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اخالق سیاسی                      

 مطالبات غیرواقعی 
بــس  کاری  نظــام،  تــوان  و  حــد  در  مــردم  مطالبــات  ح  طــر
کــه  امــوری  ح  طــر لکــن  اســت؛  ارزش مــدار  و  پســندیده 
و  درازمــدت  فرصت هــای  نیازمنــد  یــا  نیســت  ممکــن  یــا 
گرفتــن  نظــر  در  بــدون  باالســت،  هزینه هــای  و  امکانــات 
کاری بســیار نامطلــوب اســت و بداخالقــی  کارشناســی  بررســی 

می شــود. محســوب 
نامزدهــای انتخاباتــی می تواننــد بــه تبیین حقوق شــهروندی 
کاری  کــه در ایــن صــورت  و ایجــاد مطالبــات واقعــی بپردازنــد 
بســیار درســت انجــام می دهنــد؛ ولــی در ایــن میــان نبایــد 
امــری اســت و  کــه بیــان مطالبــات حقیقــی  کــرد  فرامــوش 
ایجــاد مطالبــات غیرواقعــی امــر دیگــری اســت؛ اینکــه نامــزد 
انتخاباتــی بــرای خوشــایند مــردم شــعاری بلنــد و مهــم بدهــد، 
امــا در آینــده امــکان تحقــق آن نباشــد، دروغگویــی بــه مــردم 
ــد از آن دوری کــه بای  و نوعــی فریبــکاری محســوب می شــود 

کرد. 
برخــی از نامزدهــا میــان مطالبــات حقیقــی و غیرواقعــی خلــط 
کــه افزایــش ســطح توقــع مــردم را بــا  می کننــد؛ بــه ایــن معنــا 
کــه در حــد تــوان نظــام نیســت، بــاال می برنــد؛  بیــان مطالباتــی 
ایــن امــر در حقیقــت تخریــب نظــام محســوب می شــود؛ زیــرا 
ــا توجــه  ــد و ب ح شــده را دارن مــردم توقــع اجــرای مطالبــه مطر
ایجــاد  نظــام  بــه  بدبینــی  متاســفانه  آن  امــکان  عــدم  بــه 
نگران کننــده  و  ک  خطرنــا بســیار  امــر  ایــن  کــه   می شــود 

است. 
مجلــس  انتخاباتــی  نامزد هــای  و  نماینــدگان  درعین حــال 

شــورای اســالمی،  نبایــد  ...

جای او خالی خواهد بود

دستگیری زن 
فروشنده نوزاد دراینترنت

همزمان با والدت حضرت زینب؟س؟ 
و روز پرستار در بیمارستان شهید مطهری:

کلینیک مجهز  بهره برداری از 
دندانپزشكی و توسعه فضای 

درمانگاههای تخصصی

»فرمانده مو جوگندمی سپاه« 

قهرمان ایرانی هاست

کناره گیری  تهدید سپاهان به 

از لیگ قهرمانان آسیا

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

احیای تاالب جازموریان 

موضوعی ملی است
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سر مقاله به قلم مدیر مسئول
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در آستانه دومین سالروز ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، وزارت اقتصاد اعالم کرد:

2

مردمی کردن، برون نگری و شفاف سازی 
اقتصاد در دستور کار دولت

سنـــاریـــــــوی ادامــــــــه دار
دریافت شهریه های میلیونی

فرمانده پلیس خراسان رضوی

کریستین ساینس مانیتور:

یادی از منتقد بزرگ سینمای ایران،
زاون قوکاسیان

شركت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى  یک مرحله اى  به شماره  865 - 94 

دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان  )ارقام برآورد و تضمین به ریال(

*- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: اداره حقوقــی و قراردادهــای شــرکت آب و فاضــالب 
روســتایی اســتان اصفهــان واقــع در میــدان جهــاد

کت هــا: دبیرخانــه شــرکت آبفــار اصفهــان تلفــن  32363066  دورنــگار  * - محــل تحویــل پا

 32369023

  * - تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 01 /94/12  لغایت 94/12/06

  *- مبلغ خرید اسناد: 300.000 ریال 

  * - آخرین مهلت تكمیل و تحویل پیشــنهادات: ســاعت  14:00 مورخ  18 /94/12

کت هــا روز چهارشــنبه مــورخ  94/12/19 ســاعت 9صبــح در محــل  گشــایش  پا  * - تاریــخ 
ســالن جلســات شــرکت آبفــار اصفهــان

گهی در سایت شرکت به نشانی www.Abfar-isfahan.ir و سایت شرکت      ضمنًا آ

کشور به  نشانی http://tender.nww.co.ir و پایگاه  مهندسی آب و فاضالب 

گردیده است. ج  اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR در

    » شماݤݤݤرݤݤݤهݤݤݤ حساݤݤݤبݤݤݤ 2175210320001ݤݤݤ سیباݤݤݤ ملیݤݤݤ جهتݤݤݤ وݤݤݤاݤݤݤرݤݤݤیزݤݤݤ هزݤݤݤینهݤݤݤ خرݤݤݤیدݤݤݤ اݤݤݤسناݤݤݤدݤݤݤ

 میݤݤݤ باشد.«

مبلغ تضمينبرآورد دستگاهردیف محل تامین اعتبارصالحيت عنوان مناقصه

کنتور و قطع و وصل 1 تعویض 
انشعابات آب در روستاهای تابعه 

شهرستان اصفهان 94-865
3.379.000.000170.000.000

شرکتهای خدماتی 
دارای کد 7

جاری

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان



اخالق سیاسی                      
 مطالبات غیرواقعی 

کاری  ح مطالبــات مــردم در حــد و تــوان نظــام،  طــر
ح  طــر لکــن  اســت؛  ارزش مــدار  و  پســندیده  بــس 
کــه یــا ممکــن نیســت یــا نیازمنــد فرصت هــای  امــوری 
درازمــدت و امکانــات و هزینه هــای باالســت، بــدون 
بســیار  کاری  کارشناســی  بررســی  گرفتــن  نظــر  در 
بداخالقــی محســوب می شــود. و  اســت  نامطلــوب 

ــوق  ــن حق ــه تبیی ــد ب ــی می توانن ــای انتخابات نامزده
بپردازنــد  واقعــی  مطالبــات  ایجــاد  و  شــهروندی 
انجــام  درســت  بســیار  کاری  صــورت  ایــن  در  کــه 
فرامــوش  نبایــد  میــان  ایــن  در  ولــی  می دهنــد؛ 
و  اســت  امــری  حقیقــی  مطالبــات  بیــان  کــه  کــرد 
اســت؛  دیگــری  امــر  غیرواقعــی  مطالبــات  ایجــاد 
مــردم  خوشــایند  بــرای  انتخاباتــی  نامــزد  اینکــه 
آینــده امــکان  امــا در  شــعاری بلنــد و مهــم بدهــد، 
بــه مــردم و نوعــی  تحقــق آن نباشــد، دروغگویــی 
ــد از آن دوری ــه بای ک  فریبــکاری محســوب می شــود 

کرد. 
برخــی از نامزدهــا میان مطالبات حقیقی و غیرواقعی 
کــه افزایــش ســطح  خلــط می کننــد؛ بــه ایــن معنــا 
کــه در حــد تــوان  توقــع مــردم را بــا بیــان مطالباتــی 
نظــام نیســت، بــاال می برنــد؛ ایــن امــر در حقیقــت 
تخریــب نظــام محســوب می شــود؛ زیــرا مــردم توقــع 
ح شــده را دارنــد و بــا توجــه بــه  اجــرای مطالبــه مطر
عــدم امــکان آن متاســفانه بدبینــی بــه نظــام ایجــاد 
ک و نگران کننــده  کــه ایــن امــر بســیار خطرنــا  می شــود 

است. 
انتخاباتــی  نامزد هــای  و  نماینــدگان  درعین حــال 
ج  خــار قولــی  نبایــد  اســالمی،   شــورای  مجلــس 
بدهنــد  مــردم  بــه  نمایندگــی  وظایــف  ح  شــر از 
دور بــه  تقــوا  و  سیاســی  اخــالق  از  ایــن   کــه 
افزایــش ســطح  و  مــردم  بنابرایــن تحریــک  اســت؛ 
بســیار  می توانــد  نظــام  از  آنــان  انتظــار  و  توقــع 
ــه قــدرت رســید و  کســی ب ــر  گ ــرا ا ک باشــد؛ زی ــا خطرن
ــه  ــود ب ــد، خ ــت یاب ــس دس ــی مجل کرس ــه  ــت ب توانس
عنــوان دروغگــو شــناخته می شــود و متهــم ردیــف 
کــه بــا ایــن  گرچــه چنیــن افــرادی  اول خواهــد بــود.  
و  بــا دروغ  و  برنامه هــای غلــط  و  گونــه سیاســت ها 
ح مطالبــات غیرواقعــی بــه جایگاهــی می رســند  طــر
امــکان  عــدم  و  می کننــد  بداخالقــی  نیــز  موقــع  آن 
معرفــی  دیگــران  مخالفــت  را  مطالبــات  اجــرای 
می کننــد و از تعبیــر نمی گذارنــد، اســتفاده می کننــد 
ــر  گ ــه مــردم فریبــی اســت و ا ــه نوعــی ب ــاز هــم ب کــه ب
کرســی برســند و  نتواننــد رأی مــردم را بگیرنــد و بــه 
دیگــران انتخــاب شــوند، نظــام و دولــت و دیگرانــی 
کــه ســرکار آمده انــد، متهــم بــه شکســت و ناتوانــی 

می شــوند. 
ک و نابخشودنی است. کا ر بسیار بد و خطرنا این 

کــه نامزدهــای انتخاباتــی بــه وعده هایــی  الزم اســت 
و  باشــند  داشــته  بیشــتری  توجــه  می دهنــد  کــه 
زمینــه   نگرانی هــای آینــده جامعــه اســالمی  را فراهــم 

نســازند. 
مقــام معظــم رهبــری در همیــن رابطــه می فرماینــد: 
می کنــم  خواهــش  انتخاباتــی  نامزدهــای  از  مــن 
و  بزننــد  واقعــی  حرف هــای  تبلیغــات،  در 
آنچــه  و  دهنــد  انجــام  می تواننــد  کــه  را  کارهایــی 
مــردم بــه  را  آن  هســت،  عقیده شــان   واقعــا 
را  هرکــس  تــا  بگذارنــد  آزاد  را  مــردم  بگوینــد. 
ج  کننــد. در ایــن تبلیغــات، خــر خواســتند، انتخــاب 
کســی  گــر  گمــان می کنــم ا و اســراف هــم نشــود. بنــده 
کارهــای نابــاب  بــرای خــدا از اســراف در تبلیغــات و 
کمــک خواهــد  کــرد، خــدای متعــال بــه او  اجتنــاب 
کــه دارد، موّفــق خواهــد  را در مقصــودی  او   کــرد و 

  گرداند.

سرمقاله 

شهردار شهرکرد خبر داد:
 اختصاص 36جایگاه 

تبلیغات انتخابات در شهرکرد 
شــهردار شــهرکرد از اختصــاص 36 جایــگاه تبلیغــات 
مجلــس  اســالمی  و  شــورای  مجلــس  نامزدهــای 

خبــرگان رهبــری در شــهرکرد خبــر داد.
کیمیــای وطــن، نــوراهلل غالمیــان اظهــار  گــزارش  بــه 
کــرد: بــرای ســاماندهی تبلیغــات نامزدهــای مجلــس 
شــورای اســالمی  و خبــرگان، 36 جایــگاه در ســطح 

شــهرکرد بــرای ایــن امــر اختصــاص یافتــه اســت.
شــهردار شــهرکرد بــا اشــاره بــه اهمیــت حفــظ زیبایــی 
کــرد:  عنــوان  انتخابــات  تبلیغــات  در  شــهر  ســطح 
اســالمی  شــورای  مجلــس  انتخابــات  تبلیغــات  در 
 و مجلــس خبــرگان رهبــری بایــد زیبایــی ســیمای 
شــهر حفــظ شــود و تبلیغــات فقــط در جایگاه هــای 

گیــرد. اختصــاص یافتــه بــرای ایــن امــر صــورت 
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت رعایــت نظــم در تبلیغــات 
انتخابــات  تبلیغــات  کــرد:  عنــوان  انتخابــات 
مجلــس شــورای اســالمی  و مجلــس خبــرگان بایــد در 

چارچــوب قانــون اجــرا شــود.
فضــای  در  بتنــی  پایــه   40 اختصــاص  از  غالمیــان 
کــرد:  تصریــح  و  داد  خبــر  شــهرکرد  بلوارهــای  ســبز 
مجلــس  اســالمی  و  شــورای  مجلــس  انتخابــات 
برگــزار  امســال  اســفندماه  هفتــم  رهبــری  خبــرگان 

فــارس می شــود. 

انتخابات 

کریستین ساینس مانیتور:
 »فرمانده مو جوگندمی سپاه« 

قهرمان ایرانی هاست
ســردار  خوانــدن  ملــی  قهرمــان  بــا  آمریکایــی  روزنامــه ای 
ســلیمانی نوشــت: اعتبــار وی بــه خاطــر تــالش بــرای ســقوط 
قــدرت آمریــکا و افزایــش نفــوذ معنــوی ایــران در منطقــه 
آمریکایــی  روزنامــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه  اســت. 
گزارشــی از تهــران نوشــت:  »کریســتین ســاینس مانیتــور« در 
فرمانــده  ســلیمانی«،  »قاســم  ژنــرال  کــه  بــود  ســال ها 
می کــرد  فعالیــت  ســایه  در  ایــران  قــدس  ســپاه  نیروهــای 
مشــغول  لبنــان  تــا  گرفتــه  افغانســتان  از  نبردهایــی  در  و 
انجــام وظیفــه بــود؛ امــا قاســم ســلیمانی، امــروزه  ژنــرال 
رســانه های  ســوی  از  کــه  مــردی  اســت؛  ایــران  برجســته 
کــم  دســت  و  یافــت  ارتقــا  ملــی  قهرمــان  بــه   اجتماعــی 
در  وی  تصاویــر   انتشــار  اینســتاگرامی به  حســاب   10
می ورزنــد.   مبــادرت  ســوریه  و  عــراق  در  مقــدم  خطــوط 
اســالمی  نوشــت: پیش تــر در جمهــوری  یادشــده  روزنامــه 
شــهدای  و  مذهبــی  شــخصیت های  بــه   قهرمان پرســتی 
امــا  داشــت؛  اختصــاص  هنــر  عرصــه  در  هــم  آن  جنــگ، 
ایــن امــر دربــاره ســردار سرلشــکر قاســم ســلیمانی متفــاوت 
اســت. فرمانــده مــو جوگندمــی  ســپاه پاســداران ایــران بســیار 
یــک  بــه  شــدن  مبــدل  بــرای  او  صعــود  و  اســت  ســرزنده 
ایــران  در  وطن دوســتی  رویکــرد  رشــد  بــا  مصــادف  ســتاره 
بــرای  متعــددی  نیــز دالیــل  ایرانیــان  براین اســاس،  شــد. 
حمایــت از او دارنــد: حفــظ بغــداد از ســقوط بــه دســت داعــش  
ــرای حفــظ »بشــار اســد«، رییــس  ــاره مبــارزان ب فعالیــت دوب
کشــور  جمهــور ســوریه  در نزدیــک بــه 6 ســال و نبــرد در ایــن 
از آن جملــه اســت. شــهرت ســلیمانی، همچنیــن بــه خاطــر 
ــکا در منطقــه بــه هــدف نفــوذ  تــالش در ســقوط قــدرت آمری
آمریــکا افزایــش جبهــه مقاومــت علیــه  ایــران در   معنــوی 
اســراییل و متحــدان دیگــر آن هاســت. یکــی از تحلیل گــران 
ــود ــش نب ــای نام ــه افش ــل ب ــه مای ک ــران  ــاکن ته ــه کار س  کهن
در این زمینه گفت: »این امری بســیاری خارق العاده اســت. 
چــه کــس دیگــری می توانــد تــا ایــن حد محبوب باشــد؟ شــما 
افــراد مختلفــی از طبقــات مختلــف جامعــه را می بینیــد که به 
کــه مــا اینــک  او احتــرام می گذارنــد. ایــن امــر نشــان می دهــد 
می توانیــم یــک قهرمــان بســیار محبوب داشــته باشــیم. وی 
کارنامــه اش نــدارد.« ایــن روزنامــه  هیــچ نقطــه تیــره ای در 
آمریکایــی در ادامــه نوشــت: در واقــع ســلیمانی، منبــع افتخــار 
و نشــانه  قــدرت همــه اقشــار ایرانیــان در زمینــه قدرتمنــدی 
گردهمایــی هــواداران  کشورشــان در خــارج از مرزهاســت. در 
ــود را  ــی، خ ــش غرب ــا آرای ــی ب ــان ایران ــی زن ــز حت ــی نی حکومت
ســرباز ســلیمانی می دانند و در مســابقات قهرمانی بدنســازی 
کنــار  تمثــال بــزرگ او بــه  نیــز مــردان عضــالت خــود را در 

نمایــش می گذارنــد. دانشــجو

انتخابات 

 مطابق با فتاوای 
حضرت  آیت اهلل العظمی خامنه ای  

احکام ویژه روزهای انتخابات 
مجلــس  انتخابــات  آســتانه  در  ربیــع،  گــزارش  بــه 
 7 در  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  اســالمی  و  شــورای 
معظــم  مقــام  اســتفتائات  دفتــر   ،۱۳۹۴ اســفندماه 
انتخابــات،  پیرامــون  اســتفتائات  برخــی  بــه  رهبــری 
آیت اهلل العظمی خامنــه ای  حضــرت   فتــاوای  بــا   مطابــق 

پاسخ داده است. 
1- آیــا شــرکت در انتخابــات جمهــوری اســالمی  ایــران شــرعا 

واجــب اســت و شــرکت نکــردن حــرام اســت؟
 ج( شــرکت در انتخابــات نظــام جمهــورى اســالمی بــراى 
افــراد واجــد شــرایط، یــک وظیفــه شــرعی، اســالمی و الهــی 

اســت.
اســالمی  ایــران  جمهــوری  انتخابــات  در  شــرکت  آیــا   -۲  

کفایــی؟  یــا  واجــب عینــی اســت 
ج( واجب عینی است. 

۳- بــا توجــه بــه اینکــه زن جهــت شــرکت در انتخابــات 
ج شــود، آیــا واجــب اســت از شــوهر  می بایســت از منــزل خــار
گــر شــوهر بــه همســرش اجــازه شــرکت در  اجــازه بگیــرد و ا
انتخابــات را ندهــد یــا رضایــت نداشــته باشــد، تکلیــف زن 

چیســت؟ 
ج( شرکت در انتخابات، منوط به اذن شوهر نیست.

 انتخابات

حــوزه  در  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  انتخابــات  نامــزد 
در  مــردم  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  اســتان  انتخابیــه 
گفــت:  نکننــد،  پیــروی  خطــوط  و  خــط  از  انتخابــات 
کــه فــرد اصلــح را  کننــد  مــردم بایــد در انتخابــات تــالش 

برگزیننــد. 
یوســف  ســید  آیــت اهلل  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
شــبکه  در  خــود  انتخاباتــی  نطــق  در  طباطبایی نــژاد 
و  انســجام  اظهــار داشــت: هرانــدازه دشــمن  اصفهــان 
وحــدت ملــت ایــران را ببینــد، بــه همــان انــدازه از ایــران 

می کنــد. وحشــت 
 وی بــا بیــان اینکــه همــه مــردم در روز انتخابــات بــه 
همان طــور  افــزود:  بیاینــد،  رای  صندوق هــای  پــای 
بــه  کــه  افــرادی  فرمودنــد  رهبــری  معظــم  مقــام  کــه 
عالقــه  خــود  کشــور  بــه  ولــی  ندارنــد،  عالقــه  انقــالب 
کننــد؛  تــالش  کشــور  پیــروزی  بــرای  بایــد  دارنــد، 
در  خطــوط  و  خــط  داشــتن  از  مــردم  همچنیــن 
کــه اصلــح   انتخابــات بپرهیزنــد و بــه فــردی رای دهنــد 

باشد.
ــا بیــان اینکــه خبــرگان رهبــری   امــام جمعــه اصفهــان ب
کــه شایســته تر  تاسیس شــده تــا در بیــن خوبــان یــک نفــر 

از دیگــران اســت، بــه عنــوان رهبــر تعییــن شــود، تصریــح 
کارهــای اساســی خبــرگان رهبــری، بعــد  کــرد: یکــی از 
فکــر  کردیــم؛ دشــمن  را مشــاهده  )ره(  امــام  رحلــت  از 
گــر امــام از دنیــا بــرود، جمهــوری اســالمی  ایــران  می کــرد ا
بیــن  از  انقــالب  آن هــا  میــل  طبــق  و  می پاشــد  هــم  از 

مــی رود.
از  امــام  کــه  زمانــی  گفــت:  طباطبایی نــژاد  آیــت اهلل   

شــدند  جمــع  هــم  دور  رهبــری  خبــرگان  رفتنــد،  دنیــا 
کــه  کردنــد  تعییــن  را  رهبــر  ســاعت   20 از  کمتــر  و 
می فهمیــم  بیشــتر  می گــذرد،  زمــان  آن  از  هرچقــدر 
 کــه خبــرگان رهبــری بهتریــن انتخــاب را در آن زمــان

داشتند.
 وی بــا بیــان اینکــه در پایــان عمــر امــام خمینــی )ره( 
بــه دســتور ایشــان، شــورای رهبــری حــذف شــد و چنیــن 

کــرد: در زمــان  شــورایی در دنیــا وجــود نــدارد، تصریــح 
امــام  از  روایتــی  اســت. در  بــوده  امــام  یــک  ائمــه هــم 
کــه آیــا می شــود  صــادق )ع( آمــده: فــردی از امــام پرســید 
در یک زمــان دو امــام و دو رهبــر داشــته باشــیم؟ امــام 
صــادق )ع( در جــواب فرمودنــد: نــه، مگــر اینکــه یکــی از 

کت باشــد. آن هــا ســا
 نامــزد انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری بــه نظــارت 
کــه یکــی دیگــر از وظایــف مجلــس  کارهــای رهبــر  بــر 
گفــت: خبــرگان  کــرد و  خبــرگان رهبــری اســت، اشــاره 
گــر مســئله ای پیــش آمــد  کــه ا رهبــری بــه وجــود آمــده 
و نیــاز بــه دادن تذکــر بــه رهبــر بــود، بــه ایشــان تذکــر 
کــه آیــت اهلل  کــه خوشــبختانه در ایــن چنــد ســال  دهنــد 
خامنــه ای )حفــظ اهلل( رهبــر ایــران هســتند، هیــچ گاه 
نیــاز بــه تذکــر نبــوده و در بیشــتر مســایل ایشــان مــا را 

می کننــد. راهنمایــی 
کــرد: همان طور   آیــت اهلل طباطبایی نــژاد ابــراز امیــدواری 
 22 روز  راهپیمایــی  در  اشــتیاق  و  شــور  بــا  مــردم  کــه 
کردنــد، بــه همــان انــدازه، بلکــه بیشــتر  بهمــن شــرکت 
گســترده خــود را در روز انتخابــات بــه نمایــش  حضــور 

 بگذارند.

آیت اهلل طباطبایی نژاد در نطق انتخاباتی: 

که فرد اصلح را برگزینند کنند  مردم باید در انتخابات تالش 

 ســخنگوی هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات از تاییــد 
صالحیــت 6 هــزار و 230 نامــزد انتخابــات مجلــس شــورای 
گــزارش  اســالمی  توســط شــورای نگهبــان خبــر داد. بــه 
در  ســخنانی  طــی  ره پیــک  ســیامک  وطــن،  کیمیــای 
نشســت خبــری گفــت:  بیــش از 12 هــزار نفــر بــرای مجلــس 
ــه 6 هــزار و 230  ک ــد  ــرده بودن ک ــام  شــورای اســالمی  ثبت ن
نفــر تاییــد صالحیــت شــدند و صالحیــت 5 هــزار و 200 نفــر 
تاییــد نشــد. وی ادامــه داد: 612 نفــر نیــز از نامــزدی در 
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی  انصــراف دادنــد. وی 
کــرد: بعــد از حــدود 2 مــاه فعالیــت از زمــان  خاطرنشــان 
ثبت نــام داوطلبــان از نظــر قانونــی بررســی صالحیت هــا 
در تمامی مراحــل طــی شــد و دیشــب نیــز آخریــن مرحلــه 
بررســی و اعــالم نظــر دربــاره وضعیــت صالحیت کســانی که 
رد ابتدایــی شــده بودنــد، اعــالم شــد. ره پیــک ادامــه داد: 
بنابرایــن از نظــر زمان بنــدی قانونــی، شــورای نگهبــان 
وضعیــت حــدود 12 هــزار داوطلــب را مــورد بررســی قــرار داد 
کــه ایــن از مرحلــه ثبت نــام، تشــکیل هیئت هــای اجرایــی 
ــزی  ــت مرک ــر هیئ ــارت، اظهارنظ ــای نظ ــکیل هیئت ه تش
اول  نظــارت، اظهارنظــر در شــورای نگهبــان در مرحلــه 
و اظهارنظــر در شــورای نگهبــان در مرحلــه دوم انجــام و 
ایــن فراینــد طــی شــد. ســخنگوی هیئــت مرکــزی نظــارت 

کــرد: از حــدود بیــش از 12 هــزار نفــر  بــر انتخابــات تصریــح 
کــه بــرای انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی  ثبت نــام 
کــرده بودنــد، 6 هــزار و 230 نفــر تاییــد صالحیــت شــدند 
کــه  و حــدود 5 هــزار و 200 نفــر تاییــد صالحیــت نشــدند 
این هــا اعــم از عــدم احــراز و عــدم تاییــد صالحیــت بودنــد؛ 
انتخابــات  در  نامــزدی  از  نفــر   612 حــدود  همچنیــن 
بررســی  از  و  دادنــد  اســالمی انصراف  شــورای  مجلــس 
گــر بخواهیــم 6  گفــت:  ا ج شــدند. وی  صالحیت هــا خــار
هــزار و 230 نفــر را بــا مجمــوع داوطلبــان مجلــس شــورای 
کنیــم، رقــم شــایان توجهــی اســت. در  اســالمی  مقایســه 
گذشــته مجلــس شــورای اســالمی، مجمــوع افــرادی  دوره 
ــد  ــورد تایی ــد و م ــده بودن ــب ش ــات داوطل ــرای انتخاب ــه ب ک
گرفتــه و یــا قــرار نگرفتنــد، حــدود 5 هــزار و 300 نفــر  قــرار 
بودنــد و ایــن دوره بــا توجــه بــه افزایــش داوطلبان حــدود 6 
هــزار و 200 نفــر صالحیتشــان تاییــد شــد. بــا توجــه بــه تعداد 
کرســی های مجلــس شــورای اســالمی  بیــش از 21 نفــر بــرای 

کــرد. ــا یکدیگــر رقابــت خواهنــد  کرســی ب هــر 
ــای  گزارش ه ــت :  گف ــی  ــات انتخابات ــاره تخلف ــک درب ره پی
کــه بعضــی  ــه شــورای نگهبــان ارجــاع می شــود  متنوعــی ب
از آن هــا موثــر و قابــل توجــه در پرونــده اســت؛ همچنیــن 
گزارش هــا را نظــارت و رصــد  نیــز  دســتگاه های دیگــری 

می کننــد.
ســخنگوی هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات دربــاره 
ــدارم؛  ــر ن ــال حاض ــی در ح ــار دقیق ــت: آم گف ــات  ــار تخلف آم
کــه تخلفــات روشــن اســت و در زمــان مقــرر  امــا مــواردی 
در  وی  دارد.  وجــود  پرونــده  در  رســیده،  مــا  دســت  بــه 
گــر در زمــان تبلیغــات از ســوی  کــه ا پاســخ بــه ایــن ســئوال 
کاندیداهــا تخلفــی صــورت بگیــرد، آیــا ایــن تخلــف باعــث 
گــر  گفــت:  ممکــن اســت؛ ا ســلب صالحیــت آن هــا می شــود، 

کــه از نظــر قانونــی معنایــش ایــن  تخلــف در حــدی باشــد 
کســی شــرایط نمایندگــی در مجلــس شــورای  کــه  باشــد 
خ دهــد. وی  اســالمی را نــدارد، ممکــن اســت ایــن اتفــاق ر
کــه در قانــون  ادامــه داد: منظــور همــان شــرایطی اســت 
گــر  آمــده؛ در مرحلــه تبلیغــات حتــی تــا زمــان اخــذ رای، ا
کــه نامــزد  کــه بیانگــر ایــن باشــد  گیــرد  تخلفــی صــورت 
انتخابــات شــرایط احــراز را نــدارد، طبیعتــا بررســی و بــرای 

می شــود. تصمیم گیــری  آن 

کرد: سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعالم 
کرسی مجلس، 21نفر رقابت می کنند برای هر 

کاندیداهــای مجلــس    اســتاندار اصفهــان، تعــداد 
ــرای تصــدی ۲۰  شــورای اســالمی  از اســتان اصفهــان را ب
ابــراز داشــت:  کــرد و  صندلــی اســتان، ۴۴۹ نفــر اعــالم 
کــه ثبت نــام اولیــه داشــتند، بــرای  ۴۴ درصــد از افــرادی 

حضــور در انتخابــات در رقابــت نهایــی حضــور دارنــد.
در  زرگرپــور  رســول  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ســتاد  جلســه  نوزدهمیــن  از  بعــد  کــه  خبــری  نشســت 
انتخابــات اســتان اصفهــان بــا انتقــاد از رونــد فعالیــت 
کــه وظیفــه دعــوت عمــوم مــردم بــرای  دســتگاه هایی 
حضــور در انتخابــات را برعهــده دارنــد، اظهــار داشــت: 
ــی  ــازی های خوب کشــور، فضاس در بســیاری از شــهرهای 
ــی اســت  ــام شــده و ایــن در حال ــرای دعــوت مــردم انج ب
کــه در اســتان اصفهــان اتفــاق خوبــی را از ســوی هیــچ 
کــدام از نهادهــای مربــوط شــاهد نبودیــم. وی همچنیــن 
بــرای  مناســب  فضاهــای  آماده ســازی  در  تســریع  بــه 
کاندیداهــای مجلــس شــورای اســالمی  بــا توجــه  تبلیــغ 
کمتــر از ۴۸ ســاعت مانــده بــه آغــاز تبلیغــات اشــاره  بــه 
کاندیداهــا، حــق نصــب تبلیغــات بــر  کــرد و ابــراز داشــت: 
کــن را ندارنــد و از ایــن رو بایــد فضــای  روی بســیاری از اما

مناســبی بــرای ایــن امــر اختصــاص داده شــود.

کیــد بــر اینکــه بایــد تمــام  اســتاندار اصفهــان در ادامــه بــا تا
انتخابــات  برگــزاری  بــرای  نیــاز  مــورد  زیرســاخت های 
کــرد: نبایــد  در اســتان اصفهــان فراهــم باشــد، اضافــه 
داشــته  اینترنــت  یــا  بــرق  قطعــی  لحظــه  یــک  حتــی 
اندیشــیده خوبــی  بــه  تمهیــدات  همــه  بایــد  و   باشــیم 

 شود.
  3 میلیــون و ۵۰۰ هــزار اصفهانــی واجــد شــرایط 

هســتند دادن  رای 
حاضــر  حــال  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
نزدیــک  نفــر  میلیــون  بــه 5  اصفهــان  اســتان  جمعیــت 
 ۵۰۰ و  میلیــون   3 انتخابــات  ایــن  در  و  اســت  شــده 
اضافــه  هســتند،  دادن  رای  شــرایط  واجــد  نفــر  هــزار 
 کــرد: ۲۰۲ هــزار نفــر نیــز در اســتان اصفهــان رای اولــی
رای  اخــذ  شــعب  تعــداد  اصفهــان  اســتاندار  هســتند. 
ثابــت اســتان اصفهــان در روز 7 اســفندماه را 2 هــزار و 
آینــده  انتخابــات  در  ســیار  شــعب  تعــداد  و  شــعبه   ۳۹۰
ع  کــرد و ابــراز داشــت: در مجمــو را ۳۵۷ شــعبه عنــوان 
مردمــی  بــرای  آرای  اخــذ  بــرای  و  اســفندماه   7 روز  در 
اســالمی  شــورای  مجلــس  دوره  دهمیــن  انتخابــات 
هــزار   2 رهبــری  خبــرگان  مجلــس  دوره  پنجمیــن   و 

خواهنــد فعالیــت  اســتان  سراســر  در  شــعبه   ۷۴۷  و 
کرد.  

اصفهــان  اســتان  از  مجلــس  کاندیداهــای   ۴۴۹   
بــرای تصــدی ۲۰ صندلــی 

کارگرفته شــده  بــه   انســانی  نیروهــای  تعــداد  وی 
اعــالم  نفــر  هــزار   ۷۰ انتظامــی  را  نیروهــای  جــز  بــه 
امنیــت  نفــر  هــزار   ۱۰ همچنیــن  داشــت:  ابــراز  و  کــرد 
خواهنــد تضمیــن  را  اصفهــان  اســتان   انتخابــات 
خبــرگان  مجلــس  کاندیداهــای  زرگرپورتعــداد  کــرد.   
و  کــرد  عنــوان  نفــر   ۱۳ را  اصفهــان  اســتان  از  رهبــری 
کــه ممکــن اســت تــا  کــرد: ایــن در حالــی اســت  اضافــه 
کاندیداهــا  تعــداد  در  تغییراتــی  انتخابــات،  از  قبــل  روز 
اتفــاق بیفتــد؛ در حــال حاضــر در اســتان اصفهــان بــرای 
وجــود  نفــر  رهبــری، ۲.۵  5 صندلــی مجلــس خبــرگان 
مجلــس  کاندیداهــای  تعــداد  اصفهــان  اســتاندار  دارد. 
ــرای تصــدی ۲۰  شــورای اســالمی  از اســتان اصفهــان را ب
ابــراز داشــت:  کــرد و  صندلــی اســتان، ۴۴۹ نفــر اعــالم 
داشــتند  اولیــه  ثبت نــام  کــه  افــرادی  از  درصــد   ۴۴
حضــور  نهایــی  رقابــت  در  انتخابــات  در  حضــور   بــرای 

دارند.

استاندار اصفهان:

کاندیدای مجلس از استان اصفهان برای تصدی ۲۰ صندلی  ۴۴۹

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:

 واریزعیدی بازنشستگان 
و مستمری بگیران

تامیــن  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ایــن  اعــالم  ضمــن  اجتماعــی، 
کــه »عیــدی« بازنشســتگان  خبــر 
تامیــن  مســتمری بگیران  و 
اجتماعی در نیمه اول اســفندماه 
گفــت:  شــد  خواهــد  پرداخــت 
ــرای ایــن  ــارد تومــان ب 1520 میلی
کیمیــای  گــزارش  بــه  اســت.  شــده  گرفتــه  نظــر  در  منظــور 
تامیــن  ســازمان  عامــل  مدیــر  نوربخــش،  ســیدتقی  وطــن، 
اجتماعــی، دربــاره زمــان واریــز عیــدی مســتمری بگیران و 
کــرد: عیــدی  بازنشســتگان ســازمان تامیــن اجتماعــی اظهــار 
مســتمری بگیران و بازنشســتگان ســازمان تامیــن اجتماعــی 
نیمــه اول اســفندماه واریــز می شــود. بــرای ایــن منظــور 1520 
میلیــارد تومــان اعتبــار صــرف خواهــد شــد.  وی در ادامــه، 
گفــت:  دربــاره پرداخــت متمرکــز حقــوق مســتمری بگیران نیــز 
پایــان  بــه  حقــوق  پرداخــت  زمــان  یکســان کردن  پروســه 
رســیده و از ایــن مــاه بازنشســتگان و مســتمری بگیران از 17 

تــا 27 هــر مــاه حقــوق دریافــت می کننــد.  
در  را  مصوبــه ای  دولــت  امســال  کــرد:  اضافــه  نوربخــش 
کــه  تعهــدات داشــت  از  بابــت پرداخــت بخشــی  مردادمــاه 
ســوی  از  هنــوز  امــا  بــود؛  تومــان  میلیــارد   2300 آن  میــزان 

اســت. نشــده  انجــام  عملیاتــی  خصوصی ســازی 

کشور:  اطالعیه شماره ۹ ستاد انتخابات 

 اعالم زمان تبلیغات 
کاندیداهای انتخابات مجلس 

براســاس اطالعیــه ســتاد انتخابــات 
رســمی  تبلیغــات  زمــان  کشــور، 
دهمیــن  کاندیداهــای  انتخاباتــی 
شــورای  مجلــس  انتخابــات  دوره 

شــد.  اســالمی  اعــالم 
بــه  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نقــل از پایــگاه اطالع رســانی وزارت 
رســمی  تبلیغــات  زمــان  کشــور، 

ســتاد  ســوی  اســالمی  از  شــورای  مجلــس  انتخابــات 
شــد. اعــالم  کشــور  وزارت  انتخابــات 

ــه  ــور ب کش ــات  ــتاد انتخاب ــماره 9 س ــه ش ــل اطالعی کام ــن   مت
ح زیــر اســت: شــر

کلیــه نامزدهــای  ایــران و  بــه اطــالع عمــوم ملــت شــریف   
شــورای  مجلــس  دوره  دهمیــن  انتخابــات  نمایندگــی 
انتخابــات  قانــون   56 مــاده  اجــرای  اسالمی می رســاند، در 
مجلــس شــورای اســالمی  و مــاده 40 آیین نامــه اجرایــی آن 
کلیــه نامزدهــای تاییــد صالحیت شــده  تبلیغــات انتخاباتــی 
خ 1394/11/29 آغــاز خواهــد  از بامــداد روز پنجشــنبه مــور
خ 1394/12/06  شد و در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مور
پایــان رای  اخــذ  شــروع  از ســاعت  قبــل  24 ســاعت   یعنــی 

 می یابد.

2 حتما بخوانید!چهارشنبه  28 بهمن ماه 139۴
۴۴۹ کاندیدای مجلس از استان اصفهان برای تصدی ۲۰ صندلی ـــمـــاره 95 ســـــال دوم      ݡسݒ

اݡست ݡسىݔ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 94/20/ن      نوبت دوم       

 روابط عمومی اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

یــق مناقصــه عمومی واگــذار نمایــد، بدیــن وســیله از  را از طر یــر وژه هــای ز    اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در نظــر دارد پر
یــخ ۲ / ۱۰  /۹۴  یافــت اســناد مناقصــه  تــا تار شــرکت های دارای صالحیــت و رتبه بنــدی  بــا رعایــت ظرفیــت کاری  دعــوت می گــردد بــرای در

بــه پایــگاه ملــی اطالع رســانی مناقصــات کشــور بــه نشــانی http://iets.mporg.ir مراجعــه نماینــد.  
وکش آسفالت گرم محورهای حسین آباد - سیور- ماندگان و بیده  1-اجرای عملیات ر

وکش آســفالت گرم محور هسنیجه  2-اجرای عملیات ر
وســتایی الیبید - مراوند - چغاده   وکش آســفالت گرم محور های ر 3-اجرای عملیات لکه گیری و ر

وکش آسفالت گرم محور نماگرد - ننادگان  4-اجرای عملیات لکه گیری و ر
دشک - بالن  وکش  آسفالت گرم محور تو 5-اجرای عملیات ر

وکش آسفالت گرم محور دهاقان - آستانه 6-اجرای عملیات لکه گیری و ر
وکش آسفالت گرم محور فرخی - ابراهیم آباد    7-اجرای عملیات لکه گیری  و ر

یرســازی میانه آزادراه ذوب آهن بمنظور نصب حفاظ بتنی مفصلی  8-عملیات ز

یخ     ۱۱/   ۱۲ /۹۴                            گشــایش پاکت ها ســاعت 9 صبح  ۱۲ / ۹۴/۱۱                                                    مهلت تحویل پاکت ها تا تار
                                نشانی:  اصفهان ـ خیابان سعادت آباد                                            تلفن:  ۳۶۶۸۱۰۶۸- 031   

م الف 33599



اجرای۲۷طرحهادی
درروستاهایاصفهان

اســامی  اســتان  انقــاب  مســکن  بنیــاد  کل  مدیــر 
ــادی  ح  ه ــر ــر ۲۷ ط ــغ ب ــاه، بال ــن م ــت: در ای گف ــان  اصفه
ــای  ح ه ــه طر کمیت ــب  ــه تصوی ــان ب ــتاهای اصفه در روس
خانــی  غامحســین  رســید.  اصفهــان  اســتان   هــادی 
در  ح هــای  هــادی  طر وضعیــت  آخریــن  پیرامــون 
روســتاهای اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: تعــداد ۱۶ 
فاورجــان  شهرســتان های  از  روســتایی  هــادی  ح   طــر
روســتایی  هــادی  ح   طــر  ۱۱ و  فریدونشــهر  و  ناییــن 
میاندشــت و  بوییــن  چــادگان،  شهرســتان های   از 

قــرار  تصویــب  مــورد  و  شــد  ح  مطــر لنجــان  و  کاشــان 
ح هــای  هــادی  طر تصویــب  و  تاییــد  بــه  وی  گرفــت. 
ــرد  ــاد، و بجگ ــال آب ــر، ج ــه امی ــتاهای قلع ــری روس بازنگ
از توابــع شهرســتان فاورجــان خبــر داد و بیــان داشــت: 
نصرآبــاد روســتاهای  ح هــای  هــادی  طر  بازنگــری 

الحــاق  همچنیــن  و  آبــاد  جهــان  و  آبــاد  عشــرت 
کمال آبــاد،  روســتاهای  ح  هــادی  طــر بــه  اراضــی 
دیگــر  از  ناییــن  توابــع شهرســتان  از  ســپرو  و  مهــرآدران 
اصفهــان  اســتان  ح هــای  هــادی  طر کمیتــه  مصوبــات 
اســامی  انقــاب  مســکن  بنیــاد  کل  مدیــر  اســت. 
ح  هــادی  طــر بازنگــری  کــرد:  اعــام  اصفهــان   اســتان 
وزوه ســیرزار،  هیــران،  علیــا،  کاهــگان   روســتاهای 
کمــر بنــه  ســفلی،  کاهــگان  گونــک،  کا  آبچــک، 

کمــران و دســتگرد از توابــع شهرســتان فریدونشــهر نیــز 
گرفــت. وی بــا اشــاره بــه  مــورد تاییــد و تصویــب قــرار 
بــرای تمــام روســتاهای بیشــتر  ح  هــادی  تصویــب طــر
 ۱۳۹۴ ســال  پایــان  تــا  اصفهــان  اســتان  خانــوار   ۲۰ از 
ح   کنــون، تعــداد ۶۵ طــر افــزود: از ابتــدای ســال جــاری تا
ــای  ح ه ــب طر ــه تصوی کمیت ــه  ــتایی در جلس ــادی روس ه
اســت.  رســیده  تصویــب  بــه  اصفهــان  اســتان   هــادی 
ح هــای  هــادی روســتاهای لگالــه،  کــرد: طر خانــی اضافــه 
کوگانــگ، ونــک ســفلی،  خرســانک ســفلی، سرچشــمه 
کی  اصفهانــک علیــا، اصفهانــک ســفلی و اصفهانــک ســا
بازنگــری  همچنیــن  و  چــادگان  شهرســتان  توابــع  از 
ســوخته  دره  نــان،  بســی  روســتایی  ح های هــادی  طر
آغچــه  روســتای  هــادی  ح   طــر بــه  اراضــی  الحــاق  و 
تصویــب  و  تاییــد  بــه  میاندشــت  و  بوییــن  شهرســتان 
ح هــادی روســتاهای  کــرد: بازنگــری طر رســید. وی اعــام 
الحــاق  و همچنیــن  کاشــان  مهرآبــاد شهرســتان  و  ون 
و  زردخشــوییه  روســتاهای  ح هــادی  طر بــه  اراضــی 
کرچــگان در شهرســتان لنجــان تاییــد و تصویــب شــد.

آغازعملیاتاجرایی
میدانآیتاهللخاتمییزد

میــدان  غیرهمســطح  تقاطــع  ح  طــر اجرایــی  عملیــات 
بــا بــرآورد هزینــه ای بالــغ بــر 100  آیــت اهلل خاتمــی  یــزد 
طهماســبی«  »محمدرســول  شــد.  آغــاز  ریــال  میلیــارد 
بــاره  ایــن  در  یــزد  شــهرداری  عمرانــی  و  فنــی  معــاون 
دهــه  بلوارهــای  مســیر  کــه  ح  طــر ایــن  کــرد:  تصریــح 
طــول  در  می کنــد،  متصــل  هــم  بــه  را  مــدرس  و  فجــر 
اســت.  شــده  آغــاز  متــر   16.2 کلــی  عــرض  و  متــر   650
 100 حــدود  در  را  ح  طــر ایــن  اولیــه  هزینــه  بــرآورد  وی 
برنامــه  براســاس  گفــت:  و  کــرد  اعــام  ریــال  میلیــارد 
طــول  در  ح  طــر ایــن  اجرایــی  عملیــات  زمان بنــدی، 
بــه  اشــاره  بــا  طهماســبی  می رســد.  اتمــام  بــه  مــاه   9
موجــود اعتبــار  از  ریــال  میلیــارد   15 حــدود  در   اینکــه 

مســیر  در  تاسیســات  جابه جایــی  هزینــه  صــرف 
گفــت: مــدت قابــل توجهــی از زمــان اجــرای  می شــود، 
گاز آب،  تاسیســات  جابه جایــی  صــرف  نیــز  ح   طــر

بــرق و مخابــرات خواهــد شــد. وی یــادآور شــد: در صــورت 
ســوی  از  یادشــده  تاسیســات  جابه جایــی  در  تســریع 
عملیــات  بــود  امیــدوار  می تــوان  حفــار،  شــرکت های 
پذیــرد.  پایــان  کوتاه تــری  زمــان  مــدت  در  اجرایــی 
کــرد: بــه میــزان 5 میلیــارد ریــال  طهماســبی خاطرنشــان 
ح از اعتبــارات ســال جــاری  کل هزینه هــای ایــن طــر از 
و مابقــی بــه میــزان 95 میلیــارد ریــال از اعتبــارات ســال 
دو  شــامل  را  ح  طــر مســیر  وی  می شــود.  تامیــن   1395
عــرض عبــوری رفــت و برگشــتی خوانــد و ایجــاد 330 
کــه در دو ســمت مســیر و بــا ارتفــاع بیــن 3.1 متــر  شــمع را 
تــا 26.5 متــر و قطــر 1 یــک تــا 1.2 متــر حفــاری می شــود، 
غیرهمســطح  تقاطــع  ایــن  فنــی  مشــخصات  جملــه  از 
بلــوار  ســمت  از  عرشــه ها  طــول  طهماســبی  برشــمرد. 
مــدرس را 30 متــر و مســاحت آن را 713 متــر مربــع و طــول 
عرشــه ســمت بلــوار دهــه فجــر را 25 متــر و مســاحت آن را 

کــرد. 575 متــر مربــع ذکــر 

تامینمایحتاجشبعید
درچهارمحالوبختیاری

دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
غ و میــوه مــورد نیــاز مــردم در شــب عیــد در  از تامیــن مــر
ایــن اســتان خبــر داد. ذبیــح اهلل غریــب بــا اشــاره بــه اینکه 
غ در اســتان  برنامه ریــزی الزم بــرای تامیــن وتولیــد مــر
اظهــار  اســت،  شــده  انجــام  بختیــاری  و  چهارمحــال 
غ در اســتان در  کمبــود مــر داشــت: نگرانــی درخصــوص 
کنــون  کــرد: هم ا شــب عیــد وجــود نــدارد. وی عنــوان 
مــاه  یــک  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  مرغداری هــای 
غ شــب عیــد  گذشــته جوجه ریــزی خــود را بــرای تولیــد مــر
غ مــورد نیــاز مــردم در شــب عیــد تامیــن  انجــام دادنــد و مــر
ــازار اســتان چهارمحــال و  می شــود. دبیــر ســتاد تنظیــم ب
بختیــاری ادامــه داد: نمایشــگاه های بهــاره امســال در 
ــاده در  ــروش فوق الع ــوند و ف ــزار نمی ش ــتان برگ ــطح اس س
فروشــگاه های بــزرگ ســطح اســتان انجــام می شــود. وی 
ــز در اســتان چهارمحــال  ــد نی ــرد: میــوه شــب عی ک ــد  کی تا
برنامه ریزی هــا  و  اســت  شــده  تامیــن  بختیــاری  و 
اســت.  شــده  انجــام  عیــد  شــب  در  آن  عرضــه  بــرای 
و  چهارمحــال  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  کل  مدیــر 
کیفیــت  بــا  میوه هــا  امســال  داد:  ادامــه  بختیــاری 
گذشــته در ســطح اســتان  ــه ســال های   بهتــری نســبت ب

عرضه می شود.

اخبار کوتاه

دربــاره  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  اقتصــادی  معــاون 
وزارت خانــه  ایــن  در  مقاومتــی  اقتصــاد  ح هــای  طر جزییــات 
برون نگــری  اقتصــاد،  »مردمی کــردن  برنامــه  ســه  گفــت: 
ایــن  کار  دســتور  در  اقتصــاد«  شفاف ســازی  و  اقتصــادی 
ربیــع خبرگــزاری  گــزارش  بــه  اســت.  گرفتــه  قــرار   وزارتخانــه 

ــاره جزییــات اجــرای اقتصــاد مقاومتــی در   شــاپور محمــدی درب
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: در بخــش برون گرایــی 
خارجــی  ســرمایه های  جــذب  و  واردات  صــادرات،  بحــث 
توســط  ایــران  فرصت هــای  جــذب  و  اقتصــادی  دیپلماســی 
شــده  پیگیــری  فراســرزمین  کشــت  هماننــد  کشــورها  ســایر 
اســت. معــاون وزیــر اقتصــاد اظهارداشــت: همچنیــن در بخــش 
ایجــاد  بــر  عــاوه  نیــز  اقتصــاد«  سالم ســازی  و  »شفاف ســازی 
پنچــره واحــد، مقررات زدایــی نیــز در دســتور کار اســت؛ همچنیــن 

ارتقــای ســامت اداری نیــز مــورد توجــه خواهــد بــود.
  مردمی کردن اقتصاد

بــا  ارتبــاط  در  اقتصــاد  وزارت  ســوم  برنامــه  دربــاره  وی 
برنامــه  همچنیــن  وزارتخانــه  ایــن  گفــت:  مقاومتــی  اقتصــاد 
زمینــه  ایــن  در  و  می کنــد  پیگیــری  را  اقتصــاد  مردمی کــردن 
کنیــم.  شــریک  کشــور  اقتصــاد  در  را  مــردم  می شــود  تــاش 
قابــل  شــرکت های  ســهام  خریــد  »ســرمایه گذاری،  محمــدی، 

گــذاری و ارایــه خدمــات عمومــی از طریــق بخــش خصوصــی  وا
اقتصــاد  مردمی کــردن  بــرای  اقتصــاد  وزارت  راهکارهــای  از  را 
برنامــه  در  اقتصــاد  وزارت  همچنیــن  گفــت:  و  کــرد  اعــام 
هدفمندســازی یارانه هــا نیــز، بایــد ابزارهــای قیمتــی و غیرقیمتی 
اینکــه  ضمــن  کنــد؛  تعییــن  مصــرف  الگــوی  اصــاح  بــرای  را 
آثــار اصــاح  ایــن وزارتخانــه عهــده دار آماده ســازی مدل هــای 
براســاس  تصمیم هــا  تــا  اســت  انــرژی  حامــل  قیمت هــای 
اقتصــاد  اجــرای  بــرای  برنامــه   11 شــود.  اتخــاذ  مدل هــا  ایــن 
ــردن اقتصــاد ــه ســه برنامــه »مردمی ک ک  مقاومتــی تدویــن شــده 

کار  برون نگــری اقتصــادی و شفاف ســازی اقتصــاد« در دســتور 
گرفتــه اســت؛ همچنیــن  وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی قــرار 
و  مدیریــت  ســازمان  توســط  برنامــه  ســه  زمینــه  همیــن  در 
اجرایــی  برنامــه توســط ســایر دســتگاه ها  پنــج  و  برنامه ریــزی 

خواهــد شــد.
تعییــن  ملــی  تولیــد  بــازار ســرمایه در  نقــش و جایــگاه    

د می شــو
وی ادامــه داد: هــر چنــد مســئولیت برنامــه تولیــد ملــی و ارتقــای 
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  برعهــده  ملــی  تولیــد  تــوان 
کارگــروه بــوده و در ایــن  اســت، امــا وزارت اقتصــاد عضــو ایــن 
زمینــه نیــز نقــش و جایــگاه بــازار ســرمایه در تولیــد ملــی در حــال 

تهیــه و تدویــن اســت؛ همچنیــن در زمینــه بهبــود محیــط کســب 
کار، پیگیری هــای مناســبی انجــام شــده اســت. و 

کــرات ســازمان بــورس بــا شــرکت های خارجــی بــرای    مذا
رتبه بنــدی

دربــاره  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  اقتصــادی  معــاون 
قطــع  طــور  بــه  گفــت:  نیــز  شــرکت ها  و  بانک هــا  رتبه بنــدی 
ســرمایه گذاری  جــذب  بــرای  وشــرکت ها  بانک هــا  رتبه بنــدی 
خارجــی ضــروری اســت و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار نیــز 
ــی را انجــام داده  کرات ــا بعضــی از موسســه ها مذا در ایــن زمینــه ب

اســت تــا عــاوه بــر شــرکت ها، اوراق بهــادار نیــز رتبه بنــدی شــود. 
گفــت: ایــن امــر مانــع فعالیــت شــرکت های رتبه بنــدی  محمــدی 
کــه ایــن شــرکت ها بایــد ســابقه  کشــور نیســت؛ امــا از آن جایــی  در 
ــد ســال طــول بکشــد  ــی داشــته باشــند، ممکــن اســت چن طوالن
گیــرد؛ بنابرایــن  تــا رتبه بنــدی آن هــا در دنیــا مــورد قبــول قــرار 
تــا آن زمــان بــا شــرکت های رتبه بنــدی بین المللــی همــکاری 

می کنیــم.
  انتشار 84 هزار میلیارد ریال اوراق

معــاون وزیــر اقتصــاد دربــاره بســته تحریــک تقاضــای دولــت نیــز 
خ ذخیــره  کاهــش نــر گفــت: ایــن بســته بحث هایــی همچــون 
خ ذخیــره قانونــی  کــه نــر قانونــی را پیگیــری می کــرد؛ بــه گونــه ای 
از 13 درصــد متناســب بــا اقدامــات مثبــت بانک هــا بــه 10 درصــد 
کاهــش یابــد؛ بانــک مرکــزی ایــن سیاســت را اجرایی کرده اســت. 
خ  گفتــه وی، همچنیــن در بخــش مبــادالت بیــن بانکــی، نــر بــه 
کاهــش یافتــه و  بیــن بانکــی تســهیات از  29 بــه 19 درصــد 
خ تامیــن مالــی بســیار مؤثــر اســت. وی  کاهــش نــر ایــن امــر در 
گفــت: 84 هــزار میلیــارد  کــرد و  بــه انتشــاراوراق بدهــی نیــز اشــاره 
کــه 50 درصــد آن در اختیــار پیمانــکاران  ریــال اوراق منتشــر شــده 
گرفتــه و بخشــی از بســته  و طلبــکاران بخــش خصوصــی قــرار 

تحریــک تقاضــا نیــز، در بســته خــروج از رکــود بــوده اســت.

کرد  در آستانه دومین سالروز ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، وزارت اقتصاد اعالم 

کاردولت مردمیکردن،بروننگریوشفافسازیاقتصاددردستور

تنــزل جایــگاه خودروهــای داخلــی در جــدول رده بنــدی 
کیفــی باعــث شــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
کیفــی خودروهــا  گــزارش رده بنــدی  بــاز هــم از انتشــار 
بازرســی  شــرکت  ایــن،  از  پیــش  تــا  کنــد.  خــودداری 

هفتــه  در  ایــران  اســتاندارد  و  کیفیــت 
ابتدایــی هــر مــاه، گــزارش رده بنــدی کیفــی 
آن  از  قبــل  مــاه  در  تولیــدی  خودروهــای 
اخیــر مــاه  ســه  در  امــا  می کــرد؛  منتشــر   را 

کــرده اســت؛ دلیــل ایــن  ایــن رویکــرد تغییــر 
دســتورالعمل  تغییــر  نیــز،  رویکــرد  تغییــر 
کیفــی خودروهــای داخلــی و بــه  ارزیابــی 

دنبــال آن تنــزل جایــگاه خودروهــای داخلــی در جــدول 
گــزارش  در  کــه  به گونــه ای  اســت؛  کیفــی  رده بنــدی 
کــه بــا  کیفــی خودروهــای تولیــدی در آذر مــاه  ارزیابــی 
تاخیــر زیــادی از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
منتشــر شــد، حــدود 66 درصــد خودروهــای داخلــی تنهــا 

ــد. در  کرده ان کســب  کیفــی را  یــک ســتاره از پنــج ســتاره 
کیفــی، بــه جــای ارایــه نمــره منفــی  مــدل جدیــد ارزیابــی 
خودروهــا ســتاره دار می شــوند. در ایــن مــدل، یک ســتاره 
داشــتن پایین تریــن ســطح کیفــی و پنــج ســتاره باالتریــن 
کیفــی خودروهــا را نشــان می دهــد.  ســطح 
کیفیــت  گــزارش  در چنیــن شــرایطی هنــوز 
خودروهــای تولیــدی در دی مــاه منتشــر 
ابتــدای  در  کــه  حالــی  در  اســت؛  نشــده 
منتشــر  گــزارش  ایــن  بایــد  جــاری،  مــاه 
صنعــت وزارت  حــال  ایــن  بــا   می شــد؛ 

انتشــار  از  کنــون  تا تجــارت،  و  معــدن 
کــرده اســت. طوالنــی شــدن  گــزارش خــودداری  ایــن 
کیفــی خودروهــای  ــزارش رده بنــدی  گ ــر در انتشــار  تاخی
گــزارش شــاخص مهمــی  کــه ایــن  داخلــی در حالــی اســت 
کیفیــت  وضعیــت  از  تــا  اســت  مصرف کننــدگان   بــرای 

کشــور مطلــع شــوند. تولیــدی در  خودروهــای 

بهدنبالتنزلجایگاهخودروهایداخلی
کیفیخودروهابازهممنتشرنشد گزارش

گوشــتی  غ    رییــس انجمــن پرورش دهنــدگان مــر
گفــت:  و  داد  خبــر  غ  مــر گوشــت  قیمــت  کاهــش  از 
شــب  در  مــردم  نیــاز  تامیــن  بــرای  کمبــودی  هیــچ 
گــر از ذخایــر دولتــی هــم  ا نــدارد و حتــی  عیــد وجــود 

مدیریــت  قابــل  بــازار  نشــود   اســتفاده 
است. 

کــرد: قیمت هــای  محمــد یوســفی اظهــار 
کاهــش  بــا  غ  مــر گوشــت  داخلــی 
صــادرات  و  اســت  شــده  مواجــه  نســبی 
و  عــراق  کشــور  دو  بــه  محصــول  ایــن 
ــه  ــادی ادام ــق روال ع ــز طب ــتان نی افغانس

کــه البتــه بــه نظــر می رســد بــه واســطه نزدیــک  دارد 
و  خریدهــا  افزایــش  و  ســال  پایانــی  مــاه  بــه  شــدن 
تقاضــای مــردم بــرای روزهــای عیــد، طــی روزهــای آتــی 
کمــی افزایــش مواجــه  قیمــت ایــن محصــول در بــازار بــا 
غ در  گوشــت مــر کیلوگــرم  شــود. وی افــزود: قیمــت هــر 

مرغــداری بــه صــورت نســیه 3800 تومــان و بــه صــورت 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ک ــا 3650 تومــان اســت  نقــدی 3550 ت
در  غ  مــر گوشــت  کیلوگــرم  هــر  قیمــت  وضعیــت  ایــن 
بــازار عمده فروشــی حــدود 5100 تومــان اســت و در بــازار 
تومــان  6000 حــدود  بــه   خرده فروشــی 

 می رسد.
غ   رییــس انجمــن پرورش دهنــدگان مــر
گوشــت  اینکــه قیمــت  بیــان  بــا  گوشــتی 
کیلویــی  غ در میادیــن میــوه و تره بــار  مــر
گفــت: برخــی  حــدود 5100 تومــان اســت، 
در  کــه  مغازه هایــی  و  شــهر  نقــاط  از 
غ را بــه  گوشــت مــر کنده انــد، ممکــن اســت  پایتخــت پرا
کشــش داشــته باشــد،  کــه بخواهنــد و بــازار  هــر قیمتــی 
کــه ایــن  بفروشــند؛ امــا دســتگاه های نظارتــی تــا زمانــی 
و غیرمنطقــی  نشــود  ج  از حــد معقــول خــار قیمت هــا 

نمی کننــد. برخــورد  نباشــد، 

اقتصـــاد حتما بخوانید!3
ـــمـــاره 95کاهش قیمت مرغ و تامین بازار شب عید ســـــال دوم          ݡسݒ

مدیــر عامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی بــا اشــاره بــه آغــاز 
ابتــدای  از  گفــت:  آفریقایــی  کشــورهای  بــه  ایــران  گازوییــل  صــادرات 
مختلــف  کشــورهای  بــه  گازوییــل  لیتــر  میلیــارد   ۱.۷ از  بیــش  امســال، 
جهــان صــادر شــده اســت. ســیدناصر ســجادی دربــاره آخریــن وضعیــت 
گفــت: بــا بهره بــرداری از فازهــای جدیــد پــارس  گازوییــل ایــران  صــادرات 
گاز طبیعــی ایــران، حجــم صــادرات فرآورده هــای  جنوبــی و افزایــش تولیــد 
گازوییــل افزایــش یافتــه اســت. مدیــر عامــل شــرکت  کشــور بــه ویــژه  نفتــی 
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی بــا اعــام اینکــه از ابتــدای ســال جاری بــا 
گازرســانی بــه صنایــع و نیروگاه هــای بــرق، مصــرف ســوخت مایــع  افزایــش 
کــرد: بــر ایــن اســاس در  کاهــش یافتــه اســت، تصریــح  کشــور بــه شــدت 
۳۳۰ روز نخســت ســال جــاری، بــه طــور متوســط روزانــه ۲۰ میلیــون لیتــر 
کشــور مصــرف شــده اســت. ایــن مقــام  گازوییــل و نفــت ســفید در  کمتــر 
ــر  ــر اینکــه در طــول ایــن مــدت حــدود ۱۵ میلیــون لیت ــد ب کی ــا تا مســئول ب
ع  کــرد: در مجمــو کشــور مصــرف شــده اســت، بیــان  کمتــری در  کــوره  نفــت 
کنــون، بیــش از 5 میلیــارد لیتــر ســوخت مایــع  از ابتــدای ســال جاری تا
کشــور مصــرف شــده اســت. ســجادی  کمتــری در  و فرآورده هــای نفتــی 
کــرد: در  کیــد  گازوییــل ایــران تا در ادامــه بــا اشــاره بــه جهــش صــادرات 
گازوییــل کشــورهای بــزرگ صادرکننــده   شــرایط فعلــی، ایــران، یکــی از 

گاز مایــع، ســوخت هواپیمــا و نفــت ســفید در ســطح منطقــه  کــوره،  نفــت 
خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود.

خریــد  اینکــه  دربــاره  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  رییــس 
بــه  شــرکت  ایــن  بــرای  را  رانــت  ایران ایــر،  ســوی  از  هواپیمــا 
کــه  اســت  ایــن  آزادســازی  مســایل  از  یکــی  گفــت:  نــدارد،  همــراه 
از  را  رقبــا  بخواهنــد  شــرکت ها  کــه  می شــویم  وارد  زمانــی  مــا 
همدســتی  مــردم  منافــع  برخــاف  هــم  بــا  یــا  کننــد  ج  خــار  صحنــه 

کنند. 
بخــش  بــه  قانــون  بــا  مطابــق  بایــد  ایران ایــر  خصــوص  ایــن  در 
ــه ایــن  ک ــذار شــود و در ایــن مــدت بارهــا تــاش شــده  گ خصوصــی وا
کــه در  کار و محدودیت هایــی  ــه دلیــل بزرگــی  کار انجــام شــود؛ امــا ب
کــه ایــن  ایــن ســال ها بــوده، بــرای بخــش خصوصــی امــکان نداشــت 
ــب  ــا در ترکی ــه داد: ام ــدزاده ادام ــی عاب ــد. عل کن ــداری  ــرکت را خری ش
کــه ســاختار مالــی و اداری براســاس اســتانداردهای  جدیــد مقــرر شــده 
گــذار  بــه بخــش خصوصــی وا بین المللــی تعریــف شــود و آن موقــع 

شــود. 
شــرکت های  یــا  بــورس  طریــق  از  می توانــد  ایران ایــر  بنابرایــن 
مانــد.  نخواهــد  دولتــی  بخــش  در  و  گــذار  شــود  وا ســهامی  عــام 
ســال   ۵۰ از  بیــش  بــا  و  دارد  قــوی  زیرســاخت های  ایران ایــر 
نهادینــه  آن  در  آموزشــی  و  فنــی  بازرگانــی،  مســایل  ســن، 
ســرمایه گذاری  بــرای  خــوب  فضایــی  بنابرایــن  اســت؛   شــده 

دارد.

کارخانه هــای لبنــی  گفــت:  مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری دامــداران 
خ شــیرخام اعمــال نکرده انــد، بلکــه در  نــر نه تنهــا افزایــش قیمتــی در 
کاهــش دادنــد و طــول دوره بازپرداخــت بدهــی  بعضــی مناطــق قیمــت را 
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  عزیزالهــی  علیرضــا  بردنــد.  بــاال  را  دامــداران 
تــن  از دامــداران اظهارداشــت:  تعییــن تکلیــف قیمــت خریــد شــیرخام 
کارخانه هــا بــه اجــرای مصوبــه دولــت مبنــی بــر خریــد شــیرخام  نــدادن 
خ ۱۴۴۰ تومــان از دامــداران در نهایــت منجــر بــه تشــکیل جلســه ای  بــه نــر
کردیــم، ســازمان  کــه در ایــن جلســه مــا اعتــراض  در ســازمان حمایــت شــد 

مربوطــه اقدامــی در راســتای اجــرای قانــون مذکــور نمی کنــد. 
کارخانه هــا ۶۰ تومــان بــه قیمــت محصــوالت  وی بــا بیــان اینکــه اغلــب 
خــود افزوده انــد، امــا بابــت آن پولــی بــه دامــداران پرداخــت نکرده انــد 
ــای  کارخانه ه ــت،  ــازمان حمای ــا، س ــن اعتراض ه ــی ای ــرد: در پ ک ــه  اضاف
گــر بابــت ۶۰ تومانی که به قیمت محصوالتشــان  کــه ا کــرد  لبنــی را تهدیــد 
کردنــد، ۱۰۰ تومــان بــه قیمــت خریــد شــیرخام از دامــداران اضافــه  اضافــه 
نکننــد، بــه تعزیــرات معرفــی خواهنــد شــد. مدیــر عامل اتحادیه سراســری 
ع  دامــداران بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن وزارت کشــاورزی نیــز ایــن موضو
گفــت: درحــال حاضــر  کردنــد و ســازمان حمایــت پیگیــر آن شــد،  را تاییــد 
کار عملیاتــی شــده اســت یــا نــه؛  کــه ایــن  مــا بــه صــورت قطعــی نمی دانیــم 
گــر عملیاتــی شــده باشــد، هیــچ تاثیــری بــرای شــرایط نداشــته   امــا حتــی ا

است.
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مسایل ایمنی 

اتصالزمین

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

ــتم  ــون سیس ــم پیرام ــر داری ــماره در نظ ــن ش      در ای
ارت و لــزوم اجــرای آن در محــل مصــرف انــرژی بــرق 

کنیــم. مطالبــی را ارایــه 
کــه قبــا اشــاره شــد در برق گرفتگــی  گونــه  همــان 
کــه  هــادی بــرق دار بــر  غیرمســتقیم، یعنــی زمانــی 
فلــزی  ســطوح  بــا  عایق بنــدی  خراب شــدن  اثــر 
دســتگاه تمــاس پیــدا می کنــد، اختــاف پتانســیلی 
 بیــن بــدن شــخص و دســتگاه باعــث برق گرفتگــی

می شود. 
لباسشــویی  ماشــین  بدنــه  شــدن  برقــدار  مثــال: 
یخچــال، فریــزر و مــواردی از ایــن قبیــل در منــازل 
دســتگاه های  شــدن  بــرق دار  صنایــع  در  نیــز  و 
تجهیزاتــی  و  موتــور  بدنــه  فــرز،  تراشــکاری، 
مکانیکــی تنش هــای  معــرض  در  بیشــتر   کــه 

 هستند .
خطــرات  ایــن  مقابــل  در  بایــد  اشــخاص، 
گونــه ای حفاظــت  بــه  از تمــاس،  ناشــی  احتمالــی 
بــدن  از  الکتریکــی  جریــان  عبــور  از  کــه  شــوند 
کوتاه تریــن زمــان قطــع  جلوگیــری و مــدار بــرق در 

شود.
یکــی از روش هــای مهــم حفاظــت در برق گرفتگــی 
زمیــن  اتصــال  سیســتم  از  اســتفاده  غیرمســتقیم 
اتصالــی  بــروز  زمــان  در  بتوانــد  کــه  اســت  ســالم 
حفاظتــی  دســتگاه های  ســریع  عملکــرد  موجــب 

شــود.
ــن  ــوب و مطمئ ــن خ ــال زمی ــک اتص ــه ی ــتیابی ب دس
دارای مقاومــت اســتاندارد، بــه عواملــی چــون شــکل 
ک منطقــه بســتگی  ع خــا و جنــس الکتــرود ونیــز نــو
دارد و نیــاز اســت قبــل از اجــرا، بــر اســاس تشــخیص 
ع و نحــوه اجــرای ارت  نــو کارشــناس متخصــص، 

بررســی شــود..
ــتفاده  ــورد اس ــور م ــه دو منظ ــن ب ــال زمی ــا اتص ارت ی

قــرار می گیــرد:
1-   ارت حفاظتــی: جهــت حفاظــت اشــخاص در 

مقابــل ولتــاژ تمــاس اســت. 
و  وســایل  حفاظــت  جهــت  الکتریکــی:  ارت    -2
ــرد  کارب ــاژ  ــل اضافه ولت ــی در مقاب ــزات الکتریک تجهی

دارد.
قطعــات  همــه  اتصــال  فرآینــد  حفاظتــی  ارت  در 
الکتریکــی  دســتگاه های  فلــزی  بدنــه  یــا  فلــزی 
بــه  بــرق(  مــدار  اصلــی  هادی هــای  از   غیــر  )بــه 
زمیــن اســت و هــدف آن انتقــال هوشــمند جریــان 
افــراد جــان  حفاظــت  جهــت  زمیــن،  بــه   اتصالــی 

 می باشد .
معــرض  در  کــه  تجهیزاتــی  الکتریکــی،  ارت  در 
مــواردی  و  بــرق  و  رعــد  از  ناشــی  اضافه ولتاژهــای 
می باشــد،  نــول  ســیم  قطــع  و  کلیدزنــی  چــون 

می شــوند. محافظــت 
اتصــال زمیــن بــه منظــور تامیــن اهــداف زیــر ایجــاد 

می شــود:
کارکنان در مقابل شوک الکتریکی. 1.ایمنی 

و  رعــد  مقابــل  در  کارکنــان  و  تجهیــزات  2.ایمنــی 
گهانــی. نا ولتاژهــای  و  بــرق 

در  زمــان عملکــرد تجهیــزات حفاظتــی  3.کاهــش 
زمــان بــروز خطــا در سیســتم.

کافی جهت عیب یابی.  4.فراهم شدن سرعت 
کــه  مــی رود  انتظــار  خــوب  زمیــن  اتصــال  یــک  از 

قبیــل:  از  شــرایطی  دارای 
1-دارا بودن مقاومت پایین 

ک  2-مقاوم  در برابر فساد تدریجی خا
3-دارا بــودن قابلیــت عبــور جریــان زیــاد و بــه طــور 
تکــراری و نیــز دارای حداقــل عمــر مفیــد 30 ســال 

ــد. باش

ادامه دارد ...

آگهیمناقصهعمومی
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد از طریــق مناقصــه خریــد ذیــل را مطابــق جــدول زیــر از فروشــنده ذیصــاح 

انجــام دهــد. 
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روابطعمومیشرکتآبوفاضالباستاناصفهان

کرمــان بــا ابــراز نگرانــی  ک  رییــس اتحادیــه مشــاوران امــا
طــی  مســکونی  منــازل  اجاره بهــای  بی رویــه  افزایــش  از 
کرمــان، ایــن افزایــش قیمــت  ســال های اخیــر در شــهر 
گفــت:  کــرد و  گذشــته را 300 درصــد ذکــر  در یــک دهــه 
ســال  در  شــد  باعــث  قیمــت  افزایــش  ایــن  متاســفانه 
کرمانــی، بــه چادرنشــینی  جــاری، برخــی از مســتاجران 
در زمین هــای اجــاره ای و در مــواردی بــه چــادر زدن در 
کرمانــی«  اطــراف شــهر روی آورنــد. »محمــود رشــیدی زاده 
شــهر  در  ســکونی  منــازل  اجاره بهــای  قیمــت  افزایــش 
ســال 92  از  و  درصــد  را 250  تــا 92  ســال 84  از  کرمــان 

کــرد.  کنــون را 50 درصــد ذکــر  تا
وی افــزود: مــن همــواره وضعیــت نگران کننده مســتاجران 
گــوش مســئوالن می رســاندم؛ امــا متاســفانه  شــهر را بــه 
کثــرا نیــز از قشــر ضعیــف جامعــه  کــه ا نه تنهــا مشــکل آن هــا 
هســتند، بهبــود نیافــت، بلکــه روزبــه روز وخیم تــر نیــز شــده 
کــه »بــه دریــا  اســت. رشــیدی زاده بــا ذکــر ایــن ضرب المثــل 
را  ایــن ســوال  را«  رفتــه می دانــد مصیبت هــای طوفــان 
کــدام یــک از مســئوالن شــهر مــا، مســتاجر  کــه  کــرد  ح  مطــر
کننــد؟  کــه بتواننــد مشــکات مســتاجران را درک  بوده انــد 
ک کرمــان گفــت: مــا خیلــی  رییــس اتحادیــه مشــاوران امــا
کــس نفهمیــد مــا چــه  کردیــم؛ امــا هیــچ  »طوفــان طوفــان« 
ــی  ــی از واقعیت های ــه »برخ ــان اینک ــا بی ــم. وی ب می گویی

بــه  شــهر  ســطح  ملکــی  معامــات  آژانس هــای  در  کــه 
گــزارش می شــود، اشــک هــر انســانی را در مــی آورد«  مــا 
ــر  ــه همــراه زن و دو دخت ــد یــک پیرمــرد ب ــر دیدی گ گفــت: ا
کامیــون اســت و 3 روز بــه  جوانــش وســایلش بــاالی یــک 
کــرده  کی هــای شــهر و حاشــیه شــهر مراجعــه  بیشــتر اما
اســت و هنــوز نتوانســته جایــی را بــرای ســکونت اجــاره 
کــه یــک  گــر دیدیــد  کنــد چــه احساســی پیــدا می کنیــد؟ ا
از ناتوانــی  ک  نفــر جلــوی زن و بچــه اش در بنــگاه امــا
محقــر  هرچنــد  مســکونی  واحــد  یــک  کــردن  اجــاره  در 
گریــه می کنــد، چــه احساســی بــه شــما دســت می دهــد؟ 
ــزود: این هــا  کرمــان اف ک  ــه مشــاوران امــا رییــس اتحادی
کــه دل هــر  واقعیت هــای جامعــه اســت؛ واقعیت هایــی 
بــرای  تاشــی  کنــون  تا متاســفانه  و  مــی آزارد  را  انســانی 
برون رفــت از ایــن وضعیــت از ناحیــه نهادهــای مرتبــط 
دیــده نشــده اســت. رشــیدی زاده افــزود: مــا مســتنداتی در 
کــه وظیفــه  کرمــان  ــه یــک نهــاد در شــهر  ک ــم  ــار داری اختی
گــذاری زمیــن بــه قشــر ضعیــف  ذاتــی آن تولیــد مســکن و وا
بــه  را  مســکونی  زمیــن  قطعــه  صدهــا  اســت،  جامعــه 
گــذاری بــه ایــن قشــر، بــه قیمــت بســیار ناچیــزی  جــای وا
شــرکت  یــک  بــه  تومــان(  میلیــون   10 زیــر  قطعــه  )هــر 
کــرده وصــدای هیــچ رســانه ای هــم بلند گــذار   خصوصــی وا

 نشده است.

گوشتیخبرداد: رییسانجمنپرورشدهندگانمرغ
کاهشقیمتمرغوتامینبازارشبعید



شهردار اصفهان در دیدار با فرزندان شاهد:

 فرزندان شاهد 
مدافع خون پدرانشان باشند

شــهدا  فرزنــدان  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهردار 
گفــت: موفقیــت  باشــند،  بایــد مدافــع خــون پدرشــان 
کنونــی، بــه برکــت خــون  جمهــوری اســامی  در زمــان 
کشــور مــا بــا عــزت و اقتــدار راه پــر افتخــار  شهداســت و 
ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه  می کنــد.  طــی  را  خــود 
جمالی نــژاد  مهــدی  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای 
در حاشــیه آییــن تجلیــل از فرزنــدان شــهدای انقــاب 
همچنیــن  و  کشــور  امــروز  امنیــت  کــرد:  اســامی اظهار 
کــه در عرصه هــای مختلــف بــه وجــود  پیشــرفت هایی 
آمــده، بــه برکــت خــون شــهیدان واالمقــام اســت. وی 
دوران  یــادگاران  شــاهد  فرزنــدان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
 دفــاع مقــدس هســتند و تجلیــل از آن هــا ضــروری اســت
ایــن  در  نمی تــوان  را  شــهدا  خانواده هــای  کار  افــزود: 
معماهــای  مــا  شــهدای  زیــرا  کــرد؛  ارزش گــذاری  دنیــا 
کــه در آن دنیــا مشــخص می شــود  عالــم خلقــت  هســتند 
کــرد: فرزنــدان  کرده  انــد. شــهردار اصفهــان تصریــح  چــه 
کــه از پدرانشــان  شــاهد و ایثارگــر بــا خصلت هــای خوبــی 
در  را  شــهری  مدیریــت  می تواننــد  برده انــد،  ارث  بــه 
کننــد. وی  آبادانــی شــهر همراهــی  راســتای توســعه و 
کــرد: فرزنــدان شــهدا می تواننــد در مســایل  خاطرنشــان 
و چالش هــای شــهری یــار صدیــق شــهرداری باشــند و 
بــه عنــوان بــازوی توانمنــد مدیریــت شــهری فعالیــت 
جمهــوری  موفقیــت  کــرد:  کیــد  تا جمالی نــژاد  کننــد. 
کنونــی نیــز بــه برکــت خــون شهداســت  اســامی  در زمــان 
کشــور مــا بــا عــزت و اقتــدار راه پــر افتخــار خــود را طــی  و 
می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه فرزنــدان شــهدا بایــد مدافــع 
کــه در  گفــت: فرزنــدان شــهدا  خــون پدرشــان باشــند، 
بــازوی مدیریــت شــهرداری در حــال فعالیــت هســتند 
شــهرداری  آتــی  برنامه هــای  اجــرای  در  بایــد  نیــز، 
حضــوری فعــال داشــته باشــند و شــهرداری را در اجــرای 
در  افــزود:  اصفهــان  شــهردار  کننــد.  یــاری  برنامه هــا 
ایــن مراســم مشــکات فرزنــدان شــهدا بررســی و قــرار بــر 
گــروه منســجمی  تشــکیل شــود تــا فرزنــدان  ایــن شــد تــا 
گــوش و چشــم مدیریــت  شــهیدان، بــازوی توانمنــد و 

شــهری باشــند. 

شهردار اصفهان 

  اجرای مهر تندرستی 
در روستاهای شرق اصفهان

ح امینانه نیات واقفان خیراندیش  در راستای اجرای طر
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان اصفهــان ناحیــه 
ــا ســعادت حضــرت زینــب ســام  ــا والدت ب 2، همزمــان ب
ح مهــر تندرســتی )موقوفــات  اهلل علیهــا و روز پرســتار، طــر
منطبــق بــا دارو و درمــان( را در روســتاهای حســین آباد، 
تیمیــارت و جیان آبــاد در شــرق اصفهــان بــه اجــرا درآورد.
صــورت  احمــر  هــال  همــکاری  بــا  کــه  ح  طــر ایــن 
اقــدام  رایــگان،  ویزیــت  و  پزشــکان  اعــزام  بــا  گرفــت، 
 بــه معاینــه مــردم منطقــه و توزیــع رایــگان دارو انجــام 

شد.

 کاهش آمار متوفیات 
ناشی از حوادث ترافیکی  در 

اصفهان
   طــی ده ماهــه ســال 1394، 936 نفــر در حــوادث 
ترافیکــی اســتان اصفهــان جان خــود را از دســت دادند که 
ایــن آمــار در مقایســه بــا   مــدت مشــابه ســال قبــل،  یــک و 

کاهــش را نشــان می دهــد. یــک دهــم درصــد 
ســال  ماهــه  ده  ترافیکــی   حــوادث  تلفــات  مجمــوع  از 
جــاری  در ایــن اســتان، 212 نفــر زن  و  724نفــر مــرد  

بوده انــد.
ــات حــوادث ترافیکــی   ــل توجــه اینکــه  بیشــترین تلف قاب
بــا 543 مــورد در جاده هــای برون  شــهری و 354 مــورد 
مــورد در جاده هــای  در مســیرهای درون  شــهری، 25  
ج اســتان   روســتایی و 14 مــورد مربــوط بــه جاده هــای خــار
گــزارش شــده اســت. همچنیــن در مــدت فــوق 19 هــزار و  
کل  پزشــکی  437 مصــدوم حــوادث ترافیکــی بــه اداره 
کرده انــد  کــز تابعــه مراجعــه  قانونــی اســتان اصفهــان و مرا
کــه از ایــن تعــداد 14هــزار و 152نفــر مــرد و 5 هــزار و 285نفر 
زن هســتند. الزم بــه ذکــر اســت آمــار مصدومــان حــوادث 
بــا  مــدت  ترافیکــی ده ماهــه  ســال 1394 در مقایســه 
مشــابه ســال قبــل ، یــک و  هشــت دهــم درصــد افزایــش 

داشــته اســت. 

اخبار کوتاه 

ــتار  ــب )س( و روز پرس ــرت زین ــا والدت حض ــان ب همزم
شــهید  بیمارســتان  در  ای  ویــژه  آییــن  برگــزاری  بــا 
عامــل مدیــر  صادقــی،  مهنــدس  حضــور  بــا   مطهــری 
و  عامــل  مدیــر  مشــاوران   ، معاونــان  از  جمعــی 
ناصــر  همچنیــن  و  ذوب آهــن  شــرکت  مدیــران 
حســینی منجــزی، بخشــدار بخــش مرکــزی لنجــان، 
تخصصــی  درمانگاه هــای  فضــای  گســترش  ح  طــر
دندانپزشــکی  مجهــز  کلینیــك  و  بیمارســتان   ایــن 

افتتاح شد.
تبریــك  ضمــن  آییــن،  ایــن  در  صادقــی  مهنــدس 
فرارســیدن والدت حضــرت زینــب )س( و روز پرســتار 
چــرا  اســت؛  ارزشــمند  بســیار  پرســتاری  شــغل  گفــت: 
ایــن قشــر  لــذا  نیــز محســوب مــی شــود؛  کــه عبــادت 
کــه خســتگی نمــی شناســند، اجــر بســیاری  زحمت کــش 

نــزد خداونــد دارنــد.
تخصصــی  کلینیك هــای  افتتــاح  بــه  اشــاره  بــا  وی 
افــزود: پیشــرفت  جدیــد بیمارســتان شــهید مطهــری 
ذوب  بــرای  مطهــری  شــهید  بیمارســتان  توســعه  و 
کــه عــاوه بــر  آهــن اصفهــان بســیار مهــم اســت؛ چــرا 
خدمت رســانی بــه مــردم،  تصویــر ایــن ســازمان نــزد 

مــردم را بهبــود مــی بخشــد و موجــب اعتبــار بیشــتر 
می شــود. آهــن  ذوب  نــام 

فعالیــت  کــرد:  تصریــح  شــرکت  عامــل  مدیــر 
مطهــری  شــهید  بیمارســتان  در  صورت گرفتــه 
کیفیــت و مطلــوب انجــام شــده اســت و از  بســیار با

سپاســگزارم. بســیار  آن  دســت اندرکاران 
کریمــی، رییــس بیمارســتان شــهید مطهــری  دکتــر 
ــز طــی ســخنانی ضمــن تبریــك فرارســیدن والدت  نی
ح  طــر گفــت:  پرســتار   روز  و  )س(  زینــب  حضــرت 
ایــن  تخصصــی  درمانگاه هــای  فضــای  گســترش 
در  دندانپزشــکی  مجهــز  کلینیــك  و  بیمارســتان 

بخشــی از ســاختمان متــل فــوالد شــهر و در مســاحتی 
بالــغ بــر 1700 متــر مربــع و در دوطبقــه احــداث شــده 

اســت.  
ح ، نحــوه  کــرد : بــا بهره بــرداری از ایــن طــر وی تصریــح 
کاســته  نوبت گیــری درمانگاه هــا نیــز بــه روز شــده و بــا 
تخصصــی   درمانگاه هــای  در  موجــود  ترافیــك  شــدن 
ــواده بــزرگ ذوب آهــن اصفهــان  خدمت رســانی بــه خان
نیــز بــا شــرایط و شــیوه مطلوب تــری صــورت می گیــرد . 
ایــن  فعالیت هــای  عمــده  شــد:  یــادآور  کریمــی  دکتــر 

ح، از جملــه فعالیت هــای تاسیســاتی بــا بهــره  گیــری  طــر
کمتریــن هزینــه  بــا  و  بیمارســتان  تــوان تاشــگران  از 

گرفتــه اســت.  صــورت 
بــر  اینکــه مشــتمل  بــر  عــاوه  ح  طــر ایــن  افــزود:  وی 
کلینیــك  چنــد  و  دندانپزشــکی  مجهــز  کلینیــك  یــك 
ورودی  مجــرای  از  اســت،  پزشــکی  تخصصــی 
ایــن  امیــدوارم  کــه  اســت  برخــوردار  نیــز  مســتقل 
 امکانــات بتوانــد رضایــت مراجعــان و بیمــاران را جلــب 

کند. 

از  بخشــی  در  مطهــری  شــهید  بیمارســتان  رییــس 
در  بیمارســتان  ایــن  موفقیــت  بــه  خــود  ســخنان 
ارزشــیابی ســالیانه بیمارســتان های اســتان اصفهــان 
گفــت: همزمــان بــا والدت حضــرت  کــرد و  نیــز اشــاره 
زینــب )س( و روز پرســتار ، بیمارســتان شــهیدمطهری 
در ایــن ارزیابــی بــر اســاس مــدل اعتباربخشــی موفــق 
ع نمــرات در بیــن  کســب رتبــه یــك شــد و در مجمــو بــه 
دوم  رتبــه  حایــز  اصفهــان  اســتان   بیمارســتان های 

شد. 
بــزرگ  افتخــار  یــك  را  موفقیــت  ایــن  کریمــی  دکتــر 
مطهــری  شــهید  بیمارســتان  تاشــگران  بــرای 
را  آن  اصلــی  و  عمــده  نقــش  پرســتاران  کــه  دانســت 
بــه  کــه  خوشــحالم  بســیار   : گفــت  و  نموده انــد  ایفــا 
کــه  کیفیــت خدمــات بــه ســطحی رســیده ایم  لحــاظ 
ســر  پشــت  را  اصفهــان  صاحب نــام   بیمارســتان های 

می گذاریم . 
پرســتاران  از  آییــن  ایــن  پایــان  در  اســت  گفتنــی 
ایــن  گرانقــدر  بازنشســتگان  همچنیــن  و  نمونــه 
بــه عمــل لــوح یادبــود تقدیــر  بــا اهــدای   بیمارســتان 

 آمد . 

همزمان با والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار در بیمارستان شهید مطهری:

كلینیك مجهز دندانپزشكی و  توسعه فضای درمانگاه های تخصصی آغاز بهره برداری از 

حفاظــت  ســازمان  رییــس  و  جمهــوری  رییــس  معــاون    
محیــط زیســت گفــت: احیــای تــاالب جازموریــان موضوعی ملی 
ــد طــی  کرمــان می توان و دارای اهمیــت ویــژه اســت و دانشــگاه 
کوتــاه، طرحــی جامــع براســاس الگــوی احیــای  مــدت زمانــی 

تــاالب ارومیــه انجــام دهــد.
عمومــی  روابــط  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
عصــر  ابتــکار  معصومــه  کرمــان،   اســتانداری 
دوشــنبه در جلســه احیــای تــاالب جازموریــان و 
کــه  مبــارزه بــا ریزگردهــای جنــوب شــرق اســتان 
کرمــان و جمعــی از مســئوالن  بــا حضــور اســتاندار 
کیــد بــر اینکــه  اســتان در تهــران برگــزار شــد، بــا تا

احیــای تــاالب جازموریــان در نوبــت ورود بــه شــورای عالــی آب 
کارگــروه حــوزه آبخیــز تــاالب جازموریــان، بایــد  اســت، افــزود: 
هرچــه ســریع تــر زیــر نظــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

شــود.  انجــام  الزم  مطالعــات  و  بررســی ها  و  تشــکیل 
جازموریــان  تــاالب  احیــای  بــرای  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 

همــه  کنــار  در  گفــت:  هســتیم،  عقــب  زیــادی  ســال های 
عنــوان  بــا  کرمــان  اســتاندار  ابتــکاری  ح  طــر راهکارهــا، 
همیــاران آب، بایــد در اســتان بــا قــدرت بیشــتر دنبــال شــود و 
ــار  ــا فش ــدف م ــرا ه ــم؛ زی کنی ــال  ــن را دنب ــت های جایگزی معیش
بــه مــردم منطقــه و کشــاورزان نیســت؛ بنابراین 
مســایل اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی مردم 

ح آمــاده شــده اســت. در طــر
کیــد بــر  کرمــان نیــز در ایــن جلســه بــا تا اســتاندار 
اینکــه اســتان کرمــان در این حــوزه مظلوم واقع 
احیــای  بــه  گفــت: در رســیدگی  اســت،  شــده 
ــر داشــته ایم و  کنــون تاخی ــان تا ــاالب جازموری ت
کنتــرل می شــد، در حــال  گذشــته  گــر ایــن مصیبــت 20 ســال  ا
کمتــری را پرداخــت  حاضــر مــردم در حــوزه ســامت هزینه هــای 
می کردنــد. علیرضــا رزم حســینی افــزود: در مــاه، 250 تــا 500 نفــر 
بــه خاطــر وجــود ریزگردهــا و مشــکات تنفســی و بحران هــای 

زیســت محیطی در منطقــه راهــی بیمارســتان می شــوند.

زنــی جــوان کــه در شــبکه های اجتماعــی بــا تبلیغــات عجیبــی بــه 
خریــد و فــروش نــوزاد دســت مــی زد، بــه دام افتــاد. 

کــه 11 ســال از زندگــی مشــترکش می گذشــت  زنــی بــه نــام ســهیا 
و صاحــب فرزنــد نشــده بــود، از چنــدی پیــش اختــاف جــدی بــا 
کــرد. ســهیا، یــک روز در شــبکه های اجتماعــی  همســرش پیــدا 

بــا تبلیغاتــی عجیــب مبنــی بــر خریــد و فــروش نــوزاد 
ــه  ــد. وی بافاصل ــه رو ش ــنامه روب ــن شناس ــا تضمی ب
بــود،  تبلیغــات  ایــن  انتشــار  عامــل  کــه  زنــی  بــا 
کــه معــروف بــه  کــرد. ایــن زن  تمــاس تلفنــی برقــرار 
روح بخــش بــود، بــا زن 25 ســاله ای بــه نــام فائــزه و 
کــه از قبــل آن هــا را می شــناخت و صاحــب  شــوهرش 
روح بخــش  کــرد.  کــره  مذا بودنــد،  شــده  نــوزادی 

ــد خــود را بفروشــند. او  کــه فرزن ــرد  ک ایــن زن و شــوهر را متقاعــد 
گرفــت و بــه جــای مــدارک  شناســنامه های ســهیا و شــوهرش را 
ــام  ــه ن کــودک ب ــا شناســنامه  ــوزاد تحویــل داد ت ــی ن والدیــن اصل
آن هــا صــادر شــود.فرمانده پلیــس خراســان رضــوی بــا اعــام ایــن 
گزارشــی بــه پلیــس، مبنــی بــر اینکــه هنــگام  گفــت: در پــی  خبــر 

درایــت  و  هوشــیاری  بــا  نــوزاد،  یــک  بــرای  شناســنامه  صــدور 
کــردن  مســئوالن ثبت احــوال راز فــروش نــوزاد بــرای جایگزیــن 
کــودک محــرز  شناســنامه افــراد غیــر بــه جــای والدیــن اصلــی 
شــده، پلیــس بــرای پیگیــری موضــوع وارد عمــل شــد. ســردار 
تیم هــای  افــزود:  امیری مقــدم  بهمــن  پاســدار  دوم  ســرتیپ 
کانتــری 12 مشــهد بــا توجــه بــه  گاهــی  دایــره آ
اهمیــت موضــوع، تحقیقــات خــود را آغــاز و زن 
جــوان را کــه عامــل اصلــی ایــن اقــدام مجرمانه 
کردنــد. وی ادامــه  بــود، شناســایی و دســتگیر 
کــه  کــی از آن بــود  داد: بررســی های پلیســی حا
ایــن زن بــا تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی 
کســانی را بــرای خریــد و فــروش نــوزاد اغفــال 
کــرده اســت. متهــم نیــز در تحقیقــات اولیــه پرونده اظهــار کرد که 
کنــون مرتکــب چنــد اقــدام مجرمانه شــده اســت. بــا ایــن ترفنــد تا
ــا دســتور  کــه فروشــنده نــوزاد ب ــا اشــاره بــه ایــن مطلــب  امیــری ب
گســترده  گفــت: تحقیقــات  قضایــی روانــه زنــدان شــده اســت، 

پلیــس در این بــاره ادامــه دارد. منبــع: روزنامــه ایــران

احیای تاالب جازموریان موضوعی ملی استدستگیری زن فروشنده نوزاد در اینترنت

4در شـهـــر حتما بخوانید!چهارشنبه  28 بهمن ماه 139۴
کاهش آمار متوفیات ناشی از حوادث ترافیکی  در استان اصفهان ـــمـــاره 95 ســـــال دوم        ݡسݒ

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  الهی  حکم   : خانوادگی  نام  رضا   : نام 
د  محمو پدر:  نام  الهی  ذکر   : خانوادگی  نام  رسول   : نام  له:  محکوم  مشخصات 
یمی کوچه شهید داستانپور  نشانی محل اقامت : اصفهان ، خ کاوه ، کوچه شهید کر
یخ 94/5/31 حوزه 11 شورای  کوچه قائم پالک 68 به  موجب رای شماره 859تار
محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
 – مبلغ  انضمام  به  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  سی  پرداخت   : به  است 
ینه نشر آگهی طبق تعرفه  ینه دادرسی و همچنین پرداخت هز یال بابت هز 165/000 ر
قانونی که در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام  ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
برای پرداخت  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  آنرا  وز مفاد  ر مکلف است ظرف ده 
آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  میسر باشد و در صورتی که خو
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت 
یحا اعالم نماید.  شماره : 33197/ م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره  ندارد ، صر

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیهم : 

یم کجانی 2- سعید رضا مصدقیان 3- سعید صادقیان  نام ونام خانوادگی : 1- مر
نشانی محل اقامت: همگی مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : رسول نام 
خانوادگی : ذکر الهی نشانی محل اقامت : اصفهان ، خ مدرس قدیم مقابل پمپ 
یخ 94/8/30 حوزه 11 شورای  ین بنگاه حجت  به  موجب رای شماره 1376تار بنز
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیهم محکومند 
یال بابت اصل خواسته  است به : نحو تضا منی : به پرداخت مبلغ -10/400/000 ر
ینه نشر آگهی طبق  ینه دادرسی و پرداخت هز یال بابت هز و پرداخت مبلغ 150/000 ر
یخ تقدیم 94/4/13 در حق محکوم  تعرفه قانونی و خسارات تاخیر در تادیه از تار
له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین 
وز مفاد  که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
: 33198/ م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  جزی  پور   : خانوادگی  نام  عباس   : نام 
د  محمو پدر:  نام  الهی  ذکر   : خانوادگی  نام  رسول   : نام  له:  محکوم  مشخصات 
کوچه   ، داستانپور  کوچه  یمی –  کر شهید  کوچه   ، کاوه  خ   : اقامت  محل  نشانی 
یخ 94/6/3 حوزه 11 شورای حل  قائم پالک 68  به  موجب رای شماره 1057تار
. محکوم علیه محکوم است  یافته است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
 30/000/000 مبلغ  پرداخت  و  اجور معوقه  بابت  یال  ر  20/000/000 مبلغ  پرداخت   : به 
یال  یال طبق نظر کارشناسی جهت خسارات وارده به ساختمان و مبلغ 175/000 ر ر
خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  ینه  هز پرداخت  و  دادرسی  ینه  هز بابت 
یخ تقدیم دادخواست 94/4/31 در حق محکوم له صادر با  تاخیر در تادیه از تار
احتساب نیم عشر اجرای احکام . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
وز مفاد آنرا به موقع  به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

د را قادر به اجرای  حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت  مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 33199/ م الف  اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : 1- حسین 2- سعید نام خانوادگی : 1- عباس پور حیدری 2- کاویان  نشانی 
نام خانوادگی  : رسول  نام  له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  محل 
حجت  بنگاه  دفتر  ین  بنز پمپ  مقابل  مدرس  خ   : اقامت  محل  نشانی  الهی  ذکر   :
اصفهان   حوزه   94/6/31 یخ  1176تار شماره  رای  موجب  به      81481 کدپستی 
علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
یال بابت اصل خواسته و صد و هشتاد  محکوم است به : سی و هشت  میلیون ر
ینه  نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از  ینه دادرسی و هز یال هز هزار ر
یخ 94/2/24 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا ،صندوق  تار
دولت/ ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید  از آن میسر باشد و در صورتی که خو
اگر  و  را به قسمت اجرا تسلیم کند  د  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 33182/ م الف دفتر شعبه 7مجتمع  مالی ندارد ، صر

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
بیدآبادی  صراف  کیوان  امیر  خواهان   941402 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت  د حسینی تقدیم نمو دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت مسعو
با  است  گردیده  تعیین   11/30 95/1/15ساعت  مورخ  وز.......  ر برای  رسیدگی 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
33185/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 941413 خواهان محسن حاجی احمدی دادخواستی  در خصوص پر
ده  نمو تقدیم  پورمحمدی  مهدی   -2 پناهی  مهدی   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی 
تعیین  صبح   9 95/1/18ساعت  مورخ  وزچهارشنبه  ر برای  رسیدگی  .وقت  است 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان بو با توجه به مجهول  گردیده است 
تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 33190/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ابراهیمیان با وکالت علی شیر  ونده کالسه 941411 خواهان احمد  در خصوص پر
ده  زاده دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت حبیب اله ضیائی تقدیم نمو
تعیین  صبح   10/30 95/1/15ساعت  مورخ  وز......  ر برای  رسیدگی  .وقت  است 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان بو با توجه به مجهول  گردیده است 

تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 33191/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
علی  وکالت  با  ابراهیمیان  احمد  خواهان   941410 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
تقدیم  ضیائی  اله  حبیب  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  زاده  شیر
وز...... مورخ 95/1/15ساعت 10 صبح تعیین  ده است .وقت رسیدگی برای ر نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان بو با توجه به مجهول  گردیده است 
تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 33192/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ییسی و رضا خانی اصفهانی  ونده کالسه 941464 خواهان کبرا ر در خصوص پر
دهنوی  صدقی  مهدی  طرفیت  به  سند  انتقال  به  الزام  بر:  مبنی  دادخواستی 
مورخ  وز......  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  فر  شایسته  احمد  و 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح   10/30 95/1/22ساعت 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  بو
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
د.شماره: 33200/م الف  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  سلیمانی  علی  محمد  خواهان   941454 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی  مبنی بر: مطالبه به طرفیت محمد علی شفیعی تقدیم نمو
با توجه  وز...... مورخ 95/1/21ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است  برای ر
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

33203/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  معینی  رضا  خواهان   941459 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  حیدری  حسن  طرفیت  به  مطالبه  بر: 
وز...... مورخ 95/1/22ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مراتب در جراید منتشر  مدنی 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 

د.شماره: 33204/م الف  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
آقای  وکالت  با  لطیفی  مصطفی  خواهان   941455 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  نمو تقدیم  امیری  اکبر  علی  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  زاده  شیر
تعیین  صبح   11 95/1/28ساعت  مورخ  وز......  ر برای  رسیدگی  .وقت  است 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان بو با توجه به مجهول  گردیده است 
تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
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 
د.شماره: 33205/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 941456 خواهان مصطفی لطیفی با وکالت آقای علی  در خصوص پر
منصور  یمی 2-  کر حسن   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  زاده  شیر
وز...... مورخ 95/1/28ساعت  ده است .وقت رسیدگی برای ر ایرانمنش تقدیم نمو
دن خوانده حسب  10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بو
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
د.شماره: 33206/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 976/94خواهان سعید خوش کالم دادخواستی مبنی  در خصوص پر
ده و وقت رسید  یال به طرفیت علی صفری تقدیم نمو بر:مطالبه مبلغ 50/000/000 ر
وز ....... مورخ 95/1/15 ساعت 5 بعد ازظهر تعیین گردیده است لذا  گی برای ر
دن خوانده ، حسب تقاضای خواهان مستندا به  با عنایت  به مجهول المکان بو
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
مدرسه  وی  ر وبه  ر  – ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 
– شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ  اختالف اصفهان 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد.شماره: 33136/م الف مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  زاده  شیخ  زهرا  1835/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
بر:مطالبه دو میلیون و چهارصد هزار تومان به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
وز  ر برای  گی  رسید  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  حیدری  مسلم  طرفیت  به  تادیه 
مجهول  به  توجه    با  است  گردیده  تعیین   9:30 ساعت   95/1/21 مورخه   .......
دن خوانده  حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده  المکان بو
وی  وبه ر قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
33208/م  د.شماره:  می شو اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده   ابالغ  رسیدگی 
شهرستان اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   45 شعبه  دفتر  مدیر   الف 

 اصفهان



اهالــی  بــرای  خوبــی  روز   ۹۳ اســفند  اول      
سرویس فرهنگی

 دامون رشیدزاده 
درگذشــت  داغــدار  اصفهــان  نبــود.  ســینما 
کــه پــس از ماه هــا مبــارزه بــا ســرطان معــده بــا جهــان  مــردی شــد 

خداحافظی کرد.
خیلــی  ایــران،  ســینمای  بــزرگ  منتقــد  قوکاســیان،  زاون   
غریبانــه و آرام از میــان مــا پرکشــید. زاون قوکاســیان، فیلمســاز، 
ســال  در  کشــورمان  ســینمای  منتقــد  و  محقــق  نویســنده، 
۱۳۲۹ در اصفهــان متولــد شــد و در دانشــگاه اصفهــان در رشــته 
کــرد. او از ســال ۱۳۵۰ فعالیــت هنــری خــود  شــیمی تحصیــل 
ســینمای  در  میلیمتــری  هشــت  فیلم هــای  کارگردانــی  بــا  را 
اصفهــان آزاد  ســینمای  سرپرســت  مدتــی  و  کــرد  آغــاز   آزاد 

 بود. 
از  را  ســینمایی  کتاب هــای  تالیــف  و  تحقیــق  کار  قوکاســیان 
ــاره فیلــم »چشــمه« ســاخته  کتابــی درب ــا نــگارش  ســال ۱۳۵۰ ب
کتــاب دربــاره  کنــون حــدود ۲۴  کــرد و تا آربــی آوانســیان شــروع 
گران مختلفــی همچــون: جمشــید ارجمنــد، ارحــام صــدر  ســینما
کیارســتمی، فرمــان آرا، ســینایی کیمیایــی،   جعفری جوزانــی، 

گالب آدینــه، فاطمــه معتمدآریــا، مجیــد انتظامــی و... تالیــف 
کــرده اســت. داوری جشــنواره های فیلــم در ایــران  و تدویــن 
اتریــش، ایتالیــا و ارمنســتان، دبیــر هنــری جشــنواره ملــی فیلــم 
ســینمایی  رویدادهــای  در  مســتمر  حضــور  حســنات،  کوتــاه 
مقالــه  صدهــا  نــگارش  و  کــودک  فیلــم  جشــنواره  جملــه  از 
 یادداشــت و نقــد ســینمایی از دیگــر فعالیت هــای ایــن منتقــد 

شناخته شده  است.

کیمیایی: زاون، دوست همه بود   مسعود 
کیمیایــی دربــاره او می گویــد: »زاون، دوســت همــه بــود  مســعود 
و دوســت مــن هــم بــود. اولیــن کتــاب ارزشــمندی کــه از زندگــی و 
فیلم هــای مــن منتشــر شــد، بــه قلــم او بــود. زحمــت زاون بــود. 
کــرد. وقتی  تصویــری از نقــد فیلــم را در آن ســال ها، دوبــاره زنــده 
 مــرگ هســت، آن را بــاور می کنیــم و چــه باورهایــی از ایــن هیــوال
کــه می آیــد و چــه واهمه هــا داریــم. وســعت رفاقــت  ســرطان، 
دســت آن  از  هــم  ایــن  کــه  بگویــم  نتوانســتم  هنــوز  مــن   را 

 است.«
  محمد طباطبایی نژاد: او پدری مهربان بود

محمــد طباطبایی نــژاد، رییس مرکز گســترش ســینمای مســتند 
بــه عنــوان  را همــه  او می گویــد: »زاون  نیــز دربــاره  و تجربــی 
فیلمســاز و مستندســاز و منتقــد می شناســند. بــه گمانــم او پدری 
که به رغم نداشــتن فرزند، فرزندان برومندی را به  مهربان بود 
گردان او جایزه  ایــران تحویــل داد. وقتــی فــوت کرد که تمام شــا

 می گرفتند.«

  داریوش مهرجویی: او منتقد واقعی بود
دربــاره  ســینما،  نام آشــنای  کارگــردان  مهرجویــی،  داریــوش 
از بهتریــن نویســنده های  شــخصیت زاون می گویــد: »او یکــی 
ــاه  کوت کــه نه تنهــا مقاله هــای  ســینمایی و منتقــدان واقعــی بــود 
کتاب هــای قطــوری دربــاره ســینما و فیلمســازهای معتبــر  کــه 
کــه واقعــا حرفــه ای  می نوشــت و به این ترتیــب نشــان مــی داد 
اســت و حرفــه تامــل و تعمــق بــر مقولــه ســینما را بســیار جــدی 

می گرفــت.«
   خسرو سینایی: جای او خالی خواهد بود

ــه  ک ــود  ــرادی ب »زاون قوکاســیان از نجیب تریــن و دلســوزترین اف
کــرد و همیشــه نــگاه او بــه ســینما  در ســینما ســال ها فعالیــت 
هنــر و به خصــوص جوانــان شــایان  تحســین بــود. قطعــا بــه زاون 
کــه هرچــه در تــوان داشــت  به عنــوان یک انســان خــوب و دلســوز 
انجــام مــی داد و در حیطــه فعالیتــش، آدم موفقــی بــود، فکــر 

می کنــم و جــای او خالــی خواهــد بــود.«
ــر  کــه داشــت، در ایــن اث   علــی خدایــی: تمــام آرزوهایــی 

جمــع شــده بــود
 علــی خدایــی، نویســنده و از دوســتان زاون قوکاســیان دربــاره 
آخریــن روزهــای حیــات زاون می گویــد: »هــرروز بــا هــم صحبــت 
می کردیــم و جویــای حالــش بــودم. چنــدروز قبل هــم به دیدنش 
رفتــم. از صبــح جمعــه حــال خوشــی نداشــت. نیم ســاعت قبــل 
ــه پرنده هایــی را  ک از فوتــش، تندیســی از بهــروز حشــمت رســید 
درحــال پــرواز نشــان مــی داد. خوشــبختانه خــود زاون هم موفق 
کــه داشــت، در  شــد ایــن تندیــس را ببینــد چــون تمــام آرزوهایــی 

ایــن اثــر جمــع شــده بــود.«

یادی از منتقد بزرگ سینمای ایران، زاون قوکاسیان

جای او خالی خواهد بود

روزهــا  ایــن  مهرجویــی  داریــوش  وطــن:  کیمیــای 
مشــغول آخریــن مراحــل بازنویســی فیلمنامه »ســنتوری 
کارگــردان بــا اعــالم ایــن  2« اســت. مدیــر برنامــه ایــن 
گرفــت دوبــاره  خبــر افــزود: آقــای مهرجویــی تصمیــم 
ایــن  و  کنــد  ویرایــش  و  بازنویســی  را  فیلمنامــه  کل 

»ســنتوری  فیلمنامــه  کــه  اســت  چنیــن 
بــه  اســت.  رســیده  نهایــی  مراحــل  بــه   »2
نســخه  البتــه  ربیــع،  خبرگــزاری  گــزارش 
جدیــد خیلــی هــم نســبت بــه نســخه قبلــی 
ــی  ــن روتوش های ــا آخری ــت؛ ام ــاوت نیس متف
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــر فیلمنام ــه ب ک ــت  اس
ــی  ــاره ترکیــب احتمال هــادی خوانســاری درب

بازیگــران ایــن فیلــم توضیــح داد: هنــوز هیــچ بازیگــری 
دربــاره  وی  اســت.  نشــده  انتخــاب  قطعــی  طــور  بــه 
گفــت: ایــن ترکیــب مشــخص  گــروه موســیقی فیلــم نیــز 
کنیــم و تنهــا  شــده اســت، امــا فعــال قــرار نیســت اعــالم 

کــه ایــن  کــه می توانــم بگویــم، ایــن اســت  نکتــه ای 
بســیار   »1 »ســنتوری  بــا  موســیقی  لحــاظ  بــه  فیلــم 
زمــان  دربــاره  خوانســاری  هــادی  اســت.  متفــاوت 
کار توضیــح داد: فعــال  احتمالــی آغــاز پیــش تولیــد ایــن 
ــا ســرمایه گذاران مختلــف هســتیم و  ــی ب مشــغول رایزن
در وهلــه اول بایــد تکلیــف ســرمایه گذار 
دلیــل  بــه همیــن  معلــوم شــود؛  فیلــم 
معلــوم نیســت پیــش تولیــد فیلــم پیــش 
بــا  نــو آغــاز شــود؛ چــون بایــد  از ســال 
و  شــود  بســته  قــرارداد  عوامــل  تمــام 
ع زمان بــر خواهــد بــود. بــه  ایــن موضــو
مهرجویــی  ربیــع،  خبرگــزاری  گــزارش 
گفتــه بــود: فیلــم جدیــدم بــا  پیش تــر دربــاره ایــن فیلــم 
نــام »ســنتوری، مــرد پاییــزی«، بــا بــازی حامــد بهــداد و 
لیــال حاتمــی ســاخته می شــود؛ امــا ظاهــرا حضــور ایــن 

دو بازیگــر هــم هنــوز قطعــی نشــده اســت. منبــع: ایســنا

آخرین خبرها از »سنتوری 2« مهرجویی

کیمیــای وطــن: تهیه کننــده برنامــه »خندوانــه«    
کنــون بــا مشــکالتی از جملــه بی آبــی در  کــه ا کــرد  بیــان 
کمپیــن  کــه خودشــان  گرچــه  اســتودیو مواجــه هســتند؛ ا

صرفه جویــی »قطره قطــره« را راه انداخته انــد.
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، جــواد فرحانــی تهیه کننــده  بــه 

و  اجــرا  بــا  کــه  »خندوانــه«  برنامــه 
شــبکه  بــرای  جــوان  رامبــد  کارگردانــی 
رونــد  »نســیم« ســاخته می شــود، دربــاره 
کنــون  گفــت: تا فعلــی تولیــد ایــن برنامــه 
بــا »کاروان خندوانــه« بــه پنــج منطقــه از 
کرمــان، چابهــار و  جملــه قزویــن، اردبیــل، 
کرده ایــم. وی ادامــه داد:  هرمــزگان ســفر 

ــا مــا نداشــتند  مســئوالن اســتان ها هیــچ همــکاری ای ب
و مــن فکــر می کنــم آن هــا برنامــه »خندوانــه« را فقــط 

دارنــد. دوســت  آنتــن  روی 
تــا  انداختیــم  راه  مــردم  بــه عشــق  را  کاروان  ایــن  مــا   

ســایر  و  نــدارد  تعلــق  تهــران  بــه  فقــط  ایــران  بداننــد 
کار  کشــور هســتند؛ امــا ظاهــرا ایــن  مناطــق هــم جــزو 
تهیه کننــده  ایــن  نــدارد.  اهمیتــی  مســئوالن  بــرای 
دارنــد،  تهــران  در  کــه  مشــکالتی  دربــاره  همچنیــن 
کنــون در اســتودیوی برنامــه در  یــادآور شــد: مــا هــم ا
کــه مســئوالن  تهــران هــم مشــکالتی داریــم 
مربوطــه بــرای رفــع آن یــا انشــعاب لولــه 
اســتودیوی  نمی کننــد.  همــکاری  آب 
کار  آن  در  کــه  زمانــی  از  مــا  برنامــه 
می کنیــم، آب نــدارد و ایــن در حالــی اســت 
کمپیــن »قطره قطــره« را بــرای  کــه مــا خــود 
و  انداختیــم  راه  برنامــه  در  صرفه جویــی 

می کنیــم.  اســتفاده  آب  بــرای  تانکــر  از  کنــون  ا
فرحانــی در پایــان توضیــح داد: ایــن امــر هــم در رونــد 
کاری مــا تاثیــر داشــته اســت؛ بــا ایــن حــال مــا ســعی 
می کنیــم »خندوانــه« تــا قبــل از نــوروز روی آنتــن بــرود.

استودیوی »خندوانه« آب ندارد

فرهنگ و هنر چهار شنبه    28 بهمن ماه ۵139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 95استودیوی »خندوانه« آب ندارد ســـــال دوم                ݡسݒ

حرف و نقل
کنــون مســئولیت هایی  کــه تا - محمدعلــی حجــازی 
در حــوزه هنــر به عنوان مدیر دفتر معاونت ســینمایی 
کل پخــش شــبکه  حــوزه هنــری، مدیــر دفتــر اداره 
اول ســیما را بــر عهــده داشــته اســت، در یادداشــتی 
ــار ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر  پیرامــون آث
ــدودا  ــم ح ــان ۱۷ فیل ــال در می ــه امس ک ــت  ــته اس  نوش
ــم  ــار شــاهد مصــرف ســیگار و مــواد مخــدر بودی ۸۷ ب
مــی  فیلــم  هــر  بــه طــور میانگیــن ۵ تصویــر در  کــه 
کــه ســینمای آمریــکا بعــد از  شــود و ایــن در حالیســت 
ســال ها، حجــم اســتفاده ســیگار توســط سوپراســتارها 

کاهــش داده اســت. را 
- منوچهــر محمــدی، تهیه کننــده ســینما می گویــد: 
وقتــی داوران جشــنواره فیلــم فجــر می گوینــد داوری 
گــر تیــم دیگــری جــای آن هــا بــود  ســلیقه ای اســت و ا
نتایــج متفــاوت می شــد، دیگــر جایــی بــرای تحلیــل و 

ــد. ــتدالل نمی مان اس
کیفــی  - علیرضــا افخمــی معتقدســت جایــگاه ناظــر 
درآمــدی  منابــع  و  اختیــارات  لحــاظ  از  ســریال ها 
کــه نمی تــوان مشــکالت  گونــه ای تعریــف شــده  بــه 

داد. نســبت  کیفــی  ناظــران  بــه  را  ســریال ها 
و  دالور  »ننــه  نمایشــنامه  کــه  کام  دژا امیــر   -
فرزندانــش« را بــا خوانشــی جدیــد از ۷ فروردیــن مــاه 
ــرد، از شــرایط  ــه صحنــه مــی ب ــاالر چهارســو ب ۹۵ در ت
کــرده اســت، گالیه  کــه در تئاتــر جریــان پیــدا  نابرابــری 

کــرد.
ــم  ــده فیل ــردار تحسین ش ــکی، فیلمب ــل لوبس - امانوئ
را  آمریــکا  کارگردانــان  انجمــن  جایــزه  »بازگشــته« 

کــرد. دریافــت 
معــروف  نقاشــی  نســخه  ســه  هــر  دانشــمندان   -
ونســان ون گــوگ را بــا نــام »اتــاق خــواب آرل«، بــه 
ــد  ــان داده ان ــرده و نش ک ــازی  ــال بازس ــورت دیجیت ص

اســت. بــوده  نقاشــی چــه  اصلــی  کــه رنگ هــای 
کــودک و نوجــوان  - محمدرضــا سرشــار، مدیــر شــبکه 
پخــش  ســهم   1395 ســال  در  اینکــه  اعــالم  بــا 
برنامه هــای جدیــد ایــن شــبکه بهبــود پیــدا می کنــد، 
کــه تــا نیمــه ســال 1395 در ایــن  کــرد  ابــراز امیــدواری 
بــه  بــه نســبت 40 درصــد  کــودک  مقیــاس، شــبکه 

برســد. 60درصــد 
- چهارمیــن آزمــون تخصصــی متقاضیــان تاســیس 
گهــی و تبلیغاتــی در ســال 94،  16 اســفند مــاه  کانــون آ
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان  از ســوی اداره 

اصفهــان برگــزار مــی شــود.

سخن روز

گفتن؛  با محوریت مهارت َنه 
ارایه محصوالت فرهنگ شهروندی 

به صورت اندروید
کمیتــه فرهنــگ شــهروندی از ارایــه  کیمیــای وطــن: دبیــر 
محصــوالت فرهنــگ شــهروندی در قالب هــای اندرویــدی 
گفــت:  خبــرداد. محمــد حســن مردانــی بــا اعــالم ایــن خبــر 
بــا  شــهروندی  بروشــورهای  مجــازی  نســخه  نخســتین 
بــه  کــه  اســت  شــده  تولیــد  گفتــن  َنــه  مهــارت  موضــوع 
زودی بــه شــبکه های مجــازی ارســال می شــود. وی بــا 
گســترده  اشــاره بــه رشــد فــن آوری اطالعــات و اســتفاده 
ــتا  ــن راس ــرد: در ای ک ــار  ــازی اظه ــای مج ــهروندان از فض ش
کمیتــه فرهنــگ شــهروندی و مدیریــت اجتماعــی ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، اقــدام بــه تولیــد 
محصــوالت شــهروندی در قالــب نــرم افزارهــای اندرویــدی 
کنــد.  کــرده اســت تــا مخاطبــان بیشــتری را بــه خــود جلــب 
ــه منظــور  ــه ب ک گفتــن را  ــه  وی بروشــور مجــازی مهــارت َن
گام در  پیشــگیری از اعتیــاد تولیــد شــده اســت، نخســتین 
فضــای اندرویــدی برشــمرد و افــزود: ایــن نــرم افــزار در عیــن 
گفتــن را در  ــه   کــه دارد، ۱۳ مهــارت ن جذابیــت و ســرگرمی 
ــل پیشــنهادات نادرســت دیگــران آمــوزش می دهــد.  مقاب
اصفهــان  شــهرداری  شــهروندی  فرهنــگ  کمیتــه  دبیــر 
کتــاب و ســایر محصــوالت شــهروندی در قالــب  ادامــه داد: 
کــه بــه  کار قــرار دارد  نــرم افــزار اندرویــدی نیــز در دســتور 

ترتیــب تولیــد و بــه مخاطبــان عرضــه خواهــد شــد.

10 اسفندماه تعیین شد:
آخرین مهلت ارسال آثار به کتاب 

سال یزد
کتــاب ســال اســتان یــزد  مهلــت ارســال آثــار بــه اولیــن دوره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان  کــه بــه همــت اداره 
یــزد برگــزار می شــود، 10 اســفند مــاه ســال جــاری اعــالم شــد. 
ــه ایــن جشــنواره از نویســندگان و ناشــران دعــوت  دبیرخان
کــه در آن بــه موضــوع اســتان  کتاب هــای خــود را  می کنــد، 
کننــد.  یــزد پرداختــه شــده اســت، بــه دبیرخانــه ارســال 
کتــاب ســال یــزد حمایــت و  ــزاری اولیــن دوره  هــدف از برگ
تشــویق مولفــان، مترجمــان و ناشــران و همچنیــن اهتمــام 
بــه موضوعــات بومــی و منطقــه ای اســتان یــزد اعــالم شــده 
اســت. عالقه منــدان بــرای شــرکت، بایــد تاریــخ اولیــن چاپ 
کتــاب آنــان ســال ۱۳۹۰ یــا پــس از آن باشــد. همچنیــن تنهــا 
بــا  کــه  می شــوند  ارزیابــی  و  داوری  دوره  ایــن  در  آثــاری 

موضــوع اســتان یــزد بــه چــاپ رســیده باشــد. 

اخبار کوتاه

قای یحیی حسومی گهی ابالغ به آ آ
 9409980365301753  : ونده  پر شماره   9410460365300073 خواست:  در  شماره 
اینکه  به  نظر   1394/11/20 تنظیم:  یخ  تار  941784  : شعبه  بایگانی  شماره 
مزاحمت  ایجاد   – یب  تخر  – تهدید  اتهام  به  محمد  زند  فر حسومی  یحیی  آقای 
این  طرف  از  حسین  محمد  زند  فر ابوطالبی  سحر  شکایت  حسب  بانوان  برای 
یه  احضار ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  941784د34  کالسه  ونده  پر در  دادسرا 
اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  دن  نبو معلوم  واسطه  به 
امر کیفری مراتب  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون  ماده 115 
دادیاری   34 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به 
در  د،  شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای 
معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت 
پرداخت می گردد./  از طرف دادگستری  آگهی  ینه نشر  خواهدشد. در ضمن هز
 شماره : 33238/ م الف دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – 

حسن کاظمی

قای محمد مسعود نجفی قدسی گهی ابالغ به آ آ
 9409980365301775  : ونده  پر شماره   9410460365300076 خواست:  در  شماره 
آقای  اینکه  به  نظر   1394/11/20 تنظیم:  یخ  تار  941806  : شعبه  بایگانی  شماره 
مزاحمت   - عنوان  جعل  اتهام  به  ابوالفضل  زند  فر قدسی  نجفی  د  مسعو محمد 
در  دادسرا  این  طرف  از  غالمحسین  زند  فر پرستی  حق  مجتبی  شکایت  حسب 
یه به واسطه معلوم  ونده کالسه 941806د34 تحت تعقیب است و ابالغ احضار پر
قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  دن  نبو
ابالغ  نامبرده  به  امر کیفری مراتب  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
عمومی  دادسرای  دادیاری   34 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  ظرف  تا 
عدم  صورت  در  د،  شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان 
شد.  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از  پس  حضور 
 : شماره  گردد./  می  پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  ینه  هز ضمن  در 
حسن   – اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای   34 شعبه  دادیار  الف  م   /33233 

کاظمی

آگهی ابالغ به آقای جواد سلطانی
 9409980365301788 : ونده  پر در خواست: 9410460365300069 شماره  شماره 
آقای  اینکه  به  نظر   1394/11/20 تنظیم:  یخ  تار  941819  : شعبه  بایگانی  شماره 
زند- به اتهام صدمه بدنی حین کار حسب شکایت مجید زارعی  جواد سلطانی فر
تعقیب  تحت  941819د34  کالسه  ونده  پر در  دادسرا  این  طرف  از  حسین  زند  فر
نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  دن  نبو معلوم  واسطه  به  یه  احضار ابالغ  و  است 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
یخ انتشار آگهی در شعبه  در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تار
34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  د،  شو
پرداخت می  از طرف دادگستری  آگهی  ینه نشر  معمول خواهد شد. در ضمن هز
انقالب و  عمومی  دادسرای   34 شعبه  دادیار  الف  م   /33234  : شماره   گردد./ 

 اصفهان – حسن کاظمی

قای علی قنبری – محمد قنبری گهی ابالغ به آ آ
 9409980365301764  : ونده  پر شماره   9410460365300071 خواست:  در  شماره 
آقای  اینکه  به  نظر   1394/11/20 تنظیم:  یخ  تار  941795  : شعبه  بایگانی  شماره 
تهدید   – عمدی  جرح  و  ضرب  اتهام  به  زند-  فر قنبری  علی  و  قنبری  محمد 
این  طرف  از  حسین  طالب  زند  فر حسینی   محسن  شکایت  حسب  ارعاب   –
یه  احضار ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  941795د34  کالسه  ونده  پر در  دادسرا 
اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  دن  نبو معلوم  واسطه  به 

امر کیفری مراتب  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون  ماده 115 
دادیاری   34 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به 
در  د،  شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای 
معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت 
ینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد./  خواهد شد. در ضمن هز
 شماره : 33235/ م الف دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان –

 حسن کاظمی

قای منصور یوسفی گهی ابالغ به آ آ
 9409980365301754  : ونده  پر شماره   9410460365300074 خواست:  در  شماره 
آقای  اینکه  به  نظر   1394/11/20 تنظیم:  یخ  تار  941785  : شعبه  بایگانی  شماره 
شکایت  حسب  چاقو  با  عمدی  جرح  و  ضرب  اتهام  به  زند-  فر یوسفی  منصور 
941785د34  کالسه  ونده  پر در  دادسرا  این  طرف  از  احمد  زند  فر نواز  بلبل  رضا 
دن محل اقامت او ممکن  یه به واسطه معلوم نبو تحت تعقیب است و ابالغ احضار
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
یخ انتشار آگهی در  انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تار
اتهام خویش  شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از  د، در صورت عدم حضور پس  حاضر شو
ینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت  قانونی معمول خواهدشد. در ضمن هز
می گردد./ شماره : 33239/ م الف دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان – حسن کاظمی

قای / خانم گهی ابالغ به آ آ
زند -  به اتهام افترا و مزاحمت تلفنی           حسب  نظر به اینکه آقای علی راکی فر
کالسه  ونده  پر در  دادیاری  این  طرف  از  حسن  زند  فر خالقی  جواد  آقای  شکایت 
یه بواسطه معلوم  685/11099/261ل/ 93 ک 12 تحت تعقیب است و ابالغ احضار
دن محل اقامت وی ممکن نگردیده است ، لذا بدینوسیله در اجرای ماده 174  نبو
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امورکیفری مراتب به نامبرده 
یخ انتشار آگهی در شعبه 28 دادیاری دادسرای عمومی  ابالغ تا ظرف یک ماه از تار
اصفهان واقع در خیابان آتشگاه ،دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی به 
یخ انتشار  د.در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تار اتهام خویش حاضر شو
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. شماره: 33240/ م الف دادیار شعبه 28 

دادسرای عمومی اصفهان 

قای / خانم گهی ابالغ به آ آ
وجرح  ضرب  ایراد  اتهام  به  سعید  زند  فر اسالمی  سام  آقای  اینکه  به  نظر 
زند رضا از طرف این دادیاری  یمی فر عمدی           حسب شکایت – آقای علی کر
بواسطه  یه  احضار ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  د28   922020 کالسه  ونده  پر در 
اجرای  در  بدینوسیله  لذا  است،  نگردیده  ممکن  وی  اقامت  محل  دن  نبو معلوم 
امورکیفری  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   174 ماده 
 28 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  ماه  یک  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب 
ناحیه  ،دادسرای  آتشگاه  خیابان  در  واقع  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری 
عدم  صورت  د.در  شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان   2
خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  ماه  یک  از  پس  حضور 
 – اصفهان  عمومی  دادسرای   28 شعبه  دادیار  الف  م   /33241 شماره:   گردید. 

نعیمیان

قای / خانم گهی ابالغ به آ آ
زند حسن به اتهام ضرب وجرح عمدی   نظر به اینکه آقای عباس مصدق زاده فر
اکبر  علی  زند  فر حاصلی  رقیه  خانم   – شکایت  حسب  تهدید   و  بانوان  ومزاحمت 
و  است  تعقیب  تحت  د28   941891 کالسه  ونده  پر در  دادیاری  این  طرف  از 

است،  نگردیده  ممکن  وی  اقامت  محل  دن  نبو معلوم  بواسطه  یه  احضار ابالغ 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   174 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  لذا 
انتشار  یخ  تار از  ماه  یک  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب 
آتشگاه  خیابان  در  واقع  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری   28 شعبه  در  آگهی 
د.در  شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان   2 ناحیه  ،دادسرای 
معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  ماه  یک  از  پس  حضور  عدم  صورت 
عمومی دادسرای   28 شعبه  دادیار  الف  م   /33242 شماره:  گردید.   خواهد 

 اصفهان 

قای / خانم گهی ابالغ به آ آ
زند احمد به اتهام ترک انفاق حسب  یمی کوجانی فر نظر به اینکه آقای مرتضی کر
ونده  زند نعمت اله از طرف این دادیاری در پر شکایت – خانم خدیجه تاج الدین فر
دن  یه بواسطه معلوم نبو ابالغ احضار و  کالسه 941889 د28 تحت تعقیب است 
محل اقامت وی ممکن نگردیده است، لذا بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
عمومی  دادسرای  دادیاری   28 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  ماه  یک  ظرف  تا 
اصفهان واقع در خیابان آتشگاه ،دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی به 
یخ انتشار  د.در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تار اتهام خویش حاضر شو
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. شماره: 33243/ م الف دادیار شعبه 28 

دادسرای عمومی اصفهان 

قای  گهی ابالغ به آ آ
ترک  اتهام  به  افغانستان  تبعه  زندکورک  فر دی  محمو کمال  آقای  اینکه  به  نظر 
زند مراد از طرف  زندان حسب شکایت – خانم هاجره حسنی فر انفاق همسر و فر
است  تعقیب  27تحت  94/5733/180102/69ک  کالسه  ونده  پر در  دادیاری  این 
است،  نگردیده  ممکن  وی  اقامت  محل  دن  نبو معلوم  بواسطه  یه  احضار ابالغ  و 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   174 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  لذا 
انتشار  یخ  تار از  ماه  یک  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  امورکیفری  در  وانقالب 
آتشگاه  خیابان  در  واقع  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری   28 شعبه  در  آگهی 
د.در  شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان   2 ناحیه  ،دادسرای 
معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  ماه  یک  از  پس  حضور  عدم  صورت 
عمومی دادسرای   28 شعبه  دادیار  الف  م   /33244 شماره:  گردید.   خواهد 

 اصفهان 

گهی ابالغ آ
ونده: 9986836700603شماره  شماره در خواست: 9410466836700026شماره پر
زند  یزی فر یا عز یخ تنظیم: 1394/11/12 خواهان خانم ثر بایگانی شعبه: 941093 تار
زند ما شاء اله ، دادخواستی به  وجردی فر احمد بطرفیت آقای اسماعیل شهبازی بر
وجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان  خواسته طالق به درخواست ز
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده  شهرستان اصفهان واقع در  نمو
اصفهان خ چهارباغ باال  خ میر مجتمع شهید قدوسی  طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع 
و به کالسه  941093خ 7 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/18 ساعت 
دن خوانده و درخواست خواهان  12تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق  یافت نماید و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
جهت  رسیدگی حاضر گردد./ شماره: 33245/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی 

شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان

گهی ابالغ آ
ونده: 09986836700143شماره  شماره درخواست: 9410466836700030شماره پر

نعیم  یم  مر خانم  خواهان   1394/11/19 تنظیم:  یخ  تار  940550 شعبه:  بایگانی 
زند محمد ، دادخواستی به  زند یحیی بطرفیت آقای صادق میاحی فر نژادیان فر
وجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان  خواسته طالق به درخواست ز
ونده  و به کالسه پر ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده  تقدیم  نمو
ونده قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است،  940550خ 7 ثبت گردیده که در پر
دن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه مراتب  به علت مجهول المکان بو
د تا خوانده پس از نشر آگهی  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
و  مراجعه  دادگاه  به  آگهی  نشر  یخ  تار از  پس  هفته  یک  ظرف  آن  مفاد  از  اطالع  و 
درا که حداقل سی سال  از اقارب متاهل خو د یکی  ضمن اعالم نشانی کامل خو
سن داشته و آشنا به مسائل شرعی وخانوادگی و اجتماعی باشد را به عنوان داور 
رات اقدام خواهد  د به دادگاه شعبه 7 معرفی نماید در غیر اینصورت برابر مقر خو

شد.
 شماره: 33246/م الف 

وانه  پر اصفهان   شهرستان  خانواده  دادگاه   7 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 
ناصری

اجرائیه
9009980350201091شماره  ونده:  پر 9410420350200328شماره  اجرائیه:  شماره 
له ردیف  تنظیم: 1394/09/22 مشخصات محکوم  یخ  : 901109تار بایگانی شعبه 
1 نام : اصغر نام خانوادگی : فتحیان دستگردی نام پدر : ابراهیم  نشانی: خ امام 
خمینی – رسالت 4- کیان پارس – پ 12 جنوبی مشخصات محکوم علیه ردیف 
المکان   مجهول  نشانی:  پدر:اصغر  نام  زندی  خانوادگی:  نام  علی  محمد  نام:   1
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  به  محکوم 
9309970350202057محکوم علیه محکوم است به 1- پرداخت مبلغ هفتاد و شش 
یال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد  میلیون و هفده هزار و پانصد ر
ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر  یال بابت هز و پنجاه و پنج هزار ر
رسید چک 90/03/10 تا اجرای حکم در حق محکوم له 2- نیم عشر حق االجرا در 
یخ ابالغ اجرائیه  یال محکوم علیه مکلف است از تار حق صندوق دولت 3800875 ر
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(  : 1- ظرف ده ر
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه  استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند 
به  نقدی که  میزان وجوه  بر  وح مشتمل  به طور مشر  ، منقول  و غیر  منقول  اموال 
به همراه  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  هر عنوان 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
به  اعسار  از طرح دعوای  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم  خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی  ، حبس تعز
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 
جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
د. ) ماده 21 قانون نحوه  نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
وز  ر از مهلت سی  اموال پس  6- چنانچه صورت  مالی 1394(.  اجرای محکومیت 
دیع وثیقه  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا 

اجرای محکومیت مالی 1394( 
شماره: 33263/ م الف  مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه  عمومی ) حقوقی( شهرستان 

اصفهان – سید مهدی موسوی نژاد



 اولین حضور تیمی ایرانی 
در رنکینگ جهانی 

کوهستان دوچرخه سواری 

تیــم  عنــوان  بــه  فســتوس  دوچرخه ســواری  تیــم 
بین المللــی  اتحادیــه  در  کراس کانتــری  کنتیننتــال 
دوچرخه ســواری ثبــت شــد و طبــق اعــام UCI در تاریــخ 
 12 فوریــه 2016 ایــن تیــم بــا 1183 امتیــاز در جایــگاه 

28 جهان قرار گرفت.
بــا  آمریــکا  اسپشــیایزد  تیــم  رنکینــگ  آخریــن   در 
5762 امتیــاز در صــدر قــرار دارد، تیــم ِتــِرک آمریــکا بــا 
4842 امتیــاز دوم اســت و تیــم مانتــور فرانســه نیــز بــا 

4796 امتیــاز در جایــگاه ســوم ایســتاده اســت.
کــه یــک تیــم ایرانــی در  ایــن بــرای اولیــن بــار اســت 

گرفــت. قــرار   UCI کراس کانتــری  رنکینــگ 
امتیــازات تیم هــا در رنکینــگ جهانــی UCI براســاس 
محاســبه  تیــم  هــر  ورزشــکاران  کسب شــده  امتیــازات 
می شــود. همچنیــن تیــم فســتوس در فصــل جدیــد از 
کــرد و در  دو لژیونــر در ترکیــب خــود اســتفاده خواهــد 

شــرکت می کنــد. و خارجــی  داخلــی  مســابقات 
اعضای تیم فستوس:

1- پریموس اشترانکار - سرمربی
2- مسعود غامی - مدیر باشگاه و سرپرست تیم

3- کریل کازانسف از کشور قزاقستان
4- فرزاد خدایاری

5- متیس پریماینس از کشور لتونی
تیم بانوان

1- فرانک پرتو آذر
2- آذر دخت محمدی

 استعفایم را دادم 
و دیگر کنار تیم ملی نیستم

افشــین پیروانــی بعــد از درگیری هــای رســانه ای علــی 
کــرد. کفاشــیان از ســمت خــود اســتعفا 

کــی روش بــه  کــه بــه خاطــر عــدم دعــوت   پیروانــی 
ــا و نامــزد ریاســت  کل یوف ــر  ــو دبی ــا اینفانتین جلســه ب
کنــش تنــد  کــرده بــود و ایــن انتقــاد وا فیفــا انتقــاد 
ملــی  تیــم  مدیریــت  از  داشــت،  پــی  رادر  کفاشــیان 

کــرد. کناره گیــری 
آمــده  »مــن  گفــت:  خبــر  ایــن  اعــام  بــا  پیروانــی   
کنــم؛ امــا وقتــی نواقــص را می بینــم  کمــک  بــودم 
ــن  ــارم بهم ــت و چه ــن روز بیس ــم. م ــم بمان نمی توان
کنــار تیــم  اســتعفایم را بــه فدراســیون دادم و دیگــر 

نیســتم.« ملــی 
کــی روش نیــز درخواســت اســتعفای خــود   پیــش از او 

کفاشــیان داده بــود. را بــه 

پرویز مظلومی در آستانه محروم 
شدن از همراهی استقالل

پرویــز مظلومی بعــد از باخــت دیــروز اســتقال مقابــل 
کمیتــه داوران زد و  نفــت تهــران، اتهــام بزرگــی بــه 
قضاوت هــا را بــه نفــع یــک تیــم خــاص دانســت و 
کبریــان  بــه داوری محمدرضــا ا اعتــراض شــدیدی 

داشــت.
فوتبــال  فدراســیون  قوانیــن  بــه  نگاهــی  حــاال   
می اندازیــم؛ طبــق بنــد ســوم مــاده 67 آییــن نامــه 
فدراســیون فوتبــال هرگونــه ایجــاد شــائبه در اذهــان 
عمومــی  بــه هرطریقــی، مبنــی بــر جانبــداری تعمــدی 
کــه شــأن  داوران از یــک تیــم بــا به کاربــردن الفاظــی 
ســؤال  زیــر  را  داوران  رســمی   تشــکیات  جایــگاه  و 
می بــرد )بــه تشــخیص رکــن قضایــی مربــوط( باعــث 
تــا یکصــد  نقــدی  مــاه و جریمــه  تــا دو  محرومیــت 

میلیــون ریــال خواهــد بــود. 
حســین  کوتــاه  گفت وگــوی  رابطــه  همیــن  در   
ایــن  در  وی  بخوانیــد.  بــاره  ایــن  در  را  عبداللهــی 
بــاره اظهــار داشــت: صحبت هــای پرویــز مظلومــی 
 گــواه همــه چیــز اســت و حتــی شــما هــم می توانیــد 
ایشــان  حرف هــای  شــدت  کــه  دهیــد  تشــخیص 

می شــود. قانــون  و  مــاده  ایــن  شــامل 
خاطرنشــان  ادامــه  در  انضباطــی  کمیتــه  دبیــر   
کمیتــه  کــه  کمیتــه انضباطــی تــا زمانــی  کــرد: البتــه 
ایــن  نکنــد،  مظلومی شــکایت  پرویــز  از  داوران 
آن هــا  ابتــدا  و  کــرد  نخواهــد  پیگیــری  را  پرونــده 
برســانند  مــا  دســت  بــه  را  خــود  شــکواییه  بایــد 
تحقیقــات  مــا  و  بیفتــد  جریــان  بــه  پرونــده  تــا 
را  رای  نهایــت  ودر  دهیــم  انجــام  را  تــر   وســیع 

کنیم. کاپ صادر 

همگام با ورزش

 ۳۲ تیم جدول اصلی 
حریفان خود را شناختند

 

از  کیــش  جهانــی  تــور  اصلــی  جــدول  رقابت هــای 
گــروه چهــار تیمــی  آغــاز شــد و بــه  دیــروز در هشــت 
داشــت. خواهــد  ادامــه  روز  چهــار  مــدت 
ایــن رقابت هــا، تیم هــای هــر  در مرحلــه مقدماتــی 
ــد  ــه صــورت دوره ای مصــاف یکدیگــر می رون ــروه ب گ
ــه بعــدی  ــه مرحل گــروه، ســه تیــم ب ــان از هــر  و در پای
گروه هــای هشــت گانه مرحلــه  کــرد.  صعــود خواهنــد 

مقدماتــی جــدول اصلــی بــه قــرار زیــر اســت:
:A گروه

1-  آلمان )مارکوس بارکرمن – الرس فلوگل(
کریستف درسلر( کونرت -  2-  اتریش )توماس 
ک - مسیج رادول( کوسیا 3-  لهستان )مسیج 

4-  ایران )وحید نیکوفر - عبدالعزیز آمانیان(
:B گروه

1-  مکزیک )خوان ویرجن - المباردو آنتیوروس(
کوکلکورن - تام ون والی( 2-  بلژیک )دریس 

شــریف   - پریــرا  ســانتوس  )جفرســون  قطــر    -3
) س نــو یو

ابراهیــم   - میرزاعلــی  )عبدالحامــد  ایــران    -4
) سنســبیلی

:C گروه
1-  ایتالیا )ماتئو اینگرسو - پائولو اینگرسو(

گرانت اوگورمان( کانادا )سام پدلو -    -2
3-  اتریش )الکساندر هوبر - رابین سیدل(

4-  چین )چنگ چن - زنگ لی ژانگ(
:D گروه

کرو - ادوارد رولندسون( 1-  فرانسه )یوسف 
سباســتین   - ویندشایســف  )اســتفان  آلمــان    -2

) چــس فو
3-  نروژ )اویوند هوردویک - بیجارتی اوسکن(
4-  ایران )صابر هوشمند - عباس پورعسگری(

:E گروه
کــوب  یا  - کادجیولــو  )میــکا  لهســتان   -1

) ب یکو و نکا شــا
2-  ونزوئا )جیزز ویافانه - جکسون هنریکز(

گیر ایتون( 3-  نروژ )آندریاس هورم آیور - 
4-  اتریش )دنیال هاپفر - جولیان هورال(

:F گروه
هگــزا( هرلــدز   - پاوینــس  )مارتینــس  لتونــی   -1 
آرتــم   - استویانوســکی  )اولــگ  ݢروســیه  ݢ ݢ 2-ݢ

) تکیــن و ز ر یا
کرســتین  ســندلی   - مورتــن  )کوامســدال  نــروژ   -3

ثــورم(
4-  چین )لیکجیانگ ها - جیان بائو(

:G گروه
کانتور( ک - پیوتر  1-   لهستان )بارتوش لویژا

گوگتپه( گیگینوگلو - وولکان  2-  ترکیه )مورات 
گرگوری( کریس  3-  انگلیس )جیک شیف - 

4-  روسیه )نیکیتا لیامین - دیمیتری بارسوک(
:H گروه

1-   ایران ) بهمن سالمی - رحمان رئوفی(
کریستوفر مک هاف( کاپا -  ک  2-  اتریش )ایسا

3-  ترکیه )حسن حسین مرمر- صفا یورلو(
کسین لی - جیان لی( 4-  چین )زوآ

والیبال ساحلی

کادر پزشکی یووه  چراغ سبز 
برای حضور بونوچی در بازی 

مقابل بایرن مونیخ

هفتــه  ایــن  بــازی  در  بونوچــی  لئونــاردو  مصدومیــت 
منجــر  کــه  توریــن  ورزشــگاه  در  ناپولــی  برابــر  یوونتــوس 
بــه خــروج او از میــدان شــد، بســیاری از هــواداران بانــوی 
ــه مصــاف  ــی  ایــن تیــم ب ــر را بابــت نرســیدن مدافــع میان پی
ــر بایــرن مونیــخ در مرحلــه یــک هشــتم  حســاس آینــده براب
نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا نگــران کــرده بــود؛ اما پزشــکان 
ــه  ــد ب ــدارد و می توان ــکلی ن ــه او مش ک ــد  کردن ــام  ــگاه اع باش
کنــد. کمــک  باواریایی هــا  از  پذیرایــی  بــرای  بیانکونــری 

یوونتــوس پیــش از مصــاف بــا بایــرن مونیــخ، روز جمعــه 
هفتــه جــاری در هفتــه بیست و ششــم ســری A بــه خانــه 
کــه ماســیمیلیانو آلگــری   گفتــه می شــود  بولونیــا مــی رود؛ امــا 
ســرمربی راه راه پوشــان توریــن بــرای آن بــازی بــه بونوچــی 
اســتراحت خواهــد داد و بــه ایــن ترتیــب بایــد انتظــار حضــور 
دانیــه روگانــی را در کنــار آنــدره آ بارتزالــی در خــط دفاعی یووه 
کســب پیــروزی خانگــی  داشــت. بانــوی پیــر ایــن هفتــه بــا 
یــک گلــه برابــر ناپولــی، نــه تنهــا صدرجــدول را از چنــگ ایــن 
تیــم درآورد و بــرای اولیــن بــا در ایــن فصــل صدرنشــین شــد 
کــرد کــه خــودش را بــه رکــورد اینتــر  بلکــه ایــن فرصــت را پیــدا 
کســب 17 پیــروزی متوالــی در ســری A نزدیک تــر  بــرای 
کــرده  کســب  کنــد. یــووه در حــال حاضــر 15 بــرد متوالــی 
اســت و در صــورت پیــروزی برابــر بولونیــا، دو هفتــه دیگــر 
کســب یــک پیــروزی خانگــی  کــه بــا  ایــن شــانس را دارد 
 برابــر نراتــزوری، رکــورد آبــی  و  مشکی پوشــان شــهر میــان را 

تکرار کند.

لئوناردو بونوچی

کــه  ح میــان، همــواره جــزو تیم هایــی هســتند  تیم هــای مطــر
نــزد طرفــداران فوتبــال ایــران بــه خصــوص طرفــداران اســتقال و 
پرســپولیس از محبوبیــت خاصــی بهره منــد هســتند؛ دو تیمی کــه 
سال هاســت از ســطح اول فوتبــال قــاره اروپــا فاصلــه گرفته و دیگر 
ج و قــرب ســابق را ندارنــد؛ درســت مثــل اســتقال و پرســپولیس  ار
کــه بــه خاطــر بحران هــای مالــی و مدیریتــی دیگــر قطب هــای 
ــال  ــد س ــن چن ــول ای ــتند. در ط ــیا نیس ــران و آس ــال ای ــی فوتب اصل
بارهــا وضعیــت تیم هــای محبــوب پایتخــت مــد اروپــا شــبیه بــه 
 A اســتقال و پرســپولیس بــود؛ از جایگاهشــان در جــدول ســری
ــار اتفــاق  ــا مســایل مدیریتــی و مالکیتی شــان؛ امــا ایــن ب گرفتــه ت
خ داد؛ آن هــم در وضعیــت نتیجه گیــری و رونــد  جالب تــری ر

کی بــه هــم داشــت. کــه شــباهت وحشــتنا حرکتــی دو تیــم بــود 
در ایتالیــا، فصــل بــا درخشــش خیره کننــده اینتــر آغاز شــد؛ تاجایی 
ع  گردان مانچینــی بــا بردهــای متوالــی صدرنشــین بامنــاز شــا
سینیشــا  خــود  جدیــد  ســرمربی  بــا  میــان  امــا  بودنــد؛  ایتالیــا 
میهائیلوویــچ مــدام می باخــت و زیــر بــار انتقــادات قــرار می گرفــت. 
ــا جایــی  ایــن وضعیــت بــرای هفته هــای متوالــی ادامــه داشــت ت
کــه در مقطعــی از فصــل فاصلــه دو تیــم بــه 14،13 امتیاز هم رســید 
و ســرمربی میــان تــا یــک قدمــی  اخــراج هــم رفــت. ایــن وضعیــت 
هفته هــای  در  پرســپولیس  و  اســتقال  شــرایط  شــبیه  درســت 
و  می بردنــد  گردانش  شــا مظلومــی  و  کــه  بــود  فصــل  ابتدایــی 

سرخپوشــان  و  برانکــو  و  می کردنــد  یکه تــازی  جــدول  درصــدر 
ــا اســتقال بیشــتر  می باختنــد و در انتهــای جــدول فاصله شــان ب
و بیشــتر می شــد تــا موضــوع اخــراج برانکــو بــه شــایعه روز فوتبــال 

ایــران تبدیــل شــود.
هــر چــه فصــل جلوتــر می رفــت، اوضــاع متفاوت تــر می شــد؛ بــه 
خصــوص بــرای آبــی و قرمزپوشــان پایتخــت ایــران و پایتخــت مد 
ــد. در  ــا اوج می گرفتن ــد و قرمزه ــت می کردن ــا اف ــون آبی ه ــا چ اروپ
ایتالیــا هنــوز مســابقات بــه نیم فصــل نرســیده بــود؛ اینتــر مانچــو 
کــورس قهرمانــی نیــم فصــل را بــه ناپولــی باخــت و در تهــران هــم 
ــام  ــد بــه هم ن ــا چنــد نتیجــه ب اســتقال قهرمانــی نیــم فصــل را ب
برانکــو  پرســپولیس  عــوض  در  کــرد.  تعــارف  خــود  خوزســتانی 
گلزنی هایــش روشــن شــد و رفته رفتــه فاصلــه را  موتــور بردهــا و 
کــرد و جایگاهــش را مســاعدتر و میــان هــم  کمتــر  بــا اســتقال 
گام برداشــت و پله پلــه در جــدول  ــا میهائیلوویــچ روی نــوار بــرد  ب

ــرد. ک ســری A صعــود 
نــه تنهــا از  کــه  تــا جایــی  کــرد  بــد اینتــر ادامــه پیــدا  وضعیــت 
کــرد تــا  کــورس قهرمانــی بازمانــد، بلکــه تــا پلــه پنجــم ســقوط 
ــا رســاندن اختــاف بــه دو  ــرد و ب میــان از همیــن فرصــت ســود ب
کنــد؛  امتیــاز ســایه اش پشــت ســر رقیــب دیرینــه اش ســنگینی 
فرصــت  ایــن  بــد  نتیجــه  بــا چنــد  کــه  اســتقال  مثــل  درســت 
کــورس قهرمانــی بــه یــک  را بــه پرســپولیس برانکــو داد تــا در 

قدمی آن هــا و فاصلــه اش بــه دو امتیاز برســد و پشــت ســر اســتقال 
بایســتد. 

کردنــد و  رســانه های ایتالیایــی عرصــه را بــرای مانچینــی تنگ تــر 
بــا انتقــادات خــود جایــگاه او را بــه خطــر انداختنــد؛ درســت مثــل 
پرویــز مظلومی کــه شــایعه اســتعفایش نقــل محافــل خبــری ایــران 
شــد؛ در عــوض میهائیلوویــچ بــه مــرد محبــوب میانی هــا تبدیــل 
کــه حــاال پرسپولیســی ها از او بــه عنــوان  شــد؛ درســت مثــل برانکــو 
ــد  ــال تمدی ــد و دنب ــام می برن ــه ن ــی، دو ده ــی یک ــن مرب موفق تری

قــراردادش هســتند.

هــر چقــدر در ایتالیــا راجــع بــه اینتــر مانچینــی ناامیدانــه صحبــت 
کســب ســهمیه لیــگ قهرمانــان قایــل  می کننــد و شانســی بــرای 
نیســتند، از میــان بــه عنــوان تیمی شایســته و جــوان تعریــف 
کــه می توانــد ســومین ســهمیه ایتالیــا در فصــل آینــده  می کننــد 
مثــل  درســت  باشــد؛  اروپــا  باشــگاهی  تورنمنــت  معتبرتریــن 
کــه کمتــر کســی با ایــن نمایش هــا امیدی بــه موفقیتش  اســتقال 
دارد تــا ســهمیه آســیایی بگیــرد؛ امــا پرســپولیس بــا فوتبــال زیبــا و 
ــه  کــه قهرمــان شــود و ب ــرده  ک گرپســندش همــه را امیــدوار  تماشا

آســیا بازگــردد.

از سرخابی های تهران تا پایتخت مد اروپا

اینتر و میالن درست مثل استقالل و پرسپولیس

دو  بیــن  دیپلماتیــک  روابــط  شــدن  تیــره  از  پــس 
فدراســیون  مســئوالن  عربســتان،  و  ایــران  کشــور 
تیم هــای  کــه  کردنــد  اعــام  عربســتان  فوتبــال 
در  نیســتند  حاضــر  کشــور  ایــن  ملــی  و  باشــگاهی 
کنفدراســیون  بــه  و  کننــد  بــازی  ایــران  ک  خــا

ارتبــاط  ایــن  در  نامــه ای  هــم  آســیا   فوتبــال 
کردند. ارسال 

قــرار  بحــث  مــورد   AFC در  ع  موضــو ایــن   
عربســتان  و  ایــران  گــر  ا شــد  قــرار  و  گرفــت 
نتواننــد مشــکل  مابیــن خــود را تــا تاریــخ 15 
کننــد  حــل   )94 اســفند   25(  2016 مــارس 
کنفدراســیون بــرای انجــام بازی هــا در  ایــن 

گرفــت. خواهــد  تصمیــم  ســوم  کشــوری 
بــا  گفت و گــو  از مســئوالن باشــگاه ســپاهان، در  یکــی 
ــیون  کنفدراس ــر  گ ــه ا ک ــرد  ک ــام  ــرز« اع ــزاری »رویت خبرگ
ایــران  تیم هــای  بــازی  بخواهــد  آســیا  فوتبــال 

بی طــرف  و  ســوم  کشــوری  در  را  عربســتان  و 
لیــگ  در  حاضــر  ایرانــی  تیم هــای  کنــد،  برگــزار 
خواهنــد کنــار  رقابت هــا  ایــن  از  آســیا،   قهرمانــان 

کشید.  
ســپاهان  فوتبــال  تیــم  سرپرســت  خــوروش،   رســول 
»رویتــرز«  بــا  گفت  و گــو  در  اصفهــان 
بــرای  راه حلــی  کــه  امیــدوارم  گفــت: 
گــر آن هــا  ایــن مشــکل پیــدا شــود؛ ولــی ا
کشــوری ســوم )زمینــی  روی بــازی در 
کیــد داشــته باشــند، مــا از  بی طــرف( تا
کنــار می کشــیم. لیــگ قهرمانــان آســیا 

لیــگ  فصــل  ایــن  مســابقات  در 
تبریــز،  کتورســازی  ترا تیم هــای  آســیا،  قهرمانــان 
ســپاهان اصفهــان و ذوب آهــن اصفهــان نماینــدگان 
گــروه خــود یــک حریــف  کشــورمان هســتند و هــر یــک در 

دارنــد. عربســتانی 

کناره گیری از لیگ قهرمانان آسیا تهدید سپاهان به 
علیرضــا حقیقــی، دروازه بــان ایرانــی تیــم فوتبــال ماریتیمــو در 
دیــدار هفتــه بیســت ودوم لیــگ برتــر پرتغــال کــه یکشــنبه شــب 
گا برگــزار شــد، از دقیقــه 40 جــای »ســلین« دروازه بان  مقابــل بــرا
کــه ســلین  گرفــت. او در حالــی وارد زمیــن شــد  اصلــی تیمــش را 
کــرده بــود و دو دقیقــه  گا دریافــت  گل از بــرا تــا دقیقــه 34، ســه 

فنــی  کادر  از  ســاده  زمین خوردنــی  بــا  بعــد 
کننــد. کــه او را تعویــض  کــرد  درخواســت 

از  کــه  ماریتیمــو  ســرمربی  وینــگادا،  نلــو 
عملکــرد ضعیــف دروازه بــان اصلــی تیمــش 
رضایــت نداشــت، بافاصلــه و پــس از اینکــه 
کــرد  تعویــض  را  او  دیــد،  را  ســلین  تــرس 
ایــن  تــا  فرســتاد  میــدان  بــه  را  حقیقــی  و 

دروازه بــان ایرانــی اولیــن تجربــه در ترکیــب ماریتیمــو را پــس از 
کنــد.  تیــم تجربــه  ایــن  مــاه حضــور در  یــک  حــدود 

ایــن اتفــاق پیــش از حضــور حقیقــی در ماریتیمو یک بــار هم در 
کــه در ترکیب اصلی  خ داده بــود و ســلین  دیــدار مقابــل بنفیــکا ر

تیمــش بــود، خیلــی زود از کادر فنــی درخواســت کــرد تعویضش 
کننــد و ماریتیمــو در ایــن دیــدار بــا نتیجــه 6 بــر 0 شکســت 
گل توســط ســلین  کــه پــس از دریافــت ســه  خــورد. حقیقــی 
گا وارد میــدان  بــه جــای ایــن دروازه بــان در بــازی مقابــل بــرا
شــد، توانســت دروازه تیمــش را تــا پایــان بــازی بســته نگــه 
دارد و پــس از حــدود شــش مــاه نیمکت نشــینی 
نشــان  خــود  از  خوبــی  عملکــرد  روبیــن کازان  در 
داد.  ماریتیمــو دو دقیقــه پــس از حضــور حقیقی در 
گل هــای خــورده را جبــران  زمیــن توانســت یکــی از 
کنــد و در نهایــت ایــن دیــدار را بــا نتیجــه 3 بــر  1 
کــرد. در پایــان بــازی و بــا توجــه بــه بســته  گــذار  وا
مانــدن دروازه ماریتیمــو در زمــان حضور حقیقی در 
کادر فنــی ایــن تیــم از عملکــرد دروازه بــان ایرانــی خــود  زمیــن، 
گرفــت تــا  کــرد و حقیقــی نیــز اعتمادبه نفــس بیشــتری  تمجیــد 
در بازی هــای بعــدی ماریتیمــو در چارچــوب دروازه تیمــش 

قــرار بگیــرد.

کادرفنی از او ماجرای اولین بازی حقیقی برای ماریتیمو و تمجید 

۶ورزسݠݠݒ حتما بخوانید!چهارشنبه  28 بهمن ماه 139۴
داشتن بازیکنان بانک سرمایه، آرزوی هر تیمی است ـــمـــاره 95  ســـــال دوم      ݡسݒ

ــرای  ــی ب ــک پنالت ــلتاویگو ی ــا و س ــازی بارس ــه 82، ب ــب در دقیق دوشنبه ش
گرفــت؛ امــا  بارســا اعــام شــد و طبــق معمــول لیونــل مســی پشــت تــوپ قــرار 
ایــن بــار مســی ضربــه را نــزد و در یــک اقــدام جالــب تــوپ را پاس داد و ســوارز 

از پشــت محوطــه وارد منطقــه جریمــه شــد و تــوپ را بــه تــور چســباند.
کــه مســی و   بعــد از ایــن صحنــه بــرای خیلی هــا ایــن ســوال پیــش آمــد 
کار قانونــی بــوده یــا نــه؟  کار را انجــام داده انــد و آیــا ایــن  ســوارز چگونــه ایــن 
کــه ســوارز بعــد از ضربــه زدن مســی بــه تــوپ وارد  در ابتــدا همــه فهمیدنــد 
گل مشــکل نداشــت؛ امــا بــا توجــه بــه  محوطــه شــد و از نظــر قانونــی ایــن 
عکــس زیــر کــه بعــد از بــازی منتشــر شــده، مشــخص شــد کــه گل بارســا باید 
ــوپ  ــه ت ــی ب ــه زدن مس ــل از ضرب ــوارز قب ــه س ک ــرا  ــد؛ چ ــام می ش ــردود اع م
کار قانونــی نبــوده اســت و داور بایــد ضربــه  وارد محوطــه جریمــه شــد و ایــن 

پنالتــی را تکــرار می کــرد.
نوعــی  بــه  رســاندند،  ثمــر  بــه  دیشــب  کــه  گل  ایــن  بــا  بارســایی ها   
ــا ســتاره  گلــی ب ــر ســر آقــای  کردنــد و ســوارز را در رقابــت ب ــدو را تحقیــر  رونال
پرتغالــی رئــال پیــش انداختنــد و نشــان دادنــد مثلــث هجومی شــان از 
کــه حــاال معلــوم شــده بایــد مــردود اعــام  گلــی   خودگذشــتگی زیــادی دارد. 

می شد.

 گل بارسایی ها برای تحقیر رونالدو
 باید مردود اعالم می شد

عباســعلی میرحســینی پیــش از بــازی برگشــت مرحلــه نخســت پلــی آف 
در نخســتین  اردکان  آرمــان  تیــم  داشــت:  اظهــار  والیبــال  برتــر  لیــگ 
ــا هــدف بقــا در لیــگ بســته شــد؛ امــا  ــر ب ســال حضــور خــود در لیــگ برت

نیم نگاهــی هــم بــه صعــود بــه پلــی آف داشــتیم.
وی ادامــه داد: تیــم مــا ســتاره نــدارد و همــه بازیکنــان، همــگام بــا هــم 
کادر فنــی و مدیــر ورزشــی  گران،  بــه وظایــف خــود عمــل می کننــد. تماشــا
ــرای والیبــال و  گذاشــتند. آن هــا ب تیــم نیــز در ایــن فصــل ســنگ تمــام 

بازیکنــات حریــف، احتــرام زیــادی قایــل هســتند.
ــه  ــه مرحل ــا صعــود ب ــا ب گفــت: بازیکنــان م ســرمربی تیــم آرمــان اردکان 
پلــی آف، انگیزه هــای خــود را از دســت دادنــد و از طــرف دیگــر حریــف 
کــه بــا چنــد ســتاره تیــم ملــی  مــا )بانــک ســرمایه( نیــز تیمــی  اســت 
بــرای قهرمانــی بســته شــده اســت. داشــتن چنیــن بازیکنانــی آرزوی هــر 
تیمی اســت. بــازی رفــت در تهــران بــرای مــا بســیار ســنگین بــود و مــا بــه 

ــم.  ــان ندادی ــان را نش ــی خودم ــان، جنگندگ ــزه بازیکن ــت انگی ــل اف دلی
بــازی  اردکان  تیــم  نــام  شــأن  در  اردکان  در  دوم  بــازی  در  امیــدوارم 
گرفته ایــم.  نتایــج خوبــی  بــه بضاعــت خودمــان،  مــا نســبت  کنیــم. 
کــه لیاقــت حضــور در جمــع 8 تیــم برتــر را  کننــد  بازیکنــان نیــز بایــد ثابــت 
داشــته اند. میرحســینی دربــاره احتمــال حضــور تیمــش در فصــل آینــده 
کــرد: مســئوالن از نتایــج تیــم راضــی هســتند و قــرار بــر  لیــگ برتــر تصریــح 
کــه بــا جــذب چنــد بازیکــن و تقویــت تیــم در مســابقات ســال  ایــن اســت 
آینــده حضــور داشــته باشــیم.مربی پیشــین تیــم جوانــان ایــران دربــاره 
گفــت: در ابتــدای فصــل بــا  کادر فنــی تیــم آرمــان  حضــورش در رأس 
کاشــان بــرای قبــول هدایــت تیم هــای  مســئوالن تیــم باریــج اســانس 
پایــه و دســته یــک ایــن باشــگاه بــرای یــک دوره 5 ســاله بــه توافــق 
ــان و  کادر فنــی تیــم جوان شــفاهی رســیدیم؛ امــا پــس از حضــور مــن در 
شــرکت در مســابقات جهانــی مکزیــک، اهــداف و سیاســت های باشــگاه 
عــوض شــد و مــن بــه تیــم اردکان آمــدم. ابتــدا پســت مدیــر فنــی تیــم را 
کــردم، ولــی از نیــم فصــل دوم ســرمربی تیــم شــدم. همــه اعضــای  قبــول 
مــا  بــرای  تغییــر پســت   اقــوام هــم هســتند و  اردکان،  تیــم  فنــی  کادر 
اهمیــت چندانــی ندارد.تیــم آرمــان اردکان فــردا )چهارشــنبه( در بــازی 
دوم پلــی آف لیــگ برتــر در خانــه از بانــک ســرمایه پذیرایــی می کنــد. 

ــر 0 بــرده اســت. ــازی نخســت را 3 ب بانــک ســرمایه ب

داشتن بازیکنان بانک سرمایه، آرزوی هر تیمی  است

فوتبال زیر آب 
در شهر تیانجین چین



 تاثیرهنراسالمی
برزریبافیایرانیان

كــه  زری، عبــارت اســت از پارچه هــای زربفــت، پارچــه ای 
پودهــای آن طالســت. در ایــن هنــر، پارچه هایــی بــا نقــش 
گالبتــون  و نگارهــای ســنتی و تــار و پودهایــی از ابریشــم و 
كامــال ســنتی دســتی بافتــه می شــود. مــواد  بــا دســتگاه های 
اولیــه ایــن صنعــت، ابریشــم طبیعــی اســت. مراحــل بافــت 
ابریشــم  گذرانــدن  چله كشــی،  نقشــه بندی،  شــامل  زری 
نیــز معمــوال  از وردهــا و شانه هاســت. دســتگاه زری بافــی 
و ســاده  بــه ســبك قدیمــی  كــه  اســت  و آالت چوبــی  ابــزار 
ســاخته مــی شــود. هنــر زری بافــی ســابقه تاریخــی و طوالنــی 
دارد. مورخــان و پژوهشــگران می نویســند هخامنشــیان در 
اســتفاده از پارچه هــای لطیــف و لباس هــای فاخــر، پیشــقدم 
گالبتــون  كــه بــا نخ هــای  بودنــد و پرده هــای الــوان ایرانــی 
بافتــه شــده بودنــد در دنیــا مشــهور و معــروف بوده انــد؛ بــه 
زری هــای  بــرای  مبالغــی  همه ســاله  رومیــان  كــه  طــوری 
ج می كرده انــد. از دوران ساســانیان، پارچه هــای  ایــران خــر
كلیســاهای اروپــا موجــود  زربفــت بســیار زیبــا در موزه هــا و 
ســالجقه،  عصــر  در  به خصــوص  و  اســالم  از  پــس  اســت. 
كوفــی  ــا ساســانی، تلفیــق و اســتفاده خــط  نقــوش اســالمی ب
در حاشــیه پارچه هــا رایــج شــد. در دوران مغــول ایــن هنــر 
كارآمــدن تیموریــان دوبــاره  گردیــد؛ امــا بــا روی  دچــار زوال 
بــه آن توجــه شــد. در دوران صفویــه و به خصــوص بعــد از 
پایتختــی اصفهــان زری بافــی نیــز ماننــد ســایر هنرهــا مــورد 
گرفــت و بهتریــن اســتادان بــه اصفهــان  حمایــت جــدی قــرار 
كــه  كارگاه هــای مجهــزی  دعــوت شــدند. ایــن اســتادكاران در 
گردان و تولیــد  كارگاه شــاهی نامیــده می شــدند، بــه تربیــت شــا
ــه زودی ایــن  ــا مشــغول شــدند. ب پارچه هــای زری بســیار زیب
كاشــان و بقیه  گســترش یافتند و در شــهرهای یزد و  كارگاه ها 
ــن دوره،  ــدند. در ای ــاح ش ــاهی افتت ــای ش كارگاه ه ــز  ــاط نی نق
گــون و رنگ هــای متنــوع بــه  گونا ح هــای  زری بافــی بــا طر
 اوج خــود رســید و نقــوش بســیار زیبایــی از تصاویــر حیوانــات
گل  گیــاه، درختــان مخصوصــا درخــت ســرو،  گل و  پرنــدگان، 
غ اســلیمی و ختایــی بــر پارچه هــای زربفــت بافتــه شــدند  و مــر
و بافته هــا نیــز بــا خطــوط نســخ و نســتعلیق تزییــن شــدند. در 
دوران صفویــه پارچه هــای زربفــت و زری هــای ایــران بــه 
صــورت صــادرات،  هدیــه بــه ســالطین و رهبــران و ســفرا و بــه 
كشــورهای اروپایــی راه یافتنــد و ایــن  صورت هــای دیگــر بــه 
هنــر ایرانــی طرفــداران و خریــداران بســیاری بــه دســت آورد. 
پــس از صفویــه، بــه دلیــل تقلیــد از غــرب هنر زری بافــی مورد 
كارگاهــی  بــی مهــری واقــع شــد؛ امــا در ســال ۱۳۰۹ شمســی 
توســط دولــت وقــت و بــه اهتمــام اســتاد حســین طاهــرزاده 
بهــزاد و بــه ریاســت اســتاد حبیــب اهلل طریقــی تاســیس شــد. 
فرهنگــی  میــراث  زری بافــی  كارگاه هــای  حاضــر  حــال  در 
هنرهــای  هنرســتان  گالبتون ســازی  و  زری بافــی  كارگاه  و 

زیبایــی اصفهــان بــه حیــات خــود ادامــه می دهنــد.

گردشگری

گوشباشیم: به
گردشگرانداخلی کاهش زنگخطر

ــر  گذشــته، خبرهایــی مبنــی ب در روزهــای 
سرویس گردشگری

آذین عطریان
بازگشــایی آب در رودخانــه زاینــده رود بــه 
اســتان  در  آب  5نفــره  شــورای  گفتــه  بــه  رســید.  گــوش 
كشــاورزان اســتان آبگیــری  كشــت بهــاره  زاینــده رود بــرای 
ابتــدای  از   زاینــده رود  آبگیــری رودخانــه  می شــود. زمــان 
ــا  ــاره از 10 فروردیــن مــاه ت ــه مــدت 20 روز و دوب اســفندماه ب

خرداد خواهد بود. 
كشــت در اســتان برهیچ كــس پوشــیده  مهــم و مثمــر بــودن 
گــر اصفهــان در روزهایــی  ا بــه نظــر می رســد  امــا  نیســت؛ 
جریــان  اســت  خــود  نــوروزی  میهمانــان  پذیــرای  كــه 
در  بهتــری  خاطــره  می توانــد  باشــد،  داشــته  را  رودخانــه 
كنــد. حــال آنکــه در ســال های  ذهــن میهمانانــش ایجــاد 
اخیــر بــه دلیــل جریــان نداشــتن آب در ایــن رودخانــه، از 
گردشــگران داخلــی بــه شــدت  تعــداد مســافران نــوروزی و 
گــر میهمانانــی هــم در ایــن روزهــا بــه  كاســته شــده اســت و ا
اصفهــان می آینــد، بــرای بازدیــد از مکان هــای تاریخــی و 
كــه صاحب نظــران  خریــد صنایــع دســتی اســت؛ درحالــی 
اتفــاق نظــر دربــاره جــذب  بــا  گردشــگری همــه  در حــوزه 
گردشــگر خارجــی ســخن می گوینــد، روزبــه روز شــاهد كاهــش 
گردشــگران داخلــی هســتیم؛ دلیــل ایــن امــر نیــز،  تعــداد 
ــان در  ــت. هم وطنانم ــده رود اس ــودن زاین ــاری ب ــت ج اهمی
جای جــای كشــور، زاینــده رود را المانــی بــرای شــهر اصفهــان 
كــه بــا خشــک شــدن آن انــگار فاصلــه زیــادی  می نامنــد 

میــان اشــتیاق آن هــا و ســفر بــه اصفهــان افتــاده اســت. 

یادداشت

شهرســتان  ربیــع-  خبــری  پایــگاه 
سرویس گردشگری

آذین عطریان
وســیع ترین  از  خوروبیابانــک 
بــه شــمار مــی رود. ایــن  بخش هــای اســتان اصفهــان 
كویــر مركــزی ایــران قــراردارد  بخــش علی رغــم اینکــه در 

منطقــه ای پربركــت بــرای اســتان اصفهــان اســت. شــاید 
فاصلــه زیــاد از مركــز اســتان، باعــث محرومیــت آن شــده 
ــوس  ــراث ناملم ــل و می ــگ اصی ــت فرهن ــا تثبی ــد؛ ام باش
اســتان  مركــز  از  دورمانــدن  ثمــرات  از  دیگــر  یکــی  آن 
ســه  از  فقــط   5 و   4 قــرن  جغرافیایــی  كتــب  در  اســت. 
روســتای منطقــه خوروبیابانــک یعنــی جرمــق )گرمــه( 
بیادق)بیــاذه( و ارابه)ایــراج( تحــت عنــوان ســه ده یــاد 
ــام  ــا ن ــری ب ــال 444 هج ــرو در س ــر خس ــت .ناص ــده اس ش
آبادی هــای  ع  گرمــه و پیاده)بیــاذه(، مجمــو از  بــردن 
ــرده  ــام نب ــا ن ــا از آن ه ــد؛ ام ــه می دان ــه را 12 پاره دی منطق
اســت. امــروزه ســه شــهر خــور، شــهرجندق و شــهر فرخــی 
در شــمار شــهرهای ایــن شهرســتان هســتند؛ همچنیــن 
كوچــک نیــز بــه وســعت آن اضافــه  12 روســتای بــزرگ و 

كرده است.
پتانســیل های  داشــتن  لحــاظ  از  شهرســتان  ایــن 
مناســب  تاریخــی  و  كوتوریســت  ا مذهبــی،  گردشــگری 

اســت.
کوتوریسم     ا

ســتاره  پــر  آســمان  منطقــه،  خشــک  طبیعــت  شــامل 
زنبــوری النــه  اشــکال  بــا  خــور  شــرقی  كویــر   كویــر، 

كتل هــای وحشــت زا  ریگزارهــای مزرعــه مصــر و دره هــا و 
كلــی موقعیــت ژئومرفولوژیکــی  در شــمال خــور، بــه طــور 
منطقــه از نظــر بیابان گــردی، اســکی روی ماســه و ... 

كوتوریســتی خــاص می باشــد. دارای جاذبه هــای ا
پوســته  و  نمــک  دریاچــه  گردشــگری،  مناطــق  دیگــر 
كویــر در صــورت  نمکــی پالیــا و تشــکیل دریاچه هــا در 
جــاده  كیلومتــری   35 در  كویــر  زمســتان  در  بارندگــی 
طریــق الرضــا می باشــد؛ عــالوه بــرآن، هــر روســتا در ایــن 
را دارد؛  بــه خــود  شهرســتان، جاذبه هــای مخصــوص 
بــرای مثــال در مهرجــان: بقعــه شــمس الدیــن، بقعــه 
تاریخــی  بافــت  و  آب انبارهــا  ســاباط ها،  الدیــن  نجــم 

روســتا، در بیاضه،نارنج قلعــه ، مســجد جامــع، قنــات 
و بافــت قدیمــی. در ایــراج: درخــت ســرو، چشــمه های 
آب انبــار،  اردیــب:  در  قدیمــی.  بافــت  و  شــیرین  آب 
مقبــره  دیوان خانــه،  خــان،  امیراســماعیل  خانــه 
در  آبگــرم:  در  قدیمــی  و  بافــت  و  امیراســماعیل خان 
ــاب حمــام  ایــن روســتا چشــمه  آبگــرم وجــود دارد و دو ب
از  متــر  روســتا 1079  ایــن  قدیمی بــه چشــم می خــورد. 
ســطح دریــا باالتــر اســت و بــه همیــن ســبب می تــوان 

كــرد. غــروب آفتــاب را تــا آخریــن لحظــات تماشــا 
   مکان های مذهبی

الکاظــم  سیدداوودابن موســی  الدیــن  كمــال  امامــزاده 

در شــهر خــور، امامــزاده ابامحمــد ابراهیــم در روســتای 
در  الکاظــم  ابراهیم ابن موســی  امامــزاده  بیاضــه، 
جنیدابن حمزه بن موســی  امامــزاده  آبگــرم،  روســتای 
امامــزاده  و  گرمــه  روســتای  در  كاظــم 
كاظــم ســالم اهلل علیهــم  عبداهلل  ابن سلیمان ابن موســی 
گردشــگران مذهبــی  بــرای  گرمــه همگــی  در روســتای 

هســتند.  اهمیــت  مــورد 
مــردم خوروبیابانــک آداب و رســوم مخصــوص بــه خــود 
كــه از میــان آن هــا می تــوان بــه نخل گردانــی  را دارنــد 

كــرد.  كشــتن نخــل اشــاره  علم گردانــی و 
گیاهــی، لبنیــات و انــار  زعفــران، پســته، خرمــا، داروهــای 
و هركــدام ســوغات ارزشــمندی از ســفر بــه خوروبیابانــک 
پارچه هــای  حصیربافــی،  دســتبافت،  فــرش  هســتند. 
دســتی  صنایــع  از  پــالس  و  كربــاس  گلیــم،  ســنتی، 
كــه می تواننــد رهــاورد مناســبی بــرای  شهرســتان هســتند 

معرفــی شهرســتان باشــند. 
بــا توجــه بــه پیشــینه تولیــد فــرش دســتباف در ســطح 
امــکان  ماهــر،  و  فــراوان  كار  نیــروی  شهرســتان، 
اولیــه،  مــواد  تولیــد  از  هنرصنعــت  ایــن  بومی كــردن 
و  ح  طــر و  نقشــه  تهیــه  پرداخــت،  بافــت،  رنگــرزی، 

اســت. میســر  بازاریابــی 
از  اســتفاده  و  تولیــدی  فــرش  مرغوبیــت  بــه  توجــه  بــا 
دســتبافت  فــرش  می تــوان  مشتری پســند،  ح هــای  طر

كــرد. كاالی صادراتــی تبدیــل  شهرســتان را بــه یــک 

سفر به دیار ریگ و خرما در قاب سخن

اســتان  در  كــه  طلبــه ای  هــزار   8 میــان  از 
کیمیای وطن

زهرا نصیری
اصفهــان در حــال تحصیــل هســتند، 5 هــزار 
نهادهــای  و  اداره هــا  در  كنــون  هم ا غ التحصیــل  فار نیــز  نفــر 
مختلــف مشــغول فعالیــت و تدریــس هســتند. مدیرحوزه هــای 

علمیــه خواهــران اســتان اصفهــان، ضمــن تبریــک 
زادروز تولــد حضــرت زینــب )س( بــا اشــاره بــه آغــاز 
بــرای  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  ثبت نــام 
گفــت: امــروز  پذیــرش در ســال تحصیلــی 95- 96 
در  خواهــران  علمیــه  حــوزه   450 فعالیــت  شــاهد 
كــه ایــن مــدارس در راســتای  كشــور هســتیم  سراســر 
تحقــق رهنمود هــای مقــام معظــم رهبــری، مراجــع 

علمیــه  حوزه هــای  سیاســت گذاری  شــورای  و  تقلیــد  عظــام 
مشــغول فعالیــت هســتند. حجت االســالم ســیدمهدی ابطحــی 
توســعه   انقــالب،  رهبــر  فرمایــش  اینکــه طبــق  بــه  اشــاره  بــا 
تهاجــم  بــا  موثــر  مقابلــه  راه  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
فرهنگــی دشــمنان دیــن اســت، ادامــه داد: در ســال 75 بــا ســفر 
علمیــه  حــوزه  توســعه  قــم،  شــهر  بــه  رهبــری  معظــم  مقــام 

كــه بــا هــدف مبــارزه بــا  گرفــت  خواهــران در صــدر برنامه هــا قــرار 
تشــکیل  دشــمن،  نفــوذ  از  جلوگیــری  و  فرهنگــی  تهاجــم 
حوزه هــای علمیــه خواهــران در سراســر كشــور، آغــاز شــد. وی بــا 
بیــان اینکــه در حوزه هــای علمیــه خواهــران، زمینــه دریافــت 
نظــام  یــک  بــا  را  دینــی  اســالمی  و  علــوم 
ویژگــی  بــا  متناســب  و  توانمنــد  آموزشــی 
كرده ایــم  بانــوان و نیازهــای جامعــه طراحــی 
در  ویژگی هــا،  ایــن  از  یکــی  كــرد:  تصریــح 
كــه بــه صورت  قالــب مقاطــع تحصیلــی اســت 
حــال  در  كالن  اهــداف  بــا  و  كوتاه مــدت 
حوزه هــای  مدیــر  اســت.  شــدن  محقــق 
علمیــه خواهــران اســتان اصفهــان افــزود: تربیــت خواهــران 
ارشــاد  و  تبلیــغ  امــر  در  توانمنــد  صاحب نظــر،  دین شــناس، 
مدیریــت  و  تالیــف  تدریــس،  تحقیــق،  همچنیــن  جامعــه 
از  دینــی  جامعــه  نیازهــای  بــه  پاســخگویی  و  فرهنگــی 
بــه  كــه  بــوده  خواهــران  علمیــه  حــوزه  اهــداف  مهم تریــن 

حمداهلل در حال رشد است.

مدیرحوزههایعلمیهخواهراناستاناصفهان:
توسعهحوزههایعلمیهخواهران،راهمقابلهباتهاجمفرهنگیدشمنان

بــه  موفــق  خمینی شــهر  در  كــه  مددجویانــی    
قــرآن  حفــظ  ملــی  ح  طــر پایــان دوره  گواهــی  كســب 
 كریــم بشــوند، 15 روز بــه آن هــا مرخصــی تشــویقی داده 

می شود.
شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رییــس 

توافقــی  طبــق  داد:  خبــر  خمینی شــهر 
خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  بیــن  كــه 
شهرســتان و رییــس زنــدان خمینی شــهر 
در  كــه  مددجویانــی  گرفــت،  صــورت 
گواهــی  كســب  خمینــی شــهر موفــق بــه 
قــرآن  حفــظ  ملــی  ح  طــر دوره  پایــان 
كریــم بشــوند، 15 روز بــه آن هــا مرخصــی 

كیمیــای وطــن و  گــزارش  تشــویقی داده می شــود. بــه 
بــه نقــل از روابــط عمومــی  اداره كل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان، حجــت االســالم و المســلمین مهــدی 
قربانــی اظهــار داشــت: همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر 
ــظ  ــی حف ح مل ــر ــرفت ط ــد پیش ــی رون ــتای بررس و در راس

كریــم، از زنــدان خمینــی شــهر بازدیــدی بــه عمــل  قــرآن 
توافقــی  بازدیــد  در  كــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی  آمــد. 
زنــدان  و  امــور خیریــه شهرســتان  و  اوقــاف  اداره  بیــن 
خمینی شــهر منعقــد شــد؛ بــر ایــن اســاس مددجویانــی 
كریــم  قــرآن  حفــظ  ملــی  ح  طــر نهایــی  آزمــون  در  كــه 
ــت  ــی را دریاف ــی پایان گواه ــد و  ــركت نماین ش
دریافــت تشــویقی  مرخصــی  روز   15  كننــد، 

 می كنند.
خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رییــس 
ادامــه  در  خمینی شــهر  شهرســتان 
ایــن  اجــرای  ســال  چهارمیــن  در  افــزود: 
پرســنل  و  مددجویــان  از  نفــر   200 ح  طــر
كرده انــد  شــركت  ح  طــر ایــن  در  شــهر  خمینــی  زنــدان 
طــول  در  نیــز،  كریــم  قــرآن  مربــی   3 همچنیــن  و 
و  آموختنــد  قــرآن  مددجویــان  بــه  ح  طــر ایــن  اجــرای 
مشــاركت و  همــکاری  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره   بــا 

 داشته اند.

معارف و گردشگری چهار شنبه  28 بهمن ماه 7139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 95اعطای مرخصی تشویقی به زندانیان حافظ قرآن ســـــال دوم       ݡسݒ

اعطایمرخصیتشویقیبهزندانیانحافظقرآن

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1859/94خواهان سیامک سیار با وکالت اکبر اصالنی  در خصوص پر
تقدیم  فداء  میثم  طرفیت  به  وجه   بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  وشن  ر پردیس  و 
وز ....... مورخه 95/1/21 ساعت 9/15 صبح   ده است . وقت رسید گی برای ر نمو
تقاضای  دن خوانده  حسب  بو المکان  به مجهول  توجه    با  تعیین گردیده است 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا –  وبه ر خیابان سجاد- اول ارباب – ر
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه اول شورای 
نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل 
ابالغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
د.شماره: 33209/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل  می شو

اختالف شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 998/94خواهان امیر حسین توشقانیان دادخواستی  در خصوص پر
ده است . وقت رسید گی  مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت داریوش محمدی تقدیم نمو
وز ....... مورخه 95/1/18 ساعت 17 عصر تعیین گردیده است با توجه   به  برای ر
دن خوانده  حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  مجهول المکان بو
وبه  خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441  ر
مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه 41    – اصفهان  اختالف  حل  شورای 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
د.شماره: 33211/م الف  رسیدگی ابالغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 997/94خواهان امیر حسین توشقانیان دادخواستی  در خصوص پر
ده است . وقت رسید گی  د قربانی تقدیم نمو مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت محمو
وز ....... مورخه 95/1/18 ساعت 17/30 عصر تعیین گردیده است با توجه    برای ر
دن خوانده  حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  به مجهول المکان بو
وبه  خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441  ر
مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه 41    – اصفهان  اختالف  حل  شورای 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
33212/م  د.شماره:  می شو اتخاذ  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   رسیدگی 
الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1951/94 خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی بر:  در خصوص پر
ده است .وقت رسیدگی  مطالبه چک به طرفیت محمد رحیم رفیع زاده تقدیم نمو
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8/30 95/1/29ساعت  مورخ  وز......  ر برای 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

33215/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1952/94 خواهان رسول صادقی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
برای  .وقت رسیدگی  ده است  نمو تقدیم  اهلل رضائی  به طرفیت حبیب  بر: مطالبه 

وز...... مورخ 95/1/29ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  بو
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
33216/م  د.شماره:  می شو اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
آقای  وکالت  با  لطیفی  مصطفی  خواهان   1943/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یمی 2- منصور  زاده دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 1- حسن کر علی شیر
وزشنبه  مورخ 95/1/28ساعت  ده است .وقت رسیدگی برای ر ایرانمنش تقدیم نمو
دن خوانده حسب تقاضای  10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بو
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 2 شماره  12مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  33217/م  د.شماره:  می شو اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1944/94 خواهان مصطفی لطیفی با وکالت آقای علی  در خصوص پر
غالمرضا  کریمی 2-  حسن   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  زاده  شیر
مورخ 95/1/28ساعت  وزشنبه   ر برای  ؛ وقت رسیدگی  ده است  نمو تقدیم  راست 
دن خوانده حسب تقاضای  10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بو
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 
را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 33218/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ  آ
ونده 931838 نسبت به دادنامه  زند حسین در پر نظر به اینکه خانم اعظم کریمی فر
حسینی  میر  محسن  سید  آقای  طرفیت  به  شعبه  این  مورخ 94/3/6  شماره 337 
و تجدید نظر خواه  ده است  نمو زند سید محمد علی تجدید نظر خواهی  فر رنانی 
ده است لهذا در اجرای ماده  آدرس تجدید نظر خوانده را مجهول المکان معرفی نمو
اخطار  آگهی  این  طریق  از  خوانده  نظر  تجدید  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   346
وز از تاریخ انتشار آگهی فرصت دارد، به دفتر این شعبه به نشانی  می گردد ظرف 10 ر
اصفهان خیابان میر نبش کوچه آفتاب مجتمع شهید قدوسی طبقه چهارم شعبه اول 
د، نسخه ثانی دادخواست و  دادگاه خانواده مراجعه و ضمن معرفی نشانی کامل خو
ضمائم را تحویل گرفته و چنانچه پاسخی به اعتراض ایشان دارد، کتبا اعالم نماید 
رات اقدام می گردد. شماره: 33221/ م الف مدیر دفتر  در غیر اینصورت برابر مقر

شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – مسلمی

قای فتحعلی روانخواه گهی ابالغ به آ آ
 9309980364601687  : ونده  پر شماره   9410460364600002  : درخواست  شماره 
آقای  اینکه  به  نظر   1394/11/19 تنظیم:  یخ  تار  931702  : شعبه  بایگانی  شماره 
حسب   عمدی  بدنی  صدمه  ایراد  و  سرقت  اتهام  به  زند-  فر وانخواه  ر فتحعلی 
کالسه  ونده  پر در  دادسرا  این  طرف  از  ابراهیم  زند  فر سنجری  علی  شکایت 
دن محل  یه به واسطه معلوم نبو 931702د 27 تحت تعقیب است و ابالغ احضار
دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت 

یکماه  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  امر کیفری  در  انقالب  دادگاههای عمومی و 
جهت  عمومی اصفهان  دادسرای  دادیاری   34 شعبه  در  آگهی  انتشار  یخ  تار از 
د، در صورت عدم حضور پس از یکماه  پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شو
ینه نشر آگهی  یخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هز از تار
از طرف دادگستری پرداخت می گردد./ شماره: 33223/ م الف دادیار شعبه 27 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – معصومه احمدی

آگهی ابالغ
9409983730401058شماره  ونده:  پر 9410103730407975شماره  ابالغیه:  شماره 
منصوری  ارسالن  خواهان   1394/11/21 تنظیم:  تاریخ   941063 شعبه:  بایگانی 
بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  احمدی  ابوالحسن  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
به  رسیدگی  جهت  که  ده   نمو آباد  نجف  عمومی شهرستان   دادگاه های  تقدیم   ...
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد  ارجاع و به 
و   1395/02/ آن08  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409983730401058ثبت  کالسه  
ابوالحسن  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت 
زند اکبر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  احمدی فر
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 33224/م الف  را دریافت و در وقت مقر

شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان نجف آباد

گهی ابالغ  آ
ونده  پر در  دادسرا  این  طرف  از  جعفر  زند  فر رضایی  غالمعلی  متهم  اینکه  به  نظر 
کالسه 941235 ب 22 به اتهام جعل – استفاده از سند مجعول و کالهبرداری حسب 
شکایت آقای سید علی عاملی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
دن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین  نبو
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تاظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 22 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
از  پس  حضور  عدم  صورت  در  د،   شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگوئی  جهت 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. شماره : 33227/ م 
د سعادت بازپرس شعبه 22 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان مجتمع  الف محمو

قضایی شماره دو

قای محمد رضا قاسمی گهی ابالغ به آ آ
زند رجبعلی به اتهام جعل و استفاده از سند  نظر به اینکه آقای محمد رضا قاسمی فر
زند سیف اهلل از  مجعول و کالهبرداری           حسب شکایت آقای محمد کالنتری فر
ونده کالسه 94/5736/050899/27ک27 تحت تعقیب است و  طرف بازپرسی در پر
دن محل اقامت وی ممکن نگردیده ، بدینوسیله  ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبو
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی استان اصفهان  ماه 
د،  واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شو
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد گردید. شماره: 33228/ م الف بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان 

– عبدالکریم شاهرخ

گهی ابالغ آ
 9209980350501084 ونده:  پر شماره   9410100371500253  : ابالغنامه  شماره   
ابالغ  مشخصات   1394/11/21  : تنظیم  یخ  تار  920557  : شعبه  بایگانی  شماره 
 -3 آبادی  حسین  خیراللهی   : خانوادگی  نام   -2 ناصر   : نام   -1 حقیقی:  شونده 
وز –  ابالغ: 3ر یخ  تار از  المکان مهلت حضور  : مجهول  پدر: رحیم 4- نشانی  نام 
محل حضور: اصفهان –خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت -200 متر پایین تر از 
ساختمان مرکزی به سمت شیخ صدوق – ساختمان اجرای احکام حقوقی علت 

ونده اجراییه شماره 920557 در خصوص دعوی محبوبه شکرچیان  حضور در پر
یه  نظر ابالغ   : زند رحیم خواسته  فر آبادی  ناصر خیرالهی حسین  آقای  به طرفیت 
وش صادره نسبت  کارشناس وفق مواد 76و 260 قانون آ.د.م با توجه به دستور فر
و  اجرا  این  به  شده  ارائه  کارشناسی  یه  نظر و   16 بخش   475/1400 ثبتی  پالک  به 
دن خوانده به در خواست خواهان و دستور دادگاه و  المکان بو به علت مجهول 
از  نوبت در یکی  آیین دادرسی مدنی مراتب یک  قانون  به تجویز  ماده 260و 73 
یخ نشر آگهی ظرف سه  د تا خوانده از تار جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شو
د  وز به دفتر اجرای احکام شعبه 5 حقوقی مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو ر
یه  به نظر را نسبت  د  اعتراض خو یا  و  یافت  را در یه کارشناسی  و نسخه دوم نظر
اجرای  واحد  منشی  الف  م   /33230  : شماره  نمایید  ارائه  دالیل  با  کارشناسی 
5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –  احکام شعبه  اجرای  احکام مدنی 

القاص القاصی
قای سید یعقوب ترکی گهی ابالغ به آ آ

 9409980365301755  : ونده  پر شماره   9410460365300075 خواست:  در  شماره 
شماره بایگانی شعبه : 941786 تاریخ تنظیم: 1394/11/20 نظر به اینکه آقای سید 
زند- به اتهام تهدید – ضرب و جرح و تخریب حسب شکایت علیرضا  یعقوب ترکی فر
ونده کالسه 941786د34  زند غالمرضا از طرف این دادسرا در پر ملکیان جبلی فر
دن محل اقامت او ممکن  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبو
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  تا ظرف یکماه  ابالغ  نامبرده  به  امر کیفری مراتب  انقالب در 
در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  د،  شو حاضر 
قانونی معمول خواهدشد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 
انقالب  عمومی و  دادسرای   34 شعبه  دادیار  الف  م   /33232  : شماره  می گردد./ 

اصفهان – حسن کاظمی

قای عظیم محمدی گهی ابالغ به آ آ
 9409980365301762  : ونده  پر شماره   9410460365300070 خواست:  در  شماره 
شماره بایگانی شعبه : 941793 تاریخ تنظیم: 1394/11/20 نظر به اینکه آقای عظیم 
زندعبدالعزیزبه اتهام توهین - تهدید – خیانت درامانت حسب شکایت  محمدی فر
ونده کالسه 941793د34  زند محمدنصر از طرف این دادسرا در پر سیالن علیزاده فر
دن محل اقامت او ممکن  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبو
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  تا ظرف یکماه  ابالغ  نامبرده  به  امر کیفری مراتب  انقالب در 
در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  د،  شو حاضر 
قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 
انقالب  عمومی و  دادسرای   34 شعبه  دادیار  الف  م   /33236  : شماره  می گردد./ 

اصفهان – حسن کاظمی

قای محسن عبد یزدان گهی ابالغ به آ آ
 9409980365301752  : ونده  پر شماره   9410460365300072 خواست:  در  شماره 
آقای  اینکه  به  نظر   1394/11/20 تنظیم:  تاریخ   941783  : شعبه  بایگانی  شماره 
د  زند - به اتهام ضرب و جرح عمدی حسب شکایت محمو محسن عبد یزدان فر
ونده کالسه 941783د34  زند مهدی از طرف این دادسرا در پر استاد شریف معمار فر
دن محل اقامت او ممکن  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبو
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
یخ انتشار آگهی  انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تار
در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  از  د، در صورت عدم حضور پس  حاضر شو
ینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت  قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هز
انقالب  الف دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و  : 33237/ م  می گردد./ شماره 

اصفهان – حسن کاظمی

قایقرانیدرآبهایخروشان
ارمند

منطقــه ارمنــد و مشــایخ بــا اقلیم مدیترانه ای و نیمه خشــک 
ح  ــه در طــر ك ــردگان واقــع شــده  ــار و ل كی در شهرســتان های 
فعالیت هــای  جهــت  رودخانــه ای،  كوتوریســم  ا جامــع 

ــاب شــده اســت. گردشــی ـ ورزشــی انتخ
وجــود شــرایط الزم ورزش هــای رودخانــه ای )عــرض و عمــق 
كافــی و ...(، دسترســی برخــی نقــاط رودخانــه بــه جــاده  آب 
بکــر بــودن منطقــه، جاذبه هــای طبیعــی مثــل جنگل هــای 
كشــیده، آبشــارهای زیبــا و  بلــوط، قله هــای ســر بــه فلــک 
دیوارهــای صخــره ای اعجاب انگیــز، چشــم اندازهــای بکــر 
و وجــود مــردم محلــی خونگــرم و بــا صفــا، ظرفیت هــای 
ح هــای طبیعت گــردی رودخانــه ای و  اجــرای طر مســتعد 
كوتوریســتی ارمنــد را صــد چنــدان كرده اســت. بهره بــرداری ا

منبع: پایگاه خبری ربیع

گردشگری ورزشی



دریافت شهریه های میلیونی

واقعیــت  مــدارس هیئت امنایــی  در  پــول  دریافــت 
کــه خانواده هــا بــا آن درگیــر هســتند؛  محــرزی اســت 
امــا مســئوالن آمــوزش و پــرورش همیشــه ســعی در 
گاهــی  کــه رقــم آن  انــکار آن دارنــد. دریافتی هایــی 

میلیونــی می شــود. 
گــزارش کیمیــای وطــن،  »دریافــت پــول اجبــاری  بــه 
ع اســت«.  در مــدارس دولتــی و هیئت امنایــی ممنــو
و  آمــوزش  مســئوالن  زبــان  از  بارهــا  جملــه  ایــن 
پــرورش شــنیده شــده اســت و تغییــر دولت هــا نیــز در 

ــه تاثیــری نداشــته اســت؛  ــر ایــن جمل تغیی
کــه خانواده هــا با آن درگیر هســتند  واقعیــت محــرزی 
کــه در مــدارس دولتــی  دریافــت پــول اســت؛ در حالــی 
دانش آمــوزان  والدیــن  از  مختلــف  عناویــن  بــه 
مبالغــی دریافــت می شــود، دریافــت پــول از والدیــن 
کنــار  در  هیئت امنایــی  برچســب  کــه  مدارســی  در 
نظــر  بــه  بســیار عادی تــر  زده شــود،  اســم مدرســه 
گســترش  کــه تعــداد آن هــا رو بــه  می رســد؛ مدارســی 
گاهــی بــه دلیــل نبــود مدرســه دولتــی  اســت و حتــی 

خانواده هاســت. انتخــاب  تنهــا  منطقــه،  یــک  در 
  حرف هــای متفــاوت خانواده هــا از مســئوالن 

آمــوزش وپــرورش
کــه  دارنــد  کیــد  تا پــرورش  و  آمــوزش  مســئوالن 
گــر پولــی هــم داده  دریافــت پــول تخلــف اســت؛ ا
می شــود، بایــد داوطلبانــه باشــد؛ امــا خانواده هایــی 
کــه فرزندانشــان در مــدارس هیئت امنایــی تحصیــل 

می زننــد. متفاوتــی  حرف هــای  می کننــد، 
در  والدیــن  از  پــول  اجبــاری  دریافــت    

هیئت امنایــی مــدارس 
کــه صاحــب ســه فرزنــد اســت و دو فرزنــدش  مــادری 
در مدرســه ابتدایــی و فرزنــد دیگــرش در دبیرســتان 
مهــر  خبرنــگار  بــه  اســت،  تحصیــل  بــه  مشــغول 
می گویــد: نزدیــک بــه 350 هــزار تومــان بــرای هــر 
شــهریه  هســتند،  دبســتانی  کــه  فرزندانــم  از  یــک 
کــه دبیرســتانی اســت،  خواســته اند و بــرای فرزنــدم 
مبلــغ 700 هــزار تومــان می خواهنــد؛ البتــه فعــا پولــی 
تــا پایــان ســال مهلــت  کنــم؛  کــه پرداخــت  نــدارم 
ــق  ــار از طری ــد ب ــردازم و چن ــهریه ها را بپ ــن ش دارم ای

کرده انــد. فرزندانــم برایــم نامــه ارســال 
کــه فرزنــدش ســوم ابتدایــی  یکــی دیگــر از مــادران 
اســت، می گویــد: 300 هــزار تومــان شــهریه تعییــن 
والدیــن  بــرای  تلگرامی کــه  گــروه  در  و  کرده انــد 
داده  مختلفــی  پیام هــای  اســت،  شــده  تشــکیل 
البتــه  دارنــد؛  پــول  پرداخــت  بــر  کیــد  تا و  می شــود 
چــک نیــز قبــول می کننــد، امــا بــه هــر حــال پرداخــت 

ایــن شــهریه اجبــاری اســت. 
وی ادامــه می دهــد: بــه طــرق مختلــف از مــا پــول 
چنــد  جــزوه  یــک  مثــال  بــرای  می کننــد؛  دریافــت 
ــه نهایــت 3 هــزار  ک ــد  ــرم داده ان ــه دخت صفحــه ای ب
تومــان  هــزار   30 مبلــغ  مــا  از  امــا  می شــد،  تومــان 

کرده انــد.  دریافــت 
حداقــل  می گویــد:  نیــز  مــادران  از  دیگــر  یکــی 
بــا  امــا  کنیــم؛  پرداخــت  بایــد  تومــان  هــزار   200
ایــن  اســت،  خوبــی  مدرســه  اینکــه  بــه  توجــه 
اجبــاری  گرچــه  می کنیــم.  پرداخــت  را  مبلــغ 
درســتی  امــر  ســال،  پایــان  تــا  پرداخت هــا   بــودن 

نیست.
می گویــد:  نیــز  متوســطه  مقطــع  دانش آمــوز  یــک 
کــردم؛ البتــه  یــک میلیــون تومــان شــهریه پرداخــت 
گــر از خانــواده فرهنگیــان،  برخــی از دوســتانم، مثــا ا
کمتــری پرداخــت  شــاهد و ایثارگــر باشــند، هزینــه 
تومــان  میلیــون  یــک  نزدیــک  مــن  امــا  می کننــد؛ 
گــر معلــم  دادم؛ بــرای فعالیــت فــوق برنامــه نیــز، ا
ــه ای  گان ــول جدا ــا پ ــد، حتم ــه بیاورن ج از مدرس ــار خ

می کننــد. دریافــت 
کن  ســا مــن  می گویــد:  نیــز  والدیــن  از  دیگــر  یکــی 
حوالــی  ایــن  مــدارس  تمــام  و  هســتم   6 منطقــه 
پولــی  کــه  دولتــی  مدرســه  و  اســت  هیئت امنایــی 
ــم  ــه چش ــون ب کن ــا تا ــدارد ی ــود ن ــد، وج ــت نکن دریاف
مــن نخــورده اســت؛ هــر ســال نزدیــک بــه 400 هــزار 
برنامــه ای  فــوق  در  فرزنــدم  اینکــه  بــدون  تومــان 
کنــد، پرداخــت می کنــم. بعضــی شــنیده ها  شــرکت 
تومانــی میلیــون   4 شــهریه های  پرداخــت  از   نیــز 
ــت  ــا حکای ــط اولی ــتان توس ــع دبیرس ــژه در مقط به وی
برگــزاری  بهانــه  بــه  کــه  شــهریه هایی  دارد؛ 
می شــود؛  گرفتــه  برنامــه  فــوق  کاس هــای 
آمــوزش  مســئوالن  گفتــه  بــه  کــه  کاس هایــی 
امــا  اســت؛  اختیــاری  آن  در  شــرکت  پــرورش  و 
خانواده هــا از اجبــاری بــودن آن ســخن می گوینــد.
امنایــی  هیئــت  مــدارس  در  شــهریه  دریافــت 

اســت  ممنــوع 
کل آمــوزش وپــرورش شــهر تهــران می گویــد:  مدیــر 
امنایــی  هیئــت  مــدارس  در  شــهریه  دریافــت 
در  می تواننــد  تنهــا  مــدارس  ایــن  اســت؛  ع  ممنــو
گــر خانواده هــا  فعالیت هــای فــوق برنامــه آن هــم ا

کننــد. دریافــت  هزینــه  باشــند،  داشــته  تمایــل 
کل  مدیــر  چهاربنــد،  اســفندیار  ارتبــاط  ایــن  در   
خبرنــگار  بــه  تهــران  شــهر  پــرورش  و  آمــوزش 
کــه  هیئت امنایــی  مــدارس  می گویــد:  مهــر 
براســاس  می کننــد،  برگــزار  برنامــه  فــوق  کاس 
دریافــت  هزینــه  مــردم  از  مشخص شــده،   ضوابــط 

می کنند. 

شهریه

 آلودگی هوا 
با روان ما چه می کند؟

کشــور مــا رتبــه نخســت مــرگ و میــر در بــاب ســکته های 
کــه شــناخت موقعیتــی  قلبــی را دارد و معنــی آن ایــن اســت 
در  طبیعتــا  اســت.  مهــم  می کنیــم،  زندگــی  آن  در  کــه 
هــوا آلودگــی  از  جــدای  پرجمعیــت،  و  بــزرگ   شــهرهای 
محرک هــای  جــزو  هــم  دیــداری  و  صوتــی  آلودگی هــای 
را  مــا  روحــی  شــرایط  می تواننــد  کــه  هســتند  قــوی ای 
تحت الشــعاع قــرار دهنــد؛ پــس مدیریــت ارتبــاط و مدیریــت 
شــرایط حضــور در بیــرون از خانــه بســیار مهــم اســت؛ یعنــی 
کــردن در بیــرون از خانــه باشــیم کار   شــاید مــا مجبــور بــه 
 امــا بایــد ســعی کنیــم در شــرایط اضطــرار، موقعیتــی را فراهم 
کنــار هــم بــودن، بــاب میــل  کــه حضــور در منــزل و در  آوریــم 
و جــذاب باشــد )یعنــی بــرای فــرار از منــزل بــه محیط هــای 
آلــوده پنــاه نیاوریــم(. اعضــای یــک خانــواده، بایــد مشــوق 
کم رنگ تــر در  و حمایتگــر هــم باشــند؛ پــس بــرای حضــور 
گاهــی اجتناب ناپذیــر اســت، فضــای  کــه  بیــرون از منــزل 
خانــه و ارتباطــات بیــن فــردی را گســترش بدهیــم و پررنــگ 

کنیــم. 
افزایــش  و  منــزل  در  همــراه  گوشــی های  گذاشــتن  کنــار 
توجهــات عاطفــی، ارتباطــات بیــن فــردی اعضــا را گســترش 
می دهــد و خانــه را محیطــی امــن و جــذاب می کنــد. افــراد 
کار می کننــد  کــه بیــرون از خانــه  و بــه خصــوص آن هایــی 
ناخواســته بیشــتر در موقعیت هــای آســیب زا هســتند؛ پــس 
کمی صبــور  در صــورت مشــاهده تغییــرات خلقــی در آن هــا 
شــود.  ترمیــم  منــزل  در  افــراد  خلقــی  شــرایط  تــا  باشــید 
همچنیــن نســبت بــه پرخاشــگری های آنــی و لحظــه ای 

افــراد در چنیــن موقعیت هایــی مقابلــه بــه مثــل نکنیــم.

مراعات خانم های باردار الزم است
دارد حضــور  جمــع  در  بــارداری  خانــم  کــه  صورتــی   در 
کــه منبــع مشــخصی ندارنــد و صرفــا  بیــان اطاعاتــی  از   
کنیــم؛  خــودداری  جــد  بــه  می شــوند،  محســوب  شــایعه 
کــه ایــن شــایعات باعــث بــروز اضطــراب در او می شــود.  چــرا 
ــه شــما آســیب می رســاند!  ــوده ب ل تنهایــی در روزهــای آ
ــوده، دیگــر جایــی  زندگــی شهرنشــینی و وســعت مناطــق آل
بــه نــام مناطــق خــوش آب و هــوا بــرای مــا باقــی نمی گــذارد؛ 
کنیــد بــه جــای بیــرون رفتــن از منــزل، در جمــع  پــس ســعی 
کنیــم. فرامــوش نکنیــم هــر چــه  خانــواده بــودن را انتخــاب 
ــط  ــه رواب ــر چ ــتیم و ه ــیب پذیرتر هس ــیم، آس ــر باش ــا تنهات م
باشــیم داشــته  فامیلــی  ارتباطــات  خصــوص  بــه   بیشــتر، 
احســاس امنیــت و رضایــت بیشــتری می کنیــم و بــه همــان 

کم رنگ تــر می شــود. نســبت ترس هــای پنهانمــان، 
کنید تا بقیه هم مراقب باشند از خودتان مراقبت 

خوشــحال  و  آرام  خانــواده  داشــتن  بــرای  زیــادی  نــکات 
وجــود دارد؛ امــا در شــرایط بحرانــی آلودگــی هــوا بعضــی از 

کار می آینــد. بــه  بیشــتر  ایــن نکته هــا 
کــه بــرای داشــتن خانــواده ســالم و آرام بــه   یکــی از مــواردی 
کــه هــر یــک از اعضــای خانــواده  آن توصیــه شــده ایــن اســت 

بــرای خودشــان وقــت بگذارنــد. 
گذاشــتن  کــه بحرانــی اســت می تــوان وقــت  در شــرایطی 
ــردی  ــامت ف ــت از س ــی مراقب ــه معن ــخص ب ــور مش ــه ط را ب
کــه بایــد از  کســی می دانــد  کنیــد هــر  کــرد. شــاید فکــر  تعبیــر 
کنــد، امــا وقتــی پــای خانــواده وســط باشــد  خــودش مراقبــت 

معنــی مراقبــت از خــود هــم تغییــر پیــدا می کنــد.

آلودگی هوا

امام و شهید چمران

آقای دکتر! پایتان را دراز کنید...

ایــن  و  داشــتند  چمــران  شــهید  بــه  خاصــی  توجــه  امــام 
توجــه را در بعضــی از دیدارهــا و صحبت هایشــان نشــان 

می دادنــد.
ایــن  و  داشــتند  چمــران  شــهید  بــه  خاصــی  توجــه  امــام 
بــروز  صحبت هایشــان  و  دیدارهــا  از  بعضــی  در  را  توجــه 
کــه شــهید چمــران بــرای  می دادنــد. یــادم هســت یــک روز 
دیــدار امــام بــه جمــاران آمــده بــود، از ناحیــه پــا مجــروح 
کنــد؛ ولــی  بــود و بــه ســختی می توانســت پایــش را جمــع 
کــرد، دو زانــو نشســت و  بــه احتــرام امــام پایــش را جمــع 
کــرد.  شــروع بــه توضیــح و توجیــه نقشــه های عملیاتــی 
گفتنــد:  کــه متوجــه ناراحتــی شــهید چمــران شــدند،  امــام 
کنیــد و راحــت باشــید.« شــهید  »آقــای دکتــر! پایتــان را دراز 
کــه همــان طــور بــا ادب در حضــور  چمــران اصــرار داشــت 
 امــام بنشــیند، امــا وقتــی دو ســه بــار اصــرار امــام را دیــد
کــرد. در پایــان دیــدار، امــام بــرای دیــدار بــا  بــه ناچــار قبــول 
مــردم بایــد بــه حســینیه جمــاران می رفتنــد؛ حــاج احمدآقــا 
گذاشــته ایــد  کــه  گفتنــد: »ایــن میزهــا را  را صــدا زدنــد و 
آقــای چمــران بــا پــای زخمی کــه نمی توانــد از روی آن هــا 

کنیــد.« رد شــود. این هــا را برداریــد و راه را بــاز 

شهید چمران 

 30 نقاشی دیواری 
زینت بخش اصفهان می شود

مدیــر عامل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان از رونمایی 
30 پــروژه نقاشــی دیــواری در قالــب نقاشــی ســه بعدی، نقــش 
برجســته و نقاشــی خــط، همزمــان بــا هفتــه زیباســازی در نقــاط 
گــزارش روابط عمومی ســازمان  مختلــف ایــن شــهر خبــر داد. بــه 
بقایــی  مهــدی  مهنــدس  اصفهــان،  شــهرداری  زیباســازی 
طرحــی   60 جملــه  از  دیــواری  نقاشــی های  اینکــه  بیــان  بــا 
 15( زیباســازی  هفتــه  در  دیوارنگاره هــا  قالــب  در  کــه  اســت 
گفــت: محتــوای ایــن  تــا 22 اســفندماه( رونمایــی می شــود، 
و   ســرگرمی   مقــدس،  دفــاع  مذهبــی،  هویتــی،  نقاشــی ها، 

همچنیــن شــادی و نشــاط اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــام نقاشــی های دیــواری بــا مضمــون 
دفــاع مقــدس و بــا عنــوان »شــهدا زنــده هســتند« اســت، افــزود: 
در بیــن ایــن نقاشــی های دیــواری، 5 اســم اهــل البیــت )علیهم 
زیباســازی  ســازمان  عامــل  مدیــر  دارد.  وجــود  نیــز  ســام( 
گفــت: ایــن نقاشــی ها، روی دیوارهــای  شــهرداری اصفهــان 
مجتمع هــای مســکونی واقــع در حاشــیه خیابان هــای اصلــی 
قبــل  از  آن هــا   مالــکان  رضایــت  کــه  می شــود  کشــیده  شــهر 
علیخانــی  و  اللــه  میدان هــای  بقایــی،  اســت.  شــده  گرفتــه 
را از جملــه  ارتــش و خیابان هــای ســروش و الهــور   چهــارراه 
کــه نقاشــی های دیــواری در آن نقــاط  کــرد  مکان هایــی اعــام 
در حــال اجراســت و در هفتــه زیباســازی رونمایــی می شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ســال آینــده در همــه مناطــق شــهر 
ــت:  گف ــت،  ــده اس ــی ش ــگاره پیش بین ــه دیوارن ــان بودج اصفه
بــه احتمــال زیــاد از ســال آینــده در خیابان هــای فرعــی شــهر 
گفــت:  نیــز، نقاشــی های دیــواری اجــرا خواهــد شــد. بقایــی 
ایــن نقاشــی ها، از رنگ هایــی اســتفاده  بــرای افزایــش دوام 
کــه گرمــا و ســرما تــا هفــت یــا هشــت ســال آســیبی به  شــده اســت 
آن هــا وارد نکنــد. وی در ادامــه یکــی از مشــکات شــهر اصفهان 
کمتــر از رنــگ و محــروم مانــدن از هنــر نقاشــی در  را اســتفاده 
ــت و  ــهری دانس ــای ش ــادابی در فض ــاط و ش ــه نش ــاد روحی ایج
افــزود: ایــن مســئله ســبب شــده اســت تــا همــه چیــز در ایــن شــهر 
ــه  ــاز ب ــهری نی ــای ش ــه فض ک ــی  ــود؛ درحال ــده ش ــتری دی کس خا

رنگ هــای شــادی آفریــن دارد.

پیــش  برایــش  ســوال  ایــن  پادشــاهی  روزی  گوینــد 
کــه نجس تریــن چیزهــا در  می آیــد و می خواهــد بدانــد 

چیســت. کــی  خا دنیــای 
کــه بــرود  کار وزیــرش را مامــور می کنــد   بــرای همیــن 
و  کنــد  پیــدا  را  نجس ترین هــا  نجس تریــن  ایــن  و 
کــه  را  کســی  هــر  یــا  کنــد  پیــدا  را  آن  کــه  درصورتــی 
او بــه  را  تاجــش  و  تخــت  تمــام  بدانــد،   دربــاره اش 

 می دهد. 
یکســال  از  پــس  و  می شــود  ســفر  عــازم  هــم  وزیــر 
بــه  مختلــف،  افــراد  از  پرس وجــو  و  جســت وجو 
و  حرف هــا  بــه  توجــه  بــا  کــه  می رســد  نتیجــه  ایــن 
ع آدمیــزاد  صحبت هــای مــردم بایــد پاســخ ســوال مدفــو

 باشد. 
شــهر  نزدیکی هــای  در  می شــود؛  خــود  دیــار  عــازم 
او  از  بگــذار  بــه خــود می گویــد،  و  را می بینــد  چوپانــی 
ــازه ای داشــت. بعــد از  کنــم؛ شــاید جــواب ت هــم ســوال 
ــواب  ــن ج ــد: م ــر می گوی ــه وزی ــان، او ب ــا چوپ ــت ب صحب
نشــنیده،  وزیــر  دارد.  شــرط  یــک  امــا  می دانــم؛  را 
ع  شــرط را می پذیــرد چوپــان می گویــد: تــو بایــد مدفــو
خــودت را بخــوری. وزیــر آن چنــان عصبانــی می شــود 
او  بــه  ولــی چوپــان  بکشــد؛  را  کــه می خواهــد چوپــان 
مطمئــن  امــا  بکشــی،  را  مــن  می توانــی  تــو  می گویــد: 
کــرده ای، غلــط اســت؛ تــو ایــن  کــه پیــدا  بــاش پاســخی 
کننــده ای نشــنیدی، مــرا  گــر جــواب قانــع  کار را بکــن، ا

بکــش. 
خاصــه وزیــر بــه خاطــر رســیدن بــه تــاج و تخــت هــم 
کار را انجــام می دهــد؛  کــه شــده، قبــول می کنــد و آن 

ســپس چوپــان بــه او می گویــد:
طمــع  چیزهــا  نجس تریــن  و  »کثیف تریــن 
شــدی حاضــر  خاطــرش  بــه  تــو  کــه   اســت 
اســت  نجس تریــن  می کــردی  فکــر  کــه  را   آنچــه 

بخوری.« 

نجس ترین در دنیا

وضعیت آب و هوا
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حتما بخوانید!
این عادت ها را ترک کنید...

بازی هــای  کــه  می دهــد  نشــان  جدیــد  تحقیــق  یــک  نتایــج 
کــه در اثــر  فکــری می توانــد ســرعت از بیــن رفتــن طبیعــی مغــز را 
کاهــش دهــد یــا حتــی بخشــی از  خ می دهــد،  بــاال رفتــن ســن ر

ــد. گردان ــاز  ــه ب ــال اولی ــه ح ــز را ب ــدرت مغ ق
ویــژه  مرکــز  یــک  مدیــر  تایــم،  مجلــه  از  ویرلــن  گــزارش  بــه 

ــا برخــی  طراحــی بازی هــای فکــری می گویــد از اینکــه می شــود ب
هوشــیارتر  و  تــر  قــوی  بزرگ تــر،  را  مغــز  ســاده،  مداخله هــای 
ایــن مداخله هــا شــامل  کــرد، بســیار شــگفت زده شــده اســت. 
ورزش هــای فیزیکــی و فکــری هســتند. دکتــر مجیــد فتوحــی 
کــز تحقیــق در خصــوص مغــز را در  کــه یکــی از بزرگ تریــن مرا
کــرده اســت، افــزود: مغــز،  ایالــت ویرجینیــای آمریــکا راه انــدازی 
کامپیوتــر نیســت؛  ســازه ای ثابــت، مثــل یــک ســاختمان یــا یــک 
کــه  بلکــه همیشــه در حــال تغییــر اســت.مغز، ایــن قابلیــت را دارد 
کارآیــی  انــدازه اش را افزایــش دهــد و حتــی بــا باالرفتــن ســن، 
کــه در میانســالی بــه طــور منظــم ورزش  آن بهتــر شــود. افــرادی 
ــر و ســالم تری از همســن و ســاالن خــود در  می کننــد، مغــز بزرگ ت
زمــان ســالخوردگی خواهنــد داشــت. مراقبــه و تمرکــز می توانــد 
کــرد :بعــد  باعــث ســالم نــگاه داشــتن مغــز شــود. فتوحــی اظهــار 

از اینکــه متوجــه شــدم مغــز می توانــد همچنــان در ســال های 
کــه  کــردم  میانــی زندگــی بــه رشــد خــود ادامــه دهــد، بــه ایــن فکــر 
کــه در اثــر باالرفتــن  چــرا از ایــن رشــد بــه عنــوان جایگزیــن مغــزی 
ســن تحلیــل مــی رود، اســتفاده نکنیــم؟ وی و همکارانــش روی 
ــاالی ۷۰ ســال ســن  کــه همــه آن هــا ب ۱۲۷ نفــر از ســالخوردگانی 
کردنــد؛ همــه ایــن افــراد دچــار نــوع خفیفــی از  داشــتند، مطالعــه 
ــد  ــود می آی ــه وج ــن ب ــن س ــر باالرفت ــر اث ــه ب ک ــناختی  ــاالت ش اخت
کارهــای روزمــره خــود  بودنــد؛ امــا همــه آن هــا هنــوز می توانســتند 
را انجــام دهنــد. اختــاالت شــناختی خفیــف می توانــد یکــی از 
عایــم ابتــا بــه آلزایمــر باشــد.قبل از انجــام آزمایش هــا، مغــز ایــن 
ــه  ــدت، حافظ کوتاه م ــه  ــور حافظ ــن ط ــد و همی ــراد ام آر آی ش اف
طوالنی مــدت، قــدرت حســاب و ریاضیــات و  قــدرت جهت یابــی 

گیــری شــد. ایــن افــراد انــدازه 

بعــد از اینکــه مشــخصات مغــز هــر فــرد مشــخص شــد، ایــن افــراد 
تحــت یــک برنامــه ســه ماهه فشــرده تمریــن و بــازی فکــری قــرار 
آموزشــی  برنامــه شــامل بخش هــای  ایــن  از  گرفتنــد. بخشــی 
کننــد؛از  کــه چطــور مراقبــه و تمرکــز  گرفتنــد  بــود؛ ایــن افــراد یــاد 
کــه رژیــم غذایــی مدیترانــه ای را دنبــال  آن هــا خواســته شــد 
کننــد و چطــور  کــم  کننــد؛ چطــور اســترس های زندگــی روزمــره را 
برنامــه ایــن  از  دیگــری  بخــش  بخشــند؛  بهبــود  را   خوابشــان 
کــه محققــان بــرای هــر فــرد،   انجــام بازی هــای فکــری بــود 
کــرده  براســاس نقــاط ضعــف مغــز آن هــا، بــه طــور جــدا طراحــی 
بودنــد. ایــن افــراد تحــت یــک نــوع روانــکاوی بــه نــام روانــکاوی 
جلســاتی  در  طــور  همیــن  و  داشــتند  قــرار  شــناختی-رفتاری 
کــه چطــور امــواج  گرفتنــد  بــا متخصصــان مغــز، بــا تمرکــز یــاد 

کننــد و آن هــا را تغییــر دهنــد. مغزیشــان را رصــد 
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 ابری

زودتــر  می کنیــد  احســاس 
شــده اید؟  پیــر  ســنتان  از 
آینــه  در  کــه  را  چهــره ای  گــر  ا
می بینیــد دوســت نداریــد شــاید 
بعضــی  کــه  باشــد  آن  زمــان 
را  روزانه تــان  عادت هــای  از 
کــه  غذایــی  کنیــد؛  بررســی 

می خوریــد، حتــی شــکل خــاص خوابیدنتــان می توانــد 
می بینیــد  آینــه  در  کــه  چهــره ای  ســال  و  ســن  بــه 
کــه  را  معمولــی  عادت هــای  کارشناســان،  بیفزایــد. 

می کننــد. بیــان  هســتند،  شــدن  پیــر  زود  علــت 
کارها    انجام همزمان 

ارســال  را  پیامک هایتــان  رفتــن،  راه  درحــال  آیــا 
چــت  دوســتان تان  بــا  آشــپزی  هنــگام  می کنیــد؟ 
کاری از فهرســت  ــد  ــد و در نهایــت فکــر می کنی می کنی
نمی شــود؟ کــم  دهیــد،  انجــام  بایــد  کــه  کارهایــی 

کــه از یــک زندگــی پــر تــاش و تکاپــو بــه شــما  استرســی 
وارد می شــود، بــه بدنتــان فشــار وارد می کنــد. مــردم 
کارهایشــان را همزمــان  اغلــب فکــر می کننــد اینکــه 
انجــام بدهنــد، عــادت خوبــی اســت؛ امــا شــما در واقــع 
کارهای تــان را انجــام نمی دهیــد؛ بلکــه  هیــچ یــک از 
فقــط اســترس بیشــتری بــه خودتــان وارد می کنیــد. 
اســترس مزمــن  نشــان می دهنــد  زیــادی  مطالعــات 
ایــن  اســت.  آزاد  رادیکال هــای  شــدن  آزاد  محــرک 
رادیکال هــا بــه ســلول ها آســیب می زننــد و پیرشــدن 
کاســیاری پیشــنهاد می کنــد  را بــه دنبــال دارنــد. دکتــر 
کاررا باهــم انجــام بدهیــد، روی  بــه جــای اینکــه چنــد 
یــک کار تمرکــز کنیــد و وقتــی آن را انجــام دادید، ســراغ 

کار بعــدی برویــد.
  از دست ندادن دسرها

وزن  بــه  اینکــه  بــر  عــاوه  شــیرین  کی هــای  خورا
کــه چهــره نشــان می دهــد  اضافــه می کننــد، ســنی را 

هــم افزایــش می دهنــد. »ســوزان 
پوســت  متخصــص  اســتوارت«، 
می گویــد: »مولکول هــای قنــد در 
رشــته های  بــه  ســلول ها  داخــل 
ایــن  می چســبند.«؛  پروتئینــی 
کاهــش  باعــث  مخــرب،  رونــد 
ایجــاد  چهــره،  درخشــندگی 
صــورت پف کردگــی  چشــم،  زیــر  ســیاه   حلقه هــای 

افزایــش چیــن و چــروک و بــزرگ شــدن منافــذ پوســت 
گــر می خواهیــد نشــاط جوانی تــان را حفــظ  می شــود؛ ا

کنیــد. کنیــد، عــادت بــه خــوردن شــیرینی  هــا را تــرک 
کمتر از 5 ساعت   خواب 

در  خــواب  آزمایشــگاه  مؤســس  کاســیاری،  دکتــر 
کم خوابــی   « می گویــد:  جــوزف،  ســنت  بیمارســتان 
نــه تنهــا باعــث حلقه هــای ســیاه زیــر چشــم می شــود 
کوتــاه می کنــد.« خــواِب تــا هفــت  بلکــه عمــر را هــم 
ــس  ــت؛ پ ــی اس ــزان مطلوب ــرد، می ــر ف ــرای ه ــاعت ب س
انــرژی  کمبــود  مثــل  کم خوابــی  نشــانه های  گــر  »ا
در طــول روز، خســتگی ذهنــی، مشــکات تمرکــز یــا 
افزایــش وزن داریــد، زودتــر بــه رختخــواب برویــد.«

کردن تلویزیون   عاشق تماشا 
 25 بــاالی  اســترالیایی  هــزار   11 بــر  تحقیــق  نتایــج 
کــه در »ژورنــال طــب ورزشــی انگلیــس« منتشــر  ســال 
بــا هرســاعت تماشــای  شــد، نشــان داد  بزرگســاالن 
تلویزیــون، 22 دقیقــه از عمرشــان می کاهنــد. افــزون 
کــه  بــه طــور متوســط 6 ســاعت در  بــر ایــن، افــرادی 
از  کمتــر  ســال  پنــج  می کننــد،  تماشــا  تلویزیــون  روز 
ســایر هــم ســن و ســاالن خــود عمــر می کننــد. دکتــر 
کاســیاری معتقــد اســت: نشســتن بیشــتر از 30 دقیقــه 
ســلول ها  در  بیشــتری  قنــد  بــدن  می شــود  باعــث 
هــم شــما  افزایــش وزن  باعــث  ایــن  و  کنــد   ذخیــره 

 خواهد شد.

کنید تا جوان بمانید این عادت ها را ترک 

میدان امیرچخماق یزد

-« حدیث روز   »-
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نخواهــد رســید.
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َهواِژل

کــه  اســت  تولیــدی  مــاده  یــک  َهــوا-ِژل 
جامــد  مــواد  میــان  در  را  چگالــی  کمتریــن 
ــر منفــی بــودن وزن  دارد. )در ابتــدا فــرض ب
ایــن مــاده بــود؛ ولــی بــا تحقیــق متوجــه وزن 

بســیار ناچیــز آن شــدند(. 

کــه  ایــن مــاده از یــک ژل بــه دســت می آیــد 
جایگزیــن  گاز  بــا  ژل  مایــع  قســمت  آن  در 
مــاده ای  فراینــد  ایــن  نتیجــه  می شــود. 
کــم و در عیــن حــال،  جامــد بــا چگالــی بســیار 
گرمایــی  ویژگــی قابل توجــه در زمینــه عایــق 
اســت. هــواژل در فرهنــگ عامــه مــردم بــا 
دیگــری هم چــون دود منجمــد،  نام هــای 
دود جامــد، هــوای جامــد یــا دود آبــی نیــز 

می شــود. شــناخته 
هــواژل، ســبک ترین مــاده جامــد شــناخته 
چگالــی  کــه  اســت  جهــان  در  شــده 
ســبک ترین نمونــه ســاخته شــده از آن تنهــا 

هواســت.  برابــر  ســه 

ــرد ایــن مــاده آن را  ویژگی هــای منحصربه ف
کار رفتــه  بــه یکــی از پرکاربردتریــن مــواد بــه 
در ماموریت هــای فضایــی تبدیــل ســاخته 
 اســت. بــه عنــوان نمونــه، مســئوالن ناســا 
از هــواژل بــه منظــور جلوگیــری از یخ زدگــی 
ربــات مریخ نــورد در شــب های ســیاره بهــرام 

ــد. کردن ــتفاده  اس

عکس نوشت


