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راه رهایی  

ایــران بــه ســرعت راه رشــد را در عرصــه هــای مختلــف علــم و 
گــوی ســبقت  ــا  فنــاوری و دانــش روز مــی پیمایــد و مــی رود ت
کشــورهای پیشــرفته در علــم هســته ای و بســیاری دیگــر  را از 
کــه  کفایــی  از علــوم و فنــون بربایــد و بــه مــرز اســتقالل و خــود 
ــی اســت،  ــاوری و شــکوفایی اســتعدادهای مل ــل خــود ب حاص
نزدیــک مــی شــود؛ امــا عــده ای مــزدور ســر و صــدا راه مــی 
ــی  ــا خبرهای ــه اینج ک ــد  کنن ــی  ــاس م ــمن را حس ــد و دش اندازن
اســت و دشــمن زخــم خــورده از انقــالب در جریــان پیــروزی 
توطئــه  کــه  مختلفــی  هــای  عرصــه  در  خــورده  شکســت  و 
گنبــد  کــرده، از جملــه غائلــه هــای درگیــری هــای داخلــی و 
کردســتان و جریــان منافقیــن و جنــگ نابرابــر و ...از ایــن  و 
گام دیگــری را در راســتای اهــداف خــود  فرصــت اســتفاده  و 
کنــد و بــه بهانــه هســته ای شــدن ایــران  برنامــه ریــزی مــی 
پــروژه ایــران هراســی را دامــن مــی زنــد و پــای ایــران را بــه 
کشــد و  کــه اصــوال در اختیــار اوســت، مــی  مجامــع بیــن المللــی 
در نهایــت بــرای محــدود کردن ایران و ایجاد مانع در راه رشــد 
کــرات هســته  کشــور تــازه آزاد شــده، در ســال ۱۳۸۲ مذا ایــن 
ای بــا موضوعیــت، چگونگــی ادامــه برنامــه هســته ای ایــران 
کــره  کــرات آغازمــی شــود و طــرف مذا کلیــد مــی زنــد و ایــن مذا را 
کننــده راه برداشــتن تحریــم هــای ظالمانــه اعمــال شــده و 
فشــارهای غیــر قانونــی و شــکننده را راســتی آزمایــی برنامــه 
کــه پیشــرفت های  ــکا  کنــد. آمری هســته ای ایــران اعــالم مــی 
بــا  نمی تابیــد  بــر  هــا  تحریــم  اوج  در  را  ایــران  ای  هســته 
هــا،  پیشــرفت  ایــن  بــودن  آمیــز  صلــح  از  اطمینــان  وجــود 
بــا  و  کنــد   مــی  اعــالم  بــرای جامعــه جهانــی  را خطــری  آن 
کاهــش و در  انــواع تحریــم هــا و وعــده و وعیدهــا، ســعی در 
ــم ــوز ه ــته و هن ــران داش ــته ای ای ــه  هس ــذف برنام ــت ح  نهای

 دارد...

لبخند توریسم 
به نصف جهان

7 گردشگری

سرمقاله به قلم مدیر مسئول
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آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز )1394،6458(

روابط عمومی   شرکت گاز استان اصفهان

رشکت ملی گاز ایران 
رشکت گاز استان اصفهان 

سهامی خاص کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات مشترکین  1- موضوع مناقصه: انجام خدمات 
ک پذیری، حســابداری فــروش، خدمــات  عمومــی و نصــب، جابجائــی  بدهــکار، مکانیــزه نمــودن اطالعــات مشــترکین، اشــترا

کنتــور و رگوالتــور در ســطح منطقــه 3 اصفهــان، بهارســتان و توابــع آنهــا  و جمــع آوری 
2- میزان تضمین شرکت در مناقصه منطقه 3: 1/300/000/000 ریال )یک میلیارد و سیصد میلیون ریال( 

3- میزان تضمین شرکت در مناقصه بهارستان: ۶۵۰/000/000 )ششصد و پنجاه میلیون ریال( 
 

گاز استان اصفهان  گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت  ۴- نام و نشانی دستگاه مناقصه 
کثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۵- مهلت اعالم آمادگی: حدا

گاز اســتان اصفهــان بــه  کســب اطالعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکــی شــرکت  گــران مــی تواننــد جهــت  مناقصــه 
آدرس :www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.ir یــا بــا شــماره تلفن هــای ۵-۳۶۲۷۱۰۲۱-۰۳۱ امــور قــرار دادهــای 

گاز اســتان اصفهــان تمــاس حاصــل فرماینــد. شــرکت 

نوبت دوم 

کد فراخوان : ۱۴۴۳۷۰8

کد فراخوان : ۱۴۴۳۷۱۳

آگهي مناقصه

روابط عمومی -  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

خ 95/1/9  شماره95/69/ص مور
1- موضــوع مناقصــه: خریــد لولــه، اتصــاالت و پمپهــای مــورد نیــاز و احــداث ایســتگاه پمپــاژ هفــت پمپــه، دیــوار محوطــه و مخــزن ۲000 مترمکعبــی مســکن مهــر شــهر جدیــد 
کارشناســي روز و   کاربــري هــاي مختلــف در شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه قیمــت  فوالدشــهر بــا هزینــه اجــراي هشــتاد درصــد از هزینــه هــا بــه شــکل تهاتــر بــا اراضــي و واحدهــا بــا 

بیســت درصــد بــه صــورت نقــدي.
گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر. 2- مناقصه 

اینترنتـــــی                                                                                    پایگـــــاه  بــه  مراجعــه  طریــق  از  و   95/۱/۱9 خ  مــور اداری  وقــت  تاپایــان  تاریــخ95/۱/۱7  از  مناقصــــــه:  اسنـــــــاد  دريافــت  محــل  و  مهلــت   -3
ولــی  میــدان  عصــر-  ولــی  بلــوار  نشــانی،  بــه  فوالدشــهر  جدیــد  شــهر  عمــران  شــرکت  بــه  یــا  و   http://iets.mporg.ir یــا   WWW.OMRANFOOLADSHAHR.CO

عصر،تلفــن:0۳۱5-۲6۳0۱6۱-5
کتهــاي  گشــایش پا خ 95/۱/۲9 و زمــان  گشــايش آن: زمــان تحویــل پیشــنهاد قیمــت تــا پایــان وقــت اداري مــور 4- محــل و زمــان تســليم پيشــنهاد قيمــت و تاريــخ 

پیشــنهاد قیمــت در تاریــخ 95/۱/۳0 مــي باشــد.
5- مبلــغ بــرآورد : بیســت و پنــج میلیــارد و ششــصد و چهــل و شــش میلیــون و نهصــد و ســی هــزار وششــصد و هفتــاد و شــش)۲5,646,9۳0,676( ریــال بــر اســاس فهرســت 

بهــای ابنیــه، تأسیســات برقــي و مکانیکــي ســال 95.
كار: مبلغ یک میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون )۱,۲۸۳,000,000( ریال. 6- ميزان سپرده شركت در فرآيند ارجاع 

کــه داراي مجــوز فعالیــت  كار: ۱-ضمانــت نامــه بانکــی و یــا ضمانــت نامــه هــاي صــادره از ســوي موسســات اعتبــاري غیــر بانکــي  7- نــوع ســپرده شــركت در فرآينــد ارجــاع 
 از ســوي بانــك مرکــزي جمهــوري اســالمي ایــران هســتند، در وجــه شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر دارای حداقــل اعتبــار ســه مــاه و قابــل تمدیــد بــه مــدت ســه مــاه

 ۲- فیش واریزی به حساب شماره ۲۱7۳690۲05004 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
کتبي نماینده شرکت. 8- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوري: ارائه معرفینامه 

تذكــر: داشــتن حداقــل پايــه پنــج در هــر دو رشــته ســاختمان و ابنيــه و تأسيســات و تجهيــزات )گواهينامــه صالحيــت ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزي( جهــت شــركت 
در مناقصــه الزامي اســت.

شماره: ۹5/218 تاريخ : ۹5/1/10
ع تبصــره ۳ مــاده  بــه اســتناد مــاده )6( آئیــن نامــه اجرایــی نحــوه برگــزاری انتخابــات هیــأت مدیــره و بازرســان اتحادیــه هــای صنفــی )موضــو
۲۲ قانــون نظــام صنفــی(. بدینوســیله بــه اطــالع اعضــای اتحاديــه صنــف فروشــندگان ابــزار ســاختمانی شهرســتان اصفهــان مــی رســاند 
کثــر ظــرف مــدت ۱5 روز )بــدون احتســاب روزهــای تعطیــل ( از روز  داوطلبــان عضویــت در هیــات مدیــره و بازرســان اتحادیــه مــی تواننــد حدا
خ ۹5/2/20 از ســاعت ۸ الــی ۱۳ جهــت ثبــت نــام و تکمیــل پرسشــنامه مربــوط، بــا در دســت  خ ۹5/2/1 تــا روز دوشــنبه مــور چهارشــنبه مــور
کارت ملــی، مــدرک تحصیلــی و نیــز شــش قطعــه عکــس 4×6 شــخصا  داشــتن اصــل و تصاویــر: پروانــه کســب ، شناســنامه )تمامــی صفحــات(، 
کاظمــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت بــه  بــه دفتــر هیــأت اجرایــی برگــزاری انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی مســتقر در ســاختمان شــهید 

کبیــر مراجعــه نماینــد. نشــانی: خیابــان ۲۲ بهمــن - مجموعــه اداری امیــر 

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئين نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی:
کشــوݤݤݤرݤݤݤیݤݤݤ دݤݤݤرݤݤݤ اݤݤݤنتخاݤݤݤبــاݤݤݤتݤݤݤ  کاݤݤݤرݤݤݤکنــاݤݤݤنݤݤݤ اݤݤݤتحاݤݤݤدݤݤݤیــهݤݤݤ هــاݤݤݤ،ݤݤݤ اݤݤݤتــاݤݤݤقݤݤݤ اݤݤݤصنــاݤݤݤفݤݤݤ شهرݤݤݤســتاݤݤݤنݤݤݤ وݤݤݤ اݤݤݤیــرݤݤݤاݤݤݤنݤݤݤ وݤݤݤ دݤݤݤســتگاݤݤݤهݤݤݤ هــاݤݤݤیݤݤݤ اݤݤݤجرݤݤݤاݤݤݤیــیݤݤݤ موݤݤݤضــوݤݤݤعݤݤݤ مــاݤݤݤدݤݤݤهݤݤݤ )5ݤݤݤ(ݤݤݤ قاݤݤݤنــوݤݤݤنݤݤݤ مدݤݤݤیرݤݤݤیــتݤݤݤ خدݤݤݤمــاݤݤݤتݤݤݤ  دݤݤݤاݤݤݤوݤݤݤطلــبݤݤݤ شــدݤݤݤنݤݤݤ 

هیــاݤݤݤتݤݤݤ مدݤݤݤیــرݤݤݤهݤݤݤ اݤݤݤتحاݤݤݤدݤݤݤیــهݤݤݤ هــاݤݤݤیݤݤݤ صنفــی منــوط بــه اســتعفای آنــان از شــغل قبلــی خــود پیــش از ثبــت نــام در انتخابــات مــی باشــد. )تبصــره 6 مــاده ۲۲ قانــون(
ع مــی باشــد.)تبصره ۳ مــاده 6 آئیــن   از زمــان الزم االجــرا شــدن قانــون ، عضویــت افــراد در هیــات مدیــره  بیــش از دو دوره متوالــی و یــا چهــار دوره متنــاوب ممنــو

نامــه اجرایــی(
کمتــر از هــزار واحــد صنفــی عضــو و هفــت نفــر اصلــی و ســه نفــر علــی  تعــداد اعضــای هیــات مدیــره ، پنــج نفــر اصلــی و دو نفــر علــی البــدل بــرای اتحادیــه هــای دارای 

البــدل بــرای اتحادیــه هــای دارای بیــش از هــزار واحــد صنفــی عضــو خواهــد بــود. )مــاده ۲۲ قانــون(
کثریــت نســبی آرای مأخــوده شــامل یــک نفــر رئیــس ، دو نفــر نائــب رئیــس )اول و دوم( ، یــک نفــر دبیــر و یــک  در اتحادیــه هــا افــراد منتخــب بــه ترتیــب بــر اســاس ا
نفــر خزانــه دار تعییــن مــی شــود. همزمــان بــا برگــزاری انتخابــات اعضــای هیــات مدیــره اتحادیــه ، انتخاباتــی بــرای انتخــاب دو نفــر بــازرس )اصلــی و علــی البــدل( 

برگــزار مــی شــود. )مــاده ۲۲ قانــون(
کلیــه منتخبــان ، ســمت آن هــا از طریــق برگــزاری انتخابــات داخلــی در حضــور رئیــس یــا نماینــده کمیســیون نظــارت تعییــن مــی شــود.)تبصره  در صــورت در خواســت 

۳ مــاده۲۳ قانون(
کمتــر از ده نفــر و در اتحادیــه هــای دارای بیــش از هــزار عضــو  کمتــر از هــزار عضــو،  چنانچــه تعــداد داوطلبــان عضویــت در هیــات مدیــره بــرای اتحادیــه هــای دارای 
گــرددو چنانچــه  کثــر بــرای دو نوبــت متوالــی بــه مــدت ده روز تمدیــد مــی  کمتــر از ســه نفــر باشــد مهلــت ثبــت نــام حدا کمتــر از پانــزده نفــر و تعــداد داوطلبــان بــازرس 

کمتــر از نصــاب یــاد شــده شــوند نســبت بــه ادغــام اتحادیــه اقــدام خواهــد شــد . )مــاده 7 آئیــن نامــه اجرایــی(  پــس از آن تعــداد داوطلبــان ثبــت نــام شــده 
افراد زیر نمی توانند  در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:

۱-اعضای معزول هیات مدیره
کمیسون موجب  اخالل در برگزاری انتخابات شده است. که استعفا و انصراف آنان به تشخیص  ۲-اعضای هیات مدیره با داوطلبانی 

)تبصره 4 ماده 6 آئین نامه اجرایی(

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان
هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره  و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

کیفری مؤثر 3-نداشتن سوء پیشینه 
4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال

مانند:حجر، ورشکستگی و افالس
5-عدم اعتیاد به مواد مخدر

6-عدم اشتهار به فساد
7-داشــتن حداقــل مــدرک تحصیلــی دیپلــم بــرای افــراد فاقــد ســابقه 

عضویــت در هیــأت مدیــره

کثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 8-حدا
کسب معتبر دائم 9-داشتن پروانه 

کــه تاریــخ اعتبــار آن منقضــی  کســب معتبــر، مجــوزی اســت  )پروانــه 
نگردیــده، صاحــب آن تغییــر شــغل نــداده و واحــد صنفــی خــود را بــه غیــر 
ــداده باشــد. واحــد صنفــی فعــال و مــکان آن تغییــر  ــا اجــاره ن گــذار و ی وا

نیافتــه باشــد.(
10-وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان 

ادامه در صفحه
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تابستانخاموشازراهمیرسد
هشدار مسئوالن درباره مصرف باالی برق
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کپی کاران  سوی 
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کجاست؟ گرفتن و تقلید  مرز میان ایده 

کالنشهر با توجه به وضعیت ذخایر آب در ۵ 

بررسی ۶ بازی باقیمانده استقالل تا پایان فصل

سرمای بهاره، 190 میلیارد 

کشاورزی یزد  تومان به 

خسارت زد
از  یــزد  اســتان  جهادکشــاورزی  ســازمان  رییــس 
بــه  خســارت ۱90 میلیــارد تومانــی ســرمازدگی بهــاره 
بــرآورد  رقــم  ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر  اســتان  باغــات 
اولیــه بــوده و بــه طــور قطــع خســارت وارده بیــش از 

اســت.  ایــن 
افــزود:  رابطــه  ایــن  در  ســجادی پور«  جمــال  »ســید 
تــا  گذشــته  ســال  اســفندماه   ۲6 از  ســرمازدگی  ایــن 
۱۳ فروردین مــاه امســال بــرآورد شــده اســت؛ ولــی بــا 
بعــد احتمــال دارد  بــرودت هــوا در هفتــه  بــه  توجــه 
بــاز هــم شــاهد ســرمازدگی بیشــتری در باغــات میــوه 
کــرد: میــزان محصــوالت  اســتان باشــیم. وی اظهــار 
امســال  بهــاره  ســرمازدگی  از  دیــده  خســارت  باغــی 
خســارت دیده  باغــات  ســطح  و  اســت  تــن  هــزار   ۲۱
کنــون نیــز ۱7 هــزار و 500 هکتــار بــرآورد شــده اســت.  تا
ســجادی پور ارزش ریالــی میــزان خســارت ســرمازدگی 
از  بیــش  هــم  را  اســتان  ایــن  میــوه  درختــان  بهــاره  
درصــد  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  ریــال  میلیــارد   ۱900
دارد.  محصــوالت  ع  نــو بــه  بســتگی  خســارت دیدگی 
همچــون  بهــاری  بارش هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بیشــترین  تــا  باعــث شــد  و ســرمازدگی  بــاران شــدید 
خســارات وارد شــده در شهرســتان های مهریــز، ابرکــوه 
گفــت: محصــوالت باغــی چــون زردآلــو  و خاتــم باشــد، 

گــردو دچــار ســرمازدگی شــده اند  پســته بــادام و 

کاالهایچینی
همچنانصدرنشینواردات
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راه رهایی       

 ادامه از صفحه یک: 
و  فــراز  بــا  دشــمن  بی منطــق  حرکــت  ایــن 
ادامــه   94 ســال  تــا  داشــت  کــه  نشــیب هایی 
می یابــد و بــه دلیــل مقاومــت ملــت بــزرگ ایــران 
و  ظلــم  مختلــف  انــواع  و  تحریم هــا  مقابــل  در 
کــره  مذا میــز  ســر  بــر  نشســتن  بــه  مجبــور  ســتم، 
کــه ایــن پذیــرش نیــز ناشــی  بــا ایــران مــی شــود 
کشــور  از قــدرت و تــوان ملــی و نظامــی موجــود در 
کــه دشــمن مــی دانــد و بــه تجربــه بــه  اســت؛ زیــرا 
کشــور در مقابــل  ایــن  کــه  ایــن نقطــه مــی رســد 
کوتــاه نمــی آیــد  دشــمن غــّدار بــا همــه هیمنــه اش 
بــه ظاهــر  آمریــکای  کــه  آمــوزد  مــی  امامــش  از  و 

بکنــد. غلطــی  توانــد  نمــی  ابرقــدرت 
بــا همــه حــرف و  بــه برجــام  ایــن مســیر  باالخــره 
حدیثــش منتهــی مــی شــود؛ لیکــن دشــمن پــس از 
برجــام نیــز، همــان رفتــار قبلــی را بــا شــدت دنبــال 
کــه فرمایــش  کنــد و بــر همــه معلــوم مــی شــود  مــی 
رهبــری ملــت ایــران  بــر بــی اعتمــادی بــه دشــمن 
انــکار  واقعیتــی غیرقابــل  و  کامــا درســت  و  بجــا 
بــر  مــا  چــرای  چــون  بــی  تســلیم  تــا  او  و  اســت 
گذاشــتن علــم و دانــش  کنــار  تهدید هــای خــود و 
توســعه  و  رشــد  و  ملــی  منافــع  حافــظ  آنچــه  و 
واهــی  بهانه هــای  بــا  را  راهــش  و  کار  ماســت، 
گــر چنانچــه در یــک موضــع  ا کنــد و  دنبــال مــی 
موفــق شــد موضــع دیگــر را پیــش می کشــدو حتــی 
همچنــان  مواضــع،  بعضــی  در  آمــدن  کوتــاه  بــا 
تحریم هایــش را شــدت مــی بخشــد و بــه دنبــال 
قصــه  بــار  ایــن  و  اســت  بعــدی  امتیــاز  گرفتــن 
ارتباطــی  هیــچ  کــه  کنــد  مــی  ح  طــر را  موشــکی 
ع هســته ای نــدارد؛ امــا او مــی خواهــد  بــا موضــو
دفاعــی  قــدرت  دیگــر  تــا  بشــویم  ســاح  خلــع  مــا 
نداشــته باشــیم و آن موقــع مجبــور بــه تعظیــم در 
ایــن خــواب وخیالــی  البتــه  کــه  برابــرش بشــویم 
خواهــد گــور  بــه  را  آرزو  ایــن  و  نیســت   بیــش 

 برد.
بــرای  را  ایــران  هســته ای  برنامــه  دیــروز  آن هــا 
معرفــی  و  دانســتند  مــی  تهدیــد  جهانــی  جامعــه 
نبایــد  ایــران  کــه  می گوینــد  امــروز  و  می کردنــد 
بــرای  کــه  چــرا  باشــد؛  داشــته  موشــکی  صنعــت 
گویــد  نمــی  امــا  اســت!  تهدیــد  جهانــی  جامعــه 
بــه  بــن دنــدان، مســلح  تــا  کــه  خودش)آمریــکا( 
و  اســت   ... و  موشــکی  و  هســته ای  ســاح های 
دیگــران  بــرای  دارد  نیــز  را  آن  اســتفاده  ســابقه 
کــه  تهدیــد اســت یــا ... . او بــه خوبــی مــی دانــد 
ــر فرزانه مــان  کــه رهب ــی  دیــن مقــدس مــا همچنان
جمعــی  کشــتار  ســاح های  از  اســتفاده  فرمودنــد 
حــرام  را  آن  ایشــان  حتــی  و  دانــد  نمــی  مجــاز  را 
ــد  ــتفاده از آن نخواه ــز اس ــد و هرگ ــام فرموده ان اع
و  نداشــته  آن  ســاخت  بــرای  ای  برنامــه  و  شــد 
معنــای  بــه  جهانــی  جامعــه  و  داشــت  نخواهــد 
ــه ســاح  کــه ایــران ن درســتش نیــز مطمئــن اســت 
آن  ســاخت  دنبــال  بــه  نــه  و  دارد   هســته ای 

است؛
نــام  آن  از  آمریــکا  کــه  جهانــی  جامعــه  آن  امــا   

اســت؟  کــدام  می بــرد، 
و  آفریقایــی  کشــورهای  آن هــا  منظــور  قطعــا   
آن هــا  خــود  کــه  چــرا  بــود؛  نخواهنــد  آســیایی 
کشــورها هســتند؛  عامــل جنــگ افــروزی در ایــن 
دولــت  جهانــی،  جامعــه  از  آن هــا  منظــور  بلکــه 
خوبــی  بــه  آمریــکا  اســت.  اســراییل  نامشــروع 
ریشــه  اســرائیل  و  ایــران  دشــمنی  کــه  دانــد  مــی 
از  هیچــگاه  اســرائیل  کــه  چــرا  دارد؛  کهــن  ای 
کوتــاه نمــی آیــد . لــذا آمریــکا  سرشــت پلیــد خــود 
مانعــی  را  ایــران  و...  نظامــی  پیشــرفت های 
نامشــروع  خواســته های  مقابــل  در  مســتحکم 
گزینه هــای روی  از طرفــی  و  بینــد  مــی  اســراییل 
ــه اتمــام رســیده اســت!  ــز ب ــد( نی میــز اوبامــا )تهدی
بــه همیــن دلیــل می خواهــد بــه بهانه هــای واهــی 
و بــا برجــام و ...، پلــه پلــه ایــران را خلــع ســاح 
یــا حــد  کنــد  اقتصــادی، فرهنگــی و...  نظامــی، 
اقــل از ســرعت و قــدرت رشــد مــا بکاهــد تــا رژیــم 
صهیونیســتی یکه تــاز شــود و بــه راحتــی اهــداف 
ــد  ــذا بای کنــد. ل ــا دنبــال  اســتکباری خــود را در دنی
و مرعــوب  اســتحکام بخشــیم  را  مــا مواضعمــان 
دشــمن نشــویم و هــر زیــاده خواهــی دشــمن را بــه 
باشــیم  داشــته  اقداماتــی  و  دهیــم  پاســخ  موقــع 
کــه دشــمن احســاس ضعــف از مــا اســتنباط نکنــد 
کوتــاه نمــی آییــم و  کــه مــا در مقابلــش  و بدانــد 
مــی  دفــاع  قــدرت  تمــام  بــا  خودمــان  حقــوق  از 
ــرای  ــم و ب ــای او هراســی نداری کنیــم و از تحریم ه
کــه  را  مقاومتــی  اقتصــاد  آن  کــردن  بی خاصیــت 
 تنهــا راه نجــات از شــرایط تحریــم دشــمن اســت 
گزینیــم و بــا تکیــه بــر اقتصــاد دانــش بنیــان  بــر مــی 

از ســنگینی بــار تحریم هــا رهــا خواهیــم شــد. 
بدیهــی اســت همــه، از جملــه مســئوالن می داننــد 
تنهــا  مقاومتــی(  )اقتصــاد  حــل  راه  ایــن  کــه 
بررســی های  دل  از  بلکــه  نیســت؛  شــعار  یــک 
برخواســته  منطقــی  و  حکیمانــه  و  کارشناســانه 
و  دانیــم  مــی  و  بــود   خواهــد  کارســاز  و  اســت  
کــه همــه راه هــا در نهایــت بــه اقتصــاد  می داننــد 
مقاومتــی ختــم مــی شــود و ایــن مهــم بــا اقــدام 
و عمــل مــردم و مســئوالن نجات بخــش خواهــد 

بــود.

سر مقاله 

توضیحات موشکی هاشمی 
در دیدار با جمعی از مسئوالن

کشور  تقویت قدرت موشکی 
را الزم می دانم       

رییــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: نظامی ها 
کــه صنایــع موشــکی در زمــان جنــگ  بــه خوبــی می داننــد 
کــه مــن فرماندهــی آن را داشــتم، از صفــر توســط نیروهــای 
جهــاد ســازندگی، ســپاه پاســداران و ارتــش شــروع و بعدهــا در 
گــزارش حــوزه  زمــان ریاســت جمهــوری ام تقویــت شــد. بــه 
نــوروزی  احــزاب خبرگــزاری فــارس، در ادامــه دیدارهــای 
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی، ســاختمان مجمــع تشــخیص 
گروه هــای متعــددی  ــان  مصلحــت نظــام دیــروز هــم، میزب
گرفتــه تــا تربــت جامی هــای  از باشــگاه پژوهشــگران جــوان 
مقیــم تهــران، اعضــای جبهــه تدبیــر و امیــد ایــران اســامی 
تلویزیــون  و  ســینما  تئاتــر،  عرصــه  هنرمنــدان  از  جمعــی 
نیروهــای  و  ترکمــن صحــرا  اهــل ســنت  مــردم  از  گروهــی 
پشــتیبانی جنــگ جهــاد در دوران دفــاع مقــدس و جهــاد 
نصــر و جمعــی از مســئوالن دیــروز و امــروز انقــاب اســامی در 

ســه قــوه مجریــه، مقننــه و قضاییــه بــود.
 هاشــمی رفســنجانی، بــا تبریــک ســال نــو، اظهــار امیــدواری 
ابعــاد  همــه   در  ایــران  مــردم  بــرای  ســال 1395  کــه  کــرد 
ــا موفقیت هایــی سیاســی  ــوأم ب ــا برکــت و ت زندگــی، ســالی ب

اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی باشــد.
  هاشــمی رفســنجانی در جــواب ســوال یکــی از حاضــران 
کــه پرســیده بــود: »ماجــرای ســخن شــما دربــاره موشــک 
کــه  کــه در توییتــر منتشــر شــده بــود، چیســت  گفتمــان  و 
القــاء اختــاف بیــن  بــرای  باعــث سوءاســتفاده بعضی هــا 
شــما و مقــام معظــم رهبــری شــده اســت؟«، گفــت: نقــل این 
ــه اصــل آن  ک گفتــم  ــرای مــن هــم تازگــی داشــت و  ــه ب جمل
جملــه را بیاورنــد کــه آوردنــد و دیــدم کــه مربــوط بــه تاریخ 14 
آبــان 1387 یعنــی هفــت ســال قبــل و در مصاحبــه  مفصــل 
»تاریخچــه  موضــوع  بــا  هلنــدی  فیلمســاز  گــروه  یــک  بــا 
کاربــرد ســاح های شــیمیایی علیــه ایــران« اســت. رییــس 
از  تأســف  ابــراز  بــا  نظــام،  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
ــت  ــوء برداش ــه و س ــن جمل ــرانه ای ــع خودس ــف و تقطی تحری
گروه هــا بــرای ســوء  از آن و تعجیــل بعضــی از جریان هــا و 
ــه در  ک کســی  ــه عنــوان  گفــت: اوال ب ــه  اســتفاده از ایــن جمل
تفســیر می کــردم قــرآن  زنــدان ستم شــاهی،   طــول دوران 
ِعــّدوا َلُهــم َمــا اســَتَطعُتم 

َ
مصــداق و تفســیر عملــی آیــه:  »َوأ

ُکــم«  ٍة َوِمــن ِربــاِط الَخیــِل ُترِهبــوَن ِبــِه َعــُدّوَ اهلِل َوَعُدّوَ ِمــن ُقــّوَ
کــه دشــمنان، انقــاب، ایــران و اســام  را در شــرایط موجــود 
ــه  ــور، از جمل کش ــی  ــوای نظام ــز ق ــد، تجهی ــد می کنن را تهدی
گــر  کشــور را الزم می دانــم. ثانیــا ا تقویــت قــدرت موشــکی 
بــه ویــژه نظامی هــا  مــردم هــم نداننــد، مســئوالن   عامــه  
کــه صنایــع موشــکی در زمــان جنــگ  بــه خوبــی می داننــد 
کــه مــن فرماندهــی آن را داشــتم، از صفــر توســط نیروهــای 
و  ارتــش شــروع شــد  و  پاســداران  جهــاد ســازندگی، ســپاه 
بعدهــا در زمــان ریاســت جمهــوری ام تقویــت شــد و مــن 
همیشــه بــر ضــرورت تکمیــل و تقویــت پــروژه  موشــکی ایــران 
کیــد داشــته و دارم.  بــه عنــوان قــدرت دفاعــی و بازدارنــده تا
رییــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام افــزود: در دوره 
ریاســت جمهــوری ام، طرحــی بــرای ســاخت ماهواره زهــره از 
کــه در نهایــت بــرای  ســوی وزارت پســت و تلگــراف داشــتیم 
پرتــاب نیــاز بــه موشــک های بالســتیک نیرومنــد بــود و بــه 
کــرده  ــرای چنیــن موشــک هایی برنامه ریــزی  مــوازات آن ب
کیلومتــر قــدرت بــرد داشــته  کــه می بایســت هــزاران  بودیــم 
ح متوقــف شــد کــه البتــه بــه دلیــل خاصــی آن طــر  باشــد 
ــت  ــی پیشــرفت توســعه ی ایــن صنعــت هیــچ گاه از اولوی ول
کید  نیفتــاد. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خویــش بــا تأ
گفــت: بارهــا  بــر جایــگاه والیــت فقیــه در تفکــرات شــیعی 
گفتــه ام هــم بــه عنــوان اصــل والیــت فقیــه، بایــد از رهبــری 
کــرد و هــم بــه عنــوان شــخص ولــی فقیــه  نظــام حمایــت 

ــم. ــته و نداری ــه ای نداش ــت اهلل خامن ــر از آی ــی بهت کس
 هاشــمی رفســنجانی، بــه آثــار جهــاد ســازندگی در نخســتین 
ســال های پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، دوران دفــاع 
گفــت: سنگرســازان  کــرد و  مقــدس و دوران ســازندگی اشــاره 
کریــز  خا رزمنــدگان  بــرای  مقــدم  خطــوط  در  بی ســنگر 
می زدنــد و بعدهــا در دوران ســازندگی بــه روســتاهای ایــران 
مجتمع هــای  گاهــی  و  می رفتنــد  دورافتــاده  مناطــق  در 

صنعتــی می ســاختند تــا جوانــان در روســتا بماننــد.
بــه ســابقه    رییــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 
بــه  ایــران  دسترســی  بــرای  ســازندگی  جهــاد  فعالیــت  
گفــت: اولیــن موشــک را  کــرد و  موشــک های دوربــرد اشــاره 
کــه بــه  کمــک ســپاه پاســداران ســاخت  جهــاد ســازندگی بــه 
نوعــی مهندســی معکــوس از موشــک هایی بــود کــه از برخــی 
کشــورها بــه شــکل خیلــی محــدود می گرفــت. وی افــزود: 
کیلومتــری را ســاختیم  اواخــر جنــگ اولیــن موشــک هفتــاد 
کردیــم.  کــم موشــک را در ایــران یــک صنعــت بومــی  کــم  و 
ــی  ــی دسترس ــخ چگونگ ــان تاری ــا بی ــنجانی، ب ــمی رفس  هاش
کــه  گفــت: بــه خاطــر اهمیتــی  ایــران بــه انــواع موشــک ها 
کانــادا  کــه در  بــه ایــن صنعــت مــی دادم، فرزنــدم محســن را 
بــود و رشــته اش مفیــد  مشــغول تحصیــل در دوره دکتــرا 
ــع  کــه صنای ــدم  ــران فراخوان ــه ای ــود، ب ــرای ایــن صنعــت ب ب
موشــکی را در ســپاه و جهــاد ســازندگی تقویــت کردیــم. چون 
کــه موشــک قــدرت خوبــی بــرای  بــه تجربــه دیــده بــودم 

دفــاع و پیشــگیری اســت.
 رییــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام، انقاب اســامی 
ــه رهبــری امــام راحــل دانســت و  کامــا مردمــی ب را حرکتــی 
کــه خــود را در ایــران ابدالمــدت و  گفــت: مبــارزه بــا رژیمــی 
در منطقــه ژانــدارم می دانســت و همه گونــه حمایت هــای 
ــود؛  خارجــی و تریبــون و قــدرت را داشــت، خیلــی ســخت ب
امــا اراده  مــردم بــا رهبــری امــام بــرای تغییــر فضــای سیاســی 
کــه شــاه را مجبــور بــه  و اجتماعــی ایــران آنقــدر قــوی بــود 
کــرد و نظــام بــه دســت مبــارزان افتــاد. هاشــمی  فــرار از کشــور 
رفســنجانی، بــا یــادآوری نخســتین ماه هــا و ســال ها پــس از 
کــه  پیــروزی انقــاب و تحلیــل توطئه هــا و دسیســه هایی 
ــه شــورش ها، ترورهــا و  ــود، ب ــه انقــاب اســامی شــده ب علی
گفــت: در داخــل  کــرد و  برنامه هــای تجزیه طلبانــه اشــاره 
ســاختار نظــام نیــز، دچــار اختافــات عمیــق شــده بودیــم 
انقابــی  افــکار  بــا  نمی توانســت  وقــت  رییس جمهــور  و 
مبارزیــن هماهنــگ شــود؛ امــا وجــود امــام راحــل و رهبــری 

گــذر داد. گردنه هــا  داهیانــه  ایشــان انقــاب را از همــه 

هاشمی رفسنجانی 

کارکنــان  رییــس جمهــوری در دیــدار بــا وزیــر، مدیــران و 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، فنــاوری ارتباطــات و 
کیــد کــرد  اطاعــات را از پایه هــای توســعه کشــور دانســت و تا
کشــور  ــد پیشــرفت و توســعه  ــرای تســریع در رون کــه امــروز ب
کیمیــای وطــن  گــزارش  نیازمنــد ایــن فنــاوری هســتیم. بــه 
پایــگاه اطــاع رســانی دولــت، حجت االســام  از  بــه نقــل 
ایــن  والمســلمین دکتــر حســن روحانــی، روز دوشــنبه در 
ــرای  ــه ب ک ــانی  کس ــه همــه  ــد ب ــا تبریــک ســال جدی ــدار ب دی
پیشــرفت و آبادانــی ایــران اســامی تــاش مــی کننــد، گفت: 
کار، تــاش و مدیریــت بــرای اقــدام و عمــل  ســال 95،  ســال 
ــی اظهــار داشــت:  ــر روحان در اقتصــاد مقاومتــی اســت. دکت
امــروز در تولیــد برخــی از مــواد غذایــی در حــال رســیدن بــه 
ــت  ــال 94، هش ــه در س ک ــوری  ــه ط ــتیم؛ ب ــی هس خودکفای
کشــاورزان خریــداری شــد و امســال  گنــدم از  میلیــون تــن 
گنــدم در دولــت  بودجــه الزم بــرای خریــد 10 میلیــون تــن 
اشــاره  بــا  جمهــوری  رییــس  اســت.  شــده  برنامه ریــزی 
و  ارتباطــات  وزارت  در  شــده  انجــام  پیشــرفت های  بــه 
گــزارش وزیــر ارتباطــات  فنــاوری اطاعــات افــزود: براســاس 
و فنــاوری اطاعــات، در ابتــدای دولــت نســبت بــه برنامــه 
درصــد   14.5 حــدود  وزارتخانــه  ایــن  پروژه هــای  پنجــم 

ــم  ــد ه ــزان از صددرص ــن می ــروز ای ــه ام ک ــته  ــرفت داش پیش
کــرده اســت. عبــور 

بــه تصویــب چارچوب هــای  اشــاره  بــا  رییــس  جمهــوری 
شــبکه ملــی اطاعــات در شــورای عالــی فضــای مجــازی و 
کشــور  فراهــم شــدن زمینه هــای اســتفاده از ایــن شــبکه در 
در  بایــد  اطاعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  گفــت: 
بخش هــای مختلــف ارایــه خدمــات، امیــن مــردم باشــد و 

کســی امکانــات الزم را در اختیــار دارد، نبایــد در امانــت  گــر  ا
کــه مهم تریــن اصــل مــا در امنیــت  کنــد؛ چــرا  مــردم خیانــت 
کننــد و ایــن  ارتباطــات اســت و مــردم بایــد بــه مــا اعتمــاد 
کــه بخواهیــم در زندگــی خصوصــی مــردم  حــق را نداریــم 

کنیــم. ــت  دخال
کامــل دولــت  وی بــا اشــاره بــه ضــرورت تــاش بــرای اجــرای 
گفــت: دولــت الکترونیــک، یکــی از  کشــور  الکترونیــک در 

کشــور اســت. راه هــای مبــارزه بــا فســاد در 
دکتــر روحانــی، شــفاف  شــدن امــور در فضــای مجــازی را از 
دیگــر راه هــای مبــارزه بــا فســاد برشــمرد و افــزود: هــر چــه 
ــه نفــع  ــر شــود، ب کمت ــزاران و اداره هــا  کارگ ــا  ارتبــاط مــردم ب
مــا خواهــد بــود و اســتفاده از دولــت الکترونیــک، یکــی از 
ســرمایه گذاری  و  تجــارت  مــردم،  امــور  تســهیل  راه هــای 

آســان و حــذف مقــررات زایــد اســت.
رییــس  جمهــوری بــا اشــاره بــه لــزوم حفــظ شــئونات دینــی 
اخاقــی و صیانــت از فرهنــگ ملــی و اســامی در اســتفاده 
و  هوشــمندانه ترین  از  بایــد  گفــت:  مجــازی  فضــای  از 
کنیــم و  کم هزینه تریــن راه هــا بــرای پاالیش هــا اســتفاده 
کــه ایــن امکانــات را در  کشــورهایی  بــا تعامــل ســازنده بــا 
از  مــردم و صیانــت  کار  اختیــار دارنــد در جهــت ســهولت 
کشــور در ایــن راســتا  فرهنــگ مــردم بــا رعایــت حفــظ اســرار 
ح ایــن  کنیــم. دکتــر روحانــی همچنیــن بــا طــر برنامه ریــزی 
کــه اساســا علــم، دانــش و فنــاوری بــرای چیســت  ســوال 
کیفــی زندگــی مــردم  کــرد: هــدف نهایــی، ارتقــای  تصریــح 
اســت؛ همچنــان کــه حتــی دیــن و وحــی آســمانی هــم بــرای 
را در زمینه هــای  انســان  زندگــی  کیفیــت  کــه  آمــده  ایــن 

مــادی و معنــوی ارتقــا بخشــد.

کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات:  دکتر روحانی در دیدار با وزیر، مدیران و 

کید بر حفظ شئونات دینی، اخالقی و فرهنگی در استفاده از فضای مجازی  تا

رییــس قــوه قضاییــه تضعیــف، تخریــب و زیــر ســوال بــردن 
توانمندی هــا، تاش هــا و دســتاوردهای نظامــی، امنیتــی و 
کشــور  کشــور را بــه بهانــه آزادی بیــان، خیانــت بــه  موشــکی 
و آرمان هــای جمهــوری اســامی ایــران دانســت و خواســتار 
کیمیــای  گــزارش  بــه  زمینــه شــد.  ایــن  قانونــی در  برخــورد 
دیــروز  جلســه  در  الریجانــی  آملــی  صــادق  اهلل  آیــت  وطــن، 
ــم  ــام معظ ــخنان مق ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب ــی قضای ــئوالن عال مس
کشــور بــر لــزوم توجــه  رهبــری در دیــدار بــا برخــی از مداحــان 
جــدی بــه نــکات ارشــادی و رهنمودهــای الزامــی این ســخنان 
کــرد و گفــت: مقــام معظــم رهبــری بنــا بــه ضرورت هــای  کیــد  تا
در  را  نکاتــی  خوبــی  بــه  حســاس  برهه هــای  در  و  کشــور 
خصــوص دولت هــای ســلطه، اقدامــات و تحرکاتشــان علیــه 
کــه توجــه  کننــد  ح و تببیــن مــی  جمهــوری اســامی ایــران مطــر
بــه آن مســیر، حرکــت جمهــوری اســامی ایــران و راهبردهــای 

کنــد. مقابلــه بــا چنیــن توطئه هایــی را مشــخص مــی 
اینکــه »دولت هــای  بــر  کیــد  تا بــا  آملــی الریجانــی  اهلل  آیــت 
ســلطه بــه خوبــی متوجــه شــده اند که نظــام جمهوری اســامی 
ایــران بــه هیــچ وجــه حاضــر بــه پذیــرش ســلطه آن هــا و دســت 
کــه موطــن اصلــی آن فطــرت اصیــل  برداشــتن از ارزش هایــی 
انســانی اســت، نخواهــد بــود«، افــزود: مــردم انقابــی ایــران 
مقــام  امــام)ره(،  حضــرت  روشــنگری های  دنبــال  بــه  نیــز 

معظــم رهبــری و روحانیــت معظــم دارای چنــان بصیرتــی 
کــه هرگــز حاضــر نیســتند بــا فشــارها و تهدیدهــای  شــده انــد 
دولت هــای ســلطه از ارزش هــای خــود دســت بردارنــد. رییــس 
ــی در القــای  ــه تــاش مســتمر رســانه های غرب قــوه قضاییــه ب
جدایــی میــان مــردم و مســئوالن و ناراضــی بــودن مــردم از 
کــرد: مــردم در  نظــام جمهــوری اســامی ایــران اشــاره و اظهــار 
ــنگری های  ــتی روش ــدق و راس ــادی، ص ــال های متم ــول س ط
ــد  کرده ان مقــام معظــم رهبــری را بــه خوبــی درک و احســاس 
و همیــن روشــنگری ها و پذیــرش و درک صادقانــه بــودن آن 
کــه  از ســوی مــردم موجــب شــده همــان رســانه های غربــی 
زمانــی مدعــی بودنــد مــردم نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
ــه طــور  کــه مــردم ب کننــد  ــد، اینــک اذعــان مــی  را قبــول ندارن
کــه امــروز  کــرد  تعجــب آوری بــا نظــام همراهنــد و بایــد اضافــه 
می کننــد  اذعــان  ندارنــد،  قبــول  را  نظــام  کســانی که  حتــی 
گــرو رهنمودهــا و فرامیــن  کشــور، در  امنیــت و اقتــدار و آرامــش 

ــت. ــاب اس ــم انق ــری معظ رهب
گــر مقــام معظــم  کیــد بــر اینکــه ا آیــت اهلل آملــی الریجانــی بــا تا
ــان  کی ــد و از  ــتاده بودن ــاب نایس ــای انق ــای ارزش ه ــری پ رهب
کنــون نظــام مــا ایــن  انقــاب و نظــام دفــاع نکــرده بودنــد، ا

میــزان از اقتــدار و امنیــت را نداشــت، افــزود: مــردم مســلمان 
مقــام  روشــنگری های  و  تبیین هــا  وجــود،  تمــام  بــا  ایــران 
کننــد و بــر همیــن اســاس اســت  معظــم رهبــری را درک مــی 
کــه جمهــوری اســامی ایــران بــه مســیر تکاملــی خــود ادامــه 
دولت هــای  نامشــروع  خواســته های  مقابــل  در  و  می دهــد 
ســلطه ایســتاده اســت. وی ابــراز برخــی ســخنان و اظهارنظر ها 
وقــت  بلکــه  نیســت،  موشــک  زمــان  امــروز  اینکــه  دربــاره 
کشــور و جهــان نادرســت  کنونــی  کــره اســت را در شــرایط  مذا
کار بــردن چنیــن تعابیــری  کــرد و بــا بیــان اینکــه بــه  توصیــف 
گــر  ا افــزود:  اســت،  کشــور  بــه  خیانــت  باشــد،  گاهانــه  آ گــر  ا
دانشــمندان هســته ای و جوان هــای بــا اســتعداد مــا نبودنــد 
و ایــن میــزان از غنــی ســازی را نداشــتیم، آیــا غربی هــا پــای 
کــرد:  کــره می آمدنــد. رییــس قــوه قضاییــه تصریــح  میــز مذا
عــده ای بــا ادعــای آزادی بیــان، راهبردهــای مهــم امنیتــی 
ــد و در طریــق تضعیــف و تخریــب  ــر ســوال مــی برن کشــور را زی
البتــه  و  برمی دارنــد  گام  نظــام،  امنیتــی  توانمندی  هــای 
ــه آزادی بیــان  ــه بهان کــه عــده ای ب ــا مرســوم شــده اســت   گوی
از توانمندی هــا و دســتاوردهای عرصه هــا و ارکان  بســیاری 
مختلــف نظــام را زیــر ســوال ببرنــد و از جملــه در ایــن میــان قــوه 

کننــد. قضاییــه را نیــز تخریــب و تضعیــف 
بنابــر  تهــران  دادســتان  افــزود:  الریجانــی  آملــی  اهلل  آیــت 
التصویــر  ممنــوع  را  فــردی  قانونــی  مســتندات  و  اختیــارات 
کــرده اســت و ســخنگوی قــوه قضاییــه نیــز بارهــا ایــن موضــوع 
کــرده اســت؛ بنــده نیــز در پاســخ بــه  را مســتندا تبییــن و تشــریح 
ــی امنیــت ملــی، مســتندات ایــن موضــوع را  دبیــر شــورای عال
ــه  ک ــد  ــرده ان ک ــام  ــا اع ــود برخی ه ــن وج ــا ای ــرده ام. ب ک ــام  اع
ایــن ممنــوع التصویــری درســت نیســت و هیچ مســتند قانونی 
گــر  کیــد بــر اینکــه ا نــدارد. رییــس دســتگاه قضــا در ادامــه بــا تا
توانایــی موشــکی کشــور را زیــر ســوال ببریــم و بــه بهانــه نقد آن 
را تخریــب و تضعیــف کنیــم بــه کشــور خیانــت کرده ایــم افزود: 
بــردن توانایی هــای دفاعــی، امنیتــی و نظامــی  زیــر ســوال 
کشــور، عملکردهــا و اصــول و آرمان هــای نظــام بــه بهانــه نقــد 
کشــور  از ســوی افــراد مختلــف، منصفانــه نیســت و نبایــد در 
کیــد بــر اینکــه نبایــد  بــاب شــود. رییــس دســتگاه قضــا بــا تا
کــه توانمندی هــای امنیتــی  صحنــه را بــرای ورود افــرادی 

تضعیــف  و  تخریــب  را  نظــام  اصــول  و  آرمان هــا  و  نظامــی 
کــرد: بــا توجــه بــه  گذاشــت، ابــراز امیــدواری  کننــد، بــاز  مــی 
ارشــادات مقــام معظــم رهبــری، مــردم و مســئوالن بــا همدلــی 
و وحــدت، مســیر روشــن و رو بــه تکامــل انقــاب اســامی را 

ــد. کنن ــی  ط

کرد: ح  رییس قوه قضاییه مطر
کشور خیانت است تضعیف توانمندی های امنیتی و موشکی 

ــا اشــاره بــه درس آمــوز بــودن بد عهــدی  ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح ب
کلیــد بزنــد  کــردن اقتصــاد مقاومتــی را  گفت:دولــت بــه ســرعت عملــی  آمریــکا 
ایــن عرصــه  آفرینــی در  کمــک و نقــش  آمــاده هرگونــه  و نیروهــای مســلح 

هســتند.
کیمیــای وطــن، ســردار ســرتیپ پاســدار ســید مســعود جزایــری  گــزارش  بــه 
معــاون امــور بســیج و فرهنــگ دفاعــی ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا مضحــک 
گــره زدن تســهیل فراینــد لغــو تحریم هــا بــه توقــف  خوانــدن تــاش اوبامــا در 
ذات  بدعهــدی  و  پیمان شــکنی  کــرد:  اظهــار  کشــورمان  موشــکی  برنامــه 
منطــق آمریکایــی اســت و معاهــدات بــا دولت هــا تــا هنگامــی مقبــول و مــورد 
کننــد  گونــه ای عمــل  کشــورها بــه  کــه  کاخ ســفید اســت  پذیــرش و تمکیــن 
کــه خــود را نیازمنــد ســلطه آمریکایــی بداننــد و بگوینــد مــا تحــت ایــن ســلطه 
می توانیــم منافــع مدنظــر را تأمیــن و آمریکایی هــا هــم منافــع خودشــان را بــه 

دســت آورنــد.
و  اســامی  جمهــوری  قبــال  در  آمریکایــی  محاســبات  افزود:البتــه  وی 
کــه  کامــا غلــط و اشــتباه اســت و تجربــه نشــان داده اســت  ملــت ایــران، 
اســتقال طلبی  و  غیرت منــدی  گاهــی،  آ بصیــرت،  و  نظــام  هوشــمندی 
بــاد  بــر  را  زمینــه  ایــن  در  آن هــا  آرزوی  همــواره  ایرانی هــا  اتکایــی  خــود   و 

داده است.
کل نیروهــای مســلح بــا وقیحانــه خوانــدن اظهــارات رییــس  معــاون ســتاد 
ظرفیت هــای  کــه  بدانــد  ســفید  کاخ  کــرد:  تصریــح  آمریــکا  کمــه  حا هیئــت 
کنونــی از  دفاعــی و قــدرت موشــکی بــه ویــژه در دوره پرفتنــه و پــر تهدیــد 
ــه احــدی  ــوده و ب کشــور ب ــی  ــران و پشــتوانه امنیــت مل ــت ای خطــوط قرمــز مل

اجــازه دســت انــدازی بــه آن داده نخواهــد شــد. ســخنگوی ارشــد نیروهــای 
مســلح بــا بیــان اینکــه »بدعهــدی آمریــکا واقعیــت درس آمــوز و انــکار ناپذیــر 
را مهیــای  بایســتی خــود  ایــران  ملــت  و  مــی رود و دولــت  بــه شــمار  امــروز 
مواجهــه هوشــمندانه و موفــق بــا آثــار و پیامدهــای آن نماینــد«، گفت: نســخه 
کننــده موفقیت هــای بــزرگ و پیشــرفت های آینــده  نجات بخــش و تضمیــن 

ــی اســت. ــوان داخل ــه ت ــکا ب ــاور و ات کشــور راهبــرد ب
اهتمــام  کوتاهــی در  نیروهــای مســلح هرگونــه غفلــت و  کل  معــاون ســتاد 
مســتوجب  و  نابخشــودنی  را  بــزرگ  راهبــرد  ایــن  بــه  نســبت  اقــدام  و 
کــرد: دوره  قضاوت هــای ســخت نســل های آینــده دانســت و خاطــر نشــان 
ع اقتصــاد مقاومتــی بــه  شــعار و رویکردهــا و رفتارهــای تشــریفاتی در موضــو
کنــون زمــان اقــدام و عمــل اســت و از همــه دســتگاه ها  پایــان رســیده اســت؛ ا
بــی پشــتوانه و فریبنــده  از وعده هــا و وعیدهــای  بــا عبــور  مــی رود  انتظــار 
ملــی  ظرفیت هــای  و  بومــی  توانمندی هــای  بــر  تکیــه  بــا  دشــمن  جبهــه 
اقتصــادی  را مســیر موفقیــت در عرصــه حــل مشــکات  اقتصــاد مقاومتــی 
 کشــور و مــردم قــرار دهنــد و بدخواهــان نظــام و ملــت ایــران را ناامیــد و رســوا 

سازند.
کلیــد حــل مشــکات  گفــت:  پایــان  در  نیروهــای مســلح  ارشــد  ســخنگوی 
کلیــد زنــگ زده و  کشــور اســت و نبایــد بــه  جــاری عرصــه اقتصــادی در داخــل 
کــه خارجی هــا بــه مــا نشــان می دهنــد، امیــد بســت. خوشــبختانه  شــکننده ای 
تجربــه موفــق نیروهــای مســلح در ایــن زمینــه پشــتوانه بســیار مناســبی اســت 
کــه می تــوان بــا درس آمــوزی از آن، از مشــکات پیــش روی بــا ســرعت عبــور 

کــرد.

سردار جزایری:

 پیمان شکنی و بدعهدی، ذات منطق آمریکایی است 

امضــای  بــا  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
بیانیــه ای از سیاســت ها و برنامه هــای دفاعــی موشــکی 

کردنــد. حمایــت  ایــران  اســامی  جمهــوری 
نماینــدگان  از  نفــر   154 وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
دیــروز  علنــی  نشســت  در  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــا امضــای بیانیــه ای از سیاســت ها و  دوشــنبه پارلمــان ب
برنامه هــای دفاعــی موشــکی جمهــوری اســامی ایــران 

کردنــد.  حمایــت 
ح ذیل است: متن کامل این بیانیه به شر

اســامی  جمهــوری  نظامــی  اســتراتژی  بی شــک، 
اســتراتژی منطبــق  ایــن  اســت.  بازدارندگــی  سیاســت 
ــا  ّمَ َلُهــم  وْا 

ُ
ِعــّد

َ
َوأ کریــم اســت:  قــرآن  بــر نصــح صریــح 

َبــاِط اْلَخْیــِل ُتْرِهُبــوَن ِبــِه َعــْدّوَ  ٍة َوِمــن ّرِ ــن ُقــّوَ اْســَتَطْعُتم ّمِ
ُکــْم َوَعُدّوَ اهلِل 

رژیم هــای  و  اســتکباری  قدرت هــای  کــه  جهانــی  در   
خــود  نظامــی  بودجــه  بــر  ســال  هــر  آن  بــه  وابســته 
برابــر  چندیــن  آمریــکا،  نظامــی  )بودجــه  می افزاینــد 
کل بودجــه یــک ســال ایــران اســت( و بــه فکــر تولیــد 
ناوهــای  زیردریایی هــا،  هواپیماهــای جنگــی جدیــد، 
غــول پیکــر هواپیمابــر، موشــک های فــوق مــدرن و .. 

هســتند و پیوســته در حــال توطئــه و تضعیــف نظــام 
جمهــوری اســامی و ضربــه بــه منافــع ملــت ایران بــوده و 
خاورمیانــه را میدانــی بــرای قتــل عــام مــردم رهــا شــده از 

ســتم جبــاران قــرار داده انــد.
کــه تنهــا ســاح، حــرف اول را  کــم در جهانــی  در نظــام حا
می زنــد و حقــوق بشــر، ابــزاری بــرای ســاح داران علیــه 
اســت  رژیم هــای غیروابســته  و  آزاد شــده  انســان های 
کــه پیرامــون مــا می گــذرد از جملــه  نیــز واقعیت هایــی 
ــی  کشــورهای غرب ــم صهیونیســتی و  ــکا، رژی اتحــاد آمری
کشــورهای محورمقاومــت  و مرتجعیــن منطقــه علیــه 
چــون ســوریه، تجهیــز آدمخــواران وابســته بــه غــرب و 
وهابیــت ماننــد داعــش بــه ســاح های پیشــرفته، همــه 
دالیــل متقــن و منطقــی اســت بــر مجهــز شــدن ملــت 

ایــران بــه ســاح های اســتراتژیک و متعــارف.
هیــچ انســان شــرافتمند و وطن دوســت خردمنــدی در 
چنیــن شــرایط محیطــی و زمانــی حاضــر نیســت برخــاف 
کریــم ســخنی  سیاســت بازدارندگــی الهــام گرفتــه از قــرآن 

بگویــد یــا موضعــی خصمانــه بگیــرد.
کــه آمریــکا از یــک  ایــن نیــز یکــی از طنزهــای تاریــخ اســت 
طــرف پیوســته ایــران را تهدیــد بــه حملــه نظامــی می کند 

کــه از سیاســت  و از ســوی دیگــر از ایــران می خواهنــد 
توســعه دفاعــی و موشــکی خــود دســت بکشــد.

رژیم هــای  کــه  اســت  منطقــی  چــه  ایــن  راســتی 
ســرکوب گری ماننــد رژیــم کودک کــش و خونریــزی چــون 
نسل کشــی  و  ســرکوبگری  رژیــم  و  صهیونیســتی  رژیــم 
کشــتن نســل ها  چــون رژیــم نامشــروع ســعودی را بــرای 
بــه انــواع ســاح های پیشــرفته تجهیــز می کنــد؛ ولــی از 

کنــد. ایــران می خواهــد خــود را خلــع ســاح 
آیــا زیــر ســوال بــردن سیاســت توســعه موشــکی در چنیــن 
کشــور هــم ســخنی بــا  زمانــی از ســوی بعضــی در داخــل 
اوبامــا و رژیم هــای جهــان خــوار غــرب نیســت؟ آیــا ایــن 
مواضــع شــک برانگیز همراهــی بــا رژیــم غاصــب اســرائیل 

نیســت؟
اتخــاذ چنیــن مواضعــی در جهــت تضعیــف ملــت ایــران 
گاهــی یــا خیانــت امــر دیگــری  در برابــر دشــمنانش جــز ناآ

نخواهــد بــود.
کننــده ضمــن حمایــت از منافــع  مــا نماینــدگان امضــا 
ملــت ایــران در توســعه تــوان دفاعــی و موشــکی، هــر 
گونــه اقــدام در جهــت تضعیــف امنیــت ملــی ایــران را 

کنیــم . محکــوم  مــی  

با انتشار بیانیه ای اعالم شد:

حمایت نمایندگان مجلس از سیاست های موشکی ایران

حتما بخوانید!
تاکید بر حفظ شئونات دینی،... سه شنبـــــه  17 فروردین ماه 21395
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از خردادماه امسال
 رانندگان خودروهای سنگین

بیمه تکمیلی می شوند
کل حمــل و نقــل و پایانه هــای اســتان چهارمحــال  مدیــر 
گفــت: بــرای نخســتین بار، راننــدگان بخــش  و بختیــاری 
حمــل ونقــل بــار اســتان از ابتــدای خــرداد مــاه امســال 
تحــت پوشــش بیمــه تکمیلــی قــرار می گیرنــد. منوچهــر 
کــرد: بــا تبــادل تفاهــم نامــه بیمــه  ســلمان زاده اظهــار 
کانــون انجمن هــای صنفــی موسســات و  تکمیلــی میــان 
کاال بــا شــرکت ســهامی  شــرکت های حمــل و نقــل داخلــی 
کــه  بیمــه، تمــام راننــدگان وســایل حمــل ونقــل بــاری 
کارت هوشــمند شناســایی معتبــر باشــند و توســط  دارای 
گــذار بــه بیمه گــر معرفــی شــوند، تحــت پوشــش  بیمــه 
ایــن بیمــه قــرار می گیرنــد. وی افــزود: از بیمــه تکمیلــی 
و  ارزشــمند  اقدامــی  عنــوان  بــه  می تــوان  راننــدگان 
مدیریــت خطراتــی نــام بــرد کــه راننــدگان همــواره در طول 
بــا آن هــا مواجــه هســتند. ســلمان زاده  کشــور  راه هــای 
کــرد: بــا تحــت پوشــش قــراردادن راننــدگان  خاطــر نشــان 
کاال، امنیــت روانــی راننــدگان بیــش  بخــش حمــل و نقــل 
از پیــش تامیــن می شــود تــا ایــن قشــر تالشــگر بــا آســودگی 

ــد. کنن ــور فعالیــت  کش ــاد  بیشــتری در چرخــه اقتص

 افزایش قیمت سیمان 
از نیمه تیرماه

کشــور  ح متعادل ســازی عرضــه و تقاضــای ســیمان در  طــر
ــای  ــتا تخفیف ه ــن راس ــد و در همی ــرا ش ــته اج گذش ــال  از س
کارخانه هــای ســیمان برداشــته شــد؛ امــا بــا ایــن حــال بــاز 
ــه رو هســتند  ــا مشــکل نقدینگــی روب کارخانه هــا ب هــم ایــن 
کارفرمایــان صنعــت  انجمــن صنفــی  گفتــه دبیــر  بــه  کــه 
ســیمان، بــه منظــور رفــع ایــن مشــکالت قیمــت ســیمان 
می یابــد.  افزایــش  درصــد   17 تــا   15 بیــن  تیرمــاه   15 از 
عبدالرضــا شــیخان بــا اشــاره بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد 
و مشــکالت نقدینگــی واحدهــای تولیــدی ســیمان بــا توجــه 
اظهــار  گذشــته  ســال  در  شــده  اعمــال  تخفیف هــای  بــه 
کــرد: بــه منظــور حمایــت از واحدهــای تولیــدی در ســال 
1395، افزایــش قیمتــی را در حــدود 15 تــا 17 درصــد بــرای 
ســیمان اعمــال می کنیــم. وی افــزود: البتــه شــاید بتوانیــم 
افزایــش قیمــت  کــه  کنیــم  را راضــی  واحدهــای تولیــدی 
کــه  کــه بــه دنبــال ایــن بودیــم  خ تــورم اعالمــی باشــد  برابــر نــر
کنیــم؛  افزایــش قیمــت را از ابتــدای اردیبهشــت ماه اعمــال 
کــه افزایــش قیمت هــا  امــا جمع بندی هــا برایــن اســاس بــود 
پــس از مــاه مبــارک رمضــان، یعنــی از 15 تیرمــاه اعمــال 
کارفرمایــان صنعــت ســیمان  شــود. دبیــر انجمــن صنفــی 
بــا بیــان اینکــه برنامه ریــزی صنعــت ســیمان بــرای ســال 
ــرد:  ک گذشــته انجــام شــد، اظهــار  ــاه ســال  1395 از بهمن م
ح متعادل ســازی عرضــه و تقاضــا در ایــن صنعت از ســال  طــر
گذشــته اجــرا شــد و در بهمــن مــاه و اســفندماه پیشــرفت 

خوبــی را داشــت.

 اقتصاد مقاومتی، سپری مقاوم 
در برابر دسیسه های دشمن

شهرســتان  انقــالب  و  عمومــی  دادگاه هــای  کل  رییــس 
گفــت: پــس از اســتقالل سیاســی و اســتقالل نظامــی  یــزد 
نفــوذ  راه هــای  اقتصــادی،  اســتقالل  تحقــق  بــا  بایــد 
اقتصــادی  تحریم هــای  فشــار  از  و  مســدود  را  دشــمن 
رهایــی یافــت. غالمعلــی دهشــیری در جلســه بــا معاونــان 
دادگســتری و قضــات شهرســتان یــزد بــه جهــت بررســی 
ــل«  ــدام و عم ــاد مقاومتــی، اق ــق »اقتص ــای تحق راهکاره
کــه  اســت  افــزود: چنــد ســالی  از نظــر دســتگاه قضایــی 
را حــول محــور  رهبــری، شــعارهای ســال  مقــام معظــم 
ایــن  کــه  می کنــد  اعــالم  و  تعییــن  اقتصــاد  مســایل 
ــرایط  ــاد در ش ــودن اقتص ــت ب ــز اهمی ــر حای ع بیانگ ــو موض
ادامــه  در  قضایــی  مقــام  ایــن  اســت.  کشــور  کنونــی 
کشــور در مقابــل  کــرد: تنهــا نســخه نجات بخــش  تصریــح 
مقابــل  در  مقــاوم  ســپر  ایجــاد  و  اقتصــادی  معضــالت 
جهانــی اســتکبار  رنــگ  هــزار  توطئه هــای  و   دسیســه ها 
تحقــق بخشــیدن بــه اقتصــاد مقاومتــی اســت و مــا بــه 
عنــوان ســربازان والیــت در حــوزه قضــا و دســتگاه عدلیــه 
بــاب  در  قضایــی  حــوزه  در  را  خــود  رویکــرد  می بایــد 
ــراز  ــم. وی اب کنی ــخص  ــی مش ــاد مقاومت ــت از اقتص حمای
برنامه هــای  طریــق  از  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  کــرد: 
ــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت قابــل دســتیابی  کوت
اســت و دســتگاه قضایــی نیــز بــا ارایــه راهکارهــای عملــی 
کنــد. کمــک شــایانی  ــه ایــن امــر  ــد ب و اجــرای آن می توان

 قطار طالیی بدون مسافر
 در اصفهان

فروردیــن   17 اروپایــی،  گردشــگران  قطــار  ســومین 
امســال وارد ایــران می شــود و بــه چنــد شــهر تاریخــی 
آهــن  راه  کل  اداره  می کنــد.  ســفر  اصفهــان  جملــه  از 
کــرد: ایــن قطــار تحــت عنــوان »قطــار  اصفهــان اعــالم 
از طریــق مــرز »رازی«  طالیــی« 17 فروردیــن امســال 
آهــن  راه  ایســتگاه  وارد  غربــی  آذربایجــان  اســتان  در 
تبریــز می شــود. ورود ایــن قطــار بــدون مســافر اســت 
و مســافران از طریــق هواپیمــا بــه فــرودگاه تبریــز وارد 
شــده و در ایســتگاه راه آهــن ســوار قطــار می شــوند. ایــن 
قطــار، عصــر 17 روز فروردیــن با مســافران و گردشــگران 
اروپایــی بــه ســمت زنجــان رفتــه و ســپس بــه شــهرهای 
کاشــان، اصفهــان، ســعادت شــهر، شــیراز، یــزد و مشــهد 
فروردیــن   23 قطــار  ایــن  گردشــگران  می کنــد.  ســفر 
ایــن قطــار  تهــران می شــوند.  آهــن  راه  ایســتگاه  وارد 
کنونــی در مســیر ترکیــه  گردشــگری بــه دلیــل ناامنــی 
بــدون  فروردیــن   24 و  می کنــد  ســیر  مســافر  بــدون 
ج و بــه ســمت ترکیــه حرکــت  مســافر از مــرز رازی خــار
گردشــگران  قطــار  دو  اســت  گفتنــی  کــرد.  خواهــد 
کردنــد  اروپایــی فروردیــن پارســال بــه اصفهــان ســفر 
گردشــگر خارجــی و  کــه قطــار نخســت حامــل حــدود 70 
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اخبار کوتاه

ارایــه شــده در ســال 94  آمارهــای  آخریــن    
سرویس  اقتصادی
بردیا عباس زاده

می گویــد مصــرف بــرق در ایــن ســال هــم در 
بخــش صنعــت و هــم در بخــش مصــارف خانگــی، رشــد داشــته 
کاهــش مصــرف 10 درصــدی  ــر  گ گفتــه مســئوالن، ا ــه  اســت. ب
همــراه  مکــرر  خاموشــی  بــا  امســال  تابســتان  نیفتــد،  اتفــاق 
خواهــد بــود. طبــق اعــالم توانیــر مجمــوع بــرق فــروش رفتــه بــه 
گروه هــای مشــترکان در ســال 94 بــه 231میلیــون و 233  همــه 
کــه ایــن میــزان نســبت بــه ســال  کیلــووات ســاعت رســید  هــزار 
می دهــد.  نشــان  را  افزایــش  درصــد،   5.3 میــزان  بــه   93
درصــد  بــا 33.7  خانگــی  بخــش  میــان،  ایــن  در  همچنیــن 
بیشــترین میــزان مصــرف را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا 
کــه در  گروهــی از مشــترکان بــرق بودنــد  ایــن حــال صنایــع، تنهــا 
ــرف  ــد. مص کردن ــه  ــرف را تجرب ــی مص ــد نزول ــته رون گذش ــال  س
گــروه از مشــترکان از 33.8 درصــد در ســال 93 بــه 32  ایــن 
کاهــش  کــه نشــان از  کــرد  کاهــش پیــدا  درصــد در ســال 94 
گــروه تولیدکننــدگان جامعــه دارد.  ســهم مصــرف بــرق در میــان 
همچنیــن بخــش صنعــت بــا 32 درصــد، رده دوم میــزان بــرق 
مصرفــی را بــه خــود اختصــاص داد و پــس از آن بــه ترتیــب 
کشــاورزی بــا 16.1 درصــد، عمومــی بــا 9.4 درصــد  بخش هــای 
تجــاری 7.3 درصــد و روشــنایی معابــر بــا 2.1 درصــد در رده های 

بعدی مصرفی قرار دارند.
کار   مدیریت مصرف، تنها عالج 

بــا توجــه بــه هشــدارهای مکــرر مســئوالن دربــاره بــاال بــودن 
میــزان مصــرف بــرق در ایــران در مقایســه بــا میانگیــن جهانــی 
گــر مدیریــت مصــرف درســت صــورت نگیــرد  بــه نظــر می رســد ا
نــه تنهــا در تابســتان، بلکــه در سراســر ســال 95 کشــور بــا کمبــود 

بــرق و بــه طبــع آن خاموشــی مکــرر روبــه رو خواهــد بــود. 
کارشناســان مدیریــت مصــرف درســت، یعنــی اعمــال  گفتــه  بــه 
کننــدگان انــرژی الکتریکــی  روش هــای مدیریتــی بــر مصــرف 
کارایــی  افزایــش  الگویــی درســت و مناســب جهــت  ارایــه   و 

گیــری از آن. اســتفاده ازانــرژی بــرق و بهــره 
  رعایت ساعات اوج مصرف

کاهــش هزینــه بــرق و همچنیــن  یکــی از روش هــای مؤثــر بــرای 
مدیریــت مصــرف، رعایــت ســاعات اوج مصــرف اســت. ایــن 
یعنــی در شــش ماهــه نخســت هــر ســال از ســاعت 20 تــا 24 
گران تریــن تعرفــه بــرق  ســاعات اوج مصــرف محســوب شــده و 
ــه ایــن ســاعات اســت. در ایــن شــش مــاه، از ســاعت  مربــوط ب
کــم بــاری اســت و ارزان تریــن  12 شــب تــا 8 صبــح، ســاعت 
ســاعات  نیــز  شــب  تــا 8  صبــح  ســاعت 8  از  دارد.  را  قیمــت 
کــه تعرفــه آن بینابیــن اســت.  میــان بــاری محســوب می شــود 

در شــش ماهــه دوم هــر ســال نیــز، از ســاعت 5 عصــر تــا 9 شــب 
اوج مصــرف حســاب می شــود؛ از 9 شــب تــا 5 صبــح ســاعات 
کــم بــاری اســت و از ســاعت 5 صبــح تــا 5 عصــر میــان بــاری 

می شــود. محســوب 
  برچسب انرژی

یکــی دیگــر از نــکات مهــم در مدیریــت مصرف، برچســب انرژی 
ج شــده بــر روی وســایل الکتریکــی اســت. حــرف A نشــانگر  در
بیشــترین بازدهی دســتگاه و حرف G نشــانگر کمترین بازدهی 
دســتگاه اســت. بنابرایــن هرچــه رتبــه دســتگاه بیشــتر باشــد، 
کــه مصــرف می کنــد بیشــتر  کارایــی آن نســبت بــه میــزان انــرژی 

ــایل  ــد وس ــگام خری ــد در هن ــدگان می توانن کنن ــرف  ــت. مص اس
ج شــده در  برقــی خانگــی، بــا دقــت و توجــه بــه حــرف التیــن در
کارایــی و بازدهــی دســتگاه اطــالع یابنــد. ایــن قســمت از میــزان 

  فرهنگ سازی
مصــرف  مدیریــت  کــه  شــد  منکــر  را  مســئله  ایــن  نمی تــوان 
گــر  نیازمنــد فــر هنــگ ســازی و صــرف هزینــه اســت. پــس ا
تدابیــر  بایــد  اســت،  خاموشــی  از  گــذر  خواهــان  نیــرو  وزارت 
کــه مــردم  گونــه ای  گســترش دهــد؛ بــه  فرهنگ ســازی خــود را 
مدیریــت  و  بــرق  کمبــود  بحــران  بــا  ملموس تــری  طــور  بــه 

شــوند. آشــنا  مصــرف  صحیــح 

هشدار مسئوالن درباره مصرف باالی برق

تابستان خاموش از راه می رسد

کارگــروه ویــژه ای بــه  معــاون وزیــر نیــرو بــا اعــالم اینکــه 
گــرم  بــرای تأمیــن آب در فصــول  منظــور تصمیم گیــری 
کارگــروه فعالیــت خــود را  گفــت:  ســال تشــکیل شــده اســت، 
بــر مبنــای تدویــن ســناریوهای بدبینانــه دنبــال می کنــد. 

نیــرو  وزیــر  دســتور  دربــاره  میدانــی  رحیــم 
کارگــروه ویــژه تأمیــن آب در  بــرای تشــکیل 
فصــول بهــار و تابســتان و همچنیــن بررســی 
آب  ذخایــر  لحــاظ  بــه  اســتان ها  وضعیــت 
گفــت: هــر ســال در برخــی از شــهرها  موجــود 
گــر تدبیــری نشــود و  کــه احســاس می کنیــم ا
قبــل از شــروع فصــل، سناریوســازی نشــود 

و بــرای هــر برنامــه ای راه حــل شناســایی نشــود، ممکــن 
کارگــروه  کنیــم،  برخــورد  آب  تأمیــن  بحــران  بــه  اســت 
تشــکیل می شــود. معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا 
کــه  کارگروهــی  تشــکیل  از  اصلــی  هــدف  اظهارداشــت: 
کنــد، ایــن اســت  کشــور را رصــد  بتوانــد وضعیــت منابــع آب 

ــت تأمیــن آب  ــی از باب ــاس نگران ــه احس ک ــه در جاهایــی  ک
شــرب مــورد نیــاز می شــود، بتوانیــم پیش بینی هــای الزم 
کــرد: در عیــن حــال،  را انجــام دهیــم. میدانــی خاطرنشــان 
در مناطقــی کــه وضعیــت منابــع آب خــوب اســت و مشــکلی 
خاصــی  برنامه ریــزی  نمی شــود،  احســاس 
ــکل  ــی مش کل ــع  ــه رف ــت. البت ــم داش نخواهی
کشــور در بخــش آب، نیازمنــد اجــرای یــک 
ســری پروژه هــای بــزرگ اســت و در برخــی 
کــه پــروژه  کرمــان تــا زمانــی  شــهرها ماننــد 
نشــود  اجــرا  بهشــت آباد  ســد  از  آب  انتقــال 
مشــکل خواهیم داشــت و کمبــود آب داریم. 
میدانــی افــزود: پیــش بینــی فعلــی ایــن اســت کــه بتوانیم از 
زاینــده رود بــرای تأمیــن آب اصفهــان در فصــل گرم امســال 
گــر چنیــن نشــود  کنیــم؛ ولــی ا 1.1 میلیــارد دالر آب برداشــت 
کنیــم و مــا  مــا بایــد خــود را آمــاده تأمیــن آب از ســایر منابــع 
کارگــروه بــر روی ایــن مــوارد تصمیم گیــری می کنیــم. در 

کالنشهر با توجه به وضعیت ذخایر آب در ۵ 
کارگروه ویژه تابستانی آب تشکیل شد

بیــش از 3.2 میلیــارد لیتــر بنزیــن بــه ارزش حــدود یــک 
گذشــت  بــا  تــا  کشــور شــد  میلیــارد دالر در ســال 94 وارد 
یــک دهــه از آغــاز ســهمیه بندی بنزیــن، رکــورد جدیــدی 
بــرای واردات ایــن فــرآورده نفتــی بــه ثبــت برســد. ســال 

گذشــته بــا وجــود افزایــش قیمــت بنزیــن بــه 
گــران شــدن بهــای ایــن  لیتــری 1000 تومــان، 
منجــر  نه تنهــا  نفتــی  اســتراتژیک  فــرآورده 
کــه واردات بنزیــن  کاهــش مصــرف نشــد  بــه 
کــرد.  ایــران را بــا یــک جهــش جدیــد همــراه 
گذشــته  ســال  رســمی  آمارهــای  براســاس 
بــا  ایــران  بنزیــن  روزانــه  مصــرف  متوســط 

لیتــر  میلیــون  بــه 71  درصــدی  دو  حــدود  رشــدی  ثبــت 
 در روز رســید؛ امــا بــا وجــود افزایــش دو درصــدی مصــرف 
حجــم واردات ایــن محصــول پرطرفــدار نفتــی حــدود دو 
برابــر افزایــش یافــت. ســال گذشــته بــه طــور متوســط روزانه 
9 میلیــون لیتــر و در مجمــوع بالــغ بــر 3 میلیــارد و 285 

ــی اســت  کشــور شــد؛ ایــن در حال میلیــون لیتــر بنزیــن وارد 
کــه در ســال 1393 حجــم واردات بنزیــن ایــران حــدود یک 

میلیــارد و 650 میلیــون لیتــر بــوده اســت.
ــا احتســاب هزینــه 30 ســنتی واردات هــر   از ســوی دیگــر ب
کتــان بــاال در مجمــوع ســال  لیتــر بنزیــن بــا ا
گذشــته حــدود یــک میلیــارد لیتــر بنزیــن وارد 
کــه در طــول ســه مــاه پایانــی  ایــران شــده 
وارداتــی  بنزیــن  از  بخشــی  گذشــته،  ســال 
بــا صــادرات نفــت خــام ایــران تهاتــر شــده 
عامــل  مدیــر  ســجادی،  ســیدناصر  اســت. 
نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت 
دو  افزایــش  دالیــل  دربــاره  مهــر  بــا  گفت وگــو  در  ایــران 
گفــت: رشــد  گذشــته  برابــری واردات بنزیــن ایــران در ســال 
گذشــته خیلــی زیــاد نبــوده و یکــی از  مصــرف بنزیــن ســال 
دالیــل افزایــش واردات، افزایــش ظرفیــت ذخیره ســازی 

ایــن فــرآورده نفتــی بــوده اســت.

ــد واردات و صــادرات در ســال 95، ورود مــوز مشــروط  براســاس مقــررات جدی
بــه  هــم  میــوه  ایــن  واردات  تعرفــه  و  بــوده  درختــی  ســیب  صــادرات   بــه 
26 درصــد افزایــش یافتــه اســت. بــا مصوبــه هیئــت دولــت، مقــررات واردات و 
کــه از جملــه آن، تغییــر در تعرفــه ورود  صــادرات در ســال 95 تغییراتــی داشــته 
میــوه مــوز بــوده اســت. براســاس مقــررات جدیــد صــادرات و واردات در ســال 
95، تعرفــه واردات مــوز از 4 بــه 26 درصــد افزایــش یافتــه و ایــن مصوبــه از 
گــر بــه ازای واردات  ابتــدای ســال جاری الزم االجراســت. در همیــن حــال، ا
کیلوگــرم ســیب درختــی صــادر شــود، مجمــوع  کیلوگــرم مــوز، یــک و نیــم  هــر 
کیلوگــرم مــوز 5 درصــد تعییــن می شــود.  گمرکــی و ســود بازرگانــی یــک  حقــوق 
گــزارش مهــر، چنــدی قبــل محمــود حجتــی، وزیــر جهادکشــاورزی اعــالم  بــه 
ــا  ــم ت ــال می کنی ــل واردات دنب ــادرات در مقاب ــرای ص ــی ب ــا طرح ــود: م ــرده ب ک
کنــد، بایــد به عــوض آن ســیب صــادر  کســی بخواهــد مــوز وارد  کــه  در صورتــی 
گذشــته ســازمان توســعه تجــارت ایــران در نامــه ای بــه  کنــد. همچنیــن ســال 
کــه واردات مــوز از طریــق تمامــی  کــرد  گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران اعــالم 
گمــرک  گمــرکات و مبــادی ورودی اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه اســتثناء 
ــال  ــاالی احتم ــرات ب ــل مخاط ــه دلی ــم ب ــن تصمی ــت. ای ــوع اس ــاوه ممن میرج

گرفتــه شــد. ک و قرنطینــه ای پانامــای مــوز  ورود بیمــاری خطرنــا

دبیــر انجمــن علمــی اقتصــاد شــهری ایــران بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال 
1395 بــه نــام ســال »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« بــا برشــمردن 
ــهری در  ــت ش ــه مدیری ک ــد  ــادآور ش ــهری ی ــاد ش ــوزه اقتص ــرات آن در ح اث
دو حــوزه ارتقــای بهــره وری انــرژی و نــگاه ویــژه بــه صنایــع متوســط و 

گام هــای موثــری بــردارد.  کوچــک، می توانــد 
ســید محســن طباطبایــی مزدآبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه آغــاز جنــگ 
تقویــت  اهمیــت  بــر  نیــز  دشــمنان  ســوی  از  کشــور  علیــه  اقتصــادی 
کــرد: ایــده و الگــوی  پایه هــای اقتصــاد داخلــی افــزوده اســت، خاطرنشــان 
ــا  اقتصــاد مقاومتــی از دل همیــن فرصت هــا و مخاطــرات بیــرون آمــده ت
بتوانــد اقتصــاد ایــران را از یــک پیــچ تاریخــی بــه ســالمت عبــور دهــد. 
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه اقتصــاد شــهری نیــز اقتصــاد مقاومتــی معنــا 
و مفهــوم دارد و شــاید بیــش از دیگــر حوزه هــا نیازمنــد تقویــت پایه هــای 
درونــی اقتصــاد شــهری در ایــران هســتیم، خاطرنشــان کرد: امــروز بیش از 
70 درصــد از جمعیــت ایــران شهرنشــین هســتند و پیش بینــی می شــود در 
آینــده نزدیــک، ایــن رقــم بــه حــدود 80 درصــد افزایــش یابــد و مشــخص 
اســت خدمت رســانی مطلــوب مدیریــت شــهری بــه ایــن جمعیــت عظیــم 

نیازمنــد بهــره منــدی از اقتصــادی پویاســت.

دولــت در حالــی مجــوز سرکشــی حســاب های بانکــی بــرای اســتقرار نظــام 
کــه نمی تــوان خطــر خــروج یکبــاره  کــرده اســت  یکپارچــه مالیاتــی را صــادر 
گرفــت.  گری و داللــی را نادیــده  نقدینگــی از بانک هــا و ورود آن بــه بــازار ســودا
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، بــه نقــل از مهــر، اجــرای قانــون مالیات هــای  بــه 
ــازمان  ــور س ــون مذک ــاس قان ــه براس ک ــورد  ــد خ کلی ــال  ــی امس ــتقیم در حال مس
کشــور اجــازه ورود بــه حســاب های بانکــی افــراد را دارد. »طبــق  امــور مالیاتــی 
ــادی  ــای اقتص ــفافیت فعالیت ه ــور ش ــه منظ ــون، ب ــن قان ــرر ای ــاده 169 مک م
هویتــی،  اطالعــات  پایــگاه  مالیاتــی،  اطالعــات  یکپارچــه  نظــام  اســتقرار  و 
عملکــردی و دارایــی مؤدیــان مالیاتــی شــامل مــواردی نظیــر اطالعــات مالــی، 
پولــی و اعتبــاری، معامالتــی، ســرمایه ای و ملکــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 

در ســازمان مالیاتــی ایجــاد می شــود.« 
ایجــاد بانــک اطالعــات مالیاتــی کشــور طــی چنــد ســال اخیــر بــه عنــوان یکــی از 
کــه حــال بــا اجرایــی شــدن ایــن قانــون  ح شــده  کشــور مطــر نیازهــای مالیاتــی 
کــه موضــوع ورود و سرکشــی  عملیاتــی می شــود. طــی ایــن ســال ها هــر بــار 
ح شــده، افــراد و شــخصیت های مختلــف  دولــت بــه حســاب های بانکــی مطــر
فعــاالن  اقتصــادی،  کارشناســان  مقامــات،  بانک هــا،  خصوصــی،  دولتــی، 

کنش هــای مختلفــی داشــته اند. اقتصــادی، مــردم و... نســبت بــه آن وا

واردات موز مشروط شد

ولت جهان ین شور وش تر پرفر
وختــه  و، تاکنــون 3.5 میلیــون دســتگاه از آن فر در ولت در سراســر جهــان اســت. از ســال 2008 و تولیــد ایــن خــو وی شــور در یــن خــو وش تر وز، پرفر کــر

د. د 22 تــا 24 هــزار دالر خواهــد بــو وز هــاچ بــک از پاییــز ســال 2016  دوبــاره آغــاز خواهــد شــد و قیمــت آن حــدو وش کــر شــده اســت. فــر

در قاب تصویر

 از اقتصاد شهری
 تا اقتصاد مقاومتی

 َسَرک مالیاتی به حساب های
 بانکی مردم

سیری در اقتصاد

یادداشت

کاالهای چینی 
همچنان صدرنشین واردات

کشــور چیــن  ــوروزی ســه  در اولیــن روز پــس از تعطیــالت ن
فیلیپیــن و فدراســیون روســیه، در صــدر لیســت کشــورهای 
کشــور عــراق  گرفتنــد و ســه  کاال بــه ایــران قــرار  واردکننــده 
مقصــد  کشــورهای  سرلیســت  نیــز  افغانســتان  و  چیــن 
اطالعــات  اســاس  بــر  بودنــد.  ایــران  صادراتــی  کاالهــای 
گمــرک ایــران، در روز  منتشــر شــده از ســوی ســامانه جامــع 
کشــور چیــن معــادل  شــنبه 14 فروردیــن مــاه، بــه ترتیــب از 
5 میلیــون و 35 هــزار دالر، فیلیپیــن معــادل 2 میلیــون و 
و  میلیــون  معــادل2  روســیه  فدراســیون  از  و  هــزار   779
کاال بــه ایــران وارد شــده اســت. همچنیــن  777 هــزار دالر 
در روز شــنبه 14 فروردیــن مــاه، بــه ترتیــب »مــوز ســبز تــازه 
گــرم تــورد شــده« و  یــا خشــک شــده«، »فوالدهــای ممــزوج 
کاالهــای  کامــل ســفید شــده«  »برنــج نیمــه ســفید شــده یــا 

عمــده وارداتــی بــه ایــران بوده انــد.

جزییات تکمیلی 
همکاری پژو و ایران خودرو

یــک مقــام ارشــد پــژو دربــاره همــکاری ایــن خودروســاز 
گفــت:  کــرد و  فرانســوی بــا ایران خــودرو توضیحاتــی ارایــه 
گفت وگوهــا  هنــوز  مشــترک  خودروهــای  تولیــد  دربــاره 
کــه خودروهــای  ادامــه دارد و ایــن احتمــال وجــود دارد 
کارخانــه مشــترک  دیگــری بــه ایــن بخــش اضافــه شــود. 
بیــن دو مجموعــه پــژو و ایران خــودرو قبــل از تابســتان 

ســال 95 فعالیــت خــود را آغــاز می کنــد. 
کل پــژو ســیتروئن و  کریســتف کمار، قائــم مقــام مدیــر  ژان 
معــاون آفریقــا و خاورمیانــه شــرکت پــژو در پاســخ بــه ایــن 
ــران  ــرار اســت بیــن ای ــه ق ک ــه مشــترکی  کارخان ــه  ک ســؤال 
ــد  ــی را تولی ــه خودروهای ــدا چ ــود ابت ــر ش ــژو دای ــودرو و پ خ
 208 ،خــودرو  امــر  ابتــدای  در  می گویــد:  کــرد،  خواهنــد 
ســپس 2008 و در نهایــت 301 خواهــد بــود. البتــه دربــاره 
کراتــی  تولیــد مشــترک خودروهــای 308 و 508 هــم مذا
نهایــی  نتیجــه  بــه  هنــوز  امــا  اســت؛  گرفتــه  صــورت 

نرســیده ایم.

کاهش محسوس درآمد 
اپراتورهای موبایل

حجــم  کــه  شــد  ســپری  حالــی  در  امســال  نــوروز 
اپراتورهــای  ســوی  از  شــده  منتقــل  پیامک هــای 
بــود  پیش بینــی  قابــل  آنچــه  طبــق  همــراه  تلفــن 
گذشــته  کاهشــی چشــمگیر داشــت. طــی ســال های 
کــه بســیاری از مشــترکان تلفــن همــراه  مرســوم بــود 
بــا فــرا رســیدن نــوروز را از طریــق پیامــک بــه یکدیگــر 
بــه  توجــه  بــا  اســت  مدتــی  امــا  بگوینــد؛  تبریــک 
از شــبکه های اجتماعــی  گســترش اســتفاده مــردم 
موبایلــی تبریک هــای نــوروزی از شــیوه  پیامکــی بــه 

شــکل اینترنتــی تغییــر حالــت داده اســت. 
تعــداد  نیــز  گذشــته  ســال  اســاس  همیــن  بــر 
پیامک هــای نــوروزی اپراتورهــای تلفــن همــراه بــا 
کاهــش همــراه بــود. امــا بــه نظــر می رســد امســال 
کــه  شــده  چشــمگیر  چنــان  کاهشــی  ســیر  ایــن 
هیــچ یــک از اپراتورهــا آمــاری در خصــوص تعــداد 
نکرده انــد. منتشــر  خــود  نــوروزی  پیامک هــای 

کیفیت  خودروی با 
با قیمت مناسب تولید شود

کارشناســان خواســتار اقــدام خودروســازان بــرای تحقــق 
تولیــد  جهــت  در  حــوزه  ایــن  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
قیمــت مناســب شــده اند.  بــا  و  کیفیــت  بــا  خودروهــای 
کیفیــت برخــی از خودروهــای تولیــد داخــل  پاییــن بــودن 
محصــوالت ایــن  کیفیــت  و  قیمــت  نبــودن  متناســب   و 

کارشناســان را بــه دنبــال داشــته  انتقــاد مصرف کننــدگان و 
کارشناســان خواســتار اســتفاده از  اســت. در ایــن شــرایط 
فرصــت ناشــی از راهبــرد اقتصــاد مقاومتــی بــرای اصــالح 
صنعــت خــودرو شــده اند. در ایــن زمینــه، عضــو هیئــت 
تولیــد  می گویــد:  طباطبایــی  عالمــه  دانشــگاه  علمــی 
کــه رضایــت مصرف کننــده ایرانــی  کیفیــت  خــودروی بــا 
کنــد، بــه معنــای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در  را جلــب 
اینکــه  بیــان  بــا  کســاری  خا علــی  اســت.  صنعــت  ایــن 
خودروســازان نبایــد مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی را تنهــا در 
کننــد و  صــرف تولیــد داخــل بــودن یــک خــودرو خالصــه 
بــه رویکــرد فعلــی خــود در تولیــد خودروهــای بی کیفیــت و 
گــران ادامــه دهنــد، خاطرنشــان می کنــد: اقتصــاد مقاومتی 
در  کیفیــت  با کاالهــای  تولیــد  تقویــت  بــرای  رویکــردی 
داخــل کشــور اســت. عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی نیــز در ایــن زمینــه می گویــد: ضــروری 
اســت اقتصــاد مقاومتــی در صنعــت خــودرو بــا اتــکا بــه 
تــوان داخلــی در زمینــه طراحــی و تولیــد خــودرو محقــق 
شــود. شــهرام آزادی ادامــه می دهــد: خودروســاز شــدن بــه 
ــرای طراحــی و تولیــد خــودرو  کســب دانــش الزم ب معنــای 
ــی  ــا بررس ــت. ب ــت اس ــن قیم کمتری ــت و  کیفی ــن  ــا باالتری ب
کشــور مشــخص  وضعیــت فعلــی خودروهــای تولیــدی در 
ــه  کــه خودروســازان داخلــی هنــوز نتوانســته اند ب می شــود 
ایــن هــدف دســت یابنــد. وی خاطرنشــان می کنــد: راهبــرد 
ــر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی  مقــام معظــم رهبــری مبنــی ب
کیــدات ایشــان بــر دانــش  بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی و تا
بنیــان شــدن بخش هــای مهــم اقتصــادی کشــور، بهتریــن 
خــودرو  صنعــت  در  هــدف  ایــن  تحقــق  بــرای  فرصــت 
کارشــناس صنعــت خــودرو نیــز معتقــد اســت  اســت. یــک 
کــه انتقــال فــن آوری و افزایــش بهــره وری از راهکارهــای 

تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در صنعــت خودروســت.
 امــراهلل امینــی می گویــد: رویکــرد اصلــی اقتصــاد مقاومتــی 
کــه  تولیــد داخلــی  اســت؛  تولیــد داخــل  تــوان  بــر  تکیــه 
مبتنــی بــر دانــش و فــن آوری روز جهــان باشــد. فرآیندهــای 
فعلــی در صنعــت خــودرو مبتنــی بــر فــن آوری روز نیســت. 
خودروســازان در حــال حاضــر فاقــد ابزارهــای الزم بــرای 

ــتند.  ــوزه هس ــن ح ــی در ای ــاد مقاومت ــق اقتص تحق

حتما بخوانید!
3ایران، یک میلیارد دالر بنزین خرید سه شنبـــــه  17 فروردین ماه 1395
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کسی اصفهان  بیمه رانندگان تا
مشکلی ندارد

رییــس ســازمان تاکســیرانی اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
انجــام  خوبــی  بــه  اصفهــان  در  تاکســی  راننــدگان  بیمــه 
راننــده  هــزار  کنــون در اصفهــان، ۹  تا گفــت:  اســت،  شــده 
گرفته انــد.  قــرار  اجتماعــی  تأمیــن  بیمــه  پوشــش  تحــت 
کارت شــهری  ــتن  ــه داش ــه اینک ــاره ب ــا اش حســین جعفــری ب
 معتبــر از شــرایط الزم بــرای بیمــه راننــدگان تاکســی اســت
اظهــار داشــت: ایــن کارت در صــورت داشــتن صالحیــت مــورد 
نیــاز از جملــه نداشــتن ســوء پیشــینه و اعتیــاد، کارت ســالمت 
و دریافــت آموزش هــای الزم بــه راننــدگان ارایــه می شــود. وی 
بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان تاکســیرانی اصفهــان بــا ســازمان 
تأمین اجتماعی در خصوص بیمه رانندگان تاکسی مشکلی 
نــدارد، ابــراز داشــت: در شــهر اصفهــان، ۱۰ هــزار راننده تاکســی 
کــه تاکنــون ۹ هــزار نفــر از آن هــا بیمــه شــده و  فعــال هســتند 
یــک هــزار نفــر نیــز در صــف انتظــار بــرای بیمــه شــدن هســتند. 
ــه  ــا اشــاره ب رییــس ســازمان تاکســیرانی اصفهــان در ادامــه ب
بــرای بیمــه راننــدگان تاکســی در اصفهــان  اینکــه ســقفی 
تعریــف نشــده اســت، افــزود: هــر تعــداد راننــده تاکســی دارای 
شــرایط الزم کــه باشــد، تحــت پوشــش بیمه تأمیــن اجتماعی 
کــه  کــرد: بایــد توجــه داشــت  گرفــت. وی اضافــه   قــرار خواهــد 
تاکســی توســط دولــت  راننــدگان  بیمــه  از حــق   ۵۰ درصــد 

و ۵۰ درصد نیز توسط رانندگان پرداخت خواهد شد.

تشریح عملکرد یکساله گمرکات 
استان کرمان

کرمان را  گمرکات  گمرکات اســتان، عملکرد یکســاله  مدیر کل 
تشــریح کــرد. »محمدرضــا قــادر« بــا اشــاره بــه عملکــرد گمــرکات 
کاال  ــادرات  ــزان ص ــرد: می ک ــار  ــال ۹4 اظه ــان در س کرم ــتان  اس
کرمــان 2۱2 هــزار و 8۱۵ تــن بــه ارزش بیــش از 343  گمــرک  از 
کــه نســبت بــه ســال ۹3 میــزان ۱3 درصــد از  میلیــون دالر بــوده 
نظــر وزن و 27 درصــد از نظــر ارزشــی کاهش داشــته اســت. وی 
کاال بــه ارزش بیــش از  گمــرک ســیرجان 24 هــزار تــن  افــزود: 
کــه نســبت بــه  کــرده  3۵۹ میلیــون دالر در ســال گذشــته صــادر 
کاهــش و از نظــر ارزشــی 74  ســال ۹3 از نظــر وزنــی ۱6 درصــد 
درصــد افزایــش داشــته اســت. مدیــرکل گمرکات اســتان کرمان 
بــا بیــان اینکــه متوســط قیمــت هــر تــن کاالی صادراتــی اســتان 
ــی اســتان  ــرد: اقــالم عمــده صادرات ک 3۰7۹ دالر اســت، اظهــار 
کی کاشــی و  کرمــان پســته و مغــز پســته، پلی اتیلــن، روغن خورا
ســرامیک، خرمــا و ... اســت کــه بــه کشــورهای اروپایی، چین، 

امــارات، مالــزی و آســیای میانــه صــادر شــده اســت.

اخبار کوتاه 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی اصفهان:
چتر امنیت آتش نشانی 

بر سر شهر باز است
ایمنــی  خدمــات  و  نشــانی  آتــش  ســازمان  عامــل  مدیــر 
گفــت: خوشــبختانه بــا چتــر امنیــت و  شــهرداری اصفهــان 
بــرای  نــوروز  آتــش نشــانی، حادثــه ای در  آرامــش ســازمان 
خ نــداد. بهــزاد بزرگــزاد اظهارکــرد:  شــهروندان و مســافران ر
ســفر  اصلــی  و  اساســی  رکن هــای  از  ســالمتی،  و  ایمنــی 
بــه ســالمتی و  ایــن 2 مــورد خدشــه دار شــود،  گــر  ا اســت و 
کیــد  تا وی  می شــود.  وارد  بزرگــی  ضربــه  مســافران  روحیــه 
فــاز  گذشــته در ســه  مــاه  از 2  نشــانی  آتــش  کــرد: ســازمان 
آماده ســازی، عملیــات اجرایــی و ارایــه خدمــات برنامه ریــزی 
ــه شــود.  ــوروزی ارای ــافران ن ــه مس ــات ب ــا بهتریــن خدم ــرد ت ک
شــهرداری  نشــانی  آتــش  ســازمان  عامــل  مدیــر  بزرگــزاد، 
کــرد: ســازمان آتــش نشــانی حــدود 2۰ هــزار  اصفهــان اضافــه 
داد  قــرار  فــدک  بــاغ  نــوروزی  مســافران  اختیــار  در  بروشــور 
تــا مســافران در صــورت وقــوع حادثــه از اطالعــات بروشــور 

کننــد تــا از بــروز جــدی حادثــه جلوگیــری شــود. اســتفاده 

»نقش جهان«، پر بازدیدترین 
مجموعه تاریخی کشور

و صنایــع دســتی  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گفــت: بــر اســاس برآوردهــا و ترددهــا میــدان  اســتان اصفهــان 
گردشــگر  ــه 3۰۰ هــزار  ــد روزان ــا بازدی نقــش جهــان اصفهــان ب
لقــب  کشــور  تاریخــی  مجموعــه  بازدیدتریــن  پــر  نــوروزی، 
گرفتــه اســت. فریــدون الهیــاری ادامــه داد: بــر اســاس آمــار 
بلیــت فروشــی و ابنیــه دارای ورودی، رکــورددار بازدیــد ابنیــه 
ــاغ مــوزه  کاشــان، ب ــاغ فیــن  ــه ترتیــب ب در اســتان اصفهــان ب
اوج  روزهــای  در  کــه  عالی قاپوســت  عمــارت  و  چهلســتون 
ــد از ایــن بناهــا صــورت  ــا روزانــه 2۰ هــزار بازدی گاهــی ت ســفر، 
وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در  الهیــاری  اســت.  گرفتــه 
ح برخــی مباحــث از ســوی  گردشــگری و طــر زیرســاخت های 
گردشــگری  کــرد: مســئله  شــهرداری در ایــن زمینــه تصریــح 
حــل  دولتــی  صــورت  بــه  نیســت  بنــا  اصفهــان  و  کشــور 
گــذاری و  شــود؛ بلکــه دولــت در ایــن زمینــه فقــط سیاســت 
کــردن  برنامه ریــزی می کنــد و در واقــع بــه دنبــال اقتصــادی 

کشــور اســت.  ایــن بخــش مهــم از دارایی هــای 
ح معرفــی خانه هــای تاریخــی اصفهــان در  وی افــزود: طــر
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ــروع ش کل ش ــایت اداره  س
ح موفــق بــوده؛ چرا کــه برخی از  ابتــدای راه هســتیم، ایــن طــر
خانه هــا مثــل خانــه حــاج محمــدی توســط بخــش خصوصــی 
گــذاری شــده و مرمــت و بازســازی بهــره بــرداری از آن  ســرمایه 

بــه زودی آغــاز می شــود.

اخبار کوتاه 

ــی اســتان  مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بیــن الملل
اصفهــان بــا اشــاره بــه حضــور موفــق شــرکت های ایرانــی 
گاز عمــان از  در دهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی نفــت و 
گفــت: ایــن نمایشــگاه بــا  2 تــا 4 فروردیــن مــاه ۱3۹۵ 
حضــور مشــاور ارشــد ســلطان قابــوس، رایــزن بازرگانــی 
کشــور حــوزه خلیــج فــارس  ســفارت ایــران، ســفرای چنــد 
و اروپــا و فعــاالن و صاحــب نظــران بیــن المللــی در مرکــز 
نمایشــگاه های بیــن المللــی مســقط افتتــاح شــد و بــه 

مــدت ســه روز برپــا بــود.
  حضور توانمند ایران

کیمیــای وطــن و بــه نقــل از واحــد رســانه  گــزارش  بــه 
شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللــی اســتان اصفهــان، 
کننــدگان  رســول محققیــان بــا اشــاره بــه اینکــه مشــارکت 
جمهــوری  پاویــون  قالــب  در  نمایشــگاه  ایــن  ایرانــی 
توانمندی هــای  عرضــه  و  نمایــش  بــه  ایــران  اســالمی 
کــرد: در ایــن رقابــت تخصصــی  خــود پرداختنــد، اضافــه 
عمــان،  ایــران،  کشــورهای  از  شــرکت   3۰۰ از  بیــش 
عربســتان  آمریــکا،  اتریــش،  عربــی،  متحــده  امــارات 
ســعودی، فرانســه، چیــن، هنــد، انگلســتان، تونــس، 
کانــادا،  بحریــن، قطــر، هلنــد، ایتالیــا، آلمــان، نیوزلنــد، 

کــه ایــران بعــد  رومانــی، روســیه و مصــر حضــور داشــتند 
کننــده را بــه  از عمــان و چیــن بیشــترین تعــداد مشــارکت 

خــود اختصــاص داده بــود.
  حضور در بازار عمان

محققیــان ادامــه داد: پاویــون جمهــوری اســالمی ایــران 
شــرکت  مدیریــت  و  هماهنگــی  بــا  نمایشــگاه  ایــن  در 
نمایشــگاه اصفهــان برگــزار شــد و خوشــبختانه مشــارکت 
نمایشــگاه،  در  حضــور  بــر  عــالوه  ایرانــی  کننــدگان 
جانبــی  کنفرانس هــای  در  حضــور  طریــق  از  توانســتند 
و همچنیــن دیــدار و جلســه بــا ســفیر ایــران در عمــان، 
و  کــرده  حاصــل  را  خوبــی  دســتاوردهای  و  کــرات  مذا
خــود  خواســته های  و  اهــداف  دیدگاه هــا،  بیــان  بــه 
گفتــه وی  بــرای حضــور در بــازار عمــان بپردازنــد. بــه 
قــول هرگونــه همــکاری  ایــران،  بــا ســفارت  در جلســه 
بــا شــرکت های ایرانــی بــرای شــروع و توســعه فعالیــت 
کشــور اعــالم شــد. همچنیــن  در عمــان از ســوی ســفیر 
در روز نخســت، غرفه هــای ایــران مــورد بازدیــد مشــاور 
گرفــت و رایــزن  ســلطان قابــوس و هیــأت همــراه قــرار 
گانــه بــا مشــارکت  کشــور طــی دیدارهــای جدا بازرگانــی 
گفتگــو نشســت. مدیرعامــل شــرکت  کننــدگان ایرانــی بــه 

اضافــه  اصفهــان  اســتان  المللــی  بیــن  نمایشــگاه های 
متخصصــان  و  تولیدکننــدگان  توانمنــد  حضــور  کــرد: 
گاز منطقــه  کنــار برترین هــای صنعــت نفــت و  ایرانــی در 
 bp، ،و دنیــا ماننــد شــرکت توســعه پتروشــیمی عمــان
 ،Halliburton، Schlumberger، Petrofac، Huawei
گاز عمــان، Naffco، انجمــن پتروشــیمی  شــرکت ملــی 
 ،GEnergy و   Schneider Electric خاورمیانــه، 
گاز کشــور در صنعــت نفــت و  بــاالی  تــوان  از   حکایــت 

 دارد.
از بهتریــن و مؤثرتریــن  اینکــه یکــی  بــر  کیــد  تأ بــا  وی 
شــیوه های شــناخت بــازار مصــرف جهــان و توانمنــدی 
دیگــر رقبــا، آشــنایی بــا آخریــن تکنولوژی هــای روز دنیــا، 
پروژه هــای  شــروع  و  تجــاری  تعامــالت  زمینــه  بررســی 
بیــن  نمایشــگاه های  مــرزی، حضــور در  بــرون  عظیــم 
ایرانــی  کننــدگان  داد: مشــارکت  ادامــه  اســت،  المللــی 

ایــن نمایشــگاه توانســتند
کــه همزمــان بــا نمایشــگاه و با  کنفرانــس ســه روزه ای   در 
حضــور متخصصــان و صاحــب نظــران بیــن المللــی برپــا 
شــد، بــه بیــان دیدگاه هــا، نوآوری هــا و یافته هــای خــود 

گاز بپردازنــد. در صنعــت نفــت و 

  تغییر الگوی ازدیاد برداشت نفت
کــه  کنفرانس هــا  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  محققیــان 
برگــزار  نفــت  برداشــت  ازدیــاد  الگــوی  تغییــر  شــعار  بــا 
در  گرفتــه  صــورت  پیشــرفت های  آخریــن  شــد، 
گرفــت.  قــرار  بحــث  مــورد  و  شــد  ح  مطــر حــوزه  ایــن 
تیم هــای  متخصصــان،  مدیــران،  حضــور  همچنیــن 
در  کشــور  فنــی  مســووالن  و  داران  غرفــه  اجرایــی، 
گردهمایــی، شــبکه ای از فرصت هــا را بــه وجــود  ایــن 
در  کردنــد  ســعی  ایرانــی  کننــدگان  مشــارکت  کــه  آورد 
ــی از آن بهره منــد ــه خوب  جهــت پیشــبرد اهــداف خــود ب

 شوند.

کرد: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان عنوان 

گاز عمان حضور توانمند ایرانی ها در نمایشگاه نفت و 

رییــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان یــزد از خســارت 
۱۹۰ میلیــارد تومانــی ســرمازدگی بهــاره بــه باغــات اســتان 
گفــت: ایــن رقــم بــرآورد اولیــه بــوده و بــه طــور  خبــر داد و 

قطــع خســارت وارده بیــش از ایــن اســت.
 »ســید جمــال ســجادی پور« در ایــن رابطــه افــزود: ایــن 

گذشــته تا  ســرمازدگی از 26 اســفندماه ســال 
۱3 فروردین مــاه امســال بــرآورد شــده اســت؛ 
ولــی بــا توجــه بــه بــرودت هــوا در هفتــه بعــد 
ســرمازدگی  شــاهد  هــم  بــاز  دارد  احتمــال 
بیشــتری در باغــات میــوه اســتان باشــیم. 
کــرد: میــزان محصــوالت باغــی  وی اظهــار 
ــده از ســرمازدگی بهــاره امســال  خســارت دی

خســارت دیده  باغــات  ســطح  و  اســت  تــن  هــزار   2۱
کنــون نیــز ۱7 هــزار و ۵۰۰ هکتــار بــرآورد شــده اســت.  تا
ســرمازدگی  خســارت  میــزان  ریالــی  ارزش  ســجادی پور 
از  بیــش  هــم  را  اســتان  ایــن  میــوه  درختــان  بهــاره  
درصــد  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  ریــال  میلیــارد   ۱۹۰۰

دارد.  محصــوالت  ع  نــو بــه  بســتگی  خســارت دیدگی 
ــاران  ــا بیــان اینکــه بارش هــای بهــاری همچــون ب وی ب
شــدید و ســرمازدگی باعــث شــد تــا بیشــترین خســارات 
خاتــم  و  ابرکــوه  مهریــز،  شهرســتان های  در  شــده  وارد 
زردآلــو، پســته  باغــی چــون  گفــت: محصــوالت  باشــد، 
گــردو دچــار ســرمازدگی شــده اند و  بــادام و 
در بخــش زراعــی هــم ۹ هــزار و 8۰۰ هکتــار 
کثــر  ا در  کلــزا  و  جــو  گنــدم،  محصــول  از 
خســارت  دچــار  اســتان  شهرســتان های 

شــده اند.
 ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه دغدغــه 
مــردم نســبت بــه محصــول زردآلــو، بــادام 
کــرد: میــزان خســارت ســرمازدگی  گــردو اســتان بیــان  و 
ــوی اســتان 6۰ درصــد معــادل  ــه محصــول زردآل بهــاره ب
بــا  نیــز  بــادام  بــوده و اســتان در محصــول  ۹۰۰ هکتــار 
کــه  اســت  بــوده  مواجــه  درصــد   74 حــدود  خســارتی 

می گیــرد. بــر  در  را  هکتــار   3۰۰ و  یک هــزار 

و  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
ارتباطــات شــهرداری اصفهــان، مهنــدس وحیــد حیدریــان 
اینکــه شــهر  بــه   بــا توجــه  گفــت:  آســتانه ســال جدیــد  در 
اصفهــان،  مجموعــه ای پویــا و در حــال تغییــر اســت،  اعمــال 

روی  بــر  شــهری  عــوارض  تغییــرات  ای  دوره 
ضــروری  شــده  تهیــه  دیجیتــال  نقشــه های 
کــه  بــوده و از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت 
گــردد. ایــن مهــم در قالــب یــک پــروژه اجــرا مــی 

وی ضمــن عــرض تبریــک فــرا رســیدن نــوروز 
باســتانی و بهــار طبیعــت به تمامی همشــهریان 
عزیــز ادامــه داد: در ایــن رابطــه، نقشــه های 

دیجیتالــی ۱/2۰۰۰ )یــک دوهــزارم( پایــه شــهرداری اصفهــان 
در ســال ۱3۹2 و از طریــق عکســبرداری هوایــی و عملیــات 
فتوگرامتــری تهیــه شــده اســت کــه در ایــن پــروژه با اســتفاده از 

گــردد. اطالعــات جدیــد، نقشــه ها بــه روز مــی 
کــرد: در ایــن پــروژه،  نقشــه های  مهنــدس حیدریــان اضافــه 

دیجیتالــی بــر اســاس درخواســت های شــهرداری )مناطــق 
شهرســازی  معاونــت  تفصیلــی  ح  طــر مدیریــت  شــهرداری 
ارتباطــات(  و  اطالعــات  فنــاوری  مدیریــت  و  معمــاری  و 
کنتــرل  بــه روزرســانی خواهــد شــد؛ ضمــن آنکــه نظــارت و 
کارشناســان  توســط  نقشــه ها  ایــن  کیفیــت 
ســازمان فــاوا در مدیریــت اطالعــات مکانــی 
اطالعــات  فنــاوری  مدیریــت   GIS گــروه  و 
تحلیــل  و  آمــار  کارشناســان  و  ارتباطــات  و 
صــورت  شــهرداری  مناطــق   اطالعــات 
نقشــه های  اســت  ذکــر  شــایان  پذیــرد.  مــی 
زیرســاخت های  مهم تریــن  از  دیجیتالــی 
و  ســازمان ها  معاونت هــا،  مناطــق،  شــهرداری های  کلیــه 
مدیریت هــای وابســته بــه شــهرداری و ســایر دســتگاه های 
زیربنــای  عنــوان  بــه  و   اســت  اصفهــان  شــهر  اجرایــی 
ح هــای  نقشــه های وضــع موجــود و پروژه هــای جــاری طر

دارد. بســیاری  کاربردهــای  تفصیلــی 

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان خبر داد:
نقشه های دیجیتالی پایه شهرداری اصفهان به روز می شود

کشاورزی یزد خسارت زد سرمای بهاره، 190 میلیارد تومان به 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  رحمانی   محمد  95-9خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ینت بانکی به انضمام مطلق خسارات  یال طبق پر بر:مطالبه مبلغ -/16/000/000 ر
ینه دادرسی و تاخیر در تادیه و بدوا صدور قرار تامین خواسته وفق  قانونی و هز
وقت   . است  ده  نمو تقدیم  اسالمی  رامین  طرفیت  به  ق.آ.د.م  108و117  ماده 
وز ............. مورخه 95/3/5 ساعت 10/30 تعیین گردیده با  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد  وبه ر خیابان  ارباب – ر
پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 33/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل  می شو

اختالف اصفهان
گهی مزایده آ

اجرای احکام مدنی شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در جلسه مزایده 
احمدی  گل  مصطفی  له  910497ج2  کالسه  اجرایی  ونده  پر خصوص  در  که  ای 
وش  فر منظور  به  یال  ر  916/980/462 مبلغ  بابت  بندری  شاه  رضا  محمد  علیه 
ل ذیل اقدام نماید. با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض  اقالم منز
در  صبح   9/30 الی   9/00 ساعت  از   95/2/7 یخ  تار به  است  گردیده  واقع  طرفین 
خیابان   ، دادگستری  احکام  اجرای  ساختمان   ، چهارم  )طبقه  اجراء  این  محل 

نیکبخت ، جنب بیمه پارسیان( بر گزار نماید.
آن  از  بازدید  به  قادر  ملک  نشانی  به  مزایده  جلسه  از  قبل  وز  ر ید5  خر طالبین 
دیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری  د تا با تو خواهند بو
یزی  به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش وار
و  وع  مبلغ کارشناسی شر از  مزایده  نمایند.  مزایده شرکت  اجرا در جلسه  این  به 
د. نظر کارشناسی اموال  ین قیمت ، برنده مزایده خواهد بو تر پیشنهاد دهنده باال
 ،  1 ، بن بست یاس  ، خیابان یاس   2 زمی  ، خیابان خوار آدرس سپاهان شهر  به 
در حال  ل مسکونی و ویت اموال که در منز پالک 31، بلوک 141 مراجعه و ضمن ر

یابی اموال اعالم می گردد. ز ده ار استفاده بو
یال زش 2/500/000 ر 1-فرش ماشینی مارک فرش یزد زمینه کرمی 9 متری به ار

یال  زش 4/000/000 ر ویس ناهار خوری یک دست به ار 2-سر
یال زش 8/000/000 ر 3-یکدست مبل پذیرایی استیل گل برجسته به ار
یال زش 10/000/000 ر 4-یکدستگاه ماشین لباسشویی مارک بوش به ار

یال زش 10/000/000 ر 5-یکدستگاه ظرفشویی مارک بوش به ار
یال  زش 2/000/000 ر یون 26 اینچ مارک سامسونگ به ار 6-یکدستگاه تلویز

یال زش 4/000/000 ر 7-یک جفت تنگ بدل نقره )ورشاب( به ار
یال زش 2/000/000 ر 8-یک جفت گلدان بدل نقره )ورشاب( به ار

یال زش 3/000/000 ر 9-یک عدد کاپ )میوه خوری(بدل نقره )ورشاب( به ار
یال زش 500/000 ر ژی مجیک سفید رنگ به ار و برقی شار 10-یکدستگاه جار

یال زش 1/000/000 ر وبرقی مارک سامسونگ مدل vc-9015 به ار 11-جار
یال معادل چهار میلیون و هفتصد هزار تومان می  جمع کل ارقام مبلغ 47/000/000 ر
باشد. شماره :42/م الف مامور اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(

اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  ناظوری  محبوبه  خواهان   19/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 

ده است .وقت رسیدگی  بر:مطالبه وجه به طرفیت محمد رضا جعفری تقدیم نمو
با  است  گردیده  تعیین  8/30صبح  95/3/12ساعت  مورخ  وزچهارشنبه  ر برای 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

اختالف  حل  شورای   2 شماره  33مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  34/م  شماره: 
اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 950020 خواهان حسن ابوطالبیان  دادخواستی مبنی  در خصوص پر
برای  ده است .وقت رسیدگی  تقدیم نمو پور  افشین  به طرفیت مجتبی  بر:مطالبه 
مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  9صبح  95/3/10ساعت  مورخ  وز........  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده  المکان بو
ین  قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده ، به پمپ بنز
مجتمع شماره 20 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را 
 2 شماره  8مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  35/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی 

شورای حل اختالف اصفهان
گهی احضار آ

سیاری  1-صنم  خانم ها  علیه  شکایتی  حسن  زند  فر جعفری  یبا  فر خانم  چون 
ده  د به عنف مطرح نمو و 2- شبنم سیاری 3- جیران سیاری مبنی بر توهین و ور
برای  رسیدگی  وقت   ، ثبت  دادگاه  این   117 ک   940882 کالسه  به  آن  ونده  پر که 
می  المکان  مجهول  متهم  اینکه  به  نظر  شده  تعیین  صبح   9 ساعت   95/3/22
یکی  در  نوبت  مراتب یک  آیین دادرسی کیفری  قانون   180 ماده  لذا حسب  باشد 
د و از متهم مذکور دعوت به  وزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شو از ر
د و در صورت عدم حضور  ر حاضر شو عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقر
د. شماره :  یه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو احضار

115/م الف مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی اصفهان

گهی احضار آ
پور  زاده  در حسن  آقای  علیه  شکایتی  حیاتقلی  زند  فر فتحی  عباس  آقای  چون 
 117 ک   941069 کالسه  به  آن  ونده  پر که  ده  نمو مطرح  سرقت  و  یب  تخر بر  مبنی 
این دادگاه ثبت ، وقت رسیدگی برای 95/3/16 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی 
وزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می  کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر
ر حاضر  د و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقر شو
تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ  یه  احضار حضور  عدم  صورت  در  و  د  شو
دادگاه   117 شعبه  دفتر  مدیر  الف  114/م   : شماره  د.  نمو خواهد  اتخاذ  مقتضی 

عمومی اصفهان

گهی احضار آ
توکلی  علیرضا  آقای  علیه  شکایتی  محمد  زند  فر هونجانی  کوهی  امیر  آقای  چون 
 117 ک   940030 کالسه  به  آن  ونده  پر که  ده  نمو مطرح  امانت  در  خیانت  بر  مبنی 
این دادگاه ثبت ، وقت رسیدگی برای 95/3/24 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی 
وزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می  کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر
ر حاضر  د و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقر شو

تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ  یه  احضار حضور  عدم  صورت  در  و  د  شو
دادگاه   117 شعبه  دفتر  مدیر  الف  113/م   : شماره  د.  نمو خواهد  اتخاذ  مقتضی 

عمومی اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
 : پدر: محمد حسین شغل  نام  آبادی  نام خانوادگی: یوسفی موسی  : محمد  نام 
راننده کامیون نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : 
اقامت  محل  نشانی  کاسب    : شغل  عباس  پدر:  نام  دری   : خانوادگی  نام  مهدی 
وشگاه الستیک امید محکوم  : اصفهان خیابان امیر کبیر نبش فلکه قائم مقام فر
یخ 94/10/23 حوزه 45  شورای حل اختالف  به  به  موجب رای شماره 1842تار
 45 شعبه   94/10/23 یخ  تار  1842 شماره  رای  موجب  )به  اصفهان  شهرستان 
دادگاه عمومی اصفهان( که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : به 
ینه دادرسی  یال هز یال بابت اصل خواسته و 160/000 ر پرداخت مبلغ 48/000/000 ر
یخ 93/3/30  ینه نشرآگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تار یال هز و مبلغ 120000 ر
یخ اجرایی حکم در حق محکوم له. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که  تا تار
وز مفاد آنرا  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د را قادر  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را  به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 37/  به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

م الف دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

گهی ابالغ آ
ونده:9409980369700004  پر شماره   9410100369705989  : ابالغیه  شماره 
شاکی   / خواهان  تنظیم:1394/12/17  یخ  تار  940858  : شعبه  بایگانی  شماره 
آمنه صلواتی و الهام جعفری نائینی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد 
و سید رضا  و محمد علی دهقانی  بابک  امیر حسین  و  بابک  ونیره  رضا شیدایی 
ین  و نسر بتول صفی  بابک و سیده  بابک و محسن  و طاهره  بابک  و زهرا  صفی 
اصلی  ثالث  اعتراض  خواسته  به  صفی  عذرا  سیده  و  صفی  علی  سید  و  بابک 
ده که جهت رسیدگی به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان استان اصفهان نمو
شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ 
راه نظر – مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به  باال – چهار
و   1395/04/30 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980369700004 کالسه 
دن خوانده / متهم و  ساعت 09:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بو
در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
از مفاد  و اطالع  اگهی  از نشر  تا خوانده / متهم پس  د  آگهی می شو االنتشار  کثیر 
د نسخه دوم دادخواست و  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره:38/م  در وقت مقر یافت و ضمائم را در

الف مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان – علی محسنی

گهی ابالغ آ
ونده:9309980350800804 شماره  شماره ابالغیه : 9410100369503424 شماره پر
بهرامی  علیرضا  خواهان  تنظیم:1394/12/20  یخ  تار  940707  : شعبه  بایگانی 
مجتبی  و  ابوالفتحی  فرشید  و  پهلوسای  زهرا  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
وعی به خواسته ابطال سند)موضوع سند مالی است( واسترداد مال )منقول(  ر مز
ده که جهت رسیدگی به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان استان اصفهان نمو
شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ 

راه نظر – مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به  باال – چهار
 1395/05/04 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980350800804 کالسه 
زهرا  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  خواست  در  و  پهلوسای 
در  نوبت  مراتب یک  و دستور دادگاه  امور مدنی  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی 
د تا خوانده مجهول المکان پس از نشر  یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شو
د نسخه  اگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی حاضر در وقت مقر یافت و را در  دوم دادخواست و ضمائم 

گردد. 
نظر  تجدید  دادگاه   13 شعبه  نظر  تجدید  دفتردادگاه  مدیر  الف  شماره:39/م 

استان اصفهان – عبدالحسین اسماعیلیان
اجرائیه

ونده: 9409986825300271 شماره اجرائیه: 9410426825300353 شماره پر
محکوم  مشخصات   1394/12/03 تنظیم:  یخ  940312تار  : شعبه  بایگانی  شماره 
شهرستان  نشانی:  علی  پدر:  نام  نیا  توکلی  خانوادگی:  نام  :مینا  نام   1 ردیف  له 
وی آبگرمکن سازی  وبر دگاه – خ شهید منصور رئیسی – ر و اصفهان – اتوبان فر
وشگاه ابزار آالت ممتاز مشخصات محکوم علیه ردیف 1 نام: الهام نام  یبا – فر ز
یان نام پدر: عبدالحمید  نشانی: تهران – اتوبان اشرفی اصفهانی  خانوادگی : ناصر
ین طبقه سوم –  ق – ساختمان آر وجی حکیم شر زداران ابتدای خر تر از مر – باال
درب سمت چپ محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
محکوم  علیه  محکوم   9409976825301054 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به 
و  بابت اصل خواسته  یال  ر و هفتصد میلیون  به پرداخت مبلغ یک میلیارد  است 
رات با نضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص  ینه های دادرسی وفق مقر هز
یخ صدور چکها تا زمان وصول دین  اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تار
اولین  وصول  محض  به  است  مکلف  خواهان  مینماید.  محکوم  خواهان  حق  در 
ینه دادرسی را فورا به خزانه دولت پرداخت نماید. پرداخت  قسمت از محکوم به هز
یال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. محکوم  مبلغ 85000000 ر
اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف   -1  : اجرائیه  ابالغ  یخ  تار از  است  مکلف  علیه 
گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
وز کلیه اموال  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر چنانچه خو
طور  به   ، منقول  غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و  مشر
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل 
قانون نحوه  د) مواد 8و3  باز داشت می شو له  به در خواست محکوم  واال  نماید 
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت  اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. )  اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می  تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت  شو
به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  د  شو ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال 
د. دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو موافقت محکوم له یا تو
م   /138 شماره:   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره   (
الف  مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– اسماعیل صادقی هاردنگی

حتما بخوانید!
بیمه رانندگان تاکسی اصفهان... سه شنبـــــه  17 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 122 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



از  گرفتــن  ایــده  یــا  و  الگوبــرداری    
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده 

کاری اســت  برنامه هــای خــوب و موفــق 
کــه بســیاری از برنامــه ســازان در سراســر جهــان هــر روز در 
حــال انجــام دادن آن هســتند؛ امــا مــرز باریکــی بیــن ایــده 
و  جایــگاه  تقلیــد  اصــوال  دارد.  وجــود  تقلیــد  و  گرفتــن 
الگــو  امــا  نــدارد؛  تلویزیونــی  ســازی  برنامــه  در  ارزشــی 
تحســین  قابــل  می توانــد  خالقیــت  بــا  همــراه  گرفتــن 
و  موفــق  ایــده  مثال هــای  بارزتریــن  از  یکــی  باشــد. 
خالقانــه، برنامــه تلویزیونــی نــود اســت؛ برنامــه ای موفــق 
و پربیننــده بــا نابغــه ای بــه نــام عــادل فردوســی پــور. 
هرچنــد ســال ها قبــل از برنامــه نــود برنامه هــای بســیاری 
کــرده بودنــد،  کار  ماننــد نــود در سراســر جهــان شــروع بــه 
غ و خالقیــت فردوســی پــور و دوســتانش ســبب  امــا نبــو
کنــد و  شــده ایــن برنامــه در دل میلیون هــا ایرانــی جــا بــاز 
کشــورهایی  گام فراتــر بگــذارد و در  ایــن روزهــا پــا را یــک 
افغانســتان و تاجیکســتان هــواداران پرشــماری  ماننــد 

داشته باشد.
ع تقلیدهای آشکار    شرو

هرچنــد تقلیــد در رســانه ملــی همیشــه وجــود داشــته، 
ســریال  و   93 ســال  در  می تــوان  را  آن  اوج  نقطــه  امــا 
بســیار  کپــی  کــه  ســریال  ایــن  دیــد.  »هفت ســنگ« 
ضعیفــی از ســریال سرشــناس خانــواده مــدرن بــود نه تنهــا 
کنــد، بلکــه بــا انتقــاد  نتوانســت مخاطــب چندانــی جــذب 
کارشناســان و رســانه ها مواجــه شــد و  شــدیدی از ســوی 

بــه نظــر می رســید صــدا و ســیما دیگــر تــن بــه برنامه هــای 
کمــال تعجــب ایــن رونــد در  اینچنینــی ندهــد. امــا بــا 
هــم  شــدت  بلکــه  نشــد،  متوقــف  تنهــا  نــه   94  ســال 

یافت.
   تمایل به دیدن اصل

واقــع  تقلیــد  مــورد  کــه  برنامه هایــی  اینجاســت  جالــب 

کــه بــه راحتــی  شــده اند برنامه هــای مشــهوری هســتند 
دریافــت  وســیله  بــه  کشــور  داخــل  در  دریافــت  قابــل 
مســتقیم از ماهــواره یــا دانلــود از فضــای مجــازی و یــا 
همــراه  تلفــن  اپلیکیشــن های  و  اجتماعــی  شــبکه های 
اصــل  بــه  تمایــل  کلــی  قاعــده  یــک  بــه  بنــا  و  هســتند 
بنابرایــن  اســت؛  آن  تقلبــی  جنــس  از  بیــش  ع  موضــو

گاه تمایــل  بســیاری از مخاطبــان داخلــی بــه طــور ناخــودآ
ــا  ــا اصــل برنامه هــا را ببیننــد ت بیشــتری خواهنــد یافــت ت
کــه البتــه بــه مراتــب ضعیف تــر از نســخه  کپــی داخلــی آن 
ناخواســته  صداوســیما  ترتیــب  بدیــن  هســتند.  اصلــی 
کمــک  گرایــش بیشــتر مخاطبــان بــه برنامــه اصلــی  بــه 

می کنــد.
  دلزدگی هنرمندان

نه تنهــا  برنامه هــا  گونــه  ایــن  می رســد  نظــر  بــه 
آن  اثــرات  اولیــن  بلکــه  می کننــد،  دلــزده  را  مخاطبــان 
در بیــن هنرمنــدان، دلزدگــی هنرمنــدان خــالق اســت. 
کــه از راهیابــی بــه بــازار  هنرمندانــی بــا فکــر و هنــر ایرانــی 
رقابــت ناعادالنــه نومیــد هســتند؛ بــا وجــود برنامه ســازانی 
کــه  بــا دسترســی بــه امکانــات و رانت هــای رســانه ای 
کپــی  کــورس رقابــت را بــه مــدد عــدم رعایــت ضوابــط 
رایــت در ایــران بــه ســرعت طــی می کننــد،  هنرمنــدان 
بــه  قــادر  شــبکه ای،  رانت هــای  از  بی بهــره  امــا  خــالق 

نیســتند.  فرصت طلــب  ســوارکاران  ایــن  بــا  رقابــت 
از  جزیــی  تقلیــد  ایــن  آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ 
اســتراتژی رســانه ملــی اســت یــا ایــن برنامه هــای تقلیــدی 
ــی ســاخته شــده اند، تغییــری در  ــدون برنامه ریــزی قبل ب
گــر بنــا بــه ضــرورت نیــاز بــه  اصــل ماجــرا نــدارد؛ هرچنــد ا
تقلیــد احســاس شــود، برنامه ریــزی دربــاره آن و مطالعــه 
ع، بهتــر از عــدم برنامه ریــزی در  در ابعــاد مختلــف موضــو

ایــن زمینــه اســت.

مرز میان ایده گرفتن و تقلید کجاست؟

انگشت اتهام به سوی کپی کاران رسانه ملی

ــاره  ــا اش ــتمی ب کیارس ــاس  ــکی عب ــم پزش ــخنگوی تی س
کــه رونــد درمانــی  کــرد  بــه بررســی وضعیــت وی اعــالم 
شــد  گرفتــه  تصمیــم  و  کــرده  پیشــرفت  درســتی  بــه 
یابــد.  ادامــه  شــده  تجویــز  داروهــای  از  اســتفاده  کــه 
کیارســتمی ســومین  ســخنگوی تیــم پزشــکی عبــاس 
گــزارش خــود را از رونــد پیشــرفت مراحــل درمانــی ایــن 

ارایــه داد. فیلمســاز 
بیمــار  ریــه  عفونــت  گــزارش  ایــن  بــر  بنــا   
و  قلبــی  وضعیــت  پزشــکان  و  شــده  مهــار 
کنتــرل و در وضعیــت  فشــار خــون را تحــت 
پارســا،  مازیــار  امــا  داشــته اند؛  نگــه  ثابــت 
معالــج  پزشــک  و  عفونــی  متخصــص 
گذشــته روز  کــه  کیارســتمی   عبــاس 

او  بازگشــته،  هفتــه ای  دو  ســفر  از  فروردین مــاه   ۱۵
گفتــه اســت: بــه نظــر مــن عفونــت  کــرده و  را ویزیــت 
ــا بررســی  ــی ب کامــال برطــرف نشــده اســت؛ ول ریــه هنــوز 
بــه  درمانــی  رونــد  کــه  شــد  معلــوم  بیمــار  وضعیــت 

کــه  شــد  گرفتــه  تصمیــم  و  کــرده  پیشــرفت  درســتی 
کــه خانــم دکتــر حــدادی  اســتفاده از همــان داروهایــی را 

ادامــه دهیــم.  کــرده بودنــد،  تجویــز 
کــه  کــرد  دکتــر مازیــار پارســا در توضیــح همچنیــن اعــالم 
وی پزشــک معالــج عبــاس کیارســتمی نبــوده، بلکــه بــه 
ــج حضــور داشــته و در غیــاب  عنــوان دکتــر مشــاور معال
ــر تاقــی، مســئولیت وضعیــت  خــود دکت
داشــته  عهــده  بــر  را  بیمــار  عفونــی 
اســت. همچنیــن دکتــر پارســا توضیــح 
بــه عنــوان  کیارســتمی  آقــای  کــه  داد 
بیمــار عفونــی در بیمارســتان بســتری 
عفونــت  پیش بینــی  بنابرایــن  نشــده؛ 
وگرنــه  نداشــته،  وجــود  عمــل  از  بعــد 

نمی کــرد.  تــرک  را  بیمارســتان  هرگــز 
کــه پزشــکان معالــج از  گفتــه تیــم پزشــکی، تــا زمانــی  بــه 
وضعیــت داخلــی ایــن فیلمســاز مطمئــن نشــوند، اقــدام 

کــرد. کــردن دســتگاه تنفســی نخواهنــد  بــه جــدا 

کیارستمی پیشرفت خوبی داشته است  درمان عباس 

کنســرت های »چــرا رفتــی« بــا آواز همایــون شــجریان  تــور 
ســهراب  تک نــوازی  و  پورناظــری  تهمــورس  آهنگســازی 
کشــور  پورناظــری بعــد از اجــرا در تهــران و برخــی شــهرهای 
بــه اروپــا رســیده اســت و از اوایــل اردیبهشــت ماه بــه مــدت 
دو هفتــه در چنــد شــهر اروپایــی روی صحنــه خواهــد رفــت. 

نوازندگانــی  بــا حضــور  کــه  کنســرت ها  ایــن 
طریحــی  مهیــار  رضایی نیــا،  حســین  ماننــد 
تینــا  بی بــو،  اســتفنی  مشــکاتیان،  آییــن 
جامه گرمــی، لعیــا اعتمــادی، آتنــا اشــتیاقی 
خواهــد  صحنــه  روی  کشیشــی  آریــن  و 
از  اردیبهشــت ماه(  )دوم  آوریــل   21 رفــت 
و  آغــاز  )آلمــان(  دوســلدورف  شــهر  در  اجــرا 

ســپس 5 اردیبهشــت ماه در هامبــورگ اجــرا خواهــد شــد. 
اردیبهشــت ماه(  )نهــم  آوریــل   28 موســیقی  گــروه  ایــن 
رفــت  خواهــد  صحنــه  روی  )ســوئد(  اســتکهلم  در  نیــز 
گوتنبــرگ  بــه  رفتــی«  »چــرا  کنســرت  تــور  آن  از  بعــد  و 

گــروه هــم اول مــاه مــی   )آلمــان( می رســد. آخریــن اجــرای 
روابــط  بــود.  خواهــد  لنــدن  در  اردیبهشــت ماه(   12(
کــرده اســت: »چــرا رفتــی«  کنســرت اعــالم  عمومــی ایــن تــور 
اخیــر  دهه هــای  کنســرت  پرمخاطب تریــن   به عنــوان 
در ایــران توانســت حــدود 120 هــزار نفــر مخاطــب داشــته 
باشــد و در ســال 1393 در تهــران و بســیاری 
صحنــه  روی  کشــور  شهرســتان های  از 
فرشــته ام »نــه  آلبــوم  همچنیــن   بــرود. 
و  شــجریان  همایــون  آواز  بــا  شــیطان«  نــه 
در  کــه  پورناظــری  تهمــورس  آهنگســازی 
تهــران  و  اســتانبول  لس آنجلــس،  برکلــی، 
ضبــط شــده اســت، در هشــت قطعــه  خــود 
مختلــف  فرم هــای  و  تنظیــم  ســازبندی،  آهنگســازی، 
دارد و از اشــعار شــاعرانی ماننــد موالنــا، محمدرضــا شــفیعی 
حســین  و  بهبهانــی  ســیمین  ذکائــی،  هومــن  کدکنــی، 

اســت. شــده  انتخــاب  آن  در  منــزوی 

»چرا رفتی« در اروپا طنین انداز شد
حرف و نقل

- رمــان »ســپیدتر از اســتخوان« نوشــته حســین ســناپور 
توســط نشــر چشــمه منتشــر و راهــی بــازار نشــر شــد. ایــن 
کتــاب بــا ۱۱۶ صفحــه، شــمارگان هــزار و ۵۰۰ نســخه و 

قیمــت ۸۵ هــزار ریــال منتشــر شــده اســت.
ــا برنامــه »هفتانــه«  - رادیــو فرهنــگ امــروز ۱۷ اســفند ب
کاریکاتوریســت  و  کامبیــز درم بخــش، طــراح  میزبــان 
می شــود و مجموعــه »آفــاق« نیــز در همیــن تاریــخ روی 

ــو نمایــش مــی رود. آنتــن رادی
بــا  بریتانیــا  تئاتــر  و  ســینما  بانــوی  دنــچ،  جــودی   -
دریافــت هشــتمین جایــزه اولیــه، رکــورد جدیــدی در ایــن 

گذاشــت. جوایــز تئاتــری بــر جــای 
بــه  شــده«  »ربــوده  کارگــردان  میرباقــری،  بیــژن   -
ایــن  کــه  کــرد  اعــالم  نوروزبیگــی  جــواد  تهیه کنندگــی 

می شــود. آمــاده  عمومــی  کــران  ا بــرای  فیلــم 
کــرد  کارگــردان ســریال »قرعــه« بیــان  - بــرزو نیــک نــژاد، 
کتــور  کندا کــه بــا حــذف ســریال »پــادری« و تغییــر یکبــاره 
کــه گویــی عوامــل ســریال »قرعــه«  فضــا بــه گونــه ای شــد 

گرفتنــد. در برابــر آن هــا قــرار 
کیومــرث پوراحمــد دربــاره اینکــه ایــن روزهــا چقــدر   -
ــت  ــب اس ــان غال ــا هیج ــن روزه ــد: ای ــدد، می گوی می خن

و خنــده دیرتــر بــه ســراغ آدم می آیــد.
نبایــد  می گویــد:  نویســنده،  رضایــی زاده،  پــدرام   -
کتاب هــا را نادیــده بگیریــم و همــه چیــز  کیفیــت پاییــن 
ادبیــات  اصلــی  مشــکل  بیندازیــم.  ممیــزی  گــردن  را 

برمی گــردد. نویســنده ها  خــود  بــه  امــروز 
- امیــرزاده، مشــاور اجرایــی معاونــت فرهنگــی وزارت 
درصــدی   50 افزایــش  از  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
کتــاب در نمایشــگاه امســال خبــر داد  یارانه هــای خریــد 
کتــاب  گفــت: امســال بــرای نخســتین بار، یارانــه خریــد  و 

گرفــت. بــه دانش آمــوزان تعلــق خواهــد 
کــوک«  »شــب  برنامــه  هنــری  کارگــردان  و  مجــری   -
کــه شــبکه »نســیم« چطــور  در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــوک« را تولیــد  برنامه هــای پرهزینــه ای مثــل »شــب 
دارد  مالــی  مشــکالت  ســیما  و  صــدا  گفــت:  می کنــد، 
ع مســتثنا  کــه شــبکه نســیم هــم قاعدتــا از ایــن موضــو
کــه  اســت  ایــن  نســیم  شــبکه  امتیــاز  ولــی  نیســت؛ 
برنامه هــای پراسپانســر دارد و ایــن باعــث می شــود تــا 

کنــد. شــبکه شــرایط مالــی خوبــی پیــدا 
کســیفون  سا آرژانتینــی  نوازنــده  باربیــری«،  »گاتــو   -
»آخریــن  فیلــم  »گرمــی«  برنــده  موســیقی  کــه 
ســالگی  83 ســن  در  ســاخت،   را  پاریــس«  در   تانگــو 

 درگذشت.

سخن روز

استاد مشایخی 
مهمان ویژه »دور همی« 

بازیگــر پیشکســوت ســینما و تلویزیــون، اســتاد جمشــید 
مشــایخی، بــه زودی بــا برنامــه »دور همــی« بــه تلویزیــون 
بــا  کــه  تلویزیــون  بازیگــر  مشــایخی،  جمشــید  می آیــد. 
ــازی تلویزیونــی خــود  مجموعــه »معمــای شــاه« آخریــن ب
در  ویــژه  مهمــان  عنــوان  بــه  زودی  بــه  کــرد،  تجربــه  را 
برنامــه »دور همــی« محصــول شــبکه نســیم حضــور پیــدا 
می کنــد. علــی پرویــن، ســروش صحــت، مجیــد مظفــری 
و  بــروز  شــریفی نیا،  مهــراوه  فــالح،  نیمــا  یزدانــی،  رضــا 
کنــون  کــه تــا  امیریــل ارجمنــد از جملــه چهره هایــی بودنــد 
کار  در برنامــه »دور همــی« حضــور پیــدا کردنــد. ایــن بازیگــر 
حرفــه ای خــود را از ســال ۱۳۴۹ بــه طــور رســمی شــروع کرد. 
بــازی جمشــید مشــایخی در نقش هــای تاریخــی همچــون 
»شــازده احتجــاب«، »کمــال الملــک« و رضــا تفنگچــی/
خوشــنویس در ســریال »هــزار دســتان« مثال زدنــی اســت.

 اجرای گروه موسیقی کهن
 در اصفهان

اجــرای  بــه  اصفهــان  در  کهــن  موســیقی  گــروه 
کــه بــا نوازندگــی  کنســرت  بداهه نــوازی می پــردازد. ایــن 
ســه تــار و تنبــک همــراه اســت، در بخــش اصلــی خــود 
ــرق  ــیقی ایرانــی و تــک نــوازی دوتــار ش ــرای موس ــه اج ب
اجــرا  شــکل  از  مخاطــب  گاهــی  آ منظــور  بــه  خراســان 
ــی  ــار و نوازندگ ــه ت ــوازی س ــک ن ــن ت ــردازد. همچنی می پ
تنبــک توســط ســجاد منصــوری بخــش دوم اجــرای ایــن 

نــوازی اســت. بداهــه 
 ایــن بداهــه نــوازی موســیقی ایرانــی در تاریــخ 19 بهمــن 
مــاه ســاعت 20 در تــاالر اســتاد فرشــچیان اصفهــان برگــزار 
در  شــرکت  جهــت  می تواننــد  عالقه منــدان  و  می شــود 
ایــن مــکان واقــع در خیابــان توحیــد  بــه   ایــن برنامــه 

روبه روی پل آذر مراجعه کنند.

نگارخانه کوثر اصفهان میزبان 
نمایشگاه نقاشی

و  آبرنــگ  نقاشــی  خوشنویســی،  آثــار  از  نمایشــگاهی 
کوثــر اصفهــان بــه مناســبت  نگارگــری در محــل نگارخانــه 
گشــایش یافتــه و تــا پایــان فروردیــن مــاه میزبــان  نــوروز 

اســت. شــهروندان  عمــوم 
 ایــن نمایشــگاه همــه روزه از ســاعت 7:30 تــا 12:30 و بعــد 
ــاه ســال  ــا روز 20 فروردین م ــا 19 ت از ظهرهــا از ســاعت 17 ت
کوثــر  95 بــرای بازدیــد عالقه منــدان در محــل نگارخانــه 
واقــع در میــدان نقــش جهــان، جنــب عمــارت عالــی قاپــو، 

ابتــدای بــازار آفرینــش دایــر خواهــد بــود.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر سه شنبه  17 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 122»چرا رفتی« در اروپا طنین انداز شد ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ آ
9309980350501049شماره  ونده:  پر 9510100350500059شماره  ابالغیه:  شماره 
علیرضا  شاکی   / خواهان   1395/01/09 تنظیم:  یخ  931107تار شعبه:  بایگانی 
براتی مالکی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم جانمحمد شجاع به خواسته 
مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاه های 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
– خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه یک اتاق 
شماره 105 ارجاع و به کالسه  9309980350501049ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/03/29 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
نوبت در  مراتب یک  و دستور دادگاه  امور مدنی  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی 
از نشر آگهی و  تا خوانده / متهم  پس  د  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو یکی 
د نسخه دوم  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست 
الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی  گردد.شماره: 127/م 

یم محمدی شهرستان اصفهان – مر
گهی ابالغ آ

شماره  ونده:9209980350501389  پر شماره  ابالغیه:9510100350500016  شماره 
نظر  تجدید  خصوص  در  تنظیم:1395/01/07  یخ  تار  921480 شعبه:  بایگانی 
احمد   -3 حسین   -2 طیبه   -1  : بطرفیت  والیت  یم  کر قران  مهد  موسسه  خواهی 
و 7- صدیقه  زندان حسن  فر نژاد  4- طاهره 5- محمد 6- سلیمه همگی ساعی 
دانا نسبت به دادنامه شماره 9409970350502120 صادره از شعبه پنجم دادگاه 
د .  حقوقی اصفهان دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشو
مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
یه به این  ویت اخطار وز پس از ر ید ظرف ده ر در امور مدنی چنانچه پاسخی دار
به  کیفیت  همین  با  ونده  پر واال  دهید  تحویل  دادگاه  به  یا  نمایید  اعالم  دادگاه 
تجدید نظر ارسال میگردد. شماره : 126/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 

زدی د طبر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – داوو
گهی ابالغ آ

9409980351100744شماره  ونده:  پر 9410100351114102شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/27 خواهان بانک مهر اقتصاد به  بایگانی شعبه: 940822 تار
وشانی  نمایندگی علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت خوانده اصغر عموچی فر
دادرسی  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  عموچی  مهدی  محمد  و 
شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاه های  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان نمو
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه   به  و  ارجاع   356 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری 
ساعت  و   1395/03/23 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351100744ثبت 
دن خوانده گان و درخواست  12:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 148/م الف منشی شعبه 11  وقت مقر

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغیه آ
ونده:9409980365101023 شماره  شماره ابالغنامه:9510100353500008 شماره پر
شونده  ابالغ  مشخصات  تنظیم:1395/01/10  یخ  تار  941696: شعبه  بایگانی 
نشانی:شهرستان   -3 گوجانی  عباسی   : خانوادگی  نام   -2 نام:کیان   -1 حقیقی: 
حضور:  محل   10:00: ساعت  چهارشنبه  حضور:1395/02/22  یخ  تار اصفهان 
اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
محمد  شکایت  خصوص  در  حضور  علت   321 شماره  اتاق   3 طبقه   – اصفهان 
ر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر  ابراهیم مهدیان علیه شما در وقت مقر
شوید. شماره : 112/م الف منشی شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 

د رستمی جزایی سابق( محمو
گهی ابالغیه آ

ونده:9409980364801146  پر شماره  ابالغنامه:9510100353500042  شماره 
یخ تنظیم:1395/01/10 مشخصات ابالغ شونده  شماره بایگانی شعبه:941062 تار
نشانی:   -4 پدر:حسین  نام   -3 خانوادگی:آزادی  نام   -2 نام:علی   -1 حقیقی: 
سمت  بست  بن  جامع  مسجد  وی  وبر ر گورتان  اتشگاه  خ  اصفهان  شهرستان 
09:00 محل  یخ حضور: 1395/02/25 شنبه ساعت  تار  1 قهوه ای پ  راست درب 
حضور : اصفهان – خ چهارباغ باال -  خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 321 علت حضور: در خصوص شکایت 
این شعبه  ر فوق جهت  رسیدگی در  یه علیه شما در وقت مقر امیر الهه منصوری 
حاضر شوید.منشی شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق( 

د رستمی شماره: 111/م الف محمو
گهی ابالغ آ

9409986825301031شماره  ونده:  پر 9510106825300016شماره  ابالغیه:  شماره 
وزی  یخ تنظیم: 1395/01/07 خواهان / شاکی هادی نور بایگانی شعبه: 941143 تار
مطالبه  خواسته  به  یوسفی  مجید  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آبادچی 
ینه دادرسی  خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هز
و مطالبه وجه بابت ..... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع  نمو
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان ارجاع و به کالسه  9409986825301031ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/03/17 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
آیین  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان / شاکی  خوانده / متهم  
مراتب یک  دادگاه  و دستور  امور مدنی  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر یافت و در وقت مقر  دوم دادخواست و ضمائم را در

عمومی  دادگاه   31 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  135/م  گردد.شماره:   
حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی 

گهی ابالغ آ
9409986825301093شماره  ونده:  پر 9510106825300001شماره  ابالغیه:  شماره 
شرکت  شاکی   / خواهان   1395/01/07 تنظیم:  یخ  تار  941219 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی  اکبری  سعید  عاملی  مدیر  به  یاسیان  نوین  نگین  وش  فر ارکان 
مطالبه  خواسته  به  زایی  میر علی  و  منصوری  وز  بهر متهم   / خوانده  طرفیت  به 
تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاه های 
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به 
و  کالسه  9409986825301093ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/17 
دن خوانده / متهم  و  ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
از مفاد  و اطالع  آگهی  از نشر  تا خوانده / متهم  پس  د  کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 141/م  یافت و در وقت مقر ضمائم را در
الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– اسماعیل صادقی هاردنگی 
گهی ابالغ آ

9409980351100803شماره  ونده:  پر 9410100351114080شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/26 خواهان شرکت سهامی بیمه  بایگانی شعبه: 940890تار
حکمی  علیرضا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کاردگر  ابراهیم  یت  مدیر به  آسیا 
و مطالبه   .... بابت  و مطالبه وجه  شلمزاری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاه های  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع  نمو
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان - طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  9409980351100803ثبت 
است.  شده  12:30تعیین  ساعت  و   1395/03/22 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  به علت مجهول المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  پس  خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
د  نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در

حاضر گردد.
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  منشی  الف  149/م   شماره: 

 اصفهان
گهی ابالغ آ

ونده: 9409986825301034شماره  شماره ابالغیه: 9510106825300035شماره پر
شرکت  شاکی   / خواهان   1395/01/10 تنظیم:  یخ  تار  941146 شعبه:  بایگانی 
متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رهنما  مرتضی  یت  مدیر با  زمین  یا  آر مهر 
خواسته  وتامین  بر  مبنی  )مالی(  تعهد  ایفای  به  الزام  خواسته  به  دهمامی  سیمین 
شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاه های  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان نمو
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
9409986825301034ثبت  کالسه   به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/03 و ساعت 11:30تعیین شده است. به 
به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم    / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت 
امور مدنی  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  تجویز ماده 73 قانون 
د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و 
تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
دادگاه  دفتر  مدیر  الف  139/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر
 حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی

 هاردنگی

گهی ابالغ آ
ونده: 9409986825301111شماره  پر ابالغیه: 9510106825300034شماره  شماره 
یخ تنظیم: 1395/01/10 خواهان / شاکی بانک مسکن  بایگانی شعبه: 941238 تار
دابه خواجه ئی  به نمایندگی ایلیا زارعی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سو
زاده به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارت  و سمیه گل خواه و جواد باقر
دادرسی و مطالبه وجه بابت .... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان نمو
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه  9409986825301111ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است.  شده  11:45تعیین  ساعت  و   1395/03/03 آن  رسیدگی 
دن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73  المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده / متهم  پس  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د  از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی یافت و در وقت مقر  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در
دادگاه   31 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  140/م  گردد.شماره:  حاضر   

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی
گهی ابالغ آ

ونده: 9409986825301043شماره  شماره ابالغیه: 9510106825300029شماره پر
یخ تنظیم: 1395/01/08 خواهان / شاکی مهدی رحیم  بایگانی شعبه: 941155 تار
دخت  امیر  و  سلیمی  محسن  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  لباف 
مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  سلطانی  قلی  حیدر  و  سلیمانی 
تقدیم  دادرسی  ینه  هز پرداخت  از  اعسار  و  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاه های 
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
کالسه   به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال 
9409986825301043ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/05 و ساعت 10:00تعیین 
و درخواست خواهان / شاکی  متهم    / دن خوانده  بو المکان  به علت مجهول  شده است. 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و 
 / تا خوانده  د  آگهی می شو از جراید کثیراالنتشار  نوبت در یکی  دستور دادگاه مراتب یک 
کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در  خو

حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  136/م  گردد.شماره:   
شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409986825301081شماره  ونده:  پر 9410106825310812شماره  ابالغیه:  شماره 
بختیاری  صالحی  سعید  شاکی   / خواهان   1395/12/25 تنظیم:  یخ  تار  941201 شعبه: 
و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  قلخانی  ولی  محمد  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  شهرستان اصفهان نمو
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان ارجاع و به کالسه  9409986825301081ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
دن خوانده / متهم   1395/03/16 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
از مفاد  و اطالع  آگهی  از نشر  تا خوانده / متهم  پس  د  کثیراالنتشار آگهی می شو
دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
134/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی



حکم انضباطی هادی عقیلی 
صادر شد

حکــم کمیتــه انضباطــی باشــگاه ســپاهان دربــاره هــادی 
کمیتــه انضباطــی باشــگاه  عقیلــی صــادر شــد. جلســه 
ســپاهان بــرای رســیدگی بــه ماجــرای هــادی عقیلــی 
برگــزار شــد و درنهایــت اعضــا حکــم ایــن بازیکــن را صــادر 
کردنــد. اصغــر باقریــان، مدیرعامــل ســپاهان در ایــن باره 
می گویــد: بــا توجــه بــه اینکــه عقیلــی می توانــد بــه حکــم 
کنــد، مــا فعــًا آن را رســانه ای نمی کنیــم.  خــود اعتــراض 
گرفتیــم امــا حکــم  ــرای ایــن بازیکــن در نظــر  تنبیهــی ب
را بــه خــودش ابــاغ می کنیــم و در اختیــار عمــوم قــرار 

نمی دهیــم.

فاصله روی 10 ثابت ماند
فانــوس بــه دســتان لیــگ در هفتــه بیســت و چهــارم 
بــا  تــا فاصلــه ســپاهان  مغلــوب حریفــان خــود شــدند 
منطقــه خطــر پــس از توقــف خانگــی در فوالدشــهر بــار 
کاهــش پیــدا نکنــد. پــس از تســاوی ناامیدکننــده  دیگــر 
کــه  می رفــت  آن  بیــم  ملــوان  برابــر  ســپاهان  خانگــی 
موقعیــت مدافــع عنــوان قهرمانــی لیــگ برتــر در جــدول 
ک شــود. امــا فعــل و انفعــاالت  یــک بــار دیگــر خطرنــا
نفــع  بــه  چهــارم  و  بیســت  هفتــه  در  جــدول  پاییــن 
ســپاهان رقــم خــورد تــا طایی پوشــان اصفهانــی نفســی 
بــه راحتــی بکشــند. در ایــن هفتــه هــم ســیاه جامگان 
بــه پرســپولیس باخــت و هــم راه آهــن قافیــه را بــه نفــت 
کــرد تــا فاصلــه امتیــازی ســپاهان بــا منطقــه خطر  گــذار  وا

روی عــدد 10 ثابــت بمانــد.

صعود به یورولیگ با گل کریم
کریــم انصاریفــرد در حضــور ۲۵ دقیقــه ای اش در ترکیــب 
کــرد.  امضــا  را  تیــم  ایــن  پیــروزی  ســند  پانیونیــوس 
مهاجــم ایرانــی پانیونیــوس موفــق شــد در شــب تولــد ۲۵ 
گل بزنــد. پانیونیــوس در  ســالگی اش در ترکیــب تیمــش 
کــه نقــش صعــود ایــن تیــم  جــدال حســاس برابــر پائــوک 
بــه لیــگ اروپــا خواهــد داشــت موفــق شــد بــا نتیجــه ۳ بــر 
یــک بــه برتــری دســت یابــد. انصاریفــرد کــه از دقیقــه ۶۵ 
ــق  ــه ۸۲ موف ــود، در دقیق ــده ب ــده ش ــرا خوان ــازی ف ــه ب ب
ــف  ــان حری ــل بازیکن ــایی و دریب ــرار تماش ــک ف ــا ی ــد ب ش
گل ســوم تیمــش و ســند پیــروزی مقابــل برباتــف و تیــم 
ــه رتبــه  ــرد ب ــا ایــن ب ــرد. پانیونیــوس ب ک ــوک را امضــا  پائ
کار صعــود بــه یورولیــگ  کــرد و  چهــارم جــدول صعــود 
گل دوم بــازی هــم  کــه  را بــه اتمــام رســاند. جالــب ایــن 
ــازی  ــا او ســتاره ایــن ب کریــم بــه ثمــر رســید ت روی پــاس 

باشــد.

 6 قرمزپوش در خطر محرومیت
 از دربی

بازیکــن   ۶ انزلــی،  در  ملــوان  بــا  دیــدار  آســتانه  در 
کارت زرد دیدار حســاس  پرســپولیس در صورت دریافت 
کــه مصدومیــت و  دربــی را از دســت می دهنــد. در حالــی 
محرومیت هــا بــه یکــی از دغدغه هــای اصلــی برانکــو 
ایوانکوویــچ بــرای در اختیــار داشــتن تیــم اصلــی اش در 
ــا  ــازی ب ــرای ب ــو ب ــده و برانک ــل ش ــر تبدی ــای اخی دیداره
ــت در  ــل محرومی ــه دلی ــود را ب ــن خ ــز دو بازیک ــوان نی مل
اختیــار نخواهــد داشــت، ۶ ســرخپوش نیــز در آســتانه 
محرومیــت از دربــی قــرار دارنــد. مهــدی طارمــی، بابــک 
کمــال  حاتمــی، محســن مســلمان، محمــد انصــاری، 
کــه  کامیابــی نیــا و جــری بنگســتون ۶ بازیکنــی هســتند 
در صــورت دریافــت کارت قــادر بــه همراهــی پرســپولیس 
ــوان  ــر مل ــا احتیــاط براب ــد ب ــود و بای ــد ب در دربــی نخواهن

بــه میــدان برونــد.

بعد از هر شکست می خواهند 
کنند برکنارم 

 ســرمربی ســایپا موضــوع برکناریــش را نــه تأییــد و نــه 
تکذیــب می کنــد. جلســه هیــات مدیــره تیــم فوتبــال 
کــه در آن  گفتــه می شــود  ســایپا در حالــی برگــزار شــد 
تیــم  ایــن  ســرمربی  برکنــاری  مــورد  در  صحبت هایــی 
بــه  این بــاره  در  جالــی  مجیــد  اســت.  شــده  انجــام 
خبرنــگار مــا می گویــد: مــن در جلســه نبــودم و از ایــن 
ایــن فضــا غریبــه  بــا  کل  امــا در  نــدارم  موضــوع خبــر 
نیســتم. معمــواًل بعــد از هــر شکســت بحــث برکنــاری 
کســانی از ایــن  ح می شــود. حــاال اینکــه چــه  مــن مطــر
او ادامــه داد: راه  موضــوع نفــع می برنــد را نمی دانــم. 
گــر مــن را نمی خواهنــد بایــد  کــه ا برکنــاری ایــن اســت 
جلســه بگذارنــد و ایــن موضــوع را بــه مــن بگویند تــا بروم 
ح می شــود  ولــی معمــواًل در رســانه ها ایــن بحث هــا مطــر

و مــن خــودم هــم از آن خبــر نــدارم.

دیدار ماشین سازی – ایرانجوان 
لغو شد

کــه قــرار بــود  دیــدار ماشــین ســازی – ایرانجــوان بوشــهر 
یــک در  لیــگ  دیــروز در چارچــوب هفتــه ســی و دوم 
تبریــز برگــزار شــود، لغــو شــد. شــرایط آب و هوایــی تبریــز 
بــرای برگــزاری ایــن بــازی مســاعد تشــخیص داده نشــد. 
ایرانجــوان بایــد در تبریــز بمانــد تــا صورت مســاعد شــدن 

شــرایط آب و هوایــی فــردا بــه میــدان بیایــد.

هت تریک آقای گل در لیگ 2
گل لیــگ برتــر )دوره هفتــم( در  هــادی اصغــری، آقــای 
بــازی شــاهین بوشــهر – نفــت امیدیــه در چارچــوب لیگ 
ــر  ــگ برت ــه در لی ک ــری  ــادی اصغ ــرد. ه ک ــک  ــت تری ۲ ه
ــت  ــن داش ــن را برت ــم راه آه ــن تی ــم - پیراه - دوره هفت
گل بــه همــراه محســن خلیلــی  و بــا بــه ثمــر رســاندن 1۸ 
گل شــد ایــن روزهــا تــاش می کنــد بــه  مشــترکا آقــای 
کنــد.  همــراه تیــم شــاهین بوشــهر بــه لیــگ یــک صعــود 
ــری  ــا مربیگ ــه ب ــت امیدی ــهر – نف ــاهین بوش ــازی ش در ب
علــی فیــروزی، ســرمربی ســابق نفــت آبــادان ۶ بــاز تــوپ 

اخبارکوتاه 

ملی پوش دومیدانی مسافر 
کشی می کند

گفــت: پیــش  ملی پــوش المپیکــی دوومیدانــی ایــران 
کــه تعطیــل شــده و  کار می کــردم  از ایــن در شــرکتی 
حمیدرضــا  می کنــم.  مسافرکشــی  حاضــر  حــال  در 
کســب  ــاره رقابت هــای قهرمانــی آســیا و  ــد درب زورآون
پیــاده روی  کیلومتــر  مــاده ۲0  المپیــک در  ســهمیه 
گفــت: مســابقه قهرمانــی آســیا بــا حضــور دوومیدانــی 
برگــزار  ژاپــن  »کوماتســو«  در  آســیایی  ح  مطــر کاران 
بــرای  کامــل  آمادگــی  بــا  ورزشــکاران  تمــام  شــد. 
آمــده  رقابت هــا  ایــن  بــه  المپیــک  ســهمیه  کســب 
ــا  ــران هــم ب ــی ای ــد ادامــه داد: تیــم مل ــد. زورآون بودن
دو نماینــده در ایــن رقابت هــا حاضــر شــد. متاســفانه 
کســب ســهمیه نشــد  ابراهیــم رحیمیــان موفــق بــه 
یــک ســاعت و ۲۲  بــا زمــان  امــا مــن موفــق شــدم 
کنــم.  کســب  دقیقــه و ۵۲ ثانیــه ورودی المپیــک را 
مــن در قســمت آزاد ایــن رقابت هــا حاضــر بــودم و در 
ــی  ــروه ششــم شــدم. در بخــش آزاد نمایندگان گ ایــن 
ع هــم در  کانــادا حاضــر بودنــد. در مجمــو از آمریــکا و 
کیلومتــر  گرفتــم. ملی پــوش ۲0  رده بیســتم آســیا قــرار 
ــاره شــانس المپیکــی شــدنش  ــران درب ــاده روی ای پی
ــه  ک ــت  گف ــوان  ــت: نمی ت گف ــن  ــه ژاپ ــزام ب ــل از اع قب
کســب ســهمیه المپیــک مــن ناامیــد  فدراســیون از 
ع حقیقــت داشــت اصــًا مــن  گــر ایــن موضــو کــه ا بــود 
را بــه ایــن رقابت هــا اعــزام نمی کــرد. بــا ایــن حــال 
کــه بــرای نخســتین  کار مــن خیلــی ســخت بــود چــرا 
بــار مــن در یــک رقابــت بــرون مــرزی مهــم شــرکت 

می کــردم.

گردان بنا   پایان تمرینات شا
به جز سوریان

کشــتی فرنگــی در حالــی  یازدهمیــن اردوی تیــم ملــی 
کــه نفــرات اعزامــی  فــردا ســه شــنبه بــه پایــان می رســد 
گزینشــی المپیــک همچنــان در خانــه  بــه رقابتهــای 
 ۶ روز  از  کــه  کاران  فرنگــی  مانــد.  خواهنــد  کشــتی 
فروردیــن مــاه، مرحلــه یازدهــم اردوی خــود را بــرای 
شــرکت در رقابتهــای المپیــک ۲01۶ برزیــل زیــر نظــر 
گذاشــتن  ــد پــس از پشــت ســر  کرده ان کادر فنــی آغــاز 
برنامه هــای تمرینــی ایــن اردو، فــردا بــه تمرینــات 
بــه  اعزامــی  نفــرات  البتــه  می دهنــد.  پایــان  خــود 
حمیــد  جملــه  از  مغولســتان  گزینشــی  رقابتهــای 
کــه  ســوریان، ســامان عبدولــی و بشــیرباباجان زاده 
بایــد روز دوم اردیبهشــت مــاه در شــهر اوالن باتــور بــه 
میــدان برونــد تــا زمــان اعــزام بــه ایــن رقابت هــا در 
اردو خواهنــد مانــد. بدیــن ترتیــب تمرینــات فرنگــی 
کیلوگــرم همچنــان  کاران منتخــب اوزان ۵۹ و 1۳0 
تــا زمــان اعــزام زیــر نظــر محمــد بنــا ســرمربی تیــم 
همچنیــن  می شــود.  دنبــال  فرنگــی  کشــتی  ملــی 
کشــتی فرنگــی بــه عنــوان  اردوی بعــدی تیــم ملــی 
دوازدهمیــن مرحلــه از تمرینــات تــا المپیــک ۲01۶ 
فروردیــن   ۲۳ روز  از  فنــی  کادر  برنامــه  طبــق  ریــو 
کشــتی تهــران  ــا ۳ اردیبهشــت مــاه در خانــه  آغــاز و ت

پیگیــری خواهــد شــد.

قایان«جودوی ایران را له  »آ
کردند

ملــی  تیــم  در  محجــوب  جــواد  اختصاصــی  مربــی 
کــدام از ملی پوشــان جــودوی  جــودو می گویــد: هــر 
ایــران می تواننــد در حــد مایــی و محجــوب باشــند 
ــه  ک ــار آنهــا باشــند  کن ــرادی در  ــه اینکــه اف مشــروط ب
مســعود  کننــد.  بــارور  را  توانایی هــا  ایــن  بتواننــد 
جــواد  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  خســروی نژاد 
کســب مــدال نقــره در رقابت هــای  محجــوب پــس از 
در  خــود  جایــگاه  ارتقــای  و  گرجســتان  گرندپــری 
جــواد  کــرد: خوشــبختانه  اظهــار  رنکینــگ جهانــی 
کارم را بــا او آغــاز  کــه مــن  محجــوب در مــدت اخیــری 
او مقابــل  پیــروزی  کــرده ام، رشــد خوبــی داشــته و 
کــه پیــش از ایــن ۳ بــار مقابلــش  قربــان اف ازبــک 
صحبت هــای  دالیــل  از  یکــی  بــود  شــده  بازنــده 
آســیا  قهرمانــی  مســابقات  کــه  آنجــا  از  اســت.  مــن 
آمادگــی  اوج  بــه  را  پیــش داشــتیم محجــوب  را در 
عــازم  درصــد   70 تــا   ۶0 آمادگــی  بــا  او  و  نرســاندیم 
تصریــح  جــودو  ملــی  تیــم  مربــی  شــد.  گرجســتان 
کــرد: حریفــان محجــوب در ایــن مســابقات واقعــًا در 
ــی بیشــتر از  ــد و توانایــی محجــوب خیل حــد او نبودن
این هاســت. بــه نظــر مــن مــا بهتریــن جــودوکاران 
دنیــا را در اختیــار داریــم امــا عملکــرد برخــی آقایــان 
باعــث شــد جــودوی ایــران لــه شــود و بــه ایــن حــال 

بیفتــد. روز  و 

راننده آلمانی برای پنجمین بار 
قهرمان شد

ــت  ــک، توانس ــول ی ــی فرم ــده آلمان ــرگ رانن ــو رزب نیک
بنــز  مرســدس  بــرای  پیاپــی  بــار  پنجمیــن  بــرای 
ــرگ  قهرمــان شــود. در ایــن مســابقه هــم تیمــی روزب
ــدا  ــرگ از ابت ــا رزب ــود، ام ــب او ب ــون رقی ــس همیلت لوی
ــاره ایــن پیــروزی خــود  ــود. رزبــرگ درب پیــش قــدم ب
گفــت: آخــر هفتــه بســیار خوبــی بــود. شــروع مســابقه 
کلیــدی بــود. بعــد از شــروع خــوب مــن تــاش  بســیار 
کیمــی رایکونــن،  کنــم.  کنتــرل  کــه ســرعتم را  کــردم 
گرفــت.  راننــده تیــم فــراری نیــز در جایــگاه دوم قــرار 
همیلتــون هــم در ایــن مســابقه ســوم شــد. همیلتــون 
ک بــود.  گفــت: بســیار دردنــا نیــز دربــاره ایــن مســابقه 
تــاش می کنیــم امتیــاز بیاوریــم. بــه نیکــو تبریــک 
مــی گویــم. ایــن مســابقه آســانی بــرای او بــود. بــا ایــن 
کــه مســابقه پیــش از ایــن امتیــاز  حــال خوشــحالم 
نداشــت. رزبــرگ توانســت در دو مســابقه امتیــاز خــود 
را بــه 17 برســاندو در صــدر قــرار بگیــرد. ایــن پیــروزی 
کاری اش  کارنامــه  شــانزدهمین پیــروزی رزبــرگ در 

بــود.

همگام با ورزش

ــتان  ــر استقال خوزس ــتقال براب ــال اس ــم فوتب ــاوی تی تس
بســیار  را  قهرمانــی  معادلــه  هفتــه  بــازی  مهمتریــن  در 
نتیجــه  هرچنــد  اســت.  کــرده  گذشــته  از  پیچیده تــر 
تیــم  برابــر  هــم  آن  و  از خانــه  ج  بــازی خــار در  تســاوی 
گردان  شــا بــرای  بــدی  نتیجــه  نمی توانــد  دومــی  رده 
برابــر  پیــروزی پرســپولیس  امــا  باشــد،  پرویــز مظلومــی 
کاهــش اختــاف دو تیــم بــه دو امتیــاز  ســیاه جامگان و 
گذشــته  راه آبی هــا را بــرای قهرمانــی بســیار پیچیده تــر از 
کــه حــاال خیلــی از طرفــداران ایــن تیــم  کــرده اســت، راهــی 
کســب چهارمیــن جــام قهرمانــی بــا تردیدهــای  را بــرای 
تــا پایــان فصــل  کــرده اســت. اســتقال  جــدی روبــه رو 
ســایپا،  فــوالد،  پرســپولیس،  ســپاهان،  تیم هــای  بــا 
کــه هرکــدام  کتورســازی و صبــا بــازی دارد، بازی هایــی  ترا
از آنهــا یــک فینــال محســوب می شــود امــا نمایــش آبی هــا 
در بازی هــای نیــم فصــل اول برابــر ایــن تیم هــا می توانــد 
طرفــداران اســتقال را بــرای قهرمانــی امیــدوار نگــه دارد. 

استارتباسپاهانبحرانزده
راه  در  خــود  بــازی  اولیــن  در  اســتقال  فوتبــال  تیــم 
قرارگرفتــن در مســیر قهرمانــی بایــد بــا ســپاهانی بــازی 
و  نــدارد  خوبــی  شــرایط  اصــا  روزهــا  ایــن  در  کــه  کنــد 
حتــی نتوانســت برتــری خــود را برابــر ملــوان قعرجدولــی 
کنــد. هــر چنــد از نظــر  ــازی حفــظ  ــا ثانیه هــای پایانــی ب ت
کــه اســتقالی ها در  شــرایط جــدول می تــوان احتمــال داد 
کار چنــدان ســختی بــرای پیــروزی نداشــته  ایــن بــازی 
باشــند، امــا رونــد تیــم فوتبــال ســپاهان از نظر فنــی طوری 
کــه می تــوان ایــن بــازی را یکــی از حســاس ترین  اســت 

نامیــد. اســتقال  فصــل  بازی هــای 

قهرمانیازدربیمیگذرد
هفتــه  دو  خــود  فصــل  بــازی  مهمتریــن  در  اســتقال 
ــه  ــه ب ک ــرود، تیمــی  ــه مصــاف پرســپولیس ب ــد ب دیگــر بای
ــی  ــن تیــم در راه قهرمان ــب ای ــن رقی ــع جدی تری ــور قط ط
البتــه  و  تهاجمــی  بازی هــای  بــا  پرســپولیس  اســت. 
بــا  را  خــود  زیــاد  اختــاف  شــده  موفــق  گرپســند  تماشا
کار بــه جایــی  کنــد و حــاال  کــم  تیم هــای صدرجدولــی 
ــا  ــده خیلی ه ــای باقیمان ــه بازی ه ــه ب ــا توج ــه ب ک ــیده  رس
ایــن تیــم را شــانس اول قهرمانــی می داننــد. بــا ایــن حــال 
گردان پرویز  در حال حاضر سرنوشــت قهرمانی دســت شــا
مظلومــی اســت و آنهــا می تواننــد بــا پیــروزی برابــر حریــف 
گامــی بلنــد بــه ســوی قهرمانــی بردارنــد.  دیرینــه خــود 

فوالدتیمتازهاحیاشده
فــوالد  تیــم  برابــر  اســتقال  دربــی  از  بعــد  بــازی  امــا 
پرســپولیس  از  بعــد  دوم  فصــل  نیــم  در  کــه  اســت 
موقعیــت  چنــد  هــر  اســت.  گرفتــه  را  نتایــج  بهتریــن 
فــوالد در جــدول رده بنــدی اصــا خــوب نیســت و ایــن 
امــا  اســت،  روبــه رو  ســقوط  خطــر  بــا  همچنــان  تیــم 
گان اســکوچیچ در نیــم  گردان درا بازی هــای خــوب شــا
کــه  کنــد  ثابــت  را  موضــوع  ایــن  می توانــد  دوم  فصــل 
نخواهــد  تیــم  ایــن  برابــر  ســاده ای  کار  هرگــز   اســتقال 

داشت. 
سایپایدرافت

گــر اســتقال ایــن هفتــه بــا ســایپا بــازی می کــرد  شــاید ا

کســب ۳ امتیــاز  طرفــداران ایــن تیــم بســیار امیــدوار بــه 
کــه در افــت  ــی اســت  ــه ایــن تیــم مدت ک ــد چرا ــازی بودن ب
گــر شــرایط ســایپا  و در نتیجه گیــری ناموفــق بــوده اســت. ا
اســتقالی ها  نکنــد،  تغییــری  اســتقال  بــا  بــازی  روز  تــا 
می تواننــد روی ۳ امتیــاز ایــن بــازی حســاب ویــژه ای بــاز 

کننــد. 
جــدالمظلومــیـقلعهنویــیدرایســتگاهماقبــل

پایــان
کتورســازی  ترا بــا  بــازی  روز  تــا  بتوانــد  اســتقال  گــر  ا
کنــد، بی تردیــد  موقعیــت خــود را در صدرجــدول حفــظ 
اســتقالی ها  بیــن  عیــار  تمــام  جنــگ  یــک  بــازی  ایــن 
در  کــه  ســال هایی  طــول  در  مظلومــی  بــود.  خواهــد 
برابــر  کــه  بارهــا نشــان داده  کــرده  اســتقال مربیگــری 
تیم هــای امیــر قلعه نویــی بــاج نمی دهــد امــا بــدون تردیــد 
امیــر قلعه نویــی هــم بــرای اثبــات شایســتگی های خــود و 
البتــه قــرار دادن تیمــش در کــورس مدعیــان روی ۳ امتیاز 

کــرده اســت. بــازی بــا اســتقال حســاب ویــژه ای بــاز 
استقاللـصبابازیمرگوزندگی

کــه آبی هــا مثــل نیــم فصــل اول برابــر ۵ تیــم  در صورتــی 
قبلــی نتیجــه بگیرنــد، بــدون تردیــد روز آخــر و بــازی بــا 
صبــا یــک جنــگ تمــام عیــار بــرای قهرمانــی محســوب 
کــه نیــم فصــل اول بســیار بهتــر  می شــود. البتــه تیــم صبــا 
از نیــم فصــل دوم نتیجــه می گرفــت بــه اســتقال 10 نفــره 
باخــت و بــدون تردیــد در ایــن ۶ بــازی باقیمانــده آبی هــا 
گردان علــی دایــی و ۳ امتیــاز آن حســاب  روی بــازی بــا شــا

ــد. کرده ان ــاز  ــژه ای ب وی

بررسی 6 بازی باقیمانده استقالل تا پایان فصل

کار سخت آبی های پایتخت برای قهرمانی

ــه حساســیت  ــا اشــاره ب ــال پرســپولیس ب ســرمربی تیــم فوتب
بــازی  ســخت ترین  گفــت:  ملــوان  بــا  پرســپولیس  دیــدار 
فصــل خــود را در انزلــی و در غیــاب امیــد عالیشــاه داریــم. 
برانکــو ایوانکوویــچ پــس از پایــان تمریــن امــروز سرخپوشــان 

مصدومیــت  وضعیــت  آخریــن  بــا  رابطــه  در 
عضلــه  ناحیــه  از  او  گفــت:  عالیشــاه  امیــد 
بعیــد  و  شــده  ســختی  کشــیدگی  دچــار  پــا 
کــه بــه بــازی بــا ملــوان برســد. وی  می دانــم 
ــپولیس  ــاف پرس ــدن اخت ــم ش ک ــا  ــه ب در رابط
بــا صــدر جــدول افــزود: مــا نتایــج بازی هــای 
کاری نداریــم  دیگــر را دنبــال می کنیــم، امــا 

کســب  دنبــال  مــا  می گیــرد.  نتیجــه ای  چــه  تیمــی  چــه 
رابطــه  ادامــه در  ایوانکوویــچ در  ُبــرد هســتیم.  و  پیــروزی 
گفــت: ضربــه ای بــه  بــا آخریــن وضعیــت مهــدی طارمــی 
مصدومیتــش  و  خــورده  بازیکــن  ایــن  دوقلــوی  عضلــه 
ــا اشــاره بــه  جــدی نیســت. ســرمربی پرســپولیس در ادامــه ب

کــرد: ایــن  حساســیت دیــدار سرخپوشــان برابــر ملــوان اظهــار 
محســوب  فصــل  مســابقه  ســخت ترین  می توانــد  بــازی 
کــه در جــام  شــود، زیــرا هــم در دیــدار دور رفــت و هــم در بــازی 
کردیــم، ملوانی هــا تیــم خوبــی  حذفــی برابــر ایــن تیــم بــازی 
نشــان دادنــد. ایــن بــازی بــرای مــا مســابقه 
بســیار ســختی محســوب می شــود بــه ویــژه 
اینکــه ایــن مســابقه قــرار اســت در انزلــی برگــزار 
کــه آیــا  شــود. وی در پاســخ بــه ایــن پرســش 
امیــد عالیشــاه می توانــد در دربــی پرســپولیس 
کــرد: فکــر  کنــد یــا خیــر، تصریــح  را همراهــی 
نمی کنــم عالیشــاه بــه بــازی بــا ملــوان برســد، 
ــی  ــد در درب ــه او می توان ک ــا ببینیــم  کنیــم ت ــد بررســی  ــا بای ام
کنــد یــا خیــر. ایوانکوویــچ در رابطــه بــا غیبــت  مــا را همراهــی 
ــح  ــوان تصری ــر مل ــازی براب ــی علیپــور در ب ــی و عل سوشــا مکان
کــرد: بــه هــر حــال ایــن بازیکنــان غایــب هســتند و مــا لوبانــف 
و علــی محســن زاده را در پســت دروازه بانــی در اختیــار داریــم.

برانکو ایوانکوویچ: مصدومیت طارمی جدی نیست
بیــان  بــا  تبریــز  کتورســازی  ترا فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
گفــت:  کمیتــه اخــاق واهمــه نــدارد،  اینکــه از حضــور در 
بودنــد  انتخابــات  دنبــال  همــه  فوتبــال  فدراســیون  در 
کار بــه اینجــا  کــه  گرفتنــد  و بحــث عربســتان را َسرَســری 

کشــید. امیــر قلعــه نویــی دربــاره شــرایط تیــم 
و  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  در  کتورســازی  ترا
ارائــه  بــا وجــود  کــور  پاختا مقابــل  شکســت 
بــازی خــوب، گفــت: بــه هر حال این مســائل 
نــگاه  گــر شــما  ا در فوتبــال طبیعــی اســت. 
کنیــد می بینــد تیمی مثل بارســلونا هــم در آل 
کتیکــی می شــود.  کاســیکو دچــار ســکته تا

ــه  ــبت ب ــود نس ــع خ ــر موض ــا تغیی ــازی ب کتورس ــرمربی ترا س
کفاشــیان آن  گفتیــم لیاقــت  کفاشــیان، افــزود: مــا  علــی 
موقــع )قبــل از حضــور در فدراســیون فوتبــال( شــاید بــرای 
ــود چــون آن موقــع وی  ــر از فدراســیون ب وزارت ورزش بهت
کمیتــه المپیــک را  ســابقه مدیریــت در بانــک مرکــزی و 

کفاشــیان را بــه فوتبــال آوردیــم،  داشــت. خــب حــاال وقتــی 
کفاشــیان  کردیــم. حــاال بعــد از هشــت ســال بــا  مدیرســوزی 
کنفدراســیون فوتبال آســیا صاحب جایگاه شــدیم  حتی در 
گــر او را برداریــم، ایــن مــرگ فوتبــال اســت! ســرمربی  و ا
کتورســازی بــا بیــان اینکــه مــا آدمهــای  ترا
اهــل فــن را بــر اســاس مطالعــه نمی آوریــم 
نمی داریــم،  بــر  هــم  مطالعــه  اســاس  بــر  و 
کــه  بیاینــد  مدیــری  آدمهــای  بایــد  گفــت: 
کننــد. زیرســاخت های مــا  برنامه هــا را پیــاده 
خیلــی ضعیــف اســت. جــز اســتادیوم آزادی و 
گســترش، زمیــن دیگــری نیســت  اســتادیوم 
کــرد. مــا خیلــی جاهــا  کــه بشــود فوتبــال خوبــی در آن بــازی 
هزینــه می کنیــم ولــی نمی آییــم چنــد زمیــن بســازیم. قلعــه 
بایــد بنشــیند و تکلیــف فوتبــال را  افــزود: دولــت  نویــی 
کنــد و نــگاه فرصتــی بــه فوتبــال داشــته باشــد.  مشــخص 

ــم. ــی نداری ــگاه فرصت ــال ن ــه فوتب ــبت ب ــا نس م

کفاشیان را برداریم مرگ فوتبال است امیر قلعه نویی: 

ســرمربی تیــم ملــی فوتســال بانــوان بــا بیــان اینکــه ملــی پوشــان جدیــد 
گفــت: از  بــا حضــور در تورنمنــت روســیه محــک جــدی خواهنــد خــورد، 
ــزاری  ــاره برگ ــروزان ســلیمانی درب ــم. ف تیــم لهســتان هیــچ شــناختی نداری
گفــت: نخســتین اردو بــا حضــور ترکیبــی  اولیــن اردوی تدارکاتــی ایــن تیــم 
از بازیکنــان جــوان و پــر تجربــه آغــاز شــد تــا ملــی پوشــان بــه هماهنگــی 
رســیده و تمرینــات مــورد نظــر را انجــام دهنــد. وی ادامــه داد: قــرار اســت 
در تورنمنــت چهارجانبــه روســیه کــه بــا حضــور تیم هــای لهســتان، روســیه، 
کنیــم. بــدون شــک حضــور در  اســپانیا و ایــران برگــزار می شــود، شــرکت 
ــد  ــا بازیکنــان جدی کمــک بســزایی می کنــد ت کادر فنــی  ــه  ایــن تورنمنــت ب
کســب تجربــه بــرای بازیکنــان جــوان  را محــک بزنــد. ضمــن اینکــه باعــث 
ــه اردو خواهــد بــود. ســرمربی تیــم ملــی فوتســال در ادامــه  دعــوت شــده ب
کــه چــه شــناختی از حریفــان در ایــن تورنمنــت  ــه ایــن ســئوال  در پاســخ ب
و  بــازی داشــته ایم  اســپانیا چنــد  و  روســیه  تیم هــای  بــا  گفــت:  داریــد، 
ــرای ایــن دو  ــم مســابقات، برنامــه ریــزی خوبــی ب ــا آنالیــز فیل می توانیــم ب
دیــدار داشــته باشــیم امــا متاســفانه از تیــم لهســتان شــناختی نداشــته و 
 هیــچ فیلمــی هــم در اختیــار نداریــم تــا بتوانیــم ایــن تیــم را آنالیــز و ارزیابــی

 کنیم. 

 آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال 
بانوان ایران

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال ... سه شنبـــــه  17 اسفند ماه 61395
ـــمـــاره 122 ســـــال دوم       ݡسݒ

دست نوشته های زیدان پیش از ال کالسیکو

کتیک های زیر توانست در نوکمپ 1-۲  کرد. زیدان با اتکا به تا کاسیکو را منتشر  روزنامه آ.اس، دستنوشته های زیدان برای بازیکنان پیش از ال 
کند. پیروز شود تا هم خط و نشانی جدی برای بارسا و دیگر رقبا بکشد و هم تیمش را برای ادامه فصل، هم در اللیگا و هم در چمپیونزلیگ امیدوار 

ســرمربی تیــم ملــی والیبــال بــا بیــان اینکــه مــردم و والیبــال ایــران بــرای حضــور 
کامــًا  کســب ســهمیه المپیــک  گفــت: مــن بــه  در المپیــک بــی قــرار هســتند، 
کــه  گفــت: فکــر می کنــم  خوشــبین هســتم. رائــول لوزانــو پــس از حضــور در تهــران 
کادر فنــی نیســت، بلکــه تمامــی  رویــای حضــور در المپیــک مختــص بــه مربــی و 
کســب ســهمیه  بازیکنــان، افــراد شــاغل در فدراســیون والیبــال و ایرانیــان بــرای 
لحظــه شــماری می کننــد. وی بــا بیــان اینکــه مــی دانــم ایرانیــان بــی قــرار بــرای 
کادر فنــی و بازیکنــان والیبــال در  گفــت:  حضــور والیبــال در المپیــک هســتند، 
کــرد تــا بــه ایــن هــدف مهــم دســت  ایــن مــدت تمــام تــاش خــود را خواهنــد 
یابیــم. ســرمربی تیــم ملــی والیبــال بــا بیــان اینکــه مســابقات بســیار ســختی در 
کــه تمــام تاش مــان  گفــت: قــول می دهــم  انتخابــی المپیــک خواهیــم داشــت، 
کنــون تمرینــات خوبــی  کســب ســهمیه انجــام دهیــم. تیــم ایــران تا را بــرای 
کســب ســهمیه خوشــبین هســتم. اردوی تیــم ملــی  داشــته اســت و مــن بــه 
والیبــال ایــران بــرای حضــور شایســته در مســابقات پیــش رو از جملــه انتخابــی 
بــا  کــه از هشــتم خردادمــاه آغــاز می شــود، از هشــتم فروردیــن مــاه  المپیــک 

حضــور ۳۲ بازیکــن آغــاز شــده اســت. 

 والیبال ایران برای حضور در 
المپیک بی قرار است

لیگای اسپانیا هفته 32 ال

لیگ برتر انگلیس هفته 33

شنبه 21 فروردین 1395

23:00 ماالگا-گرانادا

شنبه 21 فروردین

جمعه 20 فروردین 1395

 23:00 بارسلونا-رئال سوسیداد

20:45 اتلتیکومادرید-اسپانیول

 1395 18:30 ایبار-رئال مادرید

16:15 آرسنال-وستهام

 18:30 بورنموث-استون ویال

18:30 نوریچ-کریستال پاالس

 18:30 نیوکسل-ساوتهمپتون

18:30 اورتون-واتفورد

 18:30 چلسی-سوانسی



رشد گردشگران نوروزی 
استان کرمان

گفــت: در ورودی  کرمــان  دبیــر ســتاد خدمــات ســفر اســتان 
در  و  درصــد   45 کرمــان  اســتان  بــه  نــوروزی  مســافران 
اقامــت اعــم از هتــل، مهمانســرا و آمــوزش و پــرورش بیــش 
گــزارش روابــط  از 50 درصــد رشــد در نــوروز 95 داشــتیم. بــه 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  عمومــی 
گردشــگری اســتان کرمــان، محمــود وفایــی، صبح یکشــنبه 
اداری  شــورای  جلســه  نخســتین  در  مــاه  فروردیــن   15
گزارشــی از وضعیــت  کرمــان در ســال جدیــد بــا ارایــه  اســتان 
کــرد: صنعــت  کرمــان  اظهــار  مســافران نــوروزی در اســتان 
گردشــگری بــه عنــوان یکــی از محورهــا و پایه هــای اساســی 
ح اســت و مــا چــاره ای جــز  بحــث اقتصــاد مقاومتــی مطــر
جــدا شــدن از اقتصــاد نفتــی نداریــم و یکــی از راه هــا، اقتصــاد 
کــه ارزآور اســت. وی افــزود: آمارهــا نشــان  گردشــگری اســت 
گذشــته کــه تالش هــای مدیریــت اســتان در ســال   می دهــد 

رویکــرد موثــری در رونــق صنعــت گردشــگری اســتان بــوده و 
گیــری اســتان خــوب بــوده اســت.  جهــت 

کــه فقــط شــش مــاه اســت  کرمــان  وی افــزود: بــاغ فتــح آبــاد 
گردشــگری اســتان اضافــه شــده، در نــوروز امســال  کــز  بــه مرا

نزدیــک بــه 60 هــزار نفــر بازدیدکننــده داشــته اســت.

برپایی نمایشگاه سنگ های قیمتی 
در اصفهان

ــتی  ــع دس ــت صنای ــت معاون کیمیــای وطــن: سرپرس
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان از برپایــی 
در  نیمه قیمتــی  و  قیمتــی  ســنگ های  نمایشــگاه 
گــزارش  گالــری نقــش خانــه اصفهــان خبــر داد. بــه 
اســتان  فرهنگــی  میــراث  اداره  عمومــی  روابــط 
اصفهــان، جعفــر جعفــر صالحــی بــا اعــالم ایــن مطلــب 
گوهرتراشــی  ــر دســتی  ــه اینکــه هن ــا توجــه ب افــزود: ب
کــه نیــاز بــه  یکــی از صنایــع دســتی مهــم اســتان اســت 
توجــه ویــژه دارد، بــا همــکاری تشــکل زمین شناســی 
افــق در نمایشــگاه فــوق الذکــر ســنگ های قیمتــی 
بــه  تراشــی  گوهــر  دســتی  هنــر  و  قیمتــی  نیمــه 
گفتنــی اســت در هنــر  نمایــش عمــوم در آمــده اســت. 
عقیــق  همچــون  قیمتــی  ســنگ های  گوهرتراشــی 
بــرش  مرحلــه  ســه  در  معــدن  از  اســتخراج  از  پــس 
ــه صورت هــای مختلــف  ــراش و پرداخــت شــده و ب ت

می شــود.  اســتفاده 
شــایان ذکــر اســت ایــن نمایشــگاه بــا حضــور مدیــر کل 
میــراث اســتان افتتــاح شــده و تــا تاریــخ 19 فروردیــن 
صــورت  بــه   19 تــا   10 ســاعت  از  جــاری  ســال  مــاه 
رایــگان پذیــرای عالقه منــدان بــه هنرهــای دســتی 

ــت. ــان اس ــتان اصفه اس

گردشگری

»چهل آیینه« 
را در اصفهان ببینید

مــوزه هنرهــای معاصــر  گالــری شــماره دو  کیمیــای وطــن: 
ــات  ــد« و آی ــوره »حم ــت س کتاب ــگاه  ــان نمایش ــان، میزب اصفه
قطعــه   40 گالــری  ایــن  در  اســت.  »بقــره«  ســوره  ابتدایــی 
کریــم  کتابــت فاخــر خوشنویســی صفحــه اول و دوم قــرآن 
کتابخانــه و مــوزه ملــی  گنجینــه و  ســوره »حمــد« و »بقــره« از 
ــده  ــش در آم ــه نمای ــه« ب ــل آیین ــوان »چه ــا عن ــران ب ــک ته مل
اســت. ایــن ســوره بــه خط هــای ثلــث، نســخ، نســتعلیق و 
کــه قدمــت تاریخــی آن هــا متعلــق  کتابــت شــده  کوفــی  خــط 
گــزارش،  بــه قرن هــای 11 تــا 13 هجــری اســت. براســاس ایــن 
 20 روز  تــا   19 تــا   9 ســاعت  از  روزه  همــه  نمایشــگاه  ایــن 
فروردین مــاه ســال 95 بــرای بازدیــد عالقه منــدان در محــل 
مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان واقــع در خیابــان اســتانداری 

دایرخواهــد بــود.

غ به نقاط 
ّ
 اعزام ۶۲۹ مبل

مختلف یزد
کارشــناس اعــزام مبّلــغ اداره  کل تبلیغــات اســالمی اســتان یــزد 
گفــت: در ســه ماهــه چهــارم ســال گذشــته 629 مبّلــغ و بانــوی 
ــزارش  گ ــه  ــه نقــاط مختلــف اســتان اعــزام شــده اند. ب ــغ ب مبّل
روابــط  عمومــی تبلیغــات اســالمی اســتان یــزد حجت االســالم 
کارشــناس اعــزام مبلــغ اداره کل تبلیغــات  حســین میرجلیلــی، 
ــال  ــارم س ــه چه ــه ماه ــرد: در س ک ــار  ــزد اظه ــتان ی ــالمی اس اس
گــون  گونا گذشــته 629 مبّلــغ و بانــوی مبّلــغ در مناســبت های 
از  افــزود:  وی  شــده اند.  اعــزام  اســتان  مختلــف  نقــاط  بــه 
نفــر غیــر  مجمــوع مبّلغــان اعزامــی در فصــل زمســتان، 40 
نقــاط  در  بــا حضــور  کــه  بوده انــد  بومــی  نفــر  و 5۸9  بومــی 

مختلــف اســتان بــه فعالیــت تبلیغــی مبــادرت داشــته اند. 

برگزاری مسابقه تالوت احسن 
در اصفهان

مســابقه تــالوت احســن بــا مشــارکت اداره هــای اوقــاف و امــور 
از  هــدف  می شــود.  برگــزار  اصفهــان  اســتان  شــمال  خیریــه 
برگــزاری ایــن مســابقه، انتخــاب برتریــن قاریــان قــرآن شــمال 
کاشــان  اســتان اصفهــان از ســوی موسســه امیرالمؤمنیــن)ع( 
حســن زاده مجتبــی  المســلمین  و  حجت االســالم   اســت. 
مدیر عامل موسســه فرهنگی قرآن و عترت امیرالمؤمنین)ع( 
کــرد: ایــن مســابقه در دو  کاشــان بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار 
مرحلــه مقدماتــی و نهایــی برگــزار می گــردد؛ مرحلــه مقدماتــی 
مســابقه بــه صــورت غیرحضــوری و از طریــق ارســال فایــل 
صوتــی و مرحلــه نهایــی از طریــق تــالوت حضــوری در مراســم 
ــزار  ــاز برگ ــان ممت ــردم و قاری ــور م ــا حض ــابقه ب ــه مس اختتامی
کاشــان اســت. ــان ایــن مســابقه شهرســتان  می شــود، میزب

گردشگری

تهــران و اصفهــان بــه ســرعت راه را بــرای ورود بــه جــدول 10 
مقصــد برتــر مســافران عــرب و خاورمیانــه طــی می کننــد. بــه 
کــه یــک  ــام »ارحــال«  گــزارش یــک وب ســایت مســافرتی بــه ن
وب ســایت و اپلیکیشــین مســافرتی بــرای گردشــگری و مقاصــد 
از  کاربــران  بازدیــد  تعــداد  افزایــش  براســاس  اســت،  اســالمی 
کرده انــد  مقصدهــای ایرانــی در هفته هــای گذشــته  پیش بینــی 
کــه جایــگاه ایــران در جــدول 10 مقصــد برتر گردشــگران اســالمی 
صعــود  جــدول  نخســت  ردیف هــای  ســوی  بــه  ســرعت  بــه 
گوســت 2015 بیــش از یــک  کــه از ژانویــه تــا آ کنــد. ایــن ســایت 
آپ هــای  اســتارت  از  یکــی  داشــته،  کننــده  بازدیــد  میلیــون 
کــه درحــال حاضــر در برنامــه اســتارت آپ  گردشــگری اســت 
یافتــه  راه  برنامــه  ایــن  فینــال  مرحلــه  بــه   MassChallenge

اســت.
  عالقه هتلداران به ایران

کــه توافق هــای اخیــر ایــران  کــرده اســت  ایــن وب ســایت اعــالم 
کشــورهای غربــی احتمــاال عامــل اصلــی توجــه  بــا مقامــات 
ســایت های  وب  در  آن  محبوبیــت  و  ایــران  بــه  گردشــگران 
مســافرتی بــوده اســت. حتــی بخــش هتلــداری نیــز در ایــران 
گــروه هتلــداری  گرفتــه و  گــذاران قــرار  مــورد عالقــه ســرمایه 
ــدازه هتــل »ایبیــس« و »نووتــل« در  ــا راه ان ــور« ب ک فرانســوی »ا
نزدیکــی فــرودگاه بین المللــی امــام خمینــی، نخســتین برنــد 
هتلــداری بین المللــی اســت کــه پــس از گذشــته ســه دهــه دوری 

ــت. ــه اس ــران راه یافت ــه ای ب

 تهران و اصفهان، محبوب توریست ها
عرفــان احمــد، مدیــر عامــل شــرکت Irhal.com می گویــد: »شــهر 
کــه توســط یــک  تهــران تقریبــا یکــی از ده مقصــد برتــر اســت 
گردشــگر ســایت ارحــال درســال 2014 دیــده شــده؛ امــا  میلیــون 
درســال 2015 اصفهــان نیــز از نظــر محبوبیــت ســطح باالیــی از 
عالقــه و توجــه را درمیــان گردشــگران عرب داشــته که خواســتار 
گفتــه عرفــان احمــد بســیاری از  دیــدار از ایــران هســتند.« بــه 
گردشــگر مســلمان هــر ســال  کــه 10۸ میلیــون  مــردم نمی داننــد 

گردشــگری هزینــه  پــول در بخــش ســفر و  140 میلیــارد دالر 
گردشــگری مســلمانان  کــه نشــان می دهــد  کتــوری  می کننــد. فا
گــزارش  بــه ســرعت درجهــان در حــال رشــد اســت. طبــق همیــن 
دیــدار  پــی  در  مســلمان  مســافران  عقیــده عمومــی  برخــالف 
کننــدگان  کــم بازدیــد  کشــورهای اســالمی نیســتند. دســت  از 
کــه بیشــتر انتخــاب می شــوند  ســایت ارحــال از میــان 90 شــهر 
تنهــا 11 شــهر از 25 شــهر برتــر درکشــورهای اســالمی را انتخــاب 

می کننــد.

  مقصدهای تازه
را  تازه تــری  مقصدهــای  دارنــد  تمایــل  مســلمان  گردشــگران 
کــز خریــد و نیــز  گردشــگری و مرا کــه جاذبه هــای  کننــد  انتخــاب 
محیــط زیســت ســالم و فضــای امــن و تفریحــات خانوادگــی و 
ــال  ــوس درس ــات آمادئ ــق مطالع ــد. طب کن ــه  ــالل عرض ــذای ح غ
فــارس  خلیــج  عــرب  گردشــگران  کــه  پولــی  میانگیــن   2014
حــدود  می کننــد،  ج  خــر خــود  کشــور  از  ج  خــار ســفرهای  در 
گــزارش همیــن ســایت، لــس انجلــس  9.920 دالر اســت. طبــق 
گردشــگری بــرای مســافران مســلمان و  محبوب تریــن مقصــد 
کاربــران ســایت ارحــال اســت. ایــن ایالــت بــه دلیــل جاذبه هــای 
متنــوع چــون دیزنــی لنــد و نیــز ارایــه غــذا و تســهیالت گردشــگری 
حــالل و نیــز ارایــه پروازهــای مســتقیم آمریــکا بــه خاورمیانــه و 
توانســته  موفــق،  بازاریابــی  کمپین هــای  برگــزاری  همچنیــن 
گردشــگران مســلمان را تحــت تأثیــر قرار دهــد. این گــزارش یادآور 
شــده اســت ایــران درحالــی جایــگاه خــود را در جــدول گردشــگران 
گردشــگری یعنــی  کــه دیگــر مقصدهــای  مســلمان بــاال می بــرد 
گردشــگران  عمــان و اردن، همچنــان مقصــد محبــوب بــرای 
منطقــه خلیــج فارس، یعنی عربســتان ســعودی، امــارات، کویت 
و قطــر و عمــان وبحریــن باقــی مانــده اســت. دیگــر مقصدهــای 
محبــوب بــه طــور تقریبــی شــهرهای بحریــن، بیــروت، دوحــه 
گردشــگران مســلمان  کــه 5 مقصــد برتــر ایــن جــدول بــرای  اســت 
ــف  ــه ردی ــز درس ــس نی ــتامبول، پاری ــس، اس ــس آنجل ــد. ل بوده ان

ــد. ــرار دارن ــر و نخســتین از ایــن جــدول ق برت

اصفهان در جدول ۱۰ مقصد برتر مسلمانان

لبخند توریسم به نصف جهان

گردشــگری ترکیــه تحــت تاثیــر عملیــات تروریســتی  صنعــت 
کــه کشــور را تــکان داد، با ســقوط ســنگین 50 درصدی  اخیــر 
در رزرو جــا و بلیت هــای مســافرتی بــرای فصــل تابســتان 
گــزارش گاردیــن، ایــن کشــور تنها در  مواجــه شــده اســت. بــه 

هشــت ماه گذشــته شــاهد 6 حمله تروریســتی 
گذشــته  چ  کــه آخریــن آن 19 مــار مرگبــار بــوده 
گردشــگری  شــهر  مهم تریــن  اســتانبول،  در 
نفــر   5 مــرگ  بــه  کــه  داد  خ  ر کشــور  ایــن 
کــه یــک حملــه تروریســتی  انجامیــد؛ درحالــی 
پشــت ســر  آنــکارا  در  را  کشــته  بــا 37  دیگــر 
گذاشــته بــود. طبیعتــا ایــن وضعیــت امنیتــی 

گردشــگری ترکیــه اثــر مســتقیم داشــته اســت. درنتیجــه  بــر 
کــه  کاهــش شــدید داشــته؛ چــرا  آمــار رزرو جــا در هتل هــا  
گردشــگری  گردشــگران بــه دیگــر مقصدهــای  توجــه بیشــتر 
جلــب  نگرفتــه،  قــرار  تاثیرتروریســم  تحــت  کــه  مدیترانــه 
هواپیمایــی  و  تورگردانــی  موسســات  برخــی  اســت.  شــده 

کشــورها  تمرکــز خــود را بــر مقصدهــای مدیترانــه در دیگــر 
وضعیــت  مســئله  ایــن  داده انــد.  قــرار  اســپانیا  هماننــد 
ــر از آن  کــرده و حتــی بدت ــر  گردشــگری ترکیــه را بدت صنعــت 
ــی  کنون ــرایط  ــر ش گ ــه ا ک ــده  ــی ش گذاران ــرمایه  ــرار س ــبب ف س
ــی  ــد تمایل ــی تردی ــود، ب ــف نش ــه متوق در ترکی
کشــور  ایــن  در  گــذاری  ســرمایه  ادامــه  بــه 
بــرای  فشــار  همــه  ایــن  داشــت.  نخواهنــد 
روســیه،  تحریــم  بــا  پیش تــر  کــه  کشــوری 
گردشــگری  بازارهــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
خــود مواجــه شــده، دور از حــد انتظــار اســت. 
ژانویــه  مــاه  در  شــده  منتشــر  گــزارش  طبــق 
گردشــگری محلــی در ترکیــه پیــش بینــی  گذشــته مقامــات 
کــه ترکیــه پــس از تحریــم روســیه بیــش از 4.5  کــرده بودنــد 
ــد  گردشــگر روس خــود را از دســت بدهــد. ایــن رون میلیــون 
کاهــش پــس از ترورهــای اخیــر بــا  اثــر منفــی چشــمگیری بــر 

گردشــگری ترکیــه همــراه بــوده اســت.

گردشگری ترکیه؛ تشدید فشارها بر 
گردشگری ترکیه سقوط 50 درصدی 

مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 
محاســبه  خودســازی،  بــرای  فرصتــی  را  اعتــکاف  کاشــان، 
کاشــان گفــت: دانشــگاه   نفــس، توبــه و نیایــش دانســت و 
بــود.  خواهــد  معتکــف  دانشــجوی   350 میزبــان  امســال 

نهــاد  حجت االســالم علــی روحانــی، مســئول 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 
فروردیــن   15 یکشــنبه  شــامگاه  کاشــان، 
اعتــکاف  کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در 
بــا  انســان ها  تــا  می کنــد  فراهــم  را  شــرایطی 
توشــه معنــوی و اعتقــادی راســخ و ایمــان و 
امیــد بیشــتر، بــه زندگــی خــود ادامه دهنــد. وی 

در ادامــه افــزود: اعتــکاف ســبب می شــود تــا دانشــجویان خــود 
ــازند  ــاده س ــدا آم ــاد در راه خ ــر و جه ــای خط ــرای صحنه ه را ب
کننــد، خــود را در محضــر پــروردگار  همیشــه بــا یــاد خــدا تــالش 
بردارنــد.  گام  آخــرت  و  دنیــا  ســعادت  ســوی  بــه  و  ببیننــد 
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 

کاشــان، در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، بــا اشــاره بــه 
آمادگــی ایــن دانشــگاه بــرای پذیــرش 350 نفــر از دانشــجویان 
گفت: دانشــجویان دانشــگاه  در مراســم اعتکاف دانشــجویی 
کاشــان از 15 تــا 29 فرودیــن مــاه ســال جــاری می تواننــد بــا 
 nahad.kashanu.ac.ir ســایت  بــه  مراجعــه 
بــه صــورت اینترنتــی، بــرای حضــور در مراســم 
در  وی  کننــد.  نــام  ثبــت  اعتــکاف،  عبــادی 
ادامــه، برگــزاری محفــل انــس بــا قــرآن، یادبــود 
شــهدای مدافــع حــرم در شــب وفــات حضــرت 
حلقه هــای  داوود،  ام  اعمــال  زینــب)س(، 
جملــه  از  را  ســحری  مناجــات  و  معرفــت 
برنامه هــای پیش بینــی شــده در ایــن ایــام برشــمرد و عنــوان 
کــرد: درایــام اعتــکاف بســته های فرهنگــی بــه دانشــجویان 
ــا، مراســم اعتــکاف  ــزارش ایکن گ ــه  معتکــف اهــدا می شــود. ب
کشــور، در روزهــای 2 تــا 4  دانشــجویی همزمــان در سراســر 

برگــزار می شــود. مــاه  اردیبهشــت 

7معارف و گردشگری سه شنبـــــه  17 فروردین ماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 122سقوط 50 درصدی گردشگری ترکیه ســـــال دوم       ݡسݒ

کاشان برگزار می شود به میزبانی دانشگاه 

کاشان مراسم اعتکاف دانشجویی در 

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  ونده:9309980353200121  پر شماره  ابالغیه:9410100353207163  شماره 
یخ تنظیم :1394/12/13 در خصوص تجدید نظر خواهی آقای مهدی  شعبه : 930495 تار
ینلی و مصطفی منتظری – علی اصغر لطف الهی – خانم فاطمه  زانه بطرفیت محمد جواد ز فر
ایمانی – محمد حجازی نسبت به دادنامه شماره9409970353200393 صادره از این شعبه 
د.  میشو ابالغ  شما  به  خواهی  نظر  تجدید  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به   ،
مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
اعالم  دادگاه  این  به   ، یه  اخطار ویت  ر از  پس  وز  ر ده  ظرف  ید  دار پاسخی  چنانچه  مدنی 
ونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پر

شماره : 45/م الف دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو اصفهان
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980350501262شماره  ونده:  پر 9510100350500004شماره  ابالغیه:  شماره 
د البهشتی و محمد  یخ تنظیم: 1395/01/07 خواهان / شاکی سید مسعو شعبه: 941392تار
ومند  بر ساالر  رضا  محمد  و  حدادزاده  یال  ژ متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  هدایت 
موقت  دستور  خواسته  به  حدادزاده  محمد  و  حدادزاده  ویا  ر و  آهنچیان  السادات  افتخار  و 
دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  است(  مالی  اجراییه  )موضوع  اجرائیه  ابطال  و 
دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
 – – خ شهید نیکبخت  باال  واقع در اصفهان خ چهارباغ  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
کالسه   به  و  ارجاع   105 شماره  اتاق  یک  طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
9409980350501262ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/30 و ساعت 08:30تعیین 
به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  خواندگان  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده 
امور مدنی و دستور  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  تجویز ماده 73 قانون 
د تا خوانده / متهم  پس  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره:  یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در
یم  125/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مر

محمدی
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980361701210شماره  ونده:  پر 9410100361712119شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/25 خواهان / شاکی مهران رهائی منش دادخواستی  شعبه: 941324تار
و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  موسوی  علیرضا  سید  متهم   / خوانده  طرفیت  به 
مطالبه  و  دادرسی  ینه  هز پرداخت  از  اعسار  و  خواسته  وتامین  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
وجه بابت... و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو
اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان 
وقت  که  گردیده  9409980361701210ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق    2 طبقه   –
دن  رسیدگی آن 1395/02/19 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 117/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه  وقت مقر

28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

ونده: 9409980351000955شماره بایگانی شعبه:  شماره ابالغیه: 9510100351000105شماره پر
طرفیت  به  دادخواستی  زارع  حسن  شاکی   / خواهان   1395/01/08 تنظیم:  یخ  941067تار
خوانده / متهم رضا صناعی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت 

ده که جهت  دادرسی دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه دوم  اتاق شماره 
212 ارجاع و به کالسه  9409980351000955ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/11 
دن خوانده / متهم و درخواست  و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
د تا  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  106/م  گردد.شماره:  حاضر 

وجنی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بر
آگهی ابالغ

بایگانی  9409980351000805شماره  ونده:  پر 9510100351000182شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/01/09 خواهان / شاکی ذبیح اله امیر حاجیلو دادخواستی  شعبه: 940908تار
وجنی و علیرضا آقابابایی به خواسته مطالبه  یان بر به طرفیت خوانده / متهم گلنوش صفر
اجرای  قانون   147 و   146 مواد  )موضوع  اجرایی  عملیات  به  اعتراض  و  دادرسی  خسارت 
جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مدنی(  احکام 
رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 
212 ارجاع و به کالسه  9409980351000805ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/26 
دن خوانده / متهم و درخواست  و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
د تا  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  105/م  گردد.شماره:  حاضر 

وجنی شهرستان اصفهان – اطهری بر
آگهی ابالغ

بایگانی  9409980351000676شماره  ونده:  پر 9510100351000078شماره  ابالغیه:  شماره 
بوزانی  صادقی  سعید  شاکی   / خواهان   1395/01/08 تنظیم:  یخ  940756تار شعبه: 
رگانی  یزی و شرکت مهندسی باز دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی رضا صفائی ر
بهین فن آور جوان سپاهان به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
ینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هز
ده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  شهرستان اصفهان نمو
– ساختمان دادگستری کل  – خ شهید نیکبخت  اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
9409980351000676ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   212 شماره  اتاق   2 طبقه   – اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/25 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین  المکان بو
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 104/م الف منشی دادگاه حقوقی  و در وقت مقر

وجنی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بر
گهی ابالغ آ

ونده: 9209980351001130شماره بایگانی شعبه:  شماره ابالغیه: 9410100351012000شماره پر
طرفیت  به  دادخواستی  صراف  آذر  شاکی   / خواهان   1394/12/25 تنظیم:  یخ  921223تار
خوانده / متهم متین گلچین جلفایی به خواسته مطالبه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  شهرستان اصفهان نمو
– ساختمان دادگستری کل  – خ شهید نیکبخت  اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
9209980351001130ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   212 شماره  اتاق   2 طبقه   – اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/16 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول 

دن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین  المکان بو
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 103/م الف منشی دادگاه حقوقی  و در وقت مقر

وجنی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اطهری بر
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409986825301065شماره  ونده:  پر 9410106825311060شماره  ابالغیه:  شماره 
دادخواستی  ایوز   علی  شاکی   / خواهان   1394/12/27 تنظیم:  یخ  تار  941185 شعبه: 
مطالبه  خواسته  به  بینی   مار امیری  فرشاد  و  پور  سیفی  مجید  متهم   / خوانده  طرفیت  به 
های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
که  گردیده  9409986825301065ثبت  کالسه   به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:30تعیین  ساعت  و   1395/03/10 آن  رسیدگی  وقت 
دن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 131/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی  وقت مقر

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409986825300811شماره  ونده:  پر 9410106825311025شماره  ابالغیه:  شماره 
امید  ینی  افر کار  صندوق  شاکی   / خواهان   1394/12/27 تنظیم:  یخ  تار  940907 شعبه: 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شهبازی  عبدالصمد  نمایندگی  به  رضا(  امام  مهر  )صندوق 
یمانی به خواسته مطالبه خسارت  / متهم سید جعفر واعظی و مجید اقا امینیها و سید اکبر نر
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه   و  تادیه  تاخیر 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
که  گردیده  9409986825300811ثبت  کالسه   به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
وقت رسیدگی آن 1395/03/09 و ساعت 09:45تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
دن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 130/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی  وقت مقر

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409986825301038شماره  ونده:  پر 9410106825311003شماره  ابالغیه:  شماره 
دادخواستی  صالحی   ستار  شاکی   / خواهان   1394/12/27 تنظیم:  یخ  941150تار شعبه: 
به  حکیم   یاسمین  و  حکیم  سمیره  و  رجبی  نگار  و  فرجی  بهمن  متهم   / خوانده  طرفیت  به 
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار 
ده  ینه دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو از پرداخت هز
که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به 
ساعت  و   1395/03/08 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409986825301038ثبت  کالسه  
دن خوانده / متهم  و درخواست خواهان  09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
تا خوانده  د  آگهی می شو کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور 
/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو

حاضر گردد.شماره: 129/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی

گهی ابالغ آ
9409986825301331شماره  ونده:  پر 9410106825311062شماره  ابالغیه:  شماره 
زاده  باقر غالمرضا  شاکی   / خواهان   1394/12/27 تنظیم:  یخ  941486تار شعبه:  بایگانی 
خواسته  به  مرادبیگی  اله  بیع  ر و  براق  تنگ  شرکت  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
ر و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت بابت خواب  مطالبه وجه بابت کارکرد بلدوز
ونده 940502 تقدیم دادگاه  ر و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و وارد ثالث در پر دستگاه بلدوز
دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
باال – خ شهید نیکبخت –  واقع در اصفهان خ چهارباغ  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
9409986825301331ثبت  کالسه   به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/10 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین  المکان بو
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
دادگاه  دفتر  مدیر  الف  128/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و 

حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی
اجرائیه

شماره   9309986825300169 ونده:  پر شماره   9410426825300389 اجرائیه:  شماره 
نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   1394/12/24 تنظیم:  یخ  930169تار  : شعبه  بایگانی 
یزی نام پدر: قاسم نشانی: شهرستان اصفهان – خ  :حسینعلی نام خانوادگی: جعفری گر
مشخصات   2 واحد   – آفتاب  مجتمع   – زاده  معمار ش  ک  الرسول  مسجد  راه  چهار وین  پر
پدر: محمد علی  نشانی:  نام  الماسی   : نام خانوادگی  امیر علی   نام:   1 محکوم علیه ردیف 
مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  آزاد  دانشگاه  شهرضا 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409976825300404 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به 
با  بابت اصل خواسته  یال  ر هزار  د  نو و  و دویست  میلیون  و  مبلغ شصت و شش  پرداخت 
تا زمان  یخ چک  تار از  بر مبنای نرخ تورم  زش واقعی چک  ار و  نضمام خسارت تاخیر تادیه 
یق  وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طر
رات  مقر وفق  دادرسی  خسارات  کلیه  پرداخت  و  گردید  خواهد  وصول  مدنی  احکام  اجرای 
نیز بر عهده محکوم علیه  یال بابت حق االجرا  له پرداخت مبلغ 3314500 ر در حق محکوم 
وز مفاد آنرا بموقع  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر می باشد. محکوم علیه مکلف است از تار
اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
د را  . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار  وز کلیه اموال خو قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به  و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده  حکم ، حبس تعز
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی  با انگیزه فرار  هر نحو 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو  نباشد موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت  مجازات می شو
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم  وز ارائه شو اموال پس از مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو له یا تو
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 132/ م الف  مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه 31 
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حتما بخوانید!
گوشی های همراه با بدن ما ...

-« حدیث روز  »-
قال علی علیه  السالم:

فضــاى هــر ظرفــی در اثــر محتــواى خــود تنگ تــر می شــود، مگــر ظــرف دانــش كــه 
بــا تحصیــل علــوم، فضــاى آن بازتــر می گــردد.

 نهج البالغه،ص505
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

گردو بخوریم؟  چرا باید هر روز 
گــردو؛ صبحانــه ای ســاده، امــا مقــوی  نــان، پنیــر و 
بــرای  گزینــه ای مناســب  کــه می توانــد  و محبــوب 

شــروع یــک روز باشــد.
و  لذیــذ  وعــده ای  بــه  را  ســاده  ترکیــب  ایــن  آنچــه 
گــردو اســت؛  در عیــن حــال مفیــد تبدیــل می کنــد 
کــه می توانــد ســپر  مغــزی بــا خــواص شــگفت انگیز 
باشــد.  بیماری هــا  از  بســیاری  برابــر  در  محافظــی 
ــی  ــا بخش ــی تنه ــکالت قلب ــون و مش ــد خ ــت، قن دیاب

از فوایــد ایــن مغــز لذیــذ اســت.
ــا خــواص ایــن مغــز  بــرای اینکــه آشــنایی بیشــتری ب
دســت  از  را  گــزارش  ادامــه  خوانــدن  کنیــد،  پیــدا 
کــه شــما را بــا ویژگی هــای پنهــان  ندهیــد؛ مطالبــی 

کنــد. گــردو آشــنا مــی 
کنترل وزن   کمک به 

ــای  ــود ج ــر درون خ ــی فیب ــل توجه ــر قاب ــردو مقادی گ
داده اســت و همیــن مســئله موجــب می شــود پــس 
احســاس  بــرای مدت زمــان طوالنــی  آن  از مصــرف 
ــری یکــی دیگــر از  کال گرچــه  ســیری داشــته باشــید. ا
ترکیبــات درون ایــن مغــز اســت، ولــی مصــرف روزانــه 

آن راهــی مناســب بــرای مدیریــت وزن اســت.
کمک به خوابی بهتر   

غذایــی  مــواد  کــه  نــدارد  وجــود  شــکی  هیــچ 
ایفــا می کننــد.  مــا  کیفیــت خــواب  نقشــی مهــم در 
کــه  گردوســت  تریپتوفــان، یکــی از ترکیبــات درون 
کیفیــت و افزایــش میــزان  بــه داشــتن خوابــی آرام، بــا 
کمــک می کنــد. عــالوه بــر ایــن  ســروتونین در بــدن 
گردوهــا یــک منبــع طبیعــی بــرای تأمیــن مالتونیــن 
کــه مســئولیت تنظیــم خــواب را در بدنبــه  هســتند 

دارد. عهــده 
  جلوگیری از ریزش مو

زنــان  روزهــای  ایــن  مشــکالت  رایج تریــن  از  یکــی 
حــد  تــا  کــه  مشــکلی  اســت؛  مــو  ریــزش  مــردان  و 
مناســب  غذایــی  رژیــم  یــک  رعایــت  بــا  زیــادی 
گــردو نیــز بــه دلیــل  کــرد.  می تــوان از آن جلوگیــری 
اســت  کی هایــی  خورا از  یکــی   B7 ویتامیــن  وجــود 
کمــک  مــو  بهتــر  و  بیشــتر  رشــد  و  تقویــت  بــه   کــه 

می کند.
ُکند ساختن نشانه های پیری   

دور  چرو ك  هــای  و  پوســت  شــدن  پیــر  نگــران  گــر  ا
را فرامــوش  گــردو  روز  چشــم هســتید، مصــرف هــر 
کســیدان  ــه دلیــل وجــود آنتــی ا کــه ب نکنیــد؛ مغــزی 
می شــود.  جــدی  پوســتی  آســیب های  بــروز  مانــع 
موجــب  مغــز  ایــن  در  موجــود   3 امــگا  همچنیــن، 

می شــود. پوســت  لطافــت  و  رطوبــت  حفــظ 
کاهش دهنده استرس   آرام بخش و 

فیبــر از  سرشــار  منبعــی  گــردو  کــه  آنجایــی   از 
نشــده  اشــباع  چــرب  اســیدهای  و  کســیدان  آنتی ا
ــد.  ــترس می کن ــش اس کاه ــه  ــایانی ب ــک ش کم ــت  اس
کاهــش  گــردو در  بنــا بــر یافته هــای موجــود، تأثیــر 
ــترس  ــن اس ــن رفت ــی در از بی ــش مهم ــون نق ــار خ فش

ایفــا می کنــد. و اضطــراب 

کلیه ها مهم ترین قاتل 
گفــت:  کلیــه و مجــاری ادرار  یــک فــوق تخصــص 
علــل  شــایع ترین  جملــه  از  خــون،  فشــار  و  دیابــت 
روش  تغییــر  و  مــی رود  شــمار  بــه  کلیــه  تخریــب 
یادگیــری  همچنیــن  تغذیــه،  و  زندگــی  ســبک  در 
حفــظ  در  غذایــی  مــواد  صحیــح  مصــرف  فرهنــگ 

اســت. موثــر  بســیار  کلیه هــا  ســالمت 
کیمیــای وطــن بــه نقــل از جــام جــم ســرا   گــزارش   بــه 
دکتــر امیــر ایجــادی بــا اشــاره بــه اینکــه بیماری هــای 
گــروه بــزرگ تقســیم می شــود، افــزود:  کلیــوی بــه دو 
کلیــه، باعــث مــی شــود ایــن  بیمــاری هــای نســج 
عضــو بــدن وظایــف ذاتــی خــود را انجــام ندهــد و 

ــود.  ــف آن ش ــه تضعی ــر ب منج
برخــی عوامــل نیــز ماننــد تومورهــا، ضایعــات و ســنگ 

کنــد. کلیه هــا اختــالل ایجــاد مــی  کار  در 
گــروه  شــد:  یــادآور  کلیــه  تخصــص  فــوق  ایــن 
جراحــی  هــای  روش  بــا  کلیــه  بیماری هــای  دوم 
بــه  نیــاز  اول  گــروه  واقــع  در  اســت.  رفــع  قابــل 
کــه  دوم  گــروه  امــا  دارد،  درمانــی  ویــژه  اقدامــات 
ــرار ــه ق ــورد توج ــد م ــت، بای ــر اس ــایع ت ــا ش ــور م کش  در 

گیرد.  
بــه  نفــر  یــک  نفــر،  چهــار  هــر  از  داشــت:  ابــراز  وی 
کــه  بیمــاری فشــار خــون مبتــال مــی شــود؛ در حالــی 
ممکــن اســت فــرد از بیمــاری خــود اطــالع نداشــته 

باشــد.
کــرد: فشــار خــون یکــی از علــل  ایجــادی خاطرنشــان 
کلیــه بــوده و در عیــن حــال از عوامــل  مهــم نارســایی 
افزایــش فشــار خــون نمــک نیــز بــه حســاب مــی آیــد. 
کشــور مــا خیلــی  از طرفــی ســرانه مصــرف نمــک در 

زیــاد اســت.
مصــرف  ســرانه  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  وی 
کــرد:  کیــد  تا باالســت،  بســیار  ایــران  در  نمــک 
نیــز  شــکر  مصــرف  نمــک،  مصــرف  بــر  عــالوه 
اثــر نمــک  بــر  باالســت و طبــق آمارهــا مــرگ و میــر 
اســت.  زیادتــر  هروئیــن  مخــدر  مــاده  از  کشــور  در 
حســاس ع  موضــو ایــن  بــه  نســبت  بایــد   بنابرایــن 

 بود.
کشــور  ایجــادی اظهــار داشــت: ۵۰ درصــد افــراد در 
کــه  شــده  مشــخص  البتــه  دارنــد.  وزن  افزایــش 
کنــد  چربــی بافتــی فعــال اســت و مــوادی ترشــح مــی 
کــه باعــث افزایــش فشــار خــون مــی شــود و در نهایــت 
منجــر بــه مقاومــت بــه دیابــت و انســولین خواهــد 

شــد.
کلیــه تغییــر  گفتــه ایــن متخصــص بیمــاری هــای  بــه 
اســت. موثــر  بســیار  کلیــه  حفــظ  در  زندگــی  روش 
ــد فرهنــگ مصــرف را تغییــر دهیــم. ــا بای بنابرایــن م

سالمت

 مرگ مشکوک دو مرد متاهل
 در استخر خانگی

روز  در  خانوادگــی  اســتخر  در  متاهــل  مــرد  دو  مــرگ 
ــر معمــای  گاهــان جنایــی را در براب کارآ اول فروردیــن، 
جدیــدی قــرار داد.اول فروردیــن امســال، زن جوانــی 
شــدن  غــرق  از  نشــانی  آتــش  بــا  تمــاس  در  هراســان 
همســر و دوســت او در اســتخر خانــه خبــر داد. بالفاصلــه 
مامــوران ایســتگاه 2۰۵ آتــش نشــانی بــه محــل حادثــه 
آتــش  حضــور  بــا  شــدند.  اعــزام  نیــاوران  خیابــان  در 
نشــانان مشــخص شــد دو مــرد 2۵ و 28 ســاله بــه نــام 
هــای میــالد و رضــا در اســتخر خانــه بــه عمــق 1.۵ غــرق 
شــدند.با توجــه بــه مشــکوک بــودن غــرق شــدن دو مرد 
جــوان موضــوع بــه کالنتــری 123 نیــاوران اعــالم شــد.با 
حضــور مامــوران مشــخص شــد دو مــرد جــوان دارای 
همســر و فرزنــد هســتند و در زمــان غــرق شــدن آن هــا در 
اســتخر خانگی، همسرانشــان در خانه حضور داشــتند. 
بــا مشــخص شــدن ایــن موضــوع و مــرگ مشــکوک  دو 
مــرد جــوان، موضــوع بــه ســجاد منافــی آذر، بازپــرس 
ویــژه قتــل تهــران اعــالم شــد.با حضــور تیــم جنایــی 
در محــل مشــخص شــد یکــی از غــرق شــده هــا توســط 
ج شــده و آتــش نشــانان  ســرایدار از اســتخر خانــه خــار
کشــیدند.در ادامــه،  نیــز دومیــن جنــازه را از آب بیــرون 
همســر مــرد 2۵ ســاله بــه نــام میــالد در بازجویــی هــا بــا 
اظهــارات ضــد و نقیــض مدعــی شــد مشــغول آوردن 
کــه ایــن اتفــاق افتــاد. در آن  حولــه بــرای همســرم بــودم 
کــردن  لحظــه، مونــا همســر رضــا نیــز مشــغول خشــک 

گوشــی تلفــن همســرش بــود.
بــا اظهــارات ضــد و نقیــض همســران دو مــرد جــوان 
مــرگ  اصلــی  علــت  شــدن  مشــخص  بــرای  اجســاد 
در  پرونــده  ایــن  شــد.  منتقــل  قانونــی  پزشــکی  بــه 
 شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایــی در حــال رســیدگی 

است.

تلگرام، جان یک زن را گرفت 
و شوهرش را به زندان انداخت

07:45 صبــح روز  27 اســفند مــاه جســد زنــی در خانــه اش 
واقــع در  در خیابــان هفــت چنــار و خیابــان شــهید حاتمــی 
پیــدا شــد و بــا حضــور تیــم بررســی صحنــه جــرم اداره دهــم و 
گاهــی تهــران و انجام بررســی های  تشــخیص هویــت پلیــس آ
کــه  کــه قربانــی مریــم  35 ســاله  اســت  اولیــه مشــخص شــد 
گرفتــه؛  مــورد اصابــت چنــد ضربــه چاقــو از ناحیــه دســت قــرار 
امــا علــت اصلــی مــرگ وی، خفگــی ناشــی از انســداد شــریان 
گــردن بــوده اســت.خیلی زود بــا  اصلــی تنفســی  و فشــار بــر  
 دســتور بازپــرس شــعبه هفتــم دادســرای ناحیــه 27 تهــران

گاهــی  پرونــده بــرای رســیدگی در اختیــار اداره دهــم پلیــس آ
ــا  ــه ب ک ــت   ــی جنای ــاله  پســر قربان ــدی 22 س ــت. مه گرف ــرار  ق
حضــور در خانــه، بــا جســد مــادرش روبــه رو شــده و موضــوع را 
گاهــان گفــت  بــه پلیــس خبــر داده بــود، در اظهاراتــش بــه کارآ
گذشــته  مــادرم از مــن خواســت تــا بــه خانــه خواهــرم  : » شــب 
بــه صــورت خصوصــی دربــاره  بتواننــد  پــدرم  و  او  تــا  بــروم 
ــه  کننــد و مــن نیــز آن شــب ب بعضــی اختالفاتشــان صحبــت 
گوشــی  خانــه خواهــرم رفتــم؛ حــدود ســاعت 6 صبــح پــدرم بــا 
ــا  ــته ب گذش ــب  ــه ش ک ــت  گف ــت و  گرف ــاس  ــم تم ــن همراه تلف
مــادرم درگیــر شــده و بــه ایــن بهانــه از مــن خواســت تــا بــه 
مــادرم ســری بزنــم و مــن وقتــی  وارد خانــه شــدم بــا جســد 
بــه دور  کــه رشــته ای طنــاب شــکل  مــادرم روبــه رو شــدم 
کــف اتــاق افتــاده بــود. بــا توجــه  گردنــش قــرار داشــت و در 
گاهــان قصــد تحقیــق از شــوهر  کارآ بــه ادعاهــای پــدر مریــم ، 
ــه  کــه وی از خان ــد  کردن ایــن زن  را داشــتند؛ امــا اطــالع پیــدا 
اش متــواری شــده و بــا توجــه بــه شــواهد و دالیــل بــه دســت 
 آمــده مبنــی بــر ارتــکاب جنایــت توســط ســیاوش  40 ســاله

گاهان قرار گرفت . کارآ کار  دستگیری وی در دستور 
ســاعت 13  ظهــر 15 فروردیــن مــاه،  ســیاوش  بــا حضــور در 
گاهــان  کارآ بــه  را  خــود  تهــران  گاهــی  آ پلیــس  دهــم  اداره 
تســلیم و در همــان اظهــارات اولیــه عنوان داشــت کــه ارتکاب 
گرفتــه  جنایــت توســط وی و در یــک نــزاع خانوادگــی صــورت 
اســت. ســیاوش در خصوص انگیزه جنایت و قتل همســرش 
گفــت : »مریــم از چنــدی پیــش و از طریــق  گاهــان  کارآ بــه 
گــروه عضویــت داشــت و  شــبکه هــای مجــازی در چندیــن 
گونــه ارتباطــات مشــکل  کــه مــن بــا ایــن  ایــن در حالــی اســت 
ــته  ــف آن بــودم؛ بــه همیــن علــت از او خواس ــتم و مخال داش
ــا ایــن  ج شــود؛ امــا ب گــروه هــا خــار کــه از ایــن شــبکه و  بــودم 
وجــود، او همچنــان بــه ارتباطــات تلگرامــی خــود ادامــه مــی 
داد و همیــن موضــوع، زمینــه اصلــی آغــاز درگیری هــای مــن با 
همســرم شــده بــود ؛ حتــی در یــک مقطــع زمانی نیز از همســرم 
ایــن  بــا  او  امــا  نــرود؛  کارش  محــل  بــه  دیگــر  تــا  خواســتم 
کــرد و اصــرار داشــت تــا همچنــان بــه  موضــوع نیــز مخالفــت 
ســرکار بــرود. تمامــی ایــن علــت هــا باعــث شــده بــود تــا فاصلــه 
کنــد و دایمــا  عاطفــی مــن و همســرم از یکدیگــر افزایــش پیــدا 
بــا یکدیگــر درگیــری و نــزاع داشــته باشــیم.« وی در خصــوص 
گاهــان گفــت : »شــب جنایــت، همســرم  کارآ شــب جنایــت بــه 
از پســرمان خواســته بــود تــا خانــه نباشــد تــا بتوانیم بــا یکدیگر 
بــا هــم  ابتــدا  ؛  کنیــم  در خصــوص اختالفاتمــان صحبــت 
کردیــم، امــا پــس از دقایقــی صحبــت هــا بــه  صحبــت مــی 
ــزاع و درگیــری لفظــی تبدیــل شــد؛ حــدود ســاعت 3بامــداد  ن
کــه مــن بــا ریختــن ده هــا قــرص در داخــل آب از همســرم  بــود 
کــرد؛  کار خــودداری  خواســتم تــا او آن را بنوشــد؛ امــا او از ایــن 
کــه بســیار عصبانــی شــده بــودم، رشــته ای را بــه  در حالــی 
کــه ... ؛ صبــح  گردنــش انداختــم و آنقــدر نگــه داشــتم  دور 
گرفتــه و بــه  کــه بــا پســرم مهــدی تمــاس  روز جنایــت بــود 
ج  کــه بــه خانــه بیایــد و بعــد از آن ، از تهــران خــار گفتــم  او 
شــدم . طــی ایــن مــدت در شــهرهای مختلــف مــی چرخیــدم 
کنــم .  گرفتــم خــودم را بــه پلیــس تســلیم  تــا اینکــه تصمیــم 
گاه آریــا حاجــی زاده، معــاون مبــارزه بــا جرایــم  کارآ ســرهنگ 
گفــت:  گاهــی تهــران، بــا اعــالم ایــن خبــر  جنایــی پلیــس آ
» بــا توجــه بــه اعتــراف صریــح متهــم بــه ارتــکاب جنایــت  
پرونــده  محتــرم  بازپــرس  ســوی  از  موقــت  بازداشــت   قــرار 

صادر شده است.« 

حوادث

محمــد ســتار پــس از انفجــار یــک دســتگاه گوشــی ال جــی 
ــکایت از  ــه ش ــدام ب ــلوارش، اق ــب ش Optimus F6 در جی
کــره ای در دادگاه فــدرال بروکلیــن آمریــکا  کمپانــی  ایــن 

کــرده اســت.
ایــن انفجــار باعــث ایجــاد ســوختگی های درجــه دو و 
ســه بــر روی دســت و پــای ســمت راســت ایــن فــرد شــده 
کــه بــر روی قســمتی  اســت و ســوختگی بــه حــدی اســت 
ترمیمــی و پیونــد  بایــد عمــل جراحــی  از پوســت وی، 
پوســت انجــام شــود. او بــه همیــن دلیــل نزدیــک بــه یــک 
کــه یــک  کار خــود  کــه نمی توانــد در محــل  مــاه اســت 
ــود! ــر ش ــت، حاض ــن اس ــذاری در منته گ ــرمایه  ــک س بان

محمــد ســتار می گویــد: بــا اینکــه تــازه ال جــی آپتیمــوس 
آن   انفجــار  و  گرفتــن  آتــش  امــا  کــرده،  تهیــه  را   F6

اســت.  باورنکردنــی 
گوشــی  کــه ایــن  چ می گویــد  گلدهیــر وکیــل وی، الورنــس 
گهــان  وقتــی در جیــب او بــوده اســت، پــس از نشســتن نا

منفجــر می شــود. 
گوشــی در تاریــخ 11 ســپتامبر  کــه ایــن  الزم بــه ذکــر اســت 

ســال 2۰13 در ایــاالت متحــده رونمایــی شــد.
ــز  ــه مرک ــه ب ــتار بالفاصل ــی، س گهان ــار نا ــن انفج ــس از ای پ
درمانــی کورنــل ویــل منتقــل شــده و در بخــش ســوختگی 

بســتری می گــردد.
کمپانــی ال جــی بــه ایــن  کنــش مســئوالن  بایــد دیــد وا

رویــداد چــه خواهــد بــود.

 F6 گوشی ال جی انفجار 
در جیب شلوار یک مرد!

تــا نــام شاســی بلندها و حکمرانــان بــازار جهانــی در ایــن 
کالس تولیــدی بــه میــان مــی آیــد، احتمــاال ذهــن مخاطــب 
ولــوو  ک،  کادیــال پورشــه،  ماننــد  برندهایــی  ســمت  بــه 
لینکلــن و حتــی اســتون مارتیــن متوجــه مــی شــود. امــا اخیرا 
کــه معــادالت  خودرویــی توســط برنــد اســپایکر معرفــی شــده 
قــدرت در حــوزه شاســی بلندهای ســوپر لوکــس را بــر هــم 

مــی زنــد.
اســپایکر کمپانــی هلنــدی، تولیدکننــده خودروهــای خــاص 
کمیــاب  کــه در محصــوالت خــود از انــواع آلیاژهــای  اســت 
مــی  اســتفاده  هوانــوردی  صنعــت  بــا  مرتبــط  قطعــات  و 
کنــد. طراحــی خــاص و بســیار خالقانــه ظاهــر و فضــای 
داخــل تولیــدات اســپایکر، هــر بیننــده ای را مجــذوب خــود 
می کنــد. هــر چنــد بــه علــت قیمــت بــاالی محصــوالت و 
کــم خــط تولیــد از منظــر مالــی، ایــن برنــد در مســیر  تنــوع 
کارشناســان در محاســبات  ســوددهی قــرار نــدارد و حتــی 
ــاره  ــز اش ــودرو نی ــت خ ــپایکر در صنع کار اس ــان  ــه پای ــود ب خ
ح تولیــد اس یــو وی مربــوط بــه این  کــرده انــد، امــا اخیــرا طــر
برنــد تاییــد شــده و قــرار اســت نمونــه ای از آن در نمایشــگاه 
گذاشــته  بیــن المللــی خــودروی لــس آنجلــس بــه نمایــش 
ــده  ح تولیدکنن ــر ــای مط ــی ه کمپان ــی از  ــاال یک ــود. احتم ش
خــودرو در اروپــا مســئولیت تامیــن موتــور ایــن اس یــو وی را 
برعهــده خواهــد داشــت.ویکتور مولــر، شــخص شــماره یــک 
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــود ب ــخنان خ ــی از س ــی در بخش کمپان
کــه نســخه الکتریکــی ایــن اس یــو وی نیــز مدتــی  کنــد  مــی 

کوتــاه پــس از تولیــد نســخه اصلــی ارایــه خواهــد شــد.

لوکس ترین شاسی بلند جهان

ــر  حجت االســالم احمــد مــروی، معــاون ارتباطــات حــوزه ای دفت
ــی زندگــی  ــاره تأمیــن مال مقــام معظــم رهبــری در ســال 87، درب
ــا یعنــی آنقــدر  رهبــر انقــالب می گویــد: اداره  زندگــی ایشــان عمدت
کــه تــا حــدی دقیــق اســت،  بیشــتر از نذوراتــی  کــه مــن اطــالع دارم 

کــه مــردم دربــاره حضــرت آقــا انجــام می دهنــد. اســت 
کیمیــای وطــن، قطعــا افــکار عمومــی همیشــه بــه  گــزارش  بــه 
کــه درآمــد رهبــران سیاســی معنوی چگونــه تأمیــن  ایــن مســئله 
کــرد و رهبــر انقــالب نیــز از ایــن قاعــده  می شــود، فکــر خواهنــد 

مســتثنی نیســت.
 حجت االســالم احمــد مــروی، معــاون ارتباطــات حــوزه ای دفتــر 
ــی زندگــی  ــاره تأمیــن مال مقــام معظــم رهبــری در ســال 87، درب
ــا یعنــی آنقــدر  رهبــر انقــالب می گویــد: اداره  زندگــی ایشــان عمدت
کــه تــا حــدی دقیــق اســت،  بیشــتر از نذوراتــی  کــه مــن اطــالع دارم 
ــاره حضــرت آقــا انجــام می دهنــد. نــذورات  کــه مــردم درب اســت 
خیلــی  علیــه(  تعالــی  )رضــوان اهلل  هــم  امــام  بــرای  می آیــد. 

نــذورات می رفــت. بــرای حضــرت آقــا هــم نــذورات زیــاد می آیــد 
کــه آقــا، زندگی شــان عمدتــا از  کــه نــذر شــخصی آقــا می کننــد 
همیــن نــذورات اداره می شــود و از بیت المــال و از دفتــر اســتفاده 
نمی کننــد.  اســتفاده  هیــچ  اصــال  کــه  وجوهــات  از  نمی کننــد. 

ــت. ــذورات اس ــن ن ــا همی عمدت
 همچنیــن محمدحســین صفارهرنــدی، وزیــر اســبق فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی، دربــاره چگونگــی مایحتــاج رهبــری در خاطره ای 
گفتــه  می گویــد: رهبــر انقــالب، اوایــل ســال 7۰ بــه آقــای هاشــمی 
گرانی هــا  کــه زندگــی مــردم دارد خیلــی ســخت می شــود و  بودنــد 
سیاســت هایی  ادامــه  بــا  مــن  اســت.  بریــده  را  مــردم  طاقــت 
کــه منجــر بــه فقیرتــر شــدن مــردم می شــود، موافــق نیســتم. 
یارانه هــا دنبــال  قالــب حــذف  را در  )آن موقــع سیاســت هایی 

می کردنــد( رهبــر انقــالب فرمودنــد: مــن مخالفــم.
گفتــه بودنــد: یــک عــده ای می آینــد جوســازی   آقــای هاشــمی 
می کننــد و بــه شــما می گوینــد. شــما قبــول نکنیــد. این طورهــا 

ــت. ــوب اس ــردم خ ــع م ــت. وض نیس
کــه می گویــم از اینجاســت   رهبــر انقــالب مــی گوینــد: ایــن چیــزی 
یافته هــای  و  می رونــد  خریــد  بــرای  خــودم  خانــواده  کــه 
خبــر  مــا  بــرای  کســی  کــه  نیســت  این طــور  اســت؛  خودمــان 
آورده باشــد. فرزنــد مــن و خانــواده مــن خودشــان می رونــد و 
می خرنــد  ماســت  می خرنــد.  نــان  می کننــد.  خریــد  خودشــان 
کــه قیمــت امــروز نســبت بــه دیــروز عوض شــده   و می فهمنــد 

است.
کــه ســال تــا ســال قیمــت و   برخــی از آقایــان مســئول هســتند 
تــو هیــچ  بــرای اینکــه هیچ وقــت،  خ هــا دستشــان نیســت،  نر
مــردم  عمــوم  زندگــی  در  و  اســت  نشــده  پیدایشــان  مغــازه ای 
نیســتند و معلــوم اســت کــه بــا ایــن وضــع خبــردار نیســتند. بعضی 
کــه  وقت هــا برخــی خبرنگارهــای زرنــگ رســانه ای هــم هســتند 
گاهــی اوقــات ســؤال می کننــد کــه فــالن چیــز االن چه قیمتــی دارد 

نمی داند./میــزان هیچ چیــز  مســئول  طــرف  و 

هزینه زندگی رهبر انقالب 
کجا تأمین می شود؟ از 

1- هدیــه را اول بــه دختــر 
بدهیــد.

بــازی  خــود  طفــل  بــا   -2
بکنیــد. کودکانــه 

خاطــر  بــه  را  اطفــال   -3
زیــرا  نزنیــد؛  گریه هاشــان 
شــهادت  گریــه  مدتــی  تــا 
خداونــد وحدانیــت   بــه 

والدیــن  بــرای  دعــا  و  کــرم  ا نبــی  بــه  شــهادت 
اســت.

4- فرزنــدان خــود را ببوســید. پــس همانــا بــرای 
هــر بوســیدن درجــه ای در بهشــت اســت.

او  بــه  فرزندتــان  بــه  کــردن  ســالم  بــا   -5
دهیــد. شــخصیت 

کودکانــه خــود تمســخر  کارهــای  کــودک را در   -6
کارهایــش را احمقانــه نخوانیــد. نکنیــد. 

7- فرزنــد را زیــاد امــر و نهــی نکنیــد تــا جرئــت 
کنــد و در بزرگســالی نافرمــان نشــود. پیــدا 

8- به فرزندان خود شخصیت دهید.
کنید. 9- به وعده خود وفا 

کــودکان، پــدر و مــادر  10- بــرای تربیــت جنســی 
کــه ســرزده  بایــد نخســت بــه فرزنــدان بیاموزنــد 
وارد اتــاق نشــوند و اجــازه بگیرنــد. در ایــن راســتا 
کننــد هنــگام نظافــت بچــه هــا و  مــادران دقــت 
کودکــی دیگــر بــه خصــوص هم جنــس  نــوزادان، 
گــر نباشــد. از زمــان خردســالی بــا انــدام  نظــاره 
بــازی  هــای طفــل  ســینه  و  هــا  ران  و  تناســلی 

نکنیــد.
خلــوت  هــای  محیــط  در  را  فرزنــدان   نبایــد 
آزاد  بــرادر  و  بــا دیگــری خصوصــا خواهــر  تنهــا 

گذاشــت.

دختــر 6 ســاله را مــرد نامحــرم 
بــر دامــن ننشــاند و نبوســد.

نبایــد انــدام دختــر بچــه هــا در 
برابــر دیگــران عریان باشــد.

عالقــه  و  عشــق  کــودکان  در 
کنیــم. ایجــاد  را  نمــاز  بــه 

و  غ  بلــو از  باالتــر  ســنین  در 
پســر  و  نشــانه هایــش دختــر 

کنیــم. گاه  آ را 
موجوداتــی  را  کــودکان  کــردن،  لــوس   -11

آورد. مــی  بــار  بــی اراده  و  ضعیــف 
کودک را تحقیر نکنید.  -12

کنید. کودکان خود دعا  13- برای 
کنیــد تــا ســدی  14- تذکــرات را بــا مالیمــات بیــان 

بیــن والدیــن و فرزندان نشــود.
احتــرام  مــورد  خانــه  در  کــودک  گــر  ا  -15
ســرپیچی مــادر  و  پــدر  اوامــر  از  کمتــر   باشــد، 

کند.  می 
کــودک و حســن معاشــرت پــدر و مــادر   احتــرام بــه 
ایجــاد  تریــن عوامــل  اساســی  از  یکــی  بــا وی، 

کــودک اســت. شــخصیت در 
کــه خواســته های  کســی اســت  16- مربــی خــوب 
کــودک را از راه هــای صحیــح و بــا روش درســت 

کنــد. تعدیــل 
کنید. کودکتان تقویت  17- ایمان را در 

فرمایــد:  مــی  الســالم  علیــه  صــادق  امــام 
هــر  خــود  فرزنــدان  بــه  را  اســالمی  احادیــث 
مخالفــان  آنکــه  از  قبــل  بیاموزیــد،  زودتــر  چــه 
کــوکان  دل هــای  و  گیرنــد  ســبقت  شــما  بــر 
اشــغال خویــش  نادرســت  ســخنان  بــا  را   شــما 

کنند.

نکات مهم تربیتی

ارگ شیخ بهایی - نجف آباد  اصفهان

آمادگی ایران برای مرمت پالمیرا
جمهــوری اســالمی ایــران بــه طــور رســمی آمادگــی 
و  مرمــت  اقدامــات  در  مشــارکت  بــرای  را  خــود 
بازســازی میــراث فرهنگــی منقــول و غیرمنقــول 
در خطــر در ســوریه بــه خصــوص محوطــه جهانــی 
ســلطانی فر  مســعود  دکتــر  کــرد.  اعــالم  پالمیــرا 
معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان میــراث 
ــا ارســال  گردشــگری ب فرهنگی،صنایــع دســتی و 
کل ســازمان  کــوا، مدیــر  نامــه ای بــه ایرینــا بــو 
ــل متحــد  آمــوزش علمــی و فرهنگــی ســازمان مل
کــرد: بــا توجــه بــه مســئولیت  )یونســکو( اعــالم 
جمهــوری اســالمی ایــران در خصــوص شــرایط 
کمــک  فعلــی میــراث فرهنگــی در خطرســوریه و 
بــه آن کشــور در مرمــت  و بازســازی پایــگاه میــراث 
ــراث  ــازمان می ــرا ، بدیــن وســیله س ــی پالمی جهان
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری جمهوری 
بــرای  را  خــود  آمادگــی  مراتــب  ایــران  اســالمی 
مشــارکت در زمینــه محافظــت ، ارتقــا و مرمــت 
میــراث فرهنگــی منقــول و غیــر منقــول در خطــر 

ــی دارد.  ــالم م ــرا اع ــوص پالمی ــه خص ــوریه ب س
ــط  گذشــته توس ــال  ــه س ک ــرا  شــهر باســتانی پالمی
داعــش اشــغال شــده بود،اخیــرا توســط ارتــش 
ســوریه آزاد شــد. ایــن شــهر باســتانی بــا قدمتــی 
جهانــی  آثــار  فهرســت  در  ســال،  از 2۰۰۰  بیــش 

یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت.
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