
چهار شنبه 18 فروردین ماه 1395  ||  27 جمادی الثانی 1437  ||  06 آوریل 2016  ||  شماره 123  ||  سال دوم  ||   قیمت : 500 تومان Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir     ||    سامانه پیامکی   3000573433

وزنامه ای برای همه ر

نماینده ولی فقیه در استان یزد:

 رسیدگی به مسایل 
 جوانان، به عزمی

 ملی نیاز دارد

در جلسه شورای عالی آب: 

کید بر لزوم اجرای  تا
  دقیق مصوبات حوضه

42 آبریز زاینده رود

مولفه های اقدام و عمل       
کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی شــعارهای  چنــد ســالی اســت 
ایــن  بــوی اقتصــادی انتخــاب می کننــد.  را بارنــگ و  ســال 
ــمن  ــای دش ــان از فعالیت ه ــد ایش ــی از رص ــا ناش ــذاری ه نامگ
جنــگ  جملــه:  از  مختلــف  طــرق  بــا  وقتــی  دشــمن  اســت. 
و  سیاســی  کــردن  منــزوی  در  تــاش  اقتصــادی،  تحریــم  و 
ایــران   از  راســتای بدبینــی دنیــا  ایــران در  از  ترســاندن دنیــا 
ایــران و صدهــا  بــا  رابطــه  یــا قطــع  رابطــه  و احیانــا ســردی 
درآورد به زانــو  را  ایــران  نتوانســت  دیگــر  پرهزینــه   برنامــه 
کــه بدین وســیله  کــرده اســت؛ چــرا  فشــار اقتصــادی را انتخــاب 
کــه امــام فرمودنــد  کمــر قشــر متوســط بــه پاییــن را  می توانــد 
صاحبــان انقــاب هســتند و اتفاقــا انقابی هــای ایــن مملکــت 
کند.لــذا  انقــاب ناامیــد  از  را  هــم هســتند، بشــکند و آن هــا 
کــه دارنــد و  تیزبینــی  بــا هوشــیاری و  انقــاب  رهبــر معظــم 
دشــمن  کــه  می بیننــد  و  می خواننــد  را  دشــمن  نقشــه های 
بــه  ایــران  بــه  اقتصــادی  ضربــه  بــرای  را  خــود  تــوان  تمــام 
گرفتــه اســت، اقتصــاد مقاومتــی را به عنــوان بهتریــن و  کار 
ح فرمودنــد. ایــن اقتصــاد  کارآمدتریــن راه حــل مشــکات مطــر
ــد  کــه هــر یــک مــی توان مقاومتــی، چندیــن مؤلفــه مهــم دارد 
ــا  ــاح و نگرانی ه ــادی را اص ــاعد اقتص ــرایط نامس ــی از ش بخش
بــه  را  داخلــی  تولیــد  تقویــت  می تــوان   کــه  کنــد  برطــرف  را 
نــام  موثــر  مولفه هــای  و  ارکان  مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان 
بــرد. آنچــه مهــم اســت اینکــه بــرای تقویــت تولیــد داخلــی 
از  حمایــت  بــا  و  باشــند  پیشــقدم  مســئوالن  و  دولــت  بایــد 
ــد؛  کنن ــم  ــد را فراه ــت تولی ــه تقوی ــی زمین ــرمایه گذاران داخل س
کمبــود نقدینگــی اســت و نیــز  گــروه  امــروز مشــکل اساســی ایــن 
بایــد دولتمــردان در جهــت فرهنگ ســازی اســتفاده مــردم از 
تولیــدات داخلــی پیشــقدم شــوند و خــود مایحتــاج دســتگاه ها 
کننــد و مشــوق هایی  و نهادهــا را از تولیــدات داخلــی انتخــاب 

قــرار دهنــد...

در  اصفهــان  شــهردار  جمالی نــژاد  مهــدی     
کیمیای وطن 

زهرا نصیری 
نخســتین نشســت خبــری خــود بــا خبرنگاران 
کســی و  خ تا ــر ــو در خصــوص افزایــش ن ضمــن تبریــك ســال ن
خ  اتوبــوس در شــهر اصفهــان اظهــار داشــت: ایــن افرایــش نــر
ــوردار و  ــق برخ ــه در مناط ک ــت  ــوده اس ــد ب ــا 12 درص ــن 10 ت بی

کمتر برخوردار نیز متغیر افزایش یافته است.
بــه  خارجــی  گردشــگران  ورود  خصــوص  در  ادامــه  در  وی 
بیــش  روزهــا  ایــن  در  داشــت:  ابــراز  نیــز  نــوروز  در   اصفهــان 
کــه  شــده اند  اصفهــان  وارد  خارجــی  گردشــگر  هــزار   10 از 
اســپانیا، آلمــان، ایتالیــا و فرانســه بیشــترین آمــار را بــه خــود 

داده انــد. اختصــاص 
شــهردار اصفهــان بــه اجــرای شــهر دانش محــور و ورود شــهرداری بــه ایــن بحــث اظهــار 
گذاشــته و در نظــر دارد  گام را فراتــر  داشــت: شــهرداری در حــال حاضــر شــهرداری 

فعالیت   هــای خــود را بــر مبنــای دانایی محــوری ادامــه دهــد.
گذشــته در دســتور  از 10 ســال  را  اینکــه رویکــرد دانــش محــوری  بــه  بــا اشــاره  وی 
کار خــود قــرار داده ام، ابــراز داشــت: ازایــن رو بایــد همــه زیرســاخت های شــهرهای 

پیــاده شــود. ایــن شــهرها  در  دانش محــور 
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــه اجــرا درآوردن شــهر دانش محوراصفهــان 
کــه در ایــن راه در آغــاز راه موفــق  نیازمنــد آزمــون و خطاســت، افــزود: ممکــن اســت 
نشــویم، امــا ادامــه ایــن راه نتایــج خوبــی را بــرای ارتقــای جایــگاه شــهر اصفهــان بــه 

همــراه خواهــد داشــت.
کــرد  ح »هــر هفتــه چنــد افتتــاح« اشــاره   جمالی نــژاد در ادامــه ســخنان خــود بــه طــر
ــاد  ــث ایج ــه باع ک ــت  ــدی اس ــو و جدی ــدام ن ــاح اق ــد افتت ــه چن ــر هفت ح ه ــر ــت: ط گف و 

شــادابی و نشــاط در شــهر شــده اســت.
ح هــر هفتــه چنــد افتتــاح را برنــد جدیــد شــهر اصفهــان دانســت، افــزود:  جمالــی نــژاد طــر
کــه اولیــن آن دیــدار  ح، ســه هــدف را دنبــال می کنــد  ــا ایــن طــر شــهرداری اصفهــان ب
ح هــر هفتــه چنــد افتتــاح  چهــره بــه چهــره بــا شــهروندان در محله هاســت؛ در واقــع طــر

ماقات هــای مردمــی بــدون فیلتراســیون اســت.
مــردم همیشــه در  تــا  اســت  هــدف جریان ســازی  اینکــه دومیــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد: ســومین دلیــل اجــرای ایــن  کننــد، تصریــح  کمــک  صحنــه باشــند و بــه شــهرداری 
کل مجموعــه شــهرداری ایجــاد  کــه رقابــت بیــن مناطــق شــهری و  ح ایــن اســت  طــر

ــد. ــام دهن ــتری انج ــرعت بیش ــا س ــا را ب ــا پروژه ه ــود ت ــی ش م
بــرای  بیمارســتانی  زباله هــای  هاضــم  دســتگاه   خریــد  تفاهم نامــه  انعقــاد   

ن صفهــا ا
وی در پاســخ بــه ســواالت خبرنــگاران مبنــی برچگونگــی رویکــرد مدیریــت شــهری 
کــه مدیریــت  را می دهــم  نویــد  ایــن  گفــت:  اصفهــان در مســایل مختلــف شــهری 
ــه صــورت همزمــان  ــزاری ب ــرم اف ــزاری و ن شــهری اصفهــان در حــوزه هــای ســخت اف

کــرد. فعالیــت خواهنــد 
بــا  گفــت:  نیــز  بیمارســتانی  پســماندهای  وضعیــت  خصــوص  در  اصفهــان  شــهردار 
انعقــاد تفاهم نامــه ای بــا معاونــت علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور بــه زودی مشــکل 

زباله هــای بیمارســتانی در اصفهــان مرتفــع خواهــد شــد.
کــم بــر جامعــه بایــد  وی بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامه ریــزی شــهری ایدئولــوژی حا
ــرد: متاســفانه در حــوزه ســیما و منظــر  ک ــان  ــر بگــذارد، بی ــر صــورت و ســیرت شــهر اث ب
کمیتــه در زمینــه ســیما و منظــر شــهری  شــهری موفــق نبوده ایــم و الزم اســت ایــن 

شــود. فعال تــر 
گفــت: قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی  جمالی نــژاد بــه راه انــدازی قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی 

کــرده اســت  کار  بــا اســتفاده از نیروهــای فعلــی شــهرداری آغــاز بــه 
ع افزایــش نیــرو در شــهرداری شــایعه ای بیــش نیســت؛  و موضــو
گانــه شــهرداری  حتــی تشــکیل معاونــت فرهنگــی در مناطــق 15 
گرفــت. بــا اســتفاده از نیروهــای بدنــه شــهرداری اصفهــان انجــام 

وی در پاســخ بــه ســوال تعطیلــی اجــرای عملیــات پــروژه هــای 
شــهری در نــوروز افــزود: ایــن پــروژه هــا بــه منظــور روان ســازی 
مســیرها بــرای عبــور و مــرور شــهروندان و مســافران بــه صــورت 
موقــت متوقــف شــده بــود، امــا پــس از اتمــام نــوروز بــا شــتاب 
میــدان  پــروژه  کــه  گونــه ای  بــه  اجراســت؛  درحــال  بیشــتری 
کــه قــرار بــود در زمــان 38 مــاه بــه بهــره بــرداری برســد  اســتقال 
گیــرد؛ همچنیــن پــروژه 18 مــاه اشــکاوند  در ســال جــاری مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی 

بــه بهره بــرداری می رســد. نیــز درســال جــاری 
کوچک و بزرگ در مناطق 15گانه    اجرای هزار پروژه 

اظهارکــرد:  اصفهــان  نمایشــگاه  پــروژه  پیشــرفت  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهردار 
نمایشــگاه بیــن المللــی اســتان اصفهــان قــرار بــود طــی 4 ســال مــورد بهــره بــرداری قــرار 
کــه تــا پایــان ســال جــاری یــا در ابتــدای ســال آینــده  گیــرد، امــا ایــن را نویــد مــی دهــم 

ــود. ــل ش ــروژه تکمی ــن پ ــاز اول ای ف
کوچــک  کــرد: در شــهر اصفهــان، در حــال حاضــر یــک هــزار پــروژه  کیــد  ــژاد تا جمالی ن
کــه تــا پایــان  گانــه شــهرداری اصفهــان درحــال فعالیــت اســت  و بــزرگ در مناطــق 15 

ســال جــاری 70 درصــد آن هــا بــه نتیجــه مــی رســد.
ــا جدیــت تمــام در  گفــت: نهضــت آســفالت ب ــه دیگــر پروژه هــای شــهر  ــا اشــاره ب وی ب
کار  شــهر اجــرا مــی شــود، امــا متاســفانه در ایــن میــان نبــود مدیریــت واحــد شــهری 
کــرده و بســیاری از خیابــان هــا بــه لحــاظ اجــرای پروژه هــا  شــهرداری را مشکل ســاز 

توســط ســایر دســتگاه ها بعضــی از خیابان هــا همچنــان آســفالت خوبــی ندارنــد.
شــهر  بــه  رســیدن  موانــع  خصــوص  در  ســوالی  بــه  پاســخ  در  اصفهــان  شــهردار 
گفتمــان در ســطح مدیریتــی و شــهروندان  دانش محــور نیــز ابــراز داشــت: چنانچــه ایــن 
 تســری پیــدا نکنــد و تنهــا در دل مدیریــت شــهری بمانــد، اجــرای ایــن برنامــه ســخت 

خواهد بود.
  شهرداری، باشگاه سیاسی نیست

گرایــش  وی در خصــوص ســوال دیگــری در خصــوص چرایــی اســتفاده از افــراد بــا 
کــم توجهــی بــه افــراد بــا گرایــش اصــاح طلبــی در شــهرداری اصفهــان گفت:  اصولگــرا و 
کــه نــه همــه اصولگرایــان خــاق هســتند و نــه همــه اصــاح طلبــان و  بایــد توجــه داشــت 

در هــر دو طیــف انســان خــاق وجــود دارد.
بــه  شــهرداری  مدیــران  انتخــاب  وزن  کــه  می گوینــد  گــر  ا کــرد:  اضافــه  جمالی نــژاد 
کــه وزن  ســمت اصولگرایــی رفتــه، حــرف درســتی اســت و ازایــن رو بایــد توجــه داشــت 
کــه منتخــب مــردم هســتند نیــز، بیشــتر  اصولگراهــا در شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
کــه بــه صــورت غیرمســتقیم از ســوی مــردم  اســت و ایــن امــر بــر روی مدیــران شــهری 

گذاشــته اســت. ــر  ــز، تاثی انتخــاب می شــوند نی
شــهردار اصفهــان همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ضعــف خاقیــت در 
همــه مدیــران وجــود دارد، افــزود: مــن در جلســه پایــان ســال بــه مدیــران شــهرداری 
ــد و  ــز بنشــینند و دســتور بدهن ــه پشــت می ک ــه ای  گلخان ــران  ــا مدی ــه م ک ــردم  ک اعــام 
کننــد، نمی خواهیــم و چنانچــه بــا رونــد و ســرعت مدیریــت شــهری  کار  کمیتــی  حا

حرکــت نکننــد، حــذف خواهنــد شــد.
کیــد بــر اینکــه شــهرداری باشــگاه سیاســی نیســت، ابــراز داشــت:  وی در ادامــه بــا تا
ــات مجلــس  ــارز آن انتخاب ــداده ام و مصــداق ب کنــون هیــچ اقــدام سیاســی انجــام ن تا

کــه بــه انتخــاب مــردم هــم یقینــا احتــرام می گــذارم. بــود 

زیــر پوســت 
حق بیمه شاغالن

گرام  از خواستا
تا خواستگاری

روش تازه محققان 
برای درمان سکته مغزی

حقوق 40 تا 50 میلیون 
تومانی برخی مدیران 

بانــک ها

در صورت تصویب مجلس

حقوق بازنشستگان 
12 درصــد

افزایش می یابد

3

3

3

8

7

اقتصادی

اقتصادی

گوناگون

اجتماعی

بیمه

سرمقاله به قلم مدیر مسئول
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فرمانده کل سپاه: 

2

 نیروهای انقالب راه نفوذ آمریکا 
را مسدود می کنند

ازدواج اینترنتی آری یا نه؟

سهم بیمه جدید هر نفر چقدر است؟

»هر هفته، چند افتتاح« مالقات مردمی بدون فیلتراسیون

نطفه شهر دانش محور در اصفهان بسته شد

ادامه در صفحه

2

که به تاراج نرفت! میراثی 
ورزش هــای  زیباتریــن  و  کهن تریــن  از  چــوگان  بــازی 
کــه در  ایــران باســتان اســت و نــام چــوگان از نــام چوبــی 

گرفتــه شــده اســت.  آن اســتفاده می شــود، 
میــراث  و  از ســنن  ایمنــا، چــوگان بخشــی  گــزارش  بــه 
از  بیــش  بــه  آن  قدمــت  کــه  اســت  ایرانــی  هنــر  و 
می رســد.  ســرزمین  ایــن  در  قبــل  ســال   3000 تــا   2500
بــه عهــد باســتان بازمی گــردد  ایــن ورزش  شــکل گیری 
مانــده یــادگار  بــه  دوران  آن  از  نیــز  چــوگان  نــام   و 

 است. 
زمینــه پیشــرفت و ترقــی ایــن ورزش از زمــان حکومــت 
زمــان  در  اســت.  شــده  شــروع  ایــران  در  هخامنشــیان 
گــوی و  ساســانیان نیــز هماننــد هخامنشــیان ورزش بــا 
کســب آمادگــی نظامــی و ســرگرمی  چــوگان بــه منظــور 

معمــول و متــداول بــوده اســت.

   قدیمی ترین میدان چوگان
از  کازرون  شهرســتان  نزدیکــی  در  چــوگان«  »تنــگ 
ــی رود؛  ــمار م ــه ش ــران ب ــوگان ای ــن چ ــن میادی قدیمی تری
ولــی قدیمی تریــن آن میــدان چــوگان »نقــش جهــان« 
آن  ســنگی  دروازه هــای  کــه  اســت  اصفهــان  شــهر  در 
نقــش جهــان خودنمایــی  در شــمال و جنــوب میــدان 
محوطه هــای  همــه  سرمشــق  آن  ابعــاد  و  می کنــد 
عنــوان  بــه  و  اســت  شــده  جهــان  سراســر  در  چــوگان 
صفویــه  زمــان  در  ایــران  چــوگان  میــدان  بزرگ تریــن 
 دارای شــهرت جهانــی اســت و قدمــت آن بــه 900 ســال

کمه وی می رسد. درخواست  تحویل رضا ضراب به ایران و محا
5
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مولفه های اقدام و عمل       
ادامه از صفحه یک: 

کــه مــردم بــه اســتفاده از ایــن تولیــدات ترغیــب شــوند 
کــه  تــا تولیدکننــده بتوانــد بــه تــاش خــود ادامــه دهــد 
در اینجــا بــاز بایــد حقــوق مصرف کننــدگان نیــز مــورد 
ــت  ــه دول ــی وقف ــارت ب ــر نظ ــن ام ــه ای ک ــد  ــه باش توج
پــس  طلبــد.  مــی  را  تولیــدات  بخشــی  کیفیــت  بــر 
مولفــه  مصرف  کننــده  توســط   داخــل  تولیــد  خریــد 
مــی  محســوب  مقاومتــی  اقتصــاد  در  دیگــر  مهــم 
شــود. نــوآوری و شــکوفایی در اقتصــاد داخلــی مولفــه 
ع طلبی هــا را اقنــاع   کــه مــی توانــد تنــو دیگــری اســت 
و مــردم را در ســوق بــه مصــرف تولیــد داخــل تشــویق 
کالبــد صنعــت داخلــی بدمــد و  کنــد و روح تــازه ای در 

کنــد.  شــرایط رکــود را بــه رونــق تبدیــل 
اســت  غیرنفتــی  صــادرات  افزایــش  مولفــه،   دیگــر 
گرچــه خیلــی بــا برنامــه و حســاب شــده نیســت  کــه 
امــا تاحــدی توانســته انجــام شــود و نتایــج نســبتا 
راه  اول  در  هنــوز  امــا  اســت؛  داشــته  هــم  خوبــی 
کــه موجــب  اســت و نیازمنــد برنامــه ریــزی دقیقــی 
ج نگــردد. لــذا وارد نکــردن  کاال از خــار واردات همــان 
کاالهــای غیرضــرور خارجــی از جملــه اســباب بــازی و 
لــوازم آرایشــی و ... مولفــه دیگــر در اقتصــاد مقاومتــی 

اســت.
 وظیفــه دولــت  و ملــت در قبــال شــعار ســال عمــل 
رســیدن  و  شــدن  عملیاتــی  بــرای  و  اســت  آن  بــه 
راس  در  فرهنگ ســازی  بایــد  عمــل،  و  اقــدام  بــه 
گیــرد و مــردم را در جهــت اجرایــی  برنامــه هــا قــرار 
کــه  کــرد  و عملیاتــی نمــودن ایــن شــعار بایــد آمــاده 
ــای  ــران در رده ه ــئوالن و مدی ــی مس ــه اش آمادگ الزم
آمــده  ســال  شــعار  در  چنانچــه   اســت.  مختلــف 
یعنــی  عمــل،  و  اقــدام  مقاومتــی  اقتصــاد  اســت 
کــه مســئوالن مقدمــات  بایــد  و  اســت  بــس  حــرف 
عمــل  وارد  و  بگذارنــد   کنــار  را  چینی هــا  تئــوری  و 
گــر بخواهیــم همچنــان در مقدمــات باقــی  شــوند؛ ا
ضربــات  دیگــر  تــکان  یــک  بــا  دشــمن  بمانیــم، 
کنــد؛  وارد  کشــور  بــه  می توانــد  را  ســهمگین تری 
و  دولــت  فــوری  اقــدام  و  عمــل  اینجــا  بنابرایــن 
کشــور را  مــی طلبــد تــا ایــن خــأ پــر  همــه دلســوزان 

 شود. 

سر مقاله 

کلیات الیحه برنامه ششــم 
توســعه تصویب شد

کمیســیون تلفیــق برنامــه ششــم توســعه  عضــو 
کلیــات  کمیســیون  دیــروز  جلســه  در  گفــت: 
الیحــه برنامــه ششــم توســعه در حضــور نوبخــت 

تصویــب شــد.
کیمیــای وطــن، علیرضــا خســروی  گــزارش  بــه 
کمیســیون  عضــو  و  ســمنان  مــردم  نماینــده 
تلفیــق برنامــه ششــم توســعه در تشــریح جلســه 
اظهــار  متبوعــش  کمیســیون  بعدازظهــر  دیــروز 
داشــت: جلســه بــا حضــور آقــای نوبخــت و اعضــا 

تشــکیل شــد.
پیش نیازهــای  جلســه  ایــن  در  افــزود:  وی 
در  و  تکثیــر  توســعه  ششــم  برنامــه  الیحــه 
از  پــس  همچنیــن  شــد؛  پخــش  اعضــا  بیــن 
صحبت هــای اولیــه آقــای نوبخــت و تذکــرات 
مربوطــه از ســوی اعضــا، نــکات مثبــت و منفــی 
 بــرای بررســی الیحــه برنامــه ششــم توســعه ارایــه

 شد.
کمیســیون تلفیــق الیحــه برنامــه ششــم  عضــو 
خانــم  آن  ادامــه  در  کــرد:  تصریــح  توســعه 
طبیــب زاده، بنــده و آقــای فوالدگــر بــه عنــوان 
اســماعیلی  و  ابوترابی فــرد  آقایــان  و  مخالفــان 
ششــم  برنامــه  الیحــه  موافقــان  عنــوان  بــه 
کــرده و در ایــن زمینــه نظــرات  توســعه ثبت نــام 

دادیــم. ارایــه  را  خــود 
پژوهش هــا،  مرکــز  اینکــه  بیــان  بــا  خســروی 
مفصلــی  توضیحــات  دولــت  و  تعــاون  اتــاق 
ارایــه  توســعه  ششــم  برنامــه  درخصــوص 
کــرد: پــس از ایــن توضیحــات  دادنــد، عنــوان 
کلیــات  و  شــده  رای گیــری  اعضــا  بیــن  در 
 رســیدگی بــه برنامــه ششــم توســعه بــه تصویــب

 رسید.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه دیگر 
کــرد و  ح شــده در ایــن نشســت اشــاره  مــوارد مطــر
کمیته هــا نیــز جلســه های  یــادآور شــد: روســای 
بــرای مشــخص شــدن زمــان و محــل  را  خــود 
از  همچنیــن  کردنــد؛  برگــزار  جلســات  تشــکیل 
ــوان  ــر عن ــا تغیی ــی اعض ــنهادات برخ ــه پیش جمل
احــکام دایمــی بــه الیحــه برنامــه ششــم توســعه 
کــه نبایــد دیگــر بــا عنــوان احــکام دایمــی  بــود 
برنامــه  یــک  دیگــر  ایــن  بلکــه  شــود؛  عنــوان 
ــا جــداول مربوطــه خواهــد   کلــی ششــم توســعه ب

بود.
ششــم  برنامــه  تلفیــق  کمیســیون  عضــو  ایــن 
ــش  ــرد: در بخ ک ــان  ــر نش ــه خاط ــعه در ادام توس
ششــم  برنامــه  اولویت هــای  جلســه  پایانــی 
توســعه مشــخص و مقــرر شــد برخــی اولویت هــا 

کنــد.  تغییــر 
برنامــه  اولویت هــای  از  تغییــر بعضــی  احتمــال 
ایــن   مبنــای  بــر  دارد؛  وجــود  توســعه  ششــم 
بندهــا  برخــی  جــای  اســت  ممکــن  اولویت هــا 

فــارس شــود.منبع:  جابه جــا 

توسعه

سخنگوی دولت در نشست خبری 
هفتگی: 

افزایش تعرفه واردات موجب 
محدودیت آن خواهد شد        

کاالهــای  نوبخــت دربــاره ابــاغ مصوبــه اخیــر واردات 
گفــت:  اولویــت 10 توســط معــاون اول رییــس جمهــور 
را  واردات  تعرفــه  مــا  و  بــود  آزاد  قبــا  واردات  ایــن 
افزایــش دادیــم تــا عمــا امــکان واردات ایــن اقــام 
وجــود نداشــته باشــد. ایــن اقــدام دقیقــا در راســتای 
گــزارش  بــه  کاالهاســت.  ایــن  واردات  محدودیــت 
اطاع رســانی  پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای 
قــوه  ســخنگوی  خبــری  نشســت  اولیــن  دولــت، 
اقتصــادی  گــزارش  بــا  جدیــد  ســال  در  مجریــه 
کشــور در ســال 94 آغــاز شــد و پــس از آن نوبخــت 
باقــر  محمــد  داد.  پاســخ  خبرنــگاران  ســئواالت  بــه 
گزارشــی از اقدامــات  نوبخــت در ابتــدای ســخنانش، 
ــاد  ــادی و اقتص ــد اقتص ــت رش ــت جه ــادی دول اقتص
گذشــته عمدتــا  گفــت: در ســال  کــرد و  مقاومتــی ارایــه 
برنامه هــای مــا معطــوف بــه اجــرای بودجــه بــود. از 
بودجــه 220 هــزار میلیــارد تومانــی، 201 هــزار میلیــارد 
کــرده اســت. تومــان یعنــی 92 درصــد تحقــق پیــدا 
ســال  در  دولــت  ســرمایه ای  دارایی هــای  تملــک 
کــه 27  گذشــته 36هــزار و 911 میلیــارد تومــان بــود 
هــزار و 766 میلیــارد از محــل منابــع عمومــی و 9هــزار 
و 45 میلیــارد تومــان از محــل مجوزهــای آب هــای 
اراضــی  تســطیح  و  روســتایی  آبرســانی  و  مــرزی 
کشــاورزی اســتان های مــرزی و آبرســانی بــه 96 شــهر 

و 3700 روســتا انجــام شــد.
کشور  کلی وضع اشتغال در    آمار 

کار  ح آمارگیــری، نیــروی  در ســال 94 براســاس طــر
بــه  شــد  مواجــه  مشــارکت  خ  نــر افزایــش  بــا  کشــور 
کار از 37.2 درصــد  خ مشــارکت نیــروی  کــه نــر طــوری 
در ســال 93 بــه 38.2 درصــد در ســال 94 افزایــش 

یافــت. 
خ  نــر درصــدی  یــک  افزایــش  داد:  ادامــه  وی 
از 23  کشــور  فعــال  باعــث شــد جمعیــت  مشــارکت 
 701 و  میلیــون   24 بــه  نفــر  هــزار   818 و  میلیــون 
هــزار نفــر افزایــش یابــد؛ یعنــی 882 هــزار نفــر نیــروی 
کشــور شــدند. از ایــن 882 هــزار نفــر  جدیــد وارد بــازار 
کار، 214 هــزار نفــر موفــق بــه  نیــروی جدیــد وارد بــازار 
کار نشــدند و بــا توجــه بــه اینکــه از 667  کــردن  پیــدا 
کار، 149 هــزار نفــر در  ــازار  هــزار نفــر جــذب شــدگان ب
کشــاورزی، 562 هــزار نفــر در بخــش خدمات  بخــش 
و در بخــش صنعــت 44 هــزار نفــر بودنــد رشــد منفــی 
ع بــا  گفــت: در مجمــو اشــتغال را داشــته ایم. نوبخــت 
کاهــش شــدید  توجــه بــه شــرایط ســال 94 و بــا وجــود 
قیمــت نفــت، عملکــرد 92 درصــدی بودجــه در حــد 
201 هــزار میلیــارد تومــان تحقــق یافــت و 827 هــزار 
کــه 667 هــزار نفــر  نفــر نیــروی جدیــد وارد بــازار شــد 

کار شــدند. کــردن  موفــق بــه پیــدا 
داده  تســهیالت  غیرفعــال،  واحدهــای  بــه    

د می شــو
 95 ســال  در  کــرد  پیش بینــی  دولــت  ســخنگوی 
در  او  باشــد.  درصــد   6 تــا   5 بیــن  اقتصــادی  رشــد 
گفــت: 36 هــزار واحــد تولیــدی در  ادامــه ســخنانش 
ــذاری  گ ــا ســرمایه  کشــور ب شــهرها و نواحــی صنعتــی 
کنــون 7 هــزار  کــه هــم ا 67 میلیــارد تومــان فعــال بــود 
کــه در صــورت فعــال شــدن باعــث  کــد اســت  واحــد را
اشــتغال 132 هــزار نفــر مــی شــود. ایــن فعــال ســازی 

کارهــای دولــت قــرار دارد. در اولویــت 
  واردات اقالم لوکس آزاد بود

کاالهــای  نوبخــت دربــاره ابــاغ مصوبــه اخیــر واردات 
گفــت:  اولویــت 10 توســط معــاون اول رییــس جمهــور 
را  واردات  تعرفــه  مــا  و  بــود  آزاد  قبــا  واردات  ایــن 
افزایــش دادیــم تــا عمــا امــکان واردات ایــن اقــام 
وجــود نداشــته باشــد. ایــن اقــدام دقیقــا در راســتای 

کاالهاســت. محدودیــت واردات ایــن 
  صندوق هــای بازنشســتگی دولتــی ورشکســته 

شــده اند
عیــدی  پرداخــت  عــدم  دربــاره  دولــت  ســخنگوی 
گفــت: صنــدوق  کشــوری  بازنشســتگان  از  بخشــی 
پرداخــت  بــرای  لشــکری  و  کشــوری  بازنشســتگان 
خــود  پوشــش  تحــت  اشــخاص  اســفندماه  حقــوق 
کــه در 27 اســفندماه بایــد 22 میلیارد  مشــکل داشــت 
و 400 میلیــون تومــان اختصــاص مــی داد. واقعیــت 
کــه صنــدوق بازنشســتگی مشــکل دارد و  ایــن اســت 
دولــت هــر ماهــه 15 هــزار و 500 میلیــارد تومــان بــه 
کمــک و اعانــه بــه ایــن صنــدوق مــی دهــد.  صــورت 
ایــن صنــدوق بــا وجــود پرداخــت ایــن مبلــغ، بــاز هــم 
قــادر بــه پرداخــت حقــوق اســفندماه بازنشســتگان 
نبــود. لــذا دولــت از اختیــارات قانونــی خــود اســتفاده 
کــرد  کــرد و 2550 میلیــارد تومــان دیگــر هــم پرداخــت 

ــد. کن ــت  ــتگان را پرداخ ــوق بازنشس ــد حق ــا بتوان ت
بازنشســتگی  صنــدوق  در  گفــت:  ادامــه  در  وی 
لشــکری، صــد درصــد حقــوق بازنشســتگان را دولــت 
پرداخــت می کنــد. یعنــی دولــت هــم حقــوق شــاغان 
و هــم بازنشســتگان را مــی پــردازد. امســال نیــز 4500 
میلیــارد تومــان بــرای پرداخــت پــاداش بازنشســتگی 
گرفتــه شــده  گذشــته در نظــر  کارمنــدان از ســال های 

اســت.
  حاشیه های لغو سفر دکتر روحانی به وین

گفــت:  او دربــاره عــدم ســفر رییــس جمهــور بــه اتریــش 
دولــت  علیــه  فرصتــی  هــر  از  دارنــد  قصــد  ای  عــده 
ســوئیفت بــودن  بــاز  دربــاره  مثــا  کننــد؛   اســتفاده 

بانــک مرکــزی همــه چیــز را نشــان داد، ولــی بــاز هــم 
عــده ای نوشــتند نــه، ســوئیفت بــاز بــود ولــی فعالیت هــا 
زیــاد نبــود. برخــی نیــز نوشــتند 20 بــازرگان چیــز دیگــری 
ج جملــه ای بگویــد  گــر ســناتوری در خــار ا گفته انــد. 
ــرای آن هــا صــدق و درســت اســت. امنیــت و آرامــش  ب
کنیــم  کوچکــی نیســت. مــا تاییــد نمــی  کشــور، مســئله 
از  خاطراتــی  کــه  بــرود  کشــوری  بــه  جمهــور  رییــس 

ــد.  ــران دارن ــد از رییــس جمهــور ای اســتقبال هــای ب

سخنگوی دولت

شــیوه های  گرچــه  داشــت:  اظهــار  ســپاه  کل  فرمانــده 
آمریــکا در مقابلــه بــا انقــاب اســامی تحــول یافتــه اســت 
امــا ســپاه و نیروهــای انقــاب بــا رصــد و شناســایی بــه 
ــان را  ــوذ آن ــردن راه نف ک ــدود  ــن شــیوه ها، مس ــگام ای هن

کان بــا قــدرت دنبــال می کننــد. کمــا
کیمیــای وطــن، سرلشــکر پاســدار محمدعلــی  گــزارش  بــه 
کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی  جعفــری، فرمانــده 
در  ســپاه  فرماندهــان  عالــی  شــورای  جلســه  اولیــن  در 
کشــور و تحــوالت  بــا تبییــن مســایل جــاری  ســال 95 
منطقــه و نقشــه ها و ترفندهــای جدیــد جبهــه دشــمن 
بــا  علیــه انقــاب و نظــام اســامی و چگونگــی مقابلــه 
کــرد: حفــظ ظرفیــت بقــا در انقــاب اســامی  آن هــا اظهــار 
کمــک بــه پیشــرفت آن  متناســب بــا شــرایط منطقــه و 
انقــاب  از  مــا  کارانــه  غیرمحافظــه  پاســداری  اســاس 

اســامی اســت.
کــرد: امــروز  کل ســپاه در ادامــه خاطــر نشــان  فرمانــده 
مرزهــای  و  شــده  عظیم تــر  اســامی  انقــاب  هندســه  
اســامی  انقــاب  جامعــه   اســت.  یافتــه  گســترش  آن 
بین المللــی و قــدرت انقــاب جهانــی شــده اســت و ســپاه 
گــذار از مرحلــه  ســوم  انقــاب اســامی را بــرای عبــور و 
خــود، هوشــمندانه و غیــر محافظه کارانــه پاســداری و 

کــرد. مراقبــت خواهــد 
ماهیــت  اســتحکام  بــه  اشــاره  بــا  جعفــری  سرلشــکر 
دشــمنان  تاش هــای  بــر  آن  تاثیــر  و  اســامی  انقــاب 
اســامی  انقــاب  هاضمــه   افــزود:  آن  بــا  مقابلــه  بــرای 
کــه بــه آن تحمیــل شــده  عظیم تــر از بحران هایــی بــوده 

اســت؛ چــه جنــگ، چــه ترورهــا، چــه تحریم هــا، چــه 
کارآمــدن  ــر روی  فتنــه 88 و چــه تحــوالت سیاســی نظی
دولتــی مثــل دولــت اصاحــات و مجلســی ماننــد مجلــس 
ششــم؛ امــا تاریــخ انقــاب نشــان می دهــد هرکــس بــه 
دنبــال اســتحاله نظــام و توقــف انقــاب اســامی بــوده 
بی اعتبــار  و  مضمحــل  را  او  اســامی  انقــاب  ماهیــت 

کــرده اســت.
ــه  ــبت ب ــی نس ــمندی مل ــرورت هوش ــر ض ــد ب کی ــا تا وی ب
انقــاب  نویــن  تاریخــی  دوره  در  دشــمن  نفــوذ  خــط 
کــه  گــرای جدیــد  گفــت: جریــان ســازان غــرب  اســامی 
عوامــل نفــوذ راهبــرد آمریــکا هســتند، در راهنــد؛ امــا ملــت 
انقابــی و مؤمــن ایــران اســامی اجــازه  رشــد جوانه هــای 
کــردن راه امــام  کــور  کــه بــه دنبــال  خیانــت ایــن جریــان را 

ــد داد. ــز نخواه ــتند، هرگ هس
گرچــه شــیوه های آمریــکا در  سرلشــکر جعفــری افــزود: 
مقابلــه بــا انقــاب اســامی تحــول یافتــه اســت، امــا ســپاه 
و نیروهــای انقــاب بــا رصــد و شناســایی بهنــگام ایــن 
کان بــا  کمــا کــردن راه نفــوذ آنــان را  شــیوه ها، مســدود 

قــدرت دنبــال می کننــد.
کل ســپاه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود  فرمانــده 
کــه آیــا برجــام می توانــد الگویــی  ح ایــن ســوال  بــا طــر
گفــت:  شــود،  محســوب  مشــکات  ســایر  حــل  بــرای 
تلقــی  الگــو  یــک  عنــوان  بــه  گــر  ا هســته ای  برجــام 
تحقیــری خــود  نوعــی  و  فکــر  کوتاهــی  نشــانه    شــود، 

 است.
ســخن  برجام هــا  ســریال  از  امــروز  کــه  هــم  افــرادی   

در  را  ضدانقــاب  مســیر  همــان  ناخواســته  می گوینــد، 
گرفته انــد و می خواهنــد مــردم بــزرگ مــا را تحقیــر  پیــش 

کننــد.
احقــاق  حداقلــی  نســخه   را  برجــام  جعفــری  سرلشــکر 
ــز  ــام، هرگ ــرد: برج ک ــار  ــت و اظه ــران دانس ــردم ای ــق م ح
 بــه عنــوان یــک ســند افتخــار تلقــی نشــده و نخواهــد

 شد. 
کــه دشــمن را  هرچنــد مقاومــت هســته ای ملــت ایــران 
ــود  ــه تغییــر اســتراتژی ســاخت، یــک افتخــار ب مجبــور ب
کــه برجــام بــود  امــا ایــن مقاومــت بــا بخشــی از نتیجــه آن 

متفــاوت اســت.
کنــش بــه مواضــع و اظهــارات  کل ســپاه در وا فرمانــده 
موشــکی  ع  موضــو در  آمریکایــی  دولتمــردان  اخیــر 
جنــگ  فــرض  بــا  مــا  سال هاســت  گفــت:  نیــز  کشــور 
ســاخته ایم  قــدرت  متحدانــش  و  آمریــکا  بــا  گســترده 
بــرای  را  خــود  توانمنــدی  و  ظرفیت هــا  همــه  و 
گســترش  پیروزی هــای قاطــع در برابــر چنیــن دشــمنانی 

 داده ایم.
و  سیاســی  گزینه هــای  بــرای  آنکــه  از  قبــل  مــا   
گزینــه  نظامــی آمــاده  دیپلماتیــک آمــاده باشــیم، بــرای 

 شده ایم.
اســتقبال  جنــگ  از  کرد:مــا  کیــد  تا ســپاه  کل  فرمانــده 
آیــد، ماننــد  گــر پیــش  ا گزینــه  نظامــی  امــا  نمی کنیــم، 
فرصــت  یــک  عنــوان  بــه  مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت 
گذشــته، هیــچ غلطــی  نــگاه می کنیــم و آمریــکا هــم مثــل 

بکنــد. نمی توانــد 

کل سپاه:  فرمانده 

کنند نیروهای انقالب، راه نفوذ آمریکا را مسدود می 

بــا  مقابلــه  نحــوه  خصــوص  در  ســفید  کاخ  ســخنگوی 
ــان  ــت: »کارشناس گف ــد  ــتاویز جدی ــن دس ــر ای ــر س ــران ب ای
کــرد و  امنیــت ملــی مــا ایــن بحــث را بررســی خواهنــد 
امنیــت  را در شــورای  آن  ببیننــد،  نیــاز  کــه  در صورتــی 
کــرد.«  کشــورها بررســی خواهیــم  ــا دیگــر  ســازمان ملــل ب
ــاش  ــگاه 598، »ج ــل پای ــن المل ــرویس بی ــزارش س گ ــه  ب
کاخ ســفید بــه خبــر توقیــف یــک  ارنســت« ســخنگوی 
ســوی  از  می شــود  ادعــا  کــه  تســلیحات  حامــل  کشــتی 
کنــش نشــان داد. ایــران بــه ســمت یمــن می رفتــه، وا

خصــوص  در  شــده  منتشــر  گزارش هــای  بــه  ارنســت 
می شــود  ادعــا  کــه  ســاح  حامــل  کشــتی  یــک  توقیــف 

کنــش نشــان داد  از ایــران بــه ســمت یمــن می رفتــه، وا
فعالیت هــای  بــا  تقابــل  بــه  متعهــد  »آمریــکا  گفــت:  و 

اســت.« منطقــه  در  ایــران  ثبات زدایانــه 
در  اوبامــا(  ک  )بــارا »رییس جمهــور  داد:  ادامــه  وی 
شــورای  کشــورهای  رهبــران  بــا  آینــده  مــاه  نشســت 
همــکاری خلیــج )فــارس(،  تشــدید اقدامــات در راســتای 
خواهــد  بحــث  بــه  افــراد  ایــن  بــا  را  ایــران  بــا  تقابــل 

گذاشــت.«
بــرای  ارســال ســاح  ابعــاد حقوقــی  بــه  ارنســت  جــاش 
گفــت: »مشــخصا ایــن اقــدام  انقابیــون یمــن پرداخــت و 
از  حمایــت  زیــرا  اســت؛  نگران کننــده  مــا  بــرای  ایــران 

ــر خــاف قطعنامه هــای ســازمان ملــل  شورشــیان یمــن ب
است.«ســخنگوی کاخ ســفید در خصــوص نحــوه مقابلــه 
گفــت: »کارشناســان  بــا ایــران بــر ســر ایــن دســتاویز جدیــد 
کــرد و  امنیــت ملــی مــا ایــن بحــث را بررســی خواهنــد 
امنیــت  را در شــورای  آن  ببیننــد،  نیــاز  کــه  در صورتــی 
کــرد.« کشــورها بررســی خواهیــم  ــا دیگــر  ســازمان ملــل ب

کــه تقابــل شــورای  یکــی از خبرنــگاران از ارنســت پرســید 
امنیتــی آمریــکا بــا ایــران بــه چــه صورتــی خواهــد بــود؟ 
کــه بگوییــم  ســخنگو پاســخ داد: »هنــوز خیلــی زود اســت 
خواهیــم اتخــاذ  روشــی  چــه  ایــران  بــا  مقابلــه   بــرای 

کرد.«  

ــدی  ــکات ج ــی از مش ــع آب را یک ــت مناب ــئله محدودی ــری مس ــر جهانگی دکت
کشــور برشــمرد و افــزود: بایــد بــرای مدیریــت منابــع آب و حــل مشــکات ایــن 

ــا تدبیــر و همفکــری بــه دنبــال راهــکار و چــاره اندیشــی باشــیم.  بخــش، ب
جلســه شــورای عالــی آب ظهــر دیــروز بــه ریاســت معــاون اول رییــس جمهــور 

برگــزار شــد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی دولــت، دکتــر  گــزارش  بــه 
کیــد بــر ضــرورت اجــرای مصوبــه   اســحاق جهانگیــری در ایــن جلســه بــا تا
9 بنــدی دهمیــن جلســه شــورا در خصــوص حوضــه آبریــز زاینــده رود، از وزیــر 
نیــرو و اســتانداران اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری خواســت ایــن مصوبــه 

کننــد. را بــا جدیــت اجــرا 
گزینــه  بهتریــن  ایــن مصوبــه  اینکــه  بیــان  بــا  رییــس جمهــور  اول  معــاون 

همــه  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  زاینــده رود  آبریــز  حوضــه  مدیریــت  بــرای 
صاحب نظــران و مســئوالن مرتبــط و نیــز شــورای هماهنگــی مدیریــت حوضــه 
کــه  آبریــز زاینــده رود نســبت بــه ایــن مصوبــه اتفــاق نظــر دارنــد و الزم اســت 

اجــرای آن بــا دقــت و جدیــت دنبــال شــود.
ــدی  ــکات ج ــی از مش ــع آب را یک ــت مناب ــئله محدودی ــری مس ــر جهانگی دکت
کشــور برشــمرد و افــزود: بایــد بــرای مدیریــت منابــع آب و حــل مشــکات ایــن 

ــا تدبیــر و همفکــری بــه دنبــال راهــکار و چــاره اندیشــی باشــیم. بخــش، ب
معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه محدودیــت منابــع آب در اســتان های 
ــرد: مــردم ایــن دو اســتان  ک اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان 
مردمانــی بــزرگ و بافرهنــگ هســتند و بــه دولــت در مســیر مدیریــت منابــع 

کــرد. کمــک خواهنــد  آب 

کشــاورزی، رییــس ســازمان حفاظــت  کــه وزرای نیــرو و جهــاد  در ایــن جلســه 
محیــط زیســت، اســتانداران اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری و رییــس 
اجــرای  رونــد  از  گزارشــی  نیــز حضــور داشــتند،  کشــور  ســازمان هواشناســی 
آبریــز  حوضــه  خصــوص  در  آب  عالــی  شــورای  جلســه  دهمیــن  مصوبــات 
زاینــده رود ارایــه شــد و مشــکات پیــش روی اجــرای ایــن مصوبــات مــورد 
گرفــت و مقــرر شــد مســئوالن اســتان های اصفهــان و  بحــث و بررســی قــرار 
ــه  ــن جلس ــات دهمی ــرو مصوب ــر نی ــی وزی ــا هماهنگ ــاری ب ــال و بختی چهارمح

کننــد. شــورای عالــی آب را اجرایــی 
کشــور  در ایــن نشســت همچنیــن وزیــر نیــرو و رییــس ســازمان هواشناســی 
کشــور و نیــز پیــش بینــی دمــای هــوا در  گزارشــی از آخریــن وضعیــت بارندگــی 

ــد. کردن ــه  اســتان هــای مختلــف ارای

در جلسه شورای عالی آب: 

کید بر لزوم اجرای دقیق مصوبات حوضه آبریز زاینده رود  تا

عضــو کمیتــه پیگیــری پرونــده متهــم نفتــی، از درخواســت کمیتــه متبوعــش بــرای 
کمــه وی خبــر داد. تحویــل رضــا ضــراب بــه ایــران و محا

خبرنــگار  بــا  وگــو  گفــت  در  ســلطانی  امیرعبــاس  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
گفــت:  آمریــکا  در  رضــا ضــراب  بازداشــت  بــه  اشــاره  بــا  ملــت  خبرگــزاری خانــه 
گــره هــای موجــود در پرونــده متهــم نفتــی در دســتان  کلیــد تمامــی قفــل هــا و 
اســامی شــورای  مجلــس  در  بروجــن  مــردم  اســت.نماینده  ضــراب   رضــا 
ــا بیــان اینکــه تمــام امــوال بابــک زنجانــی در اختیــار رضــا ضــراب اســت، افــزود:  ب
روشــنگری در خصــوص پرونــده فســاد نفتــی، نیازمنــد تحویــل رضــا ضــراب بــه 

کــه ایــن موضــوع در قالــب درخواســتی از ســوی کمیتــه  کمــه وی اســت  ایــران و محا
پیگیــری پرونــده متهــم نفتــی تقدیــم مســئوالن شــده اســت.

کاره  ــر اینکــه رضــا ضــراب همــه  کیــد ب ــا تا ایــن نماینــده مــردم در مجلــس نهــم، ب
بابــک زنجانــی بــوده و در حــال حاضــر نیــز امــوال متهــم نفتــی در اختیــار وی اســت 
کــرد: خــروج ضــراب از ترکیــه بــا زرگــی همــراه بــوده؛ زیــرا دســتگیری وی در  تصریــح 

کشــور همســایه ســهل تر بــود.
کمیتــه پیگیــری پرونــده متهــم نفتــی یــادآور شــد: رضــا ضــراب در حــال  عضــو 
کــم ترکیــه  کشــور ترکیــه دارد و حمایــت حــزب حا حاضــر، ســرمایه هــای بســیاری در 

کــرد. کمــه دقیــق و درســت از وی را ســلب  از وی اجــازه محا
گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ضــراب )19 مــارس( 29 اســفند در شــهر  بــه 
میامــی، واقــع در ایالــت فلوریــدا بازداشــت شــد. هنــوز تاریــخ جلســه اســتماع وی در 
دادگاه نیویــورک تعییــن نشــده اســت.  ضــراب در ســال 2013 )1391( هــم بــرای دو 
مــاه در ترکیــه بــه  عنــوان بخشــی از یــک تحقیقــات فســاد بازداشــت شــد، امــا بــدون 
اتهــام آزاد شــد. همزمــان »رجــب طیــب اردوغــان،« رییس جمهــور ترکیــه، بــا اشــاره 
کــه ایــن موضــوع ارتبــاط خاصــی بــا ترکیــه کــرد  کیــد   بــه دســتگیری رضــا ضــراب، تا

 ندارد.

کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی خبر داد: عضو 

کمه درخواست  تحویل رضا ضراب به ایران و محا

هواپیمایــی  شــرکت  نخســتین  ماهــان،  شــرکت 
1371در  ســال  در  کــه  اســت  ایرانــی  خصوصــی 
برگرفتــه  نیــز  ایــر  ماهــان  نــام  و  شــد  تاســیس  کرمــان 
کرمــان کیلومتــری   35 در  شــهری  ماهــان   از 

 است.
حکومــت  نیـــوز،  جــام  سیاســی  ســرویس  گــزارش  بــه 
آل ســعود در جدیدتریــن اقــدام ضدایرانــی اش پروازهــای 
عربســتان  در  را  ایــر«  »ماهــان  هواپیمایــی  شــرکت 

اســت. کــرده  اعــام  ع  ممنــو ســعودی 
بنــا بــر تصمیــم تــازه مقامــات ســعودی، هواپیماهــای 
ماهــان اجــازه فــرود در فرودگاه هــای عربســتان یــا عبــور 

ــد. ــور را ندارن کش ــن  ــمان ای از آس
ــن  ــط و قوانی ــات اداری از ضواب ــع، »تخلف ــن من ــت ای عل
ــر ایمنــی پروازهــای بیــن المللــی« توســط ماهــان  ناظــر ب

اعــام شــده اســت.
 16 دوشــنبه  روز  عربســتان  هواپیمایــی  ســازمان 
خــود  ســایت  روی  بیانیــه ای  انتشــار  بــا  فروردیــن 

شــرکت  بــه  شــده  داده  مجوزهــای  تمــام  کــرد:  اعــام 
ایــن  بــه هواپیماهــای  کــه  ایــر«  »ماهــان  هواپیمایــی 
اجــازه نشســتن در فرودگاه هــای عربســتان و  شــرکت، 
کــرده  کشــور را مــی داد، لغــو   عبــور از حریــم هوایــی ایــن 

است.
لغــو مجوزهــای  کــه  عربســتان ســعودی مدعــی شــده 
داده شــده بــه ایــن شــرکت هواپیمایــی ایــران »بــر طبــق 
قانــون و هــدف حفاظــت از جــان و ایمنــی مســافران« 

ــت. ــوده اس ب
بــی بــی ســی نوشــته اســت: »»ایــن منــع در حالــی اعــام 
و عربســتان  ایــران  روابــط دیپلماتیــک  کــه  مــی شــود 

ســعودی همچنــان قطــع اســت.
گذشــته و در پــی حملــه معترضــان بــه اعــدام یــک  ســال 
کنســولگری ســعودی در  روحانــی شــیعه بــه ســفارت و 
تهــران و مشــهد، عربســتان روابــط دیپلماتیــک بــا ایــران 

کــرد. را قطــع 
جمهــوری  رییــس  روحانــی،  حســن  حــال،  ایــن  بــا 

کــه  کــرد  ایــران روز شــنبه 7 فروردیــن ابــراز امیــدواری 
در آینــده نزدیــک راهــی بــرای حــل و فصــل اختافــات 
امــور  وزیــر  الجبیــر،  عــادل  امــا  شــود؛  پیــدا  کشــور  دو 
اســت  کــرده  اعــام  تازگــی  بــه  عربســتان،  خارجــه 
عربســتان  بــا  بهتــر  روابــط  دنبــال  بــه  ایــران  گــر  ا کــه 
 ســعودی اســت، بایــد از تــاش بــرای »صــدور انقــاب« 

دست بردارد.
ایــران و عربســتان ســعودی بــر ســر بحــران ســوریه نیــز 

اختافــات جــدی دارنــد.
ســایت آمریکایــی رادیوفــردا نیــز پــس از پوشــش دادن 
روی  حالــی  در  اقــدام  ایــن  اســت:  آورده  خبــر  ایــن 
تنــش سیاســی  اوج  در  ریــاض،  و  تهــران  کــه  می دهــد 
دیپلماتیــک رابطــه  یکدیگــر  بــا  و  می برنــد  ســر   بــه 

 ندارند.
هواپیمایــی  شــرکت  نخســتین  ماهــان،  شــرکت 
1371در  ســال   در  کــه  اســت  ایرانــی  خصوصــی 
برگرفتــه  نیــز  ایــر  ماهــان  نــام  و  شــد  تاســیس  کرمــان 
کرمــان کیلومتــری   35 در  شــهری  ماهــان   از 

 است.
ایــاالت متحــده نیــز تحریــم  شــرکت ماهــان، از ســوی 
ــا وجــود اجرایــی شــدن توافــق هســته ای  شــده اســت. ب
علیــه  واشــینگتن  تحریم هــای  غــرب،  و  ایــران  میــان 

پابرجاســت. همچنــان  ماهــان 

ل سعود جدیدترین اقدام ضدایرانی آ

 پرواز هواپیمای ایرانی بر آسمان عربستان ممنوع!

ح شد: در نشست خبری »جاش ارنست« مطر
کاخ سفید: با ایران مقابله می کنیم   

حتما بخوانید!
چهارشنبـــــه  18 فروردین ماه 21395 کاخ سفید: با ایران مقابله می کنیم 

ـــمـــاره 123 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



دانشگاه ها و اقتصاد مقاومتی
راه هایــی  از  یکــی  گفــت:  اصفهــان  دانشــگاه  رییــس 
کشــور پایــدار می کنــد، ایــن  کــه اقتصــاد مقاومتــی را در 
نیازهــای  بیرونــی  نهادهــای  و  ســازمان ها  کــه  اســت 
دانشــگاه  بــا  همــکاری  قالــب  در  را  خــود  تحقیقاتــی 
ســال  بــه  اشــاره  بــا  طالبــی  هوشــنگ  ببرنــد.  پیــش 
ــاد  ــال »اقتص ــری س ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ک  95
اســت  شــده  نامگــذاری  عمــل«  و  اقــدام  مقاومتــی، 
نهادهــای  صرفه جوتریــن  دانشــگاه ها،  کــرد:  اظهــار 
کــه دریافــت  کشــور هســتند؛ زیــرا نســبت بــه بودجــه ای 
انســانی  نیــروی  تربیــت  و  علــم  تولیــد  در  می کننــد 
کارا و بهــره ور هســتند. وی افــزود: فلســفه  نهادهایــی 
اقتصــاد  راســتای  در  فعالیــت  دانشــگاه ها  وجــودی 
مقاومتــی اســت. دانشــگاه ها بــه دلیــل تربیــت نیــروی 
کشــور  پیشــرفت  بــه  متخصــص  و  ماهــر  انســانی 
می کننــد  کمــک  فنــی  و  تخصصــی  ابعــاد  همــه  در 
دانشــگاه  رییــس  بزننــد.  رقــم  پایــدار  اقتصــادی  تــا 
کــه اقتصــاد  اصفهــان بــا بیــان اینکــه یکــی از راه هایــی 
کــه  کشــور پایــدار می کنــد، ایــن اســت  مقاومتــی را در 
ســازمان ها و نهادهــای بیرونــی نیازهــای تحقیقاتــی 
 خــود را در قالــب همــکاری بــا دانشــگاه پیــش ببرنــد
افــزود: دانشــگاه ها بــا تولیــد علــم بــه نهادهــای بیرونــی 
فعالیت هــای  از  بهره بــرداری  بــا  تــا  می کننــد  کمــک 
و  تحقیــق  فعالیت هــای  دانشــگاه ها،  پژوهشــی 
گــر  کــرد: ا توســعه خــود را پیــش ببرنــد. طالبــی اضافــه 
کشــور در ایــن راســتا توانســته قدمــی بــردارد، بــه جهــت 
ــوده اســت. همچنیــن در  دانــش و بنیادهــای علمــی ب
ــت  ــش توانس ــن دان ــک همی کم ــه  ــم ب ــال های تحری س
بایســتد.  خــود  پــای  روی  محدودیت هــا  مقابــل  در 
بــا اشــاره بــه برنامه هــای  رییــس دانشــگاه اصفهــان 
دانشــگاه اصفهــان در ســال 95 توضیــح داد: بــه جــز 
کــه  کشــور  تربیــت نیــروی انســانی در راســتای نیازهــای 
در قالــب تاســیس رشــته ها انجــام می دهیــم، بخــش 
پژوهشــی دانشــگاه نیــز بــا شــدت و حــّدت بیش تــری 

نســبت بــه ســال های قبــل فعالیــت می کنــد.

ح جهادی  اجرای هفت طر
 در چهارمحال و بختیاری

ــتان  ــجویی اس ــیج دانش ــازندگی بس ــش س ــئول بخ مس
گفــت: در نــوروز امســال هفــت  چهارمحــال و بختیــاری 
ح عمرانــی در مناطــق محــروم اســتان چهارمحــال  طــر
اظهــار  وفــا همتــی  شــد.  اجــرا  و  تکمیــل  بختیــاری  و 
کــرد: تکمیــل واحدهــای مســکونی حمــام، ســرویس 
ح هــای  ح هــای آبرســانی از جملــه طر بهداشــتی و طر
افــزود:  وی  اســت.  بــوده  امســال  نــوروز  در  جهــادی 
روســتاهای  و  محــروم  مناطــق  در  ح هــا  طر ایــن 
شــدند.  اجــرا  کیــار  و  اردل  لــردگان،  شهرســتان های 
کــرد: همچنیــن جهادگــران در نــوروز  همتــی تصریــح 
کنکــور  کالس هــای  اقــدام بــه برگــزاری یــادواره شــهدا، 
کردنــد. وی  و آموزش هــای عقیدتــی بــرای روســتاییان 
ح  از افزایــش 50 درصــدی حضــور دانشــجویان در طــر
امســال  کــرد:  کیــد  تا و  داد  خبــر  جهــادی  اردوهــای 
گــروه، شــامل 400 دانشــجوی دانشــگاه های  هشــت 
گروه هــای  چهارمحــال و بختیــاری بــه مــدت 10 روز در 
کردنــد. مســئول بخــش ســازندگی  جهــادی فعالیــت 
گفــت: ایــن دانشــجویان  بســیج دانشــجویی اســتان 
و  محرومیت زدایــی  هــدف  بــا  افتخــاری  صــورت  بــه 
کمتــر توســعه یافتــه در ایــن  کمــک بــه مــردم مناطــق 

می کننــد. شــرکت  ح  طــر

رسیدگی به 700 مورد 
تخلف تعزیراتی در یزد

کل تعزیــرات حکومتــی اســتان یــزد از رســیدگی بــه  مدیــر 
ح نظــارت نــوروزی  700 مــورد تخلــف در جریــان اجــرای طــر
بــر بــازار و جــزای نقــدی قریــب ســه میلیــارد ریالــی متخلفــان 
ــا«  براســاس احــکام صــادره خبــر داد. »ســید غریــب بیژن نی
ح نظارتــی ویــژه نــوروز از شــانزدهم  بــا اشــاره بــه اجــرای طــر
بــا  امســال  فروردین مــاه  پانزدهــم  تــا  پارســال  اســفندماه 
شناســایی  از  اســتان،  نظارتــی  دســتگاه های  همــکاری 
در  تخلفــات  پرونــده  فقــره   700 از  بیــش  بــه  رســیدگی  و 
ایــن  طــی  اســتان  در  خدمــات  و  کاال  عرضــه  حوزه هــای 
متخلفیــن  راســتا  همیــن  در  افــزود:  وی  داد.  خبــر  روزهــا 
ــر ســایر مجازات هــای پیش بینــی شــده در قوانیــن  عــالوه ب
ــال  ــون ری ــارد و 900 میلی ــش از 2 میلی ــدی بی ــه نق ــه جریم ب
محکــوم شــدند. بیژن نیــا در تشــریح فعالیــت یــک ســاله  
ــرات حکومتــی  گفــت: تعزی ــز  ــرات حکومتــی اســتان نی تعزی
کاال و ارز و امــور  مرجــع رســیدگی بــه تخلفــات بــازار و قاچــاق 
کل بــه  بهداشــتی و درمانــی اســت و در شــعبات ایــن اداره 
بازرســان ســازمان صنعــت  از ســوی  ارســالی  گزارش هــای 
و  بهداشــت  بازرســان  و  اصنــاف  اتــاق  تجــارت،  و  معــدن 
و  انتظامــی  نیــروی  گاهــی  آ اداره  گزارش هــای  و  درمــان 

همچنیــن افــراد حقیقــی و حقوقــی رســیدگی می شــود. 
گذشــته قریــب بــه  کــرد: در ســال   وی در ادامــه خاطرنشــان 
خدمــات  و  کاال  حوزه هــای  در  پرونــده  فقــره  هــزار   11
کل  کاال بــه ایــن اداره  بهداشــت، دارو و درمــان و قاچــاق 
کــه بــا احتســاب پرونده هــای مانــده از قبــل  واصــل شــده 
قــرار  رســیدگی  مــورد  پرونــده  فقــره  و 900  هــزار  حــدود 10 
گفتــه  ایــن مقــام قضایــی  گرفتــه و مختومــه شــده اســت. بــه 
ــرای پرونده هــای مذکــور منتــج بــه صــدور  احــکام صــادره ب
ــغ  ــه پرداخــت مبل رأی شــده و براســاس آن هــا، متخلفــان ب
ــال جــزای نقــدی در حــق صنــدوق  بیــش از 121 میلیــارد ری
پرونده هــای  تعــداد  بیژن نیــا  شــده اند.  محکــوم  دولــت 
در  را  خدمــات  و  کاال  تخلفــات  حــوزه  در  شــده  رســیدگی 
گفــت:  کــرد و  تعزیــرات حکومتــی اســتان، 9 هــزار مــورد ذکــر 
مجازات هــای  ســایر  بــر  عــالوه  حــوزه  ایــن  در  متخلفــان 
قانونــی، جمعــا بــه پرداخــت مبلــغ بیــش از 20 میلیــارد ریــال 
جــزای نقــدی در حــق صنــدق دولــت محکــوم شــده اند. 

اخبار کوتاه

بــا افزایــش 14 درصــدی حداقــل دســتمزد امســال مشــموالن 
بیمــه  کارگــران، حــق  دریافتــی  تغییــر مجمــوع  و  کار  قانــون 
کارفرمایــان نیــز افزایــش و از فروردیــن مــاه  ســهم شــاغالن و 
ســال جاری اعمــال خواهــد شــد. هــر ســاله همزمــان بــا افزایــش 
کار میــزان حــق  کارگــران و مشــموالن قانــون  حداقــل دســتمزد 
کارفرمایــان موظــف  کارگــران و  بیمــه هــا نیــز افزایــش مــی یابــد و 
مــی شــوند بــه نســبت افزایــش دســتمزدها، حــق بیمــه بیشــتری 
کننــد. در حــال حاضــر بیــش  بــه تامیــن اجتماعــی پرداخــت 
کار ایــران فعالیــت  کار در بــازار  از 1۳ میلیــون مشــمول قانــون 
کــه حــق بیمــه آن هــا از فروردیــن مــاه افزایــش یافتــه  دارنــد 
اســت. هرچنــد نمــی تــوان رقــم ثابتــی را بــه دلیــل متفــاوت 
کــرد   بــودن حقــوق هــا بــرای افزایــش حــق بیمــه هــا عنــوان 
کار بایــد 7 درصــد مجمــوع دریافتــی خــود  امــا مشــموالن قانــون 
ــوال  ــه معم ک ــد  ــر بگیرن ــه در نظ ــه ماهیان ــق بیم ــوان ح ــه عن را ب
کســر و بــه حســاب  کارفرمایــان از حقــوق و مزایــای افــراد  توســط 

تامیــن اجتماعــی واریــز مــی شــود.
 2۳ کار  قانــون  طبــق  نیــز  کارفرمایــان  ســهم  همچنیــن   
حــق  عنــوان  بــه  آن  درصــد   ۳ البتــه  کــه  اســت  درصــد 
واریــز  بیــکاری  بیمــه  صنــدوق  بــه  و  منظــور  بیــکاری   بیمــه 

 می شود.

   حق اوالد شامل بیمه نیست
کل حقــوق و مزایــای هــر فــرد در مــاه بایــد  در نهایــت ۳0 درصــد 
ــز  ــه ج ــوع ب ــن موض ــه ای ک ــود  ــور ش ــه منظ ــق بیم ــوان ح ــه عن ب
حــق اوالد و برخــی مــوارد متفرقــه ماننــد حــق ماموریت هــا را 
شــامل مــی شــود. بــه بیــان دیگــر، بابــت بیمه شــاغالن مشــمول 
قانــون کار بــه جــز حــق اوالد و حــق ماموریــت، ســایر دریافتــی ها 
محاســبه و 7 درصــد آن بــه عنوان ســهم کارگــران در نظر گرفته 
ــان  کارفرمای ــا وجــود اینکــه طبــق قوانیــن موجــود  مــی شــود. ب
بایــد کل دریافتــی افــراد را محاســبه و حــق بیمــه آن را بپردازنــد، 
کاهــش هزینــه هــای  کارفرمایــان بــرای  امــا در مــواردی برخــی 
خــود بابــت بیمــه نیروهــای شــاغل در بنــگاه، تنهــا حــق بیمــه 
کننــد  حداقــل دســتمزد افــراد را بــه تامیــن اجتماعــی اعــالم مــی 
می زننــد.  دور  را  قوانیــن  صــوری،  هــای  لیســت  تهیــه  بــا  و 
شــدن  وارد  باعــث  توانــد  مــی  تخلفــات  اینگونــه  متاســفانه 
خســارت و زیــان بــه شــاغالن بــه ویــژه در زمــان بازنشســتگی 
گــر افــراد حــق بیمــه واقعــی حقــوق و مزایــای خــود  شــود؛ چــون ا
ادعایــی  نمی تواننــد  نیــز  بازنشســتگی  زمــان  در  نپردازنــد،  را 
دربــاره میــزان حقــوق خــود در دوران اشــتغال داشــته باشــند. در 
گــر فــردی در ســال جــاری تنهــا حداقــل دســتمزد  عیــن حــال، ا
کنــد، بایــد ماهیانــه 5۶  ۸12 هــزار و 1۶4 تومانــی را دریافــت 

کــه در ایــن بخــش ســهم  هــزار و ۸51 تومــان حــق بیمــه بپــردازد 
ــام  ــز 1۸۶ هــزار و 797 تومــان خواهــد شــد. ایــن ارق ــا نی کارفرم
کــه افــراد دریافتــی دیگــری غیــر  در حالــی مــی توانــد ثابــت باشــد 
کــه در ایــن صــورت میــزان  از حداقــل دســتمزد نداشــته باشــند 
کســر شــدن حــق بیمــه  دریافتــی فــرد حداقــل بگیــر بــه دلیــل 
کمتــر   حتــی از ۸12 هــزار تومــان نیــز حــدود 57 هــزار تومــان 

خواهــد بــود.
   حداقل حق بیمه ۵۶ هزار تومان شد

گذشــته  بــر مبنــای حداقــل دســتمزد 712 هزارتومانــی ســال 
و  تومــان  و ۸۶9  هــزار  بگیــر، 49  حداقــل  افــراد  بیمــه  حــق 
کارفرمایــان نیــز 1۶۳ هــزار و ۸57 تومــان بــود. مجمــوع  ســهم 
کار حداقــل بگیــر در ســال  حــق بیمــه یــک فــرد مشــمول قانــون 
کاری و ســایر دریافتــی هــا، 21۳ هــزار و  ــدون اضافــه  گذشــته ب

کــه ایــن رقــم در ســال جــاری بــه 24۳ هــزار و  727 تومــان بــود 
۶4۸ تومــان افزایــش یافــت. 

کار، حداقــل دریافتــی یــک  براســاس مصوبــه شــورای عالــی 
بــا احتســاب حــق بــن نقــدی و  فــرد مجــرد در ســال جــاری 
کــه 7 درصــد  اســت  تومــان  حــق مســکن 942 هــزار و 1۶۶ 
بیمــه  حــق  نیــز  درصــد   2۳ و  کارگــر  ســهم  بیمــه  حــق  آن 
کــه در  کارفرمــا خواهــد بــود. بــه بیــان دیگــر افــرادی  ســهم 
تومانــی  بــر حداقــل دســتمزد ۸12 هــزار   ســال جــاری عــالوه 
و  تومــان   1000 ســنواتی  پایــه  نقــدی،  ُبــن  تومــان  هــزار   110
کننــد  ماهیانــه 20 هــزار تومــان هــم حــق مســکن دریافــت مــی 
بایــد ماهیانــه ۶۸ هــزار و 740 تومــان حــق بیمــه بپردازنــد. 
کارفرمایــان نیــز 225 هــزار و ۸۶0 تومــان   عــالوه بــر ایــن، ســهم 

می شود.

سهم بیمه جدید هر نفر چقدر است؟

زیر پوست حق بیمه شاغالن

در  گفــت:  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق  عامــل  مدیــر 
ــر 12 درصــد  ــغ ب ســال 95 حقــوق تمامــی بازنشســتگان بال
افزایــش پیــدا می کنــد. محمــود اســالمیان اظهــار داشــت: 
ــوق  ــدی حق ــش 12 درص ــار افزای ــرای اولین ب ــال 95 ب در س

تمامــی بازنشســتگان را در صــورت تصویــب 
شــاهد  مجلــس  بــه  پیشــنهادی  الیحــه 
افزایــش  بــر  عــالوه  افــزود:  وی   هســتیم. 
مبلــغ  کــه  افــرادی  حقــوق  درصــدی   12
دریافتــی آن هــا کــف حقــوق، یعنــی 700 هــزار 
مجــددی  پلکانــی  افزایــش  اســت،  تومــان 
نیــز دارد. مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی 

گرفتــه  کــرد: طبــق هماهنگی هــای صــورت  کشــوری اظهــار 
کشــور و همچنیــن  بــا وزیــر رفــاه، ســازمان برنامــه و بودجــه 
حقــوق  پرداختــی  کــف  بودجــه 95،  در  دولــت  عنایــات 
تومــان  بــه 900 هــزار  تومــان  از 750 هــزار  بازنشســتگان 
افزایــش پیــدا می کنــد. اســالمیان ادامــه داد: بــر اســاس 

بازنشســتگان  پرداختــی  میانگیــن  پیشــنهادی،  ح  طــر
ــد  ــان خواه ــزار توم ــون و 250 ه ــک میلی ــه ی ــال 95 ب در س
کــه بودجــه 95 در ســال 94  رســید. وی افــزود: در صورتــی 
ح افزایــش حقوق  بــه تصویــب می رســید، می توانســتیم طــر
آغــاز   95 ســال  ابتــدای  از  را  بازنشســتگان 
کنیــم؛ امــا بــه جهــت اینکــه تصویــب الیحــه 
اســت  شــده  منتقــل   95 ســال  بــه   بودجــه 
افزایشــی  نمی توانیــم  حاضــر  حــال  در 
قــرار  مدنظــر  بازنشســتگان  حقــوق  در  را 
دهیــم و ایــن موضــوع بــه پــس از تصویــب 
اســالمیان  می شــود.  منتقــل  مجلــس 
گذشــته  ســال  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح 
کســری بودجــه 2 هــزار  کشــور بــا  صنــدوق بازنشســتگی 
بــرای  مشــکالتی  بــود،  مواجــه  تومانــی  میلیــارد   ۸00 و 
ایجــاد  بازنشســتگان  حقــوق  پرداخــت  جهــت   صنــدوق 

شد.

در صورت تصویب مجلس
حقوق بازنشستگان 12 درصد افزایش می یابد

شــورای  مجلــس  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو 
اســالمی از حقــوق 40 تــا 50 میلیــون تومانــی برخی مدیران 
عامــل بانک هــا خبــر داد و گفــت: بــا مصوبــه اخیــر مجلــس 
کیفــری می شــود. احمــد  مجــازات متخلفــان امــور بانکــی 

گفت وگــوی ویــژه خبــری بــا اشــاره  توکلــی در 
بــه اینکــه تخلفــات بانک هــا آثــار وســیعی 
مجازات هــای  افــزود:  دارد،  جامعــه  در 
امــور  متخلفــان  بــرای  شــده  پیش بینــی 
نداشــت  بازدارندگــی  اثــر  کنــون  تا بانکــی، 
شــورای  مجلــس  دوشــنبه  روز  مصوبــه  و 
ایــن  بیشــتر در  بازدارندگــی  بــرای  اســالمی 

زمینــه اســت. وی گفــت: بر اســاس این مصوبــه، مجازات 
کــه از  کیفــری محســوب می شــود  متخلفــان امــور بانکــی 
شــش مــاه تــا ســه ســال زنــدان و در صــورت تخلفات بیشــتر 
گرفتــه خواهــد شــد. توکلــی بــا  تــا اعــدام بــرای آنــان در نظــر 
کــم بــود  اشــاره بــه اینکــه در ســال 9۳ کــه رکــود در کشــور حا

ــه همیــن خاطــر  کشــور ب و ۶0 درصــد واحدهــای تولیــدی 
غیرفعــال بودنــد، ســود خالــص پــس از پرداخــت مالیــات 
17 بانــک غیردولتــی بالــغ بــر ۶ هــزار و ۳00 میلیــارد تومــان 
کمیســیون برنامــه و بودجــه ایــن ســوال را  بــود. عضــو 
در  رکــود  شــرایط  وقتــی  چــرا  کــرد:  ح  مطــر
شــاهد  اســت،  کــم  حا همچنــان  جامعــه 
کســب مجــوز تاســیس  اســتقبال زیــاد بــرای 
بانک هــا و موسســات مالــی جدیــد هســتیم؟ 
وی افــزود: یکــی از بانک هــای خصوصــی در 
ســال 90، حــدود ۳۳0 میلیــارد تومان ســود را 
گــذاران عرضــه می کــرد  کــه بایــد بــه ســپرده 

بــا حساب ســازی اعــالم نکــرد. 
گفــت: چنــد ســال پیــش، بانــک مرکــزی فهرســت  وی 
کــه اقــدام  کــرد  موسســات مالــی بــدون مجــوز را اعــالم 
کــه چــرا بــا  ح اســت  خوبــی اســت؛ امــا ایــن ســوال مطــر

اســت؟ نگرفتــه  صــورت  برخــوردی  آن هــا 

از  اقتصــادی  فعــاالن  نگرانــی  ابــراز  بــا  تهــران  بازرگانــی  اتــاق  رییــس 
اجــرای  دلیــل  بــه  بــازار  در  مرکــزی  بانــک  منفــی  نفــوذ  و  قیمت شــکنی 
خ  گفــت: دولــت نبایــد بــا نفــوذ خــود، نــر سیاســت تــک نرخی کــردن ارز 
نگــران  اینکــه تجــار  بیــان  بــا  کنــد. مســعود خوانســاری  تثبیــت  را  دالر 
کــردن قیمــت  نفــوذ منفــی بانــک مرکــزی در بــازار ارز بــه بهانــه تک نرخــی 
گفــت: بــه هرحــال تــا پیــش از اجرایــی شــدن برجــام، نگرانــی از  هســتند، 
کنــون  اجــرای سیاســت ارز تــک نرخــی از ســوی دولــت وجــود دارد؛ امــا ا
کــردن سیاســت  می تــوان بــا اطمینــان خاطــر بیشــتری نســبت بــه اجرایــی 
کــه  کــرده  کــرد. بــه همیــن دلیــل بانــک مرکــزی اعــالم  ارز تــک نرخــی اقــدام 
کــرد. رییــس اتــاق  در شــش مــاه اول ســال جــاری، ارز را تک نرخــی خواهــد 
ــرای  ــاره اج ــه درب ک ــه  ــا آنچ ــزود: ام ــران اف ــادن ته ــع و مع ــی و صنای بازرگان
خ درســت  گیــرد، تعییــن نــر کیــد قــرار  سیاســت ارز تک نرخــی بایــد مــورد تا
و معقــول بــرای ارز اســت؛ ضمــن اینکــه بایــد مکانیزمــی بــرای اجــرای ایــن 
کــه بــه بخش هــای  کار قــرار داد  کــردن در دســتور  سیاســت تــک نرخــی 
کالن و صــادرات غیرنفتــی لطمــه  کار، اقتصــاد  کســب و  مختلــف از جملــه 
کــه بانــک مرکــزی بــه دلیل  وارد نیــاورد. بــر ایــن اســاس نگرانــی ایــن اســت 
کنــد. کافــی، ارز را بــه صــورت غیرواقعــی تــک نرخــی  در اختیــار داشــتن دالر 

معــاون وزیــر ارتباطــات از احتمــال تغییــر تعرفه هــای تلفــن ثابــت در ســال 
ــا  ــه آی ک ــه ایــن ســوال  ــان در پاســخ ب ــی اصغــر عمیدی ــر داد. عل جــاری خب
ــا  ــد اپراتورهــای تلفــن همــراه، ارایه کننــدگان اینترنــت ی ــرای ســال جدی ب
 شــرکت پســت درخواســتی بــرای افزایــش تعرفه هــای خــود داشــته اند

کــه بــه ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات مربــوط  کــرد: تــا جایــی  اظهــار 
کنــون هیــچ یــک از شــرکت های ارتباطــی درخواســتی بــرای  اســت، تا
افزایــش تعرفه هــای خــود در ســال جــاری نداشــته اند. رییــس ســازمان 
کــرد: البتــه بــا ایــن وجــود تعرفــه  کیــد  ــال تا ــن ح ــررات در عی ــم مق تنظی
ــه  ک کالن در شــورای اقتصــاد تعییــن می شــود  برخــی خدمــات در ســطح 
در تصمیماتــی کــه در ایــن خصــوص گرفتــه شــود، مــا نیــز بــه تبــع تغییرات 

کــرد.  مربوطــه را اعمــال خواهیــم 
وی افــزود: بــه عنــوان مثال ســال گذشــته توســط این شــورا بــرای افزایش 
گرفتــه شــد. معــاون وزیــر  شــش درصــدی تعرفه هــای پســتی تصمیــم 
ارتباطــات در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــه بحــث تعرفه تلفــن 
ــا توجــه  گفــت: در خصــوص تعرفه هــای مخابراتــی ب کــرد و  ثابــت اشــاره 
گذشــته هــم افزایــش تعرفــه ای  ــه اینکــه در ایــن بخــش در یــک ســال  ب

ــر تعرفه هــا در ســال جــاری وجــود دارد. نداشــته ایم، احتمــال تغیی

کــه در یــک اظهارنامــه  بانــک مســقط، بزرگ تریــن وام دهنــده عمــان اســت 
گشــایش دفتــر در ایــران را  کــرد همــه مجوزهــای رگوالتــوری بــرای  بــورس اعــالم 
دریافــت کــرده اســت. بانــک مســقط اعــالم کــرد کــه در حــال ثبــت دفتــر نمایندگــی 
گــزارش  بــوده و انتظــار دارد ایــن دفتــر در ســال 201۶ افتتــاح شــود. بــر اســاس 
کــه قصــد دارد یــک دفتــر در  کــرده اســت  رویتــرز، ایــن بانــک در 25 فوریــه اعــالم 
گذشــته  کنــد. هیئــت مدیــره بانــک مرکــزی عمــان در نشســت هفتــه  ایــران دایــر 
ایــن  کردنــد.  ایــران موافقــت  بانــک مســقط در  گشــایش دفتــر نمایندگــی  بــا 
ــر  ــه نظ ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــان ب ــک عم ــن بان ــازار، بزرگ تری ــر ارزش ب ــک از نظ بان
می رســد بانــک مســقط یکــی از نخســتین موسســات مالــی خارجــی اســت کــه پــس 
از اجرایــی شــدن توافــق هســته ای و برچیــده شــدن تحریم هــای غربــی علیــه 
تهــران، در ایــران حضــور پیــدا می کننــد. موافقــت بــا تاســیس دفتــر نمایندگــی 
بانــک مســقط پــس از شــماری از توافق هــای پیشــنهادی میــان دو کشــور از جملــه 
ــرای  گــروه صنعتــی ایــران خــودرو ب توافــق میــان صنــدوق رفــاه دولتــی عمــان و 
کارخانــه خــودروی 200 میلیــون دالری در عمــان صــورت  بررســی ســاخت یــک 
کــه مــاه فوریــه میــان دکتــر حســن روحانــی، رییــس جمهــور  می گیــرد. در دیــداری 
گرفــت، دو طــرف دربــاره همــکاری  اســالمی ایــران و وزیــر خارجــه عمــان انجــام 

ــد. ــرده بودن ک ــو  گفت وگ ــادر، هواپیمایــی، راه آهــن و بانکــی  ــرای توســعه بن ب

نگرانی تجار از قیمت شکنی دولت در بازار ارز

آلمانمیآید وسازانداخلیاز رقیبخودر
ــه امضــا می رســد؛  ــی ب وســازان ایران در ــا خو دی ب و ــه ز ــرارداد فولکــس واگــن ب ــران در آلمــان اعــام کــرده کــه ق علــی ماجــدی، ســفیر ای
وســازان مــا بــه  در خبــری کــه زمزمه هایــش هــم گــرد و خــاک ایجــاد می کنــد، چــه رســد بــه اجرایــش. بــه نظــر می رســد از ایــن پــس خو

ونــد. ــر فولکس واگــن بر ــه مصــاف رقیــب قدرتمنــدی نظی ــد ب ــا تولیدکننــدگان چینــی رقابــت کننــد، بای جــای آنکــه ب

در قاب تصویر

حقوق 40 تا 50 میلیون تومانی برخی مدیران بانک ها

گرفتاحتمال تغییر تعرفه های تلفن ثابت بانک مسقط برای ورود به ایران مجوز 

کلیک

اخبار اقتصادی

گشتی در دنیای موبایل
گــر اهــل دنیــای فنــاوری هســتید و    ا

سرویس  اقتصادی
بردیا عباس زاده

گجت هــای  بــا  را  وقتتــان  بیشــتر 
مختلــف می گذرانیــد، خوانــدن ایــن ســتون را بــه شــما 
بــازار  در  گشــتی  ســتون  ایــن  در  می کنیــم.  پیشــنهاد 
کاالهــای دیجیتــال خواهیــم زد و شــما را از آخریــن اخبار 
ایــن بــازار مطلــع می کنیــم. بــا مــا همــراه باشــید. بــا ورود 
بــه  گوشــی های ســاده، رو  اســمارت فــون هــا، نســل 
ــه از  ک ــم  ــی را می بینی کس ــر  کمت ــر  ــت و دیگ ــراض اس انق
کنــد.  اســتفاده  غیرهوشــمند  گوشــی های 
شــبکه های  و  جــذاب  بازی هــای  اینترنت گــردی، 
گوشــی های  از  اســتفاده  مــوارد  بیشــترین  اجتماعــی 
گوشــی ها بــه  گونــه  هوشــمند هســتند. جذابیــت ایــن 
کاربــر را خیــره بــه صفحــه  کــه ســاعت ها  گونــه ای اســت 
نمایــش نگــه مــی دارد؛ امــا شــاید شــما جــزو افــرادی 
گوشــی هوشــمند ســطح بــاال و  کــه نیــازی بــه  باشــید 
گــران قیمــت ندارنــد و تنهــا می خواهنــد از اینترنــت و 

شبکه های اجتماعی استفاده کنند.
P۶    

کمپانــی چینــی هــوواوی  گوشــی تولیــدی  باریک تریــن 
آیفــون  پرفــروش  بــا ســه محصــول  رقابــت  کــه قصــد 
کســپریا Z اولتــرا و سامســونگ S4 را دارد، از چنــد  5S، ا
گذشــته و بــا قیمــت حــدود یــک میلیــون تومــان  هفتــه 
گارانتــی رســمی وارد بــازار ایــران شــد. باریک تریــن  بــا 
ــرم  گ ــی هــوواوی 120  کمپان ــط  ــد شــده توس گوشــی تولی
 Chipset Huawei K۳V2 وزن دارد و دارای پردازنــده
گوشــی از یــک صفحــه  Quad-Core CPU اســت. ایــن 
ــوع IPS Plus LCD و  نمایــش رنگــی لمســی خازنــی از ن
کــم  در ســایز 4.7 اینــچ بــا رزولوشــن 720 × 12۸0 و ترا
پیکســلی ۳12 پیکســل بــر اینــچ بــا قابلیــت نمایــش 1۶ 
میلیــون رنــگ بهــره می بــرد؛ همچنیــن حافظــه داخلــی 
نیــز  ۸192 مگابایــت و حافظــه رم 204۸ مگابایــت و 
از   ،Micro SD نــوع  از  حافظــه  کارت  نصــب  قابلیــت 
دیگــر ویژگی هــای ایــن مــدل گوشــی از کمپانی هــوواوی 

اســت.
Z Ultra کسپریا   ا

گوشــی یــک میلیــون و 550 هــزار تومــان قیمــت  ایــن 
گــرم اســت.  دارد و یــک ســیم کارته و دارای وزن 212 
 Chipset ۸00 Qualcomm Snapdragon پردازنــده آن
CPU 400 Quad-Core Krait بــوده و صفحــه نمایــش 
آن رنگــی لمســی خازنــی از نــوع Triluminos و در ســایز 
کــم  کــه از رزولوشــن 10۸0 × 1920 بــا ترا ۶.4 اینــچ اســت 
نمایــش  قابلیــت  و  اینــچ  بــر  پیکســل   پیکســلی ۳44 
1۶ میلیــون رنــگ بهــره می بــرد. ایــن مــدل ســونی دارای 
دوربیــن ۸.0 مگاپیکســلی، دوربیــن مکالمــه ویدئویی 2 
مگاپیکســلی و فوکــوس اتوماتیــک اســت و از فیــش ۳.5 

میلیمتــری هدفــون بــرای صــدا برخوردار اســت.

غ در بازار کاهش قیمت مر
کاهــش ۳00 تومانــی  رییــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی از 
کــز  مرا کاال در  ایــن  خ  نــر گفــت:  و  غ خبــر داد  مــر قیمــت 
مهــدی  اســت.  رســیده  تومــان   5500 بــه  خرده فروشــی 
غ نســبت  کاهــش ۳00 تومانــی قیمــت مــر یوســف خانی از 
اظهــار  و  داد  خبــر  جــاری  هفتــه  ابتدایــی  روزهــای  بــه 
غ زنــده ۳۶00 تومــان  خ مــر داشــت: امــروز ســه شــنبه نــر
غ آمــاده بــه طبــخ در  اســت. وی بــا بیــان اینکــه قیمــت مــر
ــزود:  ــت اف ــان اس ــن 4۸00 توم ــدان بهم ــی می ــده فروش عم
کشــتارگاه 4900 تومــان،  کاال درب  ایــن  خ  نــر همچنیــن 
فــروش  و  تومــان   5000 صنفــی  واحدهــای  درب  توزیــع 
درب واحدهــای صنفــی 5500 تومــان اســت. یوســف خانی 
غ بــا کمر هــم، 4500  اضافــه کــرد: قیمــت هرکیلوگــرم ران مــر
غ و 5500  کمــر، برابــر بــا قیمــت مــر غ بــدون  تومــان و ران مــر
تومــان اســت. رییــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی ادامــه داد: 
کــز  غ آمــاده بــه طبــخ در مرا گذشــته، قیمــت مــر در ۳ روز 

اســت. بــوده  تومــان  خرده فروشــی 5۸00 

کاال  کارت اعتباری خرید  صدور 
تا پایان فروردین ماه

کارت اعتبــاری  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از صــدور 
تــا پایــان فروردیــن مــاه  کاالهــای مصرفــی بــادوام  خریــد 
گفــت: فرمایــش  امســال خبــر داد. محمدرضــا نعمــت زاده 
ــوان  ــه عن ــه ب ــم؛ بلک ــعار نمی دان ــری را ش ــم رهب ــام معظ مق
وظیفــه  چــون  می بینــم؛  کاری  برنامــه  و  راه  نقشــه  یــک 
کــه خدمتگــزار مــردم باشــیم و تجربه هــای جهانــی  ماســت 
کــه جــز بــا اتــکا بــه تــوان و توجــه بــه  نشــان داده اســت 
تولیــدات داخلــی رقابت پذیــری امکان پذیــر نیســت. وزیــر 
ح هــای  ــه تکمیــل طر ــا اشــاره ب صنعــت معــدن و تجــارت ب
نیمــه تمــام و از ســرگیری فعالیــت واحدهــای متوقــف شــده، 
ــال های 91  ــاد در س کل اقتص ــی  ــد منف ــل رش ــه دلی ــزود: ب اف
کــه بایــد جبــران شــود  و 92 دارای عقب افتادگــی هســتیم 
کشــور در حــال شــکل  کــه در بیــرون  و بــا توجــه بــه فضایــی 
گیــری اســت و همچنیــن برطــرف شــدن موانــع، امســال باید 
حرکتــی جدی تــر در حــوزه تولیــد داخلــی را شــاهد باشــیم. 

ارزان شدن خودروهای برقی
شــدن  ارزان  حــال  در  ســرعت  بــه  برقــی  خودروهــای 
ــش از  ــت، بی ــازار نف ــقوط ب ــر س ــوع ب ــن موض ــه ای ک ــتند  هس
بــی شــک  گــزارش بلومبــرگ،  بــه  پیــش دامــن می زنــد. 
قــادر نخواهیــم بــود اتفاقــات یــک دهــه آتــی را پیشــگویی 
کنیــم؛ امــا آنچــه تحلیلگــران ارایــه می کننــد نشــان دهنــده 
مســبب  کــه  اســت  نزدیــک  آینــده ای  در  نفتــی  بحــران 
تحلیل هــای  براســاس  هســتند.  برقــی  خودروهــای  آن 
بلومبــرگ، دهــه 2020، دوره شــکوفایی خودروهــای برقــی 
خواهــد بــود و آنچــه واضــح اســت از لحــاظ هزینــه، ایــن 
بســیار  بنزینــی  مشــابه  مدل هــای  بــه  نســبت  خودروهــا 
فــروش  می دهــد  نشــان  آمارهــا  آنچــه  هســتند.  ارزان تــر 
خودروهــای برقــی در جهــان بــا افزایــش ۶0 درصــدی رو بــه 
رو بــوده اســت و می تواننــد جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای 
خودروهــای بنزینــی باشــند. ایــن تهدیــد در شــرایطی اســت 
بی ســابقه ای  رکــود  بــا  نیــز  کنــون  هم ا نفــت  قیمــت  کــه 

روبــه رو شــده اســت.

حتما بخوانید!
3حقوق 40 تا 50 میلیون تومانی برخی... چهارشنبـــــه  18 فروردین ماه 1395

ـــمـــاره 123 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد
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 جریمه میلیاردی 
عاقبت عدم اجرای تعهدات بانکی

جزییــات  اصفهــان  اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر 
توســط  ارزی  تعهــدات  اجــرای  عــدم  پرونــده  بــه  رســیدگی 
کــرد.  اعــام  را  صــادرات  و  واردات  خصوصــی  شــرکت  یــک 
اصفهــان تعزیــرات حکومتــی  کل   غامرضــا صالحــی، مدیــر 
تعــداد اســناد ارزی مربــوط بــه عــدم اجــرای تعهــدات شــرکت 
گفــت: بــا شــکایت  کــرد و  خصوصــی یــاد شــده را 7 فقــره اعــام 
مدیریــت یکــی از شــعب بانک هــای اســتان اصفهــان از ایــن 
شــرکت خصوصــی، پرونــده به منظــور رســیدگی و انجــام مراحــل 
دادرســی بــه شــعبه تعزیــرات حکومتــی ارجــاع شــد. صالحــی 
دادرســی،  مراحــل  انجــام  و  پرونــده  بررســی  از  پــس  افــزود: 
تخلــف محــرز و مدیــر عامــل شــرکت یــاد شــده بــه پرداخــت 
جــزای نقــدی بــه مبلــغ 113 میلیــارد و 615 میلیــون ریــال در 
کارت بازرگانــی به مــدت یــک ســال  حــق بانــک شــاکی و تعلیــق 

ــد. ــوم ش محک

 برگزاری اعتکاف دانشجویی
 در اصفهان

مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 
گفــت: مســجد دانشــگاه صنعتــی اصفهــان  صنعتــی اصفهــان 
ــود.  ــد ب ــد خواه کارمن ــتاد و  ــجو، اس ــان 300 دانش ــال میزب امس
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  امــروز  امینــی  علــی  حجت االســام 
فــارس در اصفهــان بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن ایــام البیــض 
گذشــته  کــرد: امســال همچــون ســال های  مــاه رجــب عنــوان 
مراســم معنــوی اعتــکاف در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان برگــزار 
خواهــد شــد کــه بــرای هماهنگــی ایــن مراســم جلســاتی در حال 
کــه روزهــای دوم تــا  برگــزاری اســت. وی افــزود: در ایــن مراســم 
چهــارم اردیبهشــت مــاه در مســجد دانشــگاه خواهد بــود، برای 
ــدان  کارمن ــاتید و  ــجویان، اس ــر از دانش ــل 300 نف ــور حداق حض

پیش بینی هــای الزم در حــال انجــام اســت.

اعمال قانون در انتظار متخلفان 
طرح زوج و فرد

ســرهنگ غامرضــا شــهریاری، رییــس مرکــز اطاع رســانی پلیس 
کــرد: بــا وجــود دوربین هــای مذکــور  اســتان اصفهــان اظهــار 
تقریبــا نقــش نیــروی انســانی بــرای اعمــال قانــون متخلفــان به 
صفــر رســیده و جریمــه متخلفــان بــه صــورت سیســتمی صــادر 
می شــود. وی مبلــغ جریمــه ورود بــه محــدوده طــرح زوج و فــرد 
کــرد و گفــت: راننــدگان بایــد ورود خــود  را 200 هــزار ریــال عنــوان 
ــا بتواننــد ســهم  کننــد ت بــه محــدوده مرکــزی شــهر را مدیریــت 
آلودگــی هــوا و ترافیــک داشــته باشــند.  کاهــش  کوچکــی در 
شــهریاری ســاعت اجــرای طــرح را 8 صبــح تــا 13 و 16 تــا 20 
کــه شــماره آخــر پــاک آن هــا  کــرد: خودروهایــی  اعــام و تصریــح 
گــر زوج اســت، تنهــا در روزهــای  فــرد اســت، در روزهــای فــرد و ا

زوج می تواننــد وارد محــدوده مذکــور شــوند.

اخبار کوتاه 

کسازی یکی از مناطق گردشگری  پا
کرمان

بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  اســتانداری  شــهری  امــور  کل  مدیــر 
شــهر  گردشــگری  مناطــق  از  یکــی  در  نمادیــن  کســازی  پا
کارگــروه پســماند  گفــت: ایــن اقــدام بــا هماهنگــی  کرمــان 
اســتان و بــا جنبــه آموزشــی برگــزار شــد. محمــد مهــدی مبشــر 
کارگــروه پســماند اســتان و بــا  افــزود: ایــن اقــدام بــا هماهنگــی 
جنبــه آموزشــی برگــزار شــد. وی یــادآور شــد: طــی بازدیدهــای 
کوهپایــه صــورت  گردشــگری  ــوروز از محــور  کــه در ن مکــرری 
بــه  از طبیعــت  زشــتی  بســیار  متاســفانه چهــره  کــه  گرفــت 
کره بــا شــهرداری کرمان  نمایــش گذاشــته شــده بــود، طــی مذا

ــد.  ــدام ش ــور اق ــن مح ــریع ای ــازی س کس ــه پا ــبت ب نس
از  هــدف  کرمــان  اســتانداری  شــهری  امــور  کل  مدیــر 
کــرد  بــه شــهروندان عنــوان  این گونــه اقدامــات را آمــوزش 
کل در طــول ســال نســبت بــه برگــزاری  گفــت: ایــن اداره  و 
بخــش  در  شــهرداری  کارکنــان  بــرای  آموزشــی  دوره هــای 
محمدعلــی  نیــز  ادامــه  در  می کنــد.  اقــدام  پســماندها 
گردشــگری  ــق  ــازی مناط کس ــان، پا کرم ــدار  ــدی، فرمان توحی
مردمــی  و  قانونــی  زیســتی،  محیــط  اجتماعــی  حرکتــی  را 
بــه  چنــد  هــر  اقــدام،  ایــن  کــرد:  نشــان  خاطــر  و  دانســت 
ســازمان های  و  مســئوالن  حضــور  بــا  نمادیــن  صــورت 
توجــه  از  نشــان  حرکــت  ایــن  امــا  شــد؛  برگــزار  مردم نهــاد 
 ویــژه مســئوالن بــه محیــط زیســت اســت و قطعــا تاثیرگــذار 

خواهد بود.

افتتاح دو مرکز مشاوره در شهرکرد 
و  مشــاوره  مرکــز  دو  افتتــاح  از  اســتان  بهزیســتی  کل  مدیــر 
خدمــات روانشــناختی در شــهرکرد خبــر داد. محمــد میرزایــی 
ــواده  ــان خان ــم بنی ــرورت تحکی ــه ض ــه ب ــا توج ــرد: ب ک ــار  اظه
بــه عنــوان اصلی تریــن نهــاد اجتماعــی و نظــر بــه اهمیــت 
از  پیشــگیری  در  مشــاوره  کــز  مرا توجــه  قابــل  اثربخشــی  و 
کار  کــز مشــاوره در دســتور  آســیب ها، راه انــدازی و تقویــت مرا

بهزیســتی قــرار دارد. 
عمومــی  مشــاوره  مرکــز   58 حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
تخصصــی و ســامت روان در ســطح اســتان فعــال هســتند 
مرکــز  و 8  مرکــز، خدمــات عمومــی  تعــداد، 23  ایــن  از  کــه 
ــز ســامت  ک ــه می دهنــد و مابقــی مرا خدمــات تخصصــی ارای

هســتند. روان 
 میرزایــی ارایــه خدمــات مشــاوره بــه اقشــار نیازمنــد و جامعــه 
هــدف تحــت پوشــش بهزیســتی را از جملــه وظایــف مرکــز 
کــرد: بــا توجــه بــه سیاســت های  دولتــی عنــوان و تصریــح 
ــز  ــر حمایــت از اقشــار محــروم و نیازمنــد مرک ســازمان مبنــی ب
مشــاوره حضــوری دولتــی، ســازمان از ســاعت 8 تــا 12 آمــاده 
ــان تحــت  ارایــه خدمــات بــه عمــوم مــردم، به ویــژه مددجوی

ــت. ــش اس پوش

اخبار کوتاه 

گفــت: در ســال  گمــرکات اســتان اصفهــان  کل  مدیــر 
گمــرک اســتان اصفهــان حــدود 1029 میلیــون  94 از 
کشــور صــادر شــده اســت. اســداهلل  ج  کاال بــه خــار دالر 
احمــدی ونهــری بــا اشــاره بــه اینکــه در دوازده ماهــه 
کاال بــه ارزش  گمــرکات اســتان 1455 تــن  ســال 94 از 
کشــور صــادر  ج از  نزدیــک بــه 1029 میلیــون دالر بــه خــار
کــرد: ایــن آمــار نســبت بــه مــدت  شــده اســت، اظهــار 
از لحــاظ وزن، 7 درصــد افزایــش  مشــابه ســال قبــل 
اســت.  داشــته  کاهــش  درصــد   12 ارزش  لحــاظ  از  و 
ــر 580  ــغ ب ــته بال گذش ــال  ــه در س ــر اینک ــد ب کی ــا تا وی ب
جهــان  کشــور   80 از  بیــش  بــه  صادراتــی  کاالی  قلــم 
کــرد:  گمــرکات اســتان صــادر شــده اســت، تصریــح  از 
کســتان، ترکمنســتان  کشــورهای عــراق، افغانســتان، پا
و امــارات، مجموعــا بــه میــزان 89 درصــد، بیشــترین 

حجــم صــادرات را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
کاالهای صادراتی گروه      عمده ترین 

اصفهــان  اســتان  گمــرکات  کل  مدیــر  گفتــه  بــه 
مــدت  ایــن  در  کاالهــای صادراتــی  گــروه  عمده تریــن 
فــرش فــوالد،  و  آهــن  پتروشــیمی،  مــواد   کاالهــای 

کــه  محصــوالت ســرامیکی، مصنوعــات از آهــن بــوده 
ارزش  و  وزن  از  درصــد   80 اختصــاص  بــا  مجموعــا 
بیشــترین ســهم را طــی ایــن مــدت داشــته اســت. وی 
ع تشــریفات  اینکــه در ســال 94 مجمــو بــه  بــا اشــاره 
بــه  و  دالر  میلیــون   332 از  بیــش  ارزش  بــه  واردات 
اصفهــان  گمــرک  در  کاال  تــن  هــزار   83 از  بیــش  وزن 
ایــن میــزان نســبت  کــرد:  بیــان  انجــام شــده اســت، 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ ارزش، 5 درصــد 
اســت.  داشــته  افزایــش  درصــد   19 وزن،  لحــاظ  از  و 
کاالهــای  عمده تریــن  ونهــری  احمــدی  گفتــه  بــه 
برقــی  ماشــین آالت  مکانیکــی،  ماشــین آالت  وارداتــی 
کاغــذ و مقــوا و آهــن و فــوالد اســت و  مــواد پاســتیکی، 
کــره جنوبــی و ترکیــه  کشــورهای چیــن، آلمــان، ایتالیــا، 

را در اختیــار دارنــد. ارزش بیشــترین ســهم  از حیــث 
کاهش 8 درصدی امور مسافری    

گمــرک  گفــت:  امــور مســافری  دربــاره  وی همچنیــن 
 24 فعالیــت  بــا  اصفهــان  بهشــتی  شــهید  فــرودگاه 
امــور  تشــریفات   94 ســال  اســفند  پایــان  تــا  ســاعته، 
و  ورودی  مســافر  نفــر  هــزار   419 از  بیــش  مســافری 

بــه  نســبت  میــزان  ایــن  کــه  داده  انجــام  را  خروجــی 
کاهــش را نشــان  مــدت مشــابه ســال قبــل 8 درصــد 
در  اصفهــان  اســتان  گمــرکات  کل  مدیــر  اســت.  داده 
ــا پایــان ســال 94 از طریــق  ــا اشــاره بــه اینکــه ت ادامــه ب
از  بیــش  اصفهــان  اســتان  پســتی  امانــات   گمــرک 
22 هــزار بســته پســتی اعــم از ســوغات و هدیــه به ارزش 
بیــش از 52 میلیــارد ریــال و بــه وزن 83 تــن ارســال و 
دریافــت شــده اســت، افــزود: ایــن میــزان نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ ارزش 37 درصــد و از 

لحــاظ وزن نیــز 8 درصــد افزایــش داشــته اســت.
کاال    قاچاق 

بیــان  کاال  قاچــاق  پرونده هــای  خصــوص  در  وی 
کاال و  قاچــاق  بــا  مبــارزه  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
 کنتــرل راه هــای مواصاتــی طــی 12 مــاه اخیــر، تعــداد 
کشــف شــده و  996 فقــره پرونــده مظنــون بــه قاچــاق، 
کاشــف دیگــر، بــا ارزش بیــش از  توســط ســازمان های 
گمــرک  352 میلیــارد ریــال در واحــد حقوقــی قضایــی 
اصفهــان در حــال بررســی اســناد، مــدارک و پیگیــری 

اســت. 
گمــرکات اســتان اصفهــان  ــزارش روابــط عمومــی  گ ــه  ب
ــه  ــزان نســبت ب ــرد: ایــن می ک ــه  احمــدی ونهــری اضاف
مــدت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ ارزش 16 درصــد و 
کاهــش داشــته  از لحــاظ تعــداد پرونــده نیــز 17 درصــد 
گمــرکات اســتان اصفهــان  کــرد:  اســت. وی خاطرنشــان 
تــا پایــان اســفند 94 بیــش از هــزار میلیــارد ریــال درآمــد 
ــزان  ــن می ــه ای ک ــت  ــرده اس ک ــز  ــه واری ــه خزان ــب و ب کس
ــل 16 درصــد  ــال قب ــابه س ــه مــدت مش درآمــد نســبت ب

افزایــش یافتــه اســت.

گمرک اصفهان در سال 94 اعالم شد؛ عملکرد 

گمرک اصفهان کاال از  صادرات 1029 میلیون دالری 

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت تدویــن 
گفــت:  برنامه هــای فرهنگــی ویــژه جوانــان در جامعــه اســامی 
بــه مســایل فرهنگــی و تربیتــی جوانــان، مســتلزم  رســیدگی 
عزمــی ملــی و همبســتگی مســتمر اســت. آیــت اهلل »محمدرضــا 

و  ورزش  وزیــر  بــا  دیــدار  جریــان  در  ناصــری« 
جوانــان، ضمــن تبریــک عیــد نــوروز بــا اشــاره بــه 
کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری  شــعار امســال 
کــرد: رســیدگی بــه  تعییــن شــده اســت، اظهــار 
ــتگی  ــی و همبس ــی مل ــه عزم ــان، ب ــایل جوان مس
را  ورزش  یــزد  جمعــه  امــام  دارد.  نیــاز  مســتمر 
مســئله ای جهانــی، بــا برنامه ریــزی بیــن المللــی 

کشــور  دســتگاه های  و  نهادهــا  تمــام  کــرد:  بیــان  و  دانســت 
کــردن مشــکات  بــه نحــوی در راســتای رســیدگی و برطــرف 

جوانــان در جامعــه اســامی مســئول هســتند.
فرهنگــی  برنامه هــای  تدویــن  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  وی    
گفــت:  امــروز  نســل  جوانــان  ویــژه  اجتماعــی  و  ورزشــی 

برنامه ریــزی بــرای ورزش و مســایل فرهنگــی آموزشــی جوانــان 
کلــی و جامــع اســت. نماینــده  مســتلزم تدویــن دســتورالعمل 
ولــی فقیــه در اســتان یــزد نــوع رســالت وزارت ورزش را حســاس 
کــرد و ادامــه داد: راه انــدازی معاونــت  و حایــز اهمیــت عنــوان 
ویــژه رســیدگی بــه امــور جوانــان در وزارت ورزش 
اشــاره  بــا  ناصــری  اســت.  و جوانــان ضــروری 
بــه ضــرورت توجــه بــه مســایل اخاقــی، دینــی 
ــزود:  ــان در جامعــه اســامی اف ــادی جوان و اعتق
ورزشــکاران جمهــوری اســامی ایــران، بایــد از 
نظــر خوبــی اخــاق حرفــه ای و رفتــار اجتماعــی 
نســبت به ورزشکاران کشــورهای دیگر متفاوت 
باشــند. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد ضــرورت توجــه بــه 
ح کرد  مســایل اشــتغال، ازدواج و اوقــات فراغت جوانــان را مطر
و گفــت: وزرات ورزش و جوانــان بــه دلیــل نوع رســالت و جامعه 
 هــدف، ســاماندهی دو حــوزه بــزرگ ورزش و جوانان را به عهده

 دارد.

اصفهــان  اســتان  احمــر  هــال  عامــل جمعیــت  مدیــر 
 315 جمعیــت،  ایــن  امــدادی  نیروهــای  گفــت: 
و  هــزار  بــه  و  داده  امــدادی  پوشــش  را  حادثــه  مــورد 
و  امــداد  ح  طــر اجــرای  ابتــدای  از  حادثه دیــده   728

فروردین مــاه   15 تــا   95 نــوروزی  نجــات 
کردنــد.  امدادرســانی 

اینکــه حــوادث امســال  بیــان  بــا  مؤمنــی 
گذشــته 12 درصــد  نســبت بــه مشــابه ســال 
کــرد: بنابــر  کاهــش داشــته اســت، تصریــح 
هــال  جمعیــت  اجتماعــی  مســئولیت 
احمــر در حــوزه امــداد و نجــات و وظیفــه 
نجــات  امــر  در  جمعیــت  ایــن  ســازمانی 

ــا  ــوان و ب ــام ت ــا تم ــتان ب ــن اس ــت ای ــوادث، جمعی در ح
کــرد  بهره گیــری از تمــام ظرفیت هــای موجــود تــاش 
بــه نحــو مطلــوب در خدمــت مــردم و بــه ویــژه مســافران 

نــوروزی باشــد.
  مؤمنــی بــا اشــاره بــه اینکــه جمعیــت ایــن اســتان بــا

کشــور، رتبــه اول   8 درصــد از عملیات هــای امــدادی 

کــرد: بیشــترین میــزان نجات یافتــه  را داراســت، اضافــه 
در حــوادث نیــز، بــر اســاس ارزیابــی ســازمان امــداد و 
جمعیــت  ایــن  توســط  احمــر  هــال  جمعیــت  نجــات 
گرفتــه اســت. وی ایــن امــر را مرهــون تــاش  صــورت 

ــران، نجاتگــران  ــار امدادگ کاری و ایث ــدا ف
جمعیــت  ایــن  امــدادی  پرســنل  و 
جمعیــت  آمادگــی  تــداوم  بــر  و  دانســت 
بــا  مقابلــه  در  اســتان  احمــر  هــال 
کیــد تا احتمالــی  ســوانح  و   حــوادث 

کرد.  
احمــر  هــال  جمعیــت  عامــل  مدیــر   
اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان 
ســامت  و  ایمنــی  ملــی  ح  طــر از  مرحلــه  شــانزدهمین 
ایــن  در  داد:  توضیــح  اســتان  در  نــوروزی  مســافران 
جــاده  بــه  »بی گــدار  شــعار  بــا  امســال  کــه  ح  طــر
حــدود  و  آمــد  در  اجــرا  بــه  برانیــم«  ظریــف  نزنیــم، 
بهره منــد  ح  طــر ایــن  خدمــات  از  مســافر  هــزار   165 

شدند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد:
کاهش 12 درصدی حوادث استان در نوروز 95

نماینده ولی فقیه در استان یزد:
رسیدگی به مسایل جوانان، به عزمی ملی نیاز دارد

حتما بخوانید!
جریمه میلیاردی، عاقبت عدم اجرای.... چهار شنبـــــه  18 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 123 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی ابالغ آ
9409980350301179شماره  ونده:  پر 9510100350300069شماره  ابالغیه:  شماره 
صدیقه  شاکی   / خواهان   1395/01/09 تنظیم:  یخ  941334تار شعبه:  بایگانی 
مرادی اورگانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مجتبی قاسمی به خواسته 
تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه  و   ... بابت  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  
ده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
– طبقه 3   استان اصفهان  – ساختمان دادگستری کل  نیکبخت  – خ شهید  باال 
وقت  که  گردیده  9409980350301179ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   305 شماره  اتاق 
خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین  ساعت  و  آن  رسیدگی 
/ مجتبی قاسمی و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
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

گردد.
شماره: 75/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – مصطفی شبانی

گهی ابالغ آ
9409980350301187شماره  ونده:  پر 9510100350300034شماره  ابالغیه:  شماره 
بهنام  شاکی   / خواهان   1395/01/07 تنظیم:  یخ  941342تار شعبه:  بایگانی 
کالنتری دهقی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم شهرام مرادی و حمید رضا 
چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه   خواسته  به  شیبه  سالم  و  شعاعی 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه  و 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
کالسه   به  و  ارجاع   305 شماره  اتاق    3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری 
ساعت  و   1395/04/22 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350301187ثبت 
رضا  حمید   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   11:00
شعاعی و 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 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  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 

گردد.
شماره: 71/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – مصطفی شبانی

گهی ابالغ آ
9409980350300962شماره  ونده:  پر 9510100350300029شماره  ابالغیه:  شماره 
مهدی  شاکی   / خواهان   1395/01/05 تنظیم:  یخ  941095تار شعبه:  بایگانی 
و  وصفی  ایزدی  یداله  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فردوانی   خراسانی 
بابت....تقدیم  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه   خواسته  به  ایزدی  میترا 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه 
– طبقه 3   استان اصفهان  – ساختمان دادگستری کل  نیکبخت  – خ شهید  باال 

وقت  که  گردیده  9409980350300962ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   305 شماره  اتاق 
مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:30 ساعت  و   1395/04/22 آن  رسیدگی 
درخواست  و  ایزدی  میترا  و  وصفی  ایزدی  یداله  گان   / خوانده  دن  بو المکان 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
د نسخه دوم دادخواست و  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 68/م  یافت و در وقت مقر ضمائم را در
–  الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

 مصطفی شبانی

گهی ابالغ آ
9409980350301155شماره  ونده:  پر 9410100350312229شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/25 خواهان / شاکی ایوب دفاعی   بایگانی شعبه: 941308تار
و  ء  خمسه  افشار  مهرداد  و  باجول  بهنام  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه   خواسته  به  طبری   حامی 
اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع  نمو
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان – طبقه 3  اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه  9409980350301155ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/18 و ساعت 08:00 تعیین شده است. به 
خمسه  افشار  مهرداد  و  باجول  بهنام  گان   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  ء 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  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 

گردد.
شماره: 60/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – مصطفی شبانی

گهی ابالغ آ
9409980350301157شماره  ونده:  پر 9410100350312283شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/26 خواهان / شاکی بانک مسکن  بایگانی شعبه: 941310تار
صدا  محمد  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زارعی   ایلیا  نمایندگی  به 
و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  خسارت  مطالبه   خواسته  به  الماسی  جیران  و  ثقت 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   .... بابت  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین 
حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
و  ارجاع   305 شماره  اتاق    3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 1395/02/19 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350301157ثبت  کالسه   به 
دن خوانده/ محمد  و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
صداثقت و 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 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  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 

 گردد.
شماره: 61/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – مصطفی شبانی
آگهی ابالغ

9409980351001107شماره  ونده:  پر 9410100351011788شماره  ابالغیه:  شماره 
وزبه علی  یخ تنظیم: 1394/12/26 خواهان / شاکی ر بایگانی شعبه: 941247تار
پور  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم فرشاد کارگر و رحیم کارگر به خواسته 
تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
ده که جهت  دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  – خ شهید نیکبخت  خ چهارباغ باال 
گردیده  9409980351001107ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   212 شماره  اتاق    2 طبقه   –
علت  به  است.  شده  تعیین   13:00 ساعت  و   1395/01/28 آن  رسیدگی  وقت  که 
به تجویز  و  و درخواست خواهان / شاکی  متهم   / دن خوانده  بو المکان  مجهول 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
د تا خوانده/  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت   یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 94/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه 

وجنی عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اطهری بر

گهی ابالغ آ
9409980351001003شماره  ونده:  پر 9510100351000162شماره  ابالغیه:  شماره 
شرکت  شاکی   / خواهان   1395/01/08 تنظیم:  یخ  941122تار شعبه:  بایگانی 
آقای  الواسطه  مع  وکالت  و  رضائی  عیسی  آقای  عاملی  یت  مدیر به  کوثر  اعتباری 
علی  و  فلسفین  محمد  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جاللی   مصطفی 
و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  موید  علیرضا  و  یعتی  شر محمد  و  فلسفین  اکبر 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
– خ شهید نیکبخت  باال  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
– طبقه 2  اتاق شماره 212 ارجاع و  – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
و  آن 1395/04/02  به کالسه  9409980351001003ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن خوانده / متهم و  ساعت 13:00 تعیین 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 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
د نسخه دوم دادخواست و  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 100/م  یافت و در وقت مقر ضمائم را در
  – الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

وجنی ژاله اطهری بر

گهی ابالغ آ
9409980351000960شماره  ونده:  پر 9510100351000189شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/01/09 خواهان / شاکی ابراهیم قرهی  بایگانی شعبه: 941073تار
خواسته  به  حدادسامانی  محسن  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  قهی 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 

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  9409980351000960ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/04/01 و ساعت 13:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
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
حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  101/م  گردد.شماره: 

وجنی شهرستان اصفهان –  ژاله اطهری بر

گهی ابالغ آ
9309980351000022شماره  ونده:  پر 9410100351011323شماره  ابالغیه:  شماره 
منتشره  های  آگهی  و  پیر  1394/12/05 تنظیم:  یخ  930027تار شعبه:  بایگانی 
نما  پویا  سازی  فیلم  موسسه  خانم   / آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در 
یاسین به نمایندگی امید رضایی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
حقوقی   10 شعبه  از  صادره   9309970351001138 مربوطه  شماره  دادنامه  وفق 
به  برنامه 15 دقیقه ای  و تحویل 29  تهیه و ساخت  به 1-  اصفهان محکوم است 
د در قرار داد  وسکی باغ قصه ها با ویژگی ها و مشخصات موجو نام مجموعه عر
از  ناشی  خسارات  پرداخت   -2 خواهان  به   88/10/28 مورخ   6200/6718 عادی 
یخ 89/6/31 لغایت زمان اجرای حکم بر اساس مبلغ  تاخیر در انجام تعهد از تار
ینه های دادرسی در حق خواهان سازمان صدا و سیما  وزانه ده هزار تومان 3- هز ر
د( در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر  )که به وسیله واحد اجرا محاسبه می شو
ید نسبت به اجرای مفاد  وز از انتشار این آگهی مهلت دار دولتی شده اید ظرف ده ر
رات نسبت به  اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقر
د. شماره : 90/م الف  مدیر دفتر  ینه اجرایی اقدام خواهد نمو وصول مطالبات با هز

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محسن فرهادیان

گهی ابالغ آ
ونده: 9409986638900305شماره  شماره ابالغیه: 9410100350312285شماره پر
زاد  فر شاکی   / خواهان   1394/12/26 تنظیم:  یخ  940944تار شعبه:  بایگانی 
قشقایی  دارابی  دانیال  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فر  احمدی 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  فارس 
حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
و  ارجاع   305 شماره  اتاق    3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
به کالسه  9409986638900305ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/08 
 / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   10:30 ساعت  و 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  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 

 گردد.
شماره: 63/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان –  مصطفی شبانی



آگهی ابالغ
9409980351001008شماره  ونده:  پر 9410100351011286شماره  ابالغیه:  شماره 
ابراهیم  شاکی   / خواهان   1394/12/03 تنظیم:  یخ  941127تار شعبه:  بایگانی 
یوسفی  مجید  و  اراسته  شهرام  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نصوحی 
مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  ینه  هز پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  کچی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
– خ شهید نیکبخت  باال  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
– طبقه 2  اتاق شماره 212 ارجاع و  – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
و  به کالسه  9409980351001008ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/18 
و  دن خوانده / متهم  المکان بو به علت مجهول  ساعت 09:30تعیین شده است. 
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: 92/م  یافت و در وقت مقر ضمائم را در
 – الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

وجنی ژاله اطهری بر

گهی ابالغ آ
9409980351000878شماره  ونده:  پر 9410100351011290شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/03 خواهان / شاکی غالمحسین  بایگانی شعبه: 940983تار
دی  مسعو فردوس  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مرغملکی  دی  مسعو
مالی  ابطال سند )موضوع سند  و  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  مرغملکی 
ده که جهت  است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  – خ شهید نیکبخت  خ چهارباغ باال 
– طبقه 2  اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه  9409980351000878ثبت گردیده 
علت  به  است.  شده  11:30تعیین  ساعت  و   1395/03/11 آن  رسیدگی  وقت  که 
به تجویز  و  و درخواست خواهان / شاکی  متهم   / دن خوانده  بو المکان  مجهول 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
د تا خوانده /  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت   یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
10 دادگاه  الف منشی دادگاه حقوقی شعبه  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 91/م 

وجنی عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اطهری بر

گهی ابالغ آ
9309980362101444شماره  ونده:  پر 9510100354000107شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/01/09 خواهان / شاکی حضور بخش  بایگانی شعبه: 950037تار
تسلیمی موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مهران توکلی  به خواسته 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  کالهبرداری   و  و  در خو به  نسبت  امانت  در  خیانت 
دادگاه   114 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان 
کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3  اتاق شماره 
به کالسه  9309980362101444ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع   347
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت  و   1395/02/26

آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
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
گردد.شماره: 87/م الف متصدی امور دفتری شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )114 جزایی سابق( علی کیانی

گهی ابالغیه آ
شماره  ونده:9409980350100101  پر شماره  ابالغنامه:9410100350112290  شماره 
شونده  ابالغ  مشخصات  تنظیم:1394/12/27  یخ  تار شعبه:940115  بایگانی 
نشانی:   -4 پدر:حیدر  نام   -3 خانوادگی:کهنزاد  نام   -2 یده  فر  : نام   -1  : حقیقی 
کهن  علی  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در  پیوست:  مدارک  المکان  مجهول 
از  شماره:9409970350101850صادره  دادنامه  به  نسبت  شما  بطرفیت  زادوغیره 
، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به  این شعبه 
دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   346 ماده  حسب  است  مقتضی  د.  میشو ابالغ  شما 
از  وز پس  ر ید ظرف ده  امور مدنی چنانچه پاسخی دار انقالب در  و  های عمومی 
ونده  یه ، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پر ویت اخطار ر
با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. شماره: 80/ م الف دفتر شعبه اول 

دادگاه عمومی )حقوقی ( اصفهان

گهی ابالغ آ
9409980350100243شماره  ونده:  پر 9410100350111982شماره  ابالغیه:  شماره 
رضا  محمد  خواهان   1394/12/19 تنظیم:  یخ  940283تار شعبه:  بایگانی 
مطالبه   خواسته  به  ماهانی  امیر  اله  ید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اسماعیلی  
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
 1 به شعبه  ده که جهت رسیدگی  نمو های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3  اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350100243ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   333
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:45تعیین  ساعت  و   1395/05/06
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
الف  ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 79/م  و در وقت مقر یافت  را در
زانه  منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فر

سلیمانی

گهی ابالغ آ
9409980350101083شماره  ونده:  پر 9410100350112285شماره  ابالغیه:  شماره 
مهران  غالمرضا  خواهان   1394/12/27 تنظیم:  یخ  941259تار شعبه:  بایگانی 
زاده دادخواستی به طرفیت خوانده منصور ابراهیمی به خواسته مطالبه  خسارت 
های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
شماره  اتاق    3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 

آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350101083ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   333
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  08:00تعیین  ساعت  و   1395/02/12
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 78/م الف  یافت و در وقت مقر را در
زانه  منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فر

سلیمانی

گهی ابالغ آ
9409980350100971شماره  ونده:  پر 9510100350100032شماره  ابالغیه:  شماره 
سرلک  علیرضا  خواهان   1395/01/10 تنظیم:  یخ  941128تار شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده مجید بیات به خواسته مطالبه  خسارت دادرسی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
– خ شهید نیکبخت  باال  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3  اتاق شماره 333 ارجاع و 
و  به کالسه  9409980350100971ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/02 
دن خوانده و درخواست  ساعت 09:00تعیین 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 پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  می شو
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 77/م الف منشی دادگاه حقوقی  مقر

زانه سلیمانی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فر
گهی ابالغ آ

9409980350301165شماره  ونده:  پر 9410100350312288شماره  ابالغیه:  شماره 
محمد  شاکی   / خواهان   1394/12/26 تنظیم:  یخ  941320تار شعبه:  بایگانی 
مطالبه   خواسته  به  مالیی  امیر  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عامری 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 3  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3  اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350301165ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   305
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت  و   1395/04/21
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/  درخواست  و  متهم   / خوانده 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
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
حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  67/م  گردد.شماره: 

شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی
گهی ابالغ آ

ونده: 9409980350300977شماره  پر ابالغیه: 9410100350312289شماره  شماره 
اله  فضل  شاکی   / خواهان   1394/12/26 تنظیم:  یخ  941111تار شعبه:  بایگانی 
مطالبه   خواسته  به  کرمی  فاطمه  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نمازی 

وجه بابت ..... و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین 
ده که جهت  خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
 – – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  – خ شهید نیکبخت  چهارباغ باال 
طبقه 3  اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه  9409980350300977ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/04/21 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین  المکان بو
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
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
حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  66/م  گردد.شماره: 

شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی
گهی ابالغ آ

9409980350301417شماره  ونده:  پر 9410100350312293شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/26 خواهان / شاکی مجتبی آقائی  بایگانی شعبه: 941609تار
وشانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حجت ا.... آقا هادی و زهرا باطنی  فر
اجرای  قانون  146و147  مواد  اجرایی)موضوع  عملیات  به  اعتراض  خواسته  به 
ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مدنی(  احکام 
که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
– ساختمان دادگستری کل استان  – خ شهید نیکبخت  اصفهان خ چهارباغ باال 
اصفهان – طبقه 3  اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه  9409980350301417ثبت 
به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت  و   1395/04/15 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن خوانده / زهرا باطنی و درخواست خواهان / شاکی و  علت مجهول المکان بو
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/ 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 64/م الف منشی دادگاه حقوقی  مقر

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی
گهی ابالغ آ

9409980350300997شماره  ونده:  پر 9410100350312281شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/26 خواهان / شاکی محمد رضا  بایگانی شعبه: 941132تار
خواسته  به  عابد  مقاره  مائده  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یوسفیان 
مطالبه  خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
– ساختمان دادگستری کل استان  – خ شهید نیکبخت  اصفهان خ چهارباغ باال 
اصفهان – طبقه 3  اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه  9409980350300997ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/12 و ساعت 10:30تعیین شده است. به 
به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/ 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 62/م الف منشی دادگاه حقوقی  مقر

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی

کهن تریــن و زیباتریــن ورزش هــای ایــران  بــازی چــوگان از 
آن  در  کــه  چوبــی  نــام  از  چــوگان  نــام  و  اســت  باســتان 
گــزارش ایمنــا،  گرفتــه شــده اســت. بــه  اســتفاده می شــود، 
اســت  ایرانــی  هنــر  و  میــراث  و  ســنن  از  بخشــی  چــوگان 
در  قبــل  ســال   3000 تــا   2500 از  بیــش  بــه  آن  قدمــت  کــه 
عهــد  بــه  ورزش  ایــن  شــکل گیری  می رســد.  ســرزمین  ایــن 
باســتان بازمی گــردد و نــام چــوگان نیــز از آن دوران بــه یــادگار 
مانــده اســت. زمینــه پیشــرفت و ترقــی ایــن ورزش از زمــان 
در  اســت.  شــده  شــروع  ایــران  در  هخامنشــیان  حکومــت 
گــوی و  زمــان ساســانیان نیــز هماننــد هخامنشــیان ورزش بــا 
کســب آمادگــی نظامــی و ســرگرمی معمــول  چــوگان بــه منظــور 

و متــداول بــوده اســت.
   قدیمی ترین میدان چوگان

از  کازرون  شهرســتان  نزدیکــی  در  چــوگان«  »تنــگ 
مــی رود؛  شــمار  بــه  ایــران  چــوگان  میادیــن  قدیمی تریــن 
در  جهــان«  »نقــش  چــوگان  میــدان  آن  قدیمی تریــن  ولــی 
کــه دروازه هــای ســنگی آن در شــمال  شــهر اصفهــان اســت 
و جنــوب میــدان نقــش جهــان خودنمایــی می کنــد و ابعــاد 
آن سرمشــق همــه محوطه هــای چــوگان در سراســر جهــان 
شــده اســت و بــه عنــوان بزرگ تریــن میــدان چــوگان ایــران 
در زمــان صفویــه دارای شــهرت جهانــی اســت و قدمــت آن 

می رســد. ســال   900 بــه 
بــازی  ثبــت  بــرای  تــالش  و  آذربایجــان  جمهــوری    

چــوگان
کــه  آنچــه در ســال های اخیــر، بــازی کهــن و دیرینــه چــوگان را 
بــه اســتناد متقــن و روشــن تاریخــی در ســرزمین ایــران شــکل 
کشــورهایی همچــون  گرفتــه اســت تهدیــد می کــرد، تــاش 
بــود.  کشــور  ایــن  تاریــخ  در  آن  ثبــت  بــرای  آذربایجــان 
ــازی چــوگان  درخواســت جمهــوری آذربایجــان بــرای ثبــت ب
کــه بــازی چــوگان در  کشــور در شــرایطی بــود  بــه نــام ایــن 
ایــران بیــش از 3 هــزار ســال ســابقه دارد. پرونــده ارایــه شــده 
از ســوی جمهــوری آذربایجــان بــا عنــوان »چــوگان، بــازی 
کشــور جهــان  محلــی قره بــاغ« بــا حضــور نمایندگانــی از 95 
کمیتــه میــراث  کــو در هشــتمین نشســت  در هتــل آبشــوران با
ــاه  ــا آذر م ــر ب ــال 2013 میــادی براب ناملمــوس یونســکو در س

ح شــد. 1392 مطــر
  تــالش ایــران و پیشــنهاد بــرای ثبــت پرونــده ای چنــد 

ملیتــی
گســترده ای  کنــش  پرونــده تســلیم شــده توســط آذربایجــان وا
تشــکل های  از  شــماری  داشــت؛  دنبــال  بــه  ایــران  در  را 
گروه هــا و همچنیــن حامــان  مردمــی، اجتماعــات محلــی، 
منفــرد ایــن عنصــر میراثــی، مراتــب نگرانــی عمیــق خــود را از 

ع توســط مقامــات جمهوری  کــرده و موضــو ع ابــراز  ایــن موضــو
ــا توجــه بــه تاش هــای انجــام  اســامی ایــران بررســی شــد. ب
شــده، پیشــنهاد ایــران بــه ســازمان جهانــی علمــی، فرهنگــی 
و تربیتــی ملــل متحــدد )یونســکو( ارایــه شــد؛ پیشــنهادی 
کشــور  مبنــی بــر اینکــه میــراث ناملمــوس نبایــد بــه نــام یــک 
شــکل  بــه  پرونــده  کــردن  تســلیم  جــای  بــه  و  شــود  ثبــت 
کــه  کشــورهای دیگــری  ــا دعــوت از  کشــوری، ب یــک پرونــده 
گونه هــای ســنتی ایــن بــازی هســتند و بــا مشــارکت  صاحــب 
کشــورها می تــوان بــه تســلیم یــک پرونــده چندملیتــی  ایــن 
میــراث فرهنگــی  معــرف  ثبــت در فهرســت  بــرای  مشــترک 
کــرد. بعــد از  ناملمــوس یونســکو در چرخــه ای دیگــر اقــدام 
تاش هــای جمهــوری اســامی ایــران، پرونــده نامــزدی ثبــت 

ــا ایــن ورزش  ــا حمایــت مســئوالن مرتبــط ب جهانــی چــوگان ب
و پــس از بررســی و تکمیــل نهایــی از ســوی مســئوالن، تهیــه 
و پرونــده ایــن بــازی روز 11 فروردیــن مــاه 1395 بــه منظــور 
ثبــت جهانــی بــه دبیرخانــه کمیتــه میــراث ناملموس یونســکو 
ارســال شــد تــا بعــد از بررســی و ارزیابــی، در ســال 2017 در 
ح شــود. تاش هــا ثمــر  ــی یونســکو مطــر کمیتــه میــراث جهان
داد و پرونــده نامــزدی ثبــت جهانــی چــوگان توســط جمهوری 
اســامی ایــران بــه یونســکو ارســال شــد. حــال بایــد منتظــر 
بــه پایــان برســد و مرکــز میــراث جهانــی  تــا ارزیابی هــا  بــود 
 ۲۰۱7 ســال  اجــاس  در  را  خــود  نهایــی  تصمیــم  یونســکو 
 نســبت بــه جهانــی شــدن بــازی چــوگان بــه نــام ایــران اعــام

کند.  

نگاهی به جریان ثبت جهانی بازی ایرانی چوگان؛

میراثی که به تاراج نرفت!

کاری  گفــت: ســه ســال پیــش در تلویزیــون  فریبــا متخصــص 
کــه هنــوز طلــب دارم؛ ولــی در شــبکه نمایــش  انجــام دادم 
خانگــی از ایــن دســت مشــکات وجــود نــدارد. بازیگــر ســریال 
کــه عنــوان برتریــن بازیگــر زن ســی و چهارمیــن  »شــهرزاد« 
جشــنواره تئاتــر فجــر را بــه خــود اختصــاص داد، در ادامــه 
مطلــب بــاال و بــا بیــان اینکــه ســریال »شــهرزاد« اولیــن تجربــه 

 کاری اش در شــبکه نمایــش خانگــی بــوده اســت
کار در شــبکه، نمایــش  کــرد: بــه دالیلــی  اظهــار 
او  می دهــم.  ترجیــح  تلویزیــون  بــه  را  خانگــی 
کــه شــبکه نمایــش خانگــی  ادامــه داد: از آنجــا 
می شــود  محســوب  خصوصــی  بخــش   جــزو 
اســت  متفــاوت  تلویزیــون  از  بســیار  دســتمزدها 
ســرمایه گذار  و  اسپانســر  داشــتن  علــت  بــه  و 

ــه هــر حــال  ــر اســت؛ ب ــی بازت دستشــان در زمینــه مســایل مال
ــش در  ــال پی ــه س ــن س ــود م ــتند. خ ــم هس ــی مه ــایل مال مس
کــه هنــوز طلــب دارم؛ ولــی در  کاری انجــام دادم  تلویزیــون 

شــبکه خانگــی ایــن دســت مشــکات وجــود نــدارد. 

اضافــه  دیگــر«  »تولــدی  و  »زمانــه«  ســریال های  بازیگــر 
تلویزیــون،  در  کار  مالــی  مشــکات  بــر  عــاوه  کــرد: 
نمایــش  شــبکه  کــه  دارد  وجــود  آن  در  محدودیت هایــی 
خانگــی می توانــد آن هــا را قبــول نکنــد. بــه نظــرم شــبکه 
را  آن  ســرمایه گذار  کــه  اســت  ریســکی  خانگــی   نمایــش 
ــریال در  ــد س ــتر چن ــد پیش ــه می دانی ک ــور  ــرد؛ همان ط می پذی
کــه یــا  شــبکه نمایــش خانگــی تولیــد شــد 

ــا اصــا نصفــه رهــا شــدند ی
مــورد اســتقبال مخاطبــان واقــع نشــدند. 
متخصــص در بخــش دیگری از ســخنانش 
کارگردانــی  ــا اشــاره بــه ســریال »شــهرزاد«،  ب
ــاژ مــوازی را از  خــوب، متــن مناســب و مونت
ســریال  ایــن  موفقیــت  علت هــای  جملــه 
ــی  گفــت: یکــی از دالیل در شــبکه نمایــش خانگــی دانســت و 
کــه ایــن ســریال مــورد اســتقبال مخاطبــان واقــع شــد، حســن 
کــه بــه دلیــل ســابقه خوبش مــردم بــه او اعتماد  فتحــی اســت 

دارنــد.

فریبا متخصص: هنوز از تلویزیون طلبکارم

کــه مجموعــه اش بــه  تهیه کننــده ســریال »معمــای شــاه« 
مــدت یــک مــاه بــه روی آنتــن نرفــت، از پخــش ایــن ســریال 

تاریخــی از جمعــه هفتــه جــاری خبــر داد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری ربیــع، ســریال تاریخــی »معمــای شــاه« 
ــه دلیــل  ــاه ب ــی محمدرضــا ورزی از 21 اســفند م کارگردان ــه  ب

مصــادف شــدن بــا ایــام فاطمیــه بــه روی آنتــن 
نرفــت و و در ادامــه ایــن مجموعــه نــوروز هــم 

پخــش نشــد. 
گفــت: قســمت نوزدهــم ســریال  علــی لدنــی 
 20( هفتــه  ایــن  جمعــه  شــاه«  »معمــای 
فروردیــن مــاه( بــا پخــش قســمت های مربوط 
بــه عروســی محمدرضــا پهلــوی و ثریــا بــه روی 

کــه پیــش از روزهــای  آنتــن خواهــد رفــت. ایــن مجموعــه 
نــوروز بــه مناســبت شــهادت حضــرت فاطمــه)س( بــه روی 
آنتــن نرفــت، از ایــن هفتــه بــه روال ســابقش برمی گــردد. 
تاریخــی  ســریال  ایــن  تولیــد  رونــد  دربــاره   همچنیــن  وی 

گــروه ســازنده همچنــان در شــهرک ســینمایی  کــرد:  اعــام 
مشــغول تصویربــرداری و ضبــط ســکانس های مربــوط بــه 
کل  کنــون هــم 95 درصــد از  ــر هســتند. تا 28 مــرداد و 30 تی
گر مشــکلی  تصویربــرداری ایــن مجموعــه به پایان رســیده و ا
کار تصویربــرداری بــه  پیــش نیایــد، تــا ابتــدای شــهریور مــاه 

می رســد. پایــان 
پایــان  در  شــاه«  »معمــای  تهیه کننــده   
کــه نقــش آیــت اهلل  دربــاره  انتخــاب بازیگــری 
فعــا  گفــت:  می کنــد،  بــازی  را  بروجــردی 
زمینــه  ایــن  در  و  هســتیم  کــره  مذا مشــغول 
ــن  ــیده ایم؛ ضم ــی نرس ــه  قطع ــه نتیج ــوز ب هن
اینکــه قــرار اســت در فــاز ســوم »معمــای شــاه« 
یکســری بازیگــران جدیــد داشــته باشــیم که به زودی اســامی 

آن هــا اعــام خواهــد شــد.
 ســریال »معمــای شــاه« هــر هفتــه جمعه هــا ســاعت 22 از 

شــبکه اول بــه روی آنتــن مــی رود.

»معمای شاه« به جدول پخش سیما برمی گردد
حرف و نقل

کیومــرث پوراحمــد در  - بخش هایــی از صحبت هــای 
برنامــه خندوانــه حــذف شــد. ایــن صحبت هــا مربــوط 
ســامتی  آرزوی  و  تلویزیــون  در  رانــت  وضعیــت  بــه 

کیارســتمی بــود. پوراحمــد بــرای شــجریان و 
دنیــای  مهــم  چهره هــای  میــان  از  شــخصیت  ســه   -
کــه حکایــت از اســتفاده  ســینما در فهرســتی جــای دارنــد 
کشورشــان  ج از  از حســاب های بانکــی پنهــان در خــار
دارد. نــام پــدرو آلمــادوار، جکــی چــان و آمیتــاب باچــان 

ــت. ــده اس ــام ش ــا اع ــوایی پانام در رس
کشــورمان می گویــد:  پــاپ  - حمیــد حامــی، خواننــده 
گرفتــه  انجــام  قبــل  از  کــه  ریزی هایــی  برنامــه  طبــق 
کنســرت بنده در ســال جدیــد روز 8  بــود، قــرار بــود اولیــن 
فروردیــن مــاه امســال در شهرســتان رشــت برگــزار شــود؛ 
امــا متاســفانه بــه دلیــل شــیطنت برخــی از برنامه گــذاران 
کنســرت را  ــر دهیــم و  ــه برنامــه را تغیی ک ــور شــدیم  مجب
کنیــم. طــی روزهــای ۲۴ و ۲۵ فروردیــن در رشــت برگــزار 
- ســعید خانــی، تهیه کننــده »ارادتمنــد؛ نازنیــن، بهــاره 
کــرد: ایــن  کاهانــی اعــام  کارگردانــی عبدالرضــا  تینــا« بــه 
فیلــم فــرم شــرکت در جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر را پــر 

نکــرده اســت.
آهنگســازان  و  نوازنــدگان  از  لشــکری  جــواد  اســتاد   -
شــنبه  ســه  روز  صبــح  ایرانــی،  موســیقی   پیشکســوت 

گفت. ۱۷ فروردین ماه دار فانی را وداع 
کنســرت آلبــوم »مــاه و  - حجــت اشــرف زاده بــا برگــزاری 
کنســرت های حــوزه  ماهــی« آغازگــر دور جدیــد برگــزاری 

هنــری بعــد از دوســال توقــف خواهــد بــود.
کاس هــای آموزشــی  - مدرســه تئاتــر »کنــش معاصــر« 
خــود را بــا حضــور هنرمندانــی چــون محمــد چرمشــیر 
آغــاز  اردیبهشــت ماه  ابتــدای  از  مهندس پــور  فرهــاد  و 

می کنــد.
کشــن »شــکارچی: جنــگ زمســتان«  - فیلــم فانتــزی و ا
کشــورهای  طــی مــاه آوریــل در تاریخ هــای مختلــف در 

ــود. ــران می ش ک ــا ا دنی
و 19  نوازنــده، 18  و  آهنگســاز  پورناظــری،  - ســهراب 
کنســرت و ســخنرانی  فروردین مــاه در عــراق بــه اجــرای 

خواهــد پرداخــت.
- »ثریــا حکمــت« همچنــان در بیمارســتان طالقانــی در 

کمــا بــه ســر می بــرد.
ــم  ــم »کفش های ــه فیل ــر اینک ــد ب کی ــا تا ــان ب کیانی ــا  - رض
اســت  خانوادگــی  و  شــریف  عاشــقانه  فیلــم  یــک  کــو« 
را فیلــم  ایــن  حتمــا  کــه  کــرد  توصیــه  خانواده هــا   بــه 

 ببینند.

سخن روز

شهاب حسینی
 از »سرزمین کهن« رفت

بــه  کهــن«  »ســرزمین  ســریال  ســوم  فــاز  تصویربــرداری 
کاری از شــبکه ســه ســیما چنــد  کمــال تبریــزی  کارگردانــی 
روزی اســت در دربنــد آغــاز شــده اســت. پیــش از ایــن 
امــور نمایشــی ســیما  آزاد، رییــس مرکــز  رحمــان ســیفی 
کــه قبــل از نــوروز ۹۵  کــرده بــود  گفت وگویــی اعــام  در 
کلیــد می خــورد و حــاال  کهــن«  فــاز ســوم ســریال »ســرزمین 
کــه ضبــط و تصویربــرداری ایــن ســریال  چنــد روزی اســت 
کهــن«  در لوکیشــنی در دربنــد آغــاز شــده اســت. »ســرزمین 
کــه بــه وقایــع اجتماعــی  کمــال تبریــزی اســت  ســاخته 
سیاســی در فاصلــه زمانــی بیــن دهــه ۲۰ تــا ۵۰ می پــردازد؛ 
ایــن ســریال در ابتــدای پخــش بــا اصاحاتــی مواجــه و 
بعــد پخــش آن متوقــف شــد. بعــد از آن پخــش مجــدد و 
ــار بــه وقتــی دیگــر موکــول می شــد  ــاره آن هــر ب تولیــد دوب
گذشــته بــار دیگــر تولیــد دوبــاره ایــن  تــا اینکــه اواخــر ســال 
کمــال تبریــزی در اواخــر  مجموعــه بــر ســر زبان هــا افتــاد. 
کلیــد خــوردن فــاز ســوم ایــن  گذشــته بــا اعــام خبــر  ســال 
کــه بازیگــران جدیــدی بــه  کــرده بــود  مجموعــه اعــام 
کــه شــخصیت های متعــددی دارد اضافــه  ایــن مجموعــه 
می شــوند. بــا ایــن حــال از میــان بازیگــران اصلــی ایــن 
ــدارد و  مجموعــه، شــهاب حســینی در فــاز ســوم حضــور ن

ــت. ــده اس ــن وی ش ــری جایگزی ــر دیگ بازیگ

رقابت سرشناس ها در فجر
برنــده  فیلــم  یــک  کــن،  برگزیــده  دو  شــامل  فیلــم،   12
کــه  جایــزه در جشــنواره ونیــز بــه همــراه دیگــر فیلم هایــی 
عمدتــا حضــور در چندیــن جشــنواره خارجــی را تجربــه 
کســب جایــزه بخــش ســینمای ســعادت  کرده انــد، بــرای 
جهانــی  جشــنواره  ســی وچهارمین  بین الملــل(  )رقابــت 
کــرد. درام جنگــی »1944«  فیلــم فجــر رقابــت خواهنــد 
کارگردانــی »المــو نوگانــن«، فیلــم اســپانیایی »امامــا  بــه 
»آســیر  کارگردانــی  بــه  درخــت«  یــک  ســقوط  هنگامــه 
کارگردانــی »هلــکات  بــه  کاســیکو«  فیلــم »آل  آلتونــا«، 
مصطفــی«، فیلــم مکزیکــی »تــا همیــن نزدیکــی« ســاخته 
گازمــن آلــوارز« و چنــد فیلــم سرشــناس دیگــر  »آلخانــدرو 
بخــش  در  داشــت.  خواهنــد  حضــور  جشــنواره  ایــن  در 
ــد  ــم بلن ــه فیل ــل(، س ــت بین المل ــعادت )رقاب ــینمای س س
ــا  ــام آن ه ــوز ن ــه هن ک ــت  ــد داش ــور خواهن ــز حض ــی نی ایران
ــت. ســی و چهارمیــن جشــنواره جهانــی  ــده اس ــام نش اع
فیلــم فجــر بــه دبیــری رضــا میرکریمــی از اول تــا ششــم 
چارســو  ســینمایی  پردیــس  در  امســال  اردیبهشــت ماه 

می شــود. برگــزار 

اخبار کوتاه
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تکذیب شایعه اختالف 
طالب لو و رحمتی

اختــاف  شــایعه  اســتقال  فوتبــال  تیــم  سرپرســت 
بــا  بــازی  از  پیــش  را  طالب لــو  وحیــد  و  رحمتــی  بیــن 
استقال خوزســتان تکذیــب می کنــد. بــا انتشــار عکســی 
در  طالب لــو  وحیــد  و  رحمتــی  مهــدی  جروبحــث  از 
تمریــن روز دوشــنبه ایــن تیــم، شــایعاتی دربــاره اینکــه 
ایــن دو نفــر شــب قبــل از بــازی بــا استقال خوزســتان 
موضوعــی  شــد.  منتشــر  بیــرون  بــه  کرده انــد،  دعــوا 
گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا آن را  کــه فــرزاد مجیــدی در 
تکذیــب می کنــد: چنیــن چیــزی درســت نیســت؛ شــاید 
اختــاف نظــر و ســوءتفاهم پیــش آمــده باشــد، امــا ایــن 
دو نفــر هرگــز در شــب قبــل از بــازی جروبحثــی بــا هــم 
کاپیتــان اول تیــم ماســت  نکردنــد. مهــدی رحمتــی، 
کمــک می کنــد. سرپرســت  کــه اتفاقــا بــه تمــام بازیکنــان 
گفــت: بــه عنــوان سرپرســت تیــم   اســتقال در پایــان 
جــا دارد از مهــدی رحمتــی بــه عنــوان کاپیتــان اول تیــم 
تشــکر کنــم؛ شــاید خیلی هــا نداننــد ولــی مهــدی رحمتــی 
کــردن بــه داخــل زمیــن  گــرم  کــه بازیکنــان بــرای  زمانــی 
را  طالب لــو  وحیــد  تمرینــات  آمدنــد،  غدیــر  ورزشــگاه 
ــاره شــرایط دفاعــی اســتقال  ــا او درب گرفــت و ب زیرنظــر 
دروازه  درون  در  راحت تــر  بتوانــد  او  تــا  کــرد  صحبــت 
کــه شــاید  کارش را انجــام دهــد. این هــا مســایلی اســت 
می توانــد  حاشیه ســازان  بــرای  امــا  نداننــد،  خیلی هــا 

نکتــه جالبــی باشــد.

فساد فوتبال، زیر تیغ شاه حسینی
کل دادگاه  رییــس  اجرایــی  و  اســبق قضایــی  معــاون 
و  فســاد  پرونــده  مســئول  تهــران،  انقــاب  و  عمومــی 
تبانــی در فوتبــال شــد. طــی حکمــی از ســوی پورمختــار 
شــورای  مجلــس   »90« اصــل  کمیســیون  رییــس 
اســبق  معــاون  شاه حســینی،  عبدالرحمــن  اســامی، 
کل دادگاه عمومــی و انقــاب  قضایــی و اجرایــی رییــس 
تهــران و مشــاور عالــی ســابق رییــس فدراســیون فوتبــال 
و عضــو شــورای عالــی انضباطــی ایــن فدراســیون بــه 
عنــوان مســئول جدیــد پرونــده فســاد و تبانــی در فوتبــال 
منصــوب شــد. پیــش از ایــن، حمیــد رســایی نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی مســئول ایــن پرونــده بــود. 
عبدالرحمــن شــاه حســینی کــه عــاوه بــر ســوابق قضایی 
پیــش از ایــن در فدراســیون فوتبــال نیــز در ســمت های 
مختلــف حضــور پررنگــی داشــته، قــرار اســت بــا ابــاغ 
را  پرونــده  و  اداری  قضایــی  پیگیری هــای  جدیــد، 
ایــن  از  پیــش  حســینی  شــاه  برســاند.  ســرانجام  بــه 
 عــاوه بــر سرپرســتی مجتمــع قضایــی صــدر و خانــواده 
فوتبــال  فدراســیون  در  ســال ها  تهــران،   2
انضباطــی  کمیتــه  رییــس  مســئولیت هایی همچــون 
هیئــت  رییــس  انضباطــی،  عالــی  شــورای  عضــوی 
منصفــه ســازمان لیــگ و مشــاور عالی رییس فدراســیون 

اســت. داشــته  عهــده  بــر  را  فوتبــال 

کارت پایان خدمت بختیار رحمانی 
صادر شد

کــه بــا توجــه بــه مشــکات کارت پایــان  بختیــار رحمانــی 
کتورســازی  خدمــت خــود از فــوالد جــدا و بــه جمــع ترا
کارت  ســربازی اش،  مــدت  پایــان  در  بــود،  پیوســته 
کــرد. افشــین پیروانــی بــا  پایــان خدمتــش را دریافــت 
حضــور در برنامــه نــود و در بخشــی از صحبت هایــش 
دربــاره نیــاز بــه برطــرف کردن مشــکات بازیکنان ســرباز 
بــرای حضــور در تیــم ملــی بــا اشــاره بــه وضعیــت بختیــار 
کــرد: ایــن بازیکــن مــدت ســربازی اش را  رحمانــی اعــام 
کارت پایــان خدمتــش صــادر شــده  بــه پایــان رســانده و 
اســت. البتــه در ایــن میــان بختیــار رحمانــی تــا پایــان 
کتورســازی ادامــه دهــد  ایــن فصــل بایــد بــه بــازی در ترا
و تنهــا حضــورش در تیــم ملــی بامانــع اســت و در پایــان 
کنــد. گیــری  فصــل می توانــد دربــاره آینــده اش تصمیــم 

دوست دارم پرسپولیس 
قهرمان شود

تیــم  کــه  اســت  معتقــد  ایــران  فوتبــال  کارشــناس 
کتورســازی، چراغ خامــوش بــه ســمت قهرمانــی پیــش  ترا
کــه  مــی رود. امیــر حــاج رضایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــدام تیــم در لیــگ امســال قهرمــان خواهــد شــد، به تســنیم 
گفــت: نمی توانــم بــا صراحــت در ایــن بــاره حــرف بزنــم؛ 
چــون 18 امتیــاز باقــی مانــده اســت. فکــر می کنــم بخشــی از 
سرنوشــت قهرمانــی را دربــی تهــران تعییــن می کنــد؛ هرچنــد 
کــه بازی هــای مختلفــی باقــی مانــده اســت. در حــال حاضــر 
اســتقال و پرســپولیس فاصلــه نزدیکــی بــا یکدیگــر دارنــد و 
ــده  ــه برن ک ــازی دربــی حســاس تر خواهــد شــد. هــر تیمــی  ب
ــا اعتمادبه نفــس بیشــتری لیــگ را  ــا ب دربــی شــود، مطمئن
ــه  ــران در پاســخ ب ــال ای کارشــناس فوتب ادامــه خواهــد داد. 
ــان  ــم قهرم ــدام تی ک ــت دارد  ــودش دوس ــه خ ک ــوال  ــن س ای
شــود، گفــت: بــه دو دلیل دوســت دارم پرســپولیس قهرمان 
شــود. اول اینکــه آن هــا یــک فوتبــال تهاجمــی را بــه نمایش 
از پرســپولیس  را  کــه ســال ها چنیــن فوتبالــی  می گذارنــد 

ندیــده بودیــم و دوم به خاطــر شــخصیت برانکــو.

پیروانی و دوراهی بودن یا نبودن
ــرای تیــم ملــی  ــی ب مدیــر تیــم ملــی فوتبــال ایــران در حال
کــه ادامــه همــکاری او بــا ایــن تیــم  کــرد  آرزوی موفقیــت 
جلســه ای  پــس  پیروانــی  افشــین  نیســت.  مشــخص 
ــا حضــور در جمــع  ــزار شــد ب کــه در فدراســیون فوتبــال برگ
کــه چــه سرنوشــتی  ــه ایــن ســوال  ــگاران در پاســخ ب خبرن
کــرد:  در انتظــار او و تیــم ملــی فوتبــال ایــران اســت، اظهــار 
بــرای تیــم ملــی آرزوی موفقیــت می کنــم. وی در قبــال 
ایــن پرســش کــه آیــا ایــن جملــه بــه معنــای خداحافظــی او 
بــا تیــم ملــی و پایــان کار او در ســمت مدیــر تیــم ملــی اســت 
گذشــته  کــرد: صحبت هــای خــودم را شــب  نیــز اظهــار 
موفقیــت  آرزوی  ملــی  تیــم  بــرای  تنهــا  و  دادم  انجــام 

می کنــم.

دنیای ورزش

شالق لوزانو 
که آماده نیست برای بدن هایی 

کــه روزهــای بعــد از لیــگ را بــه  ملــی پوشــان والیبالــی 
ــا آمادگــی  اســتراحت مطلــق پرداختــه بودنــد، حــاال ب
کمتــری نســبت بــه همیشــه تمرینــات خــود را دنبــال 
می کننــد. بعــد از اتمــام لیــگ برتــر والیبــال در ســال 
گذشــته از ششــم فروردین مــاه تمرینــات تیــم ملــی 
آغــاز شــد و بازیکنــان در ایــن مــدت بــه اســتراحت 
بازیکنــان  ســیچلو  آن  از  بعــد  پرداختنــد.  مطلــق 
کــرد و بــا توجــه بــه  را بــه تمرینــات پرفشــار دعــوت 
طــرف  دو  بــرای  کار  کمــی  ســتاره ها،  اســتراحت 
ــو  ســخت شــده بــود؛ امــا هــر چــه تمرینــات رو بــه جل
مــی رود، اوضــاع بهتــر می شــود. شــهرام محمــودی 
پشــت زن تیــم ملــی دربــاره تمرینــات ایــن روزهــای 
تیــم ملــی می گویــد: »بعــد از بیــش از ده روز تعطیلــی 
ــدن تمــام  ــه تنهــا مــن، بلکــه ب ــق ن و اســتراحت مطل
بازیکنــان خــراب اســت. نیــاز بــه زمــان داریــم تــا زیــر 
بــرای  و  کنیــم  آمــاده  را  خــود  بــدن  تمریــن  شــاق 
رقابت هــای انتخابــی المپیــک بــه شــرایط ایــده آل 

برســیم.«

مشکلی با اهلل کرم نداشتم
بــه  اشــاره  بــا  ایــران  هندبــال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
دربــاره  ایــران  بــرای هندبــال  لــزوم پشتوانه ســازی 
ابهام زدایــی  ملی پوشــان  از  برخــی  بــا  اختــاف 
گیچ دربــاره دلیــل اختــاف  اســماعیا کــرد. عرفــان 
گفــت:  کومایــش نیــز  بــا اهلل کــرم اســتکی و دانیــال 
آن هــا بازیکنــان ایــران هســتند. از طــرف فدراســیون 
قبــا بــرای آن هــا دعوت نامــه فرســتاده شــده بــود. 
همــه  مــن  بیایــد.  اردوهــا  بــه  نتوانســت  اهلل کــرم 
کــرده بــودم. مــن هیــچ مشــکلی  بازیکنــان را دعــوت 
ــودش  ــز خ ــش نی کومای ــال  ــتم. دانی ــرم نداش ــا اهلل ک ب
کــه نمی آیــد. بــه هــر  کــرده بــود  بــه فدراســیون اعــام 
کــردم از همــه بازیکنــان اســتفاده  حــال مــن ســعی 
فدراســیون  بــا  همــکاری  ادامــه  دربــاره  وی  کنــم. 
دارد.  شــرایط  بــه  بســتگی  چیــز  همــه  گفــت:  نیــز 
نمی توانــم االن در این بــاره حرفــی بزنــم. همــکاری 
ــا  ــی چیزه ــه خیل ــده ب ــال آین ــیون در س ــا فدراس ــن ب م
در  نمی تــوان  پیشــرفت  بــرای  دارد.  بســتگی 
کــردم  کــرد. مــن ســعی  کارهــای بــزرگ  کوتاه مــدت 
کمــک  ملــی  تیــم  بــه  ایــران  در  حضــورم  مــدت  در 
کنــم، امــا اینکــه هنــوز بســیاری از مســایل حــل نشــده 

کار مــن نــدارد. اســت، ربطــی بــه 

یک هفته زودتر به المپیک 
می روم

گفــت:  پرچمــدار ایــران در بازی هــای المپیــک ریــو 
کــه تــا برزیــل وجــود دارد و بــه  بــه خاطــر بعــد مســافتی 
ــه  ــد ب کن ــر شــجاعی موافقــت  گ دلیــل خســتگی راه، ا
دنبــال آن هســتم تــا یــک هفتــه زودتــر راهــی برزیــل 
ــا  ــه خاطــر اینکــه ت ــرد: ب ک شــوم. زهــرا نعمتــی اظهــار 
برزیــل 17 ســاعت بایــد در پــرواز باشــیم و از آنجایــی 
از نظــر  المپیکــی  افــراد  بــا شــرایط  مــن  کــه شــرایط 
جســمی  خســتگی  قطعــا  اســت،  متفــاوت  جســمی 
شــرایط خوبــی را بــرای مــن رقــم نمی زنــد و چــون 
مســابقات  المپیــک  بازی هــای  افتتاحیــه  از  بعــد 
تیروکمــان بافاصلــه آغــاز می شــود، ایــن مســئله تــا 
حــدودی مــن را نگــران می کنــد. بنابرایــن بــه دنبــال 
کنــد  موافقــت  شــجاعی  آقــای  گــر  ا کــه  هســتم  آن 
یــک هفتــه زودتــر راهــی برزیــل شــوم تــا خــود را بــرای 
کنــم. البتــه  مســابقات تیروکمــان از نظــر بدنــی آمــاده 
خاصــی  مشــکل  هاشــمی  کیومــرث  زمینــه  ایــن  در 
کــه بــا وی داشــتم، وی از مــن  نــدارد و طــی صحبتــی 
کــرد و  بــرای حضــور زودهنــگام در برزیــل اســتقبال 
گفــت بایــد در ایــن زمینــه رییــس فدراســیون تیــر و 

ــد. کن ــت  ــز موافق ــان نی کم

احسان حدادی 
امروز به روسیه می رود

المپیــک  نقــره  مــدال  دارنــده  حــدادی  احســان 
2012 لنــدن بــرای برگــزاری اردوی تدارکاتــی امــروز 
ــه  ک ــی رود. او  ــیه م ــه روس ــن ب ــنبه 18 فروردی چهارش
خــود را بــرای حضــور در المپیــک 201۶ ریــو برزیــل 
خــود  برون مــرزی  اردوی  دومیــن  می کنــد،  آمــاده 
کیــم  برگــزار می کنــد. حــدادی همــراه  را در روســیه 
ســاخاروف  همچنیــن  و  خــود  مربــی  بوخونســف، 
کشــور مــی رود. در حاشــیه ایــن اردو  ماســاژور بــه ایــن 
کســب آمادگــی بیشــتر در رقابت هــای  حــدادی بــرای 
ــرون  ــن اردوی ب ــد. اولی ــرکت می کن ــم ش ــی ه تدارکات
گذشــته در آفریقــای جنوبــی  مــرزی او اواخــر ســال 

برگــزار شــد.

شکست و پیروزی 
برای شطرنج ایران

قهرمانــی  تیمــی  شــطرنج  رقابت هــای  هشــتم  دور 
آســیا بــا پیــروزی تیــم بانــوان و شکســت تیــم مــردان 
ــران در  ــوان ای ــطرنج بان ــم ش ــد. تی ــری ش ــران پیگی ای
کــه در  ــی آســیا  دور هشــتم از مســابقات تیمــی قهرمان
امــارات برگــزار می شــود، بــه مصــاف تیــم اول میزبــان 
رفــت و موفــق شــد بــا نتیجــه 4 بــر 0 ایــن حریــف را 
شکســت بدهــد. ســارا ســادات خادم الشــریعه، میتــرا 
حجازی پــور، آناهیتــا زاهدی فــر و همــا علــوی نفراتــی 
را مغلــوب  بــازی حریفــان خــود  ایــن  کــه در  بودنــد 
کردنــد. تیــم مــردان ایــران نیــز در هشــتمین دیــدار 
خــود مقابــل قزاقســتان قــرار گرفــت و بــا نتیجــه 2.5 بــر 
ــازی احســان قائم مقامــی  ــوب شــد. در ایــن ب 1.5 مغل
ــد و  کردن ــا درینــی و مســعود مصدق پــور مســاوی  پوری

ــورد. ــت خ ــز شکس ــو نی ــام مقصودل پره

همگام با ورزش

کــه  می گویــد  ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم  ســابق  بازیکــن 
ــا  ــی مثــل زمیــن و البســه در فوتبــال حرفــه ای دنی موضوعات
کــه هنــوز  کــه حــل شــده؛ امــا خنــده دار اســت  سال هاســت 
ح اســت و تیــم ملــی از  چنیــن مســایلی در فوتبــال ایــران مطــر
ایــن مســایل رنــج می بــرد. مهــدی مهدوی کیــا در آغــاز دربــاره 
کادمــی کیــا در آن شــرکت داشــت، اظهــار  تورنمنتــی کــه تیــم آ
گذاشــتیم. ایــن  کــرد: تورنمنــت خوبــی را در ترکیــه پشــت ســر 
تورنمنــت بــا حضــور چنــد تیــم خــوب اروپایــی برگــزار شــد. 
ــه در  ک ــه خاطــر حــوادث تروریســتی  البتــه برخــی از تیم هــا ب
کشــور خــودداری  کشــور بــه وجــود آمــده، از ســفر بــه ایــن  ایــن 
بودنــد  آمــده  ترکیــه  بــه  زودتــر  کــه  تیمــی   10 امــا  کردنــد؛ 
تیم هــای خوبــی بودنــد و بــا حضــور آن هــا تورنمنــت خوبــی 
برگــزار شــد. بازی هــا بــه صــورت دوره ای برگــزار شــد و 
کــه تجربــه بســیار مفیــدی  کل فکــر می کنــم  در 

ــد. ــوب می ش ــا محس کی ــی  کادم ــرای آ ب
سرمایهگذاریعظیمترکها

ایــن  ترکیــه ای هــم در  تیــم  افــزود: چنــد  وی 
کیفیــت بســیار خوبــی برخــوردار  تورنمنــت حاضــر  و از 
ج از شــهر، فــردی  کــه در خــار بودنــد. برایــم بســیار جالــب بــود 
کــرده  کادمــی بزرگــی را راه انــدازی  بــا ســرمایه گذاری زیــادی آ
و ســرمایه گذاری عجیبــی هــم روی تیم هــای 12 ســاله ها 
کــه بــا عاقه منــدی بســیاری  انجــام داده بــود. ایــن فــرد 
کمــپ  ــود، در تمامــی مســابقات در  کار را انجــام داده ب ایــن 

کادمــی او  کار بازیکنــان را زیــر نظــر داشــت. آ حضــور داشــت و 
کــه بــرای آینــده  میزبــان ایــن تورنمنــت بــود و فکــر می کنــم 
فوتبــال ســرمایه گذاری کــرده اســت. در کمــپ او بالــغ بــر چنــد 
کــه  ــا اســتانداردهای جهانــی وجــود داشــت  زمیــن فوتبــال ب
کــه ایــن فــرد  واقعــا بــرای مــن عجیــب بــود. کارهــای دیگــری 
ــان بزرگســال  ــه یکــی از بازیکن ک ــود  ــود، ایــن ب انجــام داده ب
کادمــی خــود را بــه یکــی از باشــگاه های ترکیــه ای داده بــود  آ
تــا در قبــال آن یــک بازیکــن 12 ســاله را بــه خدمــت بگیــرد.

کارنیست اسپانسریدر
مهدوی کیــا در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود دربــاره 
مدتــی  گفــت:  نــدارد،  اسپانســر  فعــا  باشــگاهش  اینکــه 
هزینه هــای  تمــام  و  نداریــم  اسپانســری  دیگــر  کــه  اســت 
تیــم را شــخصا پرداخــت می کنــم. بــه طــور مثــال در آخریــن 
کــه حضــور داشــتیم، تمــام هزینه هــا را بــه  تورنمنتــی هــم 
ــه االن  ک ــم  ــه می دان ــردم. البت ک ــت  ــخصی پرداخ ــورت ش ص
هــر چقــدر هزینــه کنیم ســرمایه گذاری اســت و قطعــا در آینده 
کننــد، ســرمایه بزرگــی بــرای مــا  گــر ایــن بازیکنــان پیشــرفت  ا
کار ســختی را پیــش رو داریــم، ولــی بــه آینــده  خواهنــد بــود. 
کــه بتوانیــم فوتبالیســت های  امیدواریــم و تــاش می کنیــم 
خوبــی را بــه فوتبــال ایــران معرفــی کنیــم. البتــه برنامه هایی 
هــم بــرای تامیــن بخشــی از هزینه هایمــان داریــم. بــه طــور 
مثــال یــک مدرســه فوتبال شــبانه روزی در آلمان وجــود دارد 
کــه بــر اســاس آن  کرده ایــم  کــه بــا آن هــا قــراردادی را منعقــد 

کادمــی مــا بــه طــور رایــگان می توانــد بــه  یکــی از بازیکنــان آ
ــر  ــن فک ــود. م ــد ش ــره من ــا به ــات آن ه ــرود و از امکان ــا ب آن ج
کمــک شــایانی  کــه ایــن موضــوع مطمئنــا می توانــد  می کنــم 
کننــد  کــه در ایــن مدرســه ثبت نــام  کســانی هــم  کنــد.  بــه مــا 
آلمانــی و  گیــری زبــان  از شــرایطی همچــون فرا می تواننــد 
آمــوزش فوتبــال زیــر نظــر مربیــان مجــرب و همیــن طــور 

اســتفاده از امکانــات تفریحــی بهــره ببــرد.
نبودامکانات

کــه بــه  کــرد: از وقتــی  وی در ادامــه همچنیــن خاطــر نشــان 
اردوی ترکیــه رفتیــم و مــن امکانــات آن هــا را دیــدم، واقعــا 
کشــور روی  کــه چطــور دولــت ایــن  آه و حســرت می خــورم 
کمپ هــای  کــرده اســت. آن هــا  فوتبــال پایــه ســرمایه گذاری 
از  برخــی  کیفیــت  کــه  ســاخته اند  را  کیفیتــی  بــا  بســیار 
ــن  ــده ام؛ ای ــان دی ــدرت در آلم ــه ن ــن ب ــا را م ــای آن ه زمین ه
گوییــم تیــم نخســت  کــه مــا در ایــران مــی  در حالــی اســت 
آســیا هســتیم، ولــی هنــوز یــک زمیــن مناســب بــرای تمریــن 
تیــم ملی مــان نداریــم. واقعــا خنــده ام می گیــرد دربــاره نبــود 
کنــم.  امکاناتــی همچــون زمیــن و البســه تیــم ملــی صحبــت 
کیفــی از لبــاس هــای تیــم ملــی  لبــاس هــای تیــم مــن از نظــر 
کیفیــت تــر اســت؛ مگــر می شــود یــک تیــم ملــی  کشــورمان بــا 
اسپانســر نداشــته باشــد؟ مــا در ایــران شــرکت های بزرگــی 
کــه در زمینه هــای مختلــف فعالیــت می کننــد؛ چــرا  داریــم 

یکــی از آن هــا از تیــم ملــی حمایــت نمی کنــد؟

مهدیمهدویکیا:

کیفیت لباس های تیم من از لباس های تیم ملی بهتر بود

کادر  گفــت: در خصــوص تغییــر  دبیــر فدراســیون بوکــس 
فنــی، باید تا جلســه هفته آینــده صبر کنیم و توضیحات 
کنیــم.  کادر فنــی را بشــنویم تــا بتوانیــم تصمیم گیــری 
بوکــس  رقابت هــای  خصــوص  در  دانشــمندفر  علــی 

المپیــک در چیــن اظهــار  کســب ســهمیه 
بــاال  بســیار  مســابقات  ســطح  داشــت: 
ورزش  کــه  بازی هایــی  البــی  امــا  بــود؛ 
مســابقات  ایــن  در  اســت  درگیــر  آن  بــا 
دســت از ســر بوکــس برنداشــته بــود و ایــن 
مســایل را در ایــن مســابقات مــا بــه خوبــی 
کشــور  کردیــم. مدال هــا بیــن ســه  مشــاهده 

جالــب  و  شــد  تقســیم  چیــن  و  قزاقســتان  ازبکســتان، 
کره جنوبــی و ژاپــن  کره شــمالی  کشــورهای مدعــی  بــود 
کــه قهرمانــی بازی هــای آســیایی و جهانــی را در میــان 
ورزشکارانشــان داشــتند در ایــن مســابقات دســت خالــی 
بازگشــتند. ژاپــن در ایــن مســابقات، فقــط یــک ســهمیه 
یــک ســهمیه  نیــز همچنــان همــان  مــا  و  کــرد  کســب 

از مســابقات چیــن دســت خالــی  و  را داریــم  روزبهانــی 
بازگشــتیم. دبیــر فدراســیون بوکــس در پاســخ بــه ایــن 
کامــی بوکــس ایــران در ایــن مســابقات  کــه دلیــل نا ســوال 
کادر فنــی  گفــت: بایــد  فقــط ایــن مســایل بــوده اســت، 
ــد  کن ــی در فدراســیون حضــور پیــدا  تیــم مل
تــا در جلســه ای دالیــل ناموفــق بــودن تیــم 
االن  تــا  فنــی  کادر  شــویم.  جویــا  را  ملــی 
تیــم  بــرای  را  نامناســب  تــدارکات  نبــود 
کــه  کردنــد و مــا نیــز قبــول داریــم  ملــی ذکــر 
ــابقه  ــچ مس ــه هی ــی را ب ــم مل ــتیم تی نتوانس
کنیــم. مــا تنهــا  و تورنمنــت معتبــر اعــزام 
تیــم ملــی را بــه یــک اردو مشــترک اوکرایــن اعــزام کردیــم. 
کــه بــا  دبیــر فدراســیون بوکــس در پاســخ بــه ایــن ســوال 
توجــه بــه نتایــج اخیــر تیم ملــی، می تــوان از بوکــس ایران 
کســب ســهمیه را در مســابقات قهرمانــی جهــان در  توقــع 
آذربایجــان را داشــت گفــت: شــرایط خیلی ســخت اســت؛ 

ــد نیســتم. ــا ناامی ــا م ام

کرد: دبیر فدراسیون بوکس عنوان 
کادر فنی تیم ملی بوکس تا هفته آینده تغییر 

درهــای تیــم ملــی فوتبــال همچنــان بــه روی ســربازها 
بازیکنانــی چــون مهــرداد  کــه  بســته اســت؛ در حالــی 
ــا اجــازه ســازمان نظــام  پــوالدی، ســروش رفیعــی و... ب
وظیفــه، تیــم ملــی را در جــام ملت هــای آســیا همراهــی 

نهایــی  دور  آســتانه  در  و  کنــون  ا کردنــد، 
ســردار  جهانــی  جــام  مقدماتــی  مرحلــه 
ــع  کل مناب ــی، جانشــین اداره  کمال موســی 
کیــد می کنــد  تا نیروهــای مســلح  انســانی 
کــه ســربازها حــق حضــور در اردوی تیــم 
از  بــه یکــی  ایــن مســئله  را ندارنــد.  ملــی 
ملــی  تیــم  فنــی  کادر  اصلــی  چالش هــای 

کــی روش بــه دفعــات  تبدیــل شــده اســت. هــر چنــد 
نظــام  ســازمان  ســوی  از  شــده  اتخــاذ  تصمیــم  بــه 
قوانیــن  بــه  کــرده  اذعــان  و  گذاشــته  احتــرام  وظیفــه 
کشــور پای بنــد اســت، امــا دوســت دارد بــا لطــف  داخلــی 
مســئوالن بتوانــد از بازیکنــان ســرباز در اردوی تیــم ملــی 
ــه  ــیا ب ــای آس ــام ملت ه ــتانه ج ــی در آس ــرد. وقت ــره بب به

تیــم ملــی اجــازه اســتفاده از دو ســه بازیکــن ســرباز داده 
کــی روش بــا ابــراز خوشــحالی از مســئوالن نظامــی  شــد، 
کــرد؛ امــا در ادامــه، برنگشــتن مهــرداد پــوالدی  تشــکر 
کــردن کارت پایــان خدمــت خــود منجــر  بــرای مشــخص 
ــان  ــد. هم ــدی ش ــم جدی ــاد تصمی ــه اتخ ب
ــردار  ــد س گرفته ای ــرار  ــان ق ــه در جری ک ــور  ط
در  چندمین بــار  بــرای  کمالــی  موســی 
کــرده اســت ســربازها  کیــد  ماه هــای اخیــر تا
حــق حضــور در اردوی تیــم ملــی را ندارنــد. 
کــه  شــاید بــه دلیــل بازی هــای حساســی 
پیــش رو داریــم، بــد نباشــد ســازمان نظــام 
کنــد.  وظیفــه در این بــاره تصمیــم جدیــدی را اتخــاذ 
کــه بــه دلیــل مهیــا  تخلفاتــی نبایــد صــورت می گرفتــه 
گرفتــه و قطعــا برخوردهــا قانونــی و  بــودن فضــا صــورت 
کــه شایســته تحســین و قدردانــی  البتــه مهربانانــه بــوده 
کــردن ســرباز از خدمــت بــه تیــم ملــی بــه  اســت؛ امــا منــع 

نظــر نمی رســد تصمیــم خیلــی منطقــی ای باشــد.

گذشــت 20 روز از برکنــاری حســین توکلــی، هنــوز هــم دلیــل ایــن  بــا وجــود 
برکنــاری نقطــه قابــل تامــل ماجراســت. در واپســین روزهــای ســال 94 
کادر فنــی خــود را تغییــر دهــد  گرفــت  فدراســیون وزنــه بــرداری تصمیــم 
کاری ســال 94 بــرای اعــام خبــر  کــه شــاید دلیــل انتخــاب آخریــن ســاعات 
گهانــی بــود.  برکنــاری حســین توکلــی، جلوگیــری از بازتــاب ایــن تغییــرات نا
کــه پــس از مســابقات جهانــی  ــود  ایــن اتفــاق از ایــن جهــت غیرمنتظــره ب
کــرد  کســب  کــه تیــم ملــی وزنــه بــرداری ایــران  آمریــکا و نتایــج ضعیفــی 
نــه در  کادر فنــی تیــم ملــی ایجــاد شــود،  انتظــار می رفــت تغییراتــی در 
کــه اردوی تیــم ملــی آغــاز و فاصلــه زمانــی زیــادی نیــز تــا المپیــک  شــرایطی 
باقــی نمانــده اســت. بعــد از اعــام ایــن تصمیــم، اولیــن چیــزی کــه بــه ذهن 
گــر شــورای عالــی فنــی از عملکــرد توکلــی راضــی  خطــور می کنــد ایــن اســت ا
کــه  نبــود، چــرا چندیــن مــاه پیــش یــا حتــی پیــش از آغــاز اردوی تیــم ملــی 
گــر  گرفتــه نشــد. در واقــع ا دو مرتبــه نیــز بــه تعویــق افتــاد، چنیــن تصمیمــی 
ــوده  ــی مســایل فنــی ب ــاری توکل ــرای برکن ــرداری ب دلیــل فدراســیون وزنه ب
کــه چــرا چنــد مــاه زمــان را از دســت دادنــد و حــاال در  ایــن انتقــاد وارد اســت 
فاصلــه حــدودا چهــار ماهــه تــا المپیــک، فــردی جدیــد بــا تفکــرات متفــاوت 
کــم نمی توانــد تاثیــر شــگرفی  کــه در ایــن زمــان  را بــرای تیــم ملــی آورده انــد 

بــر تیــم ملــی بگــذارد. 

پشت پرده برکناری حسین توکلی

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

احسان حدادی امروز به روسیه می رود چهار شنبـــــه  18 فروردین ماه 61395
ـــمـــاره 123 ســـــال دوم       ݡسݒ

روزهای دوراز فوتبال فریدون زندی
که  کاس های مربیگری است. فریدون زندی  گذراندن  گونه هیاهو در حال  ستاره محبوب سابق تیم ملی و فوتبال ایران، این روزها به دور از هر 

کرد، بعد از یک مصدومیت تلخ و ناامیدکننده در االهلی قطر، دیگر نتوانست به دنیای  سال های پر فراز و نشیبی را در فوتبال باشگاهی خود سپری 
فوتبال حرفه ای بازگردد.

ــه همــراه جزییــات اطاعــات  بررســی اســناد 40 ســاله و ثبت هــای حســابداری ب
کــه بســیاری از چهره هــای قدرتمنــد  پاســپورت های موجــود نشــان از آن دارد 
 Offshore ــه شــرکت های کــردن میــزان دارایی هایشــان رو ب ــرای پنهــان  ــا ب دنی
ک فونســکا، ســایه ســیاهی  در پانامــا آوردنــد. بــا فــاش شــدن اســناد شــرکت ماســا
کــره زمیــن افتــاده اســت. دنیــای  روی دارایی هــای بســیاری از افــراد ثروتمنــد 

فوتبــال نیــز از ایــن اتفــاق دور نبــوده اســت.
کمیتــه اجرایــی فیفــا، لیونــل مســی از بارســلونا   در ایــن رابطــه بــه نــام افــرادی از 
کــه بــه همــراه پــدرش مالــک چنــد  و میشــل پاتینــی اشــاره شــده اســت. مســی 
شــرکت تجــاری اســت، پیش تــر از ســوی ســران فوتبــال اســپانیا بــه فــرار مالیاتــی 
ایــن  ع اصلــی  یافــت. موضــو نیــز حضــور  و پولشــویی متهــم شــد و در دادگاه 
کشــورهای اروگوئــه و  جریــان نیــز، حــق پخــش تصاویــر مســی در شــرکت هایی از 
کــه هیــچ فعالیــت تجــاری ندارنــد. رأی نهایــی دادگاه در ایــن زمینــه  بلیــز اســت 
هنــوز اعــام نشــده و مســی و پــدرش، خورخــه هوراســیو مســی در حــال رفت وآمــد 
کنــون بــه خاطــر  کــه ا در دادگاه هســتند. میشــل پاتینــی، رییــس پیشــین یوفــا 
ــه  ــر، رییــس فیفــا ب پولشــویی و دریافــت رشــوه دو میلیــون یورویــی از ســپ بات
مــدت 6 ســال از هرگونــه فعالیــت فوتبالــی محــروم اســت، متهــم بــه تاســیس 

کــه در ســال 2007 تاســیس شــده اســت.  شــرکتی ســوری در پانامــا شــده 

نام مسی و پالتینی در پرونده فرار مالیاتی

لوشامپیونه فرانسه

جمعه 20 فروردین 1395

23:00 لیون-مون پلیه

شنبه 21 فروردین 1395

19:30 پاری سن ژرمن-گنگام

ژاکسیو-آنژه 22:30 آ

 22:30 تروا-سنت اتین

22:30 لوریان-کان

 22:30 نانت-رنس

22:30 باستیا-تولوز

کی روش مشکل تازه 
درهای تیم ملی به روی سربازها بسته است



مخدرهای شنیداری 
از شایعه تا واقعیت

در  خبــری   ،»USA TODAY« روزنامــه   2008 ســال  در 
ادعــای  کــه  کــرد  مخابــره  دیجیتالــی  مخدرهــای  زمینــه 
شــرکت  یــا  دیجیتالــی  مخدرهــای  تولیدکننــده  اولیــن 
I-DOSER را بــا عنــوان » نگرانــی جدیــدی بــرای والدیــن: 
کــرد. در همــان خبــر، یــک  مخدرهــای دیجیتالــی« منتشــر 
جــراح مغــز از موسســه مغــز و اعصــاب عــدم وجــود شــواهد 
واقعــی دال بــر صحــت ادعــای تولیدکننده هــای مخدرهــای 

کــرده بــود. دیجیتالــی را اعــام 
کنــون مطالعــات امــکان تاثیــر موســیقی روی   از آن زمــان تا
امــا تاثیــر مخدرگونــه موســیقی  ذهــن را نشــان می دهــد، 
و آهنگ هــای دیجیتــال تاییــد نشــده اســت. ســردار علــی 
در  هــم  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  پلیــس  رییــس  مویــدی، 
کشــور  دربــاره وجــود مــواد مخــدر صوتــی و دیجیتالــی در 
قبــل  از  کــه  مخــدری  مــواد  از  جــدا  کنــون  تا می گویــد: 
نشــده شناســایی  جدیــدی  مخــدر  مــاده  داشــت،   وجــود 

 است.
مــواد  بــا  مبــارزه  پلیــس  مجهــز  و  دقیــق  آزمایشــگاه های   
مخــدر دایمــا در حــال رصــد مــواد اســتفاده شــده از ســوی 
کوچک تریــن  شناســایی  موجــب  بــه  هســتند؛  معتــادان 
مــاده مخــدر جدیــد عــوارض و آســیب های ناشــی از مصــرف 
آن بــه خانواده هــا اطــاع رســانی می شــود. وی می افزایــد: 
کشــورهای دیگــر وجــود  مــواد مخــدر مختلفــی در شــهرها و 
گزارشــی  کــه هیــچ  دارد؛ امــا مــن ایــن اطمینــان را می دهــم 
مبنــی بــر اســتفاده از هروییــن چینــی بــا مــواد مخــدر صوتــی و 

کشــورمان وجــود نــدارد.  دیجیتالــی در 
گزارش هــای رواج ایــن مــواد در  هــر چنــد مــن هــم آمــار و 
کارشناســان  ولــی  دیــده ام،  را  غربــی  و  عربــی  کشــورهای 
گزارشــی را در ایــن زمینــه  پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر هنــوز 
تاییــد نکرده انــد. ســردار مؤیــدی بــا اطمینــان بــه خانواده هــا 
کشــور تاییــد  می گویــد: وجــود چنیــن مــواد مخــدری را در 
نمی کنــم؛ هرچنــد شناســایی ایــن مواد در دســتور کار بررســی 

علمــی همکارانــم قــرار دارد.
 هرچه هســت هنوز مشــخص نیســت، هدف نشــردهندگان 
کــه به گفته ســعید  ایــن اصــوات گوش خــراش چیســت؛ چــرا 
صفاتیــان، معــاون درمــان ســابق ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر 
انگیزه هــای  مخدرهــا  پس فــروش  در  اعتیــاد  درمانگــر  و 

مالــی قــرار دارد.
کــه ایــن فایل هــای صوتــی بــه صــورت رایــگان   در صورتــی 
در اینترنــت وجــود دارنــد، بــه نظــر می رســد در ایــران نیــز 
ــی  ــی وجــود مخدرهــای دیجیتال کشــورهای غرب ــد  ــه مانن ب
کــه تجربــه  باشــد؛ چــرا  یــک هیاهــوی رســانه ای  بیشــتر 
گــوش دادن بــه ایــن مخدرهــا آن را بــه اثبــات   یــک بــار 

می رساند.

یادداشت

برگزاری نخستین 
جشنواره زن، خانواده و رسانه

خانــواده  و  زنــان  امــور  معاونــت  رســانه  کارگــروه 
و  مطالعــات  دفتــر  همــکاری  بــا  ریاســت جمهــوری 
وزارت  مطبوعاتــی  معاونــت  و  رســانه  برنامه ریــزی 
جشــنواره  نخســتین  اســامی،  ارشــاد  و   فرهنــگ 
ــاری  ــال ج ــاه س ــرداد م ــانه را در م ــواده و رس زن، خان
کــرد. دریافــت آثــار در چهــار محــور:  برگــزار خواهــد 
اجتمــاع و  خانــواده  زن،  اقتصــاد،  و  خانــواده   زن 
زن، خانــواده و فرهنــگ، زن، خانــواده و سیاســت 
مصاحبــه،  گــزارش،  و  خبــر  قالــب  شــش  در  و 
طریــق  از  کاریکاتــور  و  عکــس  یادداشــت،  مقالــه 
صــورت   www.iri  .101.irنشــانی بــه   101  پورتــال 
گزارش دبیرخانه جشــنواره  گرفــت. براســاس  خواهــد 
زن، خانــواده و رســانه، خبرنــگاران، روزنامهنــگاران 
و فعــاالن رســانه ای حــوزه زنــان و خانــواده می تواننــد 
آثار منتشــر شــده خود را طی دو ســال اخیر )از ابتدای 
ســال ۹2 تــا پایــان مهلــت ارســال آثــار( از تاریــخ یکــم 
اســاس  بــر  خردادمــاه  بیســتم  تــا  مــاه  اردیبهشــت 
ارســال جشــنواره  پورتــال  در  ج  منــدر نامــه   شــیوه 

کنند.

ضرورت تسهیالت برای توسعه 
مشاغل خانگی

در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  ســابق  مشــاور 
گفــت: دولــت بایــد تســهیاتی  امــور زنــان و خانــواده 
کنــد و بــه  را بــرای توســعه مشــاغل خانگــی فراهــم 
عنــوان زمینــه ای بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه 

ــاغل بنگــرد.  ع مش ــو ایــن ن
کــردن اقتصــاد مقاومتــی  ــی  ــا ظفــری افــزود: عمل ثری
کــه  نیــاز بــه حمایــت دولــت دارد. مشــاغل خانگــی 
کمــک می کننــد، به ویــژه بــرای  بــه بخــش صنعــت 
یــا بدسرپرســت می تواننــد  زنــان سرپرســت خانــوار 

درآمــد خیلــی خوبــی داشــته باشــند. 
خانگــی  مشــاغل  جملــه  از  گفــت:  ادامــه  در  وی 
ســنگ های  تــراش  و  دســتی  صنایــع  بــه  می تــوان 
ــل تکمیــل  قیمتــی و نیمــه قیمتــی و محصــوالت قاب
در خانــه، بــه ویــژه در حــوزه بــرق و الکترونیــک اشــاره 
کــرد و ایــن فعالیت هــا می توانــد درآمــد خیلــی خوبــی 
بــرای زنــان بویــژه زنــان سرپرســت خانــوار داشــته 

باشــد.

گردشگری

کــه ایــن روزهــا ســر و     یکــی از خبرهایــی 
سرویس  اجتماعی
دامون رشیدزاده

اســت  کــرده  پــا  بــه  زیــادی   صــدای 
گــروه  ایــن  اســت.  گرام  خواســتا تلگرامــی  گــروه 
ــم دارد  ــیاری ه ــدان بس ــرا عاقه من ــه ظاه ک ــریابی  همس
محافــل  و  مجالــس  از  بســیاری  نقــل  اخیــر  هفتــه  در 
علمــی و خانوادگــی اســت. تحقیقــات مــا نشــان می دهــد 
تــا 40 هــزار  بیــن 20  بــا پرداخــت مبلغــی  فــرد  کــه هــر 
و  کنــد  نــام  ثبــت  گــروه  ایــن  در  می توانــد  تومــان 
ــه  ــه ب ک ــی  ــه ازدواج ــد. اینک کن ج  ــود را در ــخصات خ مش
انــدازه می توانــد  تــا چــه  ایــن صــورت انجــام می گیــرد 
امــا  فــراوان دارد؛  پایــدار باشــد، جــای تردیــد  موفــق و 
کــه مــردم  گــروه نشــان می دهــد  عاقــه افــراد بــه ایــن 
طریــق  ایــن  از  کــه  نیســتند  بی رغبــت  هــم  چنــدان 

صاحب همسر مناسب شوند.
  36 پزشک به دنبال همسر

کــه دختــران و پســران  در میــان عکس هــا و شــرایطی 
گهــی  کرده انــد، آ ج  گــروه تلگرامــی در بــرای ازدواج در 
ســمیناری بــرای روز جمعــه بــه نــام »صندلــی ســفید« 
کــه  هــم بــه چشــم می خــورد و همین طــور نشــانی ســایتی 
ــه  ک ــال تلگرامــی اســت؛ بنگاهــی  کان ــه همیــن  ــق ب متعل
ازدواج دختــران و پســران را جــوش می دهــد. بــا ســر زدن 
کشــور  کــه اولیــن بانــک اطاعاتــی مجــردان  بــه ســایتی 
نــام دارد، می شــود تعــداد اعضــا و متقاضیــان ازدواج را از 

کــرد. ۳۹ نفــر زیــر دیپلــم  طریــق ایــن سیســتم هــم پیــدا 
نفــر   140۹ دیپلــم،  فــوق  نفــر   ۳1۳ دیپلــم،  نفــر   4۳۷
کارشناســی ارشــد، 114 نفــر دکتــرا  کارشناســی، ۷24 نفــر 
و 2۳ نفــر پزشــک عمومــی، 1۳ نفــر پزشــک متخصــص 
و 5۹۷۹ نفــر هــم بــدون اطاعــات عضــو هســتند. جالــب 
کــه ایــن افــراد نســبت بــه ســابقه ازدواج هــم  اینجاســت 
نفــر   2248 ازدواج  ســابقه  بــدون  شــده اند.  تفکیــک 
متارکه کــرده در دوران عقــد 11۶ نفــر، متارکه کــرده بــدون 
فرزنــد ۳01 نفــر، متارکه کــرده بــا فرزنــد ۳۳۷ نفــر و دارای 

ســابقه فــوت همســر 5۳ نفــر هســتند.
  بانک مجردها

ادعــا  اطاعاتــی مجردهــا  بانــک  آرمــان داوری، مدیــر 
 1۷ و  دارد  بهداشــت  مدیریــت  دکتــرای  کــه  می کنــد 
می کنــد.  فعالیــت  ازدواج  زمینــه  در  کــه  اســت  ســال 
گفت وگویــی بــا شــرق اظهــار می کنــد: »ایــن  واوری در 
بانــک اطاعاتــی یــک ســازمان مردم نهــاد اســت و مجــوز 
گرفتــه اســت«. او در پاســخ بــه  کشــور  خــود را از وزارت 
کــه آیــا مجــوز انتشــار عکس هــای افــراد را  ایــن ســوال 
یــک  »مــا  یــا خیــر، می گویــد:  در فضــای عمومــی دارد 
اساســنامه داریــم، نــه جزییات نامــه و در آن قیــد شــده 

کمــک  کمــک بــه تحکیــم و تشــکیل بنیــان خانــواده، 
ــت و  ــی اینترن ــبکه جهان ــق ش ــان از طری ــه ازدواج جوان ب
کمــک بــه ازدواج جوانــان در فضــای مجــازی  اخیــرا هــم 
اعــام  بــا  وی  کردیــم«.  عمــل  اساســنامه  طبــق  مــا  و 
کرده ایــم  کمــک  اینکــه مــا بــه ازدواج حــدود ۶00 زوج 
و  اســت  ازدواج  آمــوزش  بیشــتر  مــا  کار  »البتــه  افــزود: 

بیشــتر ایــن ازدواج هــا هــم موفــق بــوده اســت و 
تنهــا دو مــورد طــاق داشــته ایم و دلیــل 

کــه  اســت  بــوده  ایــن  هــم  آن 
عمــل مــا  راهنمایــی   طبــق 

 نکرده اند«.
اینترنتــی  ازدواج    

نــه؟ یــا  آری 
منتقــدان ازدواج هــای 
معتقدنــد  اینترنتــی 
بی اعتمــادی  کــه 

عمده تریــن  از  یکــی 
کــه  اســت  آســیب هایی 

کــه  را  زوجینــی  زندگــی 
در  آشــنایی  واســطه  بــه 

تهدیــد  ازدواج می کننــد،  یکدیگــر  بــا  فضــای مجــازی 
کــه  کــه همــواره ایــن دغدغــه بــا آن هاســت  می کنــد؛ چــرا 
ــراد دیگــری هــم چــت می کنــد؟ در  ــا اف ــا همسرشــان ب آی
کــه بیشــتر جامعــه شناســان  هــر حــال، نکتــه اینجاســت 
و آســیب شناســان خانــواده معتقدنــد ازدواج اینترنتــی در 
کــه متولیــان  ایــران بیشــتر ضــرر دارد تــا منفعــت؛ هرچنــد 
ــاد شــده اند و  کــه ایــن روزهــا زی ســایت های همســریابی 
ــد  گوین ــی  ــد، م ــم می کنن ــی را فراه ــه ازدواج اینترنت زمین
هدفشــان تســهیل ازدواج جوانــان 

اســت.

ازدواج اینترنتی آری یا نه؟

گرام تا خواستگاری از خواستا

رییــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه آمــار قاچــاق 
دارو و تجهیــزات پزشــکی نســبت بــه ســایر حوزه هــا 
محصــوالت  بهداشــت  وزارت  گفــت:  اســت،  کمتــر 

کنــد. کیفیــت را وارد مــی  دارویــی بــا 
شــعار  بــه  اشــاره  بــا  دینارونــد  رســول   
در  ســودجو  افــراد  بــه  هشــدار  ســال، 
حمایت هــای  از  بهره منــدی  زمینــه 
گفــت:  و  را متذکــر شــد  تولیــدی  بخــش 
تجهیــزات  و  داروســازی  شــرکت های 
هســتند  واقعــی  تولیدکننــده  پزشــکی، 
واردات  اساســا  داروســازی،  حــوزه  در  و 

کردن آن را شاهد کیفیت و بسته بندی   محصول بی 
 نیستیم. 

کیــد  تا شــدید  هــای  نظــارت  بــه  راســتا  ایــن  در  وی 
امــکان  پزشــکی  تجهیــزات  حــوزه  در  افــزود:  و  کــرد 
ســوء اســتفاده وجــود دارد و شــاهد هســتیم افــرادی 

وارداتــی  بیشــتر، محصــول  دلیــل دریافــت ســود  بــه 
واردات  بــر  ناظــر  کــه  کــرده  بنــدی  بســته  صرفــا  را 

اســت. قاچــاق  و  غیررســمی 
 رییــس ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــه برخــورد بــا 
حمایــت  عــدم  بــه  و  افــراد  قبیــل  ایــن 
البســه  حــوزه  »در  داد:  ادامــه  آن هــا  از 
وارد  محصوالتــی  آشــپزخانه  لــوازم  یــا 
می شــود و بــه نــام تولیــد داخلــی وارد بــازار 
 مــی شــود و نمونــه هــای آن نیــز بســیار 

است.« 
گفت وگــو ســخن  کــه در رادیــو  دینارونــد 
می گفــت، بــا انتقــاد از عــدم موفقیــت در برخــورد بــا 
حــوزه  در  قاچــاق  کاالهــای  درصــد  افــزود:  قاچــاق 
کمتــر  بســیار  پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو  ســامت، 
کشــور  در  کلــی  طــور  بــه  و  دارد  وجــود  ولــی  اســت، 

کرده ایــم. عمــل  ضعیــف 

گسترده نیست قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی 
اصفهــان  اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
گفــت: در روز طبیعــت، بیــش از 40 هــزار نفــر، ایــن روز را در 
زیســتگاه های طبیعــی اســتان اصفهان ســپری کردنــد. مرتضی 
امســال  مــاه  فروردیــن   1۳ روز  در  کــرد:  اظهــار  جمشــیدیان 

زیســتگاه های طبیعــی اســتان اصفهــان شــاهد 
میهمانــان  و  اســتانی ها  هــم  گســترده  حضــور 

نــوروزی در ایــن مناطــق بــود.
گســترده  وی افــزود: در ایــن روز بــا وجــود حضــور 
مســافران نــوروزی و طبیعت گــردان در مناطــق 
حفاظــت  و  مدیریــت  تحــت  زیســتگاه های  و 
محیط زیســت، تخلفات زیســت محیطی شــکار 

و صیــد و بوته کنــی در ایــن مناطــق صــورت نگرفــت. فرمانــده 
تصریــح  اصفهــان  اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان 
حفــظ  راســتای  در  اخیــر  ســال های  در  خوشــبختانه   کــرد: 
محیــط زیســت و حیــات وحــش، اقدامــات فرهنگــی خوبــی 
مــردم  زیســت محیطی  گاهی هــای  آ ســطح  و  شــد  انجــام 
افزایــش یافــت و فرهنــگ حفاظــت از طبیعــت و محیــط زیســت 

در میــان مــردم بــه عنــوان یــک اصــل بــرای ادامــه حیــات و 
گرفــت. جمشــیدیان، مشــارکت مــردم  زندگــی مــورد توجــه قــرار 
را در حفــظ محیــط زیســت مطلــوب دانســت و خاطرنشــان 
گزارش هــای دریافتــی از واحدهــای تابعــه حفاظــت  کــرد: بنابــر 
محیــط زیســت اســتان، پناهــگاه حیــات وحــش 
کــوه بزرگــی  عبــاس آبــاد و منطقــه شــکار ممنــوع 
پــارک  ناییــن،  شهرســتان  زیســتگاه های  از 
در  قمیشــلو  وحــش  حیــات  پناهــگاه  و  ملــی 
کــرون  آبــاد و تیــران و  شهرســتان های نجــف 
میزبــان تعــداد زیــادی از گردشــگران طبیعت گرد 
در روز طبیعــت بــود. وی ادامــه داد: مســافران 
کاه  نــوروزی و هــم اســتانی ها در روز طبیعــت از پــارک ملــی 
قاضــی در شهرســتان اصفهــان، پناهــگاه حیــات وحــش موتــه 
گلپایــگان، منطقــه حفاظــت شــده  در شــاهین شــهر و میمــه و 
کاشــان، منطقــه شــکار ممنــوع ســتبله در  قمصــر و بــرزک در 
فریدون شــهر و فریــدن و منطقــه حفاظــت شــده کرکــس در نطنز 

کردنــد. کاشــان نیــز دیــدن  و 

7اجتمــاعــی چهار شنبـــــه  18 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 123مخدرهای شنیداری از شایعه... ســـــال دوم       ݡسݒ

بازدید بیش از ۴۰ هزار نفر از زیستگاه های طبیعی اصفهان

گهی ابالغ آ
ونده:9309980350300681  پر شماره  ابالغیه:9510100350300064  شماره 
خصوص  در  تنظیم:1395/01/08  یخ  تار  930681  : شعبه  بایگانی  شماره 
شماره  دادنامه  به  نسبت  شما  بطرفیت  آمیز  شکر  علی  آقای  خواهی  نظر  تجدید 
9409970350301470 صادره از این شعبه ، مقتضی است حسب ماده 346 قانون 
ید  آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دار
یافت نسخه  وز پس از نشر این آگهی ، به این دادگاه مراجعه و ضمن در ظرف ده ر
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل 
ارسال میگردد. شماره: 74/م  به تجدید نظر  با همین کیفیت  ونده  پر واال  دهید. 
الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

د عبداللهی – محمو
گهی ابالغ آ

شماره  ونده:9409980350300233  پر شماره  ابالغیه:9510100350300051  شماره 
دن  یخ تنظیم:1395/01/07 به علت مجهول المکان بو بایگانی شعبه : 940275 تار
یده  یزی و خانم فر تجدید نظر خوانده و تجدید نظر خواهی آقای حسن امامی گر
به دادنامه شماره  زند حسین نسبت  فر یزی  امامی گر آقای حامد  جاللی بطرفیت 
معرفی  المکان  مجهول  به  باتوجه   ، شعبه  این  از  صادره   9409970350301724
آئین  د. مقتضی است حسب ماده 346 قانون  دن آدرس به شما ابالغ میشو نمو
ید ظرف  دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دار
یافت نسخه ثانی دادخواست  وز پس از نشر آگهی با مراجعه به این شعبه و در ده ر
ونده با  و ضمائم ، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پر
همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. شماره : 72/م الف مدیر دفتر دادگاه 

د عبداللهی حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمو
گهی ابالغ آ

9409980351001025شماره  ونده:  پر 9510100351000173شماره  ابالغیه:  شماره 
رمضان  شاکی   / خواهان   1395/01/09 تنظیم:  یخ  941155تار شعبه:  بایگانی 
ایرج  و  زاده  باقر سلیمانی دهنوی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علیرضا 
خسارت  مطالبه  خواسته  به  سلیمانی  سعید  و  سلیمانی  مرضیه  و  یعت  شر پور 
اجرای  قانون  146و147  مواد  )موضوع  اجرایی  عملیات  به  اعتراض  و  دادرسی 
ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   ) مدنی  احکام 
که جهت 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  9409980351001025ثبت 
است.  شده  تعیین   08:30 ساعت  و   1395/04/12 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به  به علت مجهول المکان بو
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/ 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 102/م الف منشی دادگاه حقوقی  مقر

وجنی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –  ژاله اطهری بر
اجرائیه

ونده: 9409980361700289 شماره اجرائیه: 9410420361700555 شماره پر
محکوم  مشخصات   1394/12/25 تنظیم:  یخ  940320تار  : شعبه  بایگانی  شماره 
له ردیف 1 نام :غالمرضا نام خانوادگی: ساتری نام پدر: احمد نشانی: اصفهان 
 613 پ   – چهارم  حسابی  دکتر  خ   –  4 فاز   – خورت  مورچه  صنعتی  منطقه   –
نام  موسوی   : خانوادگی  نام  حسن  سید  نام:   1 ردیف  علیه  محکوم  مشخصات 

قانونی  مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات  المکان   مجهول  نشانی:  حسین   پدر: 
یمانی ده نوی نام پدر:  محکوم له / محکوم علیه نام : محسن نام خانوادگی : نر
غالمحسین نشانی : اصفهان – میدان شهدا مجتمع پرتو طبقه چهارم واحد 54 کد 
پستی8148811997 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم: غالمرضا ساتری 
نام : سیامک نام خانوادگی : نیکخواه ده نوی نام پدر: عباسعلی نشانی : اصفهان 
– میدان شهدا مجتمع پرتو طبقه چهارم واحد 54 کد پستی8148811997 نوع رابطه 
: وکیل محکوم له / محکوم لهم غالمرضا ساتری محکوم به: بسمه تعالی بموجب 
در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090361704640 و شماره دادنامه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970361701698 مربوطه  غیابی  
مورخ  عادی  صورتجلسه  )موضوع  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  )65/000/000( مبلغ 
ینه  یال به عنوان خسارات دادرسی شامل هز 92/12/27( و نیز مبلغ 5/110/000 ر
الوکاله وکیل در مرحله  ، تعرفه خدمات قضایی و حق  ، نشرآگهی  های دادرسی 
 )93/10/15( اظهارنامه  ارسال  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  بدوی 
حق  در  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  شاخص  اساس  بر  پرداخت  هنگام  لغایت 
خواهان و نیز پرداخت حق االجرای در حق صندوق دولت ./ محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر است از تار
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
را  د  از آن میسر باشد. چنانچه خو معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
را شامل  د  اموال خو وز کلیه  ر باید ظرف سی  نداند  اجراییه  به اجرای مفاد  قادر 
وح مشتمل بر  تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  خواست محکوم له باز داشت می شو
اموال به منظور  از اعالم کامل صورت  دداری محکوم علیه  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون  فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
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 
درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده 
د. ) ماده  شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له  وز ارائه شو مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو یا تو
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 122/ م الف  مدیر دفتردادگاه 
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گهی ابالغ آ
9409980351501093شماره  ونده:  پر 9510100351500016شماره  ابالغیه:  شماره 
مهر  بانک  شاکی   / خواهان   1395/01/07 تنظیم:  یخ  941203تار شعبه:  بایگانی 
یت علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم شهرام  با مدیر اقتصاد 
یزی  به خواسته مطالبه وجه چک و  یم زاده بارده و مهدی عز حیدر پور و محمد کر
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – 
و  ارجاع   348 شماره  اتاق    3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
به کالسه  9409980351501093ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/29 و 

دن خوانده / متهم و  ساعت 08:30 تعیین 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 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
د نسخه دوم دادخواست و  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 51/م  یافت و در وقت مقر ضمائم را در
الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –  

محسن یزد خواستی
گهی ابالغ آ

9409980351501103شماره  ونده:  پر 9510100351500024شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/01/07 خواهان / شاکی سید کرامت  بایگانی شعبه: 941213تار
خواسته  به  زاده  فری  مهدی  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عمادی  اله 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
واقع در اصفهان خ چهارباغ  شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
استان اصفهان – طبقه 3   نیکبخت – ساختمان دادگستری کل  باال – خ شهید 
وقت  که  گردیده  9409980351501103ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   348 شماره  اتاق 
مجهول  علت  به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت  و   1395/02/29 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 
متهم   خوانده/  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 50/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –  محسن یزد خواستی
گهی ابالغ آ

9409980351501257شماره  ونده:  پر 9510100351500041شماره  ابالغیه:  شماره 
تعاونی  شاکی   / خواهان   1395/01/07 تنظیم:  یخ  941382تار شعبه:  بایگانی 
د  مسعو و  توکلی  نظری  حسن  محمد  آقایان  نمایندگی  به  ئمه  اال ثامن  اعتباری 
مهردادی با وکالت آقای حسن کبیری  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد 
ویش به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و  رضا رضایی و زهرا امینی و احمد در
مطالبه وجه بابت ... و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 15  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3  اتاق شماره 
آن  به کالسه  9409980351501257ثبت گردیده که وقت رسیدگی  و  ارجاع   348
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:30تعیین  ساعت  و   1395/02/29
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
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
الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی  گردد.شماره: 47/م 

شهرستان اصفهان –  محسن یزد خواستی
گهی ابالغ آ

9409980351001147شماره  ونده:  پر 9410100351011440شماره  ابالغیه:  شماره 
کیان  مهرانگیز  خواهان   1394/12/09 تنظیم:  یخ  941296تار شعبه:  بایگانی 
وزنده سامانی و رسول معتمدی ده نوی  ارثی و مهران پور صفا و مهین دخت فر
و  پور  تائبی  فرحناز  و  سوقی  چهار  زاده  انوری  مصطفی  و  فرد  معتمدی  اشرف  و 
وتن و عذرا  آرش انوری زاده  دادخواستی به طرفیت خواندگان حاج سید احمد فر

زاهدی و فردوس آقاعلیان و محمد کیامنش به خواسته اصالح سند تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 10  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
اتاق    2 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید 
شماره 212ارجاع و به کالسه  9409980351001147ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/02/05 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   خوانده/  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
د نسخه دوم دادخواست و  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 97/م  یافت و در وقت مقر ضمائم را در
الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –  

وجنی ژاله اطهری بر
اجرائیه

ونده: 9409980361700709 شماره اجرائیه: 9410420361700550 شماره پر
یخ تنظیم: 1394/12/22 مشخصات محکوم  شماره بایگانی شعبه : 940772تار
له ردیف 1 نام :ابراهیم نام خانوادگی: قرهی قهی نام پدر: داراب نشانی: اصفهان 
ده پخش پوشاک آسیا کد پستی 8196975753  – بازار قلندرها جنب سرای ستو
همراه 09131114313 مشخصات محکوم علیه ردیف 1 نام: حسین نام خانوادگی 
تعالی بموجب  به: بسمه  المکان  محکوم  پدر: علی نشانی: مجهول  نام  : غفوری 
در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090361704610 و شماره دادنامه 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970361701637 مربوطه  غیابی  
های  شماره  به  چک  فقره  دو  )وجه  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  )86/000/000( مبلغ 
 60/000/000=  94/05/11-845328 و  یال  ر  26/000/000=94/07/20  -233816
یال به عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه و خسارت  یال( و نیز مبلغ 3/050/000 ر ر
اساس  بر  پرداخت  هنگام  لغایت  چکها  از  یک  هر رسید  سر  زمان  از  تادیه  تاخیر 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان و نیز پرداخت حق االجرای 
یخ ابالغ اجرائیه :  دولتی در حق صندوق دولت./ محکوم علیه مکلف است از تار
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(  1- ظرف ده ر
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه  استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند 
به  نقدی که  میزان وجوه  بر  وح مشتمل  به طور مشر  ، منقول  و غیر  منقول  اموال 
به همراه  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  هر عنوان 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
به  اعسار  از طرح دعوای  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم  خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی  ، حبس تعز
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
د. ) ماده 21 قانون نحوه  نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
وز  ر از مهلت سی  اموال پس  اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
دیع وثیقه  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا 
اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 118/ م الف  مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه 
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حتما بخوانید!
طب سنتی درباره ماهی چه می گوید؟

وزنامه کثیراالنتشار  ر

روش تازه محققان 
برای درمان سکته مغزی

کرده انــد  اعــام  کســفورد  آ دانشــگاه  محققــان 
تحریــک الکتریکــی ســلول های مغــزی می توانــد بــه 
کــه دچــار ســکته مغــزی شــده اند  بهبــود بیمارانــی 

کنــد. کمــک 
علــوم  بخــش  اســتاد  و  محقــق  اســتگ،  شــارلوت 
کســفورد می گویــد: »تحریــک  عصبــی در دانشــگاه آ
فعالیــت  اجــازه  مغــزی  ســلول های  بــه  الکتریکــی 
فعالیتــی  مشــغول  شــما  وقتــی  می دهــد.  بیشــتری 
ســلول های  هســتید،  دســتتان  دادن  تــکان  ماننــد 
ــا یکدیگــر  مغــزی مــدام در حــال فعالیــت هســتند و ب
کــردن  برقــرار  ارتبــاط  می کننــد.  برقــرار  ارتبــاط 
تــازه ای  امــکان یادگیــری مهــارت  مــا  بــه  ســلول ها 
تحریــک  کــه  اســت  ایــن  مــا،  فرضیــه  می دهــد.  را 
ســلول ها باعــث افزایــش ســرعت عملکــرد آن هــا و در 

می شــود.« یادگیــری  ســرعت  افزایــش  نتیجــه 
کــه بــر اثر ســکته  در ایــن مطالعــه، ۲۴ بیمــار داوطلــب 
مغــزی توانایی شــان در حرکــت دســت و بــازو دچــار 
ــد. در ایــن مطالعــه  کردن ــود، شــرکت   مشــکل شــده ب
گــروه  گرفتــه شــده بودنــد. هــر دو  گــروه در نظــر   ۲
ظــرف ۹ روز، درمــان فیزیوتراپــی را دنبــال می کردنــد 
فیزیوتراپــی  بــا  همزمــان  گــروه  یــک  تنهــا  ولــی 

کــرد. تجربــه  را  الکتریکــی  تحریــک 
شــارلوت اســتگ دربــاره اهمیــت ایــن شــیوه درمانــی 
تــازه می گویــد: » بــرای بــاال بــردن توانایــی افــرادی 
درمان هــای  شــده اند،  مغــزی  ســکته  دچــار  کــه 
زیــادی در حــال پدیــد آمــدن اســت. بــا ایــن حــال 
کــه از هنــگام حادثــه دســت  کســانی  کمــک بــه  بــرای 
گذشــته اســت، روش هــای زیــادی وجــود  کــم ۶ مــاه 
گــروه  بــه  کمــک  ایــده  نخســتین  مــا  روش  نــدارد. 
ح  ــا ایــن شــرایط زمانــی را مطــر کوچکــی از بیمــاران ب

می کنــد.«
گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت هــر ســاله  بنــا بــه 
۲.5میلیــون نفــر بــه دلیــل ســکته مغــزی می میرنــد. 
همچنیــن ایــن عارضــه، باعــث ناتوانــی عــده زیــادی 

از افــراد آســیب دیده می شــود.

گرمایش زمین: 
 یخچال های طبیعی نیوزلند 

کوتاه تر شده اند 20 درصد 
گرم تریــن مــاه فوریــه در ۱۳۶ ســال اخیــر  گذشــته  مــاه 
می تــوان  را  هــوا  دمــای  افزایــش  تلــخ  پیامــد  بــود. 
کــس  فا یخچال هــای  دیــد.  چشــم  بــه  نیوزیلنــد  در 
می شــوند  آب  ســریع  چنــان  جــووزف  فرانتــس  و 
بســیار  آن هــا  روی  بــر  گردشــگران  یخ نــوردی  کــه 
ک اعــام شــده اســت. بــر اســاس تحقیقــات  خطرنــا
 Global and( ســیاره ای  و  جهانــی  تغییــرات  مجلــه 
ســه  نوزدهــم،  قــرن  اویــل  از   )Planetary Change
کاســته شــده و در  کیلومتــر از وســعت ایــن دو یخچــال 

شــده اند. تــر  کوتــاه  درصــد   ۲0 واقــع 
محیــط  از  حفاظــت  بخــش  مدیــر  کوســتلو٬  ویــن 
جــوزف«  فرانتــس  و  کــس  »فا یخچال هــای  زیســت 
آمــدم  اینجــا  بــه   ۲00۸ ســال  »وقتــی  می گویــد: 
ایــن  در  و  بــود  پوشــانده  را  صخــره  ایــن  یخچــال 
بیشــتر  حتــی  داشــت؛  ارتفــاع  متــر   ۲0 تــا   ۱0 ناحیــه 
تــا بــاالی ســر مــن. می توانســتم بــه راحتــی بــر روی 
مقــدار  کنــون  ا امــا  بنشــینم،  یخــی  صخــره  یــک 
نانــی  بــرف، همچــون قــرص  یــخ و  شــایان توجهــی 
ــن  ــوند و از بی ــک می ش کوچ ــرعت  ــه س ــده ب ــرده ش فش
بــا  یخ هــا  کــه  می گوینــد  پژوهشــگران  می رونــد.« 
ســرعتی شــگفت انگیز در حــال ذوب شــدن هســتند. 
کــس و  روزانــه ۴ متــر یــخ و بــرف از یخچال هــای فا
فرانتــس جــوزف جــدا و بــه پاییــن صخره هــا ســرازیر 
دیگــر  در  متاســفانه  کــه  تلــخ  پدیــده ای  می شــود. 
پــرودی هیتــر  می شــود.  مشــاهد  نیــز  جهــان   نقــاط 
»تردیــدی  می گویــد:  کانتربــری  دانشــگاه  پژوهشــگر 
از  جهــان  نقــاط  اقصــی  در  یخچال هــا  کــه  نیســت 
جــوزف«  فرانتــس  و  کــس  »فا یخچال هــای  جملــه 
بــا افزایــش دمــای هــوای بــه ســرعت آب می شــوند. 
گرمایــش هــوا در مناطــق  البتــه پیامدهــای ناشــی از 
گــون زمیــن متغیــر اســت؛ ولــی در مقایســه بــا قــرون  گونا
کنــون،  تا نوزدهــم  قــرن  اوایــل  از  به ویــژه  گذشــته 
کــه از میــزان ضخامــت یخچال هــا  تردیــدی نیســت 
بــر  کــم شــده باشــد.« تغییــرات آب و هوایــی عــاوه 
طبیعــت، رونــد معمــول زندگــی انســان ها را نیــز تحــت 
آمریــکا  در  گزارشــی  انتشــار  اســت.  داده  قــرار  تاثیــر 
نشــان می دهــد روز بــه روز بــر تعــداد افــرادی افــزوده 
کــه بــه دلیــل بــاال آمــدن آب دریــا مجبــور بــه  می شــود 
تــرک منازلشــان شــده اند. پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد 
کــه ســال ۲۱00 تعــداد ایــن افــراد از مــرز ۱۳ میلیــون نفــر 
ــانتیمتر  ــر و ۸0 س ــم ۱ مت ــا ه ــت و آب دری گذش ــد  خواه
خ پوســت دهکــده ای  کنان سر ــر خواهــد آمــد. ســا باالت
کوچــک در لویزینــا ایــن تجربــه تلــخ را زودتر از بســیاری 
کاشــانه خــود  کــرده و مجبــور بــه تــرک خانــه و  تجربــه 
جورجیــا  دانشــگاه  اســتاد  میشــرا٬  ک  دیپــا شــده اند. 
می گویــد: »بــه بــاور مــن بایــد تحقیقــات بیشــتری در 
گیــرد. بایــد تاثیــر بــاال آمــدن ســطح  ایــن مــورد صــورت 
کنان ایــن مناطــق بررســی  آب دریاهــا را بــر زندگــی ســا
کــرد. ایــن بــه جمــع آوری اطاعــات و داده هایــی منجر 
ــرب،  ــرات مخ ــش اث کاه ــرای  ــد ب ــه می توان ک ــود  می ش
جهــت  سیاســت گذاری  نیــز  و  زیرســاخت ها  تقویــت 

گاهــی بخشــی بســیار مفیــد باشــد.« آمــوزش و آ
ســواحل پــر جمعیــت فلوریــدا از دیگــر مناطــق آمریــکا 
کــه بــا خطــر جــدی بــاال آمــدن آب روبــه رو اســت.  اســت 
کــه ۸0 درصــد  احتمــال هســت  ایــن  گفتــه می شــود 
زودی  بــه  ایالــت  ایــن  بنــدری  شــهر  ســه  جمعیــت 

مجبــور بــه تخلیــه منــازل خــود شــوند.

دنیای دانش و فن

هک ایمیل برای فحاشی!
کــردن ایمیــل آشــنایی در  کــه اقــدام بــه هــک  مــردی 
غیراخاقــی  پیام هــای  ارســال  بــا  و  کــرده  اصفهــان 
باعــث هتــک حیثیــت وی شــده بــود، دســتگیر شــد.
پلیــس  رســانی   اطــاع  رییــس  شــهریاری،  غامرضــا 
از  یکــی  شــکایت  پــی  در  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
وی  ایمیــل  ناشناســی  اینکــه  بــر  مبنــی  شــهروندان 
آشــنایان وی  و  بــه دوســتان  آن  از طریــق  و  را هــک 
مطالــب  و  توهین آمیــز  مضامیــن  بــا  پیام هایــی 
کــه باعــث هتــک حیثیــت او  کــرده  غیراخاقــی ارســال 
کارشناســان ایــن پلیــس  کار  شــده، موضــوع در دســتور 

گرفــت. قــرار 
تخصصــی  جســت وجوی  و  بررســی  بــا  افــزود:  وی 
ســرانجام  پلیســی  اقدامــات  و  ســایبری  فضــای  در 
کی بود، شناســایی  که از دوســتان شــا مشــخصات هکر 
و در عملیاتــی بــا هماهنگــی قضایــی دســتگیر شــد.

گفــت: هکــر پــس از مواجهــه بــا  ایــن مقــام انتظامــی 
ادلــه و مســتندات ایــن پلیــس بــه بــزه انتســابی اقــرار و 
کی  ــا ــت ش ــک حیثی ــردن و هت ک ــام  ــود را بدن ــزه خ انگی
کــرد. ــا وی داشــته، عنــوان  کــه ب بــه دلیــل خصومتــی 

دستگیری پسر جنجالی  
13ساله  فضای مجازی  

ســردار ســیدکمال هادیان فــر بــا اشــاره بــه دســتگیری 
کــرد:  کشــور توســط پلیــس اظهــار  کم ســن ترین هکــر 
ــربچه  ــک پس ــه ی ک ــور  کش ــر  ــال ترین هک ــن و س کم س
13 ســاله بــود، توســط پلیــس شناســایی و دســتگیر 

شــد.
رییــس پلیــس فتــا ناجــا ادامــه داد: ایــن پســربچه 
13ســاله در اقدامــات مجرمانــه خــود دســت بــه هــک 
کــه  چنــد ســامانه بــزرگ در فضــای مجــازی زده بــود 

توســط مامــوران پلیــس شناســایی شــد.
ســاله   13 پســربچه  ایــن  انگیــزه  خصــوص  در  وی 
فضــای  در  بــزرگ  ســامانه های  هــک  از  جنجالــی 
آمــده  بــه عمــل  گفــت: طبــق تحقیقــات  ســایبری 
کــه انگیــزه ایــن پســربچه بــه هیــچ  مشــخص شــد 
وجــه انگیــزه مــادی و مالــی نبــوده و انگیــزه وی از 
هــک ایــن ســامانه ها تنهــا قدرت نمایــی در فضــای 

بــود. ســایبری 

دختر 3 ساله 
زیر چرخ ماشین له شد

مقابــل  در  تولــد  کیــک  خریــد  از  پــس  3ســاله  دختــر 
خ  چــر زیــر  پونــک  شــهرک  در  پوپــک  شیرینی فروشــی 
شــد. کشــته  و  رفــت  بستگانشــان  از  یکــی  خــودروی 

گفــت:  جــواد مــرادی، مســئول اورژانــس اســتان زنجــان 
وقتــی تکنیســین های اورژانــس بــر بالیــن ایــن دختربچــه 
کیــک  کــه بــه همــراه یکــی از اعضــای فامیــل بــرای خریــد 
تولــد بــه شیرینی فروشــی رفتــه بــود، می رســند بــا عایــم 
ــودک  ک ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــوند؛ ام ــه می ش ــرگ مواج ــی م قطع
را بــه امیــد بازگشــت بــه زندگــی بــه بیمارســتان آیــت اهلل 

موســوی زنجــان انتقــال می  دهنــد.
کــرد: تکنیســین های اورژانــس هنــگام انتقــال  وی اظهــار 
جســم بــی جــان ایــن دختربچــه هماهنگی هــای الزم را بــا 
بیمارســتان مقصــد انجــام داده بودنــد و کادر ســی پی آر نیــز 
ــا اظهــار  کــه ب ــرای احیــای زندگــی بودنــد  منتظــر و آمــاده ب
افــزود:  نظــر پزشــک، همــه چیــز رنــگ باخــت. مــرادی 
گفته هــا حکایــت از ایــن داشــت کــه راننــده در تاریکــی شــب 
کــودک را از ناحیــه  و هنــگام حرکــت بــا دنــده عقــب ایــن 
ج خانــی پــور  کشــیده اســت. ســرهنگ ایــر شــکم بــه زیــر 
فرمانــده پلیــس زنجــان نیــز گفــت: متأســفانه راننــده وانــت 

گــوار را رقــم زد. نیســان پاتــرول ایــن حادثــه تلــخ و نا

سوراخ شدن روده های یک زن 
هنگام سزارین

روده یــک زن حیــن عمــل ســزارین در بیمارســتان حضــرت 
کازرون ســوراخ شــد. ولــی عصــر )عــج( 

گفــت: اواخــر  شــوهر ایــن زن آســیب دیــده در ایــن خصــوص 
ســزارین  عمــل  متخصــص  یــک  توســط  همســرم  اســفند 
انجــام داد و پــس از مرخــص شــدن خوشــحال از بــه دنیــا 
آمــدن فرزندمــان بــه خانــه رفتیــم؛ 5 تا 6 روز پــس از مرخص 
شــدن شــکم او متــورم و حتــی بزرگ تــر از دوران بــارداری 
کــرد و بافاصلــه  شــد و همیــن مســئله مــا را بســیار نگــران 
ــه و  ــس از معاین ــم و پ کردی کازرون مراجعــه  ــه بیمارســتان  ب
ــل  ــن عم ــار حی ــزرگ بیم ــد روده ب گفتن ــا  ــه م ــبرداری ب عکس
جراحــی بریــده و دچــار التهــاب شــده اســت. وی گفــت: البته 
پزشــک همســرم هنــوز بریــده شــدن روده بــزرگ را حیــن 
ــه  ــه ب ــس از مراجع ــرم پ ــا همس ــه؛ ام ــی نپذیرفت ــل جراح عم
بیمارســتان بــه دلیــل بــزرگ شــدن شــکم بــه منظــور ترمیــم 
روده دوبــاره جراحــی شــد و در حــال حاضــر همچنــان دچــار 

ــت. ــت اس ــی از عفون میزان
کازرون در   رییــس بیمارســتان حضــرت ولــی عصر)عــج( 
بــا مراجعــه  از ســزارین  پــس  گفــت: 4 روز  ایــن خصــوص 
بیمــار، پزشــک متوجــه عفونــت داخــل شــکمی ناشــی از 
ــزرگ حیــن عمــل جراحــی شــده اســت. دکتــر  آســیب روده ب
ســجاد احمــدی افــزود: طبــق بررســی ها در ایــن مــورد حیــن 
جراحــی روده بــزرگ دچــار 2 تــا 3 ســوراخ ریــز شــده و همیــن 
مســئله باعــث ورود مــواد داخــل روده بــه حفــره شــکم و 
کــه خوشــبختانه طــی  عفونــت داخــل شــکمی شــده بــود 
جراحــی شــکم بــه موقــع بــاز و ترمیــم روده بــزرگ انجــام 
گرفــت و در حــال حاضــر بیمــار رو بــه بهبــود اســت و مشــکلی 
گفــت: مســئله آســیب روده حیــن  بــرای او وجــود نــدارد. وی 
ــا ناشــایع اســت  عمــل جراحــی، یکــی از عــوارض موجــود ام

ــد. ــی افت ــاق م ــدودی اتف ــوارد مح ــه در م ک

حوادث

از نظــر طــب ســنتی، ماهــی مــزاج ســرد و تــری دارد. ماهی هایــی 
و  زندگــی می کننــد، ســردی  اقیانــوس و آب هــای شــور  کــه در 

کــه در  کمتــری دارنــد؛ امــا ماهــی ایــده آل، ماهــی ای اســت  تــری 
ــی  ــی، ماه ــوع ماه ــن ن ــد. ای کن ــی  ــیرین زندگ ــای روان و ش آب ه
معتــدل از نظــر مــزاج اســت.در طــب ســنتی پیشــنهاد می شــود 
ــا از مضــرات  همــراه ماهــی بعضــی مــواد غذایــی مصــرف شــود ت
آن بکاهــد. از ســوی دیگــر، همزمانــی خــوردن ماهــی بــا بعضــی 
غذاهــا و چاشــنی ها مناســب نیســت؛ بــه طــور مثــال خــوردن 
غ، شــیر و هــر چــه مــزه ترشــی دارد  همزمــان ماهــی بــا تخم مــر

مثــل آب لیمــو یــا ترشــی و سیرترشــی پیشــنهاد نمی شــود.
نمی داننــد  را  خــود  مــزاج  کــه  اشــخاصی  بــه  عمومــی  توصیــه 
کــه  گــرم همــراه ماهــی اســت. اشــخاصی  خــوردن مــواد غذایــی 
غذایــی  مــواد  خــوردن  از  اســت  بهتــر  هــم  دارنــد،  فشــارخون 

کننــد. اجتنــاب  بــا ماهــی  ترش مــزه 
کــه می تــوان بــا آن مصــرف  بهتریــن طعم دهنــده بــرای ماهــی 

کــه  کــرد، آب نارنــج اســت. نارنــج تنهــا طعم دهنــده ترشــی اســت 
گرمــی دارد. مــزاج 

و  بــوده  مرســوم  کشــور  در  قدیــم  از  پــر  شــکم  ماهــی  مصــرف 
کشــمش  ماننــد  شــیرین  غذایــی  مــواد  از  اســتفاده  ســبب  بــه 
مناســب  بســیار  مصرفــش  و  می کاهــد  ماهــی  مضــرات   از 

است.
گــرم بــه  کمــک ادویه هــای  گیــان، ماهــی را بــا  در مازنــدران و 
و  چوچــاق  مثــل  گیاهانــی  از  گیــان  در  می رســانند.  اعتــدال 
هم خانــواده  گیاهــی  خالــواش،  می کننــد.  اســتفاده  خالــواش 
کــه از  گشــنیز اســت  گیاهــی شــبیه بــه  نعنــاع اســت. چوچــاق نیــز 

ماهــی می کاهــد. عــوارض ســردی 
آب  در  ماهــی  اســت  بهتــر  بلکــه  کــرد؛  خ  ســر را  ماهــی  نبایــد 
از  می تــوان  نیــز  شــدن  پختــه  از  بعــد  شــود،  پختــه  خــود 

کــم اســتفاده  کنجــد و هســته انگــور بــه میــزان   روغــن زیتــون 
کرد.

مفیــد  ســبزی های  جملــه  از  نیــز  گل پــر  و  ترخــون  مــرزه، 
نقــاط  بیشــتر  در  باشــند.  مــی  ماهــی  بــه  دادن  طعــم  بــرای 
ســاعت  تــا ۶  مــدت ۲  بــه  را  آن  ماهــی  پختــن  از  قبــل  ایــران 
معطــر  ســبزی های  ایــن  مجــاورت  در  یــا  شــکم پر  شــکل   بــه 

قرار می دهند.
ــده  ــوان طعم دهن ــه عن ــز ب ــیاه نی ــل س ــل و فلف ــتفاده از زنجبی اس

ــرای ماهــی و میگــو مناســب اســت. ب
کلــی، پیشــنهاد می شــود بــه دنبــال مصــرف ماهــی آب  بــه طــور 

ننوشــید. 
گــر فــردی مزاج  بهتــر اســت ماهــی در وعــده ناهــار مصــرف شــود و ا

گرمــی دارد، از خــوردن ماهــی در وعــده شــام اجتنــاب کند. 

طب سنتی درباره ماهـی
چه می گوید؟

صنایــع  و  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر    
 شهرکرد

بهاره اسدپوری    
دســتی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
اظهــار  مطلــب  ایــن  بــه  اشــاره  ضمــن 
کار خــود را از بهمــن مــاه آغــاز  کــرد: ســتاد خدمــات ســفر نــوروز 
کمیتــه بــه عنــوان دســتگاه های مســئول خدمــت  کــرد و 10 
کردنــد.     شــروع  را  خــود  فعالیــت  گردشــگران  بــه  رســانی 
مانــور  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  ســوادجانی  عســکری  بهمــن 
کــرد: در  نــوروز 550 مرکــز  خدمــات ســفر  نــوروز، خاطرنشــان 
بــه  رفاهــی، تفریحــی، فرهنگــی و هنــری درســطح اســتان 
حجــم  ایــن  کــه  دادنــد  ارایــه  خدمــات  مســافران 
شــایان  رشــد  بــا  گذشــته  ســال  بــه  نســبت  خدمت رســانی 
 33 روزهــا،  ایــن  افــزود:در  وی  بــود.   روبــه رو  توجهــی 
نمایشــگاه صنایــع دســتی 55 پایــگاه اطــاع رســانی و 11 مــوزه 
کردنــد و  میــراث فرهنگــی در اقصــی نقــاط اســتان فعالیــت 
کل میــراث  میزبــان مســافران نــوروزی اســتان بودنــد. مدیــر 
فرهنگــی و صنایــع دســتی اســتان بــا اشــاره بــه بارش هــای 
کــرد: بــارش بــاران و شــرایط  بــرف و بــاران در نــوروز بیــان 
درصــدی  افزایــش15  موجــب  اســتان  در  نامناســب  جــوی 
هتل هــا،  همچــون  اقامتگاه هــا  در  مســافران  اســکان 
و  روســتایی  خانه هــای  مســافر،  خانــه  هتل آپارتمان هــا 

محل اســکان آموزش و پرورش شــد.
ــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت بیــش از 72 هــزار      عســکری ب
گفــت: در زمــان مشــابه  گردشــگر در اســتان اســکان داشــتند 
گذشــته ایــن رقــم نزدیــک بــه62 هزار مســافر بــود.   وی  ســال 
گذشــته کــرد بــا همــکاری مســئوالن اســتان در ســال   تصریــح 

52 خانــه مســافر و خانــه روســتایی درنقــاط مختلــف اســتان 
کــه بــا رشــد30 درصــدی ایــن اقامتگاه هــا  راه انــدازی شــد 
در اســتان و ایجــاد زیرســاخت توانســتیم افزایــش ده هــزار 

نفــری اســکان در اســتان را شــاهد باشــیم.
افــرادی  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  اشــاره  بــا  مســئول  ایــن       
باشــند  داشــته  تــردد  اســتان  در  ســاعت   24 از  کمتــر  کــه 
ــرایط  ــودن ش ــب ب ــت: نامناس گف ــود،  ــی ش ــه نم گفت ــگر  گردش
 24 از  کمتــر  در  را  مســافران  درصــدی  کاهــش25  جــوی، 
و  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر  داشــت.  همــراه  بــه  ســاعت 

خریــد  کــز  مرا نبــودن  منســجم  بــه  اســتان  دســتی  صنایــع 
داشــت:  اظهــار  و  کــرد  اشــاره  اســتان  در  دســتی  صنایــع 
افتتــاح  کــز،  مرا ایــن  کــردن  منســجم  راه هــای  از  یکــی 
کــه بــود  اســتان  ســوغات  و  دســتی  صنایــع   نمایشــگاه 
افتتــاح  مختلــف  نقــاط  در  نــوروز  در  نمایشــگاه   33
بــا شــهرکرد  در  نمایشــگاه ها  ایــن  بزرگ تریــن  و   شــد 
گردشــگران  و  مســافران  بــه  خدمــت  ارایــه  بــه  غرفــه   42
پرداخــت. عســکری بــا بیــان اینکــه در حــوزه صنایــع دســتی 
گفــت: در  گرفتــه اســت،  ــل توجهــی انجــام  فعالیت هــای قاب
کــه  اســت  افتتــاح شــده  فروشــگاه صنایــع دســتی  شــهرکرد 
تولیدکننــدگان  از  را  دســتی  صنایــع  تضمینــی  صــورت  بــه 
کنــد.  وی خریــد تضمینــی صنایــع دســتی را  خریــداری مــی 
ــا احیــای  ــزود: ب ــرای احیــای ایــن مهــم دانســت و اف راهــی ب
ــن  ــی را در ای ــدام عمل ــی و اق ــاد مقاومت ــتی، اقتص ــع دس صنای

حــوزه شــاهد خواهیــم بــود.
اســتان  دســتی  صنایــع  و  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر      
بــه  اینکــه  وجــود  بــا  دســتی  صنایــع  کــرد:  خاطرنشــان 
کمتریــن  بــا  می توانــد  دارد،  نیــاز  اندکــی  گــذاری  ســرمایه 
کاهــش  کــه ایــن امــر بــه بحــث  کنــد  ســرمایه شــغل ایجــاد 

بــا  عســکری  کــرد.  خواهــد  ویــژه ای  کمــک  بیــکاری  خ  نــر
بیــان اینکــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری،850  جاذبــه  
جامــع  ح  طــر تهیــه  بــا  کــرد:  تصریــح  دارد،  گردشــگری 
گــردی و  ــوم  گردشــگری و توســعه هتل هــا و اقامتگاه هــای ب
تعمیــر و ســاخت نمــاز خانــه،  ســرویس بهداشــتی بیــن راهــی 
گردشــگر بیشــتر  در ایــن مکان هــا مــی تــوان باعــث جــذب 
ح جامــع  گذشــته، طــر کــرد: در  در اســتان شــد. وی اذعــان 
گردشــگری وجــود نداشــت و بــه همیــن منظــور نقــاط ضعــف 
و قــوت اســتان مشــخص نبــود و ایــن امــر موجــب حرکــت 

کنــد در ایــن حــوزه بــوده اســت. 
گردشــگری  برخــورد بــا متخلفان میراث فرهنگی و 

در  اســتان  دســتی  صنایــع  و  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
بــا تجــاوز بــه میــراث  گفــت:  بخــش دیگــری از ســخنانش 
حتــی  اســتان،  امامــزادگان  و  تاریخــی  بناهــای  فرهنگــی، 
ــه شــدت  ــرد، ب گی ــام  ــراد صاحــب قــدرت انج ــر از طــرف اف گ ا

مــی شــود. برخــورد 
بــرای انجــام  افــزود: مســئوالن اســتان و شهرســتان ها  وی 
احتمــال  کــه  مکان هایــی  و  حوزه هــا  ایــن  در  فعالیت هــا 
کل میــراث فرهنگــی  تاریخــی بــودن آن اســت، بایــد از اداره 

ایــن  غیــر  در  و  بگیرنــد  اســتعام  اســتان  دســتی  صنایــع  و 
کوچکتریــن فعالیــت دخــل، تصــرف و  صــورت و بــا انجــام 
حفــاری در مکان هــای میــراث فرهنگــی، بناهــای تاریخــی 
مراحــل  نیســت.      اغمــاض  قابــل   اســتان  امامــزادگان  و 
ــي آغــاز مــي شــود: ایــن مســئول  ســاخت امامــزاده حمــزه عل
بــا اشــاره بــه وضعیــت نامطلــوب امــام زاده حلیمــه و حکیمــه 
توســعه  و  نگهــداري  و  حفاظــت  گفــت:  شــهرکرد  خاتــون 
و  اوقــاف  کل  اداره  برعهــده  متبرکــه  بقــاع  و  امامــزادگان 
آن  محــدوده  در  کــه  صورتــي  در  و  باشــد  مــي  امورخیریــه 
و  باشــد مرمــت اضطــراري   و جــود داشــته  تاریخــي  بنــاي 
ح هــاي توســعه اي بــر عهــده ســازمان میــراث  نظــارت بــر طــر

اســت گردشــگري  فرهنگــي صنایــع دســتي و 
حــق  ســازماني  یــا  و  ارگان  نهــاد  افزود:هیــچ  عســگري   

نــداد. را  مبرکــه  بقــاع  و  امامــزادگان  تخریــب 
ــي قدمتــي400 ســاله  ــا بیــان اینکــه امامــزاده حمــزه عل وي ب
صــورت  بــه  بقعــه  ایــن  ســاخت  ح  طــر بایــد  افــزود:  دارد 
مــورد  نقشــه  و  مصالــح  مــواد،  و  شــود  انجــام  کارشناســي 
ح ســاخت ایــن بقعــه  کنــون طــر کــه هــم ا گیــرد  بررســي قــرار 
و   باشــد  مــي  بررســي  حــال  در  کل  اداره  فنــي  شــوراي  در 
امیدواریــم تــا پایــان هفتــه جــاري نظــر شــوراي فنــي اعــام و 

گــردد. ابــاغ  امــور خیریــه  کل اوقــاف و  بــه اداره 
جهــت  گردشــگري  روســتاهاي  بــه  تســهیات  پرداخــت    
ســاخت خانــه روســتایي: مدیــرکل میــراث فرهنگــي و صنایــع 
میلیــون  تــا200  تســهیات50  پرداخــت  از  اســتان  دســتي 
اســتان جهــت  گردشــگري  کنین روســتاهاي  بــه ســا ریالــي 
ســاخت خانــه روســتایي و خانــه مســافر خبــر داد و تصریــح 
ح بــا همــکاري بنیــاد مســکن انقــاب اســامي  کــرد: ایــن طــر
گردشــگر،  جــذب  در  زیــادي  تاثیــر  کــه  گیــرد  مــي  انجــام  
خواهــد  روســتاییان  درآمــد  بــردن  بــاال  و  بیــکاري  کاهــش 

داشــت.
ح جامعــي از روســتاهاي    عســگري ســوادجاني افــزود: طــر
کــه راه  گردشــگر اســتان تهیــه شــده اســت  بــا قابلیــت جــذب 
گردشــگري اســتان را بــه مســافران همــوار  معرفــي مناطــق 

کنــد. مــي 
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بازارهای شناور اندونزی
فروشــندگان، خریــداران و تاجــران ســوار بــر قایــق 
مــی شــوند و در روی آب، خریــد و  هــای خــود 

فــروش خــود را انجــام می دهنــد.
تصویــر روبــرو نمایــی از زندگــی روزمــره مردمــی 
کــه ســاعت هــای روز خــود را  را نشــان مــی دهــد 
بــه خریــد و فــروش میــوه و تــره بــار روی رودخانــه 

گذراننــد. مــی 
کوچــک،  هریــک از افــراد داخــل ایــن قایــق هــای 
گذراننــد و  روز خــود را در ایــن بــازار شــناور مــی 
ــا  ــان ی ــه ش ــه خان ــیدن ب ــرای رس ــای روز ب در انته
خــود پــارو مــی زننــد و یــا از زنجیــره ای از قایــق هــا 

گیرنــد. ســواری مــی 
کوچــک "جوکونــگ" اســت  نــام ایــن قایــق هــای 
گــر بــه  و بــه طــور ســنتی دارای پــارو هســتند ولــی ا
کــه بســیار از خانــه شــان دور اســت،  محلــی برونــد 
بزرگتــر  قایــق  دارای  کــه  افــرادی  بــه  معمــوال 
کننــد تــا آنهــا را  هســتند هزینــه ای پرداخــت مــی 

بکشــند.
قایــق هــای بزرگتــر معمــوال مــی تواننــد ۲0 قایــق 
کوچکتــر اغلــب  کوچکتــر را بکشــند و قایــق هــای 
حــاوی غــذا، میــوه، ماهــی و ســبزیجات هســتند.
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