگیز طالیی پوشــان اصفهــان ناســروده 
بــا  ایگوراســتیماچ  پنهــان  و  آشــکار  بمانــد! درگیــری 
خلعتبــری  نظیــر  تیــم  ح  مطــر و  کلیــدی  بازیکنــان 
ــا دامنــه اختالفــات بــه اوج خــود برســد و  ســبب شــد ت
تــا رفته رفتــه از تعــداد هــواداران  کنــد  ایجــاد تنــش 
کــه بیشــترین هــوادار را در اصفهــان دارا بــود  ســپاهانی 
کــه در بــازی آخرخــود مقابــل  کاســته شــود؛ بــه طــوری 
گرانی کــه حاضــر شــده بودنــد  تیــم پدیــده تعــداد تماشــا
کــه تیــم محبوبشــان در رده یازدهــم  - در شــرایطی 
کــرده بــود - به ورزشــگاه  جــدول مســابقات جــا خــوش 
کمتــر از 500 نفربــود.  فوالدشــهر بیاینــد بســیار انــدک و 
ماحصــل ایــن درگیری هــا و زد و بندهــا، شکســت و 
کــه ســپاهان را بــه ایــن سرنوشــت  کامی هایــی بــود  نا
درس  می توانــد  اتفاقــات  همیــن  شــاید  کــرد.  دچــار 
عبرتــی باشــد بــرای آینــدگان و مســئوالن فــوالد مبارکــه 
تــا در بســتن تیمــی شایســته نــام ســپاهان و انتخــاب 
کادر فنــی، دقــت و توجــه بیشــتری را بــه  مدیــران و 
کامی  عمــل آورنــد. بــه یقیــن یکــی از عوامــل و دالیــل نا
ســپاهان در عرصــه فوتبــال و هندبــال همین تغییرات 
مــداوم و پی درپــی در عرصــه مدیریتــی بــوده اســت. از 
نداشــته  ثبــات  مدیریــت  بحــث  در  کــه  باشــگاهی 
گــواه  باشــد، جــز ایــن نمی تــوان انتظــار داشــت. بــه 
دالیــل  غیرخــودی  و  خــودی  و  دشــمن  و  دوســت 
کــه باعــث تضعیــف تیــم فوتبــال ســپاهان  عمــده ای 
مدیریــت  درحــوزه  بی ثباتــی  همیــن  اســت،  شــده 
باشــگاه و مداخلــه بی رویــه اعضــای هیئــت مدیــره در 

کادر فنی است.  امور باشگاه و 

یادداشت

 در فرهنــگ ایرانی اســالمی مــا بــر اخــالق 
سرویس  ورزش

  هامون رشیدیان
اســت.  شــده  کیــد  تا بســیار  ادب  و 
گفته انــد ادب مــرد بــه ز دولــت اوســت؛  همــواره بــه مــا 
گناهــی بــزرگ  کــه تمســخر،  همــواره یادمــان داده انــد 
اســت؛ احتــرام بــه پیشکســوت از مــرام پهلوانــی ورزش 
کــه هــزاران هــزار ســال قدمــت دارد؛ ایــن  ایــران اســت 
کشــور  ورزش  گمشــده  حلقــه  ادب،  و  اخــالق  روزهــا 
کــه  کــه از باشــگاه هایی تشــکیل شــده  ماســت؛ ورزشــی 
یــدک  خــود  بــا  را  فرهنگی ورزشــی  پســوند  همگــی 
بی اخالقــی  بــاغ  ایــن  روز  هــر  متاســفانه  می کشــند. 
ــد آراســته می شــود. یــک روز فــالن  ــی جدی گل ــا  ورزش ب
بازیکــن باشــگاه فرهنگی ورزشــی شــلوار بــاب اســفنجی 
باشــگاه  بازیکــن  فــالن  روز  آن  فــردای  می پوشــد 
حملــه  خــود  پیشکســوت  مربــی  بــه  فرهنگی ورزشــی 
باشــگاه های  همیــن  گران  تماشــا بــار  هــر  یــا  می کنــد 
کار  فرهنگی ورزشــی در ورزشــگاه چنــان الفاظــی را بــه 
کشــوری قابــل  کــه بــا خــط قرمزهــای هیــچ  می برنــد 
پخــش نیســت. در جدیدتریــن اتفــاق هــم در جشــن 
کــه در  گرفــت  باشــگاه پرســپولیس رفتارهایــی صــورت 

شأن فوتبال نبود.
   جشن پرحاشیه

کــه باشــگاه فوتبــال پرســپولیس  ماجــرا از ایــن قــرار بــود 
کــه پســوند فرهنگــی  ورزشــی را هــم یــدک می کشــد، روز 
ــان  ــان فصــل از عملکــرد بازیکن دوشــنبه در مراســم پای
و مربیــان خــود در طــول برگــزاری یــک فصــل قدردانــی 

بــرای  مراســم  ایــن  تفریحــی  بخــش  مجــری  کــرد. 
صــدای  تقلیــد  بــه  شــروع  حاضــران  کــردن  ســرگرم 
حرکــت  ایــن  می کنــد.  پرویــن  علــی  و  دایــی  علــی 
غیــر اخالقــی موجــب شــد بســیاری از اهالــی ورزش و 
دلســوزان عرصــه فرهنگــی بــار دیگــر نســبت بــه رواج 
کننــد. نفــس  بی اخالقــی آن هــم در فوتبــال اعتــراض 
یــا  زشــت  پدیــده  سرشــناس،  چهره هــای  بــا  شــوخی 

رواج  اتفاقــا در جهــان خیلــی هــم  و  نیســت  عجیبــی 
ــا  دارد؛ امــا مســئله مهــم خــط میــان توهیــن و تحقیــر ب
شــوخی اســت. وقتــی شــوخی از مرزهــای خــود فراتــر 
ــه  ــه جــذاب اســت و ن ــه تمســخر برســد، دیگــر ن رود و ب
اخالقــی. آن هــم تمســخر اســطوره های یــک باشــگاه 
بــه اصطــالح فرهنگی ورزشــی بــا بیــش از 20 میلیــون 

هــوادار.

   آن سوی جهان
وجــود  موفقــی  باشــگاه های  جهــان،  ســوی  آن  در 
فرهنگی ورزشــی  پســوند  داشــتن  بــدون  کــه  دارنــد 
 پاســدار فرهنــگ و احتــرام و ادب در ورزش بــه شــمار

 می روند. 
در ورزشــگاه اولدترافــورد شــهر منچســتر عــالوه بــر اینکــه 
مجســمه ســرآلکس فرگوســن را ســاخته اند، بلکــه نــام 
یکــی از جایگاه هــای ورزشــگاه هــم بــه اســم ایــن مربــی 

اســکاتلندی اســت. 
در باشــگاه آرســنال مجســمه تونــی آدامز و تیــه ری آنری 
برنابئــو  گو  ســانتیا باشــگاه های  و  کرده انــد  نصــب   را 
کالــدرون، نــام اســطوره های  جوزپــه مئاتــزا و ویســنته 
شــده  نهــاده  ورزشــگاه ها  بــر  کــه  باشگاه هاســت 
جهــان  فوتبــال  مهــم  باشــگاه های  اغلــب  در  اســت. 
خاطــره  و  یــاد  و  اشــیا  نگهــداری  بــرای  موزه هایــی 
ایــن  در  دارد.  وجــود  باشــگاه ها  آن  اســطوره های 
و  ســمت  دارای  پیشکســوتان  بیشــتر  باشــگاه ها 
آخــر  تــا  از آن هــا  بســیاری  و  پســت مدیریتــی هســتند 
مخصــوص  صندلــی  خــود  محبــوب  باشــگاه  در  عمــر 
باشــد  داشــته  وجــود  شــنوایی  گــوش  گــر  ا  دارنــد. 
وارد  فرهنگــی  پســوند  یــک  بــا  فرهنــگ  گفــت  بایــد 
ورزش نمی شــود؛ اعتبــار هــر باشــگاهی حاصــل عــرق 
گــر قــدر اســطوره های  ریختــن همیــن اسطوره هاســت؛ ا
کــم آبــروی آن هــا را لگدمــال  خــود را نمی دانیــد دســت 

 نکنید.

که نه فرهنگی هستند، نه ورزشی باشگاه هایی 

خط قرمز روی اخالق

کــه  خ نــژاد بازیگــر ســینما نبــود  ایــن فقــط حمیــد فــر
ــا  ــرد و رفــت ورزشــگاه ت ک پیراهــن زرد صنعــت را تنــش 
»آبــادان« دوبــاره بــه ســطح اول لیــگ برگــردد. می شــود 
نیســت  اغــراق  امــا  ســوزاند،  دل  فجرسپاســی  بــرای 
کــه  گــر بگوییــم »صنعــت نفــت« حتــی بــرای آن هــا  ا

نیامده انــد  آبــادان  هیچوقــت 
اســت.  محبوبــی  تیــم 
خوزســتانی ها بعیــد اســت بــه 
ایــن زودی هــا اردیبهشــت ماه 
انــگار  کننــد؛  فرامــوش  را   ۹5
بــود.  کــرده  بغلشــان  خــدا 
ــان  ــتان، قهرم ــتقالل خوزس اس
لیــگ برتــر شــد و حــاال صنعــت 
گــرم بــه  نفــت هــم در یــک روز 

ــود  ــر ش ــه ۹0 پ ــم برنام ــاز ه ــا ب ــرد ت ک ــود  ــر صع ــگ برت لی
کــه  دست نشــان  نــادر  بامــزه.  مصاحبه هــای  آن  از 
زمانــی ســتاره نســاجی قائمشــهر بــود، زیــر آفتــاب داغ 
کــه فصــل را  جنــوب بــه داد صنعــت نفــت رســید. او 

کــرده بــود و بــا نتایــج  بــا ماشین ســازی در تبریــز شــروع 
گرفتــه بــود،  خــوب حتــی لقــب »ســپهدار« را از هــواداران 
ــا رســول خطیبــی روی  گذاشــته شــد ت ــار  کن ــاره  ــه یکب ب
گرمــای آبــادان  نیمکتــش بنشــیند. از ســرمای تبریــز بــه 
ــواز هســتند  گرچــه مهمان ن کــه  آمــد. بیــن مردمــی آمــد 
گــرد، جــز خوزســتانی و  امــا در دنیــای تــوپ 
کســی را قبــول ندارنــد. مردمــی  برزیلــی اصــوال 
کــه وقتــی عروســکی  صبــور و خوش مشــرب 
کردنــد  ادای لهجه شــان را در آورد نــه تجمــع 
گفتنــد بــه فرهنــگ  نــه شیشــه شکســتند و نــه 
کــه  مــا توهیــن شــده! بــا همــان خنده هایــی 
صدفی شــان  و  ســفید  درشــت  دندان هــای 
را بیــرون می انداخــت برایــش دســت زدنــد. 
لیــگ  در  کــه  هســتند  ایــن  مســتحق  آن هــا 
برتــر ســهمیه داشــته باشــند. یــک آبادانــی در ســینه اش 
یــک قلــب دارد و یــک تــوپ فوتبــال چــل تیکــه. حــاال بــا 
ــار دیگــر برزیــل بــه  بازگشــت صنعــت نفــت محبــوب، ب

نقشــه لیــگ برتــر فوتبــال ایــران بازگشــت.

برزیل به نقشه لیگ برتر بازگشت
گذشــته پرســپولیس در  سوشــا مکانــی، دروازه بــان 2 فصــل 
گلــر ســابق  از جمــع سرخپوشــان جــدا شــد. سوشــا،  نهایــت 
و  ملــوان  همــدان،  پــاس  فجرسپاســی،  مثــل  تیم هایــی 
نیــز  را  برتــر  لیــگ  کــه ســابقه قهرمانــی در  فــوالد خوزســتان 

بیــن  در  از حضــور  بعــد  ســال  دارد، دو 
ســتاره های  جمــع  از  پرسپولیســی ها 
ایــن تیــم جــدا می شــود و جــای خــود 
را بــه علیرضــا بیرانونــد می دهــد. او در 
کــرد و  ابتــدا فصــل را بــا محرومیــت آغــاز 
اتفاقــات عجیــب و غریــب ورزشــی ســال 
چهــره ای  بــه  تبدیــل  را  وی  گذشــته 
کرد. سوشــا  متفــاوت در میــان هــواداران 
برانکــو  حمایــت  فصــل  تمــام  در  کــه 

ــا خــود داشــت،  گلرهــای پرســپولیس را ب ایوانکوویــچ و مربــی 
بــه دلیــل روحیــه خــوب در تمرینــات و اردو هرگــز مــورد غضــب 
کــه او در بــازی نفــت تهــران  گلــی  برانکــو قــرار نگرفــت؛ امــا دو 

ــه  ک ــه ایــن نتیجــه رســاند  ــرد در نهایــت برانکــو را ب ک دریافــت 
بعــد  بــازی  دو  در  بنابرایــن  نکنــد؛  حســاب  او  روی  دیگــر 
کــه  الکســاندر لوبانــوف در درون دروازه پرســپولیس ایســتاد 
البتــه او هــم عملکــرد چشــمگیری در ایــن دو بــازی نداشــت و 
گل خــورده او در ۱۸0 دقیقــه پایانــی لیــگ   ۳
در  پرســپولیس  نشــدن  قهرمــان  عوامــل  از 
لیــگ برتــر اســت. بــا رفتــن سوشــای پــر حاشــیه 
دروازبــان بلنــد قامــت لرســتانی یعنــی علیرضــا 
گرفــت. دروازه بــان  بیرانونــد جــای او را خواهــد 
پیشــین تیــم فوتبــال نفــت تهــران در خصوص 
بــه  مــن  بــه پرســپولیس می گویــد:  پیوســتن 
خاطــر اینکــه خیالــم از تیــم ملــی راحــت باشــد 
بــا  بــزرگ  تیــم  ایــن  آمــدم.  پرســپولیس  بــه 
کــه می توانــد خیالــم را بــرای تیــم ملــی  هــواداران پرشــمار اســت 
کــه ســال های ســال بتوانــم بــرای تیــم  کنــد. امیــدوارم  راحــت 
کنــم. کنــم و دل هــواداران ایــن تیــم را شــاد  پرســپولیس بــازی 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

ورود بیرانوند و پایان عصر سوشا مکانی چهارشنبـــــه  29 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 157 ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 251/95 خواهان سعید خیر اللهی  دادخواستی مبنی  در خصوص پر
یال و شماره چک 59316  بر:مطالبه وجه 1 فقره چک بانک ملی به مبلغ 15/000/000 ر
ده است . وقت  بدوا خسارات تاخیر تادیه  به طرفیت عبد محمد مرادی  تقدیم نمو
وز ..... مورخه95/4/15 ساعت 11:00  تعیین گردیده با توجه به  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  مجهول المکان بو
اول خیابان   واقع در خیابان سجاد-  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  خوانده 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
حل  32شورای  شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع   8165756441
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
د.شماره: 4376/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل  شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ثمین  سمیه  وکالت  با  مهر  بانک  خواهان   2054/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
 -2 آبادی  حسن  سلیمانی  حسین   -1 طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  فر 
وز .....  ده است . وقت رسیدگی برای ر مهرداد سلیمانی حسن آبادی   تقدیم نمو
دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین    10:30 ساعت  مورخه95/4/2 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
وی  ر وبه  ر  – ارباب  خیابان   اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
اصفهان  اختالف  حل  6شورای  شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 
 شماره: 4377/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 2052/94 خواهان بانک مهر با وکالت سمیه ثمین فر  در خصوص پر
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- عالء اصغر زاده  2- سعدیه عبد الهی 3- 
وز ..... مورخه95/4/2  ده است. وقت رسیدگی برای ر یم ناز بهرامی  تقدیم نمو مر
دن خوانده حسب تقاضای  ساعت 10  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 
وی مدرسه نیلی پور – جنب  وبه ر واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان – شعبه 6شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
د.شماره: 4378/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 74/95خواهان سعید خیر اللهی    دادخواستی مبنی  در خصوص پر
تقدیم  پور  قنبر  اله  نور  طرفیت  به  یال   ر  3/350/000 مبلغ  به  چک  وجه  بر:مطالبه 
  17 ساعت  مورخه95/4/2  رشنبه   چها  وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا –  وبه ر خیابان سجاد- اول  ارباب – ر
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه   شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 4384/م الف مدیر دفتر شعبه 49 مجتمع شماره سه  شورای  می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
آزاده  وکالت  با  الماسی  ناصر  459/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
سلیمانی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به طرفیت محمد علی چمراسی تقدیم 
 4:00 ساعت  مورخه95/4/1  شنبه    سه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت    . است  ده  نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  عصر  
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  وی  ر وبه  ر  – ارباب  اول   سجاد-  خیابان  در 
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ....
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را 
د.شماره: 4396/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره  مقتضی اتخاذ می شو

یک شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ینی امید با وکالت  ونده کالسه 2139/94خواهان صندوق کار آفر در خصوص پر
وز علی  بهر به طرفیت  بر:مطالبه وجه چک   یان دادخواستی مبنی  ز مهرداد کشاور
 ...... وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  زاقی   ر مصطفی  و  محمدی 
دن  بو المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده  11صبح  مورخه95/4/2 ساعت 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
مدرسه  وی  ر وبه  ر  – ارباب  اول   سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شورای   8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی 
مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   – اصفهان  اختالف  حل 
حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   45 شعبه  دفتر  مدیر  الف   4739/م 

 اصفهان
اخطاریه ماده 101

ونده :  یخ نامه : 1394/12/18 شماره پر شماره نامه : 139404902134000440  تار
ونده : 9000008 9004002134000008/1 شماره بایگانی پر

کهند  خیابان  اصفهان   : مقیم  یدون  فر زند  فر یزدانی  سیامک  آقای  به  بدینوسیله 
شناسایی  عدم  بعلت  یه  اخطار ابالغ  مربوطه  مور  مَا  گواهی  برابر  که  سهیل  کوی 

آدرس امکانپذیر نگردیده،ابالغ می گردد:
شما  علیه  و  تیران  شعبه  مسکن  بانک  له  فوق  کالسه  اجرائی  ونده  پر موضوع  در 
یابی مورخ 94/06/29 کارشناس  رسمی ،تمامت ششدانگ عرصه  ز برابر گزارش ار
و اعیان پالک ثبتی شماره 400 فرعی  از 26 اصلی هومان واقع در تیران بخش 12 
ثبت اصفهان ملکی شما که بموجب سند شماره 172 مورخ 88/06/23 تنظیمی 
صدو  چهار  مبلغ  به  دارد  قرار  بانک  آن  رهن  در  تیران   405 رسمی  اسناد  دفتر  در 
 101 ماده  برابر  لذا  است.  گردیده  یابی  ز (ار یال  ر  460000000( یال  ر میلیون  شصت 
ید  یابی اعتراض دار ز آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء چنانچه به ار
د را بطور  ید اعتراض خو وز فرصت دار یه به مدت پنج ر یخ ابالغ این اخطار از تار
یابی اعالم نمائید  ز ینه دستمزد تجدید ار یال هز کتبی و با پرداخت مبلغ 2000000 ر
یابی فوق قطعی است و به همان قیمت آگهی مزایده منتشر  ز ار در غیر اینصورت 

خواهد شد.
ون  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران و کر

مهدی شبان
مفاد آراء

آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیأت موضوع بند2 ماده 1قانون الحاق موادی 
به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد 

ون  وامالک شهرستان تیران وکر
وزی  نظر به اینکه طبق آراءصادره باستناد مدارک تسلیمی تصرفات مالکانه مفر
یر در شهر تیران و رضوانشهر بخش 12 ثبت اصفهان احراز گردیده  متقاضیان ز
برای  مراتب  اجرایی  نامه  آیین   10 وماده  مذکور  بند  اخیر  قسمت  طبق  .لذا  است 

اعتراضی داشته باشد  آنها  به  تا چنانچه کسی نسبت  آگهی  می گردد  یک نوبت 
د را به صورت مکتوب به اداره  وز اعتراض خو یخ انتشار آگهی ظرف مدت 20 ر ازتار
یخ تسلیم اعتراض،  ون تسلیم و پس از تار ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکر
د را به دادگاه  صالحه تقدیم  و گواهی طرح  دعوی را  ظرف یک ماه  دادخواست خو
به این واحد ثبتی ارائه نماید .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض وگواهی 
نام  به  اقدام و سند مالکیت  ر دراجرای رای صادره  طرح دعوی  ظرف مدت مقر

متقاضیان صادر خواهد شد.
شهر رضوانشهر 2 - اصلی

زند رضا  1-رای شماره 1554 مورخ 1395/01/25 به نام آقای حسن مختاری فر
ششدانگ یک باب خانه پالک 3772 فرعی از 2 اصلی بخش 12ثبت اصفهان به 

بع . مساحت 449/75 مترمر
یم  زند کر 2-رای شماره 1555 مورخ 1394/01/25 به نام آقای خداداد مختاری فر
ششدانگ یک باب خانه پالک 3773 فرعی از 2 اصلی بخش 12ثبت اصفهان به 

بع . مساحت 740/55 مترمر
3-رای شماره 1556 مورخ 1394/01/25 به نام آقای عباس امینی اسفیدواجانی 
زند اکبر ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالک 3774 فرعی از 2 اصلی بخش  فر

بع . 12ثبت اصفهان به مساحت 229/90 مترمر
زند  فر امینی  معصومه  خانم  نام  به   1395/01/25 مورخ   1557 شماره  4-رای 
12ثبت  بخش  اصلی   2 از  فرعی   3775 پالک  خانه  باب  یک  ششدانگ  د  محمو

بع . اصفهان به مساحت 481/50 مترمر
5-رای شماره 1558 مورخ 1394/01/25 به نام آقای مهدی امینی اسفیدواجانی 
زند اکبر ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالک 3778 فرعی از 2 اصلی بخش  فر

بع . 12ثبت اصفهان به مساحت 218/70 مترمر
زند  6-رای شماره 1559 مورخ 1394/01/25 به نام خانم فاطمه عابدی ارانی  فر
اسداهلل ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالک 3782 فرعی از 2 اصلی بخش 

بع . 12ثبت اصفهان به مساحت 147/45 مترمر
7-رای شماره 1560 مورخ 1395/01/30 به نام آقای اسمعیل یزدانی اسفیدواجانی 
بخش  اصلی   2 از  فرعی   3783 پالک  خانه  باب  یک  ششدانگ  اله  امین  زند  فر

بع . 12ثبت اصفهان به مساحت 176/65 مترمر
8-رای شماره 1561 مورخ 1395/01/30 به نام آقای اسمعیل یزدانی اسفیدواجانی 
بخش  اصلی   2 از  فرعی   3784 پالک  مغازه  باب  یک  ششدانگ  اله  امین  زند  فر

بع . 12ثبت اصفهان به مساحت 53/2 مترمر
9-رای شماره 1562 مورخ 1395/01/30 به نام آقای غالمرضا یزدانی اسفیدواجانی 
بخش  اصلی   2 از  فرعی   3785 پالک  خانه  باب  یک  ششدانگ  اله  امین  زند  فر

بع . 12ثبت اصفهان به مساحت 199/14 مترمر
یخ انتشار  29  / 02 /1395 تار

ون رئیس ثبت اسناد شهرستان تیران و کر
       مهدی شبان

گهی ابالغ آ
9409980350700939شماره  ونده:  پر 9510100350701251شماره  ابالغیه:  شماره 
غالمرضا  شاکی     / 1395/02/16خواهان  تنظیم:  یخ  تار  941048 شعبه:  بایگانی 
قاسمی چمگردانی و بدری مداحیان دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  حسین 
جانثاری الدانی  به خواسته تایید فسخ قرار داد )مالی(  تقدیم دادگاه های عمومی 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
باال – خ شهید نیکبخت  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
و به  اتاق شماره 311ارجاع  – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
و   1395/04/28 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350700939ثبت  کالسه  
دن خوانده / متهم  و  المکان بو 08:00تعیین شده است. به علت مجهول  ساعت 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
از مفاد  و اطالع  آگهی  از نشر  تا خوانده / متهم  پس  د  کثیراالنتشار آگهی می شو

دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
4824/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – احمد رضا حق شناس
گهی ابالغ آ

9409980359301706شماره  ونده:  پر 9510100352700597شماره  ابالغیه:  شماره 
و  حسینی  رضا  سید  1395/02/11شکایت  تنظیم:  یخ  950109تار شعبه:  بایگانی 
د علیانیان  یمی و مسعو وی و ناصر کر محمد مهدی شفایی زاده و رسول کیخسر
باقر رحیمی و حمید  د شیرانی و محسن جوانمرد  و محمد  و اصغر ترک و محمو
سرقت  به  و  وع  شر مشارکت  خواسته  به  متهم  هیبتی  مرتضی  طرفیت  به  صابری 
و مشارکت در سرقت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
 101( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو
جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
کالسه   به  و  336ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
ساعت  و   1395/04/08 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980359301706ثبت 
دن متهم و درخواست شاکی  08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و 
می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی 
د تا متهم    پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  شو
ر فوق  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در نشانی کامل خو
جهت  رسیدگی حاضر گردد.متصدی امور دفتری شعبه 1 دادگاه کیفری دو شهر 
یشماره ابالغیه : 9510100352700589  اصفهان )101 جزایی سابق( – عفت معمار
یخ  تار  950109  : شعبه  بایگانی  شماره   9409980359301706  : ونده  پر شماره 
تنظیم : 1395/02/11 مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 1- نام : مرتضی 2- نام 
یخ حضور : 1395/04/08 سه  خانوادگی : هیبتی 3- نشانی : مجهول المکان تار
نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  حضور:  محل   08:30  : ساعت  شنبه 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 علت حضور 
رسول  و  زاده  شفایی  مهدی  محمد  و  حسینی  رضا  سید  شکایت  خصوص  در 
و  د شیرانی  و محمو ترک  و اصغر  علیانیان  د  و مسعو یمی  ناصر کر و  وی  کیخسر
ر فوق  محسن جوانمرد و محمد باقر رحیمی و حمید صابری علیه شما در وقت مقر
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شماره : 4136/ م الف منشی شعبه 101 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )101 جزایی سابق( عفت معماری
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام : مجید  نام خانوادگی: تاجی زادگان  نام پدر: فضل اله  نشانی محل اقامت: 
با  زاده  زارع  : سعید  نام خانوادگی  و  نام  له:  المکان مشخصات محکوم  مجهول 
وکالت آقای علی شیر زاده نام پدر: محمد   نشانی محل اقامت : اصفهان – نبش 
به موجب رای شماره  به  وخانه سالمت محکوم  راه سیمین طبقه سوم – دار سه 
که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حوزه33   94/10/30 یخ  1726تار
قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
خسارات  بابت  تومان   هزار  شانزده  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر
تعرفه  طبق  آگهی  نشر  ینه  هز و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی 
لغایت   94/2/10 چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  قانونی 
زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی/    ماده 34 قانون 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  است ظرف ده ر
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  و در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 4372/ م الف دفتر شعبه 33مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ورود بیرانوند و پایان عصر سوشا مکانی در پرسپولیس



7اجتماعی  چهارشنبـــــه  29 اردیبهشت ماه 1395
ـــمـــاره 157 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
هشدار درباره 18 میلیون حاشیه نشین...

معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری جمعیــت هــال احمــر می گوید: 
حمیــد  ســید  ندارنــد.  زلزلــه  خصــوص  در  را  الزم  آمادگــی  مــردم 
گفــت: هنــگام زلزلــه عوامــل مختلفــی در آمادگــی  جمــال الدینــی 
تاثیــر دارد. بخشــی از آمادگــی مربــوط بــه قبــل از حادثــه، بخشــی 
از حادثــه  بعــد  بــه  بــه هنــگام حادثــه و بخشــی مربــوط  مربــوط 
ــه بپردازیــم نیــز بخشــی  ــه آمادگــی قبــل از حادث ــا ب گــر صرف اســت. ا
کــه مــردم دیده انــد مربــوط می شــود؛ زیــرا  از آن بــه آموزش هایــی 
کامــل دیــده باشــند و بــه تغییــر رفتــار هــم  گــر مــردم آمــوزش  حتــی ا
رســیده باشــیم امــا عوامــل دیگــر نقــش خــود را ایفــا نکننــد، مثــا 
ســاختمان ها ایمــن نباشــد و مســیرهای خروجــی درســت نباشــد 
کــرد. وقتــی سیســتم زیرســاخت مــا  کاری  بعــد از حادثــه نمی تــوان 
ــه قطــع نشــود  گاز شــهری هنــگام حادث  مشــکل داشــته باشــد مثــا 
کــه مــردم هــم آمــوزش دیــده باشــند، چــه اتفاقــی قــرار  بــر فــرض 

اســت بیفتــد؟ 
کــرد: هیــچ مطالعــه دقیــق و جامعــی دربــاره اینکــه مــردم  کیــد  وی تا
ــه  ــه چ ــل زلزل ــه ای مث ــل حادث ــد و در مقاب ــوزش دیده ان ــدر آم ــا چق م
انــدازه آمــاده هســتند، وجــود نــدارد. پژوهش هایــی از ســال ۱۳۷۹ 
و ۱۳۸۰ انجــام شــده، امــا نتایــج متفاوتــی داشــته اســت. آنچــه 
بــه  کــه توجــه مــردم  ایــن اســت  از پژوهش هــا فهمیــد  می تــوان 
حــوادث جلــب شــده اســت. یــک مطالعــه در ســال ۱۳۸۵ انجــام 
کــه بــر اســاس آن ۵۸ درصــد مــردم دربــاره زلزلــه هیــچ شــناختی  شــد 
نداشــتند. ۶۴ درصــد مــردم خودشــان، اطاعاتشــان را دربــاره نحــوه 
کرده انــد. جمال الدینــی بیــان  کــم ارزیابــی  ــه بســیار  ــا زلزل برخــورد ب
کــرد: اولیــن نقطــه در آمــوزش، ایجــاد مطالبه گــری و دغدغــه در 

گرفتــن ایــن آموزش هــا نباشــد  مــردم اســت. وقتــی دغدغــه مــردم، 
خ نخواهــد داد. البتــه ایــن موضــوع بــه تنهایــی  انتقــال دانشــی ر
وابســته بــه خــود مــردم نیســت و عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی بــر 
کمــی پیچیــده اســت. یــک بعــد  آن تاثیــر دارد و بــه همیــن دلیــل 
گاهــی یــک مــدل در یــک  کــه  دیگــر پیچیدگــی هــم ایــن اســت 
کشــور جــواب می دهــد، امــا همــان مــدل بــرای  موضــوع در یــک 
گاهــی یــک مــدل  کشــور مــا جــواب نمی دهــد یــا  همــان موضــوع در 
در تهــران جــواب می دهــد و در یــک اســتان دیگــر جــواب نمی دهــد.

کانون حوادث   ایران در 
کیــد بــر ضــرورت شــناخت بیشــتر از مخاطــرات  جمال الدینــی بــا تا
گفــت: ۷۰درصــد شــهرهای مــا در مســیر زلزلــه اســت. ۵۰ درصــد 
شــهرها نیــز در مســیر ســیل هســتند و یــک بارندگــی، ۲۲ اســتان 
ــهری در  ــت ش ــی از جمعی ــب توجه ــد جال ــد. درص ــر می کن ــا را درگی م
مســیر رودخانه هاســت. طــی ۱۰ ســال نزدیــک بــه۳۰ درصــد مــردم 
اتفاقــات  ســوم  یــک  پذیرفته انــد.  آســیب  حــوادث  از  نوعــی  بــه 
آن هــا از  یکــی  کــه  اســت  افتــاده  اتفــاق  کشــور  چهــار  در   جهــان 

کــه در چــه شــرایطی  ایــران اســت. همــه این هــا یعنــی بایــد بدانیــم 
خ می دهــد مثــل تغییــرات  ــر ر کــه بعدت زندگــی می کنیــم و حوادثــی 
کــه داریــم و  آب و هوایــی را نیــز بشناســیم. این هــا آمــاری اســت 
ج ایــن  کشــور را هــم خــر ۶ تــا ۷ درصــد از درآمــد ناخالــص داخلــی 
ــه  ــر ب ــه هــر ۳۰ دقیقــه یــک نف ک مســئله می کنیــم. شــوخی نیســت 
دلیــل تصــادف می میــرد و هــر دو دقیقــه یــک مجــروح داریــم. همــه 
کشــور  کــه بــه هیــچ عنــوان در شــأن  این هــا آمــار بســیار باالیــی اســت 

کنــار آن می گذریــم. مــا نیســت؛ امــا بــه راحتــی از 
   هالل احمر، هماهنگ کننده آموزش است

معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری جمعیــت هــال احمــر بــا اعــام 
اینکــه مــردم آمادگــی الزم در خصــوص زلزلــه را ندارنــد، در پاســخ 
ــر  ــر در ه ــک نف ــت کم ی ــا دس ــه تاش ه ــود هم ــا وج ــرا ب ــه چ ــه اینک ب
خانــواده آمــوزش الزم بــرای رفتــار درســت در شــرایط بحــران را ندیده 
گفــت: اوال هــال احمــر هماهنگ کننــده آمــوزش اســت و  اســت، 
ــا  ــون م ــت؛ چ ــردم اس ــوق م ــری حق ــگاه مدافعه گ ــا، ن ــگاه م ــا ن اتفاق

یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی هســتیم. 
گرچــه آمــوزش همگانــی  مــا هــم ایــن دغدغــه را دنبــال می کنیــم؛ ا
صرفــا مربــوط بــه هــال احمر نیســت  و آمــوزش و پرورش، دانشــگاه، 
اینکــه  درگیرنــد.  آن  در  هــم   … و  ســیما  و  صــدا  رســانه،  حــوزه، 
یــک فــرد آموزش دیــده در هــر خانــواده داشــته باشــیم، جایــگاه 
گــر واقع بینانــه و بــا فــرض ادامــه رونــد موجــود  مطلوبــی اســت؛ امــا ا
کنونــی بخواهیــم  آموزش هــای ۳۵ ســاعته هــال احمــر بــا امکانــات 
ــا ۱۰ ســال  کــه ت کنیــم، تصــور مــن ایــن اســت  ایــن شــعار را محقــق 

آینــده هــم محقــق نمی شــود.

معاون آموزش و فناوری هالل احمر:

مردم برای زلزله آماده نیستند

کنگــره انجمــن دنــدان پزشــکی  رییــس پنجــاه و ششــمین 
ایــران  دندان پزشــکی  انجمــن  کنگــره  ششــمین  و  ایــران 
گذشــته وزارت بهداشــت توجــه ویــژه ای  گفــت: از یکســال 
ع ســامت دهــان و دنــدان داشــته و خصوصــا  بــه موضــو
انجــام  را  اقداماتــی  بــاردار  مــادران  بــرای دانش آمــوزان و 
گام بزرگــی جهــت ارتقــای شــاخص هــای  کــه  داده اســت 

اســت.  بــوده  دنــدان  و  دهــان  ســامت 
دکتــر علــی تاجرنیــا در پنجــاه و ششــمین 
دندان پزشــکان  المللــی  بیــن  کنگــره 
در  کنگــره  از  دوره  ایــن  گفــت:  ایــران 
کــه ســامت دهــان  حالــی آغــاز می شــود 
ــه عنــوان بخشــی از ســامت  و دنــدان، ب
بــدن هنــوز دچــار چالش هــای  عمومــی 
کــه  زیــادی اســت و هــر ســاله شــاهدیم 
ســازمان های بین المللــی ماننــد ســازمان 

بهداشــت جهانــی بــه ایــن امــر توجــه ویــژه ای دارنــد. 
نهادهــای  و  دولت هــا  توجــه  بــر  عــاوه  افــزود:  وی 
ع ســامت دهــان و دنــدان، نقــش  بــه موضــو غیردولتــی 
دنــدان  و  دهــان  ســامت  بحــث  در  نیــز  دندان پزشــکان 

معاینــات  بــا  می تواننــد  دندان پزشــکان  و  اســت  مهــم 
در  موثــری  نقــش  موقــع،  بــه  تشــخیص های  و  دقیــق 
ایفــا  افــراد  ســامت  و  دنــدان  و  دهــان  بهداشــت  ارتقــای 
کننــد. تاجرنیــا بــا بیــان اینکــه 40 درصــد افــراد مبتــا بــه 
 70 داد:  ادامــه  ندارنــد،  خبــر  خــود  بیمــاری  از  دیابــت 
درصــد ایــن بیمــاران از اهمیــت ســامت دهــان و دنــدان 
بی اطــاع  بیماری شــان  در  آن  تاثیــر  و 
هســتند و بســیاری از افــراد هــم از عایــم 
اطــاع  دنــدان  و  دهــان  ســرطان های 
ندارنــد و از آثــار زیانبــار ســیگار بــر ســامت 

بی خبرنــد. دنــدان  و  دهــان 
 وی بــا بیــان اینکــه وظیفــه مــا ایــن اســت 
بــا افزایــش دانــش، صــرف وقــت و  کــه 
انجــام معاینــات دقیــق بــه همنوعانمــان 
کنیــم  کمــک  زندگــی  بهبــود   جهــت 
کشــورهای مختلــف افــراد زیــادی بــرای  گفــت: ســاالنه از 
دریافــت خدمــات دندان پزشــکی بــه ایــران می آینــد و ایــن 
در  دندان پزشــکی  خدمــات  پیشــرفت  از  نشــان  ع  موضــو

ــت. ــور اس کش

گام بزرگ وزارت بهداشت در جهت ارتقای سالمت دهان و دندان
گرفتــن شــاخص های فــردی و  کشــور در نظــر  مشــاور وزیــر 
کســب  گروهــی و مطالعــه و تحقیــق در مســایل عمومــی و 
تشــکل های  موفقیــت  الزمــه  را  موضوعــی  تخصــص 
حرکــت  را  موفقیــت  ایــن  نتیجــه  و  دانســت  اجتماعــی 
انســان ها بــه ســمت پیشــرفت یــا برون رفــت از مشــکات 
بحــث  در  گفــت:  مشــکینی  بهمــن  کــرد.  توصیــف 

آســیب های اجتماعــی نیــز مــا بــا یکســری 
کــه تحلیــل  عــدد و رقــم روبــه رو هســتیم 
اجتماعــی  آســیب های  وضعیــت  از  مــا 
کــه بــه  نیســت؛ امــا هشــدارهایی اســت 
آســیب های  کلــی  وضعیــت  آن  طریــق 
اجتماعــی مشــخص می شــود. مشــکینی 
وضعیــت  بررســی  بــه  بحــث  ادامــه  در 
گســترش  آســیب های اجتماعــی و میــزان 
و  پرداخــت  جامعــه  در  آســیب ها  ایــن 

کــرد: بــه عنــوان نمونــه 11 میلیــون  در ایــن رابطــه بیــان 
کن مناطــق بافــت  حاشیه نشــین و بیــش از 7 میلیــون ســا
میلیــون   18 جمعــا  کــه  دارد  وجــود  کشــور  در  فرســوده 
خــود  جمعیــت  ایــن  می دهــد؛  تشــکیل  را  حاشیه نشــین 

به تنهایــی تولیدکننــده آســیب اســت. وی ادامــه داد: نقطــه 
ــی شــهری اســت؛ یعنــی  ــل ایــن وضعیــت نقــاط بحران مقاب
کــه مهاجرفرســت هســتند و اغلــب ایــن مهاجرهــا  نقاطــی 
می کننــد؛  مهاجــرت  شــهری  حاشیه نشــین  مناطــق  بــه 

تبدیــل می شــود.  نقطــه بحرانــی  بــه  مبــدأ  درنتیجــه 
در  بــا  اســت.  اعتیــاد  دیگــر  مســئله  افــزود:  مشــکینی 
بیــن  میانگیــن  خ  نــر گرفتــن  نظــر 
بدبینانه تریــن  و  خوشــبینانه ترین 
حالــت، حــدود 4میلیــون نفــر معتــاد داریم 
و ایــن بــه معنــای درگیــری ایــن تعــداد 
تبعــات  و  اعتیــاد  معضــل  بــا  خانــواده 
آن اســت. ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه 
طــاق بــه خــودی خــود آســیب محســوب 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــک جامع ــود و در ی نمی ش
ــی از طــاق  ســرانه جمعیــت، وقــوع میزان
ایــن  بــر  کــرد:  بیــان  می شــود،  محســوب  طبیعــی  امــری 
کشــور 10درصــد باشــد  کثــر آمــار طــاق در  اســاس، بایــد حدا
کــه ایــن میــزان در کشــور مــا 23 درصــد اســت؛ البتــه ایــن آمــار 

اســت. عاطفــی  طــاق  از  جــدای 

»پیوند عضو«،  پشت میله های بیمه
  تــا چنــدی پیــش، زمزمه هایــی مبنــی 

سرویس اجتماعی 
   آیدین بهاری

بــر پوشــش بیمــه ای پیونــد عضــو نــور 
کــرده بــود؛ امــا  امیــدی را در دل بیمــاران نیازمنــد روشــن 
حــال  در  نــور  ایــن  می گــذرد،  بیشــتر  زمــان  چــه  هــر 
خاموشــی اســت. بیــش از یکســال از تشــکیل شــورای  
کــه  عالــی پیونــد در وزارت بهداشــت می گــذرد؛ شــورایی 
هــدف و وظیفــه خــود را تصمیم گیــری دربــاره مســایل 
اخاقــی و حقوقــی پیونــد اعضــا، مراقبــت و پشــتیبانی از 
کیفیــت پیونــد، تقویــت و توســعه واحدهــای فراهــم آوری 
کثــر عدالــت در دسترســی  اعضــای پیونــدی و ایجــاد حدا
کشــور می دانــد.  بــه خدمــات پیونــدی بــرای تمــام مــردم 
کــه هنــوز بعضــی مشــکات ماننــد  ایــن در حالــی اســت 
کمرشــکن پیونــد عضــو، بــر دوش بیمارانــی  هزینه هــای 
 کــه عــاوه بــر بیمــاری از درد بی پولــی هــم رنــج می برنــد

وزارت  کــه  اســت  درحالــی  ایــن  می کنــد.  ســنگینی 
آن هــا  بنــای  کــه  کرده انــد  کیــد  تا بارهــا  بهداشــتی ها 
حمایــت جــدی از امــر مهــم پیونــد اعضــا در کشــور اســت و 
کــه از لــزوم بیمــه شــدن خدمــات  بــر همیــن اســاس بــود 
کــه در  پیونــد عضــو ســخن بــه میــان آوردنــد؛ بــه طــوری 
هزینه هــای  کــه  شــد  تصویــب  پیونــد  عالــی  شــورای 
مربــوط بــه خدمــات پیونــد اعضــا میــان بیمه هــا و وزارت 
کــه هزینــه  ایــن صــورت  بــه  تقســیم شــود.  بهداشــت 
ــد را وزارت بهداشــت و هزینــه دارو  ــه تیــم پیون ــوط ب مرب
بیمارســتان  در  بیمــار  اقامــت  و  آزمایش هــا   لــوازم، 
کننــد. حــال، وزارت  را ســازمان های بیمه گــر پرداخــت 
و  مانده انــد  خــود  عهــد  بــر  کــه  می گوینــد  بهداشــتی ها 
کــه در ایــن حــوزه  کــزی  هزینه هــای تیــم پیونــد را بــه مرا
گویــا  امــا  می کننــد؛  پرداخــت  کــرده،  خدمت رســانی 
بیمه هــا بــاز هــم رفیــق نیمــه راه شــده اند و هنــوز ایــن 
مســئله را در شــورای عالــی بیمــه تصویــب نکرده انــد. 
حــاال پــس از برمــا شــدن ماجــرای حقوق هــای میلیونــی 
مدیــران بیمــه، افــکار عمومــی بیــش از پیــش متوجــه 
ســوی  از  عضــو  پیونــد  هزینه هــای  پرداخــت  تصویــب 

بیمه است. 
تصویــب ایــن نــوع پوشــش بیمــه ای می توانــد هــزاران 
بیمــار نیازمنــد را هــم از درد و رنــج بیمــاری برهانــد، هــم 
از فکــر غــم نداشــتن پــول پیونــد عضــو. امیدواریــم بــا 
تغییــرات در راس مدیریــت بیمــه مرکــزی هــر چــه زودتــر 

ــی بیمــه تصویــب شــود. ع در شــورای عال ایــن موضــو
بــار  از ســوی بیمــه می توانــد  ایــن چنیــن تصمیماتــی   
ــار از دســت رفتــه مدیــران بیمــه  ــه بازگشــت اعتب دیگــر ب

کنــد. کمــک  کشــور 

یادداشت

 جامعه پذیری    
فــرد انســانی پــس از مراحــل اول 

  کارشناس ارشد اجتماعی
    محمدعلی اشرفی

رشــد زیســتی  بــه دلیــل التــزام بــه 
زیســت اجتماعــی بایــد همزمــان بــا رشــد جســمی، رشــد اجتماعــی 
می تــوان  را  جامعــه  در  فــرد  پذیــرش  مراحــل  کنــد.  پیــدا  نیــز 
کــرد؛ ایــن امــر از دیــدگاه تحلیلــی دو  »جامعه پذیــری« نامگــذاری 
کــردن هنجارهــای اجتماعــی در نظام  ســمت دارد: یکــی نهادینــه 
شــخصیتی فــرد و دیگــری پذیــرش فــرد در جامعــه و محــول کردن 
نقــش یــا نقش هــای اجتماعــی بــه شــخصیت فــردی در جامعــه. 
»جامعه پذیــری«   در 

فرد، دارای »خود اجتماعی« می شود. 
فراینــد جامعه پذیــری توقف ناپذیــر اســت؛ امــا عمــده عملکــرد 
جامعه پذیــری   . می گیــرد  شــکل  کودکــی  دروران  در  آن 
جامعــه  عوامــل  و  ابــزار  وســیله  بــه  کــه  محتواســت  دارای 
جامعه پذیــری  محتــوای   . پیونــدد  مــی  وقــوع  بــه 
فــرد   . می دهــد  تشــکیل  جامعــه  فرهنگــی  نظــام   را 
کــردن آن مجموعــه محتوایــی   در طــی ایــن فراینــد بــا درونــی 

آمادگی نقش پذیری و ایفای نقش اجتماعی را پیدا می کند. 
نظــام شــخصیت عناصــر الزم بــرای ثبــات درونــی اش، بــرای رشــد 
و بالندگــی اش و بــرای موفقیــت رفتــارش در جامعــه معیــن را در 

ــد. الگوهــای فرهنگــی می یاب
هنجارهــای  و  فرهنگــی  نظــام  جامعه پذیــری،  جریــان  در 
گاهــی  اجتماعــی جامعــه، تمــام فردیــت فــرد را در برنمی گیــرد. 
از  بخشــی  پذیــرش  عامــل  انســان،  درونــی  تعمــق  و  تفکــر 
هنجارهــای اجتماعــی نمــی شــود یــا اینکــه عاملــی ورای محیــط 
اجتماعــی فــرد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و نوعــی دوگانگــی در 

پذیــرش فرهنگــی بــه وجــود مــی آیــد.
جریــان  در  فــردی  شــخصیت  دســتاورد  مهم تریــن 
اجتماعــی«  گاهــی  »آ آوردن  دســت  بــه  »جامعه پذیــری«، 
در  و  گســترش  و  شــده  شــروع  کودکــی  دوران  از  کــه  اســت 
بزرگســالی نیــز ادامــه می یابــد. در جریــان تعامــات بیــن جوامــع 
ــان و فراینــد در تــاش  گاهــی از ایــن جری ــا آ ــرا ب ، جوامــع غیربوم گ
افــراد  جامعه پذیــری  بــر  فرهنگــی  محتــوای  طریــق  از  هســتند 
کلیــد انتقــال  جامعــه هــدف تاثیــر بگذارنــد. زبــان، بــه عنــوان 
تحقــق  بــرای  مهــم  ابــزاری  فرهنگــی،  محتــوای  و  مفاهیــم 
در  جامعــه  یــک  زبــان  گســترش  بنابرایــن  اســت؛  امــر  ایــن 
جامعــه دیگــر امــر انتقــال محتــوای فرهنگــی و تاثیرگــذاری بــر 
کــه فردیت هــای  جامعه پذیــری فــردی را آســان می کنــد و از آنجــا 
می کننــد  فراهــم  را  اجتماعــی  نظــام  اســتمرار  شــده،   اجتماعــی 
و  جامعــه  جامعه پذیــری،  رونــد  بــر  تاثیرگــذاری  صــورت  در 

. می شــود  مشــاهده  بوم گــرا  غیــر  فرهنگــی  محتــوای 
 در یــک فراینــد تاریخــی، نظــام اجتماعــی ، ارزش ها وهنجارهای 
اجتماعــی، الگوهــای فرهنگــی تغییــر یافتــه و از فرهنــگ بوم گــرا 
گرفتــه و رفتارهــای اجتماعــی چندگانــه در جامعــه بــه  فاصلــه 
وجــود می آیــد . تحلیــل و امعــان نظــر در چگونگــی ایــن فراینــد از 

نظــر علمــی و جامعه شناســی قابــل تامــل اســت.      

یادداشت

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  نبی  سلیمی  خانوادگی:  نام  :محسن   نام 
 : اقامت  : بابائی نشانی محل  : احمد  نام خانوادگی  له: نام  مشخصات محکوم 
دی 6  و یب . کوی امام جعفر صادق . م تجاری پردیس . ور اصفهان . خ هزار جر
یخ 94/10/29 حوزه 26 شورای  واحد 1 محکوم به به موجب رای شماره 796تار
محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
یال به  یال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 430/000 ر است به : چهل میلیون ر
یخ 91/3/25 لغایت  عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تار
زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا / ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا  ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 4321/ م الف دفتر شعبه 26  کند و اگر مالی ندارد ، صر

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  موسوی  خانوادگی:  نام  محمد   :سید  نام 
 : ابراهیم فناءاهلل(  نام خانوادگی  ابراهیم )با وکالت   : له: نام  مشخصات محکوم 
ینبیه  خزائی نام پدر : جاماسب شغل : راننده  نشانی محل اقامت : اصفهان خ ز
، کوی امام خمینی ک امام رضا فرعی سوم درب چهارم سمت چپ . اصفهان خ 
ین . محکوم  له مجتمع تجاری المهدی طبقه اول جنب بیمه کار آفر ینبیه پارک ال ز
یخ 94/7/19 حوزه سیزده شورای حل اختالف  به به موجب رای شماره 1221تار
 : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان 
یال  یال بابت اصل خواسته و یکصد و شصت هزار ر پرداخت مبلغ چهل میلیون ر
ینه نشر آگهی )مبلغ  ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هز بابت هز
یخ تقدیم دادخواست 94/1/15 لغایت  یال ( و خسارت تاخیر تادیه از تار 560/000 ر
حساب  به  اجرا  حق  عشر  نیم  پرداخت  و  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار
صندوق دادگستری/ ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
د را قادر به اجرای مفاد  و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا  اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 4322/ م الف دفتر  تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  کرچکانی  منوچهری  خانوادگی:  نام  وش    سر  : نام 
وکالت  با  زایی  میر  : خانوادگی  نام  د   محمو  : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان 
رای  موجب  به  به  محکوم  نظامی  حکیم  خ   : اقامت  محل  نشانی  فر  گیتی  ور  مسر
اختالف  حل  شورای   45 شعبه  اصفهان  حوزه   94/11/18 یخ  2066تار شماره 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : محکوم 
ینه  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 435/000 ر به پرداخت مبلغ 4/000/000 ر
یخ سر رسید  دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تار
ینه نشر آگهی تا اجرا حکم انضمام نیم عشر  چک 94/4/8 لغایت اجرای حکم و هز

دولتی . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید  از آن میسر باشد و در صورتی که خو
اگر  و  را به قسمت اجرا تسلیم کند  د  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 4325/ م الف دفتر شعبه 45 مجتمع  مالی ندارد ، صر

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  محمدی   خانوادگی:  نام  رضا   :محمد  نام 

د  مشخصات محکوم له: نام و  نام خانوادگی : محمو
ور گیتی فر نشانی محل اقامت : خ حکیم نظامی محکوم به  زایی با وکالت مسر میر
یخ 94/11/18 حوزه اصفهان شورای حل اختالف  به موجب رای شماره 2069تار
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : محکوم 
ینه  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 435000 ر به پرداخت مبلغ 20/000/000 ر
یخ  از تار الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه  دادرسی در حق 
یخ اجرای حکم و حق الوکاله وکیل و نشر آگهی با اجرای  سر رسید 94/4/20 تا تار
حکم به انضمام نیم عشر دولتی . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
وز مفاد آنرا به موقع  به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
د را قادر به اجرای  حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت  مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 4326/ م الف  اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
یدون   نام خانوادگی: معتمدی سده  نشانی محل اقامت: مجهول المکان  نام :فر
محل  نشانی  هاشمی   : خانوادگی  نام  حبیب   سید   : نام  له:  محکوم  مشخصات 
وازه اشرف پالک اول محکوم به به موجب رای  رگ در اقامت : اصفهان – بازار بز
یخ 94/11/11 حوزه7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که  شماره 1949تار
قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست و شش 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد  میلیون و هفتصد و هستاد هزار ر
ینه نشر آگهی طبق تعرفه و پرداخت  ینه دادرسی و هز یال هز و شصت و پنج هزار ر
یخ سر رسید 90/7/14 تا زمان وصول در حق محکوم  خسارت تاخیر تادیه از تار
له و پرداخت نیم عشر حق اجرا /  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
وز مفاد آنرا به موقع  به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
د را قادر به اجرای  حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت  مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 4331/ م الف  اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام :مصطفی   نام خانوادگی: معتمدی سده  نام پدر : حسین نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : سید حبیب  نام خانوادگی : هاشمی 
وازه اشرف پالک  رگ در نام پدر : آقا رسول نشانی محل اقامت : اصفهان – بازار بز
حل  شورای  حوزه5   94/11/11 یخ  1863تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم   1

. محکوم علیه محکوم است  یافته است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
چک  بابت  یال  ر هزار  بیست  و  پانصد  و  میلیون  شش  و  چهل  مبلغ  پرداخت   : به 
تاخیر  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  پنج  و  سیصد  و   698/759881 شماره 
تادیه از 89/12/23 تا اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی /   ماده 34 قانون 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  است ظرف ده ر
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  و در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 4388/ م الف دفتر شعبه 5مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  اسکندری    خانوادگی:  نام  عدنان    : نام 
مشخصات محکوم له: نام : مهدی   نام خانوادگی : رفیعی  نشانی محل اقامت 
: اصفهان – خ کاوه ، خ غرضی ، شهرک میالد شقایق 5 پالک 43 محکوم به به 
یخ 94/7/12 حوزه11 شورای حل اختالف شهرستان  موجب رای شماره 1055تار
مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
یال بابت چک شماره ی 034169 به عنوان اصل خواسته و پرداخت  28/000/000 ر
ینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر  ینه دادرسی هز یال بابت هز مبلغ 180/000 ر
یخ وصول که در حق محکوم له  یخ سر رسید چک 94/4/30 تا تار در تادیه از تار
صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین 
وز مفاد  که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
د را قادر  که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را  به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 4362/  به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
اقامت:  محل  نشانی  صالحی    علی   -2 صالحی  پدرام   -1 خانوادگی:  نام  و  نام 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و  نام خانوادگی : سید جواد حسینی 
با وکالت علی شیر زاده  نشانی محل اقامت : اصفهان ، نبش سه راه سیمین طبقه 
یخ 94/10/30  وخانه سالمت محکوم به به موجب رای شماره 1773تار سوم . دار
حوزه11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم 
چک  بابت  یال  ر میلیون  سی  پرداخت   : به  تضامنی  نحو  به  است  محکوم  علیه 
مبلغ /195000  پرداخت  و  به عنوان اصل خواسته  شماره ی 1270/216775/24 
تعرفه  الوکاله ی وکیل  طبق  و حق  آگهی  ینه نشر  و هز ینه دادرسی  بابت هز یال  ر
یخ وصول  یخ سر رسید چک 94/2/30 تا تار قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تار
که در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام . ماده 34 قانون 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  است ظرف ده ر
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  و در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 4365/ م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خزائل     خانوادگی:  نام  هاشم    : نام 
 : پدر  نام  بایستی   : خانوادگی  نام  رضا   محمد   : نام  له:  محکوم  مشخصات 
رگمهر – جنب بانک  آزاد   نشانی محل اقامت : اصفهان ، خ بز  : اله شغل  حبیب 
شماره  رای  موجب  به  به  10محکوم  پالک  نژاد  دی  محمو  80 کوچه  صادرات 
که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حوزه49   94/12/12 یخ  159تار
به  پراید  اتومبیل  استرداد  به:  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت 
در  عشر  نیم  و  خسارات  مطلق  انضمام  به   37 ج   376 ایران   13 انتظامی  شماره 
حق صندوق دولت .  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه 
اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
به  قادر  را  د  خو که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم 
د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای 
 : شماره  نماید.   اعالم  یحا  صر  ، ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را 
 4383/ م الف دفتر شعبه 49مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  باقری     خانوادگی:  نام  سلطنت     : نام 
محل  نشانی  بیک   علی   : خانوادگی  نام  هادی    : نام  له:  محکوم  مشخصات 
اقامت : خ امام خمینی خ عاشق آباد شهرک کوثر بلوار کوثر مجتمع تجاری کوثر 
 94/9/38 یخ  1602تار شماره  رای  موجب  به  به  محکوم  مغازه  ونیک  الکتر باور 
 . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حوزه5 
بابت اصل  یال  ر میلیون  دو  و  مبلغ سی  پرداخت  به:  محکوم علیه محکوم است 
ینه نشر آگهی  ینه دادرسی و هز یال بابت هز خواسته و مبلغ صد و شصت هزار ر
حکم  اجرای  لغایت   94/5/25 از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق 
اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده  دولتی.    عشر  نیم  انضمام  به 
به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه  محکوم  به 
کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع 
را  د  و در صورتی که خو آن میسر باشد  از  به  و استیفاء محکوم  که اجرای حکم 
دارایی  مزبور صورت جامع  باید ظرف مهلت  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر 
نماید.   اعالم  یحا  صر  ، ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو
اختالف حل  شورای  دو  شماره  5مجتمع  شعبه  دفتر  الف  م   /4386  :  شماره 

 اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

آزاده  وکالت  با  الماسی  ناصر  463/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  سلیمانی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به طرفیت مجید کنارنگ  تقدیم نمو
عصر    4/30 ساعت  مورخه95/4/1  شنبه   سه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان  وبه ر خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
..... شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را 
د.شماره: 4395/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره  مقتضی اتخاذ می شو

یک شورای حل اختالف اصفهان

کشور هشدار درباره 18 میلیون حاشیه نشین در 



کنم؟ با بوی بد دهان فرزندم چه 

 

گــر دهــان فرزند تــان بــوی بــد می  دهــد او را بــرای ا
کــودکان  ببریــد.  دندان پزشــک  پیــش  معاینــه 
بــوی  دهانشــان  گاهــی  بزرگ تر هــا(  )حتــی  ســالم 
بــد می دهــد. از عوامــل ایــن بدبویــی، می تــوان بــه 

کــرد:  اشــاره  زیــر  مــوارد 
دهــان  طریــق  از  فرزندتــان  گــر  ا دهــان:  خشــکی 
بینــی دارد(  گرفتگــی  )بــرای مثــال  نفــس می کشــد 
بــه  دهانــش  در  موجــود  کتری هــای  با بنابر ایــن 

می کننــد. رشــد  دردســر  بــدون  زیــاد  احتمــال 
یــک  لوبیــا،  نخــود،  یــک  خارجــی:  جســم 
فرزنــد  کــه  دیگــری  شــی  یــا  کوچــک،  اســباب بازی 
باعــث  اســت  ممکــن  داده،  قــرار  بینــی  در  خــود 
بــوی بــد دهــان او شــده باشــد. ایــن اتفــاق به ویــژه 
چیز هایــی  ســراغ  معمــوال  کــه  نوپا هــا  و  کــودکان  در 
مشــترک  نیســت،  آن هــا  بــه  متعلــق  کــه  می رونــد 

اســت.
در  طبیعــی  کتری هــای  با نامناســب:  بهداشــت 
دهــان زندگــی می کننــد و روی باقی مانــده  ذرات غــذا 
بیــن دندان هــا، در خــط لثــه، بــر روی ســطح زبــان یــا 
گلــوی فرزند تــان تاثیــر  بــر روی ســطح لــوزه در پشــت 
ــد دهــان می شــود؛  ــوی ب ــد؛ همیــن باعــث ب می گذارن
گــر غــذا بــه مــدت طوالنــی در دهــان باقــی  مخصوصــا ا

بمانــد.
خــوردن  از  فرزندتــان  گــر  ا تنــد:  غذاهــای  خــوردن 
بایــد  لــذت می بــرد،  و ســیر  پیــاز  ماننــد  ســبزیجاتی 
کــه در سیســتم  تــا زمانــی  کــه آن هــا موقتــا  بدانیــد 
گــوارش او وجــود دارنــد، بــر تنفــش تاثیــر می گذارنــد. 
عفونت هــای  گاهــی  خــاص:  شــرایط  یــا  بیمــاری 
ســینوزیت،  ورم لوزه هــا یــا حتــی آلرژی هــای فصلــی 
می تواننــد باعــث بــوی بــد دهــان شــوند. بعضــی از 
ــه مــری، نفــس  کــس معــده ب ــه ریفال کــودکان مبتــال ب

بدبویــی دارنــد. 
آبســه های  یــا  دنــدان  جــرم  کرم خوردگی هــا،  
دندانــی: این هــا می تواننــد در هــر ســنی بــر دنــدان 
دهــان  بــد  بــوی  باعــث  و  بگذارنــد  تاثیــر  بچه هــا 
لثــه  التهــاب  یــا  بــروز بیماری هــا  شــوند. معمــوال در 
بزرگســاالن مقصــر هســتند؛ امــا بچه هــا در این بــاره 

ندارنــد. تقصیــری 
کند؟ فرزندم باید از دهان شویه استفاده 

نــه. چــون دهان شــویه تنهــا مشــکل را می پوشــاند 
ســن  بــه  فرزندتــان  هنــوز  گــر  ا این هــا  از  )گذشــته 
پیش دبســتانی نرســیده اســت،  احتمــاال دچــار مشــکل 
کــردن  کشــیدن و آب  دهــان پرتــاب  بــا صــدا نفــس 
دندان هایــش  کــه  شــوید  مطمئــن  فقــط   هســتند( 

کرد ه اید. ک  را چندین بار در روز مسوا
کودک  درمان بوی بد دهان 

و  دهــان  بهداشــت  پاســخ  مــوارد،  از  بســیاری  در 
اســت: دنــدان 

کنیــد لثه هــا و  گــر فرزند تــان نــوزاد اســت،  ســعی  ۱- ا
ــا  ــار غــذا  خــوردن ی همــه  دندان هایــش را بعــد از هــر ب
ک بزنیــد.  کنیــد یــا مســوا ک  قبــل از خــواب برایــش پــا
ک  مســوا هــم  را  زبانــش  آرامــی   بــه  شــما می توانیــد 
دنــدان  خمیــر  بــه  نیــاز  ســن  ایــن  در  )البتــه  بزنیــد 

نیســت(.
ســر  پشــت  را  نــوزادی  مرحلــه   کودکتــان  وقتــی   -۲
بــه  نهایــت  )در  بزنیــد  ک  مســوا برایــش  گذاشــت، 
بزنــد(؛  ک  را مســوا آمــوزش دهیــد دندان هایــش  او 
تــا  از خــواب.  بــار در روز و یک بــار قبــل  آن هــم دو 
کــه او ۲ ســاله شــود، فقــط بــه انــدازه  یــک دانــه  زمانــی 
کنیــد یــا حتــی  برنــج برایــش از خمیر دنــدان اســتفاده 
ــر. بعــد از ۲ ســالگی بــه انــدازه  یــک نخــود و  کوچک ت
کوچــک از  بعــد از ۵ ســالگی بــه انــدازه  یــک لوبیــای 

کنیــد. اســتفاده  خمیر دنــدان 
کودکتــان را بــرای معاینات منظم دندان پزشــکی   -۳
کــه دندان هایــش ســالم و  ببریــد و مطمئــن شــوید 
گــر هنــوز هــم دهــان فرزند تــان بــوی  تمیــز هســتند. ا
بــد می  دهــد او را بــرای معاینــه پیــش پزشــک ببریــد.

دانستنی 

سرعت، بالی جان جوان 27ساله 
شد 

کــه  بــر اثــر واژگونــی یــک دســتگاه خــودروی ســواری پرایــد 
خ داد، راننــده  دوشــنبه شــب در شهرســتان خمینی شــهر ر
وارده  علــت شــدت جراحــات  بــه  ایــن خــودرو  27ســاله 
فرمانــده  احمــدی،  ســرهنگ خســرو  کــرد.  فــوت  در دم 
مامــوران  گفــت:  خمینی شــهر  شهرســتان  انتظامــی 
پلیــس راهــور ایــن فرماندهــی ســاعت 23و 30 دوشــنبه از 
گاه  واژگونــی یــک دســتگاه ســواری پرایــد در بلــوار الغدیــر آ
و بالفاصلــه در محــل حادثــه حاضــر شــدند. وی ادامــه داد: 
کنــار  در ایــن حادثــه، خــودروی مذکــور ابتــدا بــه جــدول 
کــرده و ســپس واژگــون شــده بــود؛ راننــده  خیابــان برخــورد 
آن بــر اثــر شــدت جراحــات وارده در دم فــوت و سرنشــین 
آن نیــز مجــروح و توســط اورژانــس بــه بیمارســتان منتقــل 
کارشناســان پلیــس  شــد. ســرهنگ احمــدی بیــان داشــت: 
راهــور، علــت وقــوع ایــن حادثــه را عــدم توانایــی راننــده 
کنتــرل وســیله نقلیــه ناشــی از تخطــی از ســرعت مجــاز  در 
کردنــد. فرمانــده انتظامــی شهرســتان خمینی شــهر  اعــالم 
کننــد و  از راننــدگان خواســت بــا ســرعت مطمئنــه رانندگــی 
کــه احســاس خســتگی و خــواب آلودگــی داشــتند  هنگامــی 
کننــد و پــس از اســتراحت و رفــع  در مکانــی امــن توقــف 

خســتگی مســیر خــود را ادامــه دهنــد. 

 انهدام 4 گروه غیراخالقی 
در شبكه های اجتماعی مجازی 

اجتماعــی  شــبکه های  در  اخالقــی  غیــر  گــروه  چهــار   
مجــازی توســط کارشناســان پلیــس فتــای اســتان اصفهان 
ــا  گروه ه ــن  ــدازی ای ــی راه ان ــل اصل ــدند و عام ــایی ش شناس

نیــز شناســایی و دســتگیر شــد. 
کریمــی، معــاون اجتماعــی فرماندهــی  ســرهنگ جهانگیــر 
کارشناســان  داشــت:  بیــان  اصفهــان  اســتان  انتظامــی 
پلیــس فتــای اســتان در پــی رصــد و پایــش شــبکه های 
کــه  را  غیراخالقــی  گــروه  تعــدادی  مجــازی،  اجتماعــی 
ج مطالــب و محتــوای غیرمجــاز می کردنــد   اقــدام بــه در

شناسایی و برای مسدود کردن خط آن ها اقدام کردند. 
فضــای  در  تخصصــی  اقدامــات  انجــام  بــا  افــزود:  وی 
کــه  گروه هــای غیــر اخالقــی  مجــازی، عامــل ایجــاد ایــن 
پســر جوانــی 28ســاله بــود، شناســایی و طــی هماهنگــی بــا 
مقــام قضایــی در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد. 
 14 مــاده  مطابــق  داشــت:  عنــوان  مســئول  مقــام  ایــن 
کــس بــه وســیله ســامانه های  قانــون جرایــم رایانــه ای، هــر 
محتویــات  داده  حامل هــای  یــا  مخابراتــی  یــا  رایانــه ای 
کنــد یــا بــه قصــد  مســتهجن را منتشــر، توزیــع یــا معاملــه 
کنــد، بــه  تجــارت یــا افســاد تولیــد یــا ذخیــره یــا نگهــداری 
حبــس از نــود و یــک روز تــا دو ســال یــا جــزای نقــدی یــا 
کریمــی  هــر دو مجــازات محکــوم خواهــد شــد. ســرهنگ 
کــرد: پلیــس فتــای اســتان در راســتای رویکرد  خاطــر نشــان 
پیشــگیرانه خــود بــه صــورت روزانــه، تمامــی ســایت ها و 
شــبکه های اجتماعــی مجــازی را مــورد رصــد و پایــش قــرار 
کــه بــا اقدامــات مجرمانــه ایــن فضــا  کســانی   می دهــد و بــا 

را نا امن کنند برخورد قانونی می کند. 

اجرای طرح برخورد با عرضه کنندگان 
قلیان در حاشیه باغ فین کاشان 

کســازی خیابــان   فرمانــده انتظامــی شهرســتان کاشــان از پا
ح برخــورد بــا واحدهــای  منتهــی بــه بــاغ فیــن از اجــرای طــر
کــرده و باعــث مزاحمت  کــه اقــدام بــه عرضه قلیان  صنفــی 

گردشــگران می شــوند، خبــر داد. 
ســرهنگ »مهــدی پورغالمحســین« در تشــریح جزییــات 
گفــت: در  ح بــه خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس  ایــن طــر
بــا  متخلــف  ســفره خانه های  بــا  برخــورد  ح  طــر اجــرای 
تشــکیل جلســات متعــدد کارشناســی و بــا توجــه بــه تجمیع 
خیابــان  در  و...  چایخانــه  ســفره خانه،  زیــادی  تعــداد 
کســازی  کاشــان، موضــوع پا منتهــی بــه بــاغ تاریخــی فیــن 
کار مامــوران پلیــس امنیــت  محــل بــه طــور ویــژه در دســتور 

ــت.  گرف ــرار  ــی ق ــن فرمانده ــی ای عموم
وی افــزود: در ایــن راســتا طــی یــک اقــدام ضربتــی، تعداد 6 
کــه اقــدام بــه قــرار دادن قلیــان و مــواد  ســفره خانه متخلــف 
کــی و تخــت در پیاده روهــا و محیــط روبــه روی واحــد  خورا
کــرده و موجبــات مزاحمــت، ســد معبــر، ترافیــک  صنفــی 
و بعضــی مســایل و مشــکالت دیگــر را بــرای مســافران و 
شــهروندان فراهــم آورده بودنــد، بــا دســتور مقــام قضایــی 

پلمــپ شــد. 
ســرهنگ پورغالمحســین بــا بیــان اینکــه دو نفر نیــز در این 
ــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شــدند  ح دســتگیر و ب طــر
ــا مزاحمــان و برهــم زننــدگان نظــم  ــارزه قاطــع ب گفــت: مب
ح هــای عملیاتــی و امنیــت محلــه در  عمومــی در قالــب طر
کارکنــان ایــن فرماندهــی قــرار دارد و هیچ گونــه  کار  دســتور 

مباشــاتی در ایــن خصــوص انجــام نخواهــد شــد.

دستگیری سارقان پل های فلزی 
معابر شهری 

کــه بــا همدســتی هــم اقــدام بــه ســرقت پل هــای  ســه بــرادر 
فلــزی ســطح معابــر عمومــی می کردنــد توســط مامــوران 
فرماندهــی انتظامــی شهرســتان شــاهین شــهر شناســایی و 

دســتگیر شــدند. 
انتظامــی  فرمانــده  مختــاری«،  رجبعلــی  »ســرهنگ 
شهرســتان شاهین شــهر و میمــه بــا اعــالم ایــن مطلــب بــه 
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت : مامــوران 
گشــت زنی  گشــت انتظامــی یــگان امــداد شهرســتان حیــن 
کنــدن پــل  در ســطح حــوزه خــود، ســه جــوان را در حــال 
فلــزی جــدول یکــی از معابــر و بارگیــری آن در درون یــک 
کــه  کردنــد  مشــاهده  پیــکان  وانــت  خــودروی  دســتگاه 

کردنــد.  کالنتــری منتقــل  بالفاصلــه او را دســتگیر و بــه 
کــه هــر ســه بــردار و معتــاد  وی افــزود: ایــن ســه جــوان 
ــت  ــه فعالی ــتگیری ب ــس از دس ــتند، پ ــدر هس ــواد مخ ــه م ب
بزهکارانــه خــود در زمینــه ســرقت پل هــای فلــزی از معابــر 

کردنــد.  شــهری اعتــراف 
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قــرار  گفــت:  شــهرضا  انقــالب  عمومــی  و  دادســتان  شــهرضا- 
کشــور، مهــم تریــن  ــه جنــوب  ــدور شــمال ب کری گرفتــن در مســیر 
گســتردگی و افزایــش حجــم جرایــم در شــهرضا محســوب  دلیــل 
کریــم زاده بــا بیــان ایــن مطلــب در نشســت  کــوروش  می شــود. 
کــرد: در  انجمــن حمایــت از زندانیــان شهرســتان شــهرضا اظهــار 
سیاســت قضایــی، اســتفاده از زندان برای مجرمــان باید محدود 
باشــد و البتــه برخــی حقوقدانــان  زندان هــا را در ابعــاد مختلــف به 
کشــیده اند و بــر همیــن اســاس بهبــود خدمات رســانی  چالــش 
گرفتــه اســت. وی  کار قــوه قضاییــه قــرار  بــه زندانیــان در دســتور 
افــزود: بــه جهــت اینکــه هــدف از حضــور افــراد در زنــدان اصــالح 
و بازســازی شــخصیتی ایــن افــراد اســت، بایــد هدف گذاری هــا 
کامــل فضــای زندان هــا،  کــه بــا تجهیــز  بــه ســمت و ســویی باشــد 
کــن بــه دانشــگاه انسان ســازی مهیــا شــود. زمینــه تبدیــل ایــن اما
دادســتان عمومــی  و انقــالب شــهرضا بــا تشــریح وضعیــت وقــوع 

گرفتــن  گفــت: شــهرضا بــه لحــاظ قــرار  جرایــم در ایــن شهرســتان 
کشــور بــا افزایــش حجــم و  کریــدور شــمال بــه جنــوب  در مرکــز 
گســتردگی انــواع جرایــم مواجــه اســت و رســیدگی بــه ایــن موضــوع 

کار قــرار بگیــرد. بایــد در دســتور 
انــواع  معــرض  در  زندانیــان  خانــواده  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آســیب های اجتماعــی قــرار دارنــد، متذکــر شــد:هدف گذاری های 
کــه افــراد پــس از خــروج از زنــدان  اجتماعــی بایــد بــه شــکلی باشــد 
در مســیر اشــتغال قــرار بگیرنــد  و ایــن امــر مهــم بــا همت و پشــتکار 

خیــران امکان پذیــر اســت.
در ادامــه ایــن نشســت، ســید رضــا موســوی، رییــس اداره زنــدان 
شــهرضا در ســخنانی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ اشــتغالزایی بــرای 
زندانیــان بایــد در شــهرضا نهادینــه شــود،افزود: انجمــن حمایــت 
غیرانتفاعــی  موسســه  یــک  عنــوان  بــه  شــهرضا  زندانیــان  از 
خانواده هــای  از  معنــوی  و  مــادی  حمایت هــای  راســتای  در 

زندانیــان جرایــم عمــد و غیرعمــد، سیاســتگذاری و برنامه ریــزی 
می کنــد و انتظــار مــی رود اقشــار مختلــف جامعــه بــرای هم افزایــی 
و هم اندیشــی بــا اعضــای ایــن مجموعــه اهتمــام داشــته باشــند.
وی افــزود: براســاس برنامه ریــزی انجــام گرفتــه، جشــن گلریــزان 
ــد در مــاه  ــان نیازمن ــت از سیاســت آزادی زندانی ــا رویکــرد حمای ب
افزایــش  برگــزار می شــود  و امیدواریــم شــاهد  مبــارک رمضــان 

مشــارکت شــهروندان در ایــن برنامــه خیریــه باشــیم.
رییــس اداره زنــدان شــهرضا بــا بیــان اینکــه اشــتغالزایی بــرای 
زندانیــان بــه عنــوان یــک اصــل مهــم اجتماعــی بایــد در شــهرضا 
ملزومــات  مهم تریــن  از  یکــی  کــرد:  عنــوان  شــود،  نهادینــه 
از  برخــورداری  جامعــه،  بــه  زندانیــان  شــرافتمندانه  بازگشــت 
اســتقالل مالــی اســت و بــر همیــن اســاس از خیــران انتظــار داریــم 
در جهــت تحقــق اشــتغالزایی بــرای زندانیــان، حمایت هــای الزم 

را داشــته باشــند.

دادستان عمومی  و انقالب شهرضا:

موقعیت جغرافیایی، مهم ترین دلیل 
افزایش حجم جرایم در شهرضاست

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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-«  حدیث روز   »-

نشســتن در یــک موقعیــت در  خــودرو، ســبب ســفت شــدن 
کمــر می شــود. عضــالت پشــت و درد 

ــه ســفر  ــر شــما چنــد روزی تعطیــل هســتید و می خواهیــد ب گ  ا
کمــردرد در طــول  کــردن  کمــردرد داریــد یــا از پیــدا  برویــد، ولــی 
گــر شــما موقــع ســواری در ماشــین برای  ســفر نگــران هســتید یــا ا
یــک ســاعت یــا بیشــتر درد پشــت پیــدا می کنیــد ایــن می توانــد 
گــر شــما در آینــده یــک ســفر  یــک چالــش واقعــی باشــد؛ لــذا ا
کمــر هــراس داریــد، توصیه هــای زیــر را در نظــر  طوالنــی و از درد 

کمــک می کنــد. بگیریــد و ببینیــد آن هــا چگونــه بــه شــما 
کنید 1. بالفاصله احساس راحتی را برای خود تامین 

کــه شــما ســفر خــود را تنظیــم  کــه از لحظــه ای  مطمئــن شــوید 
ــن  کوچک تری ــد؛  ــم نمایی ــود فراه ــرای خ ــی را ب ــد راحت می کنی
محــرک در آغــاز ســفر می توانــد بــه شــروع درد در ادامــه ســفر 
کیــف پــول خــود ، تلفــن همــراه یــا هــر چیــز  تبدیــل شــود. 
کنیــد. رســیدن بــه  ج  دیگــری در جیــب عقــب خــود را خــار
بــر  بیشــتری  تنــش  زیــرا  دهیــد؛  کاهــش  را  ماشــین  فرمــان 
گــردن، شــانه، مــچ دســت ایجــاد می کنــد؛  ســتون مهره هــا، 
ایمنــی  اســت  ممکــن  فرمــان  نزدیــک  نشســتن  عــوض،   در 

را به خطر اندازد. 
صــاف بنشــینید و زانوهــا را کمی باالتــر از باســن خــود قــرار دهید 
ــما  ــر ش ــه س ک ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــه داری ــیده نگ کش ــود را  ــه خ و چان

مســتقیما در بــاالی ســتون فقــرات شــما واقــع باشــد. 
کمــر  ــا درد  ــه درد ســیاتیک ی ــد ب کــه می توان بالــش تخصصــی 
ــترس  ــتک های در دس ــوال بالش ــود دارد؛ معم ــد، وج کن ــک  کم
از مــواد فــوم ســاخته شــده اســت؛ شــما همچنیــن می توانیــد 
یــک بالــش کوچــک یــا یــک روســری را بیــن پاییــن کمــر خــود و 

صندلــی بــرای حمایــت قــرار دهیــد.
کنید 2. سواری خود را نرم و مناسب 

بــرای بســیاری، بدتریــن بخــش رانندگــی، د ســت اندازهای 
جــاده ای اســت. ماشــین های ســواری خــود را، بســیار نــرم و 
کنیــد. کنیــد. وســایل فرســوده را در ماشــین جایگزیــن  صــاف 
یــک  می توانــد  فرســوده  الســتیک های  کــردن  جایگزیــن 
کاهــش اندکــی در فشــار  کمک کننــده باشــد؛ برخــی از افــراد بــا 

کننــد. تایــر می تواننــد نــرم تــر رانندگــی 
نظــر  در  ماشــین  صندلــی  بــرای  شــده  ســاخته  بالــش  یــک 
یــا  دنبالچــه،  اســتخوان  مخصــوص  بالــش  یــک  بگیریــد؛ 
پشــتی صندلــی ماشــین و زیــر ســازی اضافــی بیــن خــود و محل 

کنیــد. نشســتن ایجــاد 
کنید 3. از ماشین پیاده شده و در اطراف حرکت 

اســت.  شــده  طراحــی  حرکــت  بــرای  شــما  فقــرات  ســتون 
نشســتن در یــک موقعیــت در یــک خــودرو ســبب ســفت شــدن 
عضــالت پشــت شــما می شــود و می توانــد بــه عــدم حرکــت 
و احتمــاال اسپاســم عضلــه منجــر شــود؛ در صــورت امــکان 
کــردن ماشــین داشــته باشــید.  برنامه ریــزی بــرای متوقــف 
کــه هــر ۳0 دقیقــه از ماشــین پیــاده شــده  ایــده آل ایــن اســت 
ــش ســبب  ــش و حرکــت در اطــراف داشــته باشــید. جنب کش و 
کســیژن  گــردش خــون می شــود و مــواد مغــذی و ا  تحریــک 

را به کمر شما می رساند.
 در بیــن متوقــف کــردن ورزش، ســعی کنیــد کمی صندلــی خــود 
را حرکــت دهیــد؛ حتــی ۱0 ثانیــه حرکــت و کشــش بهتــر از هنــوز 
 نشســتن اســت؛ حداقــل هــر ۱۵ تــا ۲0 دقیقــه صندلــی خــود 

را کمی  تغییر موقعیت دهید. ادامه دارد 

کمردرد در سفرهای جاده ای)1( کاهش  نكاتی برای 

جدول سودوکو - شماره 14پاسخ جدول شماره 12 کلمات متقاطع 
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.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

فرقه ضاله بهائیت

بهائیت مساوی است با تروریسم؛ این یک ادعا نیست، یک واقعیت تاریخی 

ده که مقر اصیل آن در ارا�ض اشغایل و در حمایت رژیم  است. این فرقه رسس�پ

وع از ابتدای ایجاد تاکنون با  صهونیس�ت است با پیوند به این موجود نام�ش

ض خون های زیادی ریشه دوانیده و حاال با مظلوم نما�ی ادعای حقوق ب�ش  ریخ�ت

دارد.

ی، جای مردم مظلوم مسلمان ایران به  به نظر می رسد در مجامع حقوق ب�ش

عنوان شایک و رسان و تروریست های فرقه ضاله بهائیت به عنوان مدعی عوض 

شده است.

در تصویر امروز، مرکز بهائیان )بیت العدل اعظم الهی( در حیفا )ارساییل( را 

ز صهبا، احداث و در 22 مه  ض امانت و فری�ب می بینید. این بنا به وسیله حس�ی

2001 افتتاح شد. برای احداث این بنا،  250 میلیون دالر هزینه شده است.

برای اطالعات بیش�ت درباره جنایات این فرقه ضاله می توانید گزارش ویژه 

ق نیوز، تحت عنوان »مروری بر اعمال تروریس�ت فرقه بهائیت؛ بهائیان قاتل  م�ش

در ایران چه کردند؟« را دنبال کنید.

وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

35   ْC

30   ْC

34   ْC

37   ْC

19   ْC

12   ْC

22   ْC

25   ْC

                                                                                                                                                      
                                                                   
احــداث  در  مالــی  منابــع  محدودیــت 
ارکان  از  یکــی  بــرق،  جدیــد  نیروگاه هــای 
مقاومتــی  اقتصــاد  در  کــه  اســت  اصلــی 
بایــد مــورد توجــه مــردم باشــد. در اینجــا از 

کــه در  فرمایــش مقــام معظــم رهبــری اســتفاده می کنیــم 
ســال 9۱ فرموده انــد »مســئله مدیریــت مصــرف یکــی از 
ارکان اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ یعنــی مصــرف متعــادل 
از اســراف و تبذیــر؛ هــم دســتگاه های دولتــی  و پرهیــز 
هــم آحــاد مــردم وخانواده هــا بایــد بــه ایــن مســئله توجــه 
کــه امــروز پرهیــز از اســراف و مالحظــه تعــادل در  کننــد 
مصــرف، بالشــک یــک حرکــت جهــادی در مقابــل دشــمن 
ــاد  ــر جه ــن اج ــه ای ک ــد  کن ــا  ــد ادع ــان می توان ــت و انس اس
گــر شــدت مصــرف  کشــور مــا ا فــی ســبیل اهلل را دارد.« در 
کــه بیــن  گذشــته  انــرژی بــرق مطابــق بــا رشــد ســال های 
6 تــا 8 درصــد بــوده اســت ادامــه یابــد، ســالیانه بــه ۳000 
تــا 4000 مــگاوات نیــروگاه جدیــد نیــاز خواهیــم داشــت 
کــه عــالوه برالــزام بــر تامیــن بخشــی از تجهیــزات آن از 
کــه بــه اعتبــار ارزی نیــاز دارد، ســالیانه  کشــور  ج از  خــار
حــدود ۱۵000 میلیــارد تومــان  بایــد ســرمایه گذاری جدیــد 
کــه مبلــغ زیــادی اســت و منبــع تامیــن آن  انجــام شــود 
گــر بــا  کــه مــردم می پردازنــد و ا از محــل مالیاتــی اســت 
یــا  حــذف  را  نیــاز  ایــن  بتوانیــم  انــرژی  بهینــه  مصــرف 
ــایر  ــرف س ــد ص ــار می توان ــن اعتب ــانیم ای ــل برس ــه حداق ب

کشــور از قبیــل  پروژه هــای عمرانــی 
کارخانه ســازی   جاده ســازی، 
و  جوانــان  بــرای  اشــتغال  ایجــاد  و 
کشــور شــود؛ البته این مقدار  توســعه 
کــه  نیــروگاه جدیــد فقــط در تابســتان 
بــار شــبکه بــرق بــه دلیــل اســتفاده از 
وســایل سرمایشــی بــه مقــدار زیــادی 
افزایــش می یابــد، قابــل اســتفاده اســت.  ظرفیــت فعلــی 
ــدود ۲  ــتان ح ــز و زمس ــل پایی ــور در فص کش ــای  نیروگاه ه
برابــر مقــدار مصــرف بــرق مــورد نیــاز کشــور اســت. احــداث 
وســایل  بــرق  تامیــن  بــرای  فقــط  جدیــد  نیروگاه هــای 
سرمایشــی در فصــل تابســتان و خصوصــا در ســاعات اوج 
کــه حــدود ۲ ســاعت قبــل از اذان ظهــر و ۲ ســاعت  بــار 

ــد. ــت، می باش ــر اس ــد از اذان ظه بع
در فصــل تابســتان نیــز در روزهــای تعطیــل رســمی معموال 
در  ولــی  نیروگاه هاســت؛  ظرفیــت  از  کمتــر  شــبکه  بــار 
و  می باشــد  روز   70 حــدود  کــه  غیرتعطیــل  روزهــای 
ــت  ــورت رعای ــت، در ص ــاعت اس ــدود ۳00 س ــا ح مجموع
کمبــود   نکــردن مدیریــت مصــرف بــرق، دچــار مشــکل 
گرمــردم ســعی  ظرفیــت نیروگاه هــا خواهیــم  شــد؛ ولــی ا
کننــد از اواخــر خردادمــاه تــا اواخرشــهریورماه خصوصــا در 
کــردن  حوالــی ظهــر - ۱۱ صبــح تــا ۱۵ عصــر - از روشــن 
کننــد، نیــازی  ســایر وســایل برقــی و المپ هــا خــودداری 
نیروگاه هــای  احــداث  بــرای  جدیــد  ســرمایه گذاری  بــه 
جدیــد نخواهیــم داشــت وایــن یــک اقــدام عملــی بــرای 

تحقــق اقتصــاد مقاومتــی خواهــد بــود.

برق و اقتصاد مقاومتی

مدیر دفتر مدیریت مصرف
شرکت توزیع برق استان اصفهان 

مهندس مهدی ثقفی 


