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 دو جبهه درگیر در جنگ نرم
و ده نکته مهم     

له
قا

رم
س جبهــه  دو  میــان  دشــمنی های  و  مشــاجرات 

ــه صــورت  حــق و باطــل در قالــب دو گفتمــان و ب
 جنــگ روانــی همــواره در جریــان اســت. شکســت 

و پیــروزی هــم بــه عنــوان یــک امــر معمولــی میــان دو 
گــروه دســت بــه دســت می گــردد .

دربــاره دو جبهــه درگیــر و بررســی تاریــخ درگیری هــای 
دو جبهــه، نــکات مهمــی قابــل برداشــت اســت کــه بــه 

ــم: ــاره می کنی آن اش
1- پیــروزی گــروه انــدک جبهــه حــق: در تاریــخ  بســیار 
ایمــان و اســتقامت  اثــر  بــر  بوده ایــم کــه  شــاهد 
امدادهــای غیبــی موجــب پیــروزی جبهــه حــق شــده 
اســت؛ گرچــه بــه ظاهــر دارای عــّده و ُعــده کمــی 
ــَرًة  ــًة َكثي ــْت ِفَئ ــٍة َغَلَب ــٍة َقليَل ــْن ِفَئ ــْم ِم ــد. »َك بوده ان

ــره: 249( ــَن« )بق اِبري ــَع الصَّ ــُه َم ــِه َو اللَّ ــِإْذِن اللَّ ِب
ــان  ــه جه ــم ک ــه درمی یابی ــق و عارفان ــی دقی ــا نگاه ب
هســتی و همــه جنــود الهــی در خدمــت جبهــه حقنــد. 
جنــگ  همــواره گروه هــای  جبهــه:   دو  2-آرایــش 
 نــرم جبهــه باطــل عبارتنــد از: گروه هــای شــیطانی 

و طاغوتی، همچون »اْلُمْرِجُفوَن« )احزاب: 60(...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

بدعهدی، طبیعت قدرت های بزرگ است               
گفت: حق  کسیون امید مجلس  رئیس فرا
گر بنشینیم تا قدرت های  گرفتنی است و ا

بزرگ حق ما را بدهند، قطعا این اتفاق 
نخواهد افتاد ...

برکناری20 نفر 
از مدیران ارشد نفت
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گهی تجدید مزایده عمومی«چاپ  اول »آ
  )نوبت اول(

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره4/1227 مــورخ 93/02/16 شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد مزایــده ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت دعــوت بــه 

ــد. ــل می آی عم

مبلغ پایه 
)به ریال(

مبلغ سپرده 
 شرکت 

در مزایده 
)به ریال( 

 موضوع مزایده شماره مزایده
 ردیف

طبق لیست پیوست
95/11764 
95/05/16 

فروش واحدهای تجاری در قطعه شماره 
671 )3واحد( تجاری و شماره 674 

)11واحد تجاری( و )3واحد انباری( در 
محله شهید دکتر چمران )CI( را طبق 

لیست پیوست از طریق مزایده عمومی و 
بصورت نقدی و با قیمت پایه کارشناسی 

1

نوع 
فروش

مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده 

)ریال( 

قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک )ریال(

قیمت هر متر 
مربع )ریال( 

 مساحت
)مترمربع(

شماره 
پالک

ردیف

نقدی 37/730/000 754/600/000 22/000/000 34/30 3 1

نقدی 37/730/000 754/600/000 22/000/000 34/30 4 2

نقدی 26/880/000 537/600/000 24/000/000 22/40 5 3

نوع 
فروش

مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده 

)ریال( 

قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک )ریال(

قیمت هر متر مربع
 )ریال)

مساحت
)مترمربع)

 شماره
پالک

ردیف

نقدی 64/350/000 1/387/000/000 30/000/000 42/90 1 .1
نقدی 33/740/000 674/800/000 28/000/000 24/10 3 .2
نقدی 31/603/000 633/060/000 26/000/000 24/31 8 .3
نقدی 37/664/000 753/280/000 22/000/000 34/24 11 .4
نقدی 41/181/000 823/620/000 21/000/000 39/22 12 .5
نقدی 29/535/000 590/700/000 22/000/000 26/85 13 .6
نقدی 24/356/250 487/125/000 22/500/000 21/65 14 .7
نقدی 27/487/500 549/750/000 25/000/000 21/99 17 .8
نقدی 30/962/500 619/250/000 25/000/000 24/77 18 .9
نقدی 25/600/000 512/000/000 25/000/000 20/48 19 .10
نقدی 53/212/500 1/064/250/000 25/000/000 42/57 20 .11

)CI( لیست واحدهای با کاربری تجاری قطعه 671 محله شهید چمران

)CI( لیست واحدهای با کاربری تجاری قطعه 674 محله شهید چمران

)CI( لیست واحدهای با کاربری انباری قطعه 674 محله شهید چمران

نوع 
فروش

مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده 

)ریال( 

قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک )ریال(

قیمت هر متر مربع
 )ریال)

مساحت
)مترمربع)

 شماره
پالک

ردیف

نقدی 7/125/000 142/500/000 9/500/000 15 1 1

نقدی 18/000/000 360/000/000 8/000/000 45 2 2

نقدی 7/125/000 142/500/000 9/500/000 15 3 3
متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/6/6 جهت اطاع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

وزیر کشور در گفت وگو با خبرنگاران:

فعالیت های زودرس انتخاباتی 
ممنوع است

در صفحه سیاست )2( بخوانید

بررسی اوضاع نابسامان 
کودک در ایران تولید و پخش فیلم 

کودکان ایرانی نگاه 
به دست فیلمسازان 

5خارجی است



سرمقاله  

خبر سیاسی

یادداشت

ــای  ــگاران فعالیت ه ــا خبرن ــو ب ــور در گفت وگ ــر کش وزی
زودرس انتخاباتــی را ممنــوع دانســت و دربــاره پول هــای 
کثیــف نیــز گفــت: اگــر ایــن مســئله مدیریــت نشــود، به 

ــد. ــا ســرایت می کن ــه حوزه ه هم
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی
وزیــر کشــور، دیــروز در مراســم تجلیــل از خبرنــگاران کــه 
ــه ســؤال  ــزار شــد در پاســخ ب ــه شــقایق برگ در مجموع
ــن اســت  ــت: در بعضــی اســتان ها ممک ــگاران گف خبرن
ــاق  ــی اتف ــائل خاص ــرت مس ــک کنس ــرای ی ــاره اج درب
ــه  ــد ک ــخص بده ــت تش ــن امنی ــعبه تأمی ــه ش ــد ک افت
ــد  ایــن کنســرت نبایــد اجــرا شــود؛ در ایــن صــورت بای
یــک وحــدت رویــه بیــن قــوه قضائیــه، نیــروی انتظامــی 
ــان  ــی ف ــاظ قانون ــه لح ــا ب ــد ت ــور رخ ده  و وزارت کش

کنســرت اجــرا نشــود.
ــاره  ــوان کــرد: درب ــاره مجازات هــای مشــمول عن وی درب

ــه  ــه حکــم دهــد و هم ــوه قضائی ــد ق ــن موضــوع بای ای
ــتند. ــت هس ــه اطاع ــف ب ــتگاه ها موظ دس

ــاره  ــگاری درب ــؤال خبرن ــه س ــخ ب ــور در پاس ــر کش وزی
ــف  ــای کثی ــر پول ه ــرد: اگ ــوان ک ــف عن ــای کثی پول ه
مدیریــت و کنتــرل نشــود، بــه همــه حوزه هــا ورود پیــدا 
می کنــد و گروه هایــی نظیــر داعــش یــا تکفیــری 
می تواننــد از آن اســتفاده کننــد؛ بنابرایــن مــا همــه 
تــاش خــود را بــرای رفــع ایــن معضــل خواهیــم 

ــت. داش
ــگاران  ــی خبرن ــن صنف ــاره انجم ــی درب ــی فضل رحمان
ــوط  ــا مرب ــوزه کاری م ــه ح ــن ب ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــری  ــاد آن را پیگی ــق وزارت ارش ــد از طری ــت و بای نیس

ــد. کنی
 وزیــر کشــور دربــاره مســئله آســیب های اجتماعــی

عنــوان کــرد: امــروز مــا بــه مظاهــر ایــن مســئله 

پرداختیــم؛ امیدواریــم  کــه بتوانیــم بــه صــورت ریشــه ای 
ــم. ــل کنی ــکل را ح ــن مش ای

وی دربــاره انتخابــات و فعالیت هــای زودرس اظهــار 
ــوع اســت؛  ــه طــور قطــع ممن ــن اقدامــات ب داشــت: ای
ــن  ــرای ای ــوز ب ــن مج ــت ها، گرفت ــن نشس ــت ای امنی
تجمع هــا  ایــن  بــرای  مشــخص  زمــان  تجمع هــا، 
پیگیــری  را  آن  ماســت کــه  نگرانی هــای  جملــه  از 

. می کنیــم
رحمانــی فضلــی در پاســخ بــه ســؤال یکــی از خبرنــگاران 
ــار  ــس اخب ــت: جن ــان داش ــی بی ــار امنیت ــاره اخب درب
امنیتــی کــم اســت؛ امــا در حــدی کــه مــردم بایــد بدانند 
ــی روی  ــم. گاه ــا دادی ــه آن ه ــات الزم را ب ــا توضیح م
ــا  بعضــی ســوژه ها کار می شــود کــه بایــد تمــام شــود ت

بــه اطــاع مــردم برســد. رســا

وزیر کشور در گفت وگو با خبرنگاران:

فعالیت های زودرس انتخاباتی ممنوع است

ــه ای  ــای جداگان ــت در نامه ه ــر نف ــه، وزی ــژن زنگن بی
ــران بازنشســته صنعــت  ــر از مدی ــرای حــدود ۲۰ نف ب
ــرده اســت  ــام ک ــا اع ــه آن ه ــن تشــکر، ب ــت ضم نف
ــتگی  ــد بازنشس ــون جدی ــمول قان ــل ش ــه دلی ــه ب ک
 وزارت نفــت نمی توانــد بــه همــکاری بــا آن هــا ادامــه 

دهد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــر اســاس قانــون جدیــد 
عــدم به کاری گیــری بازنشســتگان در ســمت های 
مدیریتــی دســتگاه های دولتــی کــه به تازگــی بــه 
ــان رســیده اســت، دســتگاه های  ــد شــورای نگهب تأیی
ــب  ــری بازنشســتگان را در اغل ــی اجــازه به کار گی دولت
هیئت مدیــره  در  جملــه  از  مدیریتــی  پســت های 
شــرکت های زیرمجموعــه صندوق هــای بازنشســتگی 

ــد.  ــا نمی ده ــال آن ه و امث
قاضــی ســراج، رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور 
بــه دســتگاه های دولتــی هشــدار  به تازگــی  نیــز 
داده اســت کــه ســازمان متبــوع وی بــر عملکــرد 
ــه  ــد ب ــی بای ــت قانون ــد و در مهل آن هــا نظــارت می کن
ــه  ــی ب ــمت های مدیریت ــتگان در س ــت بازنشس خدم
ــان  ــه اســتثنا شــده اند، پای ــی ک جــز پســت های اندک

ــود.  داده ش
بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه اینکــه اوایــل مردادمــاه 
ــده  ــن ش ــون تعیی ــن قان ــرای ای ــت اج ــن مهل آخری

نامه هــای  در  نفــت  وزیــر  زنگنــه،  بیــژن  اســت، 
جداگانــه ای بــرای 17 نفــر از مدیــران بازنشســته 
صنعــت نفــت ضمــن تشــکر، بــه آن هــا اعــام 
ــد  ــون جدی ــمول قان ــل ش ــه دلی ــه ب ــت ک ــرده اس ک
بازنشســتگی، وزارت نفــت نمی توانــد بــه همــکاری بــا 

ــد.  ــه بده ــا ادام آن ه
در لیســت مدیرانــی کــه بــا آن هــا خداحافظــی 
ــی  ــد فعل ــران ارش ــی از مدی ــام بعض ــت، ن ــده اس ش
ــران  ــی مدی ــن بعض ــت و همچنی ــی نف ــرکت مل ش
نفــت کــه در حــال حاضــر  ارشــد ســابق وزارت 
ســمت هایی در هیئت مدیــره بعضــی شــرکت های 
دیــده  دارنــد،  نفــت  وزارت  زیرمجموعــه   نفتــی 

می شود. خبرگزاری دانشجو

ــت  ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــوری ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــی را در  ــا قانون گرای ــرد ت ــاش ک ــدا ت ــد از ابت ــر و امی تدبی
ــارت های  ــل خس ــور متحم ــت: کش ــد، گف ــم کن ــور حاک کش
دولــت  رویکــرد  و  شــده  قانون گریــزی  از  فراوانــی 
بایــد قانــون ایــن اســت کــه فصل الخطــاب   یازدهــم 
 باشــد. عملکــرد دولــت در 3 ســال اخیــر نیــز نشــان 
داد کــه هیــچ اقدامــی  خــارج از قانــون انجــام نــداده 
سیســتمی   فســاد  داد:  ادامــه  جهانگیــری   اســت.دکتر 
قانون گریــزی  نتیجــه  نیــز  کشــور  در  ســازمان یافته  و 
ــه  ــدی دارد ک ــام ج ــد اهتم ــر و امی ــت تدبی ــت و دول اس
بــا فســاد مقابلــه کنــد؛ زیــرا تــا فســاد سیســتمی  از 

کشــور ریشــه کن نشــود، ســرعت توســعه کشــور کنــد 
خواهــد بــود. معــاون اول رئیس جمهــور در ادامــه بــه 
خاطرنشــان  و  اشــاره  نامتعــارف  حقوق هــای  موضــوع 
درد  بــه  موضــوع  ایــن  از  ایــران  ملــت  دل   کــرد: 

آمد.
ــتگاه ها رخ داد  ــی  از دس ــداد کم ــاق در تع ــن اتف ــه ای   البت
ایــن موضــوع وقــت گذاشــتم  بــرای   و مــن شــخصا 
و فهرســت حقــوق ۲5۰۰ مدیــر دولتی را بررســی کــردم؛ فقط 
ــت  ــارف دریاف ــی غیرمتع ــراد حقوق های ــن اف ــر از ای 5۰ نف

ــاق  ــد اتف ــم نبای ــداد ه ــن تع ــه همی ــه البت ــد ک ــرده بودن ک
ــه فعــال شــدن شــورای حقــوق  ــا اشــاره ب ــاد. وی ب  می افت
و دســتمزد اظهــار داشــت: ایــن شــورا بــرای حقــوق و 

دســتمزدها ســقف تعییــن کــرده اســت.
 تشــکیل ایــن شــورا از ســال 86 بــه تصویــب رســیده بــود؛ 
امــا متأســفانه تــا پیــش از دولــت تدبیــر و امیــد فعالیتــی 

نداشــته اســت.
ــا  ــم ب ــان می ده ــرد: اطمین ــح ک ــری تصری ــر جهانگی دکت
تصمیماتــی کــه در دولــت اتخــاذ شــده، شــاهد تکــرار 
ــه حقوق هــای غیرمتعــارف  ــه اتفاقــات تلــخ در زمین این گون

ــیم. نباش

»در واقــع آنچــه پرزیدنــت اوبامــا می گویــد مهــم 
ــا  ــه ایرانی ه ــت ک ــزی اس ــم آن چی ــه مه ــت؛ بلک نیس
ــی  ــرویس سیاس ــزارش س ــه گ ــد...« ب ــر می کنن فک
جمهوری خــواه   ســناتور  »تــام کاتــن«،  جام نیـــوز، 
می گویــد:  هســته ای  توافــق  سرســخت  منتقــد  و 
ــاک«  ــی  خطرن ــران، »پیام ــه ای ــد ب ــول نق پرداخــت پ
ــال  ــان ارس ــر جه ــکا در سراس ــمنان آمری ــرای دش را ب

. می کنــد
وی طبــق عــادت سیاســتمداران آمریکایــی، ایــران 
را بــه علــت پشــتیبانی از گروه هــای مقاومــت در 
منطقــه، همچــون حــزب هللا و حمــاس بــه »حمایــت از 
تروریســم« متهــم ســاخته و در اظهاراتــی توهین آمیــز 
از پرداخــت اخیــر بــه تهــران انتقــاد کــرده اســت. 
 )foxnews( وب ســایت شــبکه آمریکایــی فاکس نیــوز
ــه  ــت ک ــنبه گف ــن روز یکش ــام کات ــناتور ت ــت: س نوش
توجیــه و توضیــح بــاراک اوبامــا دربــاره پرداخــت حدود 
4۰۰ میلیــون دالری بــه ایــران را می پذیــرد؛ اوبامــا 
گفتــه بــود ایــن پرداخــت کــه بــا آزادی آمریکایی هــای 
زندانــی در ایــران همزمــان شــده، بخشــی از یــک 

توافــق قبلــی بــوده و ربطــی بــه آزادی زندانیــان 
ــن  ــه ای ــن در عیــن حــال گفت نداشــته اســت. امــا کات
 پرداخــت، پیامــی  خطرنــاک را بــرای تروریســت ها 

و دیگران در سراسر جهان ارسال می کند.
 ایــن ســناتور مخالــف توافــق هســته ای طــی مصاحبــه 
بــا فاکــس نیــوز تأییــد کــرد کــه »پرداخــت 4۰۰ میلیون 

دالری بــه ایــران، بــاج نبــوده اســت.«
ــت  ــه پرزیدن ــع آنچ ــت: در واق ــال گف ــن ح وی در عی
آن  مهــم  بلکــه  نیســت؛  مهــم  می گویــد  اوبامــا 
چیــزی اســت کــه ایرانی هــا فکــر می کننــد. مهــم 
تروریســت ها  و  دیکتاتورهــا  کــه  اســت   چیــزی 

و گانگسترها در سراسر جهان فکر می کنند.
تــام کاتــن افــزود: واقعیــت ایــن اســت کــه آن هــا بــه 
ــون  ــت 4۰۰ میلی ــه پرداخ ــد ک ــن باورن ــر ای ــنی ب روش
 دالری بــه ایــران، بــاج بــوده اســت و بــه همیــن علــت

این پرداخت بسیار خطرناک است.
ــون  ــن 4۰۰ میلی ــا پرداخــت ای ــا ب ــد: م ــن می افزای کات
 دالر، ســابقه صدســاله خــود را در نپرداختــن بــاج 

واژگون ساختیم.

ــان  ــاداش پای ــرورش از پرداخــت پ ــر آموزش وپ وزی
خدمــت فرهنگیــان بازنشســته تــا پایــان شــهریورماه 

امســال خبــر داد.
ــی در  ــر فان ــن، علی اصغ ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
حاشــیه سی وســومین اجــاس مدیــران و رؤســای 
آموزش وپــرورش کشــور کــه در ســالن اجــاس 
ــاه  ــا ۲۰ مردادم ســران در حــال برگــزاری اســت و ت
پــاداش  پرداخــت  زمــان  دربــاره  دارد،  ادامــه 
ــا  ــت: م ــی گف ــتگان فرهنگ ــت بازنشس ــان خدم پای
مطالبــات حــدود 94 درصــد همــکاران بازنشســته در 

ســال 93 را پرداخــت کرده ایــم.

ــات  ــد از مطالب ــدود 5، 6 درص ــا ح ــزود: تنه وی اف
ســال 93 باقــی مانــده اســت. مطالبــات ســال 94 

ــوز پرداخــت نشــده اســت. ــز هن نی
وزیــر آموزش وپــرورش بــا بیــان اینکــه بودجــه 
اعتبــاری  ردیف هــای  در  تومانــی  میلیــارد   45۰۰
ــان  ــا پای ــم ت ــت: امیدواری ــت، گف ــده اس ــده ش دی
ــتگان  ــت بازنشس ــان خدم ــاداش پای ــهریورماه پ ش

را بپردازیــم.
ــر  ــی ب ــری مبن ــش دیگ ــه پرس ــخ ب ــی در پاس فان
برنامــه ایــن وزارتخانــه بــرای جایگزیــن کــردن 
ــن  ــول بنیادی ــند تح ــت: در س ــری گف ــدارس کپ م
زیرنظــام فضــا و تجهیــزات را داریــم کــه راهکارهــای 
آن در شــورای عالــی نیــز بــه تصویــب رســیده اســت 
ــن  ــرای تأمی ــارات ب ــذب اعتب ــال ج ــه دنب ــا ب و م

ــتیم. ــتاندارد هس ــای اس فضاه
دوســوم  داد:  ادامــه  آموزش وپــرورش  وزیــر 
نیســتند  اســتاندارد  آموزشــی کشــور   فضاهــای 
توســعه  ششــم  برنامــه  طــول  در  امیدواریــم  و 
بتوانیــم مــدارس را اســتاندارد و ایمــن کنیــم. ایســنا
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دادگاهــی در ســوئیس ضمــن رد فرجام خواهــی 
یــک شــرکت صهیونیســتی علیــه شــرکت ملــی 
نفــت ایــران،  آن را بــه پرداخــت بدهــی اش بــه ایــران 

ــرد. ــوم ک محک
ــص  ــه  هاآرت ــته روزنام ــه نوش ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
دادگاهــی در ســوئیس، درخواســت فرجــام  شــرکت 
نفتــی ترنــس آســیاتیک اســرائیل را علیــه شــرکت 
ملــی نفــت ایــران رد و اعــام کــرد کــه ایــن شــرکت 
ــون دالر  ــارد و ۲۰۰ میلی ــک میلی ــد ی ــرائیلی بای اس
بدهــی اش بــه ایــران را کــه مربــوط بــه پرونــده ای در 
دوران شــاه عزل شــده ایــران اســت، پرداخــت کنــد.

ــی  ــده قضائ ــن پرون ــت: ای ــه نوش ــص در ادام هاآرت
 جدیدتریــن دور از جــدال حقوقــی میــان ایــران 
و اســرائیل در طــول 37 ســال بــر ســر انتقــال نفــت 
و شــراکت در بازاریابــی اســت کــه دو طــرف پیــش از 
وقــوع انقــاب اســامی  در ســال 1979 ایجــاد کــرده 

بودند.

حکــم پرداخــت ایــن بدهــی در پــی یــک مناقشــه 
ــر ســر  ــران و اســرائیل ب ــان ای ــی قدیمــی  می حقوق
درآمدهــای حاصــل از احــداث خــط لولــه نفــت 
مشــترک صــادر شــده اســت کــه بــه زمــان پیــش از 

انقــاب بازمی گــردد.
ایــران  میــان  مشــترک  ســرمایه گذاری   ایــن 
و اســرائیل کــه در دوران شــاه )معــدوم( ایــران 
ــرای  ــی ب ــع طرح ــد، در واق ــاز ش ــال 1968 آغ در س
ــق اســرائیل  ــا از طری ــه اروپ ــران ب ــت ای ــروش نف ف

ــود. ب
ایــن نفــت از ایــران بــه بنــدر »ایــات« و ســپس از 
ــی  ــه به تازگ ــرائیل ک ــس اس ــه ترن ــط لول ــق خ طری
ــاحل  ــکلون در س ــدر اش ــه بن ــود، ب ــده ب ــداث ش اح

ــد. ــل می ش ــه منتق مدیتران
تبدیــل  پــی  در  اســامی  و  انقــاب  از  پــس 
دشــمن  بــه  هم پیمــان  یــک  از  ایــران  شــدن 
و  شــد  مصــادره  ایــران  دارایی هــای  اســرائیل 
ــام  ــی اع ــه مشــترک را مل ــن خــط لول  اســرائیل ای

کرد.
 بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــران ســه دادخــواه 
ــه  ــوئیس و فرانس ــی س ــای بین الملل را در دادگاه ه
مطــرح کــرد تــا بتوانــد ســهم خــود را از درآمدهــای 
حاصــل از تــداوم فعالیت هــای ایــن خــط لولــه 
کــه میلیاردهــا دالر بــرآورد می شــود و همچنیــن 
ــد ــده بودن ــام ش ــی اع ــه مل ــران ک ــای ای  دارایی ه

دریافت کند.

ــور  ــی کش ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس عض
ــورای  ــت: ش ــال 96 گف ــات س ــه انتخاب ــاره ب ــا اش ب
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــئولیت انتخاب ــان، مس  نگهب
 را دارد و نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای شــهر 
و روســتا بــا مجلــس اســت. از نظــر مجلــس 
چنیــن تفکیکــی درســت نیســت و بایــد نظــارت بــر 
ــان  ــورای نگهب ــده ش ــر عه ــز ب ــوراها نی ــات ش انتخاب

ــرد. ــرار گی ق
ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب

خانــه ملــت، خجســته تأکیــد کــرد: در جلســه 
 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ایــن ایــراد 
را مطــرح کــردم؛ چــرا کــه مجلــس ابــزار و توانمنــدی 
ــزار  ــان اب ــا شــورای نگهب ــدارد؛ ام ــار ن الزم را در اختی
ــات را دارد. بنابرایــن اعتقــاد داریــم  ضعــف  و امکان
ــا از  ــته م ــه در دوره گذش ــود دارد. البت ــی وج قانون
عهــده نظــارت بــر انتخابــات شــوراها برآمدیــم؛ امــا 
ایــن دوره مشــکات بیشــتر خواهــد شــد و احتمــال 

خطــا وجــود دارد.
صــورت  الزم  رایزنی هــای  نماینــده گفــت:  ایــن 
گرفتــه تــا شــرایطی ایجــاد شــود کــه شــورای 
ــوراهای  ــات ش ــر انتخاب ــارت ب ــرد نظ ــان بپذی نگهب
شــهر و روســتا در تــوان مجلــس نیســت. امــا اگــر 
ــس  ــار مجل ــان در اختی ــورای نگهب ــای ش ظرفیت ه
ــن  ــر ای ــارت ب ــده نظ ــم از عه ــرد، می توانی ــرار گی ق

انتخابــات بربیاییــم.
ــور  ــی کش ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس عض
داشــت:  اســامی  اظهــار  شــورای  مجلــس  در 
فراهــم  الکترونیکــی  انتخابــات  زیرســاخت های 
ــان موضــوع  ــم شــورای نگهب شــده اســت؛ امیدواری
 را تأییــد کنــد تــا انتخابــات ریاســت جمهــوری 
الکترونیکــی  روســتا،  و  شــهر  شــوراهای  و 
 برگــزار شــود تــا خریــد و فــروش رأی مســدود 

شود.
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ادامه از صفحه یک: 
کــه  شــایعه پراکنان  و  شایعه ســازان   

استاد دانشگاه
جواد قاسمی  

ــی و  ــد معرف ــیار قدرتمن ــمن را بس دش
جبهــه خــودی را تضعیــف می کننــد. یهودیــان تحریف گــر، 
ذیــَن  هــاُدوا ُیَحرُِّفــوَن اْلکَِلــَم َعــْن َمواِضِعــِه«  »ِمــَن الَّ
)نســاء: 46( و منافقــان تزویرگــر، کافــران  مشــرکان، 
گروه هــای مــأ و متــرف، ســرمایه داران و مســتکبران و بــه 
ــِه  َو  ِذیــَن اَمُنــوْا ُیَقاِتُلــوَن فــِى َســِبیِل اللَّ طــور مختصــر: »الَّ

ُغوِت« )نساء: 76( ِذیَن کََفُروْا ُیَقاِتُلوَن فِى َسِبیِل الطَّ الَّ
3- پیــروزی قطعــی جبهــه حــق:  بــا مقایســه دقیــق ایــن 
ــریفه: »ِإنَّ  ــه ش ــه آی ــتناد ب ــا اس ــن ب ــه و همچنی دو جبه
ــی  ــه راحت ــاء: 76(. ب ــا« )نس ــْیَطاِن کَاَن َضِعیًف ــَد الشَّ کَْی
ــان و  ــه در صــورت ایم ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــوان ب می ت
اعتقــاد  قــوی مدافعــان جبهــه حــق، پیــروزی آن هــا قطعی 
خواهــد بــود کــه بــر اســاس اعتقــاد مؤمنــان در آینــده نیــز 
چنیــن خواهــد شــد.»العاقبة للمّتقین« )اعــراف: 128(. در 
ایــن میــان اگــر پیروزی هــای ظاهــری و مقطعــی نصیــب 
ــتفاده  ــی و اس ــل بی توجه ــه دلی ــود، ب ــل می ش ــه باط جبه

نکــردن اکثریــت از ایــن امکانــات جبهــه حــق اســت.
4- پیــروزی در شکســت: یکــی از شــگفتی های دو جبهــه 
درگیــر ایــن اســت کــه جبهــه حــق هیــچ گاه مغلــوب 
ــت  ــه شکس ــود و چ ــروز ش ــر پی ــه در ظاه ــود؛ چ نمی ش
ــَنَیْینِ «  ــَدى اْلُحْس ــا ِإالَّ ِإْح ــوَن ِبن ــْل َتَربَُّص ــْل َه بخــورد. »ُق
ــاره مــا، جــز یکــى از دو نیکــى  ــا درب ــه:52( بگــو: »آی  )توب
ــای  ــهادت(. در ج ــا ش ــروزى ی ــا پی ــد؟! )ی ــار داری را انتظ
ــا شــکنجه های  ــاره مؤمــن آل فرعــون اگرچــه ب دیگــر در ب
ــُه  بســیار بــه شــهادت رســید، می فرمایــد: »َفَوقــاهُ  اللَّ
ــذاِب«  ــوُء اْلَع ــْوَن ُس ــآِل ِفْرَع ــُروا َو حــاَق ِب ئاِت مــا َمکَ ــیِّ َس
از بدى هــاى فریبکارى شــان  را  او  )غافــر: 45( و خــدا 
 حفــظ کــرد و بــدى عــذاب، خانــدان فرعــون را فــرو

گرفت . 
ــروز  ــچ گاه پی ــل هی ــه باط ــروزی: جبه ــت در پی 5- شکس
نمی شــود، گرچــه در ظاهــر پیــروز شــود؛ زیــرا هرچــه 
شــرارت کنــد ابتــدا بــه خودشــان برمی گــردد. امیرمؤمنــان 
علیــه الســام در بــاره رهبــران جبهــه ناکثیــن فرمــود: »...
آری دربــاره خــدا و رســول انصــاف بــه خــرج ندادنــد )بــه 
ــر  ــه ه ــد( ک ــان دادن ــود نش ــه از خ ــی ک ــه ویژگ ــر س خاط
ســه ویژگــی بــه خــود آن هــا برمی گــردد. خداونــد در 
ــان  ــه خودت ــما ب ــتم ش ــردم س ــد: ای م ــرآن می فرمای ق
برمی گــردد و می فرمایــد کســی کــه پیمــان بشــکند علیــه 
ــد  ــر ب ــه و مک ــد: حیل ــت و می فرمای ــته اس ــود شکس خ
دامــن اهلــش را خواهــد گرفــت. )اینــان، یــاران جمــل( بــر 
ــا  ــد و بیعــت و پیمــان مــرا شکســتند و ب مــن ســتم کردن

ــد.«  مــن مکــر نمودن
  6-دو جبهــه درگیــر در زمــان مــا: امــروزه، دو جبهــه 
هســتند،  درگیــر  هــم  بــا  رودررو  باطــل کــه  و   حــق 
عبارتنــد از: یــک ســو جبهــه مقاومــت؛ جبهــه ای کــه متحــد 
و منســجم امــا مظلومانــه و بــا امکانــات انــدک در مناطــق 
مختلــف جهــان، یمــن، بحریــن، لبنان، ســوریه ، فلســطین، 
ــامی  در  ــوری اس ــت جمه ــا محوری ــمیر و ... ب ــراق، کش ع
حــال نبــرد و ایثــار و فداکاری در راه خدا هســتند و از ســوی 
زمــان؛ صهیونیســت ها  قارون هــای  و  فرعون هــا   دیگــر 
و کشــورهای عضــو ناتــو کــه تــا ســال  2015 تعــداد آن هــا 
ــکا ــد آمری ــورهایی مانن ــت. کش ــیده اس ــور رس ــه 29 کش  ب

کشــورهای اروپایــی و مزدورانشــان در منطقــه و همچنیــن 
ــیطان  ــه در راه ش ــل ک ــا در داخ ــان آن ه ــزدوران و حامی  م

و طاغوت می جنگند.
  7- وظیفــه مــا: دو جبهــه حــق و باطــل و بــه ویــژه 
ــق  ــه ح ــه جبه ــناخت  و ب ــی ش ــه خوب ــد ب ــمن را بای دش
پیوســت و جهــاد کبیــر را ســرلوحه زندگــی قــرار داد. 

ــومی  ــه س ــی جبه ــور کل ــه ط ــوع: ب ــی ممن 8-  بی تفاوت
جبهــه  نــدارد.  وجــود  باطــل  و  حــق  جبهــه  کنــار   در 
باطــل  جبهــه  همــان  بی طرف هــا  یــا   بی تفاوت هــا 

است. 
ــتمرار در  ــدم و اس ــات ق ــخت: ثب ــرایط س ــر در ش 9- صب
ــه ویــژه در شــرایط بحرانــی معیــار  دفــاع از جبهــه حــق، ب
ســنجش و ارزش اســت؛ نــه در شــرایط معمولــی و عــادی.
10-اعتقــاد قلبــی بــه ظهــور کامــل حــق و نابــودی مطلــق 
جبهــه باطــل در آخرالزمــان بــه دســت منجــی نهایــی 

ــام.                ــه الس ــدی علی ــرت مه ــریت حض بش

عارف:
بدعهدی،طبیعتقدرتهایبزرگاست
رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس گفــت: حــق گرفتنــی 
 اســت و اگــر بنشــینیم تــا قدرت هــای بــزرگ حــق مــا 
را بدهنــد، قطعــا ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد. محمدرضــا 
عــارف، رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســامی 
تســنیم پارلمانــی خبرگــزاری  بــا خبرنــگار    در گفت وگــو 

ــرای  ــل در اج ــای مقاب ــای طرف ه ــه بدعهدی ه ــاره ب ــا اش ب
 برجــام، اظهــار داشــت: برجــام، دســتاوردی ملــی اســت
ــه  ــیدند؛ ب ــت کش ــت آوردن آن زحم ــه دس ــرای ب ــه ب و هم
خصــوص حمایت هــای مقــام معظــم رهبــری و مواضــع 
دولــت  تــاش  و  مــردم  حمایــت  ایشــان،   شــجاعانه 
ــیار  ــتاورد بس ــن دس ــق ای ــور در تحق ــخص رئیس جمه و ش
حائــز اهمیــت اســت. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد قــدر ایــن 
ــرداری  ــترین بهره ب ــم بیش ــعی کنی ــم و س ــا را بدانی  تاش ه
را از برجــام داشــته باشــیم، الزمــه ایــن موضــوع را همبســتگی 
ملــی و انســجام داخلــی برشــمرد و تأکیــد کــرد: بــا انســجام 
ــرف  ــود را از ط ــوق خ ــم حق ــی می توانی ــبتگی داخل و همس
مقابــل بگیریــم؛ چــرا کــه حــق گرفتنــی اســت و اگــر بنشــینیم 
تــا آن هــا حــق مــا را بدهنــد، قطعــا ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد.

 رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس بــا بیــان اینکــه اگــر تاش 
کنیــم، می توانیــم بیشــترین بهــره را از ایــن توافق نامــه 
ببریــم، گفــت: بدعهــدی، طبیعــت اســتکبار و قدرت هــای 
ــه  ــد ک ــران همیشــه نشــان دادن ــا مــردم ای ــزرگ اســت؛ ام ب
پــای ارزش هــا و انقــاب خــود ایســتاده اند و بــا هیــچ 
قدرتمنــدی عقــد اخــوت نبســته اند. ویژگــی انقــاب مــا آزادی 

ــت. ــی اس ــر قدرت ــی آن از ه و رهای

هوایپاک،ترافیکآرام
نقــش دوچرخــه در کاهــش آلودگی های 

جانشین سردبیر
علی حاجیان

و  اســت  قطعــی  محیطــی  زیســت  
ــی در  ــب توجه ــزان جال ــه می ــه ب ــتفاده از دوچرخ اس
ــدار در  ــی توســعه پای تأمیــن یکــی از مؤلفه هــای اصل
ــت محیطی  ــائل زیس ــی مس ــل یعن ــش حمل ونق بخ

تأثیرگذار است. 
ــت  ــراروی مدیری ــواره ف ــه هم ــده ای ک ــکل عم دو مش
راه بندان هــای  دارد  قــرار  کان شــهرها  شــهری 
ــایر  ــی از آن و س ــوای ناش ــی ه ــا و آلودگ طاقت فرس
مشــکات بــه تبــع این هاســت کــه ناشــی از اســتفاده 
اســت. هــر چنــد  اتومبیــل شــخصی  از  بی رویــه 
ــت  ــش داده اس ــخاص را افزای ــرک اش ــل تح اتومبی
ــراه  ــه هم ــز ب ــی بســیاری را نی ــای منف ــن جنبه ه لیک
از مهم تریــن آن هــا معضــات  داشــته کــه یکــی 
ــت. ــی اس ــی صوت ــوا و آلودگ ــی ه ــه آلودگ ــوط ب مرب
ــت زندگــی   ــق در افزایــش کیفی ــه دو طری دوچرخــه ب
ــی  ــه  راحت ــی ک ــتقیم؛ در صورت ــذارد: مس ــر می گ تأثی
ــتقیم؛ از  ــد و غیرمس ــده باش ــن  ش ــی آن تأمی و ایمن
ــژه در  ــن وســیله های دودزا، به وی ــه جایگزی ــی ک آنجائ

ســفر های کوتــاه می شــود. 
بــا کاهــش ایــن آلودگی هــا، ســامت عمومــی  جامعــه  
ارتقــا پیــدا می کنــد؛ آن چنــان کــه از دیــدگاه جهانــی 
ــه  ــی  ب ــیله حمل ونقل ــن وس ــه پایدارتری ــز دوچرخ نی

شــمار مــی رود. 
شــایان ذکــر اســت طبــق تحقیقــات انجــام شــده هــر 
 10000 دوچرخــه بــه انــدازه یــک وســیله نقلیــه شــهری

آلودگی تولید نمی کند.
ــدون  ــه ب ــت ک ــه ای اس ــیله نقلی ــا وس ــه تنه دوچرخ
ــد  ــی می توان ــی صوت ــوا و آلودگ ــی ه ــتن آلودگ داش
ورزش مناســب، ســالم و کم هزینــه ای نیــز بــه شــمار 
آیــد. زمانــی کــه بــه مســائل ناشــی از ترافیــک، آلودگی 
هــوا، تــردد ماشــینی افــراد از نقطــه ای بــه نقطــه  دیگــر 
ــد  و عــدم تحــرک و جنبــش آن هــا می اندیشــیم، بای
پذیرفــت یکــی از راه هایــی کــه ســودمند و مقــرون بــه 
ــه  ــه ب ــتفاده از دوچرخ ــد اس ــر می رس ــه نظ ــه ب صرف
ــی  ــت و ورزش ــم و راح ــه کم حج ــیله نقلی ــوان وس عن
مؤثــر  و  و ســرگرم کننده، مطلــوب  بدنســاز  شــاد، 

اســت. 
پــس ضــروری اســت بــه دوچرخه ســواری و فرهنــگ 
در  امــروزه  شــود.  توجــه  بســیار  آن  از  اســتفاده 
ــک شــهری، دوچرخــه نقــش مهمــی  ــت ترافی مدیری
ــی  از  ــهم مهم ــان، س ــهرهای جه ــی ش  دارد و در بعض
ــورت  ــه ص ــا دوچرخ ــهری ب ــای درون ش جابه جایی ه
ژاپــن و چیــن کــه  ماننــد  می گیــرد. کشــورهایی 
ــا  ــن 1970 ت ــال های بی ــه را در س ــتفاده از دوچرخ اس
ــوان  ــه عن ــه را ب ــروزه دوچرخ ــد، ام ــاز کرده ان 1980 آغ
در جامعه شــان  نقــل  و  مهم تریــن وســیله حمــل 

اعــام می کننــد.
نیــز  آمریــکا  و  اروپــا  در  ســپس  حرکــت  ایــن   
ــاطی در  ــچ نش ــردم، هی ــتر م ــت. بیش ــترش یاف گس
زندگــی شــلوغ و ماشــینی امــروزی ندارنــد؛ در حالــی 
ــه  ــم و ادام ــامتی جس ــرای س ــاط ب ــب نش ــه کس ک

زندگــی امــری الزم و ضــروری اســت. 
ــوص  ــردن و به خص ــاط، ورزش ک ــتن نش ــرای داش ب
مثــل  ورزشــی گروهــی  فعالیت هــای  در  شــرکت 
همــه  از  و  اســت  مؤثــر  بســیار  دوچرخه ســواری 
ــد  ــه می توان ــر اینک ــاوه ب ــواری ع ــر دوچرخه س مهم ت
ــد  ــرای شــخص دوچرخه ســوار مفیــد باشــد، می توان ب
ــا نشــاط و داشــتن  ــه داشــتن جامعــه ای ســالم و ب ب
هوایــی پــاک نیــز کمــک کنــد. دوچرخه ســواری 
از  و  می کنــد  ایجــاد  فــرد  در  جوانــی  احســاس 

می کاهــد.  اســترس 
ــواری  ــویق دوچرخه س ــب و تش ــان ترغی ــون اصفه اکن
 را بــه منظــور فرهنگ ســازی شــروع کــرده اســت 
ــه  ــاغ را ب ــت، فضــای چهارب ــن حرک ــوان اولی ــه عن و ب
ــی  ــک روز یعن ــت و ی ــاص داده اس ــر اختص ــن ام ای
دوچرخه ســواری  روز  عنــوان  بــه   سه شــنبه ها 
ــن  ــل تعیی ــای اتومبی ــه ج ــه ب ــتفاده از دوچرخ و اس
ــران  ــا اســتفاده مدی ــاش می شــود ب شــده اســت؛ ت
ــه ایــن مهــم ترغیــب شــوند  از ایــن وســیله، مــردم ب
ــد در راســتای پیشــگیری  ــی  مفی ــر اقدام ــاوه ب ــا ع ت
ــور  ــته و عب ــهری کاس ــک ش ــوا، از ترافی ــی ه  از آلودگ

و مرور شهری بهتر شود. 
بــا  دوچرخه ســواری  فرهنــگ  اشــاعه  اگرچــه  
قبولــی  قابــل  ســطح  در  فعلــی  برنامه ریزی هــای 
ــعه  ــا توس ــن برنامه ه ــد ای ــرد و بای ــورت نمی پذی ص
ــا  ــر در محله ه ــوق های مؤث ــرار دادن مش ــا ق ــد و ب  یاب
و مراکــز شــهر، فرهنگســازی بــا قــدرت بیشــتری 

ــد. ــته باش ــه داش ادام
ــای  ــواری در خیابان ه ــع دوچرخه س ــت موان  الزم اس
مختلــف شــهر بــر طــرف شــود تــا مــردم بــا آرامــش 
خاطــر بیشــتر بــه ایــن پویــش مهــم بپیوندنــد. بســیار 
مســیرهای  توســعه  کــه  اســت  خوشــحال کننده 
ــاری  ــال ج ــان در س ــهر اصفه ــواری در ش دوچرخه س

ــد.  ــر می رس ــه 70 کیلومت ب
ــی  ــد از آلودگ ــود، می توان ــی ش ــم عمل ــن مه ــر ای اگ
 هــوا بکاهــد و ترافیــک را ســاماندهی و ســامت 

و نشاط جامعه را رضایتمندانه تر کند.
ــان  ــاک در شــهر اصفه بدیهــی اســت حمــل و نقــل پ
ــان  ــوای اصفه ــعار »ه ــا ش ــه ب ــت ک ــاز راه اس  در آغ
را داریــم« شــروع شــده و نیازمنــد همــکاری و تعامــل 
مــردم و دســتگاه های اداری و اجرایــی اســت تــا 
سه شــنبه های بــدون خــودرو آرام آرام تحقــق پیــدا 

کنــد.



کوتاه از اقتصاداخبار اقتصادی

 مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
سرویس  اقتصاد

زهرا نصیری 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــه ۴ شــهر شــرقی  
ــده گازرســانی می شــود، گفــت: در  ــا ۴00 روز آین ــان ت اصفه
حــال حاضــر شــهرهای  خوروبیابانــک، انــارک و جنــدق و 2 
ــوردار  ــت گاز برخ ــک از نعم ــاه مل ــان و چ ــتای چوپان روس
ــال گاز در  ــرح انتق ــی ط ــرداد کلنگ زن ــه از 21 م ــتند ک نیس

این مناطق آغاز می شود.
ــود  ــری خ ــت خب ــن نشس ــوی در اولی ــی عل ــید مصطف س
ــزود:  ــن ســمت اف ــش در ای ــگاران پــس از انتصاب ــا خبرن ب
همــه شــهرها و روســتاهای اســتان بــه خطــوط گازی 
متصــل هســتند؛ امــا در شــرق اســتان ایــن خطــوط فاصلــه 
بســیاری دارنــد؛ بــه همیــن جهــت بــا اســتفاده از تانکرهــای 
مجهــز اقــدام بــه انتقــال گاز طبیعــی از ایســتگاه نائیــن بــه 
6 ایســتگاه دیگــر کــه در منطقــه شــرق قــرار دارنــد، کردیــم.

ــازل  ــه گاز در درب من ــر لول ــه ه ــه  هزین ــان اینک ــا بی وی ب
بیــش از 33 میلیــون و 5 برابــر میانگیــن اســت، افــزود: بــه 
ــار درکشــور از  ــرای اولین ب ــال گاز ب ــودن انتق ــر ب ــل هزینه ب دلی
یــک طــرح جدیــد بــرای گازدار کــردن ایــن شــهرها اســتفاده 

کرده ایــم.
وی گفــت: بیــش از یکســال دیگــر خانوارهــای ایــن مناطــق 
نیــز شــاهد حضــور گاز در منزل هــای خــود هســتند و در ایــن 
ــن  ــه بهتری ــا گازرســانی ب ــن اســت ت ــر ای ــا ب راســتا ســعی م
نحــو و در زمــان مقــرر بــه مرکــز برســد تــا شــاهد قطعــی گاز 

در ایــن مناطــق نباشــیم.
   ذوب آهن و فوالد، بدهکاران گازی

وی تصریــح کــرد: در اســتان اصفهــان میانگیــن روزانــه 
بیــش از 5۴ میلیــون متــر مکعــب گاز مصــرف می شــود کــه 
مصــرف بســیار زیــادی اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه تجهیــزات 
اســتفاده شــده در منــازل مشــکل بســیاری دارنــد و بســیاری 
از وســایل، ماننــد بخــاری و اجــاق گاز بایــد اســتاندارد شــوند تا 
ــود. ــی ش ــازل صرفه جوی ــای من ــه و هزینه ه ــرف بهین در مص

 علــوی دربــاره بدهــی بخــش صنعــت افــزود: چندیــن 
ــاس  ــر اس ــده و ب ــام نش ــی انج ــش خانگ ــت در بخ پرداخ
قانــون مــا موظــف بــه قطــع گاز هســتیم؛ ذوب آهــن و فــوالد، 
دو غــول صنعتــی اســتان، بیشــترین بدهــی را بــه شــرکت گاز 
دارنــد کــه حــدود 600 میلیــارد تومــان اســت؛ ایــن در حالــی 
ــع  ــن بدهــی در مصــارف خانگــی و دیگــر صنای ــه ای اســت ک

ــوده اســت. ــر ب کمت
ــال  ــان در س ــرکت گاز اصفه ــات ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب

اقتصــاد مقاومتــی گفــت: وظیفــه ما توســعه شــبکه گازرســانی 
ــد 17  ــه بای ــن زمین ــت. در ای ــری اس ــه امکان پذی ــه ب ــا توج ب
هــزار و 500 المــک باقــی مانــده نیــز تــا پایــان ســال اجرایــی 

 شــود.  
   ثبت جهانی و المک گاز در ابیانه

ــان  ــه بی ــتای ابیان ــای روس ــت المک ه ــاره وضعی ــوی درب عل
ــا  ــوده، ام ــد ب ــی بهره من ــه از گاز طبیع ــتای ابیان ــت: روس داش
ــود  ــرده ب ــاد ک ــت ایج ــا مزاحم ــی المک ه ــت جهان ــرای ثب  ب
ــا ایــن مســئله  و بــر اســاس مصوبــه ای قــرار بــر ایــن شــد ت
ــا حــدود  ــزی شــد. ت ــز طرح ری حــل شــود و در جلســه ای نی
ــه  ــن مســائل برطــرف می شــود و اقدامــات ب ــاه دیگــر ای 1 م

ــرد. ــورت می گی ــو ص ــن نح بهتری
وی دربــاره گازرســانی بــه مســکن مهــر تصریــح کــرد: در همــه 
پروژه هایــی کــه قابلیــت اجرایــی را داشــته، گازرســانی صــورت 

گرفتــه و تمــام ســاکنان مجتمع هــا از گاز بهــره می برنــد.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اظهــار داشــت: 13 هــزار و 73۴ 
ــده  ــه ش ــتان اضاف ــد گاز اس ــترکین جدی ــه مش ــز ب ــورد نی  م
و بیــش از 1 میلیــون 600 هــزار مشــترک داریــم کــه در قالــب 
ــتفاده  ــتان از گاز اس ــترک در اس ــزار مش ــون و 880 ه 1 میلی
می کننــد؛ در مقابــل گاز اســتان کــه تحویــل می گیریــم 
بایــد صورت حســاب دهیــم و میــزان مصرفــی بایــد بــا 
صورت حســاب صــادر شــود و برنامــه امســال مــا ایــن اســت 

ــم. ــم درصــد کاهــش دهی ــزان را نی ــن می ــه ای ک

مدیر عامل شرکت گاز اصفهان:

گازرسانی به  4 شهر شرقی استان اصفهان تا400روزآینده  

دبیــر کمیســیون قاچــاق کاال و ارز اســتان کرمــان 
 بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم بایــد کاالهــای خــود 
بهداشــت  تأییــد  مــورد  و  معتبــر  مکان هــای  از  را 
کرمــان  اســتان  گفــت:  کننــد،   خریــداری 

شــاهرگ اصلــی عبــور کاالی قاچــاق بــه 
ســایر نقــاط کشــور اســت؛ ولــی دپــوی 
کاالی قاچــاق در اســتان کرمــان نداریــم.  
ابراهیــم شــهریاری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــوب  را وارد  ــاس نامرغ ــان اجن قاچاقچی
در  دشــمن  می کننــد، گفــت:  کشــور 
بحــث اقتصــادی بــا مــا وارد جنــگ 

ــه زدن  ــرای ضرب شــده و قاچــاق کاال یــک دسیســه ب
ــت. ــام اس ــه نظ ب

ــه  ــغ دو لب ــک تی ــاق کاال ی ــه قاچ ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــوب ب ــاق نامرغ ــا ورود کاالی قاچ ــزود: ب ــت، اف اس
ــم  ــد و ه ــدر می دهن ــردم را ه ــول م ــم پ ــور، ه کش

ــکاری  ــد و بی ــل می کنن ــور را تعطی ــای کش کارخانه ه
بــه وجــود می آورنــد.

رصــد کامــل  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــهریاری   
قاچــاق  کمیســیون  در  خوبــی  بســیار  اطالعاتــی 
می شــود انجــام  اســتان  ارز  و   کاال 

بزرگ تریــن  مــاه گذشــته  در  افــزود: 
محمولــه پوشــاک قاچــاق را کــه از ســمت 
توقیــف  اســتان شــد،  وارد  هرمــزگان 
کردیــم. قاچاقچیــان قصــد انتقــال ایــن 
محمولــه را بــه مرکــز کشــور داشــتند کــه 
خوشــبختانه گرفتــار شــدند. وی افــزود : 
ــت  ــی بی کیفی ــوی امان ــون لیم ــد کامی ــفانه چن متأس
ــل  ــه داخ ــور ب ــارج کش ــه از خ ــم ک ــف کردی ــز کش نی
قاچــاق شــده بــود و پــس از انجــام آزمایشــات 
تأییــد آن هــا هــم  بــودن   الزم غیرقابــل مصــرف 

 شد.

دبیر کمیسیون قاچاق کاال و ارز استان کرمان:

کرمان به محل عبورومرور قاچاقچیان تبدیل شده است 
 رئیــس اتحادیــه مبــل اصفهــان گفــت: گرانــی مــواد 
اولیــه بــرای تولیــد و همچنیــن مــزد بــاالی کارگــران 
ــه  ــاد باشــد و ب ســبب شــده کــه قیمــت کاالهــا زی
علــت رکــود بــازار، تولیدکننــدگان ســود مجــاز از هــر 

ــد. ــه دســت نمی آورن کاال را ب
ــاره صــادرات  حجــت هللا پورحقانــی درب
ــان  ــرد: اصفه ــان ک ــان بی ــل اصفه مب
تولیــدی  واحــد   ۴00 دارای  حــدودا 
مبــل  درصــد   15 حــدود  اســت. 
اصفهــان بــه خــارج از کشــور و 60 
ــه ســایر اســتان ها صــادر  درصــد آن ب

می شــود؛ ولــی اصفهــان دارای پتانســیل بیشــتری 
بــرای پیشــرفت در ایــن عرصــه اســت.

پورحقانــی ادامــه داد: مبنــای تعییــن قیمت هــا بــر 
ــا  ــد کاال و ب ــس از تولی ــه پ ــت ک ــاس اس ــن اس ای
احتســاب قیمــت مــواد اولیــه ، 15 درصــد ســود روی 

قیمــت کاال گذاشــته شــود؛ ولــی در وضعیــت کنونــی 
ــدگان  ــرد، تولیدکنن ــه ســر می ب ــود ب ــازار در رک ــه ب ک

ــد. ــت می کنن ــری دریاف ســود کمت
ــتند  ــا هس ــورهای دنی ــیاری از کش ــت: بس وی گف
ــا  ــر کاال آن ه ــم از نظ ــا می توانی ــه م ک
ــت از  ــن عل ــه همی ــم؛ ب ــن کنی را تأمی
مســئوالن تقاضــا داریــم بــرای حمایــت 
از ایــن عرصــه و تبدیــل شــیوه  ســنتی 
تولیــد بــه شــیوه مــدرن، وام  هــای 
ــه  ــزارآالت اولی ــه اب ــرای تهی ــره ب چندبه
تحــت نظــارت اتحادیــه پرداخــت کننــد.
وی افــزود: اگــر درنمایشــگاه های مبــل اجــازه 
ــئوالن داده  ــط مس ــگاه توس ــروش کاال در نمایش ف
نشــود و تولیدکننــدگان فقــط بــه معرفــی محصوالت 
ــام  ــتری انج ــت بیش ــا موفقی ــد، کار ب ــود بپردازن خ

می شــود.

رئیس اتحادیه مبل اصفهان:

کاهش سود مجاز تولیدکنندگان در رکود بازار 

ــان  ــت: اصفه ــان گف ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات  رئی
دیوانیــه و نجــف  می تواننــد روابــط اقتصــادی 

ــند. ــق بخش ــراق را تعمی ــران و ع ای
بــا  دیــدار  در  ســهل آبادی  عبدالوهــاب  ســید   
ــه و نجــف عــراق در  هیئــت تجــاری اســتان دیوانی
ــزاری  ــان، برگ ــاق اصفه ــدگان  ات ــت نماین ــاالر هیئ ت
ــه  ــان  و دیوانی ــتان اصفه ــترک اس ــگاه مش  نمایش
ــای  ــایی فرصت ه ــرای شناس ــب ب ــت مناس را فرص
برشــمرد  طــرف  دو  ســرمایه گذاری  و   تجــاری 
دیوانیــه   بازرگانــی  اتــاق  چنانچــه  گفــت:  و 
اتــاق  کنــد،  تاجــران  ضمانــت  بــه  اقــدام 
بــه  را  تولیــدی  واحدهــای  می توانــد  اصفهــان 
معرفــی  بلندمــدت  فــروش  هــدف  بــا   آنــان 

کند. 
ــه ســفر یــک مــاه گذشــته هیئــت  ــا اشــاره ب وی ب

دیوانیــه  بــه  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق   تجــاری 
ایــن ســفر فرصت هــای  و نجــف گفــت: طــی 
ــد  ــرر ش ــی و مق ــتان بررس ــه اس ــن س ــاری بی تج

هیئت هــای تجــاری  اعــزام شــود. 
در  را  ســاختمانی  مصالــح  تولیــد  ســهل آبادی   
توانمندی هــای  از  یکــی  مختلــف  بخش هــای 
ــا  ــادی ب ــط اقتص ــعه رواب ــان در توس ــتان اصفه اس
ــات  ــت: خدم ــرد و گف ــوان ک ــف عن ــه و نج دیوانی
زمینــه  می توانــد  اســتان  مهندســی  و  فنــی 
عراقــی  اســتان  دو  بــا  روابــط  تقویــت   دیگــر 
باشــد. رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان گردشــگری 
ــمرد  ــتان برش ــای اس ــر مزیت ه ــالمت را از دیگ س
ــا حضــور در  ــد ب ــی می توانن ــاران عراق ــت: بیم و گف
اصفهــان از بهتریــن خدمــات پزشــکی بــا کمتریــن 
قیمــت نســبت بــه ســایر کشــورهای همســایه 
وضعیــت  از  انتقــاد  بــا  ببرند.ســهل آبادی  بهــره 
ــار کاالهــای ایــران بــه عــراق و جابه جایــی  حمــل ب
کامیون هــا در پایانه هــای مــرزی گفــت: کشــور 
خــود  مســتقیم کاالهــای  صــورت  بــه   ترکیــه 
را بــا کامیون هــای ترکیــه ای بــه عــراق ارســال 
 می کنــد؛ ولــی کاالهــای ایرانــی از ایــن مزیــت 

محرومند.

بــه  اشــاره  بــا  مجارســتان  در  ایــران  ســفیر 
ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــزد ب ــتان ی ــاص اس ــای خ ویژگی ه
ــزد و مجارســتان  دیگــر کشــورها گفــت: تعامــالت ی
یابــد. افزایــش  توریســم درمانی  زمینــه  در  بایــد 

  محمدتقــی رجبی یــزدی بــا اشــاره بــه حضــور 
تعــداد جالــب توجهــی از مــردم یــزد در مجارســتان 
و شــهر یاســپرین اظهــار داشــت: ایــن ظرفیــت 
 پتانســیل خوبــی اســت کــه بتــوان بیــن یــزد 
و مجارســتان و به ویــژه یاســپرین ارتبــاط خوبــی 
ــگاه ها  ــجویی و دانش ــاظ دانش ــم. از لح ــرار کنی برق
وضعیــت ایــن کشــور خــوب اســت و ایرانیــان هــم در 
ایــن دانشــگاه ها کــه مــورد تأییــد وزارت علــوم هــم 

ــد. ــل می پردازن ــه تحصی ــت، ب هس
آی تــی  زمینــه  در  مجارســتان  پیشــرفت  وی    
ــالوه  ــت: ع ــرد و گف ــی ک ــوب ارزیاب ــاوری را خ و فن
ــی  ــراث فرهنگ ــه می ــم در زمین ــت می توانی ــر صنع ب
تکنولــوژی  همچنیــن  و  دارویــی  تمدنــی،   و 
مجارســتان  بــا  هــم  دنیــا  روز  فناوری هــای  و 

باشــیم. داشــته  ویــژه ای  ارتباطــات 
ــه مجارســتان  ــران ب ــی ای ــزدی صــادرات اصل رجبی ی
را نفــت دانســت و گفــت: صنایــع اســتان یــزد هــم 
ــن  ــه ای ــوان از جمل ــه می ت ــی خــوب هســتند ک خیل

صنایــع بــه کاشــی و فــوالد اشــاره کــرد کــه قابلیــت 
برقــراری ارتبــاط بــا مجارســتان را دارنــد.

زیســتی تنــوع  زمینــه  در  مــا  داد:  ادامــه   وی 
ظرفیت هــای کویــر  و  و کویــر  دارویــی  گیاهــان 
ــا  ــل اقتصــادی ب ــش تعام ــه افزای ــم ب ــزد می توانی ی

مجارســتان بپردازیــم.
ــاره  ــزد اش ــگری ی ــت گردش ــه ظرفی ــزدی ب رجبی ی
نمــاد  یــزد کــه  تاریخــی  بافــت  و گفــت:  کــرد 
بــه حســاب می آیــد اســتان  فرهنگــی   میــراث 

دو  تعامــالت  گســترش  بــرای  خوبــی  زمینــه 
 کشــور در زمینــه گردشــگری و توریســم ســالمت

 است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

پیشرفت صنعت در استان اصفهان شایان تحسین است 

تعامالت یزد و مجارستان باید در زمینه توریسم درمانی افزایش یابد   

حتما بخوانید!
3کاهش سود مجاز تولیدکنندگان ... سه شنبه 19 مردادماه  1395

ـــمـــاره 222 ســـــال دوم         ݡسݒ
اقتصـــاد

فرماندار مبارکه خبر داد:

   پلی اکریل متعهد 
به پرداخت حقوق معوقه کارگران شد

فرمانــدار شهرســتان مبارکــه 
ــل  ــران پلی اکری ــت: مدی گف
اصفهــان در جلســه ای کــه بــا 
ایــن  کارگــران  حضــور 
شــرکت برگــزار شــد، متعهــد 
از  بخشــی  پرداخــت  بــه 
ــا  ــران ت ــه کارگ ــوق معوق حق

26 مرداد امسال شدند.
ــت  ــه پرداخ ــه ب ــا توج ــزود: ب ــری اف ــر ذاک  علی اصغ
از  پلی اکریــل  کارخانــه  کارگــران  حقــوق  نشــدن 
ــه  ــران ب ــراض کارگ ــون و اعت اردیبهشــت امســال تاکن
ــن  ــران ای ــور مدی ــا حض ــه ای ب ــوع، جلس ــن موض ای
شــرکت و حــدود 700 نفــر از کارگــران برگــزار شــد. در 
ایــن نشســت  صورتجلســه ای تنظیــم و امضــا شــد که 
ــد  ــل متعه ــرکت پلی اکری ــران ش ــاس آن مدی ــر اس ب
ــا  ــران ت ــه کارگ ــوق معوق ــی از حق ــت بخش ــه پرداخ ب
ــال(  ــرداد امس ــه )26 م ــخ جلس ــس از تاری  10 روز پ

شدند.
ــل در  ــران شــرکت پلی اکری ــن مدی وی گفــت: همچنی
ایــن جلســه متعهــد بــه برطــرف کــردن مســئله بیمــه 
ــه )21  ــن هفت ــنبه ای ــا روز پنجش ــران ت ــی کارگ تکمیل

مــرداد( شــدند.
حقــوق  نشــدن  پرداخــت  دلیــل  دربــاره  ذاکــری 
ــل دلیــل ایــن امــر  ــران پلی اکری کارگــران گفــت: مدی

را نبــود نقدینگــی اعــالم کرده انــد.
مــاه  یــک  پلی اکریــل  کارگــران  افــزود:  وی   
نشــدن  پرداخــت  بــه  اعتــراض  در  نیــز  گذشــته 
حقــوق خــود مقابــل فرمانــداری مبارکــه حضــور 
بــا  ای  صورتجلســه  آن  دنبــال  بــه  کــه  یافتنــد 
ــه  ــوق معوق ــت حق ــرای پرداخ ــل ب ــران پلی اکری مدی
تنظیــم  مشــخصی  زمانــی  فواصــل  در  کارگــران 
ــرا  ــل اج ــور کام ــه ط ــه ب ــن صورتجلس ــر ای ــد. اگ ش
 می شــد، اکنــون شــاهد اعتــراض دوبــاره کارگــران 

نبودیم.
صنعــت،  ســازمان  رئیــس  احمدیــه،  اســرافیل   
معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان نیزبــا اشــاره 
بــه اینکــه کارخانــه پلی اکریــل اکنــون بــا حــدود 
گفــت:  می کنــد،  کار  خــود  ظرفیــت  درصــد   30
مســئوالن کشــوری  و  اصفهــان  اســتان  مدیریــت 
شــرکت  ایــن  مشــکل  حــل  پیگیــر  جــد   بــه 

هستند.
  جلســه های زیــادی در ایــن زمینــه برگــزار شــده 

است.  

 نداشتن وثیقه کافی 
 مانعی برای اعطای تسهیالت اعتباری 

به تعاونی هاست 
مدیــر شــعب بانــک توســعه 
اصفهــان  اســتان  تعــاون 
ــن  ــی از اصلی تری ــت: یک گف
موانــع اعطــای تســهیالت 
تعاونی هــا  بــه  اعتبــاری 
کافــی  وثایــق  نداشــتن 
 مدنظــر مؤسســات مالــی 

و اعتباری است.
ــی از  ــه  یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوروزی، ب ــان ن   رحم
ــه  ــاری ب ــهیالت اعتب ــای تس ــع اعط ــن موان اصلی تری
تعاونی هــا نداشــتن وثایــق کافــی مدنظــر مؤسســات 
مالــی و اعتبــاری اســت، افــزود: در ایــن راســتا 
جهــت  تعــاون  ســرمایه گذاری  ضمانــت  صنــدوق 
ــه  ــتان ها ب ــع آن در اس ــاون و رف ــش تع ــعه بخ توس
 مدیریــت مدیــران اســتانی بانــک توســعه تعــاون 

و اتاق تعاون ایجاد شد.
ــاون در  ــعه تع ــک توس ــه  بان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
 ۴۴ اصــل  سیاســت های کلــی  اجــرای   راســتای 
ــق  ــت تحق ــری و در جه ــم رهب ــام معظ ــه مق و ابالغی
ــی  ــاد مل ــاون از اقتص ــش تع ــدی بخ ــهم 25 درص  س
و بــه منظــور ارتقــای بهره گیــری از تمامــی ظرفیت های 
بخــش تعــاون تشــکیل شــد، افــزود:  منابــع اســتان 
اصفهــان از نظــر حجــم پــس از تهــران در جایــگاه دوم 
ــک  ــع بان ــم حــدود 10درصــد مناب ــن رق ــرار دارد و ای ق
در کشــور اســت. نــوروزی تصریــح کــرد: از نماینــدگان 
تخصیــص  تقاضــای  اســالمی  شــورای  مجلــس 
ــنواتی  ــه س ــن بودج ــی در قوانی ــوه دولت ــار و وج اعتب
ــه تعاونی هــا   کشــور جهــت اعطــای تســهیالت ارزان ب
و افزایــش ســرمایه بانــک توســعه تعــاون در راســتای 

قانونمنــدی بانــک در بخــش تعــاون را خواســتاریم.
مدیــر شــعب بانــک توســعه تعــاون اســتان اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت شــعب اســتان اصفهــان 
مســئول هماهنگــی منطقــه چهــار کشــور اســت، افزود: 
یــزد  مرکــزی،  اســتان های  شــامل  منطقــه  ایــن 
چهارمحــال و بختیــاری و کهگیلویــه و بویــر احمــد 
می شــود. وی بــا بیــان اینکــه ایــن بانــک در دوره 
فعالیــت، بیــش از 60200میلیــارد ریــال تســهیالت بــه 
ــود  ــواع عق ــب ان ــود در قال ــتریان خ ــا و مش تعاونی ه
ــز  ــزود: در حــال حاضــر نی ــرده اســت، اف پرداخــت ک
ــع  ــل مناب ــهیالت از مح ــای تس ــی اعط ــک آمادگ بان
ــع  ــع موان ــهیل و رف ــروه تس ــات کارگ ــی و مصوب داخل
تولیــد در راســتای حفــظ و ایجــاد اشــتغال همســو بــا 

سیاســت ها و برنامه هــای دولــت را دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر پنــج شــعبه 
بانــک توســعه تعــاون در شهرســتان اصفهــان فعالیــت 
ــش  ــعبه افزای ــه 9 ش ــک ب ــده نزدی ــد و در آین می کن
ــاون در  ــک توســعه تع ــت: تســهیالت بان ــد، گف می یاب
ــادی ــای اقتص ــک بخش ه ــه تفکی ــته ب ــال گذش  س
و ســایر  درصــد، خدمــات  معــدن 36  و  صنعــت 
ــی 17 درصــد، کشــاورزی 7 درصــد  39درصــد، بازرگان
و مســکن 1 درصــد اعطــا شــده اســت؛ همچنیــن 
55درصــد تســهیالت بانــک در حــوزه ســرمایه در 
گــردش و ۴5 درصــد در بخــش ثابــت پرداخــت شــده 

ــت. اس

  ذوب آهن اصفهان 
نماد پیوند صنعت و فضای سبز است 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان گفــت: 
ــش  ــا نق ــذب ریزگرده ــن در ج ــبز ذوب آه ــای س فض
مهمــی دارد.  مهــدی قیصــری افــزود: متأســفانه 
همــواره بــه صنایــع تنهــا بــه چشــم مصرف کننــده آب 
نگریســته می شــود. مــن بــه جرئــت می توانــم بگویــم 
چنیــن فضــای ســبزی بزرگ تریــن جنــگل مصنوعــی 
کشــور محســوب می شــود. ایــن فضــای ســبز در تولیــد 
ــه  ــی دارد ک ــش مهم ــا نق ــذب ریزگرده ــیژن و ج اکس
آبیــاری آن از طریــق پســاب انجــام می شــود. بنابرایــن 
ــوا و  ــف ه ــه تلطی ــن در زمین ــت ذوب آه ــوان گف می ت
همچنیــن صرفه جویــی در مصــرف آب، نقــش پررنگــی 
ــز  ــه عســکری نیا نی ــع دارد.  پروان ــن ســایر صنای در بی
ــر اینکــه همــواره  افــزود: ذوب آهــن اصفهــان عــالوه ب
ــی  ــد صنعتــی در عرصــه بین الملل ــوان یــک برن ــه عن ب
مطــرح اســت در زمینــه حفاظــت از محیــط زیســت نیز 
ــت  ــه جرئ ــن دارد و ب ــرای گفت ــیاری ب ــای بس حرف ه
مــی توانــم بگویــم در ایــن راســتا الگویــی بــرای ســایر 
ــد  ــد تولی ــع پیون ــه واق ــود. ب ــوب می ش ــع محس  صنای

و فضای سبز بدین صورت تحسین برانگیز است. 

   ذوب آهن، پرچم دار محیط زیست است
صــادق جاللــی، عضــو هیئــت علمــی مرکــز تحقیقــات 
اصفهــان  اســتان  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
 نیــز گفــت: جنــگل مصنوعــی گســترده ذوب آهــن 
ــوب  ــه محس ــش منطق ــات وح ــرای حی ــی ب پناهگاه
می شــود؛ چــرا کــه قطعــا گونه هــای مختلــف جانــوری 
 را نیــز در خــود جــای داده اســت. ذوب آهــن اصفهــان
ــه  پیشــرو در حفــظ و توســعه فضــای ســبز اســت و ب
جرئــت می توانــم بگویــم پرچــم دار عرصــه محیــط 
زیســت محســوب می شــود. بــا توجــه بــه وجــود 
ریزگردهــا ایجــاد چنیــن فضــای ســبزی می توانــد 
 ماننــد فیلترهــای بیولوژیــک در جــذب ریزگردهــا 

و سایر آالیندگی ها نقش بسزایی ایفا کند. 
ــات  ــز تحقیق ــی مرک ــت علم ــو هیئ ــب زارع، عض حبی
ــز  ــدران نی ــتان مازن ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
تلفیقــی  ذوب آهــن  امــروز  ســبز  فضــای  گفــت: 
از دانــش، هنــر و تجربــه اســت کــه بــه خوبــی 
ایــن  اســت.  یافتــه  ادامــه  و  شــده  بنیانگــذاری 
فضــای ســبز وســیع کــه بــا ایــن بحــران آب از 
آب  کیفیــت  در  می شــود  آبیــاری  پســاب   طریــق 
و هــوا، کنتــرل آلودگــی، حفــظ خــاک و جلوگیــری از 

ــی دارد. ــش اساس ــایش آن و ... نق فرس

در جلســه کارگــروه تخصصــی مدیریــت بحــران آب و فاضــالب کــه بــا حضــور 
مدیــر کل بحــران اســتانداری و مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان و اعضــای 
کارگــروه تخصصــی مدیریــت بحــران در دســتگاه های اجرایــی اســتان اصفهــان 
 برگــزار شــد، شیشــه فروش، مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری بــر پایــش

پیشــگیری، کنتــرل و بازســازی بــه موقــع حــوادث تأکیــد و اعــالم کــرد: هــدف 
ــه  ــص ب ــه هــر جلســه آن مخت ــزاری کارگروه هــای تخصصــی بحــران ک از برگ
دســتگاه خاصــی اســت، پیشــگیری از وقــوع حــوادث غیرمترقبــه و در صــورت 

وقــوع، مهــار بــه موقــع آن اســت.
ــف  ــای مختل ــرکت ها و نهاده ــازمان ها، ش ــتگاه ها، س ــرد: از دس ــالم ک وی اع
ــی  ــه تفکیــک، حوادث ــان خواســته می شــود کــه هــر کــدام ب در اســتان اصفه
را کــه احتمــال وقــوع آن در حیطــه فعالیــت خــود مــی رود، بررســی و ســپس 

راهکارهــای پیشــگیری از وقــوع ایــن نــوع حــوادث را اعــالم کننــد.
ــا بیــان اینکــه هــر دســتگاهی بایــد  مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری ب
آمادگــی الزم را بــرای مهــار حــوادث در کمتریــن زمــان ممکــن داشــته باشــند 
ــه در هــر بخــش مــی رود؛  ــه هــر حــال احتمــال وقــوع حادث ــح کــرد: ب تصری
 بنابرایــن فعــاالن آن در بخــش آمــوزش مهــارت و به کارگیــری تجهیــزات 
و امکانــات نویــن، بایــد حادثــه را بــه موقــع رفــع کننــد؛ همچنیــن بایــد آمادگــی 

الزم جهــت بازســازی محــل حادثه دیــده را داشــته باشــند.
ــه  ــالب ب ــات آب و فاض ــت خدم ــه اهمی ــه فروش ب ــور شیش ــدس منص مهن
ــتمر  ــای مس ــردن زمینه ه ــا ک ــت: مهی ــان داش ــرد و بی ــاره ک ــترکین اش مش
ــیار  ــان بس ــتان اصفه ــطح اس ــترکین در س ــه مش ــالب ب ــات آب و فاض خدم
ــود  ــته می ش ــا خواس ــت آبف ــاالن صنع ــن از فع ــت. بنابرای ــت اس ــز اهمی حائ
ــی بررســی  ــه خوب ــی را کــه باعــث وقــوع حــوادث می شــود ب  تمــام مؤلفه های
چنــد  هــر  کننــد.  پیش بینــی  را  حــوادث  از  برون رفــت  روش هــای  و 
کــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان عملکــرد بســیار مطلوبــی جهــت 
مهــار حــوادث داشــته اســت کــه در ایــن راســتا می تــوان بــه نشــت 
اشــاره  رودخانــه  شــدن  ســیالبی  و  زاینــده رود  رودخانــه  بــه  گازوئیــل 

 کــرد؛ چــرا کــه ایــن حــوادث بــزرگ در کوتاه تریــن زمــان ممکــن رفــع 
شدند. 

ــه نصــب مخــزن اســتراتژیک در ادارات پرداخــت و گفــت: تمــام ادارات  وی ب
ــدام  ــتراتژیک اق ــزن اس ــده و مخ ــزات کاهن ــب تجهی ــرای نص ــد ب ــتان بای اس

کننــد.
در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس  هاشــم امینــی، مدیــر عامــل شــرکت 
ــه  ــا ب ــات آبف ــه خدم ــداری ارائ ــه پای ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــای اس آبف
مشــترکین مهم تریــن اولویــت آبفــای اســتان اصفهــان اســت، گفــت: در 
ــزی ــالت مرک ــالی در ف ــده خشکس ــش پدی ــم چال ــه رغ ــر ب ــال های اخی  س

ــه  آبفــای اســتان اصفهــان توانســته تبعــات ایــن نــوع حادثــه غیرمترقبــه را ب
ــه  ــه مشــترکین ارائ ــا را ب ــات آبف ــه طــور مســتمر خدم ــد و ب ــار کن ــی مه  خوب

کند.
وی بــه فرســودگی شــبکه فاضــالب شــهر اصفهــان اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه قدمــت حــدود ۴0 ســال شــبکه فاضــالب شــهر اصفهــان 
ــی  ــق حوادث ــن مناط ــالب در ای ــودگی فاض ــهر فرس ــهر و خمینی ش  شاهین ش
ــروی متخصــص  ــری از نی ــا بهره گی ــه خوشــبختانه ب ــر داشــته اســت ک را درب

ایــن حــوادث بــه موقــع برطــرف شــدند.
منظــور  بــه  صورت گرفتــه  پیگیری هــای  بــا  افــزود:  امینــی  مهنــدس 
حــدود  در  اعتبــاری  اصفهــان،  شــهر  فاضــالب  شــبکه  بازســازی 
و  گرفتــه  نظــر  در  خارجــی  فاینانــس  طریــق  از  تومــان  میلیــارد   170
 عملیــات اجــرای بازســازی شــبکه فاضــالب شــهر اصفهــان آغــاز شــده

است. 
مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان افــزود: بعضــی از مراکــز درمانــی 
و خدماتــی بــه منظــور مصــرف بهینــه آب، همــکاری خوبــی بــا شــرکت 
ــی از  ــه بعض ــوان ب ــه می ت ــن رابط ــه در ای ــد ک ــان دارن ــتان اصفه ــای اس آبف
 بیمارســتان ها ماننــد بیمارســتان الزهــرا، بیمارســتان امیــن و بعضــی هتل هــا

 اشاره کرد.
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فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس    
پوشــاک اصفهــان گفــت: بیــش از 50 بازرســی در روز 
ــدگان  ــد و توزیع کنن ــه از تولی ــان اتحادی ــط بازرس توس

اصفهــان صــورت می گیــرد.
ــت  ــش در نشس ــم خطابخ ــا، ابراهی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــای  ــتاد احی ــاف، س ــت اصن ــترک مدیری ــری مش خب
ــه  ــی از منکــر اســتان و اتحادی ــه معــروف و نه ــر ب ام
اصفهــان  پوشــاک  فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان 
 افــزود: 3 هــزار واحــد در ایــن اتحادیــه فعالنــد 
و نزدیــک بــه 500 پرونــده تخلــف در ایــن بخــش نیــز 

در دســت پیگیــری اســت.
ــا دارای  ــاز ی ــای جلوب ــه مانتوه ــه ارائ ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــد ک ــاس تأکی ــازار لب ــب در ب ــته های نامناس نوش
ــوان ریشــه کار  ــه عن ــد ب ــه تولی ــد ب ــن حــوزه بای در ای
ــرد و نواقــص را شــناخت. صنعــت پوشــاک توجــه ک

سال بحرانی پوشاک
ایــن مســئول صنفــی بــا ابــراز تأســف از توزیــع 
پوشــاک در مغازه هــا و مکان هــای غیرقانونــی گفــت: 
ــی  ــورت مخف ــه ص ــا ب ــی آپارتمان ه ــروزه در بعض ام
پوشــاک نامتعــارف توزیــع می شــود کــه بعــدا در 

صحــن جامعــه، مــردم مقصــر اصلــی ایــن پوشــاک 
ــا را  ــره آن ه ــند و چه ــازار می شناس ــندگان ب را فروش

تخریــب می کننــد.
بــرای  بحرانــی  ســالی  را   94 ســال  خطابخــش، 
توزیع کننــدگان پوشــاک برشــمرد و افــزود: ســال 
ــادی  ــیب زی ــا آس ــف م ــدگان صن ــته توزیع کنن گذش
ارائــه  عرصــه  پیشکســوتان  از  تعــدادی  و  دیدنــد 

پوشــاک ورشکســته و از دایــره عرضــه پوشــاک خــارج 
ــدند. ش

تولیدکننــدگان  صنــف  مشــکالت  دیگــر  از   وی 
و فروشــندگان پوشــاک را مالیــات ســنگین، فــروش 
ضعیــف و وجــود رکــود در بــازار بیــان کــرد و قــول داد: 
ــده وضعیــت پوشــاک  ــا 4 مــاه آین ظــرف مــدت 3 ت

اصفهــان بهبــود پیــدا کنــد.

خطابخــش از جمــع آوری تعــدادی از توزیــع کننــدگان 
متخلــف پوشــاک نامتعــارف در فاصلــه 19 تــا 31 تیــر 
ــت: بیــش از یکصــد بازرســی  ــر داد و گف امســال خب
مشــترک توســط بازرســان اتحادیــه و پلیــس اماکــن 

انجــام گرفــت و بــا متخلفــان برخــورد شــد.
ــای  ــتاد احی ــن س ــاف و اماک ــت اصن ــئول مدیری مس
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســتان اصفهــان نیــز 
ــرای  ــون ب ــد قان ــان اینکــه چن ــا بی در ایــن نشســت ب
 عفــاف و حجــاب و مختــص پوشــاک وجــود دارد
فرهنــگ  وزارت  قوانیــن،  ایــن  متــن  در   گفــت: 
و ارشــاد صنعــت، معــدن و تجــارت و نیــروی انتظامــی 
ــات  ــرای موضوع ــی ب ــتگاه متول ــه دس ــوان س ــه عن  ب
ــن حــوزه مشــخص شــده اند. ــی در ای ســلبی و ایجاب

ــه  ــاره ب ــا اش ــدری ب ــزه حاج حی ــالم حم ــت االس حج
ــد  ــروه ُم ــات کارگ ــاله جلس ــک س ــدن ی ــزار نش  برگ
و لبــاس اصفهــان اظهــار کــرد:  از جملــه اهــداف 
اصفهــان  لبــاس  و  مــد  کارگــروه   راه انــدازی 
 ایجــاد ارتبــاط صحیــح بیــن طــراح، تولیدکننــده 
و توزیع کننــدگان پوشــاک بــوده کــه بــه دلیــل ضعــف 

عملکــرد ایــن امــر نیــز محقــق نشــده اســت.

 مسئوالن صنف پوشاک اصفهان مطرح می کنند: 

 باید نواقص و ریشه کار صنعت پوشاک را شناخت

حتما بخوانید!
فرود اضطراری پرواز بوشهر - تهران ...

سه شنبه  19 مردادماه    1395
ـــمـــاره 222 ســـــال دوم           ݡسݒ

در شهر

 فرود اضطراری پرواز بوشهر ـ تهران 
در فرودگاه اصفهان 

معــاون عملیــات فرودگاهــی 
از  اصفهــان  اســتان  فــرودگاه 
ـ  بوشــهر  هواپیمــای  فــرود 
ــا ســالمت کامــل خبــر  تهــران ب
هواپیمــا  ایــن  گفــت:  و  داد 
حــدود 230 مســافر داشــته کــه 
آن هــا  از  هیچ کــدام  بــرای 
مشــکلی بــه وجــود نیامــده اســت. علــی مصطفــوی گفــت: 
ســاعت 9 و 48 دقیقــه صبــح 18 مــرداد یــک ایربــاس 300 
متعلــق بــه شــرکت هواپیمایــی جمهــوری اســالمی  ایــران بــا 
شــماره پــرواز 406 کــه از بوشــهر بــه تهــران در حــال پــرواز بــود 
بــه علــت از دســت دادن موتــور دوم خــود بــه فــرودگاه شــهید 
بهشــتی اصفهــان اعــالم فــرود اضطــراری کــرد. وی از فــرود 
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــل خب ــالمت کام ــا س ــا ب ــن هواپیم ای
هواپیمــا حــدود 230 مســافر داشــته کــه بــرای هیچ کــدام از 
ــه وجــود نیامــده اســت. معــاون عملیــات  آن هــا مشــکلی ب
فرودگاهــی فــرودگاه اســتان اصفهــان وضعیــت کنونــی ایــن 
هواپیمــا را در حــال تعمیــر دانســت و افــزود: پــس از پایــان 
تعمیــرات، هواپیمــا از فــرودگاه پــرواز خواهــد کــرد. مصطفوی 
ــرای  ــار ب ــا و انتظ ــافران از هواپیم ــه مس ــه تخلی ــاره ب ــا اش ب
ــمت  ــه س ــت ب ــرای حرک ــن ب ــای جایگزی ــا هواپیم ــرواز ب پ
تهــران خاطرنشــان کــرد: وضعیــت پــرواز و زمــان حرکــت این 
مســافران 1 تــا 2 ســاعت دیگــر از ســوی شــرکت هواپیمایــی 

مربوط اعالم خواهد شد.

سیستم حمل  ونقل درون شهری شهرضا 
مجهز به سامانه هوشمند می شود

شــهردار شــهرضا گفــت: بــه  منظور رفــاه حــال شــهروندان و بنا 
بــه نظــر شــورای  شــهر مبنــی بــر الکترونیکــی کــردن سیســتم 
ــی های  ــام تاکس ــک،  تم ــده ای نزدی ــه در آین ــت کرای دریاف
ــیم دارای  ــژه و بی س ــوط وی ــی، خط ــم از گردش ــهری اع ش
پرداخــت کرایــه  دســتگاه  بــه  و  شــده  هوشــمند  کارت 
الکترونیــک مجهــز می شــوند. رحیــم جافــری اظهــار داشــت: 
از دیگــر ویژگی هــای حائــز اهمیــت ایــن سیســتم هوشــمند 
ایــن اســت کــه تمــام تخلفــات اعــم از ســرعت زیــاد، خــروج 
از خــط مربوطــه توقــف بــدون اخــذ مجــوز الزم از تاکســیرانی 
یــا عــدم فعالیــت را مشــخص می کنــد و بــه راحتــی 
ــرات  ــا مذاک ــت: ب ــهرضا گف ــهردار ش ــت. ش ــد اس ــل رص  قاب
بــه  عنــوان  انصــار  بانــک  انجام شــده  هماهنگی هــای  و 

ــت. ــرده اس ــی ک ــالم آمادگ ــرح اع ــن ط ــی  ای حام

اخبار کوتاه

 تحصیل 46 هزار تبعه خارجی
 در مدارس اصفهان

ــرورش  ــر کل آموزش وپ مدی
ــت: 46  ــان گف اســتان اصفه
تبعــه  دانش آمــوز  هــزار 
خارجــی در مــدارس اســتان 
ــتند  ــل هس ــال تحصی  در ح
ــا  ــی ب ــه خارج ــر تبع و کمت
مواجــه  تحصیــل  مشــکل 

است.

محمدحســن قائدی هــا درخصــوص آخریــن وضعیــت 
ــار کــرد: در حــال حاضــر  ــاع خارجــه اظه ــل اتب تحصی
46 هــزار تبعــه خارجــی در مــدارس اســتان اصفهــان 
مشــغول بــه تحصیــل هســتند و از امکانــات آموزشــی 

ــد. ــتفاده می کنن اس
مدیــر کل آمــوزش  وپــرورش اســتان اصفهــان افــزود: 
ــایی  ــه شناس ــاع خارج ــوزان اتب ــل دانش آم ــال قب س
و پــس از معاینــات پزشــکی در مــدارس پذیــرش 

شــدند.

دانشگاه پیام نور اردستان
  به صورت مجازی دانشجوی شاغل

 می پذیرد  
ــور اردســتان   رئیــس دانشــگاه پیــام ن

 اردستان
حمید فرخی

اولین بــار  بــرای  امســال  گفــت: 
جــذب دانشــجو بــه صــورت مجــازی در رشــته آئیــن 
ویرایــش و نــگارش ویــژه شــاغلین در ایــن دانشــگاه 

صورت می گیرد.
پیــام  دانشــگاه  افــزود:  ایرج پــور  محمدابراهیــم   
 21 دارای  دانشــجو  1000نفــر  بــا  اردســتان  نــور 
ظرفیــت  ارشــد  و کارشناســی  رشــته کارشناســی 
جدیــد  تــرم  در  را  دانشــجو  نفــر   200  پذیــرش 

دارد.
ــی  ــته مهندس ــگاه را 9 رش ــن دانش ــته های ای وی رش
اطالعــات  فنــاوری  کامپیوتــر،  صنایــع،  شــامل: 
ــی  ــع طبیع ــروژه، مناب ــت پ ــی، مدیری ــت اجرائ مدیری
گیاهــی  زیست شناســی  عمومــی،   زیست شناســی 
و 10 رشــته کارشناســی شــامل حســابداری، مدیریــت 
بازرگانــی، مدیریــت صنعتــی، جهانگــردی، علــوم 
 اجتماعــی در شــاخه پژوهشــگری، تعــاون و رفــاه
حقــوق، روانشناســی، علــوم تربیتــی و جغرافیــا و 
ــات فارســی   دو رشــته کارشناســی ارشــد شــامل ادبی

و جغرافیای روستائی اعالم کرد.

اخبار کوتاه

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــر اســاس تازه تریــن گــزارش 
مــاه جــوالی 2016 نظــام رتبه بنــدی وبومتریکــس بــه 
ــوان برتریــن دانشــگاه صنعتــی کشــور انتخــاب شــد.  عن

بــر اســاس تازه تریــن گــزارش مــاه جــوالی 
وبومتریکــس،  رتبه بنــدی  نظــام   2016
ــظ  ــن حف ــان ضم ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
ــگاه  ــن دانش ــوان برتری ــه  عن ــود ب ــه خ رتب
ــر  ــگاه برت ــومین دانش ــور و س ــی کش صنعت
ایرانــی بــه لحــاظ جایــگاه وب، در رده بنــدی 

ــت. ــا یاف ــه ارتق ــز 226 پل ــی نی جهان
ــوان  ــه عن ــس ب ــدی وبومتریک ــام رتبه بن نظ

واحــدی از انجمــن ملــی تحقیقــات اســپانیا )CSIC( کــه 
ــگاه ها  ــی دانش ــی و آموزش ــور پژوهش ــی حض ــه ارزیاب ب
آنــان  دانشــگاهی  وب ســراچه های  طریــق  از  وب  در 
مــاه  در  خــود  رتبه بنــدی  جدیدتریــن  در  می پــردازد، 
ــگاه 20 دانشــگاه ایرانــی حاضــر  جــوالی ســال 2016، جای

ــرد. ــالم ک ــدی اع ــن رتبه بن را در ای

 بــر ایــن اســاس، دانشــگاه صنعتــی اصفهــان کــه در ادوار 
ــی  ــدی، همــواره از دانشــگاه های ایران ــن رتبه بن گذشــته ای
پیشــرو در رده بنــدی رتبــه وب بــه شــمار می رفــت، در ایــن 
دوره نیــز ضمــن حفــظ جایــگاه ســومی خود 
ــوم  ــران و دانشــگاه عل ــس از دانشــگاه ته پ
پزشــکی تهــران، بــه  عنــوان برترین دانشــگاه 
صنعتــی ایــران بــه لحــاظ جایــگاه وب 

دانشــگاهی معرفــی شــد.
تعــداد صفحــات وب دانشــگاه، مجمــوع 
 PowerPoint ،Word فایل هــای  تعــداد 
دانشــگاه وب ســایت  در  موجــود   PDF  و 

ــن  ــه در بی ــرار گرفت ــگاه ق ــی دانش ــاالت کیف ــداد مق تع
در  مربوطــه  موضــوع  پراســتناد  مقــاالت  درصــد   10
ــه  ــده ب ــای داده ش ــداد لینک ه ــایت SCImago و تع س
ســایت دانشــگاه، شــاخص های ارزیابــی و رتبه بنــدی 
ــالم  ــس اع ــدی وبومتریک ــان در رتبه بن ــگاه های جه دانش

ــت. ــده اس ش

بر اساس تازه ترین گزارش وبومتریکس: 

دانشگاه صنعتی اصفهان، برترین دانشگاه صنعتی کشور شد  
مدیــران و معاونــان اداره  کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهــان از مجموعــه رســانه ای شــهرداری اصفهــان 
بازدیــد بــه عمــل آوردنــد و از نزدیــک بــا فعالیــت 

مجموعــه  ایــن  مختلــف  قســمت های 
ــدند. ــنا ش آش

احمــدی  محمدجــواد  دیــدار  ایــن  در 
اداره  کل  فرهنگــی  پرورشــی  معــاون 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان اظهار 
ــه  ــه مجموع ــی ک ــل نگاه ــه دلی ــرد: ب ک
ــخگویی  ــهروندان و پاس ــه ش ــهرداری ب ش
ــم؛  ــرور می کن ــاس غ ــان دارد، احس ــه آن ب

ــد، ایــن  ــرای مــردم پیــش بیای چــرا کــه اگــر ســؤالی ب
مجموعــه پاســخ می دهــد کــه همیــن پاســخگویی 
ــد. ــادی باش ــیار زی ــت بس ــکات مثب ــاوی ن ــد ح می توان

وی بــا بیــان اینکــه پاســخگویی جــزو آرمان هــای 
انقــالب اســت، تصریــح کــرد: پاســخگویی ســبب 
می شــود اعتمــاد اجتماعــی مــردم افزایــش یابــد. 

ــری  ــزار تهاجمی دیگ ــچ اب ــل هی ــق عق ــز منط ــالم ج اس
ــی  ــزار دفاع ــت، اب ــه هس ــر چ ــن ه ــر از ای ــدارد و غی ن

می شــود. محســوب 
ــی اداره  کل  ــاون پژوهش ــی، مع ــر پناه اکب
ــز  ــان نی ــرورش اســتان اصفه ــوزش و پ آم
در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اینکــه تجربــه 
جامــع  مدیریــت  رویکــرد  بــر  جهانــی 
ــر  ــرد: ه ــار ک ــت، اظه ــتوار اس ــهری اس ش
ــه  ــوط ب ــای مرب ــا کاره ــد تنه اداره ای نبای
خــودش را انجــام دهــد؛ در کشــورهای 
ــت  ــم و تربی ــاظ تعلی ــه از لح ــرفته ک پیش
ــهرداری اداره  ــرورش را ش ــوزش و پ ــد، آم ــق بوده ان موف
می کنــد. معــاون پژوهشــی اداره  کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: شــهرداری اصفهــان در ُبعــد 
ــرده و از  ــل ک ــوب عم ــوی و خ ــیار ق ــانی بس اطالع رس
نهادهــای خــوب اســتان در ایــن زمینــه اســت کــه ســعی 

ــم.  ــتفاده کنی ــو اس ــوان الگ ــه عن ــم از آن ب می کنی

 پاسخگویی، اعتماد اجتماعی شهروندان 
را افزایش می دهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 339/95خواهان بهزاد واقفی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
95/6/21ساعت 4  مورخ  روز..........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  محمد طالئی  
عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
ابالغ  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 14291/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 415/95خواهان بهزاد واقفی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
محمد طالئی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 95/6/21ساعت 4:30 
عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
ابالغ  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 14292/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100354102941شماره پرونده: 9409980358801220شماره بایگانی شعبه: 
950199 تاریخ تنظیم: 1395/04/31 شاکی اداره جهاد کشاورزی شکایتی علیه غالم عبدالهی 
دو  شهرستان  دادگاه های کیفری  تقدیم  وباغها  زراعی  اراضی  کاربری  غیر مجاز  تغییر  بر  دائر 
جزایی  اصفهان)115  شهر  دو  دادگاه کیفری   115 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان 
پلیس  چهارراه  و  شریعتی  بیمارستان  فاصل  حد   – شریعتی  خ   - اصفهان  در  واقع  سابق( 
رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   )115 9409980358801220)950199 ک  به کالسه  و  ارجاع 
و  متهم   بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  08:30تعیین  ساعت  و   1395/06/21 آن 
درخواست شاکی  و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
تا  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  نوبت در یکی  امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
اصفهان شهر  دو  کیفری  دادگاه   115 شعبه  دفتری  امور  متصدی  الف  13269/م   شماره: 

)115 جزایی سابق(- امین احمد پور
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100351104425شماره پرونده: 9509980351100236شماره بایگانی شعبه: 
950257 تاریخ تنظیم: 1395/04/23 خواهان موسسه مالی و اعتباری عسکریه به مدیریت 
عاملی سید امین جوادی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد ابراهیم پور متین و احترام 
محمدی و محمد علی رمضانی و سید فرهاد مرتضوی  به خواسته مطالبه وجه بابت... و مطالبه 
به  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  دادگاه های  تقدیم  خسارت  
شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
و  ارجاع   356 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت 
ساعت  و   1395/06/23 آن  رسیدگی  وقت  9509980351100236ثبت گردیده که  به کالسه  
به  و  درخواست خواهان  و  بودن خواندگان   المکان  علت مجهول  به  است.  10:30تعیین شده 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 12432/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
بایگانی  9509980351100324شماره  پرونده:  9510100351104422شماره  ابالغیه:  شماره 
شعبه: 950354 تاریخ تنظیم: 1395/04/23 خواهان صفیه موسوی  دادخواستی به طرفیت 

خواندگان مجتبی هنری فرد و امید وفائی نیا  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی)موضوع 
شهرستان  عمومی شهرستان  دادگاه های  تقدیم  مدنی(   احکام  اجرای  قانون  146و147  مواد 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
رسیدگی  وقت  به کالسه  9509980351100324ثبت گردیده که  و  ارجاع   356 اتاق شماره   3
و  بودن خوانده   المکان  علت مجهول  به  است.  10:00تعیین شده  و ساعت  آن 1395/06/23 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 12433/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100352902712شماره پرونده: 9409980362601126شماره بایگانی شعبه: 
حسین  فرزند  کوهی  سواد  محمد  علی  آقای  شاکی   1395/05/12 تنظیم:  تاریخ   950532
شکایتی علیه متهمین علی صادقی، محمد رضایی فرزند رحیم ، محمد رضایی فرزند عبداله 
با موضوع  فرزند حسین  مارانی  ، مهدی  رضا  فرزند  ، مصطفی رضایی  اصغر  ، رسول صادقی 
تخریب و ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)103 
جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 9409980362601126 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/06/23 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن متهمین  و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمین  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در 

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
اصفهان شهر  دو  کیفری  دادگاه   103 شعبه  کیفری  دادگاه  منشی  الف  14306/م   شماره: 

)103 جزایی سابق(- مهدی نصر اصفهانی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به  دادخواستی  آبادی   رحیمی اکبر  آرمان  497/95خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
مورخ  شنبه   روزسه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  عروجعلیان   غالمرضا  طرفیت 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  عصر   3/30 95/6/23ساعت 
تا  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین  قانون  برابر ماده 73  تقاضای خواهان  حسب 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 14276/م الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9509980359400245  شماره  ابالغیه:9510100353802481  شماره 
شعبه:950288 تاریخ تنظیم:1395/05/12 مشخصات ابالغ شونده حقیقی:1- نام: علی حسین 
2- نام خانوادگی:کریمی 3- نشانی: اصفهان – اصفهان خ رباط کوی استاد شهریار کوی گلها 
مغازه عطاری تاریخ حضور: 1395/06/23 سه شنبه ساعت :08:30 محل حضور: اصفهان – خ 
اتاق  باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3  چهارباغ 
شماره 310 علت حضور در خصوص شکایت محمد علی صفری و محبوبه صفری علیه شما در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
سابق(  )112جزایی  اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   112 شعبه  منشی  الف  شماره:14329/م 

محسن بهروزی
دادنامه

مرجع  رسیدگی:95/5/5  تاریخ   95/5/12 مورخ   236 دادنامه  پرونده:496/94 شماره  کالسه 
سودرجانی  ترکی  صمد  خواهان:  فالورجان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   11 شعبه   : رسیدگی 
نشانی : اصفهان – روبروی کالنتری – ک 68 پ دوم – خیابان پ 5 خوانده:1- رحیم یزدی 

نشانی:1- سودرجان – خ مطهری – منزل شخصی 2-محمد نوید شالباف نشانی:2- اصفهان- 
بر  مبنی  شایسته  حکم  صدور  تقاضای  خواسته:  چهارم  – ک  جنوبی  استقالل  خ   – مرداویج 
الزام خوانده به انتقال سند یک دستگاه پیکان وانت به شماره انتظامی 53 ایران 541د 98 با 
احتساب خسارات دادرسی گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:))رای قاضی شورا((در خصوص دعوی صمد ترکی 
تقاضای صدور حکم شایسته  به خواسته  نوید شالباف  یزدی 2- محمد  1- رحیم  به طرفیت 
ایران  انتظامی 53  شماره  به  وانت  پیکان  دستگاه  یک  سند  انتقال  به  خوانده  الزام  بر  مبنی 
541د98 با احتساب خسارات وارده و هزینه های دادرسی با توجه به بررسی محتویات پرونده 
فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ 1394/7/20 و اظهارات خواهان و خوانده ردیف اول در جلسه 
رسیدگی و اینکه خوانده ردیف دوم علی رغم ابالغ روزنامه در جلسه شورا حضور پیدا ننموده اند 
و دفاعی که موید برائت ذمه خویش باشد ارائه ننموده اند و با توجه به استعالم انجام شده سند 
و مدارک ماشین به نام خوانده ردیف دوم می باشد لذا شورا خواسته خواهان را وارد دانسته و 
به استناد ماده 237و362 قانون مدنی رای به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر 
خانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه پیکان وانت به شماره انتظامی 53 ایران 541د98 
با احتساب خسارات وارده و هزینه های دادرسی به نام خواهان صادر می نماید. ودر خصوص 
خوانده ردیف اول قرار رد دعوی صادر می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا می باشد 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی فالورجان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 11 حوزه قضائی فالورجان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  خدایی   محسن  496/95خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
وجه به طرفیت ایمان محمدی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه  مورخ 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  عصر   15:30 95/6/24ساعت 
تا  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  آئین  قانون  برابر ماده 73  تقاضای خواهان  حسب 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
نمایید. اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   شماره2 

 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 14272/م الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ناصر  آقای   1392114402018001387 پرونده  139560302018000860 کالسه  شماره  رای  برابر 
محمدی دولت آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 234 صادره از دولت آباد نسبت به شش 
از  روی قسمتی  بر  احداثی  مربع  متر   136.69 به مساحت  تجاری  باب ساختمان  دانگ یک 
از مالک رسمی آقای  ثبت اصفهان خریداری   16 آباد بخش  واقع در دولت  پالک 389 اصلی 

محمد محمدی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/19

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/452/الف/م به تاریخ 95/04/28
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع 

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

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
سید  آقای   1393114402018000216 پرونده  139560302018001843 کالسه  شماره  رای  برابر 
علی طبائیان  فرزند سید ولی اله بشماره شناسنامه 593 صادره از شهرضا نسبت به ششدانگ 
یک باب سوله به مساحت 305متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در 

دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/03
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/507/الف/م به تاریخ 95/05/12

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018001853 کالسه پرونده 1392114402018000330 آقای علیرضا 
یک  به ششدانگ  نسبت  از شاهین شهر  1169 صادره  بشماره شناسنامه  فرزند مسیب  زارع  
باب خانه به مساحت 162.89 متر  مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 246/3 فرعی از 
42  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از خانم طوبی 

بیگم سهیلیان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/03
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/509/الف/م به تاریخ 95/05/12
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حتما بخوانید!
خبرهای جدید از زیر آسمان شهر 4

ــی  ــگ، نوع ــوع فرهن   »در موض
جانشین مدیر مسئول

محمد حاجیان
در  بی اهتمامــی  و  ولنــگاری 
ــد  ــرا در تولی ــه چشــم می خــورد؛ زی ــی ب دســتگاه های فرهنگ
ــی  ــد کاالی فرهنگ ــری از تولی ــد و جلوگی ــی مفی کاالی فرهنگ
انجــام می شــود.« )مقــام معظــم  مضــر، کوتاهی هایــی 
ــه  ــم( ب ــس ده ــدگان مجل ــس و نماین ــدار رئی ــری در دی رهب
گــزارش کیمیــای وطــن، اگــر در چنــد ســال اخیــر فیلم هــای 
انیمیشــنی را کــه بــه نــام کــودک و نوجــوان روانــه بــازار 
می شــود، مشــاهده کــرده باشــید از نابســامانی اوضــاع فیلــم 
ــی  ــر در خــور توجه ــچ اث ــر می شــوید؛ چــون هی ــودک باخب ک
تولیــد نشــده کــه بتوانــد ایــن رده ســنی را بــه ســینما بکشــاند.

از اینکــه بگذریــم مشــکل بزرگ تــر، نبــود نظــارت بــر عملکــرد 
حتــی  و  فرهنگــی  محصــوالت  عرضــه  فروشــگاه های 
ــدن  ــت. دی ــن فیلم هاس ــده ای ــه و پخش کنن ــات دوبل مؤسس
ــات روی آن ــه مندرج ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــن موج  دو انیمیش

یــا  نمایــش خانگــی دارد، نشــان می دهــد کــه  پروانــه 
ــد  ــور عم ــه ط ــا ب ــتند ی ــواب هس ــئول در خ ــای مس ارگان ه
نظارتــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. در ذیــل بــه قســمت هایی 
از ایــن دو انیمیشــن اشــاره می شــود: انیمیشــن زندگــی 
 Disney channel ســاخته   )Kusco( امپراتــور  جدیــد 
)کمپانــی بــزرگ والــت دیزنــی( بــه کارگردانــی مــارک دینــدال 
مــورخ   155/94/25766 نمایــش  پروانــه  شــماره  بــه 

1394/10/1. در قســمتی از ســریال، امپراتــور کوزکــو می گویــد: 
همــه چــی عالیــه! خورشــید، ســاحل و خانم هــا، خیلــی 
ــی را  ــا، خانم های ــه خانم ه ــن کلم ــن گفت ــبه!!! در حی می چس
نشــان می دهــد کــه در ســاحل بــا لبــاس نامناســب در حــال 
 »LEGO.Friends« ــن ــتند. در انیمیش ــن هس ــاب گرفت آفت
ــه  ــط مؤسس ــه توس ــه( ک ــق در مزرع ــی عش ــتان لگوی )دوس
ــب  ــش نامناس ــدا از پوش ــت، ج ــده اس ــع ش ــا توزی تصویرنم
شــخصیت های انیمیشــن در بیشــتر فیلــم رقــص و پایکوبــی 
ــود.  ــده می ش ــودکان، دی ــب ک ــقی نامناس ــای عش و صحنه ه
تولیــد فیلــم كــودک در كشــور بــا معضــات عدیــده ای روبــه رو 
ــم  ــان فیل ــدد متولی ــه تع ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ك اس
كــودک اشــاره كــرد. امــروز بایــد از خــود بپرســیم كــه كانــون 

ــد  ــان چــه نقشــی در تولی ــودكان و نوجوان ــری ك ــرورش فك پ
فیلم هــای ســینمایی كــودک در كشــور دارد؟ ایــن كانــون 
ــالن های  ــال س ــن ح ــخص دارد و در عی ــه مش ــف بودج ردی
ســینمایی مشــخصی بــه ایــن كانــون تعلــق گرفتــه اســت؛ امــا 
ــا  ــر آی ــال حاض ــات در ح ــن امكان ــود ای ــا وج ــاد ب ــن نه ای
تولیداتــی را در زمینــه ســینمای كــودک و نوجــوان ارائــه كــرده 
ــرای  ــینما ب ــش س ــرورش در بخ ــوزش و پ ــت؟ وزارت آم اس
دانش آمــوزان چــه برنامــه ای دارد؟ وقتــی مــا تولیــد و توجهــی 
بــه فیلــم دیــدن نداریــم و آموزشــی از طریــق تهیــه فیلــم بــه 
ــرای برپایــی جشــنواره  ــی ب بچه هــا داده نمی شــود، چــه دلیل
فیلــم رشــد وجــود دارد؟ همــه ســاله بــه نام كــودكان جشــنواره 
كــودک برگــزار می شــود؛ امــا در ایــن میــان نقــش مخاطبــان 

اصلــی ایــن رویــداد )كــودكان و نوجــوان( مشــخص نیســت. 
 آیــا صرفــا بــا حضــور چنــد بازیگــر کــودک یــا نوجــوان 
ــن  ــن س ــب ای ــی مناس ــودک، فیلم ــنواره ک ــور در جش و حض
ــد  ــران تولی ــزه اك ــا انگی ــا ب ــودک م ــای ك ســاخته ایم؟ فیلم ه
ــد  ــرمایه تولی ــت س ــران بازگش ــدگان نگ ــوند و تهیه كنن نمی ش
ایــن نــوع آثــار نیســتند. ایــرج طهماســب و حمیــد جبلــی بــا 
ــه  ــد ك ــان دادن ــرخاله نش ــزی و پس ــم كاه قرم ــاخت فیل س
اســتعدادی شــگرفت در تولیــد فیلــم كــودک دارنــد. مرضیــه 
برومنــد بــا ســاختن آثــاری چــون خونــه مــادر بزرگــه، مدرســه 
ــم و  ــد فیل ــود را در تولی ــدرت خ ــو و ... ق ــا و زیزیگول موش ه
ســریال بــا مخاطــب کــودک و نــو جــوان بــه رخ همــه کشــید؛ 
ــور  ــروز حض ــراد ام ــن اف ــرا ای ــه چ ــرد ك ــی ك ــد بررس ــا بای ام
ــه  ــا ب ــودكان م ــگاه ك ــد یادشــده ن ــا رون ــد؟ متأســفانه ب ندارن
ــا  ــد ت ــه در انتظارن ــت و هم ــی اس ــازان خارج ــت فیلمس دس
ــه  ــاری را روان ــی آث ــد شــركت هایی همچــون والــت دیزن ببینن
ــر  ــئوالن ام ــد. از مس ــتفاده كنن ــا اس ــا از آن ه ــرده ت ــازار ك ب
ــب  ــدات مناس ــود تولی ــه نب ــه ب ــا توج ــا دارم ب ــه تقاض عاجزان
داخلــی دقــت بیشــتری در روانــه کــردن فیلــم و ســریال های 
خارجــی انیمیشــن بــه بــازار کننــد، درباره کــودکان ســرزمینمان 
ــا  ــد ت ــتر کنن ــارت را بیش ــد و نظ ــار بگذارن ــاری را کن ــگاه تج ن
مســئوالن ســهل انگاری  تــاوان  آینــده  در   خانواده هــا 

 را ندهند.

نگاه كودكان ایرانی به دست فیلمسازان خارجی است

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 19/893 واقع در کلیشاد 
بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7000786- 
1395/2/9در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام خانم همدم 
هدایت کلیشادی فرزند حیدر علی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
1395/7/1 ساعت 9  مورخ  روز شنبه  در  مرقوم  تحدید حدود پاک  نامبرده  تقاضای 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/5/19 شماره : 342/م الف مجتبی 

شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان
آگهی ابالغ رای

به تاریخ 95/5/3  در وقت فوق العاده شعبه سوم   شورای حل اختاف آران و بیدگل 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 780/94 تحت نظر است . با عنایت 
به محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه 
رای قاضی شورادر  رای می شود.  به صدور  مبادرت  به شرح ذیل  بر وجدان و شرف 
خصوص دعوی آقای مصیب مرشدی آرانی به وکالت از آقای جواد پیر دهقان فرزند 
مسلم به طرفیت آقایان 1- محمد حق پرست 2- علی خزایی به ترتیب  فرزند 2- 
عزیزاله  به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ 
پانزده میلیون ریال  و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات 
پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی 
از سوی بانک محال علیه و با التقات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و 
از  استظهار  با  و  مطالبه وجه مذکور  در  استحقاق خواهان  و  مدیونیت خواندگان  اماره 
اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده 
ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و 
به استناد مواد 198-502-519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 313-311-310 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی 
وفق  دادرسی  هزینه  نیز  و  خواسته  اصل  عنوان  به  مزبور  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان 
مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از 
زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. 
شماره : 5/22/95/278/ م الف قاضی شعبه سوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل 

امیر حسین رزاقی 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510423620200175 شماره پرونده: 9409983620200465
شماره بایگانی شعبه : 940479تاریخ تنظیم: 1395/05/04 مشخصات محکوم له ردیف 
1 نام :شرکت نساجی گلریسان کاشان به مدیرعاملی زین العابدین نوروز پور  نشانی: 
بلوار اصلی 2- فرعی 5- شرکت  بیدگل – شهرک صنعتی سلیمان صباحی-  و  آران 
فرش  گلریسان  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: سید مهدی    نام خانوادگی 
: موسوی نام پدر : سید حسن  نشانی : مجهول المکان   مشخصات نماینده یا قائم 
مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : محمد نام خانوادگی : فخر ابادی نام پدر: 
ولی اله نشانی : آران و بیدگل میدان امام حسن )ع( ابتدای خیابان زینبیه مجتمع 
پاسارگاد طبقه دوم واحد 12 دفتر وکالت محمد فخر ابادی نوع رابطه : وکیل محکوم 
له / محکوم لهم شرکت نساجی گلریسان کاشان به مدیرعاملی زین العابدین نوروز 
پور نام : سید حمزه نام خانوادگی : خاره نام پدر : سید علی نشانی : آران و بیدگل 
 12 واحد  دوم  طبقه  پاسارگاد  مجتمع  زینبیه  خیابان  ابتدای  )ع(  امام حسن  میدان 
محکوم  لهم  محکوم   / له  محکوم  وکیل   : رابطه  نوع  خاره   وکالت  سید حمزه  دفتر 
به:  محکوم  پور  نوروز  العابدین  زین  مدیرعاملی  به  نساجی گلریسان کاشان  شرکت 

بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510093620201407 
و شماره دادنامه مربوطه 9409973620201914 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
و  به عنوان اصل خواسته  ریال  نوزده میلیون و سیصد و هفتاد هزار  و  مبلغ دویست 
به پرداخت حق الوکاله وکای خواهان مطابق تعرفه به مبلغ 8/658/580 ریال و به 
پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار ریال بابت سایر خسارات 
دادرسی اعم از هزینه دادرسی و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اباغ اولین 
اخطاریه به خوانده به عنوان قدرمتقین اطاع وی از مطالبه خواهان)94/7/8( لغایت 
به عهده  اجرا  رای صادره غیابی است. هزینه   . له  اجرای حکم در حق محکوم  زمان 
محکوم علیه میباشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و کلیه  مذکور  دقیق حسابهای  به همراه مشخصات  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
انتقال  مالی 1394( 5-  اجرای محکومیت  نحوه  قانون   16 ماده  و  ق.م.ا   20 ماده  و 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 
5/22/95/275/م الف   متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان 

آران و بیدگل – هاجر قدیر زاده 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510423620200146 شماره پرونده: 9409983620200246
شماره بایگانی شعبه : 940257تاریخ تنظیم: 1395/04/19 مشخصات محکوم له ردیف 
1 نام :حجت نام خانوادگی: مهدی زاده نام پدر: غامعلی   نشانی: ابوزیداباد شهرک 
نام  رسول      سید  نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  مشخصات  شخصی  منزل   – قائم 
خانوادگی : مصطفوی مباعشر نام پدر : سید علی  نشانی : مجهول المکان   محکوم  به: 
بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510093620201206 و 
شماره دادنامه مربوطه 9409973620201925 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  به  و  اصل خواسته  عنوان  به  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ 
مطالبه  از  وی  اطاع  قدرمتیقن  عنوان  به  خوانده  به  اخطاریه  اولین  اباغ  تاریخ  از 
خواهان))94/5/6(( لغایت زمان اجرای حکم و به پرداخت خسارات دادرسی مطابق 
محتویات پرونده و مقررات جاریه - هزینه دادرسی 780/000 ریال در حق محکوم له و 
مبلغ 2/960/000 ریال در حق دولت. رای صادره غیابی است. هزینه اجرا به عهده محکوم 
علیه میباشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او 

به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 
محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  
.4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 
توسط محکوم  یا معرفی کفیل  وثیقه  تودیع  یا  له  به موافقت محکوم  زندان منوط  از 
علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 
5/22/95/219/م الف   متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان 

آران و بیدگل – هاجر قدیر زاده 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510113620100348 شماره پرونده:9509983620100231 شماره بایگانی 
شعبه: 950306 تاریخ تنظیم:1395/05/06 بدینوسیله آگهی میگردد در پرونده کاسه 
950306/ح1 خانم مرضیه غفاریان بیدگلی فرزند مصطفی دادخواستی دایر بر طاق به 
طرفیت آقای محمد الجبری فرزند مزهر در این دادگاه مطرح نموده اند لذا به خوانده 
)محمد الجبری( اباغ میگردد در تاریخ 95/08/03 ساعت 11/30 جهت رسیدگی در 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل حاضر شود. شماره:5/22/95/274/م 

الف دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای عباس امینی  دارای شناسنامه شماره 18716 متولد 1341  به شرح دادخواست 
به کاسه 95 /422 ش 1  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن امینی    بشناسنامه 363مورخ 1310/12/8 در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1395/3/23
منحصر است به دو پسر و 2 دختر  که به شرح ذیل می باشد:  1- عباس امینی  فرزند 
حسن   به ش ش 18716متولد 1341صادره از گلپایگان 2- محمد رضا امینی     فرزند 
حسن   به ش ش 263متولد 1342  صادره از گلپایگان 3- زهرا امینی فرزند حسن 
به ش ش 313متولد 1344 صادره از گلپایگان 4- مریم امینی  فرزند حسن به ش 
ش 16756 متولد 1354 صادره از گلپایگان و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 216/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان
آگهی ابالغ

شماره  پرونده:9509983653500330  شماره  اباغیه:9510103653502874  شماره 
 -1 آقای  به  رسیدگی  وقت  اباغ  تنظیم:1395/05/13  تاریخ  شعبه:950344  بایگانی 
صدیقه   -3 هوشنگ  فرزند  رستگاری  علی   -2 عبدالعلی  فرزند  رستگاری  هوشنگ 
اسد  آقای  این که  نظربه  عبدالعلی  فرزند  شهین کیانی   -4 عبدالعلی  فرزند  کیانی 
فرزند  رستگاری  هوشنگ   -1 آقای  طرفیت  به  دادخواستی  مهدی  فرزند  اله کاظمی 
عبدالعلی 4-  فرزند  فرزند هوشنگ 3- صدیقه کیانی  رستگاری  علی  عبدالعلی 2- 
شهین کیانی فرزند عبدالعلی مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 1/089/500/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا صدور حکم مبنی 
3به  950344-ح  شماره  طی  پرونده  نموده که  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  بر 
ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی مجهول المکان اعام نموده و پرونده مقید 
به وقت رسیدگی 95/7/14 ساعت 10 صبح می باشد لذا این دادگاه در راستای ماده 
73 ق.آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خواندگان پیش از حلول وقت رسیدگی 

با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی خود با وصول نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد 
این  رسانند.  بهم  حضور  خواهان  شهود  شهادت  استماع  و  رسیدگی  جهت  فوق  شده 
آگهی به منزله اباغ وقت رسیدگی به خواندگان تلقی می گردد و عدم حضور نامبردگان 
مانع از رسیدگی نیست. مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگستری فاورجان- اکبر توکلی
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 9510100350403610شماره پرونده: 9409980350401301شماره بایگانی 
شعبه: 941402 تاریخ تنظیم: 1395/04/05 خواهان / شاکی اقدس کامجو دادخواستی 
به طرفیت خوانده / متهم مهدی فاطمی نیا  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کاسه  9409980350401301ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/21 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 10015/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – علی وهاب 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 714/95خواهان محسن مانیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت محمد رضا توکلی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  صبح   10/30 95/6/21ساعت 
در  مراتب  دادرسی مدنی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
اتخاذ می شود.شماره: 12352/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2  مقتضی 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 488/95خواهان سید محسن خدایی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
مورخ  روزچهارشنبه   برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  محمدی   ستار  طرفیت  به  وجه 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   16:30 95/6/24ساعت 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت  اختاف مراجعه و نسخه 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 14271/م الف مدیر دفتر شعبه 

31مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر:مطالبه  پرونده کاسه 486/95خواهان سید محسن خدایی  دادخواستی مبنی  در خصوص 
وجه به طرفیت محسن محمدی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه  مورخ 
بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  با توجه  95/6/24ساعت 16 عصر تعیین گردیده است. 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت  اختاف مراجعه و نسخه 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 14273/م الف مدیر دفتر شعبه 
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ــه  ــک« ب ــواده ی ــه »خان ــجاعی مهر: برنام ــز ش -هرم
ــن  ــت؛ در ای ــواده« اس ــیمای خان ــه »س ــی ادام نوع
ــوا  ــات، حــال و ه ــان فضــا، موضوع ــز هم ــه نی برنام
ــط شــکل ظاهــری آن  ــم و فق ــن را می بینی و مضامی
تغییــر کــرده اســت. شــکل ظاهــری یعنــی تغییــر در 
دکــور، نورپــردازی، افــرادی کــه در آن حضــور دارنــد؛ 
امــا هــدف و اصــل برنامــه همــان اســت کــه در 

ــم. ــواده می دیدی ــیمای خان س
-مهــران غفوریــان: تنهــا راه ارتباطــی بــرای مــن 
پیامــک و زنــگ زدن اســت. بــه نظــرم حضــور 
در شــبکه هــای مجــازی نه تنهــا مــا را اصطاحــا 
 - نمی کنــد  عقب مانــده  وزن  بــر  مانــده-  جلــو 
بلکــه وامانــده هــم می کنــد. بــه نظــرم یکــی از 
زیبایی هــای اینســتاگرام می توانــد فیلترشــدن آن 
ــالمی  ــای س ــا فض ــای آن اص ــه فض ــرا ک ــد؛ چ باش

نیســت.
ــر  ــرب و جهانگی ــل پورع ــینی، ابوالفض ــهاب حس -ش
ــینمایی  ــم س ــش در فیل ــای نق ــرای ایف ــی ب الماس

ــد. ــا کردن ــرارداد امض ــه« ق »کاناپ
-ریچــی مارتیــن، آهنگســاز آمریکایــی در 62 ســالگی 
مارتیــن  دیــن  او کوچک تریــن پســر  درگذشــت. 

ــود. ــکا ب ــل آمری ــده افســانه ای اه ــر و خوانن بازیگ
ــاب  ــاده خط ــه ای سرگش ــیان نام ــا عباس -محمدرض
ــا  ــت ت ــرد و از او خواس ــر ک ــور منتش ــه رئیس جمه ب
رئیس جمهــور اولیــن نفــری باشــد کــه بــا هتــاک در 

ــد.  ــورد می کن ــود برخ ــت خ دول
فیلمبــرداری  بــه زودی  کــه  هــادی  -منوچهــر 
ســریال »تــاالب« را در شــبکه نمایــش خانگــی 
بــه تهیه کنندگــی مهــدی گلســتانه آغــاز می کنــد 
پیش تولیــد فیلــم ســینمایی »ســن رشــد« را از 

آبان مــاه آغــاز خواهــد کــرد. ابتــدای 
صنفــی  شــورای  ســخنگوی  فرجــی،  -غامرضــا 
نمایــش گفــت: در جلســه روز دوشــنبه شــورای 
ــوده  ــینمایی »رب ــم س ــرارداد فیل ــش، ق ــی نمای صنف
ــروه  ــری در گ ــژن میرباق ــی بی ــه کارگردان ــده« ب ش
ــم  ــن فیل ــد. همچنی ــته ش ــتقال بس ــینمایی اس س
فریــدون  کارگردانــی  بــه  »نــاردون«  ســینمایی 
ــه 20 مردادمــاه در  ــن هفت حســن پور از چهارشــنبه ای

می شــود. اکــران  آزادی  گــروه 
-فیلــم ســینمایی »دو« بــه نویســندگی و کارگردانــی 
ــتویی  ــز پرس ــی پروی ــتانی و تهیه کنندگ ــهیا گلس س

بــه جشــنواره فیلــم »بریــج« مــی رود.

خبرهای جدید از زیر آسمان شهر 4
ــن  ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
مهــران غفوریــان درخصــوص 
تولیــد  وضعیــت  آخریــن 
ســریال »زیــر آســمان شــهر 
روزهــا  ایــن  گفــت:   »4
ســری  طراحــی  مشــغول 
ــر آســمان  ــد ســریال زی جدی

شهر با مشاوره رضا عطاران هستم. 
عطــاران  رضــا  مهــام،  مهــران  حضــور   غفوریــان 
و اصغــر پورمحمــدی را بــه عنــوان مدیــر شــبکه 
ــده  ــث ش ــه باع ــد ک ــی می دان ــن دلیل ــه اصلی تری س
جرئــت پیــدا کنــد و بــه فکــر ســاخت ســری جدیــد 
ــون  ــتاد تلویزی ــه هش ــدای ده ــوب ابت ــریال محب س

ــد. بیفت
ــور  ــتان و حض ــات داس ــوص جزئی ــان درخص غفوری
شــخصیت ها در ســری جدیــد می گویــد: »کاراکترهــا 
و شــخصیت  پردازی هــا ماننــد ســری ســوم ســریال 
اســت و حضــور ســه کاراکتــر خشــایار)حمید لوالیــی( 
ــد )خــود  ــروز خالی بن ــوالد )یوســف تیمــوری( و به ف
ــاد  ــت ی ــرار اس ــت. ق ــده اس ــی ش ــان( قطع  غفوری
ــاد  ــام شــیش لول بند )زنده ی ــره شــخصیت غ و خاط

کیومــرث ملک مطیعــی( هــم زنــده شــود. 
ــاج  ــراغ مهت ــه س ــروز ب ــن به ــا رفت ــد ب ــری جدی س
خانــم بــا بــازی ملکــه رنجبــر و پرســش دربــاره اینکــه 
ــاز  ــد، آغ دیگــر ســاکنان کجــا هســتند و چــه می کنن
می شــود.« بــه گفتــه او، تیــم اصلــی نویســندگان 
هنــوز مشــخص نشــده اند و در حــال حاضــر ســیروس 
میمنــت بــا مشــاوره عطــاران مشــغول نوشــتن طــرح 
ــت. ــه اس ــبکه س ــه ش ــه ب ــرای ارائ ــارم ب ــری چه س

ــا  ــک ام ــا ی ــهر 4« ب ــمان ش ــر آس ــاخت »زی ــا س  ام
ــاره  ــان درب ــه غفوری ــت ک ــه اس ــدی مواج ــر ج و اگ
ــن  ــر م ــد نظ ــری جدی ــد: »در س ــح می ده  آن توضی
و آقــای مهــام ایــن اســت کــه اگــر نویســندگان خــوب 
و درجــه یــک پیــدا کردیــم، کار را شــروع کنیــم. 
ــی  ــار و آبروی ــی، اعتب ــه زندگ ــته ایم  هم ــرار گذاش ق
ــای  ــم، پ ــت آورده ای ــه دس ــال ها ب ــن س ــه در ای را ک
ــد وســط  ــت کار ح ــن عل ــه همی ــم. ب ــن کار بگذاری ای
نخواهــد داشــت. یــا بــد اســت کــه همــه داشــته های 
ــاد خواهــد رفــت یــا خــوب  ــر ب ایــن ســال های مــا ب
خواهــد شــد کــه بــه اعتبــار مــا اضافــه خواهــد کــرد.« 
ــهر  ــمان ش ــر آس ــری اول زی ــان س ــه غفوری ــه گفت ب
 92 درصــد و ســری ســوم  70 درصــد ببینــده داشــت 
ــری اول  ــه س ــبت ب ــوم نس ــری س ــه س ــی ک  و دلیل
و دوم ســیری نزولــی را طــی کــرده بــود، توالــی 
همیــن  بــه  بــود؛  متن هــا  افــت  و  ســاخت 
خــوب نویســنده های  دنبــال  بــه  او   علــت 

 است.

اخبار کوتاه

ــار کــرد:  ــوی اظه ــای وطــن، مهــدی پرت ــه گــزارش کیمی ب
ــی  ــای ارزیاب ــن دوره آزمون ه ــه نخســت یازدهمی در مرحل
ــم ــرآن کری ــان ق ــه حافظ ــی ب ــدرک تخصص ــای م  و اعط

110 نفــر در ایــن اســتان در ایــن آزمــون  
 شــرکت کردنــد کــه از ایــن تعــداد 85 نفــر 
بانــوان و 25 نفــر را آقایــان تشــکیل  را 

دنــد. ا می د
رئیــس اداره امــور قرآنــی چهارمحــال و 
بختیــاری خاطرنشــان کــرد: مرحلــه اول 
ایــن آزمــون، جمعــه 24 اردیبهشــت ماه 
در شــهرکرد برگــزار شــد کــه بــر اســاس آن 

 61 حافــظ قــرآن پذیرفتــه شــدند؛ از ایــن تعــداد 46 نفــر 
را بانوان و 15 نفر را آقایان تشکیل می دادند.

ــی و اعطــای  ــه دوم طــرح ارزیاب ــرد: مرحل ــح ک وی تصری
مــدرک تخصصــی بــه حافظــان قــرآن کریــم 7 شــهریورماه 
ــل  ــل در مح ــه قب ــای مرحل ــور برترین ه ــا حض ــال ب امس
ــاری برگــزار  ــی اســتان چهارمحــال و بختی اداره امــور قرآن

می شــود.
ــه اینکــه امســال برخــاف ســال های  ــا اشــاره ب ــوی ب پرت
گذشــته تدابیــری اندیشــیده شــده تــا همــه حافظــان راه 
ــون  ــتان آزم ــه دوم در اس ــه مرحل ــه ب یافت
 دهنــد، ابــراز داشــت: ســال های گذشــته 
ــت  ــا جمعی ــود ی ــه داور نب در اســتان هایی ک
راه یافتــگان زیــر 30 نفــر بــود، حافظــان 
بایــد بــه نزدیک تریــن اســتان هم جــوار 
ــا امســال  ــد؛ ام ــون می دادن ــد و آزم می رفتن
اعــزام  مختلــف  اســتان های  بــه  داوران 
در  می تواننــد  راه یافتــگان  و  می شــوند 
ــد و پــس از  ــه دهن اســتان خــود محفوظــات خــود را ارائ
ــا حضــور اســاتید  ــران و ب آن داوری صــوت و لحــن در ته

مجــرب صــورت می گیــرد.
ــدرک  ــای م ــی و اعط ــرح  ارزیاب ــای ط ــت: آزمون ه وی گف
تخصصــی بــه حافظــان قــران کریــم هــر ســال در 4 مرحله 

بــه همــت ســازمان دارالقــرآن برگــزار می شــود.

 طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم 
در چهارمحال و بختیاری

شــفیعی  محمدرضــا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
زمــان  دربــاره  ســینمایی»هیهات«  فیلــم  تهیه کننــده 
اکــران ایــن فیلــم اعــام کــرد: فیلــم ســینمایی »هیهــات« 

از دهــه اول  بــه موضوعــش  بــا توجــه 
می شــود  اکــران  امســال  محــرم  مــاه 
و تــا مــاه صفــر ادامــه خواهــد یافــت. 
ــم  ــه فیل ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــود  ــران می ش ــروه آزاد اک ــات« در گ »هیه
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــا ســینما ســرگروه، گف ی
اینکــه پخــش ایــن فیلــم بــا حــوزه هنــری 
اســت، احتمــاال بــه صــورت سینماســرگروه 

ــام  ــا ن ــات« ب ــینمایی »هیه ــم س ــود. فیل ــران می ش اک
بین المللــی Never بــه تهیه کنندگــی محمدرضــا شــفیعی 
 توســط چهــار کارگــردان ســینما شــامل دانــش اقباشــاوی

هــادی نائیجــی، هــادی مقدم دوســت و روح هللا حجــازی 
کارگردانــی شــده و قــرار اســت در جشــنواره فیلــم مقاومت 
ــا  ــداد، مین ــد به ــژاد، حام ــد فرخ ن ــود. حمی ــی ش رونمای

ســاداتی، بابــک حمیدیــان، آال نجــم، بهــاران بنی احمــدی 
و خســرو شــهراز و...، از بازیگــران ایــن پــروژه اپیزودیــک 

بــا موضوعــات اجتماعــی و مفاهیــم عاشــورایی هســتند.
از:  عبارتنــد  فیلــم  ایــن  تولیــد  عوامــل 
ــر  ــوی، مدی ــر موس ــرداری: امی ــر فیلمب مدی
ــر  ــی، مدی ــهرام متولی باش ــرداری: ش صداب
تولیــد: فرشــید رئوفــی، مدیــر برنامه ریــزی: 
ســعید بیــات، طــراح چهره پــردازی: مهــرداد 
میرکیانــی، طــراح صحنــه و لبــاس: عبــاس 
ــده: ســید ســجاد  ــدی، دســتیار تهیه کنن بلون
طباطبائــی، تدوینگــر: خشــایار موحدیــان 
ــریفی  ــن ش ــذاری: امی ــر صداگ ــعیدنیا، مدی ــودابه س و س
بابــک شــکیبا، آهنگســاز مســعود سخاوت دوســت  و 

مدیــر تــدارکات: ســعید نظــری، جلوه هــای ویــژه بصــری و 
ناظــر پــس از تولیــد: وحیــد قطبــی زاده، مشــاور رســانه ای: 
فائــزه آقابابائــی و مجــری طــرح: مؤسســه فرهنگــی 

ــر و رســانه ای اوج. ــا، محصــول ســازمان هن وصــف صب

 »هیهات« دهه اول محرم 
اکران می شود
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کسب مقام اول در مسابقات شطرنج 
ــام اول  ــب زاده، مق ــروز غری به
ادارات  شــطرنج  مســابقات 
ــه  ــرکت های تابع ــت  ش حراس
خــود  بــه  را  نیــرو   وزارت 

اختصاص داد
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
فاضــاب  و  آب  شــرکت 
شــطرنج   مســابقات  اصفهــان  اســتان  روســتایی 
ادارات حراســت شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو در 
اســتان اصفهــان بــه میزبانــی شــرکت بــرق منطقــه ای 

اصفهــان  برگــزار شــد.
نماینــده  غریــب زاده،  بهــروز  مســابقات،  ایــن  در 
ــتان  ــتایی اس ــاب روس ــرکت آب و فاض ــته ش شایس
اصفهــان، مقــام اول را کســب کــرد و بــه عنــوان 
ــوری  ــابقات کش ــرای مس ــان ب ــتان اصفه ــده اس نماین

شــطرنج انتخــاب شــد.

 باشگاه اینتر 
خبر اخراج مانچینی را تأیید کرد 

 گروهــی از رســانه های ایتالیایــی یکشنبه شــب از 
پایــان دوران مربیگــری روبرتــو مانچینــی در اینتــر 
خبــر دادنــد کــه صبــح دیــروز باشــگاه اینتــر میــان بــا 
قــرار دادن بیانیــه ای رســمی بــر روی ســایت باشــگاه 

ــر را تأییــد کــرد. ایــن خب
ــان  ــر می ــگاه اینت ــت: باش ــده اس ــه آم ــن بیانی در ای
تأییــد می کنــد کــه بــه همــکاری اش بــا روبرتــو 
مانچینــی پایــان داده و ایــن قطــع همــکاری بــر 
اســاس توافقــی دوجانبــه صــورت گرفتــه اســت. 
ــود  ــی خ ــب قدردان ــت مرات ــل اس ــر، مای ــگاه اینت باش
را از زحماتــی کــه روبرتــو از ســال 2014 تاکنــون بــرای 
ایــن تیــم کشــیده اســت، اعــام کنــد. فصــل گذشــته 
ــا تعطیــات کریســمس صدرنشــین جــدول  تیــم او ت
رده بنــدی ســری A بــود و در پایــان فصــل چهــارم شــد 

ــرد.  ــب ک ــا را کس ــگ اروپ ــهمیه لی و س
ــاه  ــه در 20 م ــدی ک ــا و تعه ــت کاره ــو باب ــا از روبرت م
ــود  ــه می ش ــم. گفت ــکر می کنی ــان داد، تش ــر نش اخی
دلیــل اول قطــع همــکاری اینتــر و مانچینــی اختــاف 
ــاره سیاســت های باشــگاه در حــوزه  نظــر طرفیــن درب
نقل و انتقــاالت بــوده اســت و پــس از آن هــم نارضایتی 
ــنگین  ــت های س ــف و شکس ــج ضعی ــگاه از نتای باش
ــرش. ــای دوســتانه اخی ــزوری در بازی ه ــی نرات متوال
 طبــق گــزارش رســانه های ایتالیایــی، فرانــک دی بوئــر

ــتردام  ــس آمس ــال  آژاک ــم فوتب ــین تی ــرمربی پیش س
ــی  ــرای جانشــینی مانچین ــر ب ــه اینت ــن گزین اصلی تری

اســت. 

همزمان با روز ملی تکریم امامزادگان:  
 همایش بزرگداشت 30 امامزاده 
در استان اصفهان برگزار می شود

معــاون فرهنگی اجتماعــی 
اســتان  اوقــاف  کل  اداره 
حضــور  گفــت:  اصفهــان 
ــیاری از  ــزادگان در بس امام
شــده  موجــب  مناطــق 
در  انحرافــی  فرقه هــای 
مناطــق  مــردم  بیــن 

یادشده جایگاهی نداشته باشند.
ــذاری  ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــری، ب ــام امی  حجت االس
 روز پنجــم ذی القعــده بــه نــام روز ملــی تکریــم 
از  تجلیــل  افــزود:  امامــزادگان   بزرگداشــت  و 
 امامــزادگان در حقیقــت تجلیــل از والیــت پیامبــر 

و تعظیم شعائر دینی است. 
  وی تصریــح کــرد: امامــزادگان در زمــان حیاتشــان 
اهل بیــت)ع(  معــارف  نشــر  و  تحــول   مرکــز 
ــد؛  ــه  ســوی اســام راســتین بودن و محــور حرکــت ب
ــد آســتان مقــدس امامــزادگان  ــه بای در همیــن زمین
بــه کانونــی بــرای گســترش معرفــت و شــناخت 
ــژه  همــه ارزش هــای واالی انســانی و اســامی، به وی
شــیعی تبدیــل شــود؛ در همیــن راســتا بــا توجــه بــه 
جایــگاه ارزشــمند امامــزادگان مقــام معظــم رهبــری 
دســتور دادنــد تــا بقــاع متبرکــه بــه قطــب فرهنگــی 

جامعــه تبدیــل شــوند.
وی گفــت: در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری، ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور 
ــت  ــته اس ــر برداش ــن ام ــق ای ــرای تحق ــی ب گام های
 کــه می تــوان بــه اجــرای طــرح آرامــش بهــاری

نشــاط معنــوی، برگــزاری کاس هــای قرآنــی، ســبک 
زندگــی اســامی و برپایــی خیمه هــای معرفتــی 

اشــاره کــرد.
امیــری ادامــه داد: تربیــت نزدیــک بــه 30 هــزار 
جملــه  از  قرآنــی  کاس هــای  در  قــرآن  حافــظ 
محوریــت  بــا  کــه  اســت  ارزشــمندی  کارهــای 
گرفتــه صــورت  متبرکــه  بقــاع  و   امامــزادگان 

 است.
اوقــاف  کل  اداره  فرهنگی اجتماعــی  معــاون   
ــت  ــه کرام ــا ده ــان ب ــت: همزم ــان گف ــتان اصفه اس
ــا  ــزادگان همایش ه ــت امام ــم و بزرگداش  و روز تکری
و برنامه هــای مختلفــی در ســطح اســتان برگــزار 
همایــش  برگــزاری  بــه  می تــوان  می شــود کــه 
بــا  اســتان  ســطح  در  امامــزاده   30 بزرگداشــت 
ــاره  ــواران اش ــن بزرگ ــناخت ای ــی و ش ــدف معرف  ه

کرد.

  سلسله نشست های فتا 
 با عنوان فضای مجازی 

در ساحت تمدن نوین اسالمی 
ــت های  ــتای سلسله نشس ــامی در راس ــاب اس ــه انق خان
ــاحت  ــازی در س ــای مج ــوان فض ــا عن ــاتی را ب ــا، جلس فت
ــت در  ــن نشس ــد. ای ــزار می کن ــامی برگ ــن اس ــدن نوی تم
ــتای  ــن در راس ــا و همچنی ــت های فت ــه سلسله نشس ادام
ــاب  ــه انق ــوان خان ــل ج ــه نس ــی ب ــش والی ــال بین انتق
ــن نشســت  ــزار می شــود. جدیدتری ــت برگ اســامی و والی
ــازی  ــای مج ــوان فض ــا عن ــا ب ــت های فت از سلسله نشس
ــا حضــور ســیدحمید  ــن اســامی ب ــدن نوی در ســاحت تم
ــا  ــی و ب ــاع مل ــی دانشــگاه دف ــت علم ــم، عضــو هیئ حکی
موضــوع بازیگــران فضــای ســایبری روز چهارشــنبه 20 
مــرداد ســاعت 17 در محــل خانــه انقــاب اســامی و 
والیــت واقــع در خیابــان چهاربــاغ پائیــن برگــزار می شــود.

   حضور خادمان حرم رضوی در چهارباغ 
عباسی اصفهان

 خادمــان حــرم رضــوی همزمــان بــا اجــرای دومیــن هفتــه 
ــان  ــودرو در خیاب ــدون خ ــنبه های ب ــژه سه ش ــرح وی از ط

ــد.  ــدا می کنن ــان حضــور پی ــاغ عباســی اصفه چهارب
پرچــم  و  خادمــان  از  اســتقبال  مراســم  همچنیــن 
دومیــن  در  جــاری  سه شــنبه  رضــوی  حــرم  متبــرک 
در  خــودرو  بــدون  سه شــنبه های  طــرح  از  هفتــه 
خیابــان چهاربــاغ عباســی اصفهــان برگــزار می شــود.

 ایــن مراســم ویــژه کــه بــه مناســبت دهــه کرامــت 
از  می شــود  برگــزار  رضــا)ع(  امــام  میــاد  ســالروز  و 
پیــاده راه  در  سه شــنبه  روز  دقیقــه   30 و   18 ســاعت 
صلــوات  همنوایــی  بــا  و  آغــاز  عباســی  چهاربــاغ 
بــا  دیــدار  خاطره گویــی،  رضــا)ع(،  امــام  خاصــه 
رضــوی  حــرم  مقــدس  پرچــم  از  رونمایــی   مــردم، 

و برنامه های مختلف دیگر ادامه می یابد.

   اختتامیه ششمین جشنواره »کتابخوانی 
رضوی« در چهارمحال و بختیاری  

بختیــاری  و  چهارمحــال  کتابخانه هــای  کل  مدیــر   
کتابخوانــی  جشــنواره  ششــمین  اختتامیــه  گفــت: 
ــزار  ــاری برگ ــال و بختی ــاه در چهارمح ــوی 24 مردادم رض
فراخــوان  افــزود:  خلیل مقــدم  فرهــاد  می شــود. 
مکتــوب  بخــش  در  خردادمــاه  اول  از   جشــنواره 
و آنایــن بــا معرفــی 3 کتــاب بــرای 3 گــروه ســنی کــودک، 
ــت ارســال  ــن مهل ــاز شــد و آخری نوجــوان و بزرگســال آغ
آثــار در بخــش مکتــوب 20 تیرمــاه و در بخــش آنایــن 31 

تیرمــاه بــود.    

با موافقت شرکت هواپیمایی آسمان

 نخستین پرواز شاگردان کی روش 
در راه جام جهانی چارتر شد 

ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل  تی
 16 تاریــخ  در  اســت  قــرار 
شــهریورماه ســال جــاری 
بــرای انجــام دومیــن دیــدار 
ــای  ــری رقابت ه ــود از س خ
جهانــی  جــام  مقدماتــی 
شــهر  در  روســیه   2018
ــی ایــن کشــور  ــه مصــاف تیــم مل شــینیانگ چیــن ب
ــل  ــا قب ــه از مدت ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــرود. ای ب
ــان در  ــر ملی پوش ــا چارت ــی ی ــرواز اختصاص ــث پ بح
ــرار  ــال ق ــیون فوتب ــتور کار فدراس ــفر در دس ــن س ای
داشــت کــه امــروز ســرانجام بــا موافقــت هواپیمایــی 
آســمان پــرواز چارتــر بــه منظــور ســفر بــه چیــن بــرای 
شــاگردان کارلــوس کــی روش محقــق شــد تــا دیگــر از 
ایــن بابــت نگرانــی وجــود نداشــته باشــد. بــر همیــن 
اســاس و پــس از مذاکــرات بیــن محمدرضــا ســاکت 
ــس  ــامیان، رئی ــود اس ــی و محم ــای مل ــر تیم ه مدی
هواپیمایــی  کــه  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 
صنــدوق  ایــن  زیرمجموعه هــای  از  نیــز  آســمان 
ــده  ــل آم ــه عم ــات الزم ب ــود، توافق ــوب می ش  محس
ــر شــرکت  ــرواز چارت ــا پ ــی ب ــا تیــم مل و مقــرر شــد ت
هواپیمایــی آســمان، راهــی کشــور چیــن شــود.پیش از 
ایــن، کشــور چیــن اجــازه خــروج بــه هواپیمــای 

اختصاصی ملی پوشان را صادر کرده است.

 ملوان پشت در ورزشگاه ماند
در حالــی کــه لیــگ دســته اول از نظــر کنفدراســیون فوتبــال 
آســیا حرفــه ای اعــام شــده اســت، هنــوز در برگــزاری 
شــاهد  را  حیرت انگیــزی  مشــکات  لیــگ  مســابقات 
هســتیم. روز گذشــته ملــوان بــرای حضــور در ورزشــگاه 
ــه در را  ــود ک ــس نب ــد و هیچ ک ــگاه مان ــت در ورزش اراک پش
بــرای بازیکنــان و مربیــان ملــوان بــاز کنــد؛ پــس از 10 دقیقــه 
معطلــی تیــم ملــوان پشــت در ورزشــگاه، یکــی از مســئوالن 
بــه ورزشــگاه می آیــد و مشــکل  اراک  آلومینیــوم   تیــم 
بــه  اینکــه  اتفــاق حیرت انگیــز دیگــر  را حــل می کنــد. 
تیــم ملــوان اعــام می شــود کــه تیــم آلومینیــوم اراک 
می خواهــد بــا لبــاس ســفید در میــدان حاضــر شــود 
و مســئوالن تیــم ملــوان هــم مجبــور می شــوند برونــد 
از فروشــگاهی در اراک لبــاس بــرای بازیکنــان بخرنــد. 
 البتــه فروشــنده بــا باشــگاه ملــوان همــکاری می کنــد 
ــوان  ــه مل ــان ب ــزار توم ــتی 32 ه ــی را دس ــای آب و لباس ه

می فروشــد!

 آرژانتین 3 ــــ  ایران 0
سرویس  ورزش

اصغر قلندری
)23/25 ــ 24/26 ــ 18/25 (

داور اول: پاسکوالی از ایتالیا  ــ داور دوم لی یو از چین.
آرژانتیــن: لوســیانو دشــیکو، نیکــوالس برونــو، مارتیــن 
دمیــن  فاکونتوکونتــه،  پوگاخــن،  رامــوس، کریســتین 
ــا  ــس، سباســتین ســوله، برونولیم ــس، خــوزه گونزال گونزال
اســکوئل پاالســیوس، پابلــو کرروالکســی گونزالــس، بازیکــن 

ــرو(  آزاد)لیب
سر مربی: خولیو والسکو.

میــاد  محمــودی،  شــهرام  معــروف،  ســعید  ایــران: 
عبادی پــور، فرهــاد قائمــی، محمــد موســوی، حمــزه زرینــی 
عــادل غامــی، امیــر غفــور، مهــدی مهــدوی، مجتبــی 
مرنــدی  مهــدی  و  شــریفات  مصطفــی  میرزاجان پــور، 

بازیکــن آزاد) لیبــرو(
 سر مربی: رائول لوزانو.

تیــم ملــی والیبــال ایــران پــس از52 ســال انتظــار، افتخــار 
ــن  ــرد و در اولی ــب ک ــک را کس ــای المپی ــور در بازی ه حض
ــه  ــاعت 6 و 5 دقیق ــک، در س ــخ المپی ــود در تاری ــازی خ ب
بامــداد روز دوشــنبه 18 مردادمــاه جــاری، بــه مصــاف تیــم 
ملــی آرژانتیــن رفــت و در 3 ســت متوالــی برابــر شــاگردان 

والســکو تــن بــه شکســت داد.
در ایــن بــازی تیــم ملــی ایــران بــا دو چهــره متفــاوت ظاهــر 
ــق  ــه موف ــک ک ــی المپی ــای انتخاب ــاف بازی ه ــد و برخ ش
شــده بــود تیــم آرژانتیــن را بــا نتایج مشــابه 3 بر2 شکســت 
دهــد، بــه دور از توانمندی هــای واقعــی خــود مغلــوب 
ــن  ــی از بهتری ــه یک ــو کونت ــد. فاکنت ــکو ش ــاگردان والس ش
ــو  ــوت خولی ــه دع ــا ب ــس از مدت ه ــی  پ ــان آرژانتین بازیکن

والســکو در ترکیــب اصلــی تیــم آرژانتیــن قــرار گرفتــه بــود 
ــان  ــر مدافع ــه عرصــه را ب ــازی مقتدران ــک ب ــه ی ــا ارائ ــه ب ک
ــرای  ــود ب ــی ب ــت عامل ــرد و در حقیق ــگ ک ــا تن روی تورم

ــران. ــل تیــم ای ــر 0 ایــن تیــم مقاب پیــروزی 3 ب
تیــم ملــی ایــران بــا ترکیــب یادشــده پــا بــه میــدان گذاشــت 
و از ســت اول نشــان داد کــه تیــم جنگنــده همیشــگی 
 نیســت و بــه رغــم تمرینــات مســتمر و بازی هــای تدارکاتــی
فاقــد آمادگــی جســمی و هماهنگــی تیمــی اســت و 
هــدف دار  ســرویس های  مقابــل  در  اوقــات  بیشــتر   در 
و زهرآگیــن آبی پوشــان آرژانتیــن کارایــی الزم را نــدارد. تیــم 
ــا وی  ــه ســعید معــروف رســاند ت ــران توپ هــای اول را ب ای
ــازی  ــه ب ــور، ب ــان روی ت ــتن مدافع ــرای جاگذاش ــد ب بتوان
ســرعتی روی آورد؛ لــذا بــه ناچــار بــا پاس هــای بلنــد کنــار 
آنتــن خــود بازیکنــان قدرتــی زن را بــه کار گرفــت کــه اغلــب 

بــا دفــاع بلنــد مدافعــان آرژانتیــن مواجــه بودنــد.
بــا ایــن حــال یــاران ملی پــوش مــا  ســت اول را تــا امتیــاز 
8 پابه پــای شــاگردان والســکو پیــش رفتنــد و 12بــر 9 
ــا شــناختی  ــد؛ امــا والســکو ب هــم از حریــف پیشــی گرفتن
ــرد  ــت اســتراحت ک ــا داشــت درخواســت وق ــم م ــه از تی ک
و نقــاط ضعــف و قــوت تیــم مــا را بــه شــاگردانش انتقــال 
داد کــه باعــث شــد بــا تکیــه بــر بــازی زیبــا و قــدرت بــاالی 
کونتــه در زدن آبشــارهای پشــت خــط یــک ســوم، حســاب 
ــه تســاوی کشــیده شــود. در ادامــه نیــز  کار در امتیــاز 13 ب
کــه  پاسورشــان  عالــی  بازی ســازی  روی  آرژانتینی هــا 
ــو  ــا لوزان ــد ت ــو افتادن ــود 20ــــ 17 جل ــم ب ــم ه ــان تی کاپیت
مجبــور بــه درخواســت وقــت اســتراحت شــود و در فرصــت 
ــم  ــن تای ــل آورد. ای ــه عم ــای الزم را ب ــه رهنموده 30 ثانی
ــع ــه موق ــض ب ــا دو تعوی ــد و ب ــع ش ــر واق ــتراحت مؤث  اس

 و آوردن امیــر غفــور و مهــدی مهــدوی بــه جــای محمــودی 
و معــروف،  بــازی دو تیــم در امتیــاز 23 مســاوی شــد؛ امــا 
خطــای عــادل غامــی و جــای خالــی، کــه کونتــه بــه ثمــر 
ــه  ــا حســاب 23/25 ب ــا ســت اول ب رســاند، باعــث شــد ت

ســود تیــم آرژانتیــن بــه پایــان برســد.
ــاف  ــاز اخت ــا 5 امتی ــی زود ب ــن خیل ــت دوم آرژانتی در س
ــا  ــران ب ــم ای ــا تی ــاد؛ ام ــو افت ــر2 جل ــد و 7 ب ــتاز ش پیش
برگشــت بــه بــازی نتیجــه را در امتیــاز 8 برابــر کرد. کســب 2 
امتیــاز پی درپــی شــاگردان والســکو، ســرمربی تیــم والیبــال 
ایــران بــه فکــر تعویــض افتــاد و فرهــاد قائمــی را جایگزیــن 
ــش  ــه حاصل ــر داد ک ــازی را تغیی ــک ب ــرد و تاکتی ــی ک زرین
ــی 21ـ 20  ــود و حت ــاز 15 ب ــاوی در امتی ــه تس ــب نتیج کس

هــم تیــم ایــران پیــش افتــاد؛
ــرویس های  ــا روی س ــاران م ــص ی ــای ناق ــا دریافت ه  ام
ــت اول دو  ــد س ــا مانن ــد ت ــب ش ــا موج ــی آرژانتینی ه عال
تیــم در امتیــاز 23و 24 برابــر شــوند؛ درنهایــت اســپک 
سباســتین ســوله و دفــاع عالــی پوگاخــن آرژانتیــن را فاتــح 

ــرد. ــت دوم ک 24/26 س
ــران  ــم ای ــی تی ــب اصل ــور در ترکی ــر غف ــوم امی ــت س در س
ــه  ــود؛ ب ــا ب ــم م ــری از آن تی ــدا برت ــت و در ابت ــرار گرف ق
ــا  ــم؛ ام ــش افتادی ــن پی ــم آرژانتی ــه 8ــــ5 از تی ــوری ک ط
ــای اول  ــف دریافت ه ــت و ضع ــی نداش ــری دوام ــن برت ای
و نرســیدن تــوپ بــه پاســور باعــث شــد تــا بدتریــن بــازی 
تیــم ملــی کشــورمان بــه نمایــش درآیــد و در نهایــت 25/ 18 
ــل  ــر 0 مقاب ــده باشــیم و باخــت 3 ب ایــن ســت را هــم بازن
شــاگردان والســکو )مربــی پیشــین تیــم ملــی ایــران( را در 

ــرا باشــیم.  ــازی المپیکــی خــود پذی ــن ب اولی

 باخت والیبال ایران به والسکو درالمپیک ریو

ــد از  ــود بع ــت خ ــن صحب ــاری در اولی ــا افتخ رض
ــتقال  ــگاه اس ــت باش ــوان سرپرس ــه عن ــاب ب انتخ
ــابقه  ــال س ــن 25 س ــگاران را داد: م ــخ خبرن پاس

اســتقال  هیئت مدیــره  در  حضــور 
را دارم و آمــده ام تــا تجربیاتــم را در 
اختیــار ایــن باشــگاه قــرار بدهــم.

اســت  بزرگــی  باشــگاه  اســتقال، 
مــن  و  دارد  زیــادی  افتخــارات  و 
باشــگاه کمــک  ایــن  بــه  آمــده ام 
کنــم. امــروز هــم بــه پیشکســوتان 
باشــگاه گفتــم کــه شــما ســرمایه های 

ــواداران  ــت ه ــا حمای ــاءهللا ب ــتید. انش ــی هس اصل
ــه  ــتقال ب ــرای اس ــارم را ب ــتاره چه ــم س می خواهی

ارمغــان بیاوریــم.
ــم.  ــا می کنی ــن باشــگاه را احی ــا کمــک شــما ای   ب
بعدازظهــر جلســه ای بــا کادر فنــی خواهیــم داشــت. 
آینــده خوبــی در انتظــار اســتقال اســت. اســتقال 

ــی  ــاد و خوب ــاگران زی ــی دارد؛ تماش ــتوانه خوب پش
دارد کــه در ایــران و خــارج ایــران، حامــی تیــم 
هســتند. از دیشــب تلفن هــای زیــادی از خــارج 
ــد.  ــت کنن ــه حمای ــتم ک ــور داش از کش
ــتادند  ــام فرس ــه پی ــانی ک ــه کس از هم
ــا  ــم ب ــعی می کنی ــم. س ــکر می کن تش
ــواداران  ــه ه ــت هم ــان رضای عملکردم
را جلــب کنیــم. هــواداران اســتقال 
ــار  ــود و انتظ ــاد ش ــان زی ــد صبرش بای
ــن مســئله  معجــزه نداشــته باشــند. ای
تــا کارهــا  دارد  زمــان  بــه   احتیــاج 
مدیــر  خوشــبختانه  مــن  ببریــم.  پیــش  را 
ــاخت های  ــد زیرس ــودم. بای ــی ب ــی و فوتبال اجرای
فعالیــت  بــرای  را  زمینــه  و  درســت  را  باشــگاه 
پیشکســوتان و زبده هــا فراهــم کنیــم. اآلن کــه 
خوشــحال داشــتم،  جلســه  پیشکســوتان   بــا 

 بودند. 

25 سال سابقه حضور در فوتبال دارم

افتخاری: ستاره چهارم استقالل در راه است

رئیــس اداره تبلیغــات اســامی آران و بیــدگل گفــت: 
بازشناســی  بــرای  مناســبی  فرصــت  دهــه کرامــت، 
و  زنــان  ایرانیاســامی  اصیــل  هویــت  تقویــت  و 
بــا  مــردان  ســمیع هللا  است.حجت االســام  دختــران 

اشــاره بــه اینکــه دهــه کرامــت، دهــه 
امامــت  و  رســالت  فرهنــگ   توســعه 
ــت اســت،  ــا والی ــد امــت ب ــم پیون و تحکی
گفــت: جشــن های دهــه کرامــت، فرصــت 
ــگ  ــیره و فرهن ــن س ــرای تبیی ــبی ب مناس
ــی  ــج ســبک زندگ ــت)ع( و  تروی ــل بی اه
ــاره  ــا اش ــت.وی ب ــه اس ــامی در جامع اس
هجمــه  بیشــترین  امــروز  اینکــه  بــه 
فرهنگــی،  مســائل  حــوزه  در  دشــمن 

به ویــژه حجــاب و عفــاف اســت، خاطرنشــان کــرد: 
دشــمن بــا ابزارهــای مختلــف از جملــه شــبکه های 
ــان و  ــل زن ــت اصی ــا هوی ــد ت ــاش می کن ــواره ای ت ماه
ــت  ــه کرام ــد. ده ــوه ده ــون جل ــی را دگرگ ــران ایران  دخت
تقویــت  و  بازشناســی  بــرای  فرصــت  بهتریــن 

اســت. ایرانی اســامی  اصیــل  هویــت  ایــن 
اســامی  زنــان  نقــش  مــردان،   حجت االســام 
را در پیشــبرد اهــداف متعالــی و انسان ســاز جوامــع 
ــق  ــه تحق ــزود: الزم ــت و اف ــر دانس ــیار مؤث ــری بس بش
ــکام  ــای اح ــر مبن ــی ب ــه دین جامع
زنــان  الگوگیــری  نــاب،  اســام 
جامعــه از بانــوان نمونــه اســام، 
به ویــژه حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 
و  راه  و فاطمــه معصومــه)س( و 

ــت. ــی آن هاس ــم زندگ رس
ــر اینکــه جشــن ها  ــد ب ــا تأکی وی ب
بایــد  مذهبــی  عزاداری هــای  و 
ــود  ــزار ش ــی برگ ــورت مردم ــه ص ب
فرهنگــی  حــوزه  در  مردم نهــاد  تشــکل های   افــزود: 
برنامه هــای  بــا  فرصــت،  ایــن  در  بایــد  دینــی  و 
مســتحکم  پیونــد  تقویــت   بــرای  محتوامحــور، 
اطهــار)ع(  ائمــه  قــرآن،  بــا  نوجوانــان  و   جوانــان 

و تبیین فرهنگ قرآنی و اسامی تاش کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل 

دهه کرامت، دهه تحکیم پیوند است
ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
دوســتداران  گفــت:  اصفهــان  اســتان   دســتی 
معتقدنــد کــه  فرهنگــی  میــراث  و کارشناســان 

ــی  ــل عباس ــه روی هت ــع روب مجتم
و  اســت  تاریخــی  ســایت  یــک 
بــرای تغییــر آن، قطعــا شــورای 
ــد در ایــن خصــوص نظــر  ــی بای فن

ــد. بده
درخصــوص  الهیــاری  فریــدون 
ســاختن هتــل در مقابــل هتــل 
عباســی اظهــار کــرد: ســاختن هتــل 

در ایــن مــکان، نیازمنــد موافقــت نهادهــای ذی ربــط 
اســت و هنــوز هیــچ درخواســتی مبنــی بــر چنیــن 
ــی  ــراث فرهنگ ــه اداره کل می ــازی ب ــاخت و س س

ــت. ــده اس ــاع نش ارج
میــراث  و کارشناســان  دوســتداران  افــزود:  وی 

یــک  مــکان  ایــن  کــه  معتقدنــد  فرهنگــی 
شــورای  قطعــا  و  اســت  تاریخــی  ســایت 
دهــد؛  نظــر  آن  خصــوص  در  بایــد   فنــی 
ــاری  ــر معم ــا از نظ ــه اینج ــرا ک چ

ــت. ــم اس ــیار مه بس
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اصفهان 
ــه اقــدام عمرانــی در  گفــت: هرگون
ســایت مدنظــر مخصوصــا در ایــن 
مکانــی کــه در حــوزه دولتخانــه 
ــد مجــوز   صفــوی قــرار دارد، نیازمن

است.
عباســی  چهاربــاغ  داد:  ادامــه   الهیــاری 
و مدرســه چهاربــاغ و خــود هتــل عباســی ســه بنــای 
ارزشــمند نزدیــک ایــن مــکان اســت و قطعــا بــدون 
ــد  ــورت نخواه ــی ص ــی اقدام ــراث فرهنگ ــر می  نظ

گرفت.

ــگار ورزشــی خبرگــزاری تســنیم، کیــوان  ــه گــزارش خبرن ب
ــورمان در  ــان کش ــال جوان ــم هندب ــرمربی تی ــی، س صادق
نشســت خبــری فدراســیون هندبــال درخصــوص عملکــرد 

تیم جوانان کشــورمان در مســابقات آســیایی 
اظهــار داشــت: از روز اول بارهــا بــه مهــدوی 
گفتــم کــه تیــم پایــه ضعیــف اســت و آن هــا 
ــتند.  ــد نیس ــم بل ــاس ه ــوت و پ ــی ش حت
ــن  ــد و ای ــران بودن ــای ای ــا بهترین ه این ه
بازیکنــان کاملــی  نمی شــود کــه  دلیــل 
ــری  ــد کامل ت ــد دی ــزود: بای ــند. وی اف باش
ــیم  ــته باش ــه داش ــان پای ــه مربی ــبت ب  نس

و الزم اســت تــا بــرای آن هــا کاس هــای مربیگــری برگــزار 
ــزام   ــف اع ــورهای مختل ــه کش ــا ب ــراه تیم ه ــا را هم و آن ه
کنیــم و در دوره هــای بین المللــی شــرکت کننــد. پایــه 
هندبــال مــا ضعیــف اســت و بایــد نــگاه متفاوتــی بــه آن 
داشــته باشــیم. ســرمربی تیــم هندبــال جوانــان کشــورمان 
تصریــح کــرد: یــک ســال در ایــن تیــم کار کــردم؛ امــا بایــد 

ــتیم  ــام نداش ــی ش ــب ها حت ــی از ش ــه در بعض ــم ک  بگوی
و ناهارهــای مناســبی نیــز نمی خوردیــم و تغذیــه تیــم بــد 
بــود. تنهــا در 2، 3 مــاه آخــر شــرایط بهتــر شــد. مــا در دو 
ســال گذشــته هیــچ مســابقه ای بــا تیم هــای 
آســیایی نداشــتیم؛ در حالــی کــه آن هــا 
ــد  ــرده بودن ــه ک ــدی را اضاف ــان جدی بازیکن
ــرات  ــدند. تغیی ــر ش ــاوت ظاه ــیار متف و بس
در تیــم عربســتان حتــی ژاپنی هــا را هــم 
ــخ  ــان در پاس ــی در پای ــرد. صادق ــوکه ک ش
بــه ســؤال خبرنــگار تســنیم درخصــوص 
ــال  سرنوشــت تیــم اســتقال در لیــگ هندب
ــن باشــگاه ــس از اســتعفای افشــارزاده از سرپرســت ای  پ

ــودم  ــیده ب ــق رس ــه تواف ــتقال ب ــئوالن اس ــا مس ــت: ب  گف
و قــرار بــود ســرمربی تیــم هندبــال اســتقال باشــم؛ امــا در 
حــال حاضــر سرپرســت ایــن باشــگاه تغییــر کــرده و حتــی 
ــا  ــه ی ــا ن ــت ی ــد داش ــم خواهن ــال تی ــم در هندب نمی دانی

اینکــه چــه کســی ســرمربی ایــن تیــم خواهــد شــد.

با مسئوالن قبلی استقالل به توافق رسیده بودم سرمربی آن ها شوم

تیم ما، بعضی شب ها شام هم نداشت

   اســتاندار اصفهــان گفــت: در ســایه فعالیت هــا 
و توجهــات دولــت تدبیــر و امیــد، صنعــت گردشــگری 
ــده  ــدی فزاین ــه و از رش ــق یافت ــتان رون ــن اس در ای
ــه توســعه  ــم ب ــت یازده برخــوردار شــده اســت. دول
ــی  ــعه فرهنگ ــرد توس ــا رویک ــگری ب ــت گردش  صنع

و اقتصادی کشور توجه کامل دارد.
ــاره  ــا اش ــا ب ــا ایرن ــو ب ــور در گفت وگ ــول زرگرپ  رس
ــای اعام شــده در ســه  ــر اســاس آماره ــه ب ــه اینک ب
ســال گذشــته، اســتان اصفهــان میزبــان گردشــگران 
ــزود:  ــت، اف ــوده اس ــان ب ــور جه ــی از 86 کش خارج
آمــار گردشــگران خارجــی اصفهــان از 110 هــزار نفــر در 
ســال 91 بــه 180 هــزار نفــر در ســال 92 رســیده کــه 
ایــن آمــار در 93 بــه 250 هــزار نفــر و در ســال 94 بــه 
ــن  ــت. همچنی ــش یاف ــر افزای ــزار نف ــش از 300 ه بی
ــر 12  ــغ ب ظرفیــت اقامتــی اســتان در ســال 92 از بال
هــزار تخــت بــه 16 هــزار تخــت در ســال 94 افزایــش 
یافــت کــه قــرار اســت ایــن ظرفیــت در ســال 95 بــه 

20 هــزار تخــت افزایــش یابــد.
 بــه گفتــه اســتاندار اصفهــان، توســعه کمــی و کیفــی 
خدمــات فــرودگاه اصفهــان، راه انــدازی دو خــط 
ــه  ــروازی ب ــات پ ــه خدم ــهیل ارائ ــرای تس ــی ب هوای
گردشــگران و طــرح توســعه قطــار سریع الســیر 
اصفهــان - تهــران، از برنامه هــای صورت گرفتــه در 
راســتای تقویــت صنعــت گردشــگری اســتان اســت.

وی بــا اشــاره بــه حمایــت از بخــش خصوصــی 
در ســاخت هتــل گفــت: بــا حمایــت از بخــش 
خصوصــی، مجــوز ســاخت 30 هتــل شــامل 3 هتــل 
ــا درجــات  ــل ب ــل 4 ســتاره و 11 هت 5 ســتاره، 4 هت
ــن  ــان صــادر شــده اســت. همچنی متوســط در اصفه
یک هــزار خانــه تاریخــی ســتاره دار در اصفهــان وجــود 
دارد کــه قســمت بــزرگ آن قابــل بازســازی و تبدیــل 

ــت. ــه مهمانسراهاس ب

اســتاندار افــزود: اســتان اصفهــان بــا تمــام ظرفیــت 
در  اداره گردشــگری   4 دارای  فقــط  گردشــگری، 
ــرای ســال جــاری مجــوز 12  شهرستان هاســت کــه ب

ــت. ــده اس ــذ ش ــتان اخ ــگری در اس ــگاه گردش پای
 وی احــداث مــوزه بــزرگ اصفهــان را بــه عنــوان 
اثــری فاخــر و ارزشــمند از اقدامــات دولــت یازدهــم 
برشــمرد و گفــت: احــداث ایــن مــوزه، یکــی از 
ــان  ــدان اصفه ــوزه داران و هنرمن ــی م ــات اصل مطالب

ــد  ــت چن ــس از گذش ــبختانه پ ــت. خوش ــوده اس ب
ســال مــکان مــوزه خریــداری و شــورای راهبــردی آن 
انتخــاب شــده اســت. اســتاندار اصفهــان افــزود: در 
ــدان  طراحــی ســازه های ایــن مــوزه از نظــرات هنرمن
ــر  ــأن هن ــوزه ای در ش ــا م ــود ت ــتفاده می ش ــز اس نی
اصفهــان ایجــاد شــود. هفتــه آینــده شــاهد مراســم 
انتقــال ســند مــوزه بــزرگ اصفهــان و بانــک ملــی بــه 

ــود. ــم ب ــازی خواهی اداره کل راه و شهرس
زرگرپــور تشــکیل اولیــن شــورای هم اندیشــی هنــر در 
ایــن اســتان را یکــی از دســتاوردهای دولــت یازدهــم 
در بخــش فرهنگــی عنــوان کــرد و گفــت: هنرمنــدان 
در قالــب ایــن شــورا می تواننــد بــرای فعالیــت خــود 

همفکــری کننــد.
ــهرک  ــرح ش ــداث ط ــری اح ــه پیگی ــن ب وی همچنی
ــداث  ــر اح ــت: اگ ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــر در اس هن
ایــن شــهرک بــه مرحلــه اجــرا برســد، مرکــزی 
بــرای جــذب توریســت داخلــی و خارجــی در اســتان 
ــه  ــی س ــد: در ط ــادآور ش ــور ی ــر پ ــد. زرگ ــد ش خواه
ســال اخیــر، حجــم بازســازی و احیــای بناهــای 

ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزای ــا 3 براب ــان ت اصفه
وی گفــت: در جریــان ســفر رئیس جمهــوری بــه 
اصفهــان، ســالی 20 میلیــارد تومــان بــرای بازســازی 
بناهــای تاریخــی اختصــاص یافــت تــا آثــار بــه 

ــود. ــازی ش ــا و بازس ــتمر احی ــورت مس ص

استاندار اصفهان:

 حجم بازسازی بناهای تاریخی3 برابر شد

به دنبال انتشار خبری مبنی بر تغییر کاربری مجتمع عباسی

الهیاری: هر اقدامی در حوزه دولتخانه صفوی، نیازمند مجوز است
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های نسل فردا و اصفهان 
امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
 ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف   ، رسید  اخذ  از  پس  و 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند  صورت 

مالکیت صادر خواهد شد .
شهربانو   95/04/08 مورخ   139560302007001987 شماره  رای   -  1
خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  آبادی  حسین  حاجیان 
به مساحت 163.35 مترمربع پالک شماره 9 اصلی واقع در جولرستان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فرج 

اله محمدی جولرستانی.
2 - رای شماره 139560302007001992 مورخ 95/04/09 منوچهر سهرابی 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  یوسف  فرزند  بجگردی 
 9 بخش  بجگرد  در  واقع  اصلی   439 شماره  پالک  مترمربع   377.64
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یعقوب سهرابی.
3 - رای شماره 139560302007001993 مورخ 95/04/09 عباس نظری 
 186.01 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  احمدرضا  فرزند 
مترمربع پالک شماره 496 اصلی واقع در جوچی بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی امیر شیروانی.
اسماعیل   95/04/09 مورخ   139560302007001994 شماره  رای   -  4
مغازه  باب  دو  ششدانگ  به  نسبت  نصراله  فرزند  کرافشانی  شکرگذار 
واقع در کرافشان  90.16 مترمربع پالک شماره 538 اصلی  به مساحت 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله 

شکرگذار.
5 - رای شماره 139560302007001998 مورخ 95/04/09 بهرام رحیمی 
تمندگانی فرزند عبدالخالق نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ثبت   9 بخش  پاوا  در  واقع  اصلی   497 پالک شماره  مترمربع   216.35

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالقاسم وزیری.
نصر  علی   95/04/09 مورخ   139560302007001999 شماره  رای   -  6
اصفهانی فرزند رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 288.42 مترمربع پالک شماره 229 فرعی از یک اصلی 
مالک رسمی  متقاضی خود  اصفهان که  ثبت   9 کارالدان بخش  در  واقع 

است.
نصر  زهرا   95/04/09 مورخ   139560302007002000 شماره  رای   –  7
یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  فرزند حسین  اصفهانی 
خانه به مساحت 288.42 مترمربع پالک شماره 229 فرعی از یک اصلی 
مالک رسمی  متقاضی خود  اصفهان که  ثبت   9 کارالدان بخش  در  واقع 

است.
95/04/10 محترم رهنما  8 - رای شماره 139560302007002003 مورخ 
فالورجانی فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
161.24 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان رهنما.
9 - رای شماره 139560302007002007 مورخ 95/04/10 قدرت اله حاج 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  نرگانی  ابوالحسنی 
اکبرآباد  در  واقع  اصلی   701 شماره  پالک  مترمربع   356.18 مساحت 
نرگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

اکبر مرتضوی.
10 - رای شماره 139560302007002008 مورخ 95/04/10 احمد سلیمانی 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  سید  فرزند  گشنیزجانی 
واقع  اصلی   23 از  فرعی   183 پالک شماره  مترمربع   204.68 مساحت 
در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی نعمت اله اکبری یزدآبادی.
11 - رای شماره 139560302007002017 مورخ 95/04/12 محمد کریمی 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عباسعلی  فرزند  سهلوانی 
164.65 مترمربع پالک شماره 41 اصلی واقع در سهلوان بخش 9 ثبت 
باقریان  از مالک رسمی محمدعلی  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع 

سهلوانی.
12 - رای شماره 139560302007002019 مورخ 95/04/12 غالمرضا زارع 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسن  فرزند  کلیشادی 
332.27 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
13 – رای شماره 139560302007002031 مورخ 95/04/13 خیبر فوالدی 
ده چشمه فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
212.35 مترمربع پالک شماره 3 فرعی از 407 اصلی واقع در گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
احمدرضا   95/04/14 مورخ   139560302007002048 شماره  رای   -  14
باقریان سهلوانی فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
293.47 مترمربع پالک شماره 41 اصلی واقع در سهلوان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی باقریان.
تقی  محمد   95/04/21 مورخ   139560302007002109 شماره  رای   -  15
ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  یداله  فرزند  فالورجانی  شجاع 
به مساحت 247.22 مترمربع پالک شماره  نیمه تمام  تجاری مسکونی 
15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک 

رسمی است.
خانم    آقا/   1395/4/21 مورخ  شماره139560302007002111  رای   -16
مراد قاسمی اردالی فرزندغالمعلی     نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
از   437اصلی   فرعی  پالک   از  مربع قسمتی  متر   216.86 مساحت   
غالمعلی  مرحوم  اوليه  مالك  اصفهان   ثبت  نه  بخش  اردال  در   واقع 

قاسمی اردالی
17- رای شماره  1395603020070001573 مورخ 1395/3/11 آقا/ خانم 
ششدانگ  به  نسبت  رضاقلی     فرزند  مهرنجانی    قلعه  نوروزی  اکبر 
از    از پالک  فرعی  متر مربع قسمتی  به مساحت   315.87  یکبابخانه 
اوليه  خود  ثبت اصفهان  مالك  نه  واقع درمهرنجان بخش  397اصلی  

متقاضی  است 
آقا/ خانم   1395/3/11 13956030200700 مورخ  18- رای شماره 1579 
از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  عباسعلی    فرزند   چاوشی    زارع  رحیم 
پالک   از  قسمتی  مربع  متر   191.30 مساحت    به  یکبابخانه  ششدانگ 
نه ثبت اصفهان  مالك  از1   اصلی  واقع در کارالدان بخش  662فرعی 

اوليه  خود متقاضی است 
آقا/ خانم    1395/3/11 13956030200700 مورخ  19- رای شماره 1578 
از  مشاع  به4دانگ  نسبت  محمدعلی     فرزند  اصفهانی   نصر  نرجس 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  191.30  متر مربع قسمتی از پالک 662 
فرعی از1   اصلی  واقع درکارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  

خود متقاضیه است
خانم   آقا/   1395/3/20 مورخ   139560302007001831 شماره  رای   -20
امراله رضایی کلیشادی  فرزندنعمت اله     نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
19اصلی   از    از پالک  فرعی  به مساحت 146.84   متر مربع قسمتی 
جعفری  محمد  اوليه   مالك  اصفهان   ثبت  نه  بخش  در  کلیشاد  واقع 

کلیشادی
خانم   آقا/   1395/3/11 مورخ   139560302007001570 رای شماره    -21
ششدانگ  به  نسبت  غریبعلی    فرزند   محمدی کرافشانی   مصطفی 
از    فرعی  پالک   از  قسمتی  مربع  متر    152.52 مساحت   به  یکبابخانه 
525اصلی  واقع در  پیربکران بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مونس 

خیری 
آقا/   1395/2/22 مورخ   139560302007001163 شماره   رای   -22
خانم   اکرم اکبری کلیشادی فرزند حسن    نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت  74.11  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   اصلی  

19واقع در کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  حسن اکبری
23- رای شماره  139560302007000824 مورخ 1395/2/11 آقا/ خانم   
بتول کیانی فالورجانی فرزند  قاسمعلی   نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت   228.10 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 15  اصلی  واقع 

در  فالورجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  رمضان رهنما
آقا/ خانم   1395/2/9 مورخ   139560302007000 رای شماره 795   -24
مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  فرزند کریم     دستجردی    وحید  صمد 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 160   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی 
از 667  اصلی  واقع در  بلوار شفق اصفهان بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه  صمد وحید
25- رای شماره  139560302007002281 مورخ 1395/4/28 آقا/ خانم   
به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  هاشم    سید  فرزند   میرلوحی  میترا 
مساحت   124.90 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از413  اصلی  واقع 
اله  اوليه  غالم عباس  نه ثبت اصفهان  مالك  بلندی بخش  در  ششدر 

دادیان
خانم    آقا/   1395/2/9 مورخ   139560302007000796 شماره   رای   -26
مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمدباقر     فرزند  درچه  شریفیان  اقدس 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  160  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی 
از  667 اصلی  واقع در بلوارشفق اصفهان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه اقدس شریفیان 
27- رای شماره  139560302007002107 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم 
از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  علی     محمد  فرزند  رحیمی    غالمعلی 
از  مربع قسمتی  متر   1020.60 به مساحت    تعمیرگاه  یکباب  ششدانگ 
پالک6  فرعی از  6 اصلی  واقع در کرسگان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه  علی اکبر رضایی
آقا/ خانم   28- رای شماره  139560302007002106 مورخ 1395/4/21 
دانگ مشاع  دو  به  نسبت  اله     فرزند سیف  ناژوانی   دهقانی  حسین 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  1020.60  متر مربع قسمتی از پالک 6 
فرعی از 6  اصلی  واقع در کرسگان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

علی اکبر رضایی
29- رای شماره  139560302007002131 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم  
غالمرضا کاظمی سهلوانی  فرزند   محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
41اصلی   از    فرعی  پالک   از  قسمتی  مربع  متر   157.98 به مساحت  
واقع در سهلوان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مرحوم عبدالکریم 

کاظمی سهلوانی
آقا/ خانم    1395/4/21 139560302007002151 مورخ  30- رای شماره  
به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  اله  روح  فرزند     طاهری   مرضیه 
مساحت  178.95  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 19  اصلی  واقع 

در  جعفراباد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مرضیه طاهری
آقا/ خانم  31- رای شماره  139560302007002131 مورخ 1395/4/21 
به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  فرزند   مهرعلی   قنبری    محمدعلی 
مساحت 179.63   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 19  اصلی  واقع 
در جعفراباد فالورجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  شکراله مرادی 

کلیشادی
32- رای شماره  139560302007002145 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم   
حسن اکبری کلگانی فرزند  رمضانعلی   نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت   283.83 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از538   اصلی  
واقع در کرافشان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  رمضانعلی نظری 

کلگانی 
آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002137 شماره   رای   -33
خانم   مرتضی نصر ازادانی فرزند  کاظم   نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
از    پالک  633و639فرعی  از  مربع قسمتی  متر    266.16 به مساحت  
خود  اوليه   مالك  اصفهان   ثبت  نه  بخش  کارالدان   در  واقع  1اصلی  

متقاضی
آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002153 شماره   رای   -34
یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  اسداله   فرزند    خانم  محمدموسیانی  
به مساحت  246.63  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 14  اصلی  
واقع در  موسیان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مرحوم اسناعیل 

قلعه موسیانی
35- رای شماره  139560302007002138 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم  
عباس هاشمی حسین ابادی  فرزند  حسین   نسبت به3دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت  746.93  متر مربع قسمتی از پالک  
فرعی از 19و14  اصلی  واقع در  کلیشاد و موسیان بخش نه ثبت اصفهان  

مالك اوليه امیر آقا صادقی و مصطفی فاضلی
36- رای شماره  139560302007002139 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم   
صدیقه درباغی لنبانی فرزند  نعمت اله   نسبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت  746.93  متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از 19و14  اصلی  واقع در  کلیشاد و موسیان بخش نه ثبت اصفهان  
مالك اوليه امیر آقا صادقی و مصطفی فاضلی 

37- رای شماره  139560302007002129 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم  
به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمد    فرزند   الدین   تاج  فرشته 
مساحت  160  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از  667 اصلی  واقع 
دربلوار شفق اصفهان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی 

می باشد
38- رای شماره  139560302007002108 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم  
اکبرشیرانی  فرزند  حسین   نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
از  تعمیرگاه  به مساحت   1020.60 متر مربع قسمتی از پالک  6فرعی 
اوليه  علی  نه ثبت اصفهان  مالك  6  اصلی  واقع در کرسگان  بخش 

اکبر رضایی
39- رای شماره  139560302007002105 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم 
ششدانگ  به  نسبت  محمدعلی    فرزند   دستنایی    عزیزی  مهدی 
از  فرعی  پالک   از  قسمتی  مربع  متر    241.60 مساحت   به  یکبابخانه 
45  اصلی  واقع در آبنیل  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مرحوم 

نصراله عزیزی
آقا/ خانم     1395/4/21 40- رای شماره  139560302007002103 مورخ 
طال بس احمدی بابادی فرزند   شاهمراد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت   195.44 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 434  اصلی  

واقع در کارویه  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مظاهر صادقی
41- رای شماره  139560302007002217 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم  
دانگ  سه  به  نسبت  اصغر    فرزند   قهدریجانی   رضازاده  رحیم  محمد 
مشاع از   ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  39.03  متر مربع قسمتی 
از پالک 382 فرعی از387   اصلی  واقع در  قهدریجان بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه  سیدناصر و سید هاشم هاشمی 
42- رای شماره  139560302007002219 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم  
منصورکریمی برام  فرزند     نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
در   واقع  اصلی     19 از  فرعی  پالک   از  قسمتی  مربع  متر     307.80

جعفراباد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  حسن اکبری کلیشادی 
43- رای شماره  139560302007002223 مورخ 1395/4/24 آقا/ خانم  
محمود زمانی ابنیلی  فرزند  صفرعلی   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت   230.68 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   اصلی  45واقع 

در  ابنیل بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  عباس زمانی ابنیلی
44- رای شماره  139560302007002148 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم   
به  مغازه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  عباس     فرزند  اله کرمی  رحمت 
مساحت  40  متر مربع قسمتی از پالک  25فرعی از  667 اصلی  واقع 
در بلوار شفق اصفهان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی
45- رای شماره  139560302007002134 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم  
زهرا کیانی فالورجانی  فرزند     عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 166.40   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 15  اصلی  واقع 

در فالورجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  کریم کیانی 
آقا/   1394/9/30 مورخ   139560302007012064 رای شماره    -46
خانم  قدرت اله لکی سهلوانی  فرزندمهدیقلی     نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  430.30  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی 
اوليه   نه ثبت اصفهان  مالك  از   46اصلی  واقع در  دستنا بخش 

مهدقلی لکی
 1395/4/22 مورخ   139560302007002166 شماره   رای   -47
آقا/ خانم   بهرام هادیان قهدریجانی فرزند    نعمت اله نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172.29   متر مربع قسمتی از پالک  
اصفهان   ثبت  نه  درقهدریجان   بخش  واقع  386اصلی   از    فرعی 

مالك اوليه  نصراله هادیان قهدریجانی
 1395/4/21 مورخ   139560302007002130 شماره   رای   -48
به ششدانگ  نسبت  اسکندر   فرزند    آقا/ خانم  محمدمرادامانی  
از پالک  فرعی  114.70   متر مربع قسمتی  به مساحت  یکبابخانه 
از15   اصلی  واقع درفالورجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  

رمضان رهنما فالورجانی
آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002142 شماره   رای   -49
به ششدانگ  نسبت  روشنی شهرضا   فرزند  محمود    خانم مجید 
یکبابخانه به مساحت   157.80 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از  
24 اصلی  واقع در شهرابریشم  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  

محمد باقری
آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002141 شماره   رای   -50
به  نسبت  اله      فتح  فرزندسید  مرتضوی  سیدرسول  خانم    
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  191.61  متر مربع قسمتی از پالک  
87فرعی از   23اصلی  واقع در حسن اباد  بخش نه ثبت اصفهان  

مالك اوليه  خود متقاضی است 
آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002147 شماره   رای   -51
خانم  ذبیح اله زمانی  فرزند     محمد حسین نسبت به ششدانگ 
فرعی  از پالک   مربع قسمتی  متر    118.90 به مساحت   یکبابخانه 
از   5اصلی  واقع در  منصوراباد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

احمد میرزا مسعود  
آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002110 شماره   رای   -52
خانم   شعبانعلی بکرانی باالنی فرزند   عباسعلی  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه و مغازه متصله به مساحت   177.58 متر مربع قسمتی 
از پالک  163فرعی از 526  اصلی  واقع در پیربکران  بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه  مصطفی بکرانی
آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002104 شماره   رای   -53
به ششدانگ  نسبت  فرزند سید سکندر     موسوی  قزبس  خانم   
فرعی  پالک   از  قسمتی  مربع  متر   151.01 مساحت    به  یکبابخانه 
از   413اصلی  واقع در  ششدر بلندی بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه  عبدالرضا رهنما
آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002102 شماره   رای   -54
ششدانگ  به  نسبت  فرزندمرتضی      باالنی   اکبربکرانی  خانم  
یکباب ساختمان  به مساحت   247.60 متر مربع قسمتی از پالک  
ثبت  نه  بخش  درپیربکران    واقع  اصلی    526 از   و168165فرعی 

اصفهان  مالك اوليه  رمضانعلی بکرانی 
آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002101 شماره   رای   -55
به  نسبت  فتحعلی     فرزند  ریاخونی  عباسی  سعیداله  خانم   
از  مربع قسمتی  متر    579.90 به مساحت   انبار  یکباب  ششدانگ 
پالک  فرعی از  44 اصلی  واقع در ریاخون  بخش نه ثبت اصفهان  

مالك اوليه  فتحعلی عباسی
آقا/   1395/5/7 مورخ   139560302007002466 شماره   رای   -56
به  نسبت  اله      فتح  فرزندسید  عباسی    پور  جهانگیر  خانمسید 
از پالک22  به مساحت144 متر مربع قسمتی  یکبابخانه  ششدانگ 
نه ثبت اصفهان   بلوار شفق   بخش  از   667اصلی  واقع در  فرعی 

مالك اوليه  خود متقاضی است
آقا/  مورخ 1395/5/7   139560302007002464 رای شماره    -57
به  نسبت  رضاقلی    فرزند  قهدریجانی    زاده   عبداله حمزه  خانم  
از  قسمتی  مربع  متر    230.45 مساحت   به  یکبابخانه  ششدانگ 
پالک 444 فرعی از 385 اصلی  واقع در قهدریجان  بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی می باشد
آقا/  58- رای شماره  139560302007002133 مورخ 1395/4/21 
خانم عبدالرضا عبادی    فرزندمهدی نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت   180.09 متر مربع قسمتی از پالک 339 فرعی از 386  
اصلی  واقع در قهدریجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود 

متقاضی می باشد 
آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002136 شماره   رای   -59
خانم حسن حسن پور   فرزند اصغر  نسبت به چهار دانگ مشاع از  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  263.02 متر مربع قسمتی از پالک 
اصفهان   ثبت  نه  درکارالدان   بخش  واقع  1اصلی   از    فرعی   657

مالك اوليه  خود متقاضی می باشد 
آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002135 شماره   رای   -60
خانم  مهری نصر اصفهانی   فرزندعباس نسبت به دو  دانگ مشاع از  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  263.02 متر مربع قسمتی از پالک 
اصفهان   ثبت  نه  درکارالدان   بخش  واقع  1اصلی   از    فرعی   657

مالك اوليه  خود متقاضی می باشد
61- رای شماره  139560302007013758 مورخ 1394/12/15 آقا/ 
به  نسبت  رضا   میرزا  فرزند  سودرجانی     یزدی  اله  سیف  خانم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت    157.40متر مربع قسمتی از پالک 
اصفهان   ثبت  نه  بخش  در  سودرجان  واقع  اصلی    21 از   فرعی   7

مالك اوليه  میرزا رحیم یزدی 
آقا/   1395/5/4 مورخ   139560302007002423 شماره   رای   -62
خانم صاحب جان پور محمدگل سفیدی   فرزند   سید برفی نسبت 
از  قسمتی  مربع  متر   144 مساحت    به  یکبابخانه  ششدانگ  به 
پالک22  فرعی از 667  اصلی  واقع در بلوار شفق   بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه خود متقاضیه می باشد  
 1395/05/06 مورخ   139560302007002452 شماره   رای   -63
نسبت  فرزندمحمود     باغوحوشی   محمدی   حمید  خانم    آقا/ 
قسمتی  مربع  متر    182.53 مساحت   به  یکبابخانه  ششدانگ  به 
از پالک  فرعی از430   اصلی  واقع در  مینادشت  بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه  محمدعلی محمدی 
64- رای شماره  139560302007002461 مورخ 1395/05/06 آقا/ 
ششدانگ  به  نسبت  جمعه  فرزند  برام     محمودی  عباس  خانم 
یکبابخانه به مساحت316.90  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 
اوليه  ثبت اصفهان  مالك  نه  آباد بخش  واقع در جعفر  19  اصلی  

مرتضی دهقان
65- رای شماره  139560302007002331 مورخ 1395/4/30 آقا/ 
خانم عبداله رحیمی باغوحوشی  فرزند  احمد   نسبت به ششدانگ 
از   فرعی  پالک   از  قسمتی  مربع  257متر  مساحت  به  یکبابخانه 
430 اصلی  واقع درمینادشت  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

اسفندیاررحیمی 
آقا/   1395/05/10 مورخ   139560302007002500 شماره   رای   -66
خانم روح اله مصطفایی نجف آبادی    فرزند قاسمعلی   نسبت به 
ششدانگ یکباب مرغداری به مساحت 4657.50 متر مربع قسمتی 
از پالک 1 فرعی از12 اصلی  واقع دروالشان  بخش نه ثبت اصفهان  

مالك اوليه  محمد صادق امینی 
67- رای شماره  139560302007002458 مورخ 1395/05/06 آقا/ 
خانم مصطفی مرادی قهدریجانی   فرزندمحمود نسبت به ششدانگ 
پالک813   از  قسمتی  مربع  متر    290.30 مساحت   به  یکبابخانه 
فرعی از385   اصلی  واقع درقهدریجان    بخش نه ثبت اصفهان  

مالك اوليه نوروزعلی نقی زاده
68- رای شماره  139560302007002459 مورخ 1395/05/06 آقا/ 
به سه  ابریشمی    فرزندمصطفی  نسبت  باغ  باقری  خانم علیرضا 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام  به مساحت  149.67  
متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 24  اصلی  واقع درباغ ابریشم   

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه اسداله صادقی 
69- رای شماره  139560302007002422 مورخ 1395/05/04 آقا/ 
ششدانگ  به  نسبت  فرزنداکبر   کلیشادی    هدایت  فاطمه  خانم 
یکبابخانه به مساحت  203.80  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی 
از  19 اصلی  واقع در کلیشاد   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  

رضا سعیدی 
70-  رای شماره  139560302007002482 مورخ 1395/05/10 آقا/ 
سه  به  نسبت  فرزندمصطفی   ابریشمی   باغ  باقری   مجتبی  خانم 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام  به مساحت  149.67  
متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 24  اصلی  واقع درباغ ابریشم   

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه اسداله صادقی
آقا/   1395/05/10 مورخ   139560302007002506 شماره   رای   -71
خانم  غالمرضا زارعی کلیشادی   فرزند حسن     نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  227.77  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی 
متقاضی  اصفهان   ثبت  نه  کلیشاد   بخش  در  واقع  اصلی   از19   

مالک رسمی می باشد 
 1395/04/24 مورخ   139560302007002221 شماره   رای   -72
به ششدانگ  نسبت  فرزندصفرعلی  اصفهانی    نصر  اکبر  خانم  آقا/ 
یکبابخانه به مساحت110.80 متر مربع قسمتی از پالک624  فرعی 
اوليه  1اصلی  واقع درکارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك  از   

خود متقاضی است.     
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز سه شنبه مـورخ 1395/05/19
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  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان
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سه شنبه  19  مردادماه  1395 ـــمـــاره 222 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر
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 تروریسم
گ

مسلمانان، قربانیان همیش�

اندازی در بیمارستان دول�ت  دیروز بر اثر انفجار و ت�ی

شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 

۵۲ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند. بیش�ت 

کشته ها را وکالی حا�ض در این حادثه تشکیل 

وی نظامی  نگار و 1۵ ن�ی ض یک خ�ب می دهند؛ همچن�ی

ض در میان کشته ها وجود دارند. پاکستا�ض ن�ی

طی بیش از یک دهه اخ�ی شاهد بوده ایم که 

عبارت های »تروریسم« و »مسلمان« در رسانه های 

عمده جها�ض به صورت مکرر در کنار هم قرار 

گرفته اند؛، خاصه که اغلب اوقات روی صفت 

»مسلمان« بودِن »عامل« انجام عملیات تروریس�ت 

تأکید شده است.

اما برریس داده ها و آمارهای موجود نشان می دهد 

ض با تروریسم  که مسلمانان از یک بعد دیگر ن�ی

ض های  رابطه دارند؛ آنجا که بیش�ت حمالت در رسزم�ی

ض رخ می دهد و درصد بسیاری از  مسلمان نش�ی

قربانیان شامل کشته شدگان و مجروحان، ساکنان 

ض هستند. آمارهای جها�ض  مناطق عمدتا مسلمان نش�ی

حایک از آن است که بیش از 8۲ درصد قربانیان 

تروریسم در جهان را مسلمانان تشکیل می دهند.

یادداشت

علمی

حوادث

  »در دوران اسارت« سبک زندگی با رویکرد
 اقتصاد مقاومتی 

  ابتکار در استتار                                                                                           
کیمیای وطن

)حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین(

                   
ــای  ــرای تفتیش ه ــه از ماج ــت ک ــی اس ــیر ایران ــر اس کمت
ــد.  ــته باش ــاد نداش ــه ی ــی ب ــراق خاطرات ــی ع ــربازان بعث س
ــه  ــر ادعی ــذ، دفات ــم و کاغ ــد: قل ــیاء مانن ــودن اش ــوع ب ممن
 و ابــزاری ماننــد ســیم بــر ق، آهــن آالت تیــز و ُبّرنــده 
ــا و ترشــی و ســرکه و ... بــه  و گاه مــواد خوراکــی ماننــد مرّب
بهانــه غیربهداشــتی بــودن. عــاوه بــر مــوارد یادشــده مســئله 
تفتیــش بهانــه ای بــرای آزار و اذیــت اســرای یــک آسایشــگاه 
ــه  ــی را ک ــی از ملزومات ــی بعض ــد. گاه حت ــمار می آم ــه ش ب
خودشــان در فروشــگاه  )حانــوت( اردوگاه می فروختنــد  
هــم ممنــوع اعــام می کردنــد؛ چنانکــه مدتــی داشــتن 
ــای  ــه فعالیت ه ــرادی ک ــد. اف ــرده بودن ــوع ک ــکر را ممن ش
ــا  ــرچه دع ــد )دفتـ ــی داشتنـ ــاسی مخفـ ــگی و سیـ  فرهنـ
و مطالــب سیاســی( بــا شــنیدن ســوت آمــار بی وقــت 
ــح  ــا 10 صب ــاعت 9 ی ــان س ــدند؛ ناگه ــران می ش ــیار نگ بس
ــه  ــاش در محوط ــان آزادب ــاعتی از زم ــک س ــه ی ــی ک در حال
می آمــد  در  صــدا  بــه  ســوت  بــود،  نگذشــته   اردوگاه 
و ایــن یــک زنــگ خطــر بــرای ایــن افــراد بــود. هــر فــرد بایــد 
در محــل اســتراحت خــود مقابــل تشــکش می ایســتاد و بــا 
بــاز کــردن تشــک، کیســه انفــرادی خــود را روی تشــک خالی 
ــه  ــی انجــام می گرفــت ک ــوع تفتیــش، زمان ــن ن می کــرد. ای
بــه دنبــال شــیئی خــاص می گشــتند. امــا گاه تفتیــش 
ــت؛  ــام می گرف ــرا انج ــت و آزار اس ــاد زحم ــرای ایج ــط ب فق
در ایــن صــورت تمــام وســایل افــراد بــا هــم مخلــوط می شــد 
و  هــر کســی ســاعت ها  بــه دنبــال وســایل شــخصی خــود 
می گشــت. پــودر لباسشــویی و شــکر و نمــک بــا هــم مخلوط 
ــارت  ــه غ ــی ب ــرکه و ترش ــا و س ــه های مرّب ــد، شیش می ش
ــدا  ــا پی ــت. ب ــم می آمیخ ــت و دره ــا می شکس ــت ی می رف
 کـــردن هـــر شـی ممـــنوعی  دارنـــده آن بـه زنـــدان و ضرب 
و شــتم محـــکوم می گردیــد. ابتــکار بچه هــا در اســتتار 
ارتبــاط  ایــن  در  ممنوعــه  اشــیای  کــردن  مخفــی  و 
قاب هــای  اســت؛  خواندنــی  و  جــذاب  بســیار  نیــز، 
مهتابــی، حاشــیه تشــک و پتــو، دوختــن آن در میــان 
اردوگاه  باغچــه  در  اشــیا  برخــی  دفــن   لباس هــا، 
و آشــپزخانه و حمــام یــا مخفــی کــردن در قوطی هــای شــیر 
بازنشــده، میــان در آهنــی ورودی آسایشــگاه و جاســازی در 
ــول  ــا ط ــه مدت ه ــت ک ــواردی اس ــوض آب آن از م درون ح
کشــید تــا عراقی هــا از آن باخـــبر شــدند؛ ایــن در حالــی بـــود 
ــه دقــت کنتــرل  ــاه می شــد ب ــزی  وارد اردوگـ ــر چیـ کــه هـ

می شــد.

 پرندگان، چگونه در حال پرواز
 می خوابند؟                                                                       

 

کــرده  پیش بینــی  ایــن  از  پیــش  دانشــمندان 
بودنــد کــه بــه دلیــل طوالنــی بــودن و در عیــن 
بعضــی  پرنــدگان،  پــرواز  مــدت  ســختی  حــال 
خــواب  پروازبــه  حیــن  در  قادرنــد  آن هــا   از 

بروند.
زمینــه  ایــن  در  انجام شــده  تحقیقــات  اکنــون   
پیش بینــی  ایــن  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده 
ــرواز  ــن پ ــد در حی ــا می توانن ــوده و پرنده ه ــت ب درس

ــد. ــواب برون ــه خ ــدودی ب ــا ح ت
پالنــک  مکــس  مؤسســه  از  رتنبــرگ   نیلــز 
و همکارانــش موفــق شــدند تــا بــرای اولین بــار 
پــرواز  حــال  در  پرنــدگان  کــه  دهنــد  نشــان 
مغــز  از  دوســوم  کــردن  خــواب  بــا  می تواننــد 
خــود یــا خاموشــی دو نیــم کــره مغــز خــود در 
 ایــن مــدت بــه خــواب برونــد. عــاوه بــر ایــن

ــدت  ــن م ــول ای ــد در ط ــده می توانن ــدگان یادش پرن
توانایــی جهت یابــی خــود را همچنــان فعــال نگــه 

ــد. دارن
بــه خوبــی می داننــد کــه  دانشــمندان هم اکنــون 
بعضــی از پرنــدگان ماننــد بادخورک هــا، پرنــدگان 
ــا  ــی تقریب ــای دریای ــا و مرغ ه ــوان، آبچلیک ه آوازه خ

ــد.  ــی ندارن ــواب کاف خ
ــا  ــا، هفته ه ــد روزه ــه بتوانن ــرای اینک ــدگان ب ــن پرن ای
از  یکــی  بپردازنــد  پــرواز  بــه  ماه هــا  حتــی  و 
نیم کره هــای مغــز خــود را بــه خــواب می برنــد و 

می دارنــد. نگــه  فعــال  را  دیگــر  نیم کــره 
در حقیقــت، ایــن امــر مشــابه همــان فراینــدی اســت 
ــه  ــدن ب ــرق ش ــری از غ ــرای جلوگی ــا ب ــه دلفین ه ک

می برنــد. کار 
 حیوانــات بــا کمــک ایــن نــوع خــواب کــه بــه خــواب 
تک نیم کــره ای نامگــذاری شــده اســت، می تواننــد 
بــا آگاهــی از محیــط اطــراف خــود اندکــی اســتراحت 

کننــد. 
کــره ای  یک نیــم  خــواب  حــال  ایــن  بــا 
مشــاهده پروازکننــده  پرنــدگان  در   فقــط 

 شده است.

چرا جعل اتفاق می افتد؟
ــردی  ــه دســتگیری ف ــق ب ــان پلیــس آگاهــی موف  کارآگاه
افــرادی  ســاختگی،  شــرکتی  احــداث  بــا   شــدند کــه 
تنظیــم  بــا  بودنــد  وام  متقاضــی  کــه  را 
پروانــه کســب  یــا  جعلــی  بانکــی  صورت حســاب های 
می کــرد.  معرفــی  وام دهنــده  بانــک  بــه  جعلــی، 
می شــدند  مشــکل  دچــار  بانــک  در  افــراد   ایــن 

و شکایات متعددی در این زمینه هم داشتیم. 
ــا خبرنــگار  ســرهنگ کارآگاه ســتار خســروی در گفت وگــو ب
پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت: جعــل، عبــارت اســت 
 از ســاختن نوشــته، ســند یــا چیــز دیگــر برخــاف حقیقــت 
یــا ســاختن مهــر و امضــای اشــخاص رســمی و غیررســمی 
تراشــیدن تقلــب،  قصــد  بــه  یــا  آنــان  اجــازه   بــدون 
خراشــیدن و در تعریــف دیگــر هرگونــه عمــل متقلبانــه ای کــه 
ــادی  ــرات م ــه قصــد انجــام شــده و موجــب ایجــاد تغیی  ب
و ماهــوی در مندرجــات یــک ســند شــود. وی افزود: بیشــتر 
جعل هــا در حــوزه اســناد بانکــی و اســناد ملکــی قراردادهــا 
و اســناد دولتــی صــورت می گیــرد و بــا وجــود فناوری هــای 
انجــام  راحت تــر  نیــز  مــدارک  و  اســناد  نویــن، جعــل 
می شــود. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: جعــل عمدتــا 
ــی و  ــی اجتماع ــراد و تنبل ــه اف ــا ب ــاد بی ج ــل اعتم ــه دلی ب
ــی  ــای غیرقانون ــی از راه ه ــناد قانون ــت اس ــه دریاف ــدام ب اق
تمایــل بــه رســیدن بــه هــدف بــدون زحمــت و تــاش، عــدم 
ــازات  ــا مج ــردم ب ــنایی م ــناد و ناآش ــت اس ــتعام اصال  اس
ــه  ــوط ب ــژه امضــای مرب و بی دقتــی در طراحــی امضــا، به وی
ــرد.  ــورت می گی ــناد ص ــته چک و اس ــل دس ــادار مث اوراق به
اســتفاده از اســناد جعلــی ضمــن اینکــه مســئولیت کیفــری 
بــه همــراه دارد، می توانــد زمینه ســاز مشــکلی بزرگ تــر 
بــرای فــرد شــود. ســرهنگ خســروی در پایــان توصیــه کــرد: 
در هنــگام امضــای اســناد دقــت کنیــد هیــچ فضــای خالــی 
ــد. اســناد، مــدارک  ــب باقــی نمان ــه کــردن مطل ــرای اضاف ب
و اوراق بهــادار و دســته چک خــود را در منــزل یــا دفاتــر 
ــت؛  ــه نیس ــا غریب ــده لزوم ــک جعل کنن ــد. ی ــا نکنی کار ره
بیشــترین پرونده هــای جعــل مــا مربــوط بــه جعــل اســناد 
خانوادگــی اســت. هنــگام صــدور چــک مــوارد ایمنــی بایــد 
رعایــت شــود. تاریــخ چــک را هــم بــه صــورت عــدد و هــم بــا 
حــروف روی آن بنویســید. از تحویــل چــک ســفیدامضا بــه 
 افــراد خــودداری شــود. مبلــغ چــک را هــم بــه صــورت ریــال
 هــم بــه صــورت تومــان بنویســید. امضــا بایــد ســاده باشــد 
و نــام و نام خانوادگــی هــم در کنــار آن درج شــود. همیشــه 
ــه  ــردن ب ــی ب ــرای پ ــم. ب ــه کنی ــی تهی ــناد، کپ ــد از اس بای
ــم. ــد از مراجــع رســمی اســتعام بگیری ــت اســناد بای اصال

ــی  ــی کمپان ــوش مصنوع ــیناپرس، ه ــزارش س ــه گ ب
ــام  ــه انج ــق ب ــام دارد، موف ــه واتســون ن ــی ام ک آی ب
کارهــای بســیار زیــادی در زمینه هــای مختلــف شــده 
اســت؛ امــا شــاهکار ایــن هــوش مصنوعــی مربــوط 
 نجــات جــان یــک فــرد در آســتانه مــرگ بــوده

 است. 
پزشــکان دانشــگاه توکیــو در ایــن بــاره گــزارش 
ــده  ــق ش ــی موف ــوش مصنوع ــن ه ــه ای ــد ک کرده ان
ــون  ــرطان خ ــادر از س ــاص و ن ــی خ ــا نوع ــت ت  اس
ــای  ــه ماه ه ــد ک ــایی کن ــاله شناس ــی 60 س را در زن
ــاره بیمــاری او تشــخیص غلــط داده شــده  قبــل درب

بــود.
ده  مدت زمــان  در  تنهــا  تحلیلــی  ماشــین  ایــن 

بیمــار  ژنتیکــی  تغییــرات  مقایســه  بــه  دقیقــه 
ــا پایــگاه داده 20 میلیــون تحقیــق انجــام  یادشــده ب
شــده در زمینــه ســرطان پرداخــت و نتیجــه آن نیــز 
تشــخیصی بســیار دقیــق و ارائــه درمان هــای مرتبــط 

ــود. ــاری ب ــا بیم ب
ایــن  اســاس گزارش هــای  بــر  ایــن  بــر  عــاوه 
ســرطان  از  دیگــری  نــوع  واتســون  دانشــگاه، 
 خــون نــادر را در بیمــاری دیگــر تشــخیص داده 

است.
ــه  ــی ب ــوش مصنوع ــن ه ــا ورود ای ــال ت ــن ح ــا ای ب
ــادی  بیمارســتان ها و اســتفاده گســترده از آن، راه زی

ــده اســت.  باقــی مان
البتــه الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایــن هــوش 

خوراک هــای  بــه  واضحــی  طــور  بــه  مصنوعــی 
ــاده  ــدون داده هــای آم ــی وابســته اســت و ب اطاعات
ارائــه شــده بــرای انجــام فراینــد مقایســه نمی توانــد 

ــد. ــر باش مؤث
ــا ایــن حــال بایــد بــه یــاد داشــت کــه تشــخیص   ب
اخیــر واتســون نشــان دهنده میــزان مفیــد واقــع 
دنیــای  در  تکنولوژیکــی  پیشــرفت های  شــدن 

ــت. ــکی اس پزش
بــه  هوشــمند  سیســتم های  ایــن  ورود  بــا   
تشــخیص  در  پزشــکان  کار  بیمارســتان ها، 
بیمــاری بســیار آســان تر خواهــد شــد و درصــد 
تشــخیص های غلــط دربــاره بیمــاری تــا حــد بســیار 

یافــت. خواهــد  زیــادی کاهــش 

 درمان سرطان خون 
به کمک هوش مصنوعی

»لطفــا«  از  دیگــران  و  فرزندتــان  بــا  برخــورد  در   .  1 
و »خیلی ممنون« استفاده کنید.

 2 . وقتــی کســی صحبــت می کنــد، تفاوتــی نمی کنــد 
ــر  ــد. اگ ــش نپری ــط حرف ــال ، وس ــا بزرگس ــد ی ــه باش بچ
مجبــور شــدید حــرف او را قطــع کنیــد، حتمــا کلمــه 

ــد. ــه کار ببری ــید را ب ببخش
ــت  ــم، صحب ــش فیل ــگام پخ ــینما، هن ــالن س  3 . در س

ــد. نکنی
ــد  ــل راه بدهی ــین های مقاب ــه ماش ــی ب ــع رانندگ  4 . موق
ــرام  ــما احت ــه ش ــب ب ــن ترتی ــه همی ــران ب ــی دیگ )وقت

می گذارنــد، از آن هــا تشــکر کنیــد(.
5 . موقــع عطســه یــا ســرفه کــردن، جلــوی دهــان و بینــی 

خــود را بــا دســتمال بگیریــد.
  6 . غــذا را بــا دهــان بســته بجویــد. بــا دهــان پــر 
صحبــت نکنیــد. اول لقمــه را قــورت بدهیــد و بعــد حرفتــان 

بزنید. را 
 7 . تحت هیچ شرایطی روی زمین آشغال نریزید.

ــذا  ــرف غ ــس از ص ــد، پ ــتوران می روی ــه رس ــی ب  8 . وقت
ــد. ــب کنی ــان را مرت میزت

ــه درش بســته اســت   ــی ک ــه اتاق ــل از وارد شــدن ب 9 . قب
ــد. در بزنی

کلمــه  از  نشســتن،  بــه  دیگــران  دعــوت  بــرای   .  10  

کنیــد. اســتفاده  »بفرماییــد« 
ــه  ــی ک ــه کس ــود را ب ــی خ ــرو صندل ــوس و مت  11. در اتوب

ــد. ــت، بدهی ــوار اس ــش دش ــتادن برای ایس
12 . بابــت محبــت و هدیــه ای کــه دیگــران بــه شــما 
می دهنــداز آن هــا تشــکر کنیــد. بگذاریــد شــخصی کــه بــه 
شــما محبــت کــرده بدانــد کــه بابــت لطفــش از او ممنــون 

هســتید.
ــد  ــس بجوی ــروصدا آدام ــاد س ــدون ایج ــته و ب  13 . آهس
یــک  داخــل  را  آن  آدامــس،  دورانداختــن  هنــگام  و 
آشــغال  ســطل  بــه  و  بگذاریــد  دســتمال   تکــه 

بیندازید.
14 . بســیاری از افــراد بــه دود ســیگار، ادکلــن، نــوع خاصی 
از غــذا، ســروصدا، آالینده هــای محیطــی، بــوی رنــگ، دود 
ــال  ــات ح ــد. مراع ــیت دارن ــن حساس ــا کافئی ــین ی ماش

آن هــا را بکنیــد.
 15. بــرای فرزندتــان الگــو باشــید. اگــر توقــع داریــد کاری 
را انجــام دهــد، ابتــدا خودتــان را مقیــد بــه انجــام آن بکنیــد 
 تــا هــم تأثیــر حرفتــان بیشــتر باشــد و هــم تقاضایتــان از او

ــد دروغ  ــود می گوی ــد خ ــه فرزن ــه ب ــدری ک ــر )پ منطقی ت
ــد،  ــودش دروغ می گوی ــی خ ــت، ول ــدی اس ــن کار ب گفت
نبایــد انتظــار داشــته باشــد فرزنــدش فــردی راســتگو بــار 

ــد(. بیای
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درســت اســت کــه همــه  حمــات قلبــی قابــل 
ــی  ــا بعض ــود ب ــن وج ــا ای ــتند، ب ــگیری نیس پیش
عــادات ســالم در زندگــی می تــوان تــا حــد زیــادی 

از فاکتورهــای خطرســاز پیشــگیری کــرد.
    پایین آوردن فشارخون

فشــارخون بــه فشــار بــاال و شــدید خــون می گوینــد. 
بیماری هــای  و  ســکته  خطــر  مشــکل،  ایــن 
قلبی عروقــی را زیــاد می کنــد. اولیــن گام مؤثــر 
در مدیریــت فشــار خــون، کنتــرل منظــم آن اســت. 
درمان هــای الزم بــرای فشــارخون بــاال شــامل رژیــم 
 غذایــی کم نمــک، مدیریــت وزن، ورزش منظــم 

و کنترل استرس است.

    کنترل بیماری های قلبی
ــد  ــان تول ــت در زم ــن اس ــی ممک ــای قلب بیماری ه
وجــود داشــته باشــد یــا بعدهــا در زندگــی بــا ســابقه  

ارثــی ایجــاد شــود. 
ــی ــت، چاق ــه  وراث ــد نتیج ــا می توانن ــن بیماری ه  ای

دیابــت یــا کلســترول بــاال باشــد. بیماری هــای 
عــروق  بیماری هــای  شــامل  می تواننــد  قلبــی 
کرونــر، بیمــاری رگ هــای خونــی حامــی  قلــب 
مشــکات دریچــه  قلــب، بیماری هــای ماهیچــه  
قلــب، بــزرگ شــدن قلــب یــا ضربــان قلــب نامنظــم 
ــت  ــرای مدیری ــیاری ب ــر بس ــای مؤث ــند. راه ه باش
بســتگی  کــه  دارد  وجــود  قلبــی  بیماری هــای 
ــت ــئله  وراث ــاره مس ــد. درب ــاری دارن ــت بیم ــه عل  ب
 بهتریــن راه، داشــتن چکاپ هــای منظــم نزد پزشــک

 است.

    کنترل کلسترول باال
کلســترول بــاال، بیماری هــای قلبــی و عروقــی 

ــک  ــه  ی ــب نتیج ــکل اغل ــن مش ــی دارد. ای را در پ
ــا چربی هــای ناســالم زیــاد اســت.  رژیــم غذایــی ب
کاهــش کلســترول نیــاز بــه یــک رژیــم غذایــی بــا 
ــن دارد. ــی مدیتیش ــادل، ورزش و گاه ــی متع چرب

    کنترل دیابت
دیابــت اختالــی در سوخت وســاز قنــد خــون اســت. 
ایــن بیمــاری ممکــن اســت در زمــان تولــد باشــد یــا 
ــوع  ــه دیابــت ن  بعدهــا ایجــاد شــود. افــراد مبتــا ب
 1 بایــد مرتبــا ســطح قنــد خــون خــود را چــک 
 و اغلــب انســولین تزریــق کننــد. بیمــاران دیابــت نوع
 2 نیــاز بــه کنتــرل رژیــم غذایــی، کنتــرل وزن 
و گاهــی مدیتیشــن بــری حفــظ ســطح قنــد نرمــال 

خــون دارنــد.

   کنترل چاقی
ــت.  ــکته اس ــرای س ــی ب ــور خطرناک ــی، فاکت چاق
بــاال  باعــث کلســترول   ایــن مشــکل می توانــد 
ــا  ــی ب ــب چاق ــود. اغل ــی ش ــای عروق و بیماری ه

ورزش و رژیــم غذایــی مدیریــت می شــود. 
گاهــی مکمل هــای کاهــش وزن یــا جراحــی بــرای 
کاهــش وزن بــرای افــرادی پیشــنهاد می شــود 
 کــه نمی تواننــد بــا تغذیــه و ورزش از وزن خــود
ــی  ــری در چاق ــش مؤث ــز نق ــک نی ــد. ژنتی  بکاهن
دارد؛ بعضــی افــراد اســتعداد بیشــتری دارنــد و 

کاهــش وزن برایشــان ســخت تر اســت.

۷ عادت برای پیشگیری از حمله قلبی

آگهیفراخوانشناساییسرمایهگذار
تکمیلتاسیساتفاضالبشهردهق)بهروشبیعمتقابل(

)مزایده95-2-84(

روابطعمومیشرکتآبوفاضالباستاناصفهان

نوبت  اول

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد در راســتای دســتورالعمل مــاده 27 قانــون الحــاق برخــی از 

مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2( بــا موضــوع شــرایط واگــذاری طــرح هــای تملــک 

ــی  ــش غیردولت ــه بخ ــرداری، ب ــره ب ــاده به ــده و آم ــل ش ــام، تکمی ــه تم ــد، نیم ــرمایه ای جدی ــای س ــی ه دارای

)مصــوب 1394/07/04( و بنــد الــف مــاده 142 قانــون برنامــه پنجــم توســعه و آییــن نامــه اجرایــی آن بــه شــماره 

48007/169/67 مورخــه 91/2/3، »پــروژه تکمیــل تاسیســات فاضــاب شــهر دهــق )بــه روش بیــع متقابــل(« را در 

ازای تخصیــص پســاب تصفیــه شــده بــه منظــور کاربــری معیــن و بــا حجــم مشــخص بــرای دوره زمانــی محــدود و 

معیــن بــه روش بیــع متقابــل و بــا شــرایط ذیــل بــه ســرمایه گــذار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.

الف- شرح مختصری از پروژه:
- موضوع پروژه: تکمیل تاسیسات فاضاب شهر دهق

- شامل: سرمایه گذاری در احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضاب و احداث، بهسازی و ارتقا تصفیه خانه 
فاضاب شهر دهق

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضاب استان اصفهان
- دوره احداث: 2 سال شمسی

- دوره بهره برداری تجاری: بر اساس مدل مالی 

- راندمان تصفیه: 95%

- محل اجرا: استان اصفهان - شهر اصفهان

ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه 

مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

- تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی:
سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ 95/05/19 جهت دریافت اسناد ارزیابی سرمایه گذاری در طرح به 

وب سایت شرکت آب و فاضاب استان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایند.

- محل و زمان تحویل مدارک درخواستی:
مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 95/05/30 و محل تحویل دبیرخانه 

می باشد.

- بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران 
واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

 www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.jets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-3۶۶8۰3۱-۰3۱  داخلی335- 338

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان)سهامیخاص(


