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وزنامه ای برای همه ر

بانک ها رودرروی دولت و مجلس

 وام ازدواج 10 میلیونی 
در بن بست بانک ها

ج اهلل سلحشور برای مرحوم فر

کسب  جدال استقالل و سپاهان بر سر 
بیشترین حاشیه

روزگار سیاه  آبی و زردها

رییس جمهور آفریقای جنوبی در نشست 
کرد: کید  خبری مشترک با روحانی تا

استفاده از انرژی هسته ای 
صلح آمیز، حق ایران است

قدرشناس باشیم

کرد: ل سعود اعتراف  آ

داعش، دست پروده 
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کیمیای وطن در یک نگاه

پروفسور کردوانی مطرح کرد:

ریزگردها  
عامل سرطان 

در اصفهان

سبد سرمایه گذاری  در شهر اصفهان  بسیار متنوع است 

در صفحه در شهر )4( بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

14 توصیه به شوراهای اسالمی شهر و روستا

له
قا

رم
س اسالمی  شوراهای  تشکیل  سالروز  آستانه  در 

به  هستیم؛  اردیبهشت ماه   9 روستا،  و  شهر 
جمهوری  اساسی  قانون  که  روز  این  مناسبت 

شده  قایل  شوراها  برای  ویژه ای  جایگاه  اسالمی، 
با  دارد،  مردم  نمایندگی  امر  که  اهمیتی  و  است 
بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری در چند 
در  له  معظم  می پردازیم.  ع  موضو این  به  شماره 

کوتاه چنین می فرمایند: جمله ای 
به  مربوط  اوال  اینجانب،  توصیه   »مهم ترین 
کاری شما و سپس درباره   سیاست ها و برنامه های 
زندگی  تسهیل  روستاست.  و  شهر  مدیریت  گزینش 
است  مربوط  شهرداری ها  به  که  کارهایی  در  مردم 
سالم سازی  روستا،  و  شهر  معضالت  کردن  برطرف 
در  ملی  و  اسالمی  اصالت  حفظ  زیست،  محیط 
اسالمی  جو  به  بخشیدن  استقرار  ساخت وسازها، 
در  فوری تر  نیازهای  به  پرداختن  سالم،  فرهنگِی  و 

کارهای زیربنایی،... عین اهتمام به 

نوبت    دوم نوبت دوم شماره 800/1390شماره مجوز : 1395/392

گهی مناقصه عمومی  آ

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های  نفتی منطقه اصفهان  

موضوع مناقصه : 
کاشان . گذاری امور مربوط به قرار داد حجمی / زمانی انبار نفت  - وا

گذاری امور مربوط به قرار داد حجمی / زمانی انبار نفت نایین . - وا
گذاری امور مربوط به  خدمات نظافت، فضای سبز و نمازخانه های بین راهی.  - وا

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ها: 
کاشان . - ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 309/000/000 ریال بمنظور شرکت در مناقصه انبار نفت 

- ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 340/000/000 ریال بمنظور شرکت در مناقصه انبار نفت نائین .
- ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 850/000/000 ریال بمنظور شرکت در مناقصه خدمات نظافت، فضای سبز و نمازخانه های بین راهی .

بعنوان سپرده نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )سیبا بانک ملی( و شناسه واریز 26/100/000/026 به نام شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه .

که از سایتهای HTTP://IETS.MPORG.IR و  ج در روزنامه  گهی نوبت دوم مندر مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد: به مدت دو هفته از تاریخ آ
گران می توانند مدارک را از آدرس اصفهان، خیابان چهار باغ باال، جنب  WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR قابل رویت می باشد . ضمنا مناقصه 

پمپ بنزین، امور قراردادها دریافت نمایند. تلفن : 36244618.
شرایط متقاضی: 

کار و امور اجتماعی . کار مرتبط و معتبر از اداره  گواهی صالحیت  - شرکتهای توانمند دارای 
گذشته. -عدم وجود سوء عملکرد در پیمانهای سنوات 

گهی در سایت WWW.SHANA.IR قابل رویت می باشد. شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکتهای مورد تائید توزیع خواهد شد . ضمنا متن آ

گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان.  مناقصه 
 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

منطقه اصفهان

شهردار اصفهان:
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در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
 اعالم شکایت خانواده 185 شهید منا 



14 توصیه به شوراهای اسالمی 
شهر و روستا                       

ادامه از صفحه یک: 
مستضعف  نشــین  مناطــق  بــه  دادن  اولویــت   
جاذبــه   و  ثروتمنــدان  نفــوذ  از  تأثیرناپذیــری 
تخطــی  عــدم  و  قوانیــن  دقیــق  رعایــت  ثــروت، 
از آن بــا حیله هــای شــبه قانونــی، رعایــت ویــژه  
هــدر  و  اســراف  بــه  نشــدن  آلــوده  محرومــان، 
نــدادن بیت المــال بــا تجمــات زایــد و ســفرها و 
و  تقــوا  رعایــت  کلمــه  یــک  و در  مراســم غیــرالزم 
تدبیــر و پشــتکار و بهره گیــری از دانــش و تجربــه 
مــواد عمــده  توصیــه  نخســت اینجانــب اســت.« 

)1382 /۰2 /۰6 (
کام چندیــن توصیــه مهــم بــه اعضــای  در ایــن 

محتــرم شــوراهای شــهر و روســتا شــده اســت:
شــورا   کاری  برنامه هــای  و  سیاســت ها   -  1 
انتخــاب  روســتا،  و  شــهر  مدیریــت  گزینــش   -  2
کــه نیازمنــد دقــت و توجــه ویــژه  شــهردار و دهیــار 
کــه آنــان بایــد سیاســت های شــورا را  اســت؛ چــرا 
گــر تــوان الزم را نداشــته باشــند  کننــد و ا عملیاتــی 
یــا وقتــی بــه مســند راه یافتنــد، خــود هــم شــورا 
باشــند هــم شــهردار یــا دهیــار، امــکان پیشــرفت در 

ــا ضعــف مواجــه خواهــد شــد. امــور ب
در  مــردم  بــه  مربــوط  امــور  بایــد  شــورا ها   -3  
کننــد؛ یعنــی  شــهرداری ها و دهیاری هــا را تســهیل 
بــه  ممکــن  زمــان  کوتاه تریــن  در  بتواننــد  مــردم 
خواســته قانونــی خــود دســت یابنــد و ایــن زمانــی 
گیر  کــه قوانیــن و مقــررات دســت وپا میســر اســت 
اعتمــاد  طرفــی  از  و  شــود  ملغــی  شــوراها  توســط 
شــهرداری ها جلــب  کارکنــان  بــه عملکــرد  مــردم 
شــفافیت  الزمــه اش  هــم  ایــن  کــه  باشــد  شــده 
 ... و  عــوارض  تعرفه هــای  مخصوصــا  امــور 
اســت؛ لکــن وقتــی مــردم ببیننــد آنچــه بــه عنــوان 
اســت  انعطاف پذیــر  شــود،  مــی  عنــوان  تعرفــه 
و بــا مراجعــه بــه ایــن و آن می تــوان مبلــغ را بــه 
کمتــر تکاهــش داد، اعتمــاد الزم صــورت  نصــف و 
کارهــا آســان نخواهــد بــود.  گرفــت و رونــد  نخواهــد 
اقــدام  و  روســتا  و  شــهر  معضــات  شناســایی   -4
کــه بایــد  عملــی در رفــع آن توصیــه دیگــری اســت 

مــورد توجــه اعضــا باشــد.
کــه مقدمــه اش  5 -  سالم ســازی محیــط زیســت 
کاری فرهنگــی اســت، توصیــه مهــم دیگــر رهبــری 
مــردم  همــه  امــروز  کــه  شوراهاســت  بــه  معظــم 
و  تدبیــر  و  می کننــد  نــرم  دســت وپنجه  آن  بــا 
برنامه ریــزی جــدی و بــه دور از تبلیغــات و شــعار و 

را می طلبــد.  ســر و صــدا 
6 - مرجــع صــدور پروانــه ســاختمان شــهرداری ها 
بــه  می شــود  توصیــه  لــذا  هســتند؛  دهیاری هــا  و 
حفــظ اصالــت اســامی و ملــی در ساخت وســازها 
کمتــر و بلکــه خیلــی ضعیــف بــه آن  کــه متاســفانه 

پرداختــه شــده اســت. 
7 - اســتقرار جــو فرهنگــی اســامی و ســالم توصیــه 
توجــه شــده  آن  بــه  کمتــر  بــاز  کــه  اســت  مهمــی 
در  و  جایگاه هــا  همــه  در  بایــد  امــر  ایــن  اســت؛ 
ــی  ــروژه عمران ــرای هــر پ  جامعــه نهادینــه شــود و ب
و  گــردد  ضمیمــه  مرتبــط  فرهنگــی  پیوســت 
اجرایــی  پــروژه، پیوســت مذکــور  اجــرای  از  قبــل 
گرچــه پرداختــن بــه امــور زیربنایــی و  شــود. 8 - 
بایــد مرقــب  امــا  اســت،  بــزرگ مهــم  پروژه هــای 
کارهــای  فراموشــی  باعــث  زیربنایــی  امــور  بــود 
در  و  نشــود  روبنایــی  و  کم اهمیــت  ظاهــر  بــه 
واقــع مشــغول پل ســازی و بزرگــراه و ... نشــویم 
کــه  روســتا  و  شــهر  کوچه پس کوچه هــای  و 
فراموشــی  بــه  اســت،  مــردم  بــرای  ملموس تــر 
را  عقب ماندگــی  و  تخریــب  راه  و  شــود  ســپرده 
شــود. مــردم  خاطــر  رنجــش  باعــث  و  بپیمایــد 

محله هــای  و  نقــاط  بــه  بخشــیدن  اولویــت   -  9
اســت؛  مهمــی  توصیــه  مستضعف نشــین 
انقــاب  ایــن  فرمودنــد  امــام)ره(  کــه  چــرا 
و  محرومــان  همیــن  و  پابرهنه هاســت.  مــال 
مســتضعفان ایــن انقــاب را بــه اینجــا رســانده اند. 
کــه از  1۰ - اعضــای شــوراها بایــد مراقــب باشــند 
اربــاب ثــروت تاثیــر نپذیرنــد و اجــازه رانــت و ... بــه 
کــه  کــه مترصدنــد را ندهنــد؛ چــرا  ایــن جماعــت 
پیونــد بــا اربــاب ثــروت فــرد را از خدمــت درســت 

مــی دارد.  بــاز  مــردم  بــه 
11 - قانونمــداری و عــدم دور زدن قانون.

نــدادن  هــدر  و  اســراف  بــه  نشــدن  آلــوده   -  12  
بیت المــال بــا تجمــات زایــد و ســفرها و مراســم 
کــه  اســت  چیــزی  ایــن  متاســفانه  کــه  غیــرالزم 
ــاد دیــده مــی شــود؛ در افتتاحیه هــا  کــم و زی هنــوز 
ساخت وســاز ها  و  کلنگ زنی هــا  و  همایش هــا  و 
بزرگداشــت های  برپایــی  و  نشســت ها  حتــی  و 
غیرضــروری بــا پــول مــردم و ســفر های غیرمفیــد 

. و...   غیرســازنده  و 
توصیــه  کلیدی تریــن  کــه  تقــوا  رعایــت   -  13
باشــد  خداترســی  و  تقــوا  گــر  ا کــه  زیــرا  اســت؛ 
بســیاری از مشــکات حــادث و هرگــز ریالــی بی جــا 

شــد.  نخواهــد  هزینــه 
14 - تدبیــر و پشــتکار و بهره گیــری از تجربــه  علــم 

کمتــر عملیاتــی شــده اســت.  کــه ایــن  دیگــران 
تابلــو  بایــد  گرانســنگ،  توصیه هــای  ایــن 
توجــه مــورد  و  باشــد  شــورا ها  راه  چــراغ   و 

همیشگی.

سر مقاله 

چگونه از شخصیت خود 
کنیم؟)1( محافظت 

    
 استاد و پژوهشگر دانشگاه 

  جواد قاسمی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خداونــدی  حقیقــت  از  کــه  گوهــری  ارزشــمندترین 
انســان  واقعــی  خــود  اســت،  گرفتــه  سرچشــمه 
کرامــت، فضیلــت، حقیقــت  یعنــی عــزت، شــرافت، 
انســان  شــخصیت  اســت.  انســان  شــخصیت  و 
معــرض  در  قیمتــی  چیزهــای  دیگــر  همچــون 
آن  از  حفاظــت  بــرای  کــه  آفت هاســت  و  آســیب ها 
ــن اقدامــات شــامل  ــام داد . ای بایــد اقداماتــی را انج
ارزش هاســت.  کســب  و  آســیب ها  از  جلوگیــری 
شــناخت آســیب های شــخصیتی بــر هــر اقــدام دیگــر 

دارد.  اولویــت 
تهدیــد  را  انســان  شــخصیت  کــه  آســیب هایی 

از: اســت  عبــارت  می  کنــد، 
1-طمع ورزی 

دســت  در  آنچــه  بــه  دوختــن  چشــم  یعنــی  طمــع، 
گرفتــن دارایی هــای خــود.  ــده  دیگــران اســت و نادی
ــه  ایــن صفــت در انســان  ایجــاد حقــارت می کنــد و ب
گــر  ا ویــژه  بــه  آســیب می رســاند؛  آدمــی  شــخصیت 
کار  بــرای رســیدن بــه آن دارایی هــا دســت بــه هــر 

پســتی بزنــد.
2-اظهار مشکالت خود نزد دیگران

بــرای  را  خــود  ســختی های  و  مشــکات  کــه  کســی 
توانمنــدی  حقیقــت  در  می کنــد،  بازگــو  دیگــران 
درهــم  و  گرفتــه  نادیــده  را  خــود  اســتعدادهای  و 
کار خــود را ذلیــل و ناتــوان  شکســته اســت. او بــا ایــن 
در مقابــل مشــکات معرفــی می کنــد؛ در نتیجــه بــه 

می رســاند.  آســیب  خــود  شــخصیت 
کردن زبان بر خود کم  3-حا

شــود  ج  خــار عقــل  دســت  از  زبــان  عنــان  گــر  ا
پرگویــی  اســت.  رفتــه  یغمــا  بــه  انســان  شــخصیت 
و  می دهــد  افزایــش  را  خطاهــا  بیهوده گویــی  و 
کــم می  شــود و بــا از بیــن رفتــن حیــا  درنتیجــه حیــا 

نمی مانــد. باقــی  انســان  بــرای  شــخصیتی 
4-بخل ورزیدن

کــه نفــرت همــگان حتــی  بخــل، ننــگ و عــاری اســت 
می شــود.  موجــب  را  انســان  فرزنــدان  و  نزدیــکان 
کــه ســخاوت و بزرگــواری موجــب آبــروی  همان گونــه 

انســان، حتــی  نــزد دشــمنان مــی شــود. 
5-ترس 

کمبــود و نقصــان شــخصیت اســت.  تــرس، عامــل 
فرومایگــی  و  خــواری  بــا  همــراه  اغلــب  تــرس  واژه 
کــه شــجاعت بــا عــزت  ح می شــود. همان گونــه  مطــر
ح می شــود. صابــت، بزرگــواری و شــخصیت مطــر

6-فقر و تهیدستی
فقــر و نــاداری ناشــی از سســتی و تنبلــی، می توانــد 
و  گنــگ  هــم  را  باهــوش  و  زیــرک  انســان های 
دیگــران  نــزد  را  آن هــا  شــخصیت  و  کنــد  خامــوش 

کنــد. تخریــب 
ــار  ــهر و دی ــان در ش ــود انس ــی ش ــب م ــتی موج تهیدس
کنــد و بی یــار و یــاور بمانــد.   خــود نیــز احســاس غربــت 

7-ناتوانی
ناتوانی هــای انســان اعــم از جســمی و روحــی چــه 
ــه طــور طبیعــی  عامــل آن خــود انســان باشــد، چــه ب
انســان  بــرای شــخصیت  آفتــی  باشــد،  آمــده  پدیــد 
ایــن  گرعامــل  بــه ویــژه اینکــه  ا بــه شــمار می آیــد؛ 
ناتوانــی، عــدم تــاش بــرای شــکوفایی اســتعدادها  
و توانمندی هــای موجــود در انســان باشــد و موجــب 
گیــرد  قــرار  دیگــران  دوش  بــر  زندگــی  بــار  تــا  گــردد 
ســبب دوری از رحمــت خــدا خواهــد شــد و چنیــن 

کســی در روایــات ملعــون شــمرده شــده اســت.
)با الهام از حکمت های 2تا 7 نهج الباغه(

یادداشت

کرد: ل سعود اعتراف  آ
داعش، دست پروده ماست 

کیمیــای وطــن، واحــد مرکــزی خبــر نوشــت:  گــزارش    بــه 
کــرد داعــش دســت پروده ماســت و  آل ســعود اعتــراف 

ســازمان ســیا هــم در جریــان اســت.
نویســنده   پــال،  ران  بــه  مشــهور  پــال،  ارنســت  رونالــد 
کــه  آمریکایــی  پیشــین  سیاســتمدار  و  فیزیکــدان 
کارنامــه خــود دارد  کنگــره آمریــکا را نیــز در  نمایندگــی 
در شــبکه تصویــری خــود در یوتیــوب بــا نــام » لیبرتــی 
گــزارش اعتــراف ســعودی ها را نخســت گفــت:   ریپــورت« 

کــری   روزنامــه فایننشــال تایمــز در داســتانی دربــاره  جــان 
داســتان  همیــن  و  کــرده  منتشــر  آمریــکا  خارجــه  وزیــر 
داعــش  گفتنــد  کــری  بــه  »ســعودی ها  ســرخط  بــا  را 
دســت پروده ماســت و ســیا هــم در جریــان اســت«، دیگــر 
کرده انــد. پایگاه هــای اینترنتــی بارهــا و بارهــا بازنشــر 

لزومــا  ســعودی ها  اعتــراف  پــال،  ران  گفتــه  بــه 
کــری  شــوکه کننده نیســت. عربســتان ســعودی بــه جــان 
کردیــم؛  کــه داعــش را خلــق  می گویــد ایــن مــا بودیــم 
ح می شــود زمــان انتشــار  کــه در اینجــا مطــر امــا پرسشــی 
ــار  ــر انتش ــر س ــا ب ــث ه ــا جروبح ــه ب ک ــت  ــزارش اس گ ــن  ای
گزارشــی دربــاره نقــش عربســتان در حمــات 11 ســپتامبر 
گــزارش  کــه از آن  2۰۰1 همزمــان شــده و 28 صفحــه ای 
دربــاره  تردیــدی  و  شــک  جــای  اســت،  شــده  حــذف 
ــی  ــتی باق ــدام تروریس ــتان در آن اق ــتن عربس ــت داش دس

نمی گــذارد. 
داعــش  کــه  می کنــد  اعتــراف  ســعود  آل  نیــز  کنــون  ا
دســت پروده آنــان اســت و ایــن کار را نمی توانســته بــدون 
اطــاع ســازمان جاسوســی آمریــکا، ســیا اجرایــی کند. ســیا 
گــون )وزارت دفــاع آمریــکا( از همــان نخســت، ســاز  و پنتا
برکنــاری اســد ) بشــار اســد، رییــس جمهــور ســوریه( را 
ــاز  ــه داعــش نی کار ب ــرای ایــن  ــد و ب کردن کــوک  از قــدرت 

داشــتند. واحــد مرکــزی خبــر

آل سعود

همکاری هــای  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــور  رییــس 
بین المللــی ایــران و آفریقــای جنوبــی افزایــش پیــدا 
کشــورهای منطقــه از جملــه  گفــت: راه حــل  می کنــد، 

اســت. سیاســی  ســوریه،  و  یمــن 
کیمیــای وطــن، حســن روحانــی، رییــس  ــزارش  گ ــه  ب
خبــری  نشســت  در  دیــروز  ظهــر  کشــورمان  جمهــور 
کــه  جنوبــی  آفریقــای  جمهــور  رییــس  بــا  مشــترک 
برگــزار  ســعدآباد  فرهنگی تاریخــی  مجموعــه  در 
طــرف  بــه  خوش آمدگویــی  بــا  ســخنانی  طــی  شــد، 
و  جمهــور  رییــس  آقــای  جنــاب  از  گفــت:  مقابــل 
می گویــم  خوشــامد  و  می کنــم  تشــکر  همــراه  هیئــت 
جمهــوری  بــه  سه روزه شــان  رســمی  ســفر  خاطــر  بــه 
 اســامی ایــران و امیــدوارم روزهــای خوبــی را ســپری 

کنند.
ایــران  مهــم  بســیار  کشــور  دو  روابــط  افــزود:  وی 
حســاس  منطقــه  در  مهــم  کشــور  یــک  عنــوان  بــه 
کشــور آفریقــای جنوبــی بــه  خاورمیانــه و همچنیــن 
کشــور مهــم قــاره آفریقــا و اســتحکام ایــن  عنــوان یــک 
روابــط بــه عنــوان هــدف ایــن ســفر مدنظرمــان اســت.
کــرد: مــردم ایــران در دوران  رییــس جمهــور تصریــح 
آپارتایــد  برابــر  در  جنوبــی  آفریقــای  مــردم  مبــارزه 
آن هــا  حامــی  و  کشــور  ایــن  مــردم  کنــار  در  همــواره 

نــد. بوده ا
جمهــوری  تشــکیل  آغــاز  از  کــرد:  اضافــه  روحانــی 
اســامی ایــران بــه فرمــان امــام خمینــی)ره(، صــادرات 
نفــت بــه رژیــم آپارتایــد قطــع و همــکاری اقتصــادی مــا 

ــا آن رژیــم قطــع شــد. ب

کــه  روحانــی همچنیــن ادامــه داد: همچنیــن از زمانــی 
فعالیــت دولــت پســا آپارتایــد در آفریقــای جنوبــی آغــاز 
گرفــت  کنگــره ملــی آفریقــا قــدرت را در دســت  شــد و 
بســیار  روابــط  همــواره  ایــران  اســامی  جمهــوری 
آفریقــای جنوبــی  بــا جمهــوری  نزدیکــی  و  صمیمــی 

داشــته اســت.
ــاد می کنیــم از مرحــوم  ــا در اینجــا ی ــرد: م ک ــد  کی وی تا
دوران  در  کــه  شــخصیتی  عنــوان  بــه  مانــدال  آقــای 
ــور  کش ــن  ــزرگ ای ــران ب ــی از رهب ــوان یک ــه عن ــارزه ب مب
مــورد احتــرام مــردم آفریقــا و مــورد احتــرام مــردم ایــران 

بــود.
کــرات خصوصــی بیــن  رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه مذا
کــرات  کــرد: در مذا کشــور بیــان  روســای جمهــوری دو 
ــت درآوردن  ــه فعلی ــروز راجع ب ــی ام ــی و عموم خصوص
کشــور در زمینــه اقتصــادی، تجــاری  ظرفیت هــای دو 
و همچنیــن علمــی، فنــاوری منطقــه ای و بین المللــی 

کردیــم. کــره  مذا
می توانــد  بانکــی  روابــط  توســعه  افــزود:  روحانــی 
کشــور  دو  روابــط  توســعه  پیشــران  فعلــی  شــرایط  در 
کشــور در زمینــه صنعــت  باشــد؛ همچنیــن روابــط دو 

و  فنــی  کمک هــای  همچنیــن  و  انــرژی  و  معــدن 
جنوبــی  آفریقــای  در  می توانــد  ایــران  کــه  مهندســی 
کــه می تواننــد از آفریقــا  داشــته باشــد و شــرکت هایی 
ــترش  گس ــد  ــران فعالیــت داشــته باشــند، می توان  در ای

یابد.
از  دیگــر  یکــی  نقــل،  و  حمــل  ع  موضــو گفــت:  وی 
کیــد دو طــرف بــود؛ زیــرا بــا توجــه  مــوارد مهــم مــورد تا
دارنــد  ایــران  و  آفریقــای جنوبــی  کــه  بــه جایگاهــی 
می تواننــد همکاری هــای خوبــی در جهــت افزایــش 

بــا یکدیگــر داشــته باشــند. مبــادالت تجــاری 
رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه افزایــش همکاری هــای 
مــورد  کشــور  دو  فنــی  کــز  مرا و  دانشــگاهی  و  علمــی 
ع  کــرد: موضــو گرفــت، تصریــح  کیــد دو طــرف قــرار  تا
گردشــگران  کشــور دربــاره حضــور  توریســم و روابــط دو 
کــه هــر  یکــی دیگــر از مــوارد مــورد بحــث بــود؛ چــرا 
باشــند  فعــال  زمینــه  ایــن  در  می تواننــد  کشــور  دو 
دو  بیــن  مســتقیم  پــرواز  برقــراری  همچنیــن  و 
گفت وگوهایمــان  محورهــای  دیگــر  یکــی   کشــور 

بود.
ــه خاطــر اهمیــت مســئله  ــرد: ب ک روحانــی خاطرنشــان 
ایــن  کــه  بــا تروریســم و خشــونت و خطــری  مبــارزه 
کــه  مســئله بــرای منطقــه و جهــان دارد و مشــکاتی 
قــاره آفریقــا بــا تروریســم در منطقــه مــا دارد، همــکاری 
کشــور در زمینــه فعالیت هــای اطاعاتــی و سیاســی  دو 
کمک کننــده در ایــن مســئله  می توانــد بســیار موثــر و 
کــه در جلســات خصوصــی و عمومــی دربــاره آن  باشــد 

کردیــم. گفت وگــو 

روحانی در نشست خبری مشترک با رییس جمهور آفریقای جنوبی:

کشور در مبارزه با تروریسم مصمم هستند دو 

بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار    
کیمیای وطن

مینوالیاسی

گفــت: صیانــت از آرای مــردم، برگــزاری 
کثــری مــردم در پــای  انتخابــات ســالم و حضــور حدا
صندوق هــای رای، از مهم تریــن اولویت هــای ســتاد 

انتخابات چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.
کیمیــای وطــن، قاســم ســلیمانی دشــتکی  گــزارش  بــه 
چهارمحــال  انتخابــات  ســتاد  در  شــنبه  شــامگاه 
برگــزاری  منظــور  بــه  کــرد:  اظهــار  بختیــاری  و 
ــش  ــه تن ــاد هرگون ــری از ایج ــالم و جلوگی ــات س انتخاب
دســت اندرکاران  تمامــی  همــکاری  انتخابــات،  در 
ضــرورت  اســتان  انتخابیــه  حــوزه  دو  در  انتخاباتــی 

دارد. 
برگــزاری  مــردم،  آرای  از  صیانــت  کــرد:  کیــد  تا وی 

کثــری مــردم در پــای  انتخابــات ســالم و حضــور حدا
صندوق هــای رای، از مهم تریــن اولویت هــای ســتاد 
انتخابــات چهارمحــال و بختیــاری بــه شــمار مــی رود.
در  مــردم  منتخــب  افــزود:  دشــتکی  ســلیمانی   
بــوده  جامعــه  و  دولــت  نظــام،  مصلحــت  انتخابــات 
و  مــردم  مســئوالن،  تمامــی  احتــرام  و  قبــول  مــورد  و 

اســت.  مختلــف  قشــرهای 
دســت اندرکاران  و  فرمانــداران  کــرد:  تصریــح  وی 
و  چهارمحــال  انتخابیــه  حــوزه  دو  در  انتخابــات 
بختیــاری بایــد بــرای ســاماندهی تبلیغــات و همچنیــن 
تبلیغاتــی  کاروان هــای  راه انــدازی  از  جلوگیــری 

کننــد.  اجرایــی  را  الزم  اقدامــات 
کــرد:  کیــد  تا بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
تــاش  تمامــی  بایــد  انتخابــات،  برگــزاری  مســئوالن 
خــود را بــه منظــور حفاظــت از آرای مــردم و ارتقــای 

گیرنــد.  کار  بــه  انتخابــات  در  ســامت 
دســتگاه های  مدیــران  از  هیچ کــدام  گفــت:  وی 
حــق  مســئوالن  و  حقوقــی  شــخصیت های  اجرایــی 
ــا علیــه  ــه ی ــد از امکانــات دولتــی و بیــت المــال، ل ندارن

کننــد. اســتفاده  کاندیداهــا 
برگــزاری  مســئوالن  کــرد:  اظهــار  دشــتکی  ســلیمانی   
ــی را بــه صــورت مکتــوب  انتخابــات، تخلفــات احتمال

کننــد.  بــه دســتگاه های نظارتــی اعــام 
ملــی  کارت  و  شناســنامه  تطبیــق  افــزود:  وی 
بــا  قانونــی  برخــورد  همچنیــن  و  رای دهنــدگان 
متخلفــان ایــن امــر، یکــی از وظایــف و ماموریت هــای 
مهــم دســت اندرکاران انتخابــات محســوب  می شــود.
و  چهارمحــال  از  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
بختیــاری چهــار نماینــده بــه مجلــس شــورای اســامی 
نامــزد  دو  انتخابــات،  اول  دور  در  کــه  یابــد  مــی  راه 
کثریــت آرا در دو حــوزه انتخابیــه شــهرکرد کســب ا  بــا 

مجلــس  بــه  و  انتخــاب  لــردگان  و  ســامان  و  بــن 
بروجــن  حــوزه  دو  در  انتخابــات  و  یافتنــد  راه  دهــم 
دوم  دور  بــه  کوهرنــگ  و  کیــار  فارســان،  اردل،   و 

کشیده شد. 

کــرد: مــا بــار دیگــر از طــرف خودمان  کیــد  کــوب زومــا« تا »جا
کیــد دوباره ای  و همچنیــن از طــرف جنبــش عــدم تعهد، تا
داریــم براینکــه ایــران حــق دارد از انــرژی هســته ای بــرای 

مقاصــد صلــح آمیــز اســتفاده کنــد.
رییــس  زومــا«،  کــوب  »جا وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــا  ــترک ب ــری مش ــت خب ــی در نشس ــای جنوب ــور آفریق جمه
ــا تشــکر  حســن روحانــی، رییــس جمهــور ایــران در ابتــدا ب
از روحانــی بــه دلیــل دعــوت وی بــه ایــران بــا بیــان اینکــه 
مــا چنــد دقیقــه پیــش، دور اول مباحــث موفقیــت آمیــز 
خــود بــا دکتــر روحانــی را بــه اتمــام رســاندیم، گفــت: ویژگی 
کــه دوســتی و تبــادل نظــر صریــح  اصلــی مباحــث ایــن بــود 
کــه بــه اهــداف  کردیــم  در آن حکم فرمــا بــود و مــا ســعی 
مشــترک خــود بپردازیــم و دربــاره اینکــه چطــور می توانیــم 

کت راهبــردی و  روابــط دو جانبــه خــود را بــه یــک شــرا
کنیــم. کنیــم، صحبــت  ماهــوی تبدیــل 

زومــا بــا بیــان اینکــه ایــران جایــگاه بســیار مهمــی در تاریــخ 
ــرد:  ک ــارزات مــردم آفریقــای جنوبــی دارد، خاطرنشــان  مب
بــا آپارتایــد قــرار داشــت و  ایــران در خــط مقــدم مقابلــه 
از همــان ابتــدای انقــاب، همبســتگی خــود را بــا مــردم 
آپارتایــد  بــا  را  رابطــه اش  و  کــرد  اعــام  آفریقــای جنــوب 
بیــان  بــا  جنوبــی  آفریقــای  جمهــور  رییــس  کــرد.  قطــع 
اینکــه انقــاب جمهــوری اســامی ایــران در ســال 1979 
کــه علی رغــم تمــام مشــکات رهایــی  بــه مــا نشــان داد 
امکان پذیــر اســت، گفــت: وقتــی کــه در ســال 1994 شــاهد 
مــرگ آپارتایــد بودیــم، ایــران و آفریقــای جنوبــی روابــط 
دیپلماتیــک رســمی خــود را آغــاز کردند و شــاهد شــکوفایی 

ــا بیــان اینکــه ســاختار روابــط ایــران  روابــط بودیــم. وی ب
کمیســیون مشــترکی  و آفریقــای جنوبــی بــر پایــه جلســات 
گــروه متشــکل  کــه از 95 شــروع شــد و همین طــور  اســت 
گفــت:  در  کردنــد،  کشــور را تعریــف  کــه روابــط دو  از وزرا 
ــق آن  ــه از طری ک ــود  ــاز وکاری ب ــا س ــزم ی ــن مکانی ــع، ای واق
کشــور  کــه در روابــط دو جانبــه دو  مــا بــر پیشــرفت هایی 
طریــق  از  همین طــور  و  داشــتیم  مــرور  می شــد،  حاصــل 
اخــذ  تصمیمــات  اجــرای  نحــوه  روی  بــر  مکانیــزم  ایــن 
کشــور رصــد می کردیــم. زومــا اظهــار داشــت: در  شــده در دو 
کشــور  ماه هــای اخیــر، شــاهد ســفرهایی بیــن مقامــات دو 
بودیــم کــه می توانــم بــه ســفر معــاون رییــس جمهور اشــاره 
کــه در ماه هــای پایانــی ســال میــادی گذشــته انجــام  کنــم 
شــد و بســیار مفیــد بــود. وی بــا بیــان اینکــه همــراه مــن 

یــک هیئــت تجــاری وجــود دارد، گفــت: این خــود عامتی 
کــه نشــان از میــل و رغبــت آفریقــای جنوبــی و تجــار  اســت 
کشــور بــرای تحکیــم روابــط اقتصــادی بــا ایــران و  ایــن 
را دارد و همین طــور  اقتصــادی  گســترش حجــم روابــط 
کــه  گــزارش دادنــد  کــه بنــده را همراهــی می کننــد  وزرایــی 
کراتشــان بــا همتایــان ایرانــی، نتایــج خوبــی داشــته  مذا
اســت. وی اظهــار داشــت: مــا بــار دیگــر از طــرف خودمــان 
کیــد دوبــاره ای  و همچنیــن از طــرف جنبــش عــدم تعهــد تا
داریــم بــر اینکــه ایــران حــق دارد از انــرژی هســته ای بــرای 
کنــد. رییــس جمهــور آفریقای  مقاصــد صلــح آمیــز اســتفاده 
جنوبــی اظهــار داشــت: مــا مطمئــن هســتیم کــه امــروز پایــه 
محکمــی بــرای تحکیــم و گســترش روابــط دو جانبــه بیــن 

دو ملــت ایــران و آفریقــای جنوبــی بنــا نهادیــم.

کرد: کید  رییس جمهور آفریقای جنوبی در نشست خبری مشترک با روحانی تا

استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز، حق ایران است

گــروه سیاســی خبرگــزاری دانشــجو، دبیــر  گــزارش  بــه 
کل حــزب اهلل لبنــان اخیــرا هدیــه ای ارزشــمند بــه رهبــر 

ــه داده اســت. حکیــم انقــاب هدی
 ایــن هدیــه ارزشــمند، یــک انگشــتر نفیــس اســت. امــا 

حکایــت ایــن انگشــتری نفیــس چیســت؟
چنــدی  نفیــس  انگشــتر  ایــن  گزارش هــا،  براســاس 
قبــل از ســوی یکــی از شــیعیان نامــدار و معتبــر لبنانــی 
بــه سیدحســن نصــراهلل هدیــه شــده اســت. آنچــه ایــن 
کــرده اســت، نگیــن آن  انگشــتر را نفیــس و ارزشــمند 
کــه  گزارش هــا، نگیــن ایــن انگشــتر  اســت. براســاس 
از جنــس عقیــق اســت، مهــر ویــژه جنــاب »عثمــان 
خــاص  نایــب  ســام اهلل علیه،  الَعمــروی«  ســعید  بــن 

اســت.  بقیه.. اهلل)عــج(  حضــرت 
صــورت  عقیــق  ایــن  روی  کــه  محاســباتی  براســاس 
تــا 25۰  ســال های 2۰۰  بیــن  بــه  آن  قدمــت  گرفتــه، 

هجــری قمــری، یعنــی دوران حیــات جنــاب عثمــان 
بــن ســعید بازمی گــردد. روی ایــن عقیــق ارزشــمند نیــز 

این گونــه حــک شــده اســت:
»عدتی لیوم الوعید، عثمان بن سعید«

سیدحســن نصــراهلل ایــن انگشــتر عقیــق ارزشــمند را 
بــه همــراه یــک نامــه بــه دســتخط خــود بــرای رهبــر 
بــن ســعید  انقــاب فرســتاده  اســت. عثمــان  حکیــم 
عمــروی، نخســتین نایــب امــام عصــر حضــرت مهــدی 
موعود)عــج( بــوده اســت. وی از شــیعیان وفــادار بــه 

اهــل بیــت علیهم الســام در ســامرا بــود. 
عثمــان یکــی از شــیعیان مــورد اعتمــاد بــرای ارتبــاط 
از  عثمــان  بــود.  علیهم الســام  بیــت  اهــل  بــا  مــردم 
11 ســالگی در محضــر امــام هــادی)ع( بــود و در پرتــو 
عنایــات امــام تربیــت شــد و امیــن، وکیــل و نماینــده 
هــادی)ع( امــام  شــهادت  از  پــس  گردیــد.   حضــرت 

عســکری)ع(  حســن  امــام  برجســته  وکیــل  عثمــان 
غیبــت  بــرای  شــیعیان  آماده ســازی  دوران  در  و   شــد 
مهم تریــن فــرد مــورد اعتمــاد بــرای ارتبــاط شــیعیان 
بــا امــام حســن عســکری)ع( بــود. براســاس روایــات 
کــه از ســوی  عثمــان بــن ســعید از معــدود افــرادی بــود 
امــام حســن عســکری)ع( در جریــان والدت امــام عصــر 
مهــدی صاحــب زمان)عــج( قــرار گرفــت. بــا آغــاز والیت 
حضــرت مهدی)عــج(، عثمــان افتخــار نیابــت ایشــان 
نایــب  نخســتین  ســعید،  بــن  عثمــان  کــرد.  پیــدا  را 
خــاص امــام زمان)عــج( در دوران غیبــت صغــری بود و 
در ســایه تعلیمــات امــام حســن عســکری)ع( بــه عنــوان 
محــور ارتبــاط امــام زمان)عج( و شــیعیان ادای تکلیف 
کــرد.  عثمــان بــن ســعید عمــروی بــه مــدت 5 ســال 
افتخــار نیابــت امــام زمــان را بــر عهــده داشــت و در ســال 

کــرد. 265 هجــری قمــری رحلــت 

کرد سید حسن نصراهلل انگشتر نایب امام زمان را به رهبر انقالب تقدیم 

ســخنگوی قــوه قضاییــه از شــکایت 185 نفــر از خانــواده 
شــهدا و 11 مصــدوم فاجعــه منــا خبــر داد.

کیمیــای وطــن، حجت االســام و المســلمین  گــزارش  بــه 
غامحســین محســنی اژه ای در نشســت خبــری خــود 
بــا اهالــی رســانه، ضمــن تبریــک روزهــای مبــارک رجــب 
ــکا  ــرد: امــروز ســالروز یکــی از شکســت های آمری ک اظهــار 
در مقابــل جنــداهلل اســت؛ آن شــیطان بــزرگ بــا تکیــه 
بــر قــدرت نظامــی و اطاعاتــی خــود در اوایــل انقــاب 
بــه طــور  ارکانــش  ایــران  اســامی  کــه هنــوز جمهــوری 
ــا اقدامــی  کــرد ت کامــل اســتقرار پیــدا نکــرده بــود، تــاش 

غافلگیرانــه را داشــته باشــد.

ــرد و  ک ــت  ــران عنای ــت ای ــه مل ــد ب ــه داد: خداون وی ادام
ــکا  ــی آمری ــای نظام ــا بالگرده ــارزه ب ــور مب ــا را مام ریگ ه
قــرار داد و همــه  آن هــا در آتــش خشــم الهــی ســوختند. 
گرامــی  کــه شــبیه بــه معجــزه الهــی اســت،  ایــن روز را 

می داریــم.
تصــرف  رفــع  دربــاره   قضایــی  دســتگاه  اول  معــاون   
پرونــده   99۰ و  هــزار   19  ،94 ســال  در  گفــت:  اراضــی 
کــه از ایــن  منجــر بــه صــدور حکــم و رای نهایــی شــد 
کــه بــه صــورت  تعــداد، 37 هــزار و 297 هکتــار از اراضــی 
ــه  ک ــت مســترد شــد  ــه دول ــود ب غیرمجــاز تصــرف شــده ب
ــت  ــم قیم ــر بخواهی گ ــت و ا ــه اس ــب توج ــم، جال ــن رق ای

ایــن 37 هکتــار زمیــن را در نظــر بگیریــم رقــم جالــب 
می شــود. توجهــی 

 محســنی اژه ای دربــاره  ساخت وســازها در روســتاهای 
ایــن  از  تعــدادی  کــرد:   خاطرنشــان  زنجــان  اســتان 
ساخت وســازهای غیرمجــاز در دو روســتای ایــن اســتان 
تخریــب و حکــم قلــع و قمــع تعــدادی از ســاختمان های 
دارد.  قــرار  اجــرا  دســتور  در  و  شــده  صــادر  غیرمجــاز 
همچنیــن از طریــق دادســتان و مقامــات وزارت جهــاد 
در  بــود  ممکــن  کــه  افــرادی  تمامــی  بــه  کشــاورزی 
هشــدار  دهنــد،  انجــام  را  تصرفاتــی  نزدیــک  آینــده ای 
گــر بــه صــورت غیرمجــاز تصــرف انجــام  کــه ا داده شــده 

بــدون اغمــاض تخریــب خواهــد شــد. دهنــد، 
از  دیگــری  بخــش  در  قضایــی  دســتگاه  ســخنگوی 
کــه در  صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه تعــداد افــرادی 
کــرد:  حادثــه منــا دچــار حادثــه شــده بودنــد، خاطرنشــان 
کــه در منــا  در رابطــه بــا فاجعــه منــا، 44۰ و چنــد نفــری 
کنــون 185 نفــر از خانواده هــای  بــه شــهادت رســیدند تــا 
کــه  کســانی  کردنــد. همچنیــن 11 نفــر از  شــهدا، شــکایت 
کردنــد.  رابطــه شــکایت  ایــن  نیــز، در  مصــدوم شــدند 
مابقــی افــراد هنــوز شــکایتی را بــه دادگاه تقدیــم نکردنــد؛ 
گرفتــه هنــوز  کــه صــورت  البتــه ایــن شــکایت هایی هــم 

منجــر بــه صــدور حکــم نشــده اســت.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:

 اعالم شکایت خانواده 185 شهید منا 

استاندار چهارمحال و بختیاری:
صیانت از آرای مردم، مهم ترین اولویت ستاد انتخابات است

حتما بخوانید!
صیانت از آرای مردم، مهم ترین اولویت  دوشنبـــــه  6 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 138 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



دلیل توقیف دارایی های ایران از 
کل بانک مرکزی زبان رییس 

اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  مرکــزی  بانــک  کل  رییــس 
ایــران  دارایی هــای  توقیــف  باعــث  بی احتیاطــی 
بــه  اقدامــات  جلــوی  زمــان،  آن  در  گــر  ا گفــت:  شــد، 
نمی افتــاد.  اتفــاق  ایــن  می شــد،  گرفتــه  طریقــی 
 2 از  بیــش  توقیــف  رونــد  دربــاره  ســیف  ولــی اهلل 
متاســفانه  گفــت:  ایــران  دارایی هــای  از  دالر  میلیــارد 
و  بهــادار  اوراق  خریــد  هنــگام  گذشــته،  دولــت  در 
و  شــده  ســهل انگاری  دالری،  ســرمایه گذاری های 
نگرفتــه  صــورت  الزم  احتیاط هــای  و  کافــی  دقــت 
کل بانــک مرکــزی در پــی توقیــف بیــش  اســت. رییــس 
بــا حکــم  کشــورمان  از دارایی هــای  از 2 میلیــارد دالر 
ــه بهانــه واهــی مشــارکت ایــران  ــکا ب ــی آمری دیــوان عال
در  کشــور  آن  دریایــی  تفنگــداران  پایــگاه  انفجــار  در 

کــرد. تشــریح  را  ع  موضــو ایــن  رونــد  بیــروت، 
دالری  مبــادالت  اینکــه  بــه  اشــاره  ضمــن  وی   
بــه صــورت  ایــران  بــا جمهــوری اســامی   )U-Turn(
آمریــکا  دالری  تحریم هــای  رژیــم  بــر  اســتثنا  یــک 
ــود، اظهــار داشــت:  علیــه ایــران مجــاز دانســته شــده ب
انجــام  این بــاره  در  الزم  احتیــاط  و  دقــت  متاســفانه 
مســئوالن  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  ســیف  اســت.  نشــده 
ع را مدنظــر قــرار می دادنــد  دولــت قبــل بایــد ایــن موضــو
افــزود:  می آوردنــد،  عمــل  بــه  را  الزم  احتیــاط  و 
هشــدارهای  رغــم  بــه  گذشــته  دولــت  در  متاســفانه 
کارشناســان و مدیــران بانــک مرکــزی مبنــی  دلســوزانه 
ــز از ســرمایه گذاری روی اوراق بهــادار دالری و  ــر پرهی ب
اینکــه ایــن رفــع ممنوعیــت دایمــی نیســت، ایــن اوراق 
ــوق  ــع حق ــه تضیی ــه زمین ــد و این گون کردن ــداری  را خری
برقــراری  دربــاره  وی  آوردنــد.  پدیــد  را  ایــران  ملــت 
گفــت: هشــدارهای  دوبــاره ممنوعیــت مبــادالت دالری 
کارشناســان درســت بــود و متاســفانه در ســال ۱۳۸۷ 
ایــران  بــا  قانــون ممنوعیــت مبــادالت دالری  دوبــاره 
برقــرار شــد و بانک هــای آمریکایــی از نقــل و انتقــال 
وجــوه دالری و تبــادالت دالری بــا ایــران منــع شــدند. 

وزیر نفت:

بنزین دونرخی، فسادآفرین است
کیــد بــر اینکــه مخالــف عرضــه بنزیــن دو  وزیــر نفــت بــا تا
کــرد: عرضــه بنزیــن دو  کیــد  کشــور هســتیم، تا نرخــی در 
نرخــی فســادآفرین اســت. بیــژن زنگنــه دربــاره دو نرخــی 
بــودن قیمــت بنزیــن بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت نفــت، 
نرخــی  دو  گفــت:  نیســت،  نرخــی  دو  بنزیــن  موافــق 
نفــت  وزارت  و  مــی آورد  فســاد  بنزیــن،  قیمــت  بــودن 
نه تنهــا بــا دو نرخــی بــودن قیمــت بنزیــن، بلکــه بــا دو 
ــر  ــرآورده نفتــی موافــق نیســت. وزی ــودن هیــچ ف نرخــی ب
گــر مجلــس ایــن موضــوع  نفــت بــا بیــان اینکــه البتــه ا
اســت،  آن  اجــرای  بــه  ملــزم  دولــت  کنــد،  تصویــب  را 
ح اصاحــی دربــاره بنزیــن  دربــاره اینکــه آیــا دولــت طــر
ایــن  کــرد: هنــوز در  ارایــه می دهــد، تصریــح  دو نرخــی 
کــه  اســت  درحالــی  ایــن  اســت.  نشــده  بحثــی  زمینــه 
گذشــته  هفتــه  نفــت  وزیــر  معــاون  کاظمــی،  عبــاس 
مجلــس  نرخــی  دو  عرضــه  مصوبــه  بــه  کنــش  وا  در 
کیــد بــر اینکــه اعتقــادی بــه عرضــه بنزین چنــد نرخی  بــا تا
کارتــی بنزیــن  کنــون بــه عرضــه  گفتــه بــود: هم ا نداریــم، 
نیــازی نیســت. مدیــر عامل شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
کــرده بــود: بــا توجــه بــه شــرایط  کیــد  فرآورده هــای نفتــی تا
کنونــی، پیشــنهادمان تک نرخــی مانــدن بنزیــن اســت و 

کــه بنزیــن چنــد نرخــی عرضــه شــود. دلیلــی نمی بینیــم 

کرد: ح  وزیر نیرو مطر

 پیشنهاد برقی ایران 
به آفریقای جنوبی

تجــاری  همــکاری  ســطح  اینکــه  بیــان  بــا  نیــرو  وزیــر 
نیســت رضایت بخــش  جنوبــی  آفریقــای  و   ایــران 

تــا  آمــاده اجــرای شــبکه هایی  ایرانــی  گفــت: ســازندگان 
کیلولــت انتقــال بــرق در آفریقــای جنوبــی  ظرفیــت ۴۰۰ 
بــا  گفت وگــو  حاشــیه  در  چیت چیــان  حمیــد  هســتند. 
»تینــا جومــت پترســون«، وزیــر انــرژی آفریقــای جنوبــی بــا 
ــی و  ــای جنوب ــور آفریق کش ــای دو  ــه همکاری ه ــان اینک بی
کشــور  جمهــوری اســامی می توانــد اثــرات مثبــت در هــر دو 
کنــون بیــش از ۱2  گفــت: تا کشــورها داشــته باشــد،  و ســایر 
اجــاس مشــترک بیــن ایــران و آفریقــای جنوبــی برگــزار 
کشــور امضــا  شــده و بیــش از ۸۰ ســند همــکاری بیــن دو 
کشــور  کنونــی تجــارت بیــن دو  شــده اســت، ولــی حجــم 
رضایت بخــش نیســت. وزیــر نیــرو افــزود: ایــران و آفریقــای 
جنوبــی می تواننــد شــرکای تجــاری بزرگــی بــرای یکدیگــر 
باشــند و زمینه هــای همــکاری زیــادی بیــن دو کشــور وجود 
کــه بــا دیــدار رییس جمهــور آفریقــای جنوبــی از ایــران،  دارد 
نقــاط عطــف ایــن همکاری هــا ایجــاد شــده و همکاری هــا 

می تواننــد از ســرعت بیشــتری برخــوردار شــوند.

از سوی مدیر عامل ایران خودرو

 مدیر عامل شرکت 
ایران خودرو-پژو منصوب شد

از ســوی مدیــر عامــل ایران خــودرو، مهنــدس مــراد مجلســی 
بــه عنــوان مدیــر عامــل شــرکت مشــترک ایــران خودرو-پــژو 
گــروه صنعتــی  ــر اســاس مفــاد قــرارداد میــان  معرفــی شــد. ب
ســرمایه گذاری  بــا  شــرکتی  پــژو،  شــرکت  و  ایران خــودرو 
کــدام از طرفیــن تاســیس  مســاوی 5۰ درصــد از ســوی هــر 
بــه صــورت متنــاوب، مدیــر عامــل و  شــد و هــر دو ســال 
ریاســت هیئــت مدیــره از طــرف ایران خــودرو یــا پــژو انتخــاب 
می شــود. از دیگــر مفــاد ایــن قــرارداد، صــادرات ۳۰ درصــد 
از محصــوالت تولیــد مشــترک و رســاندن تیــراژ تولیــد ظــرف 
دســتگاه  هــزار   2۰۰ بــه  دســتگاه  هــزار   ۱5 از  ســال  چهــار 
اســت. در ســوابق مدیریتــی مجلســی، مشــاور قائم مقــام 
و  تولیــد  فنــی،  امــور  در  ایران خــودرو  عامــل  مدیــر  ارشــد 
 مهندســی محصــول و مدیــر برنــد محصــوالت بــه چشــم 

می خورد.

اخبار کوتاه

گرهــای فــراوان و فشــار افــکار      پــس از امــا و ا
سرویس  اقتصاد

 دامون رشیدزاده

کــه  عمومــی، وام ازدواج ۳ میلیــون تومانــی 
از ســال ۸۸ هیــچ افزایشــی پیــدا نکــرده بــود، بــا مصوبــه مجلس 
بــه ۱۰ میلیــون تومــان بــرای هــر یــک از زوجیــن ارتقــا پیــدا کرد تا 
کنــد.  پیــدا  کاهــش  ازدواج  کمرشــکن  هزینــه  از   گوشــه ای 
خ تــورم  هــر چنــد همیــن ۱۰ میلیــون تومــان بــا توجــه بــه نــر
ســال های اخیــر رقمــی نیســت، امــا جمــع ایــن وام یعنــی 2۰ 
ــر زخمــی عمیــق  کوچــک ب میلیــون تومــان، می توانــد مرهمــی 
کــه بــه نظــر می رســید ابرهــای تیــره وام ازدواج در  باشــد؛ حــال 
شــورای  رییــس  صحبت هــای  هســتند،  شــدن  دور  حــال 
بن بســت  بــه  را  ازدواج  وام  دیگــر  بــار  بانک هــا،  هماهنگــی 

کشاند.
منابعمحدودقرضالحسنهبانکها

کــه افزایــش  رییــس شــورای هماهنگــی بانک هــا معتقــد اســت 
ــع  ــه مناب ــه ب ــا توج ــه ۱۳95، ب ــری وام ازدواج در بودج ــه براب س
بانک هــا نمی توانــد عملیاتــی شــود؛  محــدود قرض الحســنه 
کاهــش یافتــه و عادالنــه  کــه در ایــن حالــت تــوان پرداخــت  چــرا 
کــه در صــف انتظــار ایــن تســهیات تعــدادی از دریافــت  نیســت 
آن محــروم شــوند؛ مگــر راهــکار دیگــری بــرای آن اندیشــید. 
گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر  همتــی در 

بــرای پرداخــت همیــن ســقف ۳ میلیــون تومانــی وام ازدواج 
کــه ســقف  گــر قــرار باشــد  گفــت: ا بانک هــا بــا مشــکل مواجهنــد، 
را بــه یکبــاره تــا ۳ برابــر افزایــش دهیــم، به طــور حتــم میــزان 
پرداخــت بــه یــک ســوم کاهــش می یابــد؛ در ایــن حالــت نه تنهــا 
کنــد، بلکــه  بــاز  از زوجیــن  گــره ای  تبصــره موجــود توانســته 
کــرده و  موجــب می شــود عــده ای از ایــن تســهیات اســتفاده 
 عــده ای دیگــر از آن محــروم شــوند. مدیــر عامــل بانــک ملــی 
کافــی بــرای افزایــش  کــه منابــع  بــا اشــاره بــه اینکــه در شــرایطی 
ســقف وام ازدواج وجــود نــدارد، اقــدام نســبت بــه آن موجــب 
ایجــاد رانــت و اختصــاص آن بــه تعــداد محــدودی خواهــد شــد 
افــزود: بــه نظــر می رســد منابــع جــاری بانک هــا بــرای تامیــن 
کــه بــا  ح شــده اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــت  ایــن افزایــش مطــر
ــا  ــا، تنه ــنگین بانک ه ــای س ــود و هزینه ه ــی موج ــای مال تنگن
کــه نبایــد  کشــیدن آن هــا همیــن منابــع جــاری اســت  راه نفــس 

محــل تامیــن وام ازدواج باشــد.
راهکارهایعجیببانکها

ــز  ــقف وام ازدواج نی ــش س ــرای افزای ــکاری ب ــاره  راه ــی درب همت
کــه قــرار  گــر هــم  کــه بایــد ســقف ایــن تســهیات ا معتقــد اســت 
کثــر  اســت افزایشــی داشــته باشــد، بــه مــرور و بــا رشــد ســاالنه حدا
۱۰ درصــدی اتفــاق بیفتــد، نــه اینکــه در محدودیــت منابــع آن 

را بــه یکبــاره تــا ۳۰۰ درصــد افزایــش دهیــم. در ایــن حالــت ایــن 
مصوبــه عملیاتــی نخواهــد شــد.

ازدواج  خ ســود در تســهیات  نــر تغییــر  پیشــنهاد دیگــر وی، 
کــه بایــد بخشــی از ایــن افزایــش را از منابــع  اســت؛ به طــوری 
ــود  ــد موج ــود ۴ درص ــای س ــه ج ــرد و ب ک ج  ــار ــنه خ  قرض الحس

به آن سود مبادله ای تعلق بگیرد.
ــد از میــزان ۱۰ میلیــون تومانــی  ــر توضیحــات همتــی، بای ــا ب  بن
 ۳.5 تــا   ۳ حــدود  کــرده،  تصویــب  مجلــس  کــه  ازدواج  وام 
میلیــون تومــان بــه طــور نقــد و از طریــق صندوق قرض الحســنه 
 2۱( مبادلــه ای  ســود  بــا  آن  بــه  التفــاوت  مــا  و  شــود  تامیــن 
ــرد؛ در ایــن شــرایط هــم  گی ــرار  ــان ق ــار متقاضی درصــد( در اختی

ــع بیشــتری  ســقف تســهیات افزایــش یافتــه، هــم اینکــه مناب
ــه تبــع آن تعــداد بیشــتری  ــد ب ــه بانک هــا برگشــته و می توانن ب

کننــد. تســهیات پرداخــت 
انتظاروبازهمانتظار

هــر چنــد مصوبــه مجلــس ســبب دلگرمــی بعضــی جوان هــا 
کــه  شــده بــود، امــا صحبت هــای همتــی نشــان از ایــن دارد 
پرداخــت  بــار  زیــر  نمی خواهنــد  یــا  نمی تواننــد  بانک هــا 
کــه  می دهــد  نشــان  خــودرو  وام  تجربــه  و  برونــد  وام  ایــن 
ــار  ــه انتظ ــد ب ــد. بای ــاه نمی آین کوت ــادگی ها  ــه ایــن س ــا ب بانک ه
خواهــد کجــا  بــه  ازدواج  وام  ســرانجام  کــه  دیــد  و   نشســت 

 کشید.

بانک ها رودرروی دولت و مجلس

وام ازدواج 10 میلیونی در بن بست بانک ها

ارزیابــان شــرکت های پــژو ســیتروئن فرانســه و ایران خــودرو 
براســاس برنامــه از پیــش تعییــن شــده، ممیــزی خــود را از 
شــرکت فــوالد مبارکــه در تاریخ هــای 29 و ۳۰ فروردین مــاه 
ســال جــاری بــا روش تلفیقــی از ممیــزی فرآینــد و ممیــزی 

بــا  مبارکــه  فــوالد  و  دادنــد  انجــام  محصــول 
توجــه بــه تجــارب طوالنــی خــود در این گونــه 
ارزیابی هــا و ممیزی هــا، توانســت بــه خوبــی 
و بــا انضبــاط ویــژه ای فرآینــد ممیــزی را طــی 
کنــد. شــرکت پــژو ســیتروئن بــه عنــوان شــریک 
تجــاری شــرکت ایران خــودرو، تامین کننــدگان 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود را پــس از اقــدام بــه 

ثبــت ســفارش مــورد ممیــزی قــرار می دهنــد؛ بدیــن منظــور 
انجــام  مبارکــه  فــوالد  از  شــرکت  ایــن  توســط  ارزیابــی  ایــن 
کــه بــا  گفتنــی اســت درجلســه افتتاحیــه ایــن ممیــزی  شــد. 
کارشناســان  حضــور معاونــان فــروش، تکنولــوژی، مدیــران و 
از  تاریخچــه ای  فــوالد مبارکــه تشــکیل شــد، در آن  شــرکت 

شــرکت فــوالد مبارکــه، جایــگاه جهانــی و منطق هــای فــوالد 
ح توســعه ایــن شــرکت  مبارکــه و همچنیــن برنامه هــای طــر
کیفــی محصــوالت  کمــی و  به خصــوص در راســتای ارتقــای 
ویــژه خــودرو تشــریح شــد و پــس از آن، برنامــه ممیــزی توســط 
آقایــان  ســیتروئن،  پــژو  شــرکت  ارزیــاب  تیــم 
دپارتمــان  از  آواژ،  لودویــک  و  ســالس  آرنولــد 
و  گردیــد  اعــام  اولیــه  مــواد  تامین کننــدگان 
اول  روز  در  گــرم  نــورد  و  فوالدســازی  نواحــی 
همیــن  بــر  بنــا  گرفتنــد.  قــرار  ممیــزی  مــورد 
گــزارش در ارزیابــی روز دوم، ناحیــه نــورد ســرد با 
تمرکــز بــر ارزیابــی توانایی هــای فــوالد مبارکــه در 
تامیــن ورق هــای مــورد نیــاز خودروســازان مــورد ممیــزی قــرار 
ــت؛  ــال داش ــه دنب ــی ب ــج مطلوب ــبختانه نتای ــه خوش ک ــت  گرف
ضمــن اینکــه شــرکت ورق خــودرو چهــار محــال و بختیــاری به 
عنــوان یکــی از شــرکت های زیــر مجموعــه فــوالد مبارکــه نیــز 

گرفــت. بــه صــورت مجــزا مــورد ارزیابــی قــرار 

موفقیت فوالد مبارکه در ارزیابی شرکت پژو سیتروئن
ــا اشــاره بــه اینکــه ســبد ســرمایه گذاری در  شــهردار اصفهــان ب
گفــت: از ایــن رو همــه  شــهر اصفهــان بســیار متنــوع اســت، 
کــه قصــد ســرمایه گذاری در  ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی 
کننــد و بعــد  کشــور را دارنــد بایــد ظرفیت هــای شــهر را مطالعــه 
کننــد. مهــدی جمالی نــژاد  نســبت بــه ســرمایه گذاری اقــدام 

کــره  کشــور  در دیــدار بــا هیئــت ســرمایه گذار از 
پروژه هــای  از  بازدیــد  بــرای  کــه  جنوبــی 
شــهرداری بــه اصفهــان ســفر کرده انــد، بــا اشــاره 
بــه اینکــه در حــال حاضــر فضــای موجــود در 
شــهر اصفهــان آمــاده پذیــرش ســرمایه گذاران 
حــال  در  کــه  کارکــردی  کــرد:  اظهــار  اســت، 
ــد  ــده، نیازمن ــف ش ــان تعری ــرای اصفه ــر ب حاض
بــرای  خصوصــی  بخــش  مشــارکت  و  حضــور 

اصفهــان  شــهر  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی  اســت.  ســازندگی 
مختــص مــردم اصفهــان و ایــران نیســت، افــزود: بایــد توجــه 
کــه اصفهــان در ســال گذشــته بــه عنــوان شــهر جهانــی  داشــت 
ثبــت شــده و بــه جمــع شــهرهای خــاق جهــان نیــز پیوســته 
اســت و از ایــن رو همــه مــردم دنیــا و به ویــژه یونســکو بــه 

اصفهــان  شــهردار  هســتند.  حســاس  شــهر  توســعه  و  ارتقــا 
بــا اشــاره بــه اینکــه ســبد ســرمایه گذاری در شــهر  در ادامــه 
کــرد: همــه ســرمایه گذاران  اصفهــان بســیار متنــوع اســت، ابــراز 
را  کشــور  در  ســرمایه گذاری  قصــد  کــه  خارجــی  و  داخلــی 
کننــد و بعــد بــرای  دارنــد بایــد ظرفیت هــای شــهر را مطالعــه 
کننــد. وی همچنیــن بــا  ســرمایه گذاری اقــدام 
کشــور  اشــاره بــه اینکــه اصفهــان و شــهرهای 
فرهنگــی  مــراودات  گذشــته  در  جنوبــی  کــره 
زیــادی داشــته اند، افــزود: ایــن در حالــی اســت 
کــه ارتباطــات تجــاری شــهری بیــن اصفهــان و 
کــره جنوبــی وجود نداشــته و قصــد داریم  کشــور 
ایــن ارتبــاط را توســعه دهیــم. جمالی نــژاد در 
کنــون هیئت هــای  ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه تا
کردنــد  تجــاری و ســرمایه گذاری زیــادی بــه اصفهــان ســفر 
اســت  ایــن در حالــی  گفــت:  بازدیــد داشــتند،  از پروژه هــا  و 
امــروز  و  داشــته ایم  را  زیــادی  مشــارکتی  پروژه هــای  کــه 
اقــدام و عمــل نزدیــک بــه  ایــن نشســت   نیــز قصــد داریــم 

 شود.

وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه افزایــش ســرمایه بانک هــا، نیــاز عاجــل و 
گفــت: از هــر محلــی بــرای افزایــش ســرمایه بانک هــا بایــد  ضــروری اســت، 

کنیــم. اســتفاده 
 علــی طیب نیــا در ســومین نشســت مدیــران عامــل بانک هــای خصوصــی 
و دولتــی افــزود: بــه طــور قطــع اســتفاده از منابــع بودجــه ای دولــت در 
راســتای افزایــش ســرمایه بانک هــا نتایــج بســیار بیشــتری می دهــد و مــا 
کنیــم و نقــش پایــدار  می توانیــم از ایــن منابــع بــه عنــوان اهــرم اســتفاده 

کنــد. کشــور ایفــا  در تامیــن مالــی 
اصلــی  فشــار  اینکــه  بیــان  بــا  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر   
درآمدهــای  و  نفــت  بخــش  و  بانکــی  نظــام  متوجــه  تحریم هــا 
دوران  در  را  خــود  امتحــان  بانکــی  نظــام  گفــت:  بــود،  آن 
آن  و  عبــور  ســخت  شــرایط  ایــن  از  توانســت  و  داد  پــس  تحریــم 
ممکــن  حداقــل  بــه  را  تحریــم  هزینه هــای  و  کنــد  مدیریــت   را 

برساند. 
نیــز  پســاتحریم  دوران  در  تجربــه  ایــن  بــا  بانک هــا  داد:  ادامــه  وی 
گام هــای مهمــی در نوســازی  کــه بــه نحــو مؤثــری  قــادر خواهنــد بــود 
بانــک  و  دولــت  قطــع  طــور  بــه  و  بردارنــد  بانکــی  نظــام  بازســازی  و 
آورد.  خواهنــد  عمــل  بــه  راســتا  ایــن  در  را  الزم  حمایت هــای  مرکــزی 
مالــی  تنگنــای  دوم  بعــد  کــرد:  بیــان  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
کــه دولــت بــه ارگان مختلــف و از  گســترده ای اســت  هــم بدهی هــای 
کشــور دارد؛ بدهــی بیشــتر از 5۰۰ هــزار میلیــارد  جملــه بــه نظــام بانکــی 
گذشــته بــه دولــت بــه ارث رســیده اســت و مجموعــه ایــن  کــه از  تومــان 
کــرده فراهــم  کشــور  مالــی  بازارهــای  در  را  ویــژه ای  شــرایط  عامــل   دو 

 است. 
اســتفاده  و  بیمه هــا  بانک هــا،  فــروش ســهام  بــه بحــث  ادامــه  وی در 
گذشــته  کــه ســال  کــرد  از آن هــا بــرای افزایــش ســرمایه بانک هــا اشــاره 
امســال  و  کردیــم  عمــل  تومــان  میلیــارد   5۰۰ حــد  در  بــاره  ایــن  در 
کنیــم. وی افــزود: اســتفاده  قاعدتــا بایــد در مقیاس هــای باالتــر عمــل 
دارنــد  ارزی  ذخیــره  حســاب  محــل  از  بانک هــا  کــه  مطالباتــی   از 
کــه می توانــد مــورد اســتفاده  منبــع دیگــری بــرای افزایــش ســرمایه اســت 

قــرار بگیــرد.

هرچنــد امضــای تفاهم نامــه ای میــان ســازمان راهــداری و شــرکت بهینه ســازی 
کــه  گذشــته ایــن امیــد را بــه وجــود آورد  مصــرف ســوخت در روزهــای پایانــی ســال 
کنــد، امــا  ســرانجام وضعیــت نــاوگان فرســوده جــاده ای بهبــود نســبی را تجربــه 
کــه در ســال جــاری نیــز  صحبت هــای رییــس ســازمان راهــداری نشــان از آن دارد 
اتفــاق خاصــی در ایــن حــوزه نخواهــد افتــاد. افزایــش جالــب توجه میانگین ســنی 
کــه باعــث شــده درصــد جالــب توجهــی از خودروهــای  کشــور  نــاوگان جــاده ای 
گیرنــد، موجــب شــد برنامه ریــزی  حمــل و نقــل عمومــی در صــف فرســوده ها قــرار 
کار بــه امضــای قــرارداد  بــرای نوســازی بخشــی از ایــن نــاوگان آغــاز شــود و حتــی 
کــه بناســت از  کامیــون فرســوده  نیــز برســد. برنامه ریــزی بــرای نوســازی 65 هــزار 
محــل صرفه جویــی در مصــرف ســوخت تامیــن مالــی شــود و از ســوی وزارت نفــت 
ــه ســال جــاری  ــی اعــام شــده ب ــد، در حال ــط اختصــاص یاب ــه نهادهــای ذی رب ب
کــم بخشــی از آن پیش بینــی شــده  کــه مقدمــات مالــی دســت  نخواهــد رســید 
کــه بــه دریافــت تســهیات بــرای  کــی روی دســت رانندگانــی  اســت. ریختــن آب پا
کــه حتــی  گرفتــه  نوســازی خودروهایشــان امیــد بســته بودنــد، در حالــی صــورت 
کــرات بــرای نوســازی ایــن خودروهــا بیــن ایــران و هیئــت های بیــن المللی نیز  مذا
در جریــان اســت و وزیــر راه شــخصا بــا چنــد هیئــت خارجــی بــرای فاینانــس یــا وارد 

کــره نشســته اســت. کامیون هــای جدیــد بــه ایــران بــه مذا کــردن 

کنتــرل تولیــد شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای  مدیــر 
ســرمایه  میلیــارد دالر  بــه جــذب ۷۷  ســال 2۰2۰،  تــا  پتروشــیمی  پروژه هــای 
کاملــی  نیازمنــد اســت، می گویــد: شــرکت های خارجــی مایلنــد در اجــرای زنجیــره 
صحبت هایــی  این بــاره  در  و  کننــد  ســرمایه گذاری  پتروشــیمی  ح هــای  ط ر از 
انجــام شــده اســت. علی محمــد بســاق زاده بــا اشــاره بــه اینکــه صنایع پتروشــیمی 
کــه مبلــغ پروژه هــای آن از بیــش از ۱۰۰ میلیــون دالر  صنایعــی ســرمایه بر هســتند 
گفــت: تامیــن ایــن حجــم از ســرمایه در تــوان  بــه چندیــن میلیــارد دالر می رســد، 

ــت. ــی نیس ــرکت های داخل ش
یــا  بــه شــکل فاینانــس وام  را چــه  ایــن ســرمایه  کنــون  تا افــزود:   بســاق زاده 
ــد  کرده ایــم و از ایــن بــه بعــد نیــز بای ج تهیــه  ســرمایه گذاری خریــد ســهام از خــار
ــش  ــان اینکــه پی ــا بی ــم. وی ب ــه دســت آوری ــه همیــن شــکل ایــن ســرمایه را ب ب
از تحریم هــا، حــدود ۷ میلیــارد دالر وام خارجــی بــرای اجــرای پــروژه عســلویه 
کــرد: حــدود ۷۰ درصــد از ایــن وام بازپرداخــت شــده و تــا  دریافــت شــده، عنــوان 
کنتــرل تولیــد شــرکت ملــی  کامــل تســویه می شــود. مدیــر  ســال 2۰2۰ نیــز بــه طــور 
صنایــع پتروشــیمی، همچنیــن دربــاره  نیــاز بــه ســرمایه گذاری آینــده پتروشــیمی 
تصریــح کــرد: تــا ســال 2۰2۰، 55 میلیــارد دالر پــروژه تعریــف شــده اســت کــه بــرای 

اجــرای آن هــا بــه ۷۷ میلیــارد دالر ارز بــرای صنعــت پتروشــیمی نیــاز داریــم.

بدهی دولت از مرز ۵00 هزار میلیارد تومان 
گذشت

هنر ایتالیایی در ساخت دوچرخه
ی ایتالیایــی  یــن ایتالیــا توســعه یافتــه و معــرف خوبــی بــرای اســتادکار یکــی اســت کــه در شــهر تور بیچیکلتــو، دوچرخــه ای الکتر
اســت. ایــن دوچرخــه بــه موتــور 250 وات مجهــز اســت کــه امــکان دســتیابی بــه ســرعت 25 کیلومتــر در ســاعت را فراهــم می کنــد و 

می توانــد مســافت 90 کیلومتــر را طــی کنــد.

در قاب تصویر

سبد سرمایه گذاری در شهر اصفهان بسیار متنوع است

خارجی ها برای احداث زنجیره پتروشیمی می آیندنوسازی ناوگان جاده ای باز هم در اغما

کوتاه از اقتصاد

 مصرف ۸۸ درصد 
ذخایر تجدیدپذیر آب

از  درصــد   6۳ اینکــه  اعــام  بــا  نیــرو  وزیــر  معــاون 
کشــور از طریــق منابــع زیرزمینــی تامیــن  آب شــرب 
عنــوان  بــه  آبریــز  حوضــه   ۱۸ گفــت:  می شــود، 
کشــور شناســایی شــد.  بخش هــای ُپرچالــش آبــی 
کنــون 5۴ درصــد  رحیــم میدانــی بــا بیــان اینکــه ا
آب  از  درصــد   ۸۰ و  شــهرها  در  کشــور  شــرب  آب  از 
می شــود  تامیــن  زیرزمینــی  آب هــای  از  روســتاها 
گفــت: بــه طــور میانگیــن 6۳ درصــد از آب شــرب 
می شــود.  تلمیــن  زیرزمینــی  آب هــای  از  کشــور 
اظهارداشــت:  نیــرو  وزارت  آبفــای  و  آب  معــاون 
زیرزمینــی  آب هــای  از  صیانــت  بــه   بی توجهــی 
کشــور اســت و  ظلــم بزرگــی در حــق آینــدگان ایــن 
انجــام  راســتا  ایــن  در  الزم  برنامه ریزی هــای  بایــد 
کارهــای بزرگــی در زمینــه آب قبــل  گفــت:  شــود. وی 
کشــور انجــام شــده؛ بــه  و بعــد از انقــاب در ســطح 
خصــوص در قبــل از انقــاب حرکــت ســریع تر شــد و 
کشــور  امــروز بیشــتر از 99 درصــد جمعیــت شــهری 
ــا بیــان اینکــه  از آب شــرب بهره منــد هســتند. وی ب
گذشــته، تجربــه مــا در زمینــه مطالعــه  در ســالیان 
گفــت: امــروز  ــود،  ــدک ب ــی ان ح هــای آب و اجــرای طر
ج از کشــور را نیــز داریــم  حتــی صــدور خدمــات بــه خــار
ــد  کشــور بای و از نظــر صاحب نظــران و دلســوزان آب 
در  را  گســترده ای  تحــوالت  آینده هــای دور،  بــرای 
داشــته  کشــور  آب  منابــع  مدیریــت  در  نگاهمــان 

باشــیم.

گذاری  بازگشایی پرونده وا
سرخابی ها

گفــت: رییــس جمهــور عاقه منــد  معــاون وزیــر اقتصــاد 
وزیــران  هیئــت  در  امــا  بــود،  ســرخابی ها  گــذاری  وا بــه 
بــا  کــه  ترســاندند  را  آن هــا  نبــود؛  مــراد  وفــق  بــر  اوضــاع 
و  سیاســی  اســتفاده  گران  تماشــا ظرفیــت  از  گــذاری،  وا
پوری حســینی  عبــداهلل  میرعلی اشــرف  شــود.  ابــزاری 
وظیفــه  خصوصی ســازی  ســازمان  اینکــه  بیــان  بــا 
از  قیمــت  مصوبــه  اخــذ  قیمت گــذاری،  آماده ســازی 
در  چنانچــه  افــزود:  دارد،  را  گهــی  آ و  گــذاری  وا هیئــت 
کوتاهــی شــده باشــد، نمــره قبولــی  ایــن انجــام وظیفــه 
درســت  را  خــود  وظایــف  ســازمان  گــر  ا امــا  نمی گیریــم؛ 
ــه دالیلــی تقاضــا وجــود نداشــته اســت،  انجــام داده و بناب
گذاشــت.  ناموفــق شــدن را نبایــد بــه پــای ایــن ســازمان 
گفــت:  پارســال دو مــورد روشــن از  معــاون وزیــر اقتصــاد 
رســانه ای  کــه  بــود  خصوصی ســازی  برابــر  در  مقاومــت 
شــد؛ البتــه غیررســانه ای هــم زیــاد داریــم، امــا آن دو شــامل 
گــذاری المهــدی هرمــزگان  خ آبی ها و وا گذاری هــای ســر وا
بــود. پوری حســینی افــزود: قطعــا شــخص رییــس جمهــور 
بــه  امــا وقتــی  بــا اصــل ۴۴ موافقنــد،  و هیئــت وزیــران 
وزارتخانــه  یــک  از  مجموعــه ای  زیــر  از  مــوردی  ســراغ 
می رویــم، بنــا بــه دالیلــی شــخص وزیــر یــا معاونــان یــا 
زیــر مجموعــه آن هــا مقاومــت می کننــد؛ البتــه آن هــا هــم 
هســتند  خصوصی ســازی  مخالــف  کــه  نمی کننــد   اعــام 
خصوصی ســازی  مانــع  حرفــه ای  رفتارهــای  بــا  امــا 
ــه ضــرورت  می شــوند. رییــس ســازمان خصوصی ســازی ب
گفــت: بایــد  کــرد و  حمایــت ویــژه از خصوصی ســازی اشــاره 
همــه دســتگاه های نظارتــی، در امــر خصوصی ســازی فــرد 
کننــد و آن را در عمــل آزاد بگذارنــد تــا  یــا هیئتــی را تعییــن 

کار خــود را انجــام دهــد. بــدون دغدغــه 

کشور کاهش صادرات چمدانی 
نســبت   ۱۳9۴ ســال  در  می دهــد  نشــان  آمارهــا 
کشــور  چمدانــی  تجــارت  ارزش   ،۱۳9۳ ســال  بــه 
اســت.  یافتــه  کاهــش  دالر  میلیــون   ۸ حــدود  در 
کشــور  گمــرکات  گذشــته بعضــی  همچنیــن در ســال 
کاهــش  نیــز از قبیــل نــوردوز پیله ســوار و آســتارا بــا 
چشــمگیر حجــم و ارزش تجــارت چمدانــی نســبت 
بوده انــد.  روبــه رو   ،)۱۳9۳( خــود  قبــل  ســال  بــه 

بــر اســاس اطاعــات منتشــر شــده از ســوی ســامانه 
گمــرک ایــران، در ســال ۱۳9۴ معــادل ۷۱ میلیــون 
کاال از طریــق تجــارت چمدانــی از  و ۷۰۴ هــزار دالر 
گمرکات ایران به کشــورهای CIS ارســال شــده اســت 
کاالهــای  کل  کــه ایــن رقــم تنهــا 2 درصــد از ارزش 
همچنیــن  می دهــد.  تشــکیل  را  ایــران  صادراتــی 
بــه  کشــور  چمدانــی  صــادرات   ،۱۳9۳ ســال  در 
کشــورهای CIS معــادل ۷9 میلیــون و 92۱ هــزار دالر 
بــوده اســت و بــه ایــن ترتیــب در ســال جــاری ۱۰.2۸ 
یافتــه  کاهــش  ایــران  از صــادرات چمدانــی   درصــد 
 2۳ گذشــته  ســال  در  گمــرک،  آمــار  بــر  بنــا  اســت. 
کشــور از  میلیــون و 9۱۰ هــزار دالر از تجــارت چمدانــی 
طریــق مــرز لطف آبــاد انجــام شــده و بــه ایــن ترتیــب 
کشــور  گمــرک  کــه پــر رفــت و آمدتریــن  گمــرک  ایــن 
محســوب می شــود، محــل تجــارت ۳۳.۳5 درصــد 

کل تجــارت چمدانــی ایــران بــوده اســت. از 

حتما بخوانید!
3نوسازی ناوگان جاده ای باز هم در اغما دوشنبـــــه  6 اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 138 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

گهی تجدید مزایده  آ

حمید شهبازی، شهردار هرند

اسالمی شورای 94/9/28 مورخ 425 شماره مصوبه به استناد با هرند شهرداری

ارشاد 4 فاز در واقع مسکونی ک پال قطعه 4 فروش به نسبت دارد نظر در هرند شهر

لذامتقاضیانمحترممیتوانندجهتدریافت نماید. اقدام مزایدهعمومی ازطریق

کسباطالعاتبیشتردرتاریخ95/2/26بهشهرداریمراجعهیاباتلفن اسنادمزایدهو

46402366-031تماسحاصلنمایند.
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 نصب 29 دوربین 
در محورهای مواصالتی یزد

کل حمــل و نقــل و پایانه هــای اســتان یــزد بــا اشــاره بــه  مدیــر 
تــردد روزانــه بالــغ بــر 180 هزار خــودرو در محورهای مواصالتی 
کنــون 24 دســتگاه دوربیــن نظــارت  ایــن اســتان، از نصــب تا
کنتــرل ســرعت  تصویــری و 5 دســتگاه دوربیــن پیشــرفته 
ضمــن  بشــیری«  »محمدرضــا  داد.  خبــر  محورهــا  ایــن  در 
کنتــرل  منظــور  بــه  همچنیــن  افــزود:  مطلــب  ایــن  بیــان 
رفتــار ترافیکــی و بــرآورد میــزان تــردد، تعــداد 63 دســتگاه 
ترافیک شــمار الکترونیکــی نیــز در ســطح محورهــای اســتان 
ــغ  ــه بال ــردد روزان ــت. وی ت ــات اس ــع آوری اطالع ــال جم در ح
بــر 180 هــزار دســتگاه خــودرو در محورهــای مواصالتی اســتان 
را از شــاخص های مثبــت حمــل و نقلــی اســتان برشــمرد و 
گفــت: اســتان در بخــش حمــل و نقــل جــاده ای، علی رغــم 
در  قرارگیــری  لحــاظ  بــه  ریلــی  شــبکه  مناســب  گســتردگی 
کریــدور شــمال جنــوب و شــرق و  کنــار محورهــای ترانزیتــی و 
غــرب، از موقعیــت خاصــی برخــوردار اســت. بشــیری در ادامــه 
اطالعــات  اتوماتیــک  )برداشــت   RMG ســامانه  تکمیــل  از 
کــن  مســیر( بــا هــدف تکمیــل اطالعــات جغرافیایــی راه هــا، اما
و تاسیســات در اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن ســامانه در اداره 
کل حمــل و نقــل اســتان بــه صــورت مســتمر در حــال برداشــت 

ــد اســت. اطالعــات جدی

 بانوان کرمانی بیشترین سهم را 
از اشتغال صنعت گردشگری دارند

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
کرمانــی بیشــترین ســهم  کرمــان گفــت: در حــال حاضــر بانــوان 
گردشــگری اســتان را بــه خــود اختصــاص  از اشــتغال صنعــت 
داده انــد. »محمــود وفایــی« در نشســت مشــترک رییــس اداره 
کارآفرینــی معاونــت ســرمایه گذاری ســازمان میــراث  اشــتغال و 
گفــت:  کرمــان  ــوان ســرمایه گذار اســتان  کشــور و بان فرهنگــی 
گردشــگری ایــران  بعــد از موضــوع توافــق هســته ای فضــای 
کشــورمان و بــه دنبالــش  گردشــگران زیــادی بــه  تلطیــف و 
گردشــگران  کــه حضــور زیــاد  کرده انــد  کرمــان ســفر  اســتان 

خارجــی در نــوروز دلیلــی بــر ایــن ادعاســت. 
وی افزود: خوشــبختانه همه کســانی که در حوزه گردشــگری 
صنعــت  ایــن  تعالــی  و  توســعه  بــه  کرده انــد  ســرمایه گذاری 
توجــه دارنــد؛ بــه طــوری که هرســاله بــه تعداد زیرســاخت های 
گردشــگری توســط بخــش خصوصــی افــزوده می شــود. وفایــی 
گردشــگری  کمیــت بــه مســئله  بــا اشــاره بــه اینکــه نــگاه حا
بســیار مثبــت اســت، افــزود: توریســت یکــی از پردرآمدتریــن 
رونــق  ســبب  می توانــد  و  اســت  کشــور  یــک  در  ارزآوری هــا 
کار شــود؛ بنابرایــن امیدواریــم بعــد از موضــوع برجــام،  کســب و 
تســهیالت بیشــتری از ســوی بخــش خصوصــی و بــا حمایــت 

گردشــگران فراهــم شــود. ــرای  بخــش دولتــی ب

اخبار کوتاه 

مدیرسابقانجمنجهانینمایشگاهها:

هنگامفعالیتاقتصادیایران
فرارسیدهاست

نمایشــگاهی  ح  مطــر شــرکت های  از  یکــی  مدیــر 
جهــان در فرانســه، در دیــدار بــا رییــس اتــاق بازرگانــی 
ــه عنــوان  ــد ب گفــت: نمایشــگاه ها می توانن اصفهــان 
و  ایــران  میــان  قــوی  ارتباطــی  پل هــای  از  یکــی 
گــزارش واحــد رســانه شــرکت  کننــد. بــه  فرانســه عمــل 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان، رینــاد 
کــه بــه دعــوت شــرکت نمایشــگاه اصفهــان  حامیــد 
کــرده اســت، اظهــار داشــت: مــا  بــه ایــن شــهر ســفر 
هــدف  کشــورهای  در  خــود  تجــاری  شــرکای  بــه 
کــه  کنــون  ا معتقدیــم  و  می دهیــم  اهمیــت  بســیار 
گذاشــته اســت  کشــور ایــران تحریم هــا را پشــت ســر 
ــت.  ــیده اس ــران فرارس ــادی ای ــت اقتص ــگام فعالی هن
وی بــا بیــان اینکــه ایــن نخســتین ســفر او بــه ایــران 
گفــت: شــرکت comexposium، برگزارکننــده  اســت، 
زمینه هــای  در  نمایشــگاه  عنــوان   170 از  بیــش 
مختلــف همچــون فنــاوری، زیبایــی، بســته بندی 
صنایــع غذایــی، مــد و فشــن، صنعــت ســاختمانی 
اوقــات فراغــت، جهانگــردی، حمــل و نقــل، ایمنــی 
کشــور جهــان اســت و ایــن شــرکت  و امنیــت در 26 
بــه  جهــان  نمایشــگاهی  معتبــر  شــرکت   4 از  یکــی 
شــمار می آیــد. رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع معــادن 
کشــاورزی اصفهــان نیــز در ایــن دیــدار بــه ســابقه  و 
اشــاره  فرانســه  و  ایــران  میــان  اقتصــادی  دیرینــه 
گرچــه متاســفانه در ســال های اخیــر  کــرد و افــزود: ا
کــرد  ایجــاد  را  مشــکالت  برخــی  سیاســی،   مســایل 
امــا بــا اتفاقــات اخیــر و اجرایــی شــدن برجــام، امنیــت 
اقتصــادی و سیاســی ایــران بــار دیگــر آشــکار شــد و 
کشــور  ــوان روابــط دو  کــه می ت مــا امــروز خوشــحالیم 
عبدالوهــاب  داد.  ادامــه  عمیق تــر  الیه هایــی  در  را 
کیــد بــر اینکــه نمایشــگاه، یک اصل  ســهل آبادی بــا تا
مهــم در ایــن روابــط اقتصــادی بــه شــمار می آیــد، 
ویــژه ای  اهمیــت  کشــورها  همــه  داشــت:  اظهــار 
کــه  بــرای ارتباطــات نمایشــگاهی قایــل هســتند؛ چرا
تجــارت  عرضــه  محــل  تنهــا  نمایشــگاه  می داننــد 
نیــز  را  فرهنگــی  روابــط  بلکــه  نیســت،  و محصــول 
ــوان  ــا حضــور در نمایشــگاه می ت ــد و ب تحکیــم می کن
در حــوزه بین الملــل دوســتی های اقتصــادی ایجــاد 
ــرد:  ک ــح  ــان تصری ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات ــرد. ریی ک
مــا  و  اســت  مهــم  و  زیبــا  امــن،  شــهری  اصفهــان، 
اصفهــان  بین المللــی  نمایشــگاه  مرکــز  امیدواریــم 
ــزرگ اصفهــان، هــر چــه  در قالــب پــروژه نمایشــگاه ب
زودتــر بــه بهره بــرداری برســد تــا فضــای بهتــری بــرای 

ایــن اتفاقــات ایجــاد شــود.

نمایشگاه بین المللی

شــهر  اســالمی  شــورای  جلســه   ، وطــن  کیمیــای  بگــزارش 
اصفهــان بــا حضــور 20 نفــر از اعضــا برگــزار شــد و جزینــی، عضــو 
غایــب ایــن جلســه بــود. در ایــن جلســه، رییــس شــورای اســالمی 
شــهر اصفهــان بــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری تذکــر 
بــه هفتــه نکوداشــت  تابلوهــای مربــوط  اینکــه در  بــرای  داد 
اصفهــان، واژگان فارســی رعایــت نشــده اســت و از عبارت هایــی 
همچــون مســابقه پــازل خانوادگــی بــه جــای مســابقه جورچیــن 
خانوادگــی اســتفاده شــده اســت. اصغــر آذربایجانــی، مهــدی 
ــدا واشــیانی پور و رســول  ــی، ن ــا نصــر اصفهان باقربیگــی، علیرض
کــدام بــه مــدت ســه دقیقــه تذکــرات خــود را  جان نثــاری هــر 
کــه بــه  کردنــد. اســتاندار اصفهــان  در بخــش دوم جلســه بیــان 
مــدت دو ســاعت میهمــان اعضــای شــورای اســالمی شــهر بــود، 
بــه دغدغه هــای خــود در مســایل مختلــف همچــون افزایــش 

جمعیــت شــهر اصفهــان پرداخــت.
شــهری  مدیریــت  تغییــر  از  بعــد  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
کم نظیــری  اصفهــان وفــاق، همدلــی، هم افزایــی و هماهنگــی 
کــه اصفهــان بــه شــدت نیازمنــد  در مدیریــت شــهری ایجــاد شــد 
آن بــود. رســول زرگرپــور در جلســه علنــی شــورای اســالمی شــهر 
ادامــه داشــته  ایــن شــرایط  امیدواریــم  کــرد:  اصفهــان اظهــار 
کــه توســعه و پیشــرفت و حــل مشــکالت شــهر جــز  باشــد؛ چــرا 

ــی  در ایــن بســتر میســر نخواهــد شــد. وی افــزود: رویکــرد تعامل
شــورای اســالمی شــهر و شــهرداری، فرصــت مغتنمــی را بــرای 
ــازمان ها  ــاختار س ــالح س ــه اص ــم از جمل ــای مه ــاد فعالیت ه ایج
کــرده اســت. اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه  و شــرکت ها ایجــاد 
کــرد: یکــی از دغدغه هایــی  مشــکالت مدیریــت شــهری تصریــح 
ابعــاد مختلــف  از  را  اســتان  کــه مدیریــت شــهری و مدیریــت 
ح  مــورد توجــه قــرار داده، جمعیــت شــهر اصفهــان اســت و در طــر
خ رشــد جمعیــت بــرای اصفهــان یــک و چهــار دهــم  تفصیلــی نــر
کــه  کــرد: شــهری  پیش بینــی شــده اســت. زرگرپــور خاطرنشــان 
همــه  تاسیســات و امکانــات آن بــرای یــک میلیــون و 200 هــزار 
گرفتــه شــده اســت، امــروز حــدود 2 میلیــون نفــر  نفــر در نظــر 
جمعیــت دارد و هرچــه پیــش می رویــم، خیابان هــا، فضاهــای 
شــهری و تفریحــی و مســایل خدماتــی از حــد اســتاندارد خــود 
افزایــش  از  نیمــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  فاصلــه می گیــرد. وی 
کــرد: مدیــران  جمعیــت را مهاجــران تشــکیل می دهنــد، اظهــار 
می توانســتند بــا برنامه ریــزی دقیــق، افزایــش جمعیــت را بــه 
ح  شــهرهای مجــاور انتقــال دهنــد و در حــال حاضــر بایــد طــر

گیــرد. ــرار  ــه صــورت جــدی مــورد توجــه ق ــی ب تفصیل
   افزایش جمعیت شهر اصفهان

شــهر  داخــل  کارخانــه   8 اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  اســتاندار 

کارخانــه ریســباف بــه مجموعــه  اصفهــان می توانســت هماننــد 
کــز  کــز بــه مرا فرهنگــی تبدیــل شــوند، افــزود: متاســفانه ایــن مرا
تجــاری و مســکونی تبدیــل شــده اند و بایــد جلــوی ایــن رونــد بــا 

گرفتــه شــود.  ســختگیری تمــام 
کیــد بــر اینکــه بایــد جلــوی افزایــش جمعیــت شــهر  وی بــا تا
گرفتــه شــود، افــزود: بــرای دردهایــی نســخه پیچیــده  اصفهــان 
کرده انــد و بایــد شــهردار  کــه مدیــران آن هــا را ایجــاد  می شــود 
ــه ایــن نکتــه حســاس توجــه داشــته  و اعضــای شــورای شــهر ب

ــند.  باش
کار بــردن عناویــن مختلــف بــرای شــهر  زرگرپــور بــا انتقــاد از بــه 
گفــت: یــک شــهر می توانــد شــاخصه های مختلفــی  اصفهــان 
داشــته باشــد؛ ولــی چــرا تــا بــه امــروز دربــاره شــاخصه های اصلــی 
از زمینه هــای  کــه همانــا شــهر اســالمی و برخــوردار  اصفهــان 
وی  اســت.  نشــده  صحبــت  اســت،  طیبــه  حیــات  گســترش 
کــه شــهرداری و شــورای شــهر  افــزود: یکــی از اقدامــات اساســی 
کــردن ابعــاد مختلــف  بایــد مــورد توجــه قــرار دهنــد، مشــخص 

ــرای دیگــر شــهرها باشــد. ــا الگویــی ب حیــات طیبــه اســت ت
  زاینده رود

حوضــه  خصــوص  در  آب  عالــی  شــورای  مصوبــات  بــه  وی 
ــس  ــاون اول ریی ــور مع ــا حض ــر ب ــه  اخی ــده رود در جلس ــز زاین آبری

آب عالــی  شــواری  جلســه   در  گفــت:   و  کــرد  اشــاره   جمهــور 
ح  اســتانی دربــاره طــر و  ملــی   ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های 
۹ مــاده ای احیــای حوضــه  آبریــز زاینــده رود بررســی شــد و دولــت 
اســت.  داده  قــرار  خــود  کار  دســتور  در  را  کار  ایــن  اولویــت  بــا 
ــای  ــده نگرانی ه ــه، عم ــن جلس ــزود: در ای ــان اف ــتاندار اصفه اس
ح برطــرف  مدیریــت اســتان در خصــوص عــدم اجــرای کامــل طــر
کشــور در  شــد. اســتاندار اصفهــان در پایــان اظهــار داشــت: وزیــر 
کــرد و خواســتار تدویــن  گذشــته، بخشــنامه ای ارســال  ســال 
ســاختار جدیــد شــهرداری ها شــد؛ ولــی ســاختار خواســته شــده 
هنــوز ارســال نشــده اســت و بایــد هرچــه ســریع تر تدویــن و ارســال 

شــود.

استانداراصفهاندرجلسهعلنیشورایشهر:

وفاق و همدلی در مدیریت شهری اصفهان ایجاد شده است

گفــت: بزرگراه هــای  مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
اســتان اصفهــان بــر اســاس مجــوز وزارت راه و شهرســازی بــه 

آزادراه تبدیــل می شــود. 
حجــت اهلل غالمــی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــر اســاس قانــون 

و  راه  وزارت  بــه  گذشــته  ســال  دی  مصــوب 
شهرســازی مجــوز داده شــد تــا بتوانــد عملیــات 
را  بزرگراه هــا  کلیــه  در  کیفــی  ارتقــای  و  ایمنــی 
کمــک بخــش  بــا تبدیــل شــدن بــه آزادراه و بــا 
خصوصــی افزایــش دهــد. وی اســتان اصفهــان 
گفــت:  را پیش قــدم در ایــن برنامــه دانســت و 
از جملــه محورهــای مســتعد تبدیــل شــدن بــه 

آزادراه، محــور دلیجــان -میمــه - اصفهــان، اصفهــان - شــیراز 
اصفهــان - ناییــن و اصفهــان - شــهرکرد اســت. 

تقاطع هــای  احــداث  بــا  محورهــا  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
غیرهمســطح و اســتفاده از حفاظ هــای بُتنــی و افزایــش ایمنــی 
آزاد راه تبدیــل می شــود.  بــه  تــردد و اســتانداردهای مدنظــر 

کل راه و شهرســازی اصفهــان، محاســن تبدیــل شــدن  مدیــر 
بزرگــراه بــه آزادراه را افزایــش ضریــب ایمنــی در تــردد وســایل 
دولتــی  اعتبــارات  ســرجمع  از  محورهــا  ایــن  حــذف  و  نقلیــه 
دانســت و گفــت: بــا مشــارکت بخــش خصوصــی، بخــش عمــده 
اســتانی  و  ملــی  دولتــی،  اعتبــارات  ســرجمع 
را  اعتبــارات  ایــن  می تــوان  و  می شــود  حــذف 
بــه ســایر راه هــای اصلــی، شــریانی و روســتایی 

داد.  اختصــاص 
کیلومتــر  غالمــی افــزود: بــا هــدف تبدیــل 600 
کل  اداره  ایــن  اســتان،  در  آزادراه  بــه  بزرگــراه 
کــه  آمادگــی دارد تــا بــا فراخــوان شــرکت هایی 
کنــد.  گــذاری در ایــن زمینــه را دارنــد، ثبــت نــام  تــوان ســرمایه 
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان، ایــن اقدام هــا را بــه 
کیفــی جاده هــا، تامیــن ایمنــی بیشــتر در ســفرها  منظــور ارتقــای 
کاهــش آمــار تصادفــات و رســیدن بــه ســطح اســتانداردهای 

بیــن المللــی نــام بــرد.

و  ریزگردهــا  »اصفهــان،  همایــش  وطــن: کیمیــای
آالینده هــا« بــا 11 محــور پژوهشــی، پنجــم اردیبهشــت 
شــد.  برگــزار  اصفهــان  معلمــان  تحقیقــات  مرکــز  در 
آمــوزش  مدیریــت  همــت  بــه  کــه  همایــش  ایــن  در 

همــکاری  بــا  یــک  ناحیــه  پــرورش  و 
خانــه  صــادق)ع(،  امــام  فرهنگــی  بنیــاد 
کمیســیون  ســالمت فرهنگســرای موعــود، 
اتــاق  زیســت  محیــط  و  آب  کشــاورزی، 
پروفســور  شــد،  برگــزار  اصفهــان  بازرگانــی 
گفــت:  کویرشناســی ایــران  کردوانــی، پــدر 
کــود  ســال ها زمین هــای شــرق اصفهــان بــا 

کشــت آبیــاری می شــده اســت؛ قطعــا  ازت و فســفر بــرای 
ک بلنــد می شــود  کــه از ایــن خــا کــی  گــرد و خا کنــون  ا
گــر  ا اینکــه  بیــان  بــا  فســفر دارد و سرطان زاســت. وی 
وزارت نیــرو بــه ۹0 درصــد چاه هــای رفســنجان بــدون 
از آب هــای زیرزمینــی ادامــه بهره بــرداری  بــه   نظــارت 

نابــود می شــود رفســنجان  پســته  باغــات   مجــوز دهــد 
ح هــای تخیلــی ارایــه  کشــور، طر افــزود: برخــی در ایــن 
ح  می کننــد؛ ماننــد پمپــاژ آب از خلیــج فــارس؛ ایــن طــر
یــک بــار پیــش از انقــالب ارایــه شــد، ولــی توســط اســاتید 
انقــالب  از  محیــط زیســتی رد شــد. پــس 
نیــز در دولت هــای متعــدد بحــث اتصــال 
ح شــد  بــه مازنــدران مطــر فــارس  خلیــج 
کــه بــاز هــم بــا دالیــل علمــی آن هــا را رد 
کارشــناس زیســت محیطی  ایــن  کردیــم. 
گفــت:  کــرد و  بــه بحــث ریزگردهــا اشــاره 
هــزارم  دو  از  کمتــر  قطــری  ریزگردهــا، 
ــی هســتند و  ــی و مــاده آل کان ع  ــو ــد و از دو ن ــر دارن میلیمت
از 10 ســال پیــش از غــرب بغــداد، مصــر، صحــرای آفریقــا 
از آن خــود  بعــد  و  آمدنــد  کشــور  بــه  اردن و عربســتان 
کانــون ریزگردهــا شــد و امــروز اصفهــان خــود  کشــور مــا نیــز 

کشــور محســوب می شــود. کانــون ریزگــرد  یــک 

کرد: ح  کردوانی مطر پروفسور 
کشور است کانون های ریزگرد  اصفهان یکی از 

کل راه و شهرسازی استان اصفهان: مدیر 
بزرگراه های استان اصفهان، آزادراه می شوند 

حتما بخوانید!
بانوان کرمانی بیشترین سهم را در ... دوشنبـــــه  6  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 138 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی احضار متهم آ
زنــد ...  بــه اتهــام خیانــت در امانــت از طــرف  نظــر بــه اینکــه آقــای ابراهیــم یبلویــی فر
ونــده کالســه 95105/ج 102 تحــت تعقیــب اســت و وقــت رســیدگی  ایــن شــعبه در پر
یــخ 95/03/08 ســاعت 08:30 تعییــن گردیــده و بــا توجــه بــه اینکــه ابــالغ  آن بــرای تار
دن محــل اقامــت مشــارالیه ممکــن نمــی باشــد  یــه  بــه وی بواســطه مجهــول بــو احضار
بدینوســیله در اجــرای مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــرده 
ــر  د حاض ــو ــاع از خ ــت دف ــوار جه ــی برخ ــعبه 102 جزای ــوق در ش ــخ ف ی ــا در تار ــالغ ت اب

گــردد در صــورت عــدم حضــور اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/161/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
95 /02 /04

گهی حصر وراثت آ
آقــای نــادر غفــوری دارای شناســنامه شــماره 44738  بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 50/95 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
در   83 بشناســنامه  غفــوری  رضــا  وان  شــادر کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و  ده  نمــو
حیــن  ورثــه  گفتــه  زندگــی  د  و بــدر د  خــو دائمــی  اقامتــگاه   1394/11/22 یــخ  تار
ــاس   ــد عب زن ــتجردی فر ــوری دس ــوک غف ــت به:1-مل ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
نــادر ش.ش 44738   ) ش.ش 2 )همســر متوفــی(  )2(مهــدی ش.ش 6212   )3 
د ش.ش 328  )5( منصــوره ش.ش 44739 )6( محبوبــه ش.ش 7544  )4( داو
یفات مقدماتــی  زنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــر زنــد رضــا  )فر همگــی غفــوری فر
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
یــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم  متوفــی نــزد او باشــد از تار

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/156/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
95 /02 /04

گهی احضار متهم آ
نظــر بــه اینکــه آقــای احســان الــه جمالــی  بــه اتهــام خیانــت در امانــت یــک فقــره چــک 
یــق ایــن دادســرا  بالمحــل بــه شــماره 165270 بانــک صــادرات شــعبه گندمــان  از طر
ــت  ــل اقام دن مح ــو ــوم نب ــطه معل ــه واس ــه ب ی ــالغ  احضار ــتند  و اب ــب هس ــت تعقی تح
نامبــردگان ممکــن نگردیــده بدینوســیله در اجــرای مــاده 175 قانــون آئیــن دادرســی 
یــخ انتشــار آگهــی در شــعبه  کیفــری مراتببــه نامبــردگان ابــالغ تــا ظــرف یــک مــاه از تار
ــخگویی  ــت پاس ــوار جه ــتان برخ ــالب شهرس ــی و انق ــرای عموم ــی دادس پرس اول باز
یــخ  بــه اتهــام خویــش حاضــر شــوند در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تار

انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد.
پرسی دادسرای عمومی و انقالب برخوار شعبه اول باز

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/162/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
95 /02 /04

گهی حصر وراثت آ
آقــای محمــد ابــن علــی  دســتجردی دارای شناســنامه شــماره 5100014687  بــه 
شــرح دادخواســت بــه کالســه 52/95 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت 
وان امــر الــه ابــن علــی  ده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادر گواهــی حصــر وراثــت نمــو
د  و د بــدر یــخ 1394/11/26 اقامتــگاه دائمــی خــو دســتجردی بشناســنامه 158 در تار
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:1-طاهــره ابــن علــی 

زنــد مرتضــی  ش.ش 85 )همســر متوفــی(  )2(محمــد ش.ش 5100014687   )3 (  فر
یــم ش.ش 6374  همگــی  عبدالرســول ش.ش 506 )4( ملیحــه ش.ش 6815  )5( مر
یفات  ــا انجــام تشــر زنــدان متوفــی( اینــک ب ــه  )فر ــد امرال زن ابــن علــی دســتجردی فر
مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا 
یــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه  وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تار

ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. دادگاه تقدی
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/158/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
95 /02 /04

گهی حصر وراثت آ
وقــی دارای شناســنامه شــماره 37  بــه شــرح دادخواســت  ز آقــای جعفــر عنایتــی خر
حصــر  گواهــی  درخواســت  دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   54/95 کالســه  بــه 
وقــی  ز وان خانــم علــی محمــدی خر ده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادر وراثــت نمــو
د زندگــی  و بــدر د  اقامتــگاه دائمــی خــو یــخ 1394/12/29  تار بشناســنامه 193 در 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:1-جعفــر ش.ش 37  )2(
ینــت ش.ش 68   )3 ( معصومــه ش.ش 67 )4( فاطمــه ش.ش 48  )5( طاهــره  ز
اینــک  متوفــی(  زنــدان  )فر علــی   زنــد  فر وقــی  ز خر عنایتــی  همگــی    4274 ش.ش 
یفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس  بــا انجــام تشــر
یــخ نشــر نخســتین آگهــی  اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تار

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/155/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
95 /02 /04

گهی حصر وراثت آ
وقــی دارای شناســنامه شــماره 104  بــه شــرح دادخواســت  ز آقــای رســول اورنگــی خر
بــه کالســه 53/95 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
وقــی بشناســنامه  ز وان فاطمــه هــادی خر ده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادر نمــو
د زندگــی گفتــه ورثــه حیــن  و د بــدر یــخ 1381/09/18 اقامتــگاه دائمــی خــو 56 در تار
زنــد علــی ش.ش  وقــی فر ز الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:1-حســن اورنگــی خر
احمــد   )4(  104 ش.ش  رســول   )  3(    4578 ش.ش  )2(لیــال  متوفــی(   )همســر   11
زنــدان  زنــد حســن  )فر وقــی فر ز ش.ش 10  )5( عبــاس ش.ش 125  همگــی اورنگــی خر
یفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد  متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــر
یــخ نشــر  تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تار
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نخس

شــد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/157/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
95 /02 /04

اخطار اجرایی
ــت  خانــم  ــد اصغــر بــا وکال زن ــاربانی دلیگانــی فر ــوم لــه: جعفــر س مشــخصات محک
وی دادگســتری دفتــر وکالــت محکــوم  وبــر حاجــر احمــدی بــه نشــانی دولــت آبــاد ر

زنــد اکبــر بــه نشــانی مجهــول المــکان علیــه: مهــدی داوری فر
یــخ 94/08/30 حــوزه 101 شــورای  محکــوم بــه : بــه موجــب رأی  شــماره 317 بــه تار
حــل اختــالف برخــوار محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه :پرداخــت  مبلــغ چهــل میلیــون 

یــال بعنــوان اصــل خواســته موضــوع ســه فقــره  یــال 40700000 ر و هفتصــد هــزار ر
یــال مــورخ 92/04/17  بــه شــماره هــای 20000000/481716 ر چــک بانــک مســکن 
مــورخ  یــال  ر  13500000/481718 و   92/06/30 مــورخ  یــال  ر  13500000/481717 و 
ــه  ــر تادی ــز خســارت تاخی ــه دادرســی و نی ین ــال بابــت هز ی ــغ 150000 ر 92/07/20 و مبل
ــاس  ــر اس ــورم ب ــای نــرخ ت ــر مبن ــم ب ــرای حک ــخ اج ی ــا تار ــا ت ــک ه ــدور چ ــخ ص ی از تار
محاســبه  احــکام  اجــرای  توســط  کــه  مرکــزی  بانــک  ســوی  از  اعالمــی  شــاخص 

ــه. خواهــد شــد در حــق محــوم ل
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد 
وز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی  محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده ر
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد  محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــو
ــه قســمت  د راب ــی خــو ــور صــورت جامــع دارائ ــد ظــرف مهلــت مزب ــد بای ــه ندان اجرائی

یحــا اعــالم کنــد.   ــی نــدارد صر اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مال
دفتر شعبه 101 مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/167/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
95 /02 /05

اخطار اجرایی
آبــاد  بــه نشــانی دولــت  زنــد عباســعلی  لــه: احمــد داوری فر مشــخصات محکــوم 
د غالمــی  برخــوار خ آیــت ا... محقــق نبــش کوچــه در افشــان محکــوم علیــه: محمــو

زنــد غالمحســین بــه نشــانی مجهــول المــکان فر
یــخ 94/10/29 حــوزه 101 شــورای  محکــوم بــه : بــه موجــب رأی  شــماره 362 بــه تار
حــل اختــالف برخــوار محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه :پرداخــت  مبلــغ 50000000 
یــال( بعنــوان اصــل خواســته موضــوع دوفقــره چــک بانــک  یــال )پنجــاه میلیــون ر ر
بــه شــماره هــای  94/03/20/13023079 و 64/05/10/13023080 هــر فقــره 25000000 
ینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر  یــال بابــت هز یتــل و مبلــغ 150000 ر ر
یــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس  یــخ صــدور چکهــا تــا تار تادیــه از تار
محاســبه  احــکام  اجــرای  توســط  کــه  مرکــزی  بانــک  ســوی  از  اعالمــی  شــاخص 

ــه. خواهــد شــد در حــق محکــوم ل
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد 
وز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی  محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده ر
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد  محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــو
ــه قســمت  د راب ــی خــو ــور صــورت جامــع دارائ ــد ظــرف مهلــت مزب ــد بای ــه ندان اجرائی

یحــا اعــالم کنــد.   ــی نــدارد صر اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مال
دفتر شعبه 101 مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/172/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
95 /02 /05

گهی ابالغ آ
ونــده:9409980350301262  پر شــماره  ابالغیــه:9510100350300544  شــماره 
یــخ تنظیــم:1395/01/29 خواهــان / شــاکی  تار بایگانــی شــعبه :941430  شــماره 
مالئــی  غالمحســین  نمایندگــی  بــا  اصفهــان  حســنات  اعتبــار  تعاونــی  شــرکت 
طرفیــت  بــه  دادخواســتی  مدنــی  موســوی  علینقــی  و  ترابــی  حســنعلی  و  یرانــی  از
دی بــه خواســته مطالبــه خســارت دادرســی و مطالبــه  خوانــده / متهــم عبــاس محمــو
خســارت تاخیــر تادیــه و مطالبــه وجــه چــک تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
عمومــی  دادگاه   3 شــعبه  بــه  رســیدگی  جهــت  کــه  ده  نمــو اصفهــان  شهرســتان 

ــاغ بــاال خ شــهید نیکبخــت  حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهارب
ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان طبقــه 3 اتــاق شــماره 305 ارجــاع و بــه 
کالســه 9409980350301262ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1395/03/09 و 
دن خوانــده / عبــاس  ســاعت 10:00 تعییــن شــده اســت . بــه علــت مجهــول المــکان بــو
دی و در خواســت خواهــان / شــاکی و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن  محمــو
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــا خوانــده / متهــم پــس از  د ت نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــو
نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
ر فــوق جهــت  در وقــت مقــر یافــت و د نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را در خــو
رســیدگی حاضــر گــردد. شــماره : 2123/ م الــف منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 3 

دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان – مصطفــی شــبانی
گهی ابالغ آ

ونــده:9409980350301059 شــماره  شــماره ابالغیــه:9510100350300546 شــماره پر
محمــد  شــاکی   / خواهــان  تنظیــم:1395/01/29  یــخ  تار  941196: شــعبه  بایگانــی 
ــی  ــی گورت ــن بدیع ــم محس ــده / مته ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــی پوردادخواس یخ ــر مر باق
بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک و مطالبــه خســارت دادرســی و مطالبــه خســارت 
ده  ــتان اصفهــان نمــو ــتان شهرس تاخیــر تادیــه تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرس
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع 
در اصفهــان خ چهاربــاغ بــاال خ شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
ــت  ــه 9409980350301059ثب ــه کالس ــاع و ب ــماره 305 ارج ــاق ش ــه 3 ات ــان طبق اصفه
گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1395/03/18 و ســاعت 10:30 تعییــن شــده اســت 
دن خوانــده / محســن بدیعــی گورتــی و در خواســت  . بــه علــت مجهــول المــکان بــو
خواهــان / شــاکی و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 
و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر 
د تــا خوانــده / متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن  االنتشــار آگهــی مــی شــو
د نســخه دوم دادخواســت و  ــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــو ب
ــماره :  ــردد. ش ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ر ف ــت مقــر در وق ــت و یاف ــم را در ضمائ
2124/ م الــف منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

اصفهــان – مصطفــی شــبانی
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی  آبــادی  بهــرام  زارع  خانوادگــی:  نــام  :مهــدی  نــام 
یــن نشــان نشــانی  ر المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام : فرشــید نــام خانوادگــی : ز
زادی-)35( پ 142 محکــوم  ــر دامــاد – کوچــه ش رســول شــیر محــل اقامــت : خ می
یــخ 94/10/30 حــوزه اصفهــان شــورای حــل  بــه بــه موجــب رای شــماره 1169تار
اختــالف شهرســتان 17 کــه قطعیــت یافتــه اســت . محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه 
یــال بابــت خســارت وارده ناشــی از  : پرداخــت مبلــغ ســی میلیــون و پانصــد هــزار ر
ینــه  یــال هز یــب نقاشــی ســاختمان بــه همــراه مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد هــزار ر تخر
ینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از  یــال هز کارشناســی و یکصــدو هفتــاد هــزار ر
یــخ 94/8/20 لغایــت وصــول در حــق محکــوم لــه و نیــم عشــر حــق االجــرا/  مــاده  تار
34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم 
وز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای  علیــه مکلــف اســت ظــرف ده ر
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد،  بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــو
د را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــو

شــماره : 2061/ م الــف دفتــر شــعبه 17 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــالف 
شهرســتان اصفهــان 



یوســف  فیلــم  کــه  اســت  مدتــی  آی فیلــم، 
سرویس فرهنگی

محمود نامی
امــروز  می کنــد.  پخــش  بــاز  را  )ع(  پیامبــر 
قســمت جــوان شــدن زلیخــا از ایــن شــبکه پخــش شــد؛ در 
کــه خالــق ســکانس بســیار زیبــا و تأثیرگــذار جــوان شــدن  حالــی 
روح  ایــن  کنــون  ا اســت.  کشــیده  ک  خــا نقــاب  در  روی  او 
کــه نظاره گــر ایــن لحظــات و طبعــا نــوع نــگاه  آســمانی اوســت 
کــه دیگــر در میــان مــا حضــور  مــا بــه اثــر و صاحــب اثــری اســت 
کــه سلحشــور از میــان مــا رفتــه اســت، نمایــش  نــدارد. حــال 
دوبــاره یوســف)ع( فرصتــی را فراهــم مــی آورد تــا در یک فضای 
آرام و دور از التهابــات موجــود در زمــان حضــور آن مرحــوم، بــه 

نکاتی چند اشاره شود: 
کــه مشــهور  بــه تنهــا صفتــی  مــردم ایــران در طــول تاریــخ، 
از  حتــی  آن هــا  اســت.  بــوده  نمک نشناســی«   « نبوده انــد، 
کرده انــد؛ ولــی در  گــذر زمــان بــه نیکــی یــاد  مخالفــان خــود در 
کیــد  کشــور خــود تا عیــن حــال بــر بزرگــی، عظمــت و ســربلندی 
ج نهاده انــد. نویســنده اعتقــادی بــه بســیاری  داشــته و آن را ار
گروهــی و نــوع برخــورد آن مرحــوم  از دیدگاه هــای سیاســی، 
بــا مســایل مبتالبــه جامعــه نداشــته اســت؛ ایــن احتمــاال نظــر 
بســیاری از خــواص و عــوام نیــز بــوده اســت؛ امــا آیــا سیاســی 
علمــی  هنــری،  اجتماعــی،  مقوله هــای  بــا  برخــورد  شــدن 
فرهنگــی و بــا شــخصیت های فعــال در ایــن عرصه هــا، ایــن 

کــه همــه جوانــب زندگــی، شــخصیت و  اجــازه را بــه مــا می دهــد 
هنــر و .... آنــان را زیــر ســوال ببریــم؟
  هنرمند باید حرف دلش را بزند

دلــش  حــرف  بایــد  هنرمنــد  معتقدنــد،  سلحشــور  مخالفــان 
ــا  ــد و ب کن ــان  ــه بی ــرس و واهم ــدون ت ــود را ب ــد خ ــد، عقای را بزن
گفته هــای خــود بایســتد. از دیــد  شــجاعت و پایــداری، پــای 
امــا  اســت؛  احتــرام  و  تکریــم  فــردی شایســته  آنــان، چنیــن 
ــد  وقتــی پــای عمــل فرامی رســد، یک طرفــه بــه قاضــی می رون
کــه تنهــا هنرمنــدی متعهــد و شــجاع  و بــه ایــن بــاور می رســند 
کنــد و  کــم بیــان  کــه دیدگاه هایــی مخالــف بــا جریــان حا اســت 
در مقابــل آن بایســتد. ایــن پارادوکســی بــزرگ و بــدون پاســخ از 

ســوی آن هاســت.
  روح آزاداندیشی

را  خــود  کــه  داشــت  را  جســارت  و  جرئــت  ایــن  سلحشــور 
ــر عقایــدی اســتوار باشــد  طرفــدار قشــری از جامعــه معرفــی و ب
آن  از  بلکــه حتــی  نمی پســندند،  را  آن  نه تنهــا  بســیاری  کــه 
گریزاننــد. ایــن خودفروختگی و خودنمایی سیاســی و عقیدتی 
اســتواری در  آزاداندیشــی و  ایــن همــان روح  و .... نیســت؛ 
کســی  کــه از ســوی هــر   عقیــده و مــرام سیاســی و دینــی اســت 
ج نهــاده شــود. مگــر  کــه باشــد، بایــد ار بــا هــر دیــن و آیینــی 
روش و اقــدام ســاالر شــهیدان غیــراز ایــن بــوده اســت؟ )إن 

کــرد؟  الحیــاة عقیــدة وجهــاد(، مگــر چگــوارا غیــر از ایــن عمــل 
کــه خیابانــی نیــز در تهــران  آیــا بابــی ســاندز یادمــان رفتــه اســت 

بــه نامــش شــد، و ..... ؟ 
کــه صرفــا بــه مــذاق ایــن و  سلحشــور فیلــم یــا ســریالی نســاخت 
 آن خــوش آمــده باشــد. او بــر اســاس تعهــد و اعتقــاد شــخصی
کــه ده هــا ســال دیگــر نیــز بــه  گذاشــت  آثــاری از خــود بــر جــای 
گــر  نمایــش درخواهنــد آمــد و مایــه ســعادت و خوشــبختی او، ا

اعتقــاد بــه جهــان باقــی داشــته باشــیم، خواهنــد شــد.
 او هنــر خــود را صــرف آویــزان کــردن هیچ قــالده ای نکرد جبهه 
و جنــگ را بــه بــازی نگرفــت، بــه رای و نظــر مــردم بی احترامــی 
نکــرد و لودگــی و مســخرگی را ســرلوحه آثــار خــود قــرار نــداد. 
 سلحشــور مفاهیــم آســمانی را در قالــب داســتان های قرآنــی 

بــه زیبایــی و شــکوه هــر چــه تمام تــر بــه تصویــر کشــید و آن هــا را 
از خــود بــه یادگار گذاشــت.

  قدرشناسی
ایــران   امــروز  جامعــه  نبــض  اجتماعــی  شــبکه های 
بــه  خــاص  مناســبت های  بــه  تســلیت  و  تبریــک  هســتند. 
مــرگ  و  تولــد  روزهــای  و  شــده  فرامــوش  غیرعمــد  و  عمــد 
شــخصیت های سیاســی، علمــی و فرهنگــی و .... جایــگاه 
کشــورمان در ایــن شــبکه ها  خاصــی را میــان پیام هــای مــردم 
کــه مــردم قــدر شــناس مــا در  کرده انــد؛ بایــد مطمئــن بــود  ــاز  ب
ــار  ــادآوری آث ــا ی ســالگرد فــوت ایــن فرزنــد هنرمنــد خــود نیــز، ب
گرامــی  ــادش را  ــرد و ی ک ــد  ــدگار وی، او را فرامــوش نخواهن  مان

خواهند داشت.

ج اهلل سلحشور برای مرحوم فر

قدرشناس باشیم

کارگــردان شــاخص روس بــه پشــت  الکســاندر ســوکوروف، 
کارگردانــی شــهرام  صحنــه فیلــم ســینمایی »هجــوم« بــه 
بازیگــران  کارگــردان،  بــا  گفت وگــو  بــه  و  رفــت  مکــری 
ســوکوروف  الکســاندر  پرداخــت.  فیلــم  ایــن  عوامــل  و 
چهارمیــن  و  ســی  در  شــرکت  بــرای  کــه  روس  کارگــردان 
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر بــه ایــران آمــده، بعــد از ظهــر 

شــنبه 4 اردیبهشــت بــا حضــور در پشــت صحنــه 
کارگردانــی شــهرام مکــری و  فیلــم »هجــوم« بــه 
تهیه کنندگــی ســپهر ســیفی از نزدیــک در جریــان 
گــروه فیلمبــرداری با تیــم بازیگری  تمرین هــای 
گفت وگــو بــا مکــری و دیگــر  گرفــت و بــه  قــرار 
بازدیــد،  ایــن  در  او  پرداخــت.  فیلــم  عوامــل 
کارگــردان  شــاهد حرکت هــای دوربیــن و تمریــن 

کنــون مشــغول تمریــن بــا  بــا بازیگــران بــود.  مکــری هم ا
بازیگــران فیلــم در لوکیشــن اصلــی یعنــی یــک اســتادیوم 
گــروه  بــا  همــراه  بازیگــران  تمرین هــای  اســت.  ورزشــی 
فیلمبــرداری بــه تازگــی آغــاز شــده و پیش بینــی می شــود تــا 

ــی  ــوم«، فیلم ــد. »هج ــته باش ــه داش ــر ادام ــت روز دیگ بیس
کــه تعــدادی از آن هــا از میــان بازیگــران  پربازیگــر اســت 
ــر انتخــاب  حرفــه ای ســینما و بقیــه از میــان بازیگــران تئات
شــدند. فیلمنامــه ایــن فیلــم را شــهرام مکــری بــه همــراه 
نســیم احمدپــور نوشــته اســت و داســتان آن دربــاره یــک 
تیــم  اعضــای  اســت.  مربی شــان  و  آماتــور  ورزشــی  تیــم 
در  گروهــی  و  کرده انــد  پنهــان  را  رازی 
ســرنخ هایی  کــردن  پیــدا  جســت وجوی 
ســومین  »هجــوم«،  هســتند.  راز  ایــن  از 
فیلــم بلنــد شــهرام مکــری اســت. »ماهــی 
از  پــس  مکــری  فیلــم  دومیــن  گربــه«  و 
بین المللــی  جایــزه  چندیــن  دریافــت 
بعــد از یــک ســال و انــدی همچنــان در 
ادامــه می دهــد.  کــران خــود  ا بــه  و تجربــه«  گــروه »هنــر 
مکــری ایــن دو فیلــم را بــا ســرمایه گذاری مریــم شــفیعی 
 و ســپهر ســیفی در »ایــران نویــن فیلــم« جلــوی دوربیــن

 برد.

کارگردان روسی به پشت صحنه فیلم شهرام مکری رفت

»قاتــل  فیلــم  در  حضــورش  عــدم  از  ناظــری  حافــظ 
گفتــه«  اهلــی« خبــر داد. حافــظ ناظــری خالــق آلبــوم »نا
بعــد از چنــد روز ســکوت دربــاره بــازی در آخریــن ســاخته 

کیمیایــی ســکوتش را شکســت.  مســعود 
کیمیایــی متنــی  او ضمــن احتــرام و قدردانــی از دعــوت 

گرام خــود  اینســتا را در صفحــه شــخصی 
متــن  ایــن  از  بخشــی  در  او  کــرد؛  منتشــر 
روز  چنــد  عزیــزم  دوســتان  می گویــد: 
پیــش، در یــک جمــع خودمانــی بــه دعوت 
جنــاب  ُنواندیــش  و  برجســته  هنرمنــد 
کیمیایــی عزیــز بــه همــراه پــدرم  مســعود 
کــه در آن جــا صحبــت  کــردم  حضــور پیــدا 

و پیشــنهاد حضــور مــن در فیلــم جدیــد ایشــان بــه عمــل 
آمــد. بعــد از آن نشســت بــا توجــه بــه شــرایط فیلــم و 
کنســرت های  برنامه هــای فشــرده مــن دربــاره برگــزاری 
کــه از هفتــه آینــده آغــاز می شــود و ضبــط اثــر  گفتــه«  »نا

کشــور انجــام دهــم، شــرایط  ج از  کــه بایــد در خــار دومــم 
را بــرای حضــورم در ایــن فیلــم مناســب نمی دانــم؛ چــرا 
کاری حضــور پیــدا می کنــم  گــر در  کــه مــن دوســت دارم ا
بــا  بپــردازم و  بــه آن  تــوان، دقــت و تمرکــزم  بــا تمــام 
کنونــی ام ایــن امــکان برایــم فراهــم  توجــه بــه شــرایط 

نیســت. 
پیشــنهاد  کــه  نیســت  بــاری  اولیــن  ایــن 
مــن  بــه  ســینمایی  فیلــم  یــک  در  بــازی 
در  حضــور  بی شــک  می شــود.  داده 
کیمیایــی بــرای هــر  فیلــم اســتاد مســعود 
امیــدوارم  اســت؛  افتخــار  باعــث  فــردی 
ایــن افتخــار در زمانــی بهتــر نصیــب مــن 
شــود. دلیــل ســکوتم در ایــن چنــد روز هــم ایــن بــود 
کــه نمی خواســتم بــه ایــن حواشــی دامــن بزنــم؛ ولــی 
افزایــش فشــار رســانه ها و افــکار عمومــی مــن را وادار بــه 

کــرد. توضیحــات  ایــن  بیــان 

کرد کیمیایی را رد  حافظ ناظری، پیشنهاد مسعود 
حرف و نقل 

تلویزیــون  و  ســینما  منتقــد  فهیــم،  محمدتقــی   -
کارهــای نمایشــی، تلویزیون  می گویــد: امســال در زمینــه  
نتوانســت توفیــق چندانــی بــه دســت آورد؛ ســریال های 
امســال محتــوای قــوی نداشــتند تــا در درام، خودشــان 
کارهــا  کــه  کامــال مشــخص بــود  را بــه قــوت نشــان دهنــد؛ 

شــتابزده تولیــد شــده اند.
دربــاره  تلویزیــون  و  تئاتــر  بازیگــر  راســتاد،  رامیــن   -
اهــواز و  از دیــدار اســتقالل  او بعــد  بــرای  کــه  اتفاقاتــی 
کار آن چنــد نفــر را نبایــد بــه  گفــت:  خ داد،   پرســپولیس ر
کــه اینجــا  ــای مــردم اهــواز نوشــت. چنــد روزی اســت  پ
کــه اهــواز مــردم نازنیــن و خوبــی دارد.  هســتم و م  دانــم 
هــم  دستشــان  از  کــه  بودنــد  محــدود  عــده ای  آن هــا 

نیســتم. ناراحــت 
 9 تــا  اصفهــان  غصه هــای  خیابانــی  نمایــش   -

می شــود. برگــزار  شــهر  ایــن  در  اردیبهشــت ماه 
کارگردانــی  - مجموعــه تلویزیونــی »ســحرخیزان« بــه 
گالره عباســی جلــوی دوربیــن  ــا بــازی  ســعید ســلطانی ب

مــی رود.
در  شــبانه  ســریال  یــک  ســاخت  از  مســلمی  محمــد   -
کــه ایــن ســریال با  کــرد  گفــت و اعــالم  شــبکه یــک ســخن 
کمدی هــای لــورل و هــاردی  عنــوان »کام و خــال« مثــل 

کاری متفــاوت خواهــد بــود. دیالوگ محــور نیســت و 
- علیرضــا تابــش، مدیــر عامــل بنیــاد فارابــی معتقدســت 
حضــور مــردم در برنامه هــای ســی و چهارمیــن جشــنواره 
فیلــم فجــر باعــث شــور و نشــاط ایــن رویــداد ســینمایی 
 شــده و نظــم و انضبــاط و بهــره بــردن از بــزرگان ســینما 

از ویژگی های این جشنواره است.
ــر« را  ــط صف ــه »روی خ ــه فیلمنام ک ــارزاده  ــرداد غف - مه
کره جنوبــی  نوشــته اســت، می گویــد یــک تهیه کننــده از 

آمــاده مشــارکت در ســاخت ایــن اثــر اســت.
عالقه منــد  جوانــان  معتقدســت  درخشــنده  پــوران   -
ــنا  ــم آش ــن راه ه ــختی های ای ــا س ــد ب ــازی بای ــه فیلمس ب
کوتــاه هدفمنــد  شــوند و بهتــر اســت ابتــدا یــک فیلــم 

بســازند.
خوانندگــی  بــه  قلنــدر«  »مســت  موســیقایی  قطعــه   -
ــتان  ــنتی هندوس ــیقی س ــاس موس ــر اس ــف ب ــامی یوس س
کســتان در مــدح حضــرت امیــر المومنیــن)ع( منتشــر  و پا

شــد.
گفتــه مازیــار میــری، مدیــر بخــش »دارالفنــون«  - بــه 
فجــر  فیلــم  جهانــی  جشــنواره   ســی وچهارمین 
هنرجویــان ایــن بخــش پــس از جشــنواره رهــا نمی شــوند 

و از ظرفیت هــای آن هــا اســتفاده خواهــد شــد.

سخن روز

نکوداشت اصفهان، هفته ای برای اصفهان خالق

 برگزاری همایش بزرگداشت 
شیخ بهایی و روز معمار در اصفهان

همایش بزرگداشــت شــیخ بهایی و روز معمار به همت معاونت 
شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان برگــزار می شــود. بــه 
گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، همایش 
بزرگداشــت شــیخ بهایــی و روز معمــار 7 اردیبهشــت ماه جــاری 
بــا حضــور دکتــر حناچــی، معــاون وزیــر و دبیــر شــورای عالــی 
شهرســازی و معماری وزارت راه و شهرســازی، شــهردار اصفهان 
و اعضای شــورای اســالمی شــهر و مدیران شــهری برگزار خواهد 
شــد. گفتنــی اســت ایــن همایــش سه شــنبه 7 اردیبهشــت ماه از 
ســاعت 16 تــا 19 در ســالن جلســات اداره  کل راه و شهرســازی 

اســتان اصفهــان واقــع در خیابــان فرایبــورگ برگــزار می شــود.

سینما، فرزند ناخواسته نیست
تاکیــد  بــا  ســینمایی  ســازمان  رییــس  ایوبــی،  حجــت اهلل 
کنیــم  بــا ســینما روشــن  را  تکلیــف خــود  بایــد  اول  اینکــه   بــر 
گفــت: متاســفانه همیشــه بــا ســینما مثــل فرزنــد ناخواســته و 
کرده ایــم. چــون عــده ای منتظرنــد  بــا نگرانــی و تــرس برخــورد 
کننــد و ســینما را بزننــد. در  البــه الی جشــنواره ها چیــزی پیــدا 
کــه جشــنواره فیلــم فجــر فرزنــد انقــالب اســت؛ امــا مــا  حالــی 
همیشــه بــا تهدیــد و تــرس آن را برگــزار می کنیــم. این مدیر هنری 
ــم فجــر در پردیــس  ــی فیل ــزاری جشــنواره جهان ــه برگ ــا اشــاره ب ب
ســینمایی »چارســو« اضافــه کــرد: ایــن اتفــاق باعث افتخــار نظام 
کشــور اســت. او خاطــر  اســت و نشــان می دهــد  ایــران امن تریــن 
کــرد: بنابرایــن اول بایــد تکلیــف خــود را بــا ســینما روشــن  نشــان 

کشــور ماســت. کــه ایــن هنــر، فرزنــد راســتین  کنیــم و بدانیــم 

 عطشانی اظهارات عباس قادری
 را تکذیب کرد

علــی عطشــانی کارگــردان ســینما بــا اشــاره بــه اظهارنظــر عبــاس 
قــادری دربــاره دعــوت از او بــرای خوانــدن ترانــه فیلــم »نقــش 
کــه بــرای ایــن خواننــده قایلــم گفــت: بــا تمــام احترامــی   نــگار« 
امــا مــن هیــچ صحبتــی بــا او بــرای حضــور در »نقــش نــگار« 
مصاحبــه اش  در  قــادری  عبــاس  چــرا  نمی دانــم  و  نداشــتم 
بــا  گفت وگــو  در  قــادری  عبــاس  اســت.  زده  حرفــی  چنیــن 
عطشــانی،  علــی  عالقــه  بــه  اشــاره  بــا  امــروز«  »تماشــاگران 
گفتــه  کارگــردان ســینمای ایــران بــرای حضــور در فیلم هایــش 
بــود: عطشــانی چنــد بــار بــه مــن پیشــنهاد داد. خیلــی دوســت 

باشــم. فیلم هایــش  در  مــن  دارد 

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر دوشنبه  6  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 138کارگردان روسی به پشت صحنه فیلم... ســـــال دوم       ݡسݒ

ابالغ رای
یخ 95/1/24  مرجع رسیدگی  ونده: 687/94  شماره دادنامه: 40 به تار کالسه پر
ابراهیمیان  اسداله  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   23 شعبه 
بن  ـ  کوثر  مجتمع  ـ  آباد  محمود  کوچه  خان،  علی  سید  خ  اصفهان،  نشانی  به 
الزام  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  بخشیان  سلیمان  آقای  مهردادخوانده: 
ونده  پر ارجاع  از  ثابت  گردشکار: پس  تلفن  انتقال سند خط  و  نقل  به  خوانده 
یه  نظر اخذ  و  قانونی  یفات  تشر طی  و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به 
یر مبادرت به  ح ز مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شر

صدور رای می نماید:رای قاضی شورا
در خصوص دعوی آقای اسداله ابراهیمیان به طرفیت آقای سلیمان بخشیان 
به خواسته نقل و انتقال سند خط تلفن ثابت شماره 32224768 با عنایت به 
عدم  و  مخابرات  شرکت  از  گرفته  صورت  استعالم  پاسخ  و  خواهان  اظهارات 
وحه شورا  حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم دفاع در مورد دعوی مطر
ون به صحبت شخصی و به استناد مواد 198، 515، 519  دعوت خواهان را مقر
قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال سند خط تلفن 32224768 بنام خواهان و پرداخت مبلغ 
رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  دادرسی  ینه  هز یال  ر  420/000
وز  ر  20 ظرف  و  واخواهی  قابل  شعبه  همین  در  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی  صادره 
دیگر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان قابل تجدید نظرخواهی می 

باشد. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه 23 حوزه قضائی   2064 / م الف

ابالغ رای
یخ 95/1/7  مرجع رسیدگی:  ونده: 941145 شماره دادنامه: 2 به تار کالسه پر
انصار  الحسنه  قرض  صندوق  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای  شعبه 
نشانی  به  اسفرجانی  عباسیان  علی  محمد  آقای  نمایندگی  به  )عج(  المهدی 
وی مسجد  وبر بی، ر وین، خ شیخ طوسی غر رگراه پر اصفهان، میدان الله، بز
قبا، صندوق قرض الحسنه انصار المهدی)عج( وکیل: محمد اسماعیلی بالنی 
دادگستری،  وی  وبر ر نیکبخت،  شهید  خ  باال،  چهارباغ  خ  اصفهان،  نشانی  به 
خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  به  بهمنی  کورش  خوانده:  دیبا   ساختمان 
یال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با  مطالبه وجه چک به مبلغ 33/000/000 ر
یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را  ونده و اخذ نظر عنایت به محتویات پر

ح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. اعالم و به شر
الحسنه  قرض  صندوق  دعوی  خصوص  در  اختالف  حل  شورای  قاضی  رای 
با  اسفرجانی  عباسیان  علی  محمد  اقای  نمایندگی  به  )عج(  انصارالمهدی 
وکالت آقای اسماعیلی به طرفیت آقای کورش بهمنی به خواسته مطالبه مبلغ 
یال وجه چک به شماره ی 167850 به عهده بانک سپه به انضمام  33/000/000 ر
ونده و بقای اصول مستندات  مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پر
در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
و  و هیچگونه الیحه  نداشته  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ  علی رغم 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 ـ 522 ـ 515 ـ 519 قانون آیین 
دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون 
ینه دادرسی و حق  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و سیصد و چهل هزار ر ر
از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  نشرآگهی  ینه  هز و  وکیل  الوکاله 
اجرای حکم در حق خواهان  یخ  تار تا  رسید چک موصوف 94/8/19  یخ سر تار

از  وز پس  ر رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست  نماید.  و اعالم می  صادر 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
وز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. بیست ر
قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان   رضا ترنج مهرگان    2095/ م الف

دادنامه
شماره دادنامه 2226   94/12/13 شماره بایگانی: 94-1540  خواهان: صندوق 
محمد علی عباسیان  آقای  مدیرعاملی  به  المهدی )عج(  انصار  الحسنه  قرض 
محمد  وکیل:  قبا.   مسجد  وی  وبر ر بی،  غر طوسی  شیخ  خ  اصفهان،  نشانی 
وی دادگستری ساختمان دیبا، طبقه  وبر اسماعیلی بالنی  نشانی: خ نیکبخت ر
المکان   مجهول  فعاًل  نشانی:  جاجایی   قدیری  علیرضا  خوانده:    3 واحد  دوم، 
ـ   578480 شماره  چک  وجه  بابت  یال  ر میلیون  پنجاه  مبلغ  مطالبه   : خواسته 
محتویات  به  عنایت  با  شورا  گردشکار:  خسارات.   مطلق  انضمام  به   94/8/6

ح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.   ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشر پر
رای قاضی شورا در خصوص دعوی صندوق الحسنه انصار المهدی )عج( به 
مدیرعاملی آقای محمد علی عباسیان با وکالت آقای محمد اسماعیلی بالنی  به 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  صادق  زند  فر جاجایی  قدیری  علیرضا  آقای  طرفیت 
به   94/8/6 رسید  سر به   578480 شماره  چک  وجه  بابت  یال  ر میلیون  پنجاه 
عهده بانک رفاه شعبه سپهساالر اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی 
جانب  از  پرداخت  عدم  گواهی  صدور  و  ونده  پر محتویات  و  اوراق  به  توجه  با 
بانک محال علیه و بقاء اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر بقاء دین و 
اشتغال ذمه و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن به میزان خواسته را دارد و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )نشرآگهی( در جلسه دادرسی شرکت ننموده 
وحه خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده بنابراین  و نسبت به دعوی مطر
ون به صحت تلقی و مستندًا به مواد 310 و 313  قانون  شورا دعوی خواهان را مقر
تجارت و 198ـ  515ـ  519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به 
یال  یال بابت اصل خواسته و سیصد و چهل هزار ر پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ر
ینه نشر آگهی  ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هز بابت هز
رسید چک موصوف  یخ سر با احتساب اجرای احکام و خسارت تاخیر تادیه از تار
نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار لغایت   94/8/06
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
تجدید  قابل  وز  ر بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  باشد  می  شعبه 

نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
یم نباتی   2098/ م الف قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان  مر

دادنامه
خواهان:     1769-94 بایگانی:  شماره    94/12/26 ـ   2317 دادنامه:  شماره 
چهارچوب    وشگاه  فر مارال،  ساختمان  مفید،  شیخ  خ  نشانی:  زحمتی  اکبر
خوانده: مهدی قنبری فرد  نشانی: فعاًل مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ 
انضمام مطلق خسارات    به   94/6/30 ـ  یال وجه حواله 30231  ر بیست میلیون 
ح  و بشر را اعالم  ونده ختم رسیدگی  پر به محتویات  با عنایت  گردشکار: شورا 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
طرفیت  به  رحیم  زند  فر زحمتی  اکبر  آقای  دعوی  درخصوص  شورا  قاضی  رای 
زند محمد علی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون  آقای مهدی قنبری فرد فر
رسید 94/6/30 به عهده  یال بابت وجه یک فقره حواله به شماره 30231 به سر ر
ودکی اصفهان به انضمام  صندوق قرض الحسنه هیأت یا حسین )ع( شعبه ر
ونده و بقاء اصول  مطلق خسارات قانون با توجه به جمیع اوراق و محتویات پر
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب قرض الحسنه 
و استحقاق خواهان در  و اشتغال ذمه خوانده  بقاء دین  بر  بوطه که داللت  مر
مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )نشرآگهی( در جلسه 
وحه خواهان ایراد و اعتراضی  دادرسی شرکت ننموده و نسبت به دعوی مطر

ون به صحت تلقی و مستندًا به  به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را مقر
مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد و پانزده هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )94/11/6( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق 
وز پس  خواهان صادر و اعالم می دارد . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

وز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. بیست ر
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان  مریم نباتی   2100/ م الف

دادنامه
شماره   95/01/24 تنظیم:  تاریخ    9509970354600045 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  921450 شعبه:  بایگانی  شماره    9209980364701662 ونده:  پر
جزایی   120( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   120 شعبه     9209980364701662
زند حسین به  سابق( تصمیم نهایی شماره   شاکی: آقای قاسمعلی اسحن فر فر
نشانی ابن سینا بن بست نواب پ 213  متهمین: 1. آقای ایمان مخملی به نشانی 
زند علی به نشانی اصفهان،  مجهول المکان  2. آقای حمیدرضا معمار منتظرین فر
وی پارک زمانی جنب مواد غذایی سعید پ 279  اتهام: سرقت  وبر آل خجند شرقی ر
ونده ختم رسیدگی را  رسی محتویات پر مستوجب تعزیر  گردشکار: دادگاه با بر

اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
زند حسین نسبت  رای دادگاه در خصوص اعتراض آقای قاسمعلی احسن فر فر
به قرار منع تعقیب مورخ 92/10/24 صادره از سوی دادیار محترم شعبه بیست 
و  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  هشت  و 
از  تاریخ 93/2/7  اینکه قرار منع تعقیب معترض عنه یک مرتبه در  از  صرفنظر 
سوی دادگاه عینًا تایید و ابرام شده و معاون محترم دادستان عمومی و انقالب 
تشکیل  قانون   3 ماده  ذیل  »ن«  بند  اجرای  در  و   93/02/30 تاریخ  در  اصفهان 
تجدید  تقاضای   )1381/7/28 مورخ  )اصالحی  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
رسیدگی نموده نظر به اظهارات صریح مشارالیه در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه 
رسید قرار داشته  ون سر رسید خویش که چکهای موضوع شکایتش در در دفتر سر
وی مشتکی عنه )آقای حمیدرضا معمار منتظرین( جا می گذارد لذا  را در خودر
تحقق بزه سرقت منتفی است زیرا هیچگونه ربودنی در کار نبوده است و با مداقه 
در اظهارات معترض فوق الذکر در جلسه دادگاه مشخص می شود اتهام دیگری 
متوجه مشتکی عنه نمی باشد بنابراین دادگاه به استناد ماده 273 قانون آیین 
دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض مذکور قرار منع تعقیب فوق الذکر را 

مجددًا عینًا تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان   سید مهدی موسوی خوانساری  

2105/ م الف
دادنامه

شماره   94/07/15 تنظیم:  تاریخ    9409970350300948 دادنامه:  شماره 
ونده  پر  940140 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980350300113 ونده:  پر
کالسه9409980350300113   شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
زند  تصمیم نهایی شماره 9409970350300948   خواهان: آقای رسول خاکپور فر
وازه شیراز ـ خیابان هزار جریب ـ کوچه امام ـ مقابل  محمد به نشانی اصفهان ـ در
زا خانی  ـ پالک 8  خوانده: خانم نرگس میر وزی  ـ بن بست پیر مدرسه ابوریحان 
زند قاسم به نشانی اصفهانـ  خیابان گلستانـ  کوچه امیریهـ  پاساژ نگین  آدرس  فر
 64 پالک  ـ  مظفریان  میرحسن  بست  بن  ـ  شاهد  خیابان  ـ  بنایی  راه  چهار  ـ  دوم 
)فعاًل مجهول المکان(  خواسته ها: 1. تامین خواسته 2. مطالبه خسارت دادرسی 
رسی محتویات  3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  4. مطالبه وجه چک  دادگاه با بر

ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. پر
زند محمد به طرفیت  رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای رسول خاکپور فر
زند قاسم دائر بر مطالبه مبلغ 368/000/000 ریال وجه  زا خانی فر خانم نرگس میر

خسارات  احتساب  با  ملی  بانک  عهده   92/12/25 تاریخ   944001 ی  شماره  چک 
ونوشت  دادرسی و تاخیر دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل ر
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و 
بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به 
اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی به عمل نیامده است. ادعای خواهان را وارد 
دانسته و به استناد مواد  310 و 313  قانون تجارت و 198 ـ 522 ـ 519 قانون آیین 
بابت اصل خواسته  ریال  به پرداخت مبلغ 368000000  را  دادرسی مدنی، خوانده 
رسید چک لغایت زمان تادیه و پرداخت  بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
و اعالم می  بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم  ریال  مبلغ 11515000 
نماید خواهان ها مکلف هستند زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر 
دولت  صندوق  حق  در  شد  خواهد  محاسبه  احکام  اجرای  توسط  که  را  تادیه 
از ابالغ قابل  وز پس  پرداخت نمایند رای صادره  غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز  واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  سید ابوالحسن موسوی   2121/ 

م الف
دادنامه 

 9409980351700235 ونده:  پر شماره   9510466836200002 درخواست:  شماره 
کالسه:  ونده  پر  1395/1/22 تنظیم:  تاریخ   940360 شعبه:  بایگانی  شماره 
9409980351700235 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 
قدوسی( تصمیم نهایی شماره 9409976836201200 خواهان: خانم راهله زاهدی 
زند فضل اله به نشانی اصفهان، خ 24 متری اول ، ک شهید ذاکری،  رعه شور فر مز
زند  ک شماره 20 ، ک جمالی، ک صفوی ـ ژ 87  خوانده: آقای مهدی کاویان پور فر
وجه   دادگاه با  محمد به نشانی مجهول المکان  خواسته: طالق به درخواست ز
ونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به  رسی محتویات پر بر

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
زند  رعه شور فر رای دادگاه  در خصوص دادخواست تقدیمی خانم راحله زاهدی مز
زند محمد به خواسته صدور حکم طالق به  فضل اله به طرفیت مهدی کاویانپور فر
وجیت دائمی نامبردگان  وط ضمن عقد نکاح ضمن احراز رابطه ز لحاظ تحقق شر
حسب سند رسمی شماره 16190 ـ 83/3/28 دفتر ازدواج 12 شهریار به تاریخ نظر 
ل مشترک را ترک نموده و از  به اینکه خواهان اظهار داشته از مرداد 93 خوانده منز
زندش امتناع نموده است. عالوه بر آنکه نامبرده دارای  پرداخت نفقه ی خود و فر
اعتیاد است و در رابطه با اظهارات خود به شهادت شهود استناد نموده است که 
شهود اظهارات وی را تایید نمودند. با توجه به مراتب فوق و عدم حضور خوانده 
جهت ادای دفاعیات موثر احتمالی و نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی که حاکی از 
عدم حضور خوانده می باشد و عدم توفیق داوران و دادگاه جهت اصالح ذات 
البین دعوی خواهان ثابت تشخیص مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و رعایت 
شرایط  احراز  به  حکم   1391 سال  مصوب  خانواده  حمایت  قانون   29 و   26 مواد 
اعمال وکالت در طالق را صادر و اعالم می نماید خواهان می تواند پس از قطعیت 
وط ضمن  دادنامه به احد از دفاتر رسمی طالق مراجعه و طبق  بند 1 و7 از شر
ونده مطالبه  عقد نکاح با تعیین نوع طالق خود را مطلقه نماید خواهان در این پر
حقوق مالی خویش را ننموده است علی هذا دادگاه در این خصوص با تکلیفی 
وجه می باشد و پدرش  زند مشترک به نام هومن با ز مواجه نمی باشد حضانت فر
وز جمعه از ساعت ده صبح لغایت هفده حق مالقات با وی را دارد.  هر هفته ر
رعایت  و  اجرا  قابل  قطعی  دادنامه  ابالغ  تاریخ  از  ماه  شش  ظرف  صادره  رای 
ترتیب شرعی اجرا صیغه طالق به عهده سر دفتر مجری طالق است. رای صادره 
دادگاه  این  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  ظرف  و   غیابی 

می باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهانـ  فدایی تهرانی   2126/ م الف



مهسا جاور المپیکی شد
بــه  راهیابــی  بــا  رویینــگ  ملــی  تیــم  ملی پــوش  بانــوی 
فینــال مســابقات انتخابــی المپیــک رویینــگ در قــاره آســیا 
ــرد.  ک کســب  ــو را  و اقیانوســیه، جــواز حضــور در المپیــک ری
ســنگین وزن  تک نفــره  رویینــگ  نیمه نهایــی  رقابــت  در 
ــه فینــال  گرفتــن در رده دوم ب ــرار  ــا ق ــوان، مهســا جــاور ب بان
ــاور،  ــرد. ج ک ــب  کس ــو را  ــک ری ــهمیه المپی ــت و س A راه یاف
 ،A ــال کســب مــدال در فین ــرای  امــروز ۶ اردیبهشــت مــاه ب

مســابقه خواهــد داد.

 اولتیماتوم
 مدیر فنی تیم های ملی کشتی

کشــتی آزاد بــا توجــه بــه رونــد  مدیــر فنــی تیم هــای ملــی 
بعضــی  مانــدن  خالــی  گفــت:  ملی پوشــان  آماده ســازی 
وزن هــا و چشم پوشــی از ســهمیه المپیــک، بهتــر از اعــزام 
آزادکار ناآمــاده و بی انگیــزه بــه ایــن میــدان بــزرگ اســت. 
علیرضــا رضایــی ضمــن اعالم مواضــع جــدی و قاطعانه کادر 
فنــی کشــتی آزاد مبنــی بــر اعــزام بهتریــن نفــرات بــه المپیک 
المپیــک،  مدعــی  و  اردونشــین  آزادکاران  داشــت:  اظهــار 
کشــتی گیری  ــر  گ ــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند ا ــد ب بای
ــه  ــزام ب ــخصی از اع ــان ش ــهمیه و اطمین ــب س کس ــم  ــه رغ ب
نظــر  از  و روحــی مناســب  المپیــک، در شــرایط جســمانی 

شــورای فنــی نباشــد، بــه المپیــک اعــزام نخواهــد شــد.

نگران فینال جام حذفی هستیم
مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ســازمان لیــگ بایــد در برنامــه فینــال جــام حذفــی تغییراتــی 
در  می توانیــم  کــه  زمانــی  حداقــل  گفــت:  کنــد،  ایجــاد 
اســت.  خــرداد  روز ۱۲  کنیــم،  بــازی  حذفــی  جــام  فینــال 
ــرای فینــال جــام حذفــی  ــادآور شــد: از حــاال ب ســعید آذری ی
نگــران هســتیم. مــا در روزهــای ۲۹ اردیبهشــت و ۵ خــرداد 
ــی  ــم و از طرف ــازی داری ــان ب ــگ قهرمان ــدی لی ــه بع در مرحل
کــه روز ۹ خــرداد بایــد در فینــال جــام حذفــی بــازی  گفته انــد 

کنیــم. بــا 4 روز اســتراحت مشــکل خواهیــم داشــت.

آندو، فصل را از دست داد
کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال ایــران تــا پایــان فصل قــادر به 

همراهــی تیم ســایپا نخواهــد بود.
رقابت هــای  نیم فصــل  در  کــه  تیموریــان  آندرانیــک   
 لیــگ برتــر بــه عضویــت تیــم ســایپای تهــران در آمــد 
بــه علــت آســیب دیدگی و محرومیــت، نتوانســت بیشــتر 
از 3 بــازی بــرای ایــن تیــم انجــام دهــد. مصدومیــت 
تیموریــان همچنــان ادامــه دارد و بــه نظــر می رســد تــا 
پایــان فصــل نمی توانــد بــرای تیمــش بــه میــدان بــرود.

کوتاه از ورزش

لوزانو، مهربان تر از والسکو است
  مصطفــی شــریفات، دفــاع وســط تیــم ملــی والیبــال 
ایــران معتقــد اســت لوزانــو از والســکو مهربان تــر اســت 
گاهــی اوقــات در تمرینــات شــوخی هــم می کنــد.  و 
بازیکنانــی  نخســتین  جملــه  از  شــریفات  مصطفــی 
کــه بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت شــد و پیــش از  بــود 
تعطیــالت نــوروزی تمرینــات خــود را زیــر نظــر خــوان 
کــه ایــن روزهــا تمرینــات  کــرد. شــریفات  ســیچلو آغــاز 
و  دنبــال می کنــد  ملــی  تیــم  الــف  گــروه  در  را  خــود 
کــه  یکــی از۵ بازیکــن در پســت مدافــع میانــی اســت 
رقابت هــای  در  شــرکت  بــرای  اولیــه  فهرســت  در 

انتخابــی المپیــک قــرار دارد.

یونایتد در اندیشه فروش دیپای
دیپــای  ممفیــس  دارد  قصــد   منچســتریونایتد 

گذشــته بــه  کــه در تابســتان   بازیکــن هلنــدی خــود را 
گرفتــه را بفروشــد. روزنامــه ســاندی تایمــز  خدمــت 
کــه یونایتــد از خریــد تابســتانی خــود بــه  مدعــی شــد 
هیــچ وجــه راضــی نیســت و قصــد فــروش او را دارد تــا 
بتوانــد ســتاره دیگــری را در پســت بــال بــه خدمــت 

بگیــرد. 
شــروع  از  اخیــر  روز  چنــد  در  اخبــاری  کــه  حالــی  در 
کــرات دیپــای و یونایتــد خبــر مــی داد ولــی بــه  مذا
نظــر می رســد یونایتــد امیــدی بــه بازگشــت هافبــک 
۲۲ســاله بــه اوج خــود نــدارد و می خواهــد او را بــه 
 ۲۵ بــا  دیپــای   ،۲0۱۵ تابســتان  برســاند.  فــروش 
میلیــون پونــد از آیندهــوون راهــی یونایتــد شــد. او بــه 
ــت  ــورد رف ــه اولدتراف ــد ب ــگ هلن گل لی ــای  ــوان آق عن

گلزنــی بســیار ضعیــف ظاهــر شــده اســت. ولــی در 

صمیمی سهمیه المپیک نگرفت
کســب ســهمیه المپیــک  پرتابگــر دیســک ایــران از 
مانــد.  بــاز  مجارســتان  مســابقات  در  ریــو   ۲0۱۶
در  ایــران  دیســک  پرتابگــر  صمیمــی،  محمــد 
شــرکت  مجارســتان  کشــور  قهرمانــی  رقابت هــای 
ــد. او در  ــاز مان کســب ســهمیه المپیــک ب ــا از  ــرد، ام ک
ایــن رقابت هــا، دیســک را ۶3 متــر و 8۱ ســانتیمتر 
کــه بــا ایــن رکــورد نتوانســت بــه ســهمیه  کــرد  پرتــاب 
 ۶۵ المپیــک  رقابت هــای  ورودی  برســد.  المپیــک 
کــه بــه همــراه بــرادرش  متــر اســت. محمــود صمیمــی 
و همچنیــن روبــرت فــاژکاش، مربــی مجارســتانی در 
ــه  ــق ب ــش موف ــه پی ــرد، هفت ــه ســر می ب کشــور ب ایــن 

کســب ســهمیه المپیــک شــد.

قرارداد مادام العمر زانتی با اینتر
قــراردادی  اینتــر،  باشــگاه  اســطوره  زانتــی،  خاویــر 
کــه  او  کــرد.  امضــا  باشــگاه  ایــن  بــا  العمــر  مــادام 
ایــن  بــا  و  کــرد  بــازی  باشــگاه  ایــن  بــرای  دو دهــه 
را  قهرمانــان  لیــگ  و   A ســری  در  قهرمانــی  تیــم 
گرفــت، در چنــد فصــل اخیــر یکــی از مدیــران  چنــد 
کنــون بــا قــراردادی مــادام العمــر  نرآتــزوری بــود و ا
قــرار اســت بــرای همیشــه در ایــن باشــگاه بمانــد. 
گفــت: »ایــن بــرای مــن  ــا ایــن قــرارداد  او در رابطــه ب
بقیــه دوران حرفــه ای ام  کــه  اســت  بزرگــی  افتخــار 
کــه بیــش از همــه دوســتش  را در اینتــر، باشــگاهی 
ــن  ــی م ــال های زندگ ــن س ــم. بهتری کن ــپری  دارم، س

رقــم خــورد.  اینتــر  و خانــواده ام در 

قای خاص در حوالی الدترافورد آ
ژوزه  کــه  کــرد  ادعــا  کســپرس  ا ســاندی  نشــریه 
منچســتریونایتد  هدایــت  آینــده  فصــل  مورینیــو 
آنکــه  از  پــس  روز  یــک  گرفــت.  برعهــده خواهــد  را 
بیــن  قــرارداد  امضــای  از  پرتغالــی  نشــریه  یــک 
آقــای خــاص و باشــگاه منچســتریونایتد خبــر داد، 
ادعــا  اختصاصــی  گزارشــی  در  کســپرس  ا ســاندی 
پایــان  بــا  و  آینــده  مــاه  یونایتــد  مدیــران  کــه  کــرد 
رقابت هــای لیــگ برتــر، آقــای خــاص را بــه عنــوان 
کــرد.   جانشــین لوییــس فــان خــال معرفــی خواهنــد 
از  بعــد  مورینیــو  کــه  آمــده  نشــریه  ایــن  گــزارش  در 
هفتــه  ســرانجام  یونایتدهــا،  بــا  کــره  مذا مدت هــا 
دلیــل  اســت.  رســیده  توافــق  بــه  آن هــا  بــا  گذشــته 
اعــالم نشــدن ایــن خبــر بــه طــور رســمی هــم، بــه هــم 
نخــوردن تمرکــز بازیکنــان ایــن تیــم در هفته هــای 
ســهمیه  کســب  بــرای  کــه  اســت  پایانــی  حســاس 
تــالش   FA Cup در  قهرمانــی  و  چمپیونزلیــگ 

. می کننــد

اخراجم تصمیم درستی بود
عنــوان  اتلتیکومادریــد  ســرمربی  ســیمئونه،  دیگــو 
کنــار زمیــن بــه خاطــر پرتــاب  کــه اخراجــش از  کــرد 
تــوپ بــه داخــل زمیــن را قبــول دارد. یکشنبه شــب 
گا بــه پیــروزی رســید  اتلتیکومادریــد ۱-0 مقابــل مــاال
تــا همچنــان هــم امتیــاز بــا بارســلونا پیــش بــرود. 
کــه  گا  در جریــان بــازی، روی یــک ضــد حملــه مــاال
گلزنــی داشــتند،  توپــی  آن هــا موقعیــت خوبــی بــرای 
کنــار زمیــن  از ســوی محوطــه حضــور ســیمئونه در 
بــه داخــل زمیــن پرتــاب شــد. تــا پایــان نیمــه اول 
ع از چــه قــرار اســت، ولــی  کــه موضــو مشــخص نشــد 
را  بــازی  ســکوها  روی  از  ســیمئونه  دوم  نیمــه  در 
کــرده  کــرد و داور در بیــن دو نیمــه او را اخــراج  شــروع 
کــه اخــراج او درســت  کــرد  بــود. پــس از بــازی عنــوان 
بــوده ولــی او تــوپ را بــه داخــل زمیــن پرتــاب نکــرده 

اســت. 
گرفــت.  گفــت: »مشــخصا داور تصمیــم درســتی  او 
ــد را  کــه بای کاری  کــرد.  ــه درســتی اجــرا  او قانــون را ب
ــن  ــادی در ای ــرف زی ــرمربی. ح ــراج س ــام داد،  اخ انج
کــرد  کار را   رابطــه نــدارم. یــک نفــر از تیــم مــا ایــن 

ولی خیلی فرقی نمی کند.« 
در صــورت اثبــات اینکــه ســیمئونه تــوپ را بــه داخــل 
تــا 3  او  احتمــال محرومیــت  کــرده،   پرتــاب  زمیــن 

جلســه وجــود دارد.

همگام با ورزش

دو تیــم برتــر ســال های اخیــر فوتبــال ایــران
سرویس  ورزش

  بردیا عباس زاده 

کســب جــام بلکــه بــر ســر  این بــار نــه بــرای 
کســب مقــام بیشــترین حاشــیه باهــم رقابــت می کننــد. ایــن 
رقابــت پــس از اخــراج اســتیماچ و حنیــف بــه اوج خود رســیده 

است.
  روایت اول: سپاهان

کــه بــا حســین فرکــی روزهــای خوشــی را ســپری  ســپاهان 
از  ســریالی  بــا  جدیــد  فصــل  در  بــاره  یــک  بــه  می کــرد، 
قــرار  جــدول  پایینــی  نیمــه  در  و  شــد  روبــه رو  مســاوی ها 
بــر  مبنــی  شــایعه هایی  زمــان،  همــان  از  البتــه  گرفــت؛ 
اختــالف برخــی بازیکنــان بــا فرکــی شــنیده می شــد؛ طبــق 
یــک محــرم در  پــای  معمــول باشــگاه ســپاهان، همیشــه 
گزینــه اصلــی اختــالف نظرهــا  میــان بــود و از او بــه عنــوان 

نــام بــرده می شــد؛ در هــر حــال هیــچ گاه ایــن اختــالف نظرهــا 
علنــی نشــد و در نهایــت حســین فرکــی بــا همــان آرامــش و 
شــخصیت همیشــگی از ســپاهان رفــت تــا ســکان هدایــت بــه 
کامی هــای ســپاهان بــا  اســتیماچ کــروات ســپرده شــود. نــوار نا
حضــور اســتیماچ هــم ادامــه یافــت تــا فصــل کابــوس وار بــرای 
ــا اســتیماچ  ســپاهان ادامــه داشــته باشــد. اختــالف نظرهــا ب
کــه  دیگــر پنهانــی نبــود و برخــی از بازیکنــان و همان طــور 
ناســازگاری  بنــای  محــرم  آنــان  راس  در  می زنیــد  حــدس 
کــه  رســید  بــه جایــی  کار  و  گذاشــتند  را  کــروات  مربــی  بــا 
کشــید و حاضــر بــه ادامــه همــکاری بــا  کنــار  محــرم از تیــم 
کــروات ســپاهان هــم هــر چــه زد بــه  اســتیماچ نشــد. مربــی 
کار را  در بســته خــورد و باخــت تحقیرآمیــز 4 بــر 0 بــه االتحــاد 
کــرد و اســتیماچ مجبــور بــه اســتعفا شــد. بــا اســتعفای  یکســره 
ــای ســپاهان  کام ســپاهان، محــرم و دیگــر یاغی ه ــا ــی ن مرب
طالیی پوشــان  سرنوشــت  تــا  برگشــتند  اصلــی  ترکیــب  بــه 

اصفهــان مبهم تــر از پیــش دنبــال شــود.
  روایت دوم: استقالل

کــه فصــل را رؤیایــی دنبــال می کــرد و تــا همیــن  اســتقالل 
چنــد هفتــه قبــل، مدعــی شــماره یــک قهرمانــی ایــن فصــل 
کــرد. مصدومیــت چنــد  لیــگ برتــر بــود، بــه یکبــاره افــت 
مهــره تاثیرگــذار مظلومــی هــم در حســاس ترین مقطــع فصــل 

باعــث شــد آبی هــای پایتخــت نفس هــای قرمزهــا را پشــت 
کــه دربــی  کننــد. رقابــت بــه جایــی رســید  سرشــان احســاس 
8۲ تبدیــل بــه بــازی مــرگ و زندگــی بــرای هــر دو تیــم شــد و 
آبی هــا امیــدوار بودنــد بــا بــرد و حتــی یــک مســاوی فاصلــه را 
کننــد؛ امــا در ایــن بــازی بــه یادماندنــی  بــا پرســپولیس حفــظ 
گل، نه تنهــا  و البتــه تراژیــک بــرای آبی هــا پرســپولیس بــا 4 
هــم  را  جــدول  صــدر  بلکــه  کــرد،  خــراب  را  آبی هــا  نشــان 
ــه مــورد تمســخر  ک کام اوایــل فصــل  ــا ــا تیــم ن گرفــت ت پــس 
اســتقاللی ها بــود، حــاال مدعــی شــماره یــک قهرمانــی باشــد. 
کار بــه همین جــا ختــم نشــد و حاشــیه های آبی هــا تــازه بعــد از 
باخــت دربــی آغــاز شــد. طرفداران خشــمگین آبی هــا، فردای 
دربــی در تمرینــات ایــن تیــم حاضــر شــدند و علیــه زمیــن 
ــان  ــی مربی ــش برخ کن ــعارها وا ــن ش ــد. ای ــعار دادن ــان ش و زم
اســتقالل از جملــه فــرزاد مجیــدی را به دنبال داشــت و منجر 
بــه درگیــری فیزیکــی لیدرهــای باشــگاه و فــرزاد مجیــدی 
شــد. پــس از ایــن اتفاقــات، هیئــت مدیــره اســتقالل هــم 
حرف هــای بســیار تنــدی را علیــه پرویــز مظلومــی ســر مربــی 
ــی  ــگاه از مظلوم ــر باش ــد بعدت ــر چن ــد. ه کردن ــر  ــا منتش آبی ه
کــه رابطــه  کــرد، امــا بــر کســی پوشــیده نیســت  اعــالم حمایــت 
مظلومــی و مدیــران باشــگاه بــه شــدت شــکرآب اســت. در 
گهــان حنیــف عمــران زاده نا بــه   گیــرودار همیــن ماجراهــا 

کنــار گذاشــته شــد؛  مدافــع سرشــناس آبی هــا از ترکیــب اصلــی 
گذاشــته شــدن ابتــدا مصدومیــت عنــوان  کنــار  دلیــل ایــن 
کــه حنیــف مصــدوم  کــرد  شــد، امــا پزشــک اســتقالل اعــالم 
گرفــت.  نیســت و دوبــاره اســتقالل در صــدر حاشــیه ها قــرار 
ــال اســتقالل در شــرایطی از  ــم فوتب ــع تی ــود مداف ــه می ش گفت
کــه نــه مصــدوم اســت و نــه  گذاشــته شــده  کنــار  ایــن تیــم 
بی انگیــزه، امــا اختــالف نظــر او بــا یکــی از بازیکنــان آبــی 

کنــار بگــذارد. کادر فنــی او را  باعــث شــده 
  روایت سوم: پشت پرده

اینکــه در پشــت پــرده اســتقالل و ســپاهان چــه می گــذرد 
کــم انتظــار هــواداران ایــن  واقعــا معلــوم نیســت؛ امــا دســت 
آرامــش اســت. امیدواریــم  دو تیــم اندکــی شفاف ســازی و 

هــواداران ایــن تیــم بــه خواســته های خــود برســند.

کسب بیشترین حاشیه جدال استقالل و سپاهان بر سر 

روزگار سیاه  آبی و زردها

کــی روش از دغدغه هایــش دربــاره زمیــن تمریــن می گویــد  درحالــی 
کــه چیــن در حــال ســاخت بیســت هــزار زمیــن چمــن بــرای توســعه 
کــه مربیــان تیم هــای هم گــروه ایــران در  فوتبــال اســت. در حالــی 
گــروه اول مقابــل خبرنگارهــای بین المللــی دربــاره مســایل فنــی و 

کــی روش  کارلــوس  آرزوهایشــان حــرف می زدنــد، 
کــرد.  المپــور دوبــاره دغدغه هایــش را بیــان  کواال در 
کــی روش بیــرون آمــد  کــه از دهــان  بــه ایــن جمــالت 
کــه  کیفیتــی داریــم  کنیــد: »مــا بازیکنــان با دقــت 
امــا  کننــد؛  را ممکــن  زمیــن صعــود  می تواننــد در 
ــه  ــع مــا بســیار مهــم هســتند؛ ب برنامه ریــزی و مناب
گــر شــرایط اســکان تیــم و ســفر را در  طــور مثــال ا

نظــر بگیریــم، تأثیــر شــایان مالحظــه ای روی شــرایط تیــم دارنــد. 
کــه بایــد بــا شــرایطی ماننــد رقیبانمــان  فیرپلــی بــه ایــن معناســت 
کســی اهمیــت می دهــد؟ ایــن مســئله در  کنیــم؛ امــا چــه  بــازی 
گــروه ایــران بســیار دشــوار  دســت مقامــات ورزش ایــران اســت. 
اســت؛ امــا حریــف اصلــی مــا می توانــد عــدم تعهــد بــه حمایــت از 

تیــم ملــی باشــد.«
کــی روش انــگار زمــان و مــکان نمی شناســد؛ او از هــر   دغدغه هــای 
فرصتــی بــرای آنکــه از مقامــات فوتبــال ایــران امکانــات اولیــه مثــل 
ک  اســکان و زمیــن و لبــاس را بگیــرد، اســتفاده می کنــد و ایــن دردنا
گاهــی از خــود  کــه  ک اســت  اســت. تــا جایــی دردنــا
کــی روش ســختگیر، ســرمربی تیــم  گــر  می پرســیم ا
ــران اســکان پیــدا  ــران نبــود؛ یعنــی تیــم ای ــی ای مل
نمی کــرد؟ زمیــن بــرای تمریــن نداشــت یــا بــدون 
چنیــن  قطعــا  می رفــت؟  مســابقات  بــه  لبــاس 
بــرای  را  اســتاندارد  میــزان  کــی روش  امــا  نبــود؛ 
نظــر  در  را  کمتریــن  مــا  و  می خواهــد  ملــی  تیــم 
کــه مســئوالن فوتبــال  خ می دهــد  می گیریــم. ایــن همــه در حالــی ر
کــودک  کشــور چیــن در نظــر دارنــد تــا ســال ۲0۲0، پنجــاه میلیــون 
کننــد و بــرای ایــن منظــور ۲0  و بزرگســال را وارد عرصــه فوتبــال 
کشــور آمــاده   هــزار زمیــن تمریــن و ۷0 هــزار زمیــن فوتبــال در ایــن 

خواهد شد.

مقایسه حمایت چین و ایران از فوتبال
مدیــر عامــل خونه به خونــه شــایعه قــرارداد میلیــاردی بــا علــی 

کــرد. کریمــی و مهــرداد میناونــد را تکذیــب 
پاســخ  در  خونه به خونــه  عامــل  مدیــر  حســن زاده،  قاســم   
کریمــی بــرای حضــور بــه عنــوان  کــه علــی  بــه ایــن ســوال 

برتــری  لیــگ  تیــم  ایــن  عامــل  مدیــر  مشــاور 
ــت:  گف ــت،  ــرده اس ک ــت  ــتمزدی دریاف ــه دس چ
فوتبــال  مفاخــر  از  میناونــد  و  کریمــی  آقایــان 
ــه  ایــران هســتند و حضورشــان در خونه به خون
بــدون  ایشــان  امــا  ماســت؛  افتخــار  باعــث 
چشمداشــت مالــی بــه این جــا آمده انــد و بــدون 
هســتند.  مــا  کنــار  ببندنــد  قــراردادی  اینکــه 

کــه هیئــت  رابطــه مــا رفاقتــی و نزدیــک اســت؛ همــان طــور 
کمــک بــه فوتبــال ایــن  مدیــره محتــرم تیــم مــا هــم بــرای 

شــده اند.  گــود  وارد  خطــه 
رونــق  فوتبــال  بــه  ورود  از  مــا  هــدف  زاده می گویــد:  حســن 
کریمــی هــم بــرای  بــوده و اســتفاده مــا از افــرادی مثــل آقــای 

گر منتظــر  همیــن اســت. بعــد از بــازی پیــکان صدهــا تماشــا
کریمــی بــه میانشــان بــرود و بــا آن هــا حــرف بزنــد  بودنــد علــی 
فــرد محبــوب  کــه چنیــن  اســت  ارزشــمند  مــا  بــرای  ایــن  و 
کنــار ماســت. پــس بیاییــد بــه جــای ایجــاد  و خوش نامــی 
ــال  ــه فوتب ک کنیــم  کمــک  شــایعات بی اســاس 
ایــن خطــه از ایــران بــه رشــدی که شایســته اش 
ــا اســتعداد و  هســت، برســد. مــا یــک منطقــه ب
ثروتمنــد بــا مردمــی عالقه منــد داریــم و جــای 
خالــی  فوتبــال  اول  ســطح  در  اســتان  ایــن 
اســت. او دربــاره بــازی خونه به خونــه مقابــل 
ســختی  خیلــی  بــازی  می گویــد:  هــم  پــاس 
داریــم، ولــی مطمئــن هســتم بچه هــا مثــل بــازی پیــکان تمــام 
کادر فنــی و بازیکنــان  ــا  ــا ایــن حــال ب تالششــان را می کننــد. ب
کــه داریــم، حتمــا بــه لیــگ برتــر صعــود می کنیــم؛  باتجربــه ای 
کــه ایــن بازیکنــان قــرار گذاشــته اند صعودشــان را در کربــال  چــرا 

جشــن بگیرنــد و ایــن بزرگ تــر از هــر انگیــزه مــادی اســت.

کریمی تکذیب شد قرارداد میلیاردی با 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

یونایتد در اندیشه فروش دیپای دوشنبـــــه  6 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 138 ســـــال دوم       ݡسݒ

لیــگ ســتارگان قطــر بــا قهرمانــی مقتدرانــه الریــان بــه اتمام 
کشــور حاشــیه خلیــج فــارس  رســید، امــا باشــگاه های ایــن 
قهرمانــی  بــرای  و  دارنــد  رو  پیــش  دیگــر  جــام  دو  هنــوز 
تــالش می کننــد. جــام حذفــی و جــام  ایــن رقابت هــا  در 
اتحادیــه )امیــرکاپ( قطــر هــم در اردیبهشــت ماه بــه پایــان 
کامــل  می رســد تــا پرونــده فصــل 2015-2016 بــه صــورت 
بســته شــود. بــا ایــن وضعیــت، بســیاری منتظــر هســتند 
در  شــاغل  ایرانــی  پرشــمار  لژیونرهــای  آتــی  وضعیــت  تــا 
کــه هنــوز معلــوم  کشــور را ببیننــد؛ جایــی  باشــگاه های ایــن 
نیســت آن هــا در تیم هــای خــود باقــی می ماننــد یــا بایــد 

کــوچ ببندنــد. چمدان هایشــان را بــرای 
کنار ژاوی گنجی در  پورعلی 

قــراردادی  بــا  کــه  الســد  ملی پــوش  و  جــوان  مدافــع 
تــا  پیوســت  الســد  سفیدپوشــان  جمــع  بــه  پرســروصدا 
کــره ای و محبــوب ایــن تیــم شــود، در  جانشــین مدافــع 
ترکیــب  در  ثابــت  جایگاهــی  توانســته  نیم فصــل  همیــن 
ــان  کاپیت ــدز،  ــار ژاوی هرنان کن ــد و در  کن ــدا  ــم پی ــی تی اصل
قلمــداد  تیــم  خارجی هــای  بهتریــن  جــزو  اســپانیایی، 
ــد  ــا الس ــی ب ــال دوم مرتض ــرارداد س ــن ق ــود ای ــا وج ــود. ب ش
اســت  کــی  حا اخبــار  آخریــن  بــود؛  مشــروط  صــورت  بــه 
کامــال رضایــت دارد و  گنجــی  باشــگاه از عملکــرد پورعلــی 
بــه درخواســت فریــرا، مربــی پرتغالــی ایــن مدافــع ایرانــی را 
کــرد تــا در پلــی آف لیــگ  بــرای فصــل بعــد حفــظ خواهــد 
قهرمانــان آســیا روی توانایی هــای دفاعــی ایــن بازیکــن 

کنــد. حســاب بــاز 
جباری می ماند، اما منتظری نه

کامــال  االهلــی  اردوی  در  جبــاری  مجتبــی  جایــگاه 
کــه بــه عنــوان قلــب تپنــده  مســتحکم اســت. بازیکنــی 
میانــه میــدان تیــم بــا پاس هــا و بــازی درخشــان خــود دل 
همــه طرفــداران را بــرده اســت، بــا وجــود اینکــه هنــوز یــک 
ســال دیگــر از قــراردادش باقــی مانــده، بــا پیشــنهاد جالــب 
توجــه تمدیــد از ســوی باشــگاه روبــه رو شــده؛ بــه همیــن 
کــه قطعــا  نامیــد  لژیونرهایــی  از جملــه  بایــد  را  او  خاطــر 
پژمــان  بازیکــن  ایــن  برخــالف  مانــد.  خواهــد  دوحــه  در 
ایــن فصــل  کــه در  ایرانــی  منتظــری، مدافــع ملی پــوش 

بــا بدشانســی های زیــادی روبــه رو شــد و بیشــتر بازی هــا 
را بــه دلیــل مصدومیــت از دســت داد، بــا اتمــام قــرارداد 
یک ســاله اش هنــوز بــا پیشــنهادی بــرای تمدیــد روبــه رو 
نشــده اســت تــا جدایــی اش محتمــل بــه نظــر برســد. البتــه 
ســرمربی  بوناچیــچ  لــوکا  کــه  صورتــی  در  می شــود  گفتــه 

کــرد. االهلــی شــود، ایــن مدافــع را حفــظ خواهــد 
شجاعی روی لبه پرتگاه

کــه  مســعود شــجاعی هــم از آن دســت بازیکنانــی اســت 
قــراردادش اقدامــی  بــرای تمدیــد  الغرافــه  هنــوز باشــگاه 
کــه  نکــرده و جایــگاه متزلزلــی در ایــن تیــم دارد. الغرافــه 
همــواره در تغییــر بازیکنــان و ســتاره های خارجــی زبانــزد 
کنــار  عــام و خــاص اســت، در نیم فصــل هــم فاصلــه ای بــا 
کاســتینها  مداخلــه  امــا  نداشــت؛  بازیکــن  ایــن  گذاشــتن 
ســرمربی جدیــد و پرتغالــی باعــث شــد تــا بــه قــراردادش 
کــه  بــا بازیکــن ملی پــوش ایرانــی پایبنــد بمانــد. مســعود 
ــداد  ــام ن ــه انج ــرای الغراف ــم ب ــدی ه ــدان ب ــای چن بازی ه
کــه نتوانــد در قطــر بمانــد، هیــچ بعیــد نیســت  در صورتــی 
بــه لیــگ برتــر برگشــته و بــا پیراهــن یــک باشــگاه ایرانــی در 

ــرود. ــه میــدان ب فصــل آتــی ب
اشکان می ماند؛ جواد چشم انتظار تمدید

بــا توجــه  گــه  اشــکان دژآ تیــم متمــول قطــری،  ایــن  در 
جایگاهــش  دارد،  کــه  نجومــی  و  بلندمــدت  قــرارداد  بــه 
ــا پیراهــن العربــی  کامــال تثبیــت شــده و فصــل بعــد را نیــز ب
کاندیداهــای  از  یکــی  تــا همچنــان  کــرد  ســپری خواهــد 
قلمــداد دوحــه  خ پوشــان  سر کاپیتانــی   اصلــی 

کاپیتــان تیــم ملــی ایــران در بیــن مالــکان ثروتمنــد   شــود. 
باشــگاه محبوبیــت خاصــی دارد و شــاید بــه همیــن خاطــر 
کــه او را بــا رقمــی چشــمگیر از فولهــام انگلیــس جــذب  بــود 
ــام دیگــر  ــد. جــواد نکون ــه ســادگی از او نمی گذرن ــد و ب کردن
ایرانــی العربــی امــا قــراردادی مشــروط بــا باشــگاه بســت 
گــر از همــکاری  کــه قــرار شــد طرفیــن در پایــان ا بــه نحــوی 
چنــد ماهــه ابــراز رضایــت داشــتند، بــرای ســال دوم هــم 
گذشــت زمــان بــود  کننــد؛ از همیــن رو بایــد منتظــر  توافــق 
کاپیتــان ســابق تیــم ملــی ایــران را حفــظ  کــه العربــی  و دیــد 

کــرد یــا نــه؟ خواهــد 

ستاره های رفت و برگشتی

نگاهی به وضعیت آتی لژیونرهای ایرانی قطر



سهم ۵ درصدی تولید داخلی چادر
ک وزارت  کل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــا معــاون مدیــر 
گفــت: پوشــش بیــش از ۵۰ درصــد دختــران و  صنعــت 

ــان ایرانــی چــادر اســت.  زن
فرشــته جراحــی بــا بیــان اینکــه نیمــی از زنــان و دختــران 
ــا توجــه بــه اینکــه  ایرانــی پوشــش چــادر دارنــد، افــزود: ب
بایــد  زیــاد اســت،  بــه چــادر  کشــورمان  بانــوان  گرایــش 
ــوِر زن  ــدات در خ ــزون تولی ــاز روزاف ــن نی ــرای ای ــم ب بتوانی

ایرانــی داشــته باشــیم. 
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بیــش از ۹۰ درصــد پارچــه 
کارخانه هــای شــرق آســیا کشــورمان تولیــد   چــادری در 

ــا اصــول اقتصــاد مقاومتــی  کــه ایــن ب کــره اســت  به ویــژه 
تولیــد داخلــی،  از  بــا حمایــت  بایــد  و  نــدارد  همخوانــی 
ســهم کارخانه هــای کشــورمان را در تولیــد پارچــه چــادری 

افزایــش دهیــم.
ک وزارت  کل دفتــر صنایــع نســاجی و پوشــا  معــاون مدیــر 
کــرد: ســهم ۵ تــا ۱۰ درصــدی تولیــد داخــل  کیــد  صنعــت تا
کشــورمان  در پارچــه چــادری، بــه هیــچ وجــه شایســته 
بــا  تــوان رقابــت  بایــد  نیســت و تولیدکننــدگان داخلــی 

ــد.  کنن ــب  کس ــی را  ــای خارج رقب
کــه  داده  نشــان  تحقیقــات  کــرد:  اضافــه  جراحــی 
کــه در تولیــد چــادر مــورد اســتفاده  پارچه هــای ســنگین 
و  اســت  مؤثــر  گــردن  آرتــروز  بــروز  در  می گیــرد،  قــرار 
ســمت  بــه  خارجــی  تولیدکننــدگان  دلیــل  همیــن  بــه 
پارچه هــای ســبک وزن رفته انــد و تولیدکننــدگان داخلــی 

برداشــته اند.  زمینــه  ایــن  در  گام هایــی  هــم 
کــرد: معتقدیــم پوشــش چــادر، بهتریــن  وی خاطرنشــان 
کشــورمان اســت؛ امــا بایــد  نــوع پوشــش بــرای بانــوان 
کــردن ســلیقه بانــوان  تولیــدات مناســبی بــرای بــرآورده 

داشــته باشــیم.

در سال 94
 33 درصد از مصدومان نزاع

 در اصفهان، زن بودند
گفــت:  کل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان  مدیــر 
گذشــته، 3۹ هــزار و ۹۹8 مصــدوم ناشــی  در ســال 
کــز پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان  از نــزاع بــه مرا
زن  آن هــا  از  درصــد   32.64 کــه  کردنــد  مراجعــه 
از  ناشــی  مصدومیــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی  بودنــد. 
کاهــش  گذشــته نســبت بــه ســال ۹3 بــا  نــزاع در ســال 
3.6 درصــدی مواجــه بــوده اســت، افــزود: در ســال 
۹3، تعــداد مراجعــات مصدومــان ناشــی از نــزاع بــه 
کــز پزشــکی قانونــی اصفهــان، 4۱ هــزار و 48۹  مرا
نفــر شــامل 28 هــزار و 3۵۹ مــرد و ۱3 هــزار و ۱3۰ زن 

بــوده اســت.

خبر کوتاه

 توقیف 48 خودروی لوکس
 در اصفهان

بــا  برخــورد  ح  طــر از  دیگــری  مرحلــه  اجــرای  پــی  در      
دوردورکــردن خودروهــا توســط مامــوران پلیس راهور اســتان 
لوکــس توقیــف  تعــداد 48 دســتگاه خــودروی  اصفهــان، 
گرفتنــد.  و 2۰۹ خــودروی دیگــر مــورد اعمــال قانــون قــرار 
رییــس مرکــز اطالع رســانی پلیــس اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
ح برخــورد بــا دوردورکــردن  بــه اجــرای مرحلــه دیگــری از طــر
خودروهــا در شــهر اظهــار کــرد: در عملیــات مشــترک مامــوران 
پلیــس راهــور مرکــز اســتان و پلیــس امنیــت عمومــی اصفهان 
خــودروی  دســتگاه   48 تعــداد  امســال،  فروردین مــاه  در 
متخلــف لوکــس، توقیــف و تعــداد 2۰۹ دســتگاه خــودروی 
گرفتنــد. ســرهنگ غالمرضــا  دیگــر مــورد اعمــال قانــون قــرار 
ــا 2  شــهریاری همچنیــن از توقیــف 332 دســتگاه خــودرو ب
تخلــف همزمــان در فروردین مــاه امســال خبــر داد و افــزود: 
 براســاس بنــد »د« مــاده ۱۰ قانــون رســیدگی بــه تخلفــات

هــرگاه راننــده ای بــه صــورت همزمــان مرتکــب 2 تخلــف 
ســاعت   72 کــم  دســت  بــرای  او  نقلیــه  وســیله  شــود، 
توقیــف می شــود و ترخیــص آن منــوط بــه پرداخــت تمامــی 
کــه بــه  کــرد: تخلفاتــی  جریمه هــا خواهــد بــود. وی تصریــح 
خ داده و باعــث توقیــف خــودرو می شــود   طــور همزمــان ر
از ۵۰  بیــش  مجــاز  ســرعت  از  تجــاوز  نمایشــی،  »حــرکات 
کیلومتــر در ســاعت، ســبقت غیرمجــاز در راه هــای دوطرفــه 
عبــور از چــراغ قرمــز، حرکــت بــه طــور مارپیــچ و تجــاوز بــه 

چــپ از محــور راه« اســت.

اهدای 10 ُتن میوه به نیازمندان 
کمیته امداد اصفهان

در  گفــت:  اصفهــان  اســتان  امــداد  کمیتــه  کل  مدیــر 
فروردین مــاه امســال، حــدود ۱۰ ُتــن میــوه بــه عنــوان زکات 
کمیتــه امــداد اســتان  مســتحبی بــه نیازمنــدان زیرپوشــش 
اصفهــان اهــدا شــد. حمیدرضــا شــیران بــا بیــان اینکــه در 
فروردین مــاه امســال، ۱۰ ُتــن میــوه از ســوی میــدان میــوه و 
تره بــار اصفهــان بــه عنــوان زکات مســتحبی بــه نیازمنــدان 
و  نیکــوکاران  خیــران،  کــرد:  اظهــار  اســت،  شــده  اهــدا 
ــه امــداد کمیت ــاوران  ــوان ی ــه عن  صنــوف اســتان اصفهــان ب
شــاید  کــه  می کننــد  زیــادی  کمک هــای  نیازمنــدان  بــه 
بــه همیــن منظــور  افــزود:  کم نظیــر باشــد. وی  کشــور  در 
و  میــوه  میــدان  در  اصفهــان،  امــداد  کمیتــه  نماینــدگان 
تره بــار مســتقر هســتند و بنــگاه داران، زکات مســتحبی خــود 
کمیتــه امــداد  کل  را بــه نیازمنــدان اهــدا می کننــد. مدیــر 
کــرد: همچنیــن  امــام خمینــی)ره( اســتان اصفهــان تصریــح 
ــار  ــا همــکاری و تعامــل هیئــت مدیــره صنــف میــوه و تره ب ب
کمیتــه امــداد، دفتــر نیکــوکاری و جمــع آوری زکات  اســتان و 

در ایــن میــدان راه انــدازی شــده اســت.

اخبار کوتاه

کــوروش محمــدی، رییــس  گــزارش خبرنــگار کیمیــای وطــن، دکتــر  بــه 
کــرد: عظمــت و جایگاه  انجمــن آسیب شناســی اجتماعــی ایــران اظهــار 
زمینــه  تاریخــی  ادوار مختلــف  ایــران در  تاریخــی  و  فاخــر فرهنگــی 
کشــورهای متخاصــم و پلیــد  زیاده گویــی و یاوه گویــی را از بســیاری از 
کشــورمان در عرصه هــای  کــرده و بــه برکــت اقتــدار دیپلماســی  ســلب 
کالن هســتیم. وی افــزود:  مختلــف، شــاهد بــروز اســتعدادهای خــرد و 
کشــور در  امنیــت روانــی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن نیازمندی هــای 
گاهانــه مردم  وضعیــت کنونــی محقــق شــده و ایــن امــر مهــم با حضــور آ
در انتخابــات 7 اســفند تثبیــت شــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرضا در 
طــول تاریــخ از جایــگاه فاخــر و جالــب توجهــی برخــوردار بــوده اســت، 
ــتان  ــهرضا در اس ــه ش ک ــم  ــم را بپذیری ــل مه ــن اص ــد ای ــد: بای ــر ش متذک
ح اســت و  اصفهــان بــه عنــوان یــک شهرســتان خــاص و مســتعد مطــر
زایــش و پــرورش هــزاران انســان فرهیختــه و مجاهــد در طــول چنــد 

گذشــته مصداقــی از ایــن واقعیــت بــزرگ محســوب می شــود. قــرن 
  نرخ بیکاری

محمــدی بــا تشــریح وضعیــت نگران کننــده آســیب های اجتماعــی 
خ بیــکاری ثبــت  گذشــته بیــان داشــت: نــر در شــهرضا طــی چنــد ســال 
شــده در شــهرضا مطابــق آمــار واطالعــات موجــود حــدود ۱3/2 درصــد 
ــه ایــن  ــد ب ــار واقعــی بیــش از ایــن رقــم اســت و بای ــه آم ــه البت ک اســت 
فاجعــه ای  بیــکاری  میــزان  ایــن  کــه  کنیــم  اذعــان  مهــم  موضــوع 
ــیب های  ــی آس ــه بعض ــه داد: البت ــود. وی ادام ــوب می ش ــزرگ محس ب

اجتماعــی بــه شــکل محســوس قابــل محاســبه و ارزیابــی نیســتند و در 
ــا  ــر آن ه ــرب و جبران ناپذی ــرات مخ ــیعی از تاثی ــه وس ــان، دامن ــذر زم گ
در پیکــره یــک شــهر هویــدا می شــود.  رییــس انجمــن آسیب شناســی 
ــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت واحدهــای صنعتــی در  اجتماعــی ایــران ب
شــهرضا بــه لحــاظ میــزان اشــتغالزایی بــرای جوانــان مطلــوب نیســت، 
تصریــح کــرد: بعضــی از ایــن واحدهــای صنعتــی دربــاره انشــعابات خود 
بــر همیــن مبنــا بایــد سیاســت گذاری های  دچــار مشــکل هســتند و 

مطلــوب در جهــت حــل مشــکالت ایــن قشــر انجــام بگیــرد.
  آموزش عموم شهروندان

کــرد: بحــث آمــوزش عمــوم شــهروندان از دیگــر نــکات  وی اضافــه 
ــا توجــه بــه پیشــینه فرهنگــی شــهرضا  کــه ب مهمــی بــه شــمار مــی رود 

گذشــته مدنظــر قــرار بگیــرد.  بایــد بیــش از 

کشــور  کارگــران  صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  کل  دبیــر 
کارگــران در  کار، بهتریــن هدیــه بــه  می گویــد: اجــرای دقیــق قانــون 
گــر قانــون بــه طــور کامــل پیــاده شــود، دیگر به  هفتــه کارگــر اســت و ا
کــرد: خواســته جامعــه  اصــالح آن نیــاز نیســت. هــادی ابــوی اظهــار 
کار  گــر قانــون  کار اســت و معتقدیــم ا کارگــری عمــل بــه مفــاد قانــون 
ــدارد.  ــر ن ــا تغیی ــه اصــالح ی ــازی ب ــه معنــای واقعــی اجــرا شــود، نی ب
وی ادامــه داد: هیــچ قانونــی از تغییــر یــا اصــالح مســتثنا نیســت؛ 
کــه  امــا معمــوال در بازنگــری و تغییــر قوانیــن آن دســته مــواردی 
گاه  ــرد و  ــرار می گی ــالح ق ــورد اص ــت، م ــراد اس ــل ای ــده و مح ــرا ش اج
کــرد: دربــاره  تغییراتــی روی آن اعمــال می شــود. ابــوی تصریــح 
کارفرمایــی وجــود  کارگــری و  کار، مباحثــی میــان جامعــه  قانــون 
از  مــوادی  مثــال  اســت؛  برخــوردار  از پیچیدگــی خاصــی  کــه  دارد 
کار مثــل مــاده 2۱ ،  27،۱۰ و 7 محــل مناقشــه اســت. دبیــر  قانــون 
کشــور بــا اشــاره  کارگــران  کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی  کل 
کــه بــه بحــث  کــرد: در ایــن مــاده  کار تصریــح  بــه مــاده 27 قانــون 
کارگــری  تشــکل  نظــر  اســت  آمــده  دارد،  اشــاره  کارگــران  اخــراج 
کارگــر ضــروری اســت، ولــی  کار بــرای اخــراج  یــا شــورای اســالمی 
در آییــن نامــه رســیدگی مراجــع چنیــن چیــزی نیامــده و بــه ایــن 
کار نیــز در  ــون  ــر ایــن قان مــاده قانونــی پرداختــه نشــده اســت؛ بناب
ایــن مــاده عمــال بــه اجــرا در نیامــده اســت. ابــوی ادامــه داد: مــاده 
کارگــر  کار بــه عنــوان یــک عامــل بازدارنــده از اخــراج  27 قانــون 

کار و پایــان  جلوگیــری می کنــد؛ ولــی آیــا بــا آمــار اخــراج نیروهــای 
کارگــری  کارهــا، ایــن مــاده رعایــت می شــود؟ ایــن مقــام مســئول 
کــه دربــاره  کیــد شــده اســت  کار تا کــرد: در مــاده 7 قانــون  اضافــه 
کارهــای بــا ماهیــت دایــم و جنبــه مســتمر قــرارداد دایــم منعقد شــود 
کار آیین نامــه اجرایــی آن را  کارهــای غیرمســتمر، وزارت  و دربــاره 
کنــد؛ امــا وقتــی آیین نامــه بــه نــگارش درنیامــده و هیئــت  تدویــن 
کار  وزیــران بــه تصویــب نرســانده، نمی تــوان انتظــار داشــت قانــون 
کمیتــه ســه جانبه ملــی و  ــه جلســه  ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــه اجــرا درآی ب
گفــت:  کار از مجلــس  پیشــنهاد بازگشــت الیحــه اصــالح قانــون 
کــه  ح شــد ایــن بــود  کــه در ایــن جلســه مطــر یکــی از پیشــنهاداتی 
کار از مجلــس بازگــردد تــا پیشــنهادات  پیش نویــس اصــالح قانــون 

کارفرمایــی در آن اعمــال شــود.  کارگــری و  جامعــه 

کوروش محمدی، رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران: دکتر 

وضعیت آسیب های اجتماعی در شهرضا نگران کننده است

کشور: کارگران  کانون عالی انجمن های صنفی  کل  دبیر 

کارگران است کار، بهترین هدیه به  اجرای دقیق قانون 

نقــش  افزایــش  از  دانشــجویان  امــور  ســازمان  رییــس 
کمیســیون مــوارد خــاص خبــر  دانشــگاه ها در زمینــه اختیــارات 
ــا اشــاره بــه بازنگــری آیین نامــه  داد. دکتــر مجتبــی صدیقــی ب
تفویــض  گذشــته  از  کــرد:  اظهــار  خــاص  مــوارد  کمیســیون 

کمیســیون  ــه دانشــگاه ها در حــوزه  اختیــارات ب
ایــن  بــا  اســت.  شــده  داده  خــاص  مــوارد 
تفویــض اختیــار، دانشــگاه فقــط در شــرایطی 
پرونــده  نیســت،  تصمیم گیــری  بــه  قــادر  کــه 
مــوارد  فقــط  و  می دهــد  ارجــاع  منطقــه  بــه  را 
ســازمان  کمیســیون  بــه  اســتثنایی  و  خــاص 
وی  می شــود.  داده  ارجــاع  دانشــجویان  امــور 

ــی در  ــق آموزش ــگاه ها و مناط ــه دانش ــار ب ــض اختی ــزود: تفوی اف
کیفیــت آموزشــی لطمــه نخــورد و بــا هــدف  کــه بــه  شــرایطی 
انجــام  دانشــجویان  مشــکالت  بــه  ســریع تر  پاســخگویی 
پرونده هایــی  تعــداد  شــرایط،  ایــن  در  امیــدوارم  و  می گیــرد 
کمیســیون  ــر شــود. در حــال حاضــر  کم ت ــه مرکــز می رســد  کــه ب
گذشــته اختیــارات بیشــتری دارنــد؛  دانشــگاه ها نســبت بــه 

گســترده تر صــورت  امــا ایــن امــر امســال بــه صــورت مــدون و 
ــاره  می گیــرد. معــاون ســازمان امــور دانشــجویان نیــز در ایــن ب
ــان  گردهمایــی معاون ــود: در آخریــن  ــه ایســنا توضیــح داده ب ب
دانشــگاه ها  توســط  پیشــنهاداتی  دانشــگاه ها،  دانشــجویی 
کمیســیون مــوارد  و مناطــق دربــاره اختیــارات 
ح شــد. ایــن پیشــنهادات در زمینــه  خــاص مطــر
کمیســیون های  ــه  تفویــض اختیــارات بیشــتر ب

بــود. اســتانی و دانشــگاهی 
کمیســیون   ابوالحســن ریاضــی دربــاره فعالیــت 
ایــن  فعالیــت  داد:  توضیــح  خــاص  مــوارد 
کــه بــرای  کمیســیون در زمینــه مســایلی اســت 
ج از اراده خــود آن هــا ایجــاد شــود و بــر رونــد  دانشــجویان خــار
آموزشــی آنــان تأثیــر بگــذارد. بــرای مثــال بیمــاری یــا مشــکالت 
خانوادگــی باعــث ایجــاد مشــکالت آموزشــی بــرای دانشــجویان 
نــگاه  می گیــرد  تصمیــم  کمیســیون  شــرایط  ایــن  در  شــود؛ 
مســاعدی بــه دانشــجو داشــته باشــد و فرصــت دیگــری بــه 

ــد. ــرد بده ف

کنــون امکانــات این ســازمان فقط  بنــا بــر اعــالم هــالل احمری هــا، ا
در حــد پاســخگویی بــه حــوادث کوچــک و متوســط اســت و تــاب و 
توانــی بــرای امدادرســانی و انجــام عملیات هــای بــزرگ نــدارد؛ چــرا 
ــه تنهــا یک ســوم اســتانداردهای الزم در آن مهیاســت و ایــن در  ک

حالــی اســت کــه منابــع اعتباری شــان روزبــه روز آب 
مــی رود... مســئوالن هــالل احمــر چندی اســت که 
کافــی نبــودن امکانــات ایــن ســازمان می گوینــد  از 
امکانــات  تکلیــف  بایــد  کــه  می کننــد  تاکیــد  و 
و  بــرای همیشــه روشــن شــود  یکبــار  جمعیــت، 
امکانــات امــداد و نجــات بر اســاس اســتانداردهای 

کشــور، ارتقــا یابــد.  موجــود در 
دکتــر ضیایــی، رییــس جمعیــت هــالل احمــر می گویــد: بــه دنبــال 
کشــور  معجــزه نیســتیم؛ بلکــه بــر اســاس آمارهــا و اســتانداردهای 
صحبــت می کنیــم و جمعیــت هــالل احمــر بــه عنــوان بزرگ تریــن 
کارهایــش را قبــل از بــروز  دســتگاه های امــدادی، بایــد بســیاری از 
اتفاقــات انجــام دهــد و همیــن امــر نیازمنــد اعتبارات مســتمر اســت 
کنون  که متاســفانه از همین مســیر در تنگنا هســتیم. به هر حال ا

ــا گذشــت بیــش از یــک مــاه از ســال جدیــد، هنــوز از تخصیــص  ب
ــن  ــود ای ــا وج ــت و ب ــری نیس ــر خب ــالل احم ــال ۹4 ه ــارات س اعتب
کاســتی ها، بودجــه ایــن جمعیــت بــاز هــم از ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان 
ســال ۹3 و 7۰۰ میلیــارد ســال ۹4، بــه ۵۰۰ میلیــارد تومــان و بعــد 
از تصویــب در مجلــس در اقدامــی دیگــر بــه 4۰۰ 
میلیــارد تومــان تنــزل یافــت و اســتخوانی شــد الی 

 . هالل احمری هــا...  بی پولی هــای  زخــم 
جمعیــت  اعتبــاری  وضعیــت  دربــاره  ضیایــی 
هــالل احمــر، بــا بیــان اینکــه داســتان اعتبــارات 
هــالل احمــر موضــوع تــازه ای نیســت می گویــد: 
بخــش  دو  در  احمــر  هــالل  جمعیــت  اعتبــارات 
درآمدهــای  محــل  از  اعتبــارات  ایــن  از  بخشــی  می گیــرد؛  قــرار 
معمــوال  کــه  می شــود  تامیــن  پایــدار  منابــع  و  اختصاصــی 
کشــور  بخش هــای  ســایر  بــا  حداقــل  و  مســتمر  آن  جریــان 
کشــور بــه هــر شــکلی  کــه وضعیــت  متناســب اســت؛ بــه طــوری 
آن بــا  متناســب  نیــز  جمعیــت  اختصاصــی  منابــع  باشــد،   کــه 

 است.

7معارف و گردشگری دوشنبـــــه  6 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 138اهدای 10 ُتن میوه به نیازمندان ..... ســـــال دوم       ݡسݒ

تکلیف امداد و نجات روشن شود

خ، آب می رود بودجه هالل سر
رییس سازمان امور دانشجویان خبر داد:

کمیسیون موارد خاص افزایش اختیارات دانشگاه ها در 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

یانــی قلــع نشــانی محــل اقامــت: مجهــول  نــام :هوشــنگ  نــام خانوادگــی: حیــدر ر
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام : ایمــان  نــام خانوادگــی : صــداف نشــانی 
ل آخــر  محــل اقامــت : اصفهــان – خ ربــاط ســوم – خ معرفــت بــن بســت ســپهر منــز
یــخ 94/11/29 حــوزه 12 شــورای حــل  محکــوم بــه بــه موجــب رای شــماره 1892تار
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت . محکــوم علیــه محکوم اســت 
یــال وجــه یــک فقــره  بــه : پرداخــت مبلــغ ســی و ســه میلیــون دویســت و پنجــاه هــزار ر
چــک بــه  شــماره ی  908407 مــورخ 94/9/21 بانــک تجــارت بابــت اصــل خواســته 
ینــه نشــر آگهــی و خســارت تاخیــر و  ینــه دادرســی و هز یــال بابــت هز و مبلــغ 440000 ر
یــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان  یــخ ســر رســید چــک موصــوف تــا تار تادیــه از تار
ینــه نیــم عشــر حــق االجــرا /  مــاده 34 قانــون اجــرای  صــادر و اعــام مــی نمایــد و هز
احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
وز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه  ظــرف ده ر
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت  و در صورتــی کــه خــو
د را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد  مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــو
یحــا اعــام نمایــد.  شــماره : 2050/ م الــف دفتــر شــعبه 12 مجتمــع شــماره دو  ، صر

شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
یــم شــغل: آزاد نشــانی  نــام :مجیــد نــام خانوادگــی: دهقانــی بیژگــردی نــام پــدر: کر
محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام : امیــن  نــام خانوادگــی 
ــت  ــل اقام ــانی مح ــنده نش وش ــغل : فر ــی ش ــدر: مصطف ــام پ ــوری نهجیــری ن : منص
وخانــه  وزی – جنــب دار راه پیــر : اصفهــان – هشــت بهشــت شــرقی بعــداز چهــار
ــه بــه موجــب رای شــماره 1950  وشــگاه هشــت بهشــت ال جــی محکــوم ب عباســی فر
یــخ 94/11/1 حــوزه 13 شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت  تار
یافتــه اســت . محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه : پرداخــت مبلــغ چهــل و چهــار میلیــون 
ینــه  یــال بابــت هز یــال بابــت اصــل خواســته و 310/000 ر و چهارصــد و چهــل هــزار ر
ــر  ــارت تاخی ــال( و خس ی ــرا )600/000 ر ــاب اج ــا احتس ــی ب ــر آگه ــه نش ین ــی و هز دادرس
یــخ ســر رســید چــک موصــوف )94/8/30( لغایــت اجــرای حکــم در  ــه از تار در تادی
حــق محکــوم لــه همــراه بــا نیــم عشــر دولتــی. مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن 
وز  کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده ر
مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت  کــه خــو
یحــا  د را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد ، صر جامــع دارایــی خــو
اعــام نمایــد.  شــماره : 2099/ م الــف دفتــر شــعبه 13 مجتمــع شــماره یــک شــورای 

حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی  بیژگــردی  دهقانــی  خانوادگــی:  نــام  :مجیــد  نــام 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام : امیــن  نــام خانوادگــی : منصــوری نهجیــری 
وزی  راه پیــر ــار ــداز چه ــرقی بع ــت ش ــت بهش ــان – هش ــت : اصفه ــل اقام ــانی مح نش
بــه  بــه  بهشــت محکــوم  ال جــی هشــت  وشــگاه  فر راه ســعدی  بــه چهــار نرســیده 
اختــاف  حــل  شــورای   8 حــوزه   94/12/27 یــخ  تار  1745 شــماره  رای  موجــب 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت . محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه : 
ینــه نشــر آگهــی جمعــا بــه  یــال بابــت اصــل خواســته و هز پرداخــت مبلــغ 47/300/000 ر
یــخ  ینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تار یــال هز یــال 230/000 ر مبلــغ 600/000 ر
ســر رســید چــک بــه شــماره 921281 مــورخ 94/8/5 و نیــم عشــر حــق االجــرا/ مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم 

وز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای  علیــه مکلــف اســت ظــرف ده ر
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد،  بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــو
د را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد  بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــو
ــعبه 8  ــر ش ــف دفت ــماره : 2082/ م ال ــد.  ش ــام نمای ــا اع یح ــدارد ، صر ــی ن ــر مال و اگ

مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان
اخطار اجرایی

یــن  ز حاجــی  هوشــنگ  امیــر  خانوادگــی:  نــام  و  نــام  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
زنــد خــان بابــا نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان  العابدیــن پــوران نــام پــدر: فر
ن  نــام خانوادگــی : بــا وکالــت احمــد  مشــخصات محکــوم لــه: نــام : جعفــر بــاب ز
یاحــی نشــانی محــل اقامــت : مبارکــه – فلکــه جهــاد دفتــر  ینــب ر یاحــی و ز رضــا ر
یــخ 94/3/30 حــوزه  یاحــی محکــوم بــه بــه موجــب رای شــماره 217 تار وکالــت ر
27 شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت . محکــوم 
علیــه محکــوم اســت بــه : حضــور در دفتــر خانــه اســناد رســمی و تنظیــم و انتقــال 
ســند اتومبیــل وانــت نیســان بــا مشــخصات شــماره انتظامــی 693 ی 34 ایــران 13 
و بــه ش موتــور 80011562 و ش ش 010832 و پرداخــت صــدو هشــتاد و پنــج هــزار 
ینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق خواهــان و نیــم  یــال بابــت هز ر
عشــر حــق االجــرا . مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
وز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا  علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده ر
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــه  ــادر ب د را ق ــی کــه خــو ــه از آن میســر باشــد و در صورت حکــم و اســتیفاء محکــوم ب
د  اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــو
یحــا اعــام نمایــد.  شــماره :  را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد ، صر
2051/ م الــف دفتــر شــعبه 27 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

ــان اصفه
گهی احضار آ

چــون آقــا / خانــم حســب گــزارش کانتــری شــکایتی علیــه آقــا 1- مهــدی گرجــی 2- 
ــر شــرکت در ارتــکاب بــزه  زنــد : 1- علــی 2- حجــت ا... مبنــی ب ابوالفضــل ترکــی فر
وهــای شــکات خصوصــی و ایجــاد  در یــب خو یــق قــداره کشــی و تخر محاربــه از طر
ــه کاســه  ــده ب ون ده کــه پر ــخ 94/8/30 مطــرح نمــو ی ــی و ارعــاب مــردم در تار ــا امن ن
پرســی ثبــت گردیــده لــذا نظــر بــه اینکــه متهمــان مجهــول المــکان  941045 ب 1 ایــن باز
ــون آییــن دادرســی کیفــری مراتــب یــک نوبــت در  مــی باشــند حســب مــاده 174 قان
د و از متهمــان مذکــور  وزنامــه هــای کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر مــی شــو یکــی از ر
دعــوت بــه عمــل مــی آیــد ظــرف مــدت یکمــاه پــس از نشــر آگهــی جهــت پاســخگویی 
د بــه ایــن مرجــع مراجعــه نماینــد در صــورت عــدم حضــور دادســرا  بــه اتهــام خــو
د. شــماره: 2103/ م الــف مدیــر دفتــر شــعبه  تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــو

پرســی دادســرای عمومــی و انقــاب ناحیــه 4 کهنــدژ اول باز
گهی فقدان سند مالکیت  آ

زنــد علــی رضــا مالــک  بموجــب دو بــرگ استشــهاد محلــی خانــم محبوبــه رئیســی فــر فر
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ زمیــن پــاک 9335/451 و 9334 واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان کــه در صفحــه 326 دفتــر 253 امــاک و شــماره ثبــت 46373 و 
درخواســت صــدور ســند  د شــده و بنامــش ســابقه ثبــت و بعلــت جابجائــی مفقــو
د لــذا طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت  المثنــی نمــو
د کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آگهــی  مراتــب آگهــی مــی شــو
یــخ  د باشــد از تار د اســناد مالکیــت مزبــور نــزد خــو ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــو
د را کتبــا ضمــن  وز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــو انتشــار ایــن آگهــی تــا ده ر
ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
ر اعتراضــی نرســد یــا  اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد. اگرظــرف مهلــت مقــر
در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنیــا ســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و 
ییــس  بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. شــماره:2703 / م الــف حســین هادیــزاده ر

ق اصفهــان منطقــه ثبــت اســناد شــمال شــر

گهی ابالغ آ
ونــده: 9409980351200399شــماره  شــماره اباغیــه: 9510100351200757شــماره پر
یــخ تنظیــم: 1395/01/28 خواهــان /  شــاکی اعظــم  بایگانــی شــعبه: 940450 تار
نظارتــی زاده دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده / متهــم محمــد رضــا حاتمــی حبشــی 
وجــی و مهــر انگیــز شــهبازی  و عنایــت الــه شــهبازی و کیــوان بخــت اور و اکبــر عر
ونعمــت نعمــت الهــی و ایمــان درســتی و عبــاس رضوانــی بــه خواســته مطالبــه خســارت 
دادرســی و الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک و ابطــال مبایعــه نامــه ) مالــی غیــر 
ــه  ــه نام ــال مبایع ــت ( و ابط ــک اس ــند مل ــوع س ــمی )موض ــند رس ــال س ــول( و ابط منق
)مالــی غیــر منقــول ( و ابطــال ســند رســمی ) موضــوع ســند ملــک اســت ( و ابطــال 
مبایعــه نامــه )مالــی غیــر منقــول( و ابطــال مبایعــه نامــه ) مالــی غیــر منقــول( و ابطــال 
ســند رســمی )موضــوع ســند ملــک اســت( و ابطــال ســند رســمی )موضــوع ســند ملــک 
ده کــه  اســت(  تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــو
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 12 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در 
اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شــهید نیکبخت – ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهــان – طبقــه 1 اتــاق شــماره 120ارجــاع و بــه کاســه  9409980351200399ثبــت 
گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1395/05/02 و ســاعت 10:00 تعییــن شــده اســت.  بــه 
درخواســت خواهــان / شــاکی  و بــه  دن خوانــده / متهــم  و علــت مجهــول المــکان بــو
تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
د  و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــو
تــا خوانــده / متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 
یافــت و در وقــت  د نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را در اعــام نشــانی کامــل خــو
ر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. شــماره: 2131/ م الــف منشــی دادگاه  مقــر

حقوقــی شــعبه 12 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان – علــی فاتحــی
گهی ابالغ آ

ونــده: 9409980351200399شــماره  شــماره اباغیــه: 9510100351200757شــماره پر
یــخ تنظیــم: 1395/01/28 خواهــان /  شــاکی اعظــم  بایگانــی شــعبه: 940450 تار
نظارتــی زاده دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده / متهــم محمــد رضــا حاتمــی حبشــی 
وجــی و مهــر انگیــز شــهبازی و  و عنایــت الــه شــهبازی و کیــوان بخــت اور اکبــر عر
نعمــت نعمــت الهــی و ایمــان درســتی و عبــاس رضوانــی  بــه خواســته مطالبــه خســارت 
دادرســی و الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک و ابطــال مبایعــه نامــه ) مالــی غیــر 
ــه  ــه نام ــال مبایع ــت ( و ابط ــک اس ــند مل ــوع س ــمی )موض ــند رس ــال س ــول( و ابط منق
)مالــی غیــر منقــول ( و ابطــال ســند رســمی ) موضــوع ســند ملــک اســت ( و ابطــال 
مبایعــه نامــه )مالــی غیــر منقــول( و ابطــال مبایعــه نامــه ) مالــی غیــر منقــول( و ابطــال 
ســند رســمی )موضــوع ســند ملــک اســت( و ابطــال ســند رســمی )موضــوع ســند ملــک 
ده کــه  اســت(  تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــو
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 12 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در 
اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شــهید نیکبخت – ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهــان – طبقــه 1 اتــاق شــماره 120ارجــاع و بــه کاســه  9409980351200399ثبــت 
گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1395/05/02 و ســاعت 10:00 تعییــن شــده اســت.  بــه 
درخواســت خواهــان / شــاکی  و بــه  دن خوانــده / متهــم  و علــت مجهــول المــکان بــو
تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
د  و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــو
تــا خوانــده / متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 
یافــت و در وقــت  د نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را در اعــام نشــانی کامــل خــو
ر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. شــماره: 2132/ م الــف منشــی دادگاه  مقــر

حقوقــی شــعبه 12 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان – علــی فاتحــی
گهی ابالغ آ

ــماره  ــده: 9409980351200015ش ون ــماره پر ــه: 9510100351200742ش ــماره اباغی ش
یــم  مر شــاکی    / خواهــان   1395/01/28 تنظیــم:  یــخ  940015تار شــعبه:  بایگانــی 
ــی و مصطفــی  ــه طرفیــت خوانــده / متهــم عبــاس چهارمحال جوهــری دادخواســتی ب
ــور الدیــن حــق پرســت و ناصــر مقــدس پــور و ســید حســین  یــان قهفرخــی و ن طاهر

یــت عاملــی  فاطمــی و اصغــر ســی منــی ســیمنی و شــرکت آذیــن بتــن ســپاهان بــه مدیر
بــه تنظیــم ســند  الــزام  بــه خواســته  پــور شــهرکی  فرهــاد فرهــادی و منوچهــر قلــی 
رســمی ملــک و مطالبــه خســارات دادرســی تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
عمومــی  دادگاه   12 شــعبه  بــه  رســیدگی  جهــت  کــه  ده  نمــو اصفهــان  شهرســتان 
شــهید  خ   – بــاال  چهاربــاغ  خ   – اصفهــان  در  واقــع  اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی 
نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان – طبقــه 1 اتــاق شــماره 
120ارجــاع و بــه کاســه  9409980351200015ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 
دن  1395/05/02 و ســاعت 09:30 تعییــن شــده اســت.  بــه علــت مجهــول المــکان بــو
درخواســت خواهــان / شــاکی  و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن  خوانــده / متهــم  و
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
د تــا خوانــده / متهــم پــس از  نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــو
نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
ر فــوق جهــت  یافــت و در وقــت مقــر د نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را در خــو
ــعبه 12  ــی ش ــی دادگاه حقوق ــف منش ــماره: 2133/ م ال ــردد. ش ــر گ ــیدگی حاض رس

دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان – علــی فاتحــی
گهی ابالغ آ

شماره اباغیه: 9510106836200442
یــخ  940966تار شــعبه:  بایگانــی  9409986836200273شــماره  ونــده:  پر شــماره 
دادخواســتی  دهقــی  کانتــری  زانــه  فر شــاکی    / خواهــان   1395/01/25 تنظیــم: 
بــه طرفیــت خوانــده / متهــم ســجاد حیــدر پــور عســگری بــه خواســته طــاق بــه 
هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفهــان  تقدیــم دادگاه  وجــه  ز درخواســت 
بــه شــعبه 2 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان )  ده کــه جهــت رســیدگی  نمــو
مجتمــع شــهید قدوســی( واقــع در اصفهــان – خ میــر فندرســکی خ میــر – حدفاصــل 
اتــاق 402  پــل میــر- مجتمــع قضایــی شــهید قدوســی – طبقــه 4  بــاال و  چهاربــاغ 
ارجــاع و بــه کاســه  9409986836200273ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 
دن  1395/04/01 و ســاعت 09:30 تعییــن شــده اســت.  بــه علــت مجهــول المــکان بــو
بــه تجویــز مــاده 73 قانــون  درخواســت خواهــان / شــاکی  و  خوانــده / متهــم  و
امــور مدنــی و دســتور دادگاه  انقــاب در  و  هــای عمومــی  آییــن دادرســی دادگاه 
د تــا خوانــده /  مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــو
متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 
وقــت  در  و  یافــت  در را  ضمائــم  و  دادخواســت  دوم  نســخه  د  خــو کامــل  نشــانی 
دفتــر  مدیــر  الــف  م   /2125 شــماره:  گــردد.  حاضــر  رســیدگی  جهــت  فــوق  ر  مقــر
 دادگاه حقوقــی شــعبه 2 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان – وحیــده ســادات

 عبدالهی
آگهی اباغ

ونــده: 9409980350300028 شــماره  شــماره اباغیــه:9510100350300542 شــماره پر
یــخ تنظیــم:1395/01/29 تجدیــد نظــر خــواه حجــت الــه  بایگانــی شــعبه :940036 تار
وعــی ســبدانی تجدیــد نظــر خواهــی از دادنامــه شــماره 9409970350301285  ر مز
مــورخ 94/9/10 بــه طرفیــت تجدیــد نظــر خوانــده مهــدی ابراهیمــی تقدیــم دادگاه 
عمومــی  دادگاه   3 شــعبه  در  کــه  ده  نمــو اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 
ــاغ بــاال خ شــهید نیکبخــت  حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهارب
ــه  ــماره 305 در کاس ــاق ش ــه 3 ات ــان طبق ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س
دن تجدیــد نظــر  ونــده 940036 ثبــت گردیــده کــه بــه علــت مجهــول المــکان بــو پر
آییــن  قانــون   73 مــاده  تجویــز  بــه  و  خــواه  نظــر  تجدیــد  خواســت  در  و  خوانــده 
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
د تــا تجدیــد نظــر خوانــده  یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــو
وز بــه دادگاه مراجعــه و  پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن ظــرف مــدت ده ر
یافــت و  د نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را در ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــو
چنانچــه مطلبــی دارد بــه ایــن شــعبه ارائــه نمایــد. شــماره:2122/م الــف مدیــر دفتــر 
د   دادگاه حقوقــی شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان – محمــو

عبداللهی



زنگ خطر ازدواج فامیلی
کــه ریشــه اختــاالت  طــی ســال های اخیــر،  زیــاد می شــنویم 
نقــص  بــه  نزدیکانمــان  از  برخــی  در  خــاص  عــوارض  یــا 
ــا ایــن  سیســتم ایمنــی بدنشــان نســبت داده شــده اســت. ب
ایمنــی  کــه سیســتم  حــال همچنــان بســیاری نمی داننــد 
ــل  ــم عوام ــر تهاج ــدن در براب ــظ ب ــوار محاف ــان دی ــدن، هم ب
کــه از بافــت لنفــاوی یعنــی غــدد  بیماری زاســت ؛ سیســتمی 
لنفــاوی، لوزه هــا، مغــز اســتخوان، غــده تیمــوس و بخشــی 
از طحــال تشــکیل شــده اســت.جالب آنکــه سیســتم ایمنــی 
کــه بــه آن بیمــاری نقــص  بــدن هــم، می توانــد بیمــار شــود 
کشــف بیمــاری، طــی ۶۲  گفتــه می شــود. از زمــان  ایمنــی 
کنــون، بیــش از ۳۰۰ نــوع بیمــاری نقــص  گذشــته تا ســال 

 آشــنایی بــا بیماری هــا و عــوارض ناشــی از نقــص سیســتم 
فامیلــی  ازدواج هــای  از  پیشــگیری  آن  از  و مهم تــر  ایمنــی 
بیماری هاســت،  ایــن  بــروز  در  موثــر  بســیار  عوامــل  از  کــه 
کــه بــا عنــوان هفتــه جهانــی بیمــاری نقــص  در هفتــه ای 
ایمنــی بــدن )2 تــا 9 اردیبهشــت مــاه( نامگــذاری شــده، 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل  گــزارش  خالــی از لطــف نیســت.به 
ــوژی ـ  ــر نیمــا رضایــی، متخصــص ایمونول از جــام جــم، دکت
ــناخته  ــز ش ــا نی ــر دنی ــمندان برت ــزو دانش ــال 2013 ج ــه از س ک
شــده اســت ـ  دربــاره ایــن بیمــاری بــه جام جــم می گویــد: 
می شــود:  نمایــان  شــکل  دو  بــه  ایمنــی  نقــص  بیمــاری 
گروهــی دیگــر  گروهــی ناشــی از ضعــف سیســتم دفاعــی و 
ایمنــی اســت.  ازدیــاد حساســیت در سیســتم  از  کــه متاثــر 
گــروه آخــر هســتند  آلرژی هــا و بیماری هــای خودایمنــی جــزو 
کــه سیســتم بــه اشــتباه اعضــای بــدن را بــه عنــوان بیگانــه 
می شناســد و علیــه آن شــروع بــه تخریــب ســلول می کنــد.

  عالیم نقص ایمنی
کــه منشــأ بیمــاری نقــص ایمنــی، ارثــی و ژنتیــک  زمانــی 
کــه  باشــد، بــه آن نقــص ایمنــی اولیــه می گوینــد؛ امــا زمانــی 
کتســابی و محیطــی در بیمــاری سیســتم ایمنــی  عوامــل ا
گفتــه می شــود. نقــش داشــته باشــند، بــه آن نقــص ثانویــه 
گفتــه دکتــر رضایــی، ازدواج فامیلــی مهم تریــن عامــل  بــه 
سیســتم  اســت.  اولیــه  ایمنــی  نقــص  بــه  کــودک  ابتــای 
کمــی  دفاعــی فــرد بــر اثــر یــک نقــص ژنتیــک بــه صــورت 
کار نمی کنــد. در نتیجــه فــرد، مســتعد عایــم و  کیفــی  یــا 
گــروه از بیمــاری می شــود. عضــو هیئــت علمــی  عــوارض ایــن 
کــودکان، درصــد  ــز طبــی  ــوژی بیمارســتان مرک ــروه ایمونول گ
ابتــای افــراد بــه بیمــاری نقــص ایمنــی اولیــه را یــک در ده 
هــزار نفــر عنــوان می کنــد و می گویــد: ایــن بیمــاری در حالــت 
و  ســرماخوردگی  چــون  نشــانه هایی  بــا  می توانــد  خفیــف 
ــک در 700  ــدود ی ــیوع آن، ح ــه ش ــه البت ک ــد  کن ــروز  ــهال ب اس
نفــر اســت و در حالــت شــدید می توانــد منجــر بــه مــرگ کــودک 
در همــان ســال اول زندگــی شــود. وی دربــاره بیماری هــای 
و  عفونــی  بیماری هــای  می گویــد:  ثانویــه  ایمنــی  نقــص 
ویروســی، هپاتیــت، ایــدز، انــواع ســرطان، اشــعه  درمانی و 
پاییــن  آمــدن  ســطح  ایمونوگلوبولین هــای  خــون  بــه عنــوان 

بیماری هــای نقــص ایمنــی ثانویــه شــناخته می شــوند.
گام اول پیشگیری از بیماری ها   مشاوره ژنتیک، 

اختــاالت ژنتیــک ناشــی از ازدواج  فامیلــی،  مهم تریــن دلیــل 
کــودکان اســت. آمارهــا نشــان می دهنــد بیــش  تولــد ایــن 
فامیلــی  ازدواج  حاصــل  ایــران،  در  متولدیــن  یک ســوم  از 
هســتند کــه هــر کــدام از آنــان می تواننــد در معــرض خطــر ابتا 

ــواع بیماری هــای نقــص ایمنــی باشــند. ــه یکــی از ان ب
کاهــش تعــداد مبتایــان ایــن  دکتــر رضایــی دربــاره راهــکار 
ازدواج  از  قبــل  ژنتیــک  کیــد می کنــد: مشــاوره  تا بیمــاری، 
بســیار ضــروری اســت. در حــال حاضــر امــکان تشــخیص 
بعضــی بیماری هــای نقــص ایمنــی اولیــه، قبــل از تولــد در 
کشــور وجــود دارد. از  هفتــه دهــم تــا دوازدهــم بــارداری در 
کــه  ایــن راه می تــوان اقدامــات اولیــه درمانــی و مــواردی را 
ــتفاده  ــون اس ــود )همچ ــت ش ــوزادان رعای ــن ن ــرای ای ــد ب بای
بــه  ســل(  کســن  وا مثــل  زنــده  کســن های  وا از  نکــردن 

کــرد.  گوشــزد  خانواده هایشــان 
گــروه ایمونولــوژی بیمارســتان مرکــز  عضــو هیئــت علمــی 
کــودکان، تعــداد مبتایــان ایــن بیمــاری را بیــش از  طبــی 
خ  2000 نفــر عنــوان می کنــد و می گویــد: بــا توجــه بــه اینکــه نــر
ازدواج فامیلــی در ایــران زیــاد اســت، پیش بینــی می شــود 
کشــور  تعــداد مبتایــان بیماری هــای نقــص ایمنــی اولیــه در 

ــوز شناســایی نشــده اند. ــه هن ــه البت ک ــاد باشــد  زی
  بیماری نقص ایمنی، درمان پذیر است

ــن  ــات ای ــا راه نج ــب، تنه ــان مناس ــع و درم ــخیص بموق تش
ــاره  بیمــاران از نظــر دکتــر رضایــی اســت. مشــکل اصلــی درب
ایــن بیمــاری، ناشــناخته مانــدن آن تــا 90 درصد موارد اســت 
کــه باعــث بــروز عــوارض شــدید و ســخت شــدن نجــات بیمــار 

می شــود.

دانستنی

گوشت  خ   چر
کودک را بلعید ۳ انگشت 

مقصــود حق شــناس، مدیــر روابــط عمومــی ســازمان 
اهــواز  شــهرداری  ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی 
گفــت: ســاعت ۱۴ دقیقــه بامــداد امــروز طــی تماســی 
گلســتان اهــواز بــرای رهاســازی  از ســوی بیمارســتان 
خ گوشــت تقاضــای  دســت دختربچــه ای از درون چــر
کمــک و همیــاری شــد. وی افــزود: ســتاد فرماندهــی 
ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
و نجــات  امــداد  کامــل  تیــم  یــک  اهــواز بی درنــگ 
بیمارســتان  بــه  بــا تمامــی تجهیــزات تخصصــی  را 
کــرد. مدیــر روابــط عمومــی ســازمان  مذکــور اعــزام 
اهــواز  شــهرداری  ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی 
کــرد: آتش نشــانان بــا حضــور در اتــاق عمــل  تصریــح 
کــه بــه دلیــل  بــا دختربچــه ۳ســاله ای مواجــه شــدند 
کودکانــه و بازیگوشــی دســت خــود  کنجکاوی هــای 
کــرده و دســتگاه  گوشــت  خ  را بــه درون دســتگاه چــر
بــود.  کشــیده  خــود  درون  بــه  را  وی  انگشــتان 
کــرد: فرمانــده تیــم اعــزام شــونده  حق شــناس بیــان 
کاری و  بــرش  کــردن دســتگاه های  بــا ضدعفونــی 
ــرش و آزادســازی  ــات ب ــک عملی جک هــای هیدرولی
کادر درمانــی  کــودک را بــا حضــور  انگشــتان دســت 
گذشــت ۳۰ دقیقــه تــاش بــا رعایــت  آغــاز و پــس از 
دختربچــه  دســت  شــدند  موفــق  ایمنــی،  نــکات 
عنــوان  وی  کننــد.  رهــا  گوشــت  خ  چــر درون  از  را 
وارده صدمــات  شــدت  دلیــل  بــه  متأســفانه   کــرد: 
کــه تــاش  کامــا قطــع شــده بــود  کــودک  3 ز انگشــت 
ثمــر  مثمــر  نیــز  آن هــا  پیونــد  بــرای  درمانــی  کادر 
آتش نشــانی  ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــر  نبــود. 
و خدمــات ایمنــی شــهرداری اهــواز یــادآور شــد: ایــن 
کــه  ــی شهرســتان سوســنگرد بــوده  دختربچــه از اهال
گلســتان اهــواز  ع حادثــه بــه بیمارســتان  پــس از وقــو

ــود. ــده ب ــزام ش اع
کــرد: متأســفانه بــا وجــود   حق شــناس ابــراز تأســف 
مکــررا  ایمنــی  فــراوان  هشــدارهای  و  توصیه هــا 
کــه خانواده هــا بــرای اســتفاده از  مشــاهده مــی شــود 
گوشــت آن را با اســتفاده از ســیم ســیار  خ  دســتگاه چر
کــف اتــاق انتقــال داده و در معــرض  بــه روی زمیــن و 
کــودکان از آن اســتفاده می کننــد.  کنجــکاو  دیــدگان 
اســتدعا  عزیــز  خانواده هــای  از  کــرد:  توصیــه  وی 
ــرای  گوشــت حتــی ب خ  ــرای اســتفاده از چــر داریــم، ب
کوتــاه آن را خامــوش و از دســترس دور و  لحظاتــی 
کــودکان خــود خطــرات ایــن دســتگاه  همیشــه بــه 
ع  کاهــش احتمــال وقــو ــه منظــور  کننــد. ب گوشــزد  را 
گوشــت بــا آرم  خ  حادثــه فقــط و فقــط از دســتگاه چــر

کننــد. اســتاندارد اســتفاده 
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گفــت: مــرا بــا نقشــه بــه  ایــن دختــر بــه افســر نگهبــان 
کشــاندند و هنــگام آزار و اذیــت از مــن فیلــم  یــک خانــه 
را  آبرویــم  کــه  کننــد  مــی  تهدیــد  مــرا  مــدام  و  گرفته انــد 

بــرد. خواهنــد 
از  یکــی  در  هســتم،  14ســاله  داد:  ادامــه  دختــر  ایــن 
گروه هــای چــت بــا فــردی 26ســاله بــه نــام علــی آشــنا 

شــدم.
کــردن بــا علــی برایــم یــک ســرگرمی  در همــان ابتــدا، چــت 
بــا او چــت مــی  بــرای اینکــه اوقاتــم را بگذرانــم  بــود و 
ــه  ــو روی دیگــری ب گفت وگ ــوع  کم کــم ایــن ن ــی  ــردم؛ ول ک

ــت. گرف ــود  خ
کــه دیگــر  آنقــدر از نظــر احساســی مــرا تحریــک می کــرد 

کنــم و بــا او دوســت شــدم. نتوانســتم مقاومــت 
کــه بــا هــم دوســت بودیــم نه تنهــا نحــوه  در ایــن مــدت 
خواســت  بــه  بلکــه  بــود،  شــده  عــوض  گفت وگویمــان 
بــدل  و  رد  همدیگــر  بیــن  را  عکس هایمــان  طرفیــن 
می کردیــم. دور از چشــم خانواده هایمــان هرچنــد وقــت 
یک بــار در خانــه علــی بــا هــم قــرار ماقــات می گذاشــتیم. 
کــه بــه خواســتگاری ام می آیــد و  علــی بــه مــن قــول داد 
بــه محــض اینکــه شــرایطش مهیــا شــد، بــا هــم ازدواج 
می کنیــم. همــه چیــز داشــت خــوب پیــش مــی رفــت تــا 
گفــت  اینکــه بعــد از 10مــاه دوســتی، یــک روز، زنــگ زد و 
ــم. ــه ده ــم ادام ــر نمی خواه ــخصی دیگ ــل ش ــه دالی ــا ب بن
او  بــود؛  برایــم ســنگین و غیرقابــل تحمــل  ایــن حــرف 
کنــد و بــه همیــن  چطــور توانســت بــا احساســاتم بــازی 

ســرعت بــه ایــن دوســتی خاتمــه دهــد.
کــه یــک دفعه منصرف شــد؟  اصــا مگــه چــه اتفاقــی افتــاد 
کــردم و  شــوک بــدی بــه مــن وارد شــد؛ چــون بــه او عــادت 
از طرفــی در رویاهایــم او را مــرد زندگــی خــودم می دانســتم 
کنــدن از او برایــم ســخت بــود. علــی از مــن خواســته  و دل 
کنیــم و این طــور  بــود بــرای آخرین بــار همدیگــر را ماقــات 
کنیــم و مــن هــم بــرای اینکــه در ایــن  از هــم خداحافظــی 
کــه دوســتی مان همچنــان ادامــه  کنــم  دیــدار او را متقاعــد 

داشــته باشــد، ایــن پیشــنهاد را پذیرفتــم.
گفــت:  گریــه امانــش را بریــده بــود،  کــه  دختــر درحالــی 
کــه خانه شــان بــود، رفتــم، متوجــه شــدم  وقتــی ســر قــرار 
تــازه  آن جاســت؛  دوســتانش  از  یکــی  همــراه  بــه  علــی 
ولــی دیگــر دیــر شــده  کثیفشــان شــدم؛  متوجــه نقشــه 
کــه نبایــد می افتــاد، متاســفانه افتــاده  بــود و آن اتفاقــی 
آن  می شــد.  ختــم  همین جــا  بــه  قصــه  کاش  ای  بــود. 
ایــن فیلــم تهدیــدی  گرفتنــد و  از آن صحنــه فیلــم  روز 
هیــچ  بــود...  شــده  بعــدی  سوءاســتفاده های  بــرای 
ــا  ــم ب ــا و آبروی ــه اینقــدر حی ک ــردم  وقــت تصــورش را نمی ک
کاش...  دوســتی و آشــنایی بــا علــی بــه تــاراج بــرود. ای 
کانتــری 12جانبــازان شهرســتان بروجــن اســتان  مامــور 
چهارمحــال و بختیــاری بافاصلــه پــس از دریافــت دســتور 
ــد. کردن ــرای دســتگیری متهمــان اقــدام  مقــام قضایــی ب

کردنــد و  متهمــان پــس از بازداشــت بــه جــرم خــود اعتــراف 
پرونــده پــس از تکمیــل تحقیقــات بــرای صــدور حکــم بــه 

دادگاه ارســال شــد.

حوادث دوشــــنـبه  6 اردیبهشت ماه  1395

بــه  زیبــا  و  زیبایــی  ریاســتی:  محبوبــه   - وطــن  کیمیــای 
 نظــر رســیدن همیشــه بــرای خیلــی هــا مهــم بــوده و هســت
ــه  ــت ب ــا دس ــی ه ــود بعض ــی ش ــث م گاه باع ــت  ــن اهمی ــا ای ام
اقدامــات زیبایــی نامتعــارف و آرایــش هــای عجیــب و غریــب 
کــه طبیعتــا عــوارض زیــادی نیــز بــه دنبــال   و غلیــظ بزننــد 

دارد.  

امــروزه بــا توجــه بــه تعــدد محصــوالت آرایشــی، تمایــل گروهــی 
از مصرف کننــدگان نیــز بــه اســتفاده از ایــن مــواد افزایــش پیــدا 
کــه اســتفاده مــداوم و بی رویــه  کــرده و ایــن در حالــی اســت 
غیراســتاندارد  انــواع  خصــوص  بــه  آرایشــی،  محصــوالت  از 
آن هــا، نه تنهــا بــرای پوســت صــورت مناســب نیســت، بلکــه 
عوارضــی ماننــد جــوش زدن هــای مکــرر را نیــز در پــی خواهــد 
داشــت. در ایــن مطلــب بــا دکتــر مجتبــی امیــری، متخصــص 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  و   پوســت 
 بقیة ا...)عــج( دربــاره ارتباط جوش و آرایش صورت گفت وگو 

کرده ایم.
کــردن  ــاد از محصــوالت آرایشــی و آرایــش  ــا اســتفاده زی آی

باعــث بــروز جــوش در صــورت مــی شــود؟
ــه جــای درمــان طبــی ایــن  ــه، در بســیاری از مواقــع افــراد ب بل

ــه وســیله مــواد  ــه پوشــاندن آن هــا ب ــوع جــوش هــا، اقــدام ب ن
کــه متاســفانه بــا توجــه بــه میــزان چربــی  آرایشــی می کننــد 
کنه هــای جدیــدی در صــورت  ــاالی موجــود در ایــن مــواد، آ ب

ایجــاد مــی شــود. 
بســته شــدن منافذ پوســت و مجاری غدد چربی از یک طرف 
 و تغییــر در ترکیــب طبیعــی چربــی هــای پوســت از طــرف دیگــر 
باعــث مــی شــود محیــط مســاعدی بــرای رشــد میکــروب هــای 
کنــه، فراهــم شــود؛ در واقــع، مــواد  بی هــوازی ایجادکننــده آ
کــه در محصــوالت آرایشــی وجــود دارنــد، باعــث بســته  چربــی 

شــدن منافــذ پوســت مــی شــوند.
کــه  بــه مــرور زمــان جــوش هایــی در صــورت خانــم هایــی 
کننــد، نمایــان مــی شــود. بــرای ایــن خانم  زیــاد آرایــش مــی 

هــا و بــه خصــوص نوجوانــان چــه توصیــه ای داریــد؟

بهتر اســت ابتدا با متخصص پوســت مشــورت و مشکاتی که 
کنند. آن ها باید اعتمادبه نفس  در صورتشان است را برطرف 
ــان  ــی پنه ــایل آرایش ــت وس ــان را پش ــند و چهره ش ــته باش  داش

نکنند. 
آیــا اســتفاده از برندهــای معــروف آرایشــی مــی توانــد بــه 

کنــد؟ کمــک  کمتــر شــدن جــوش هــای صــورت 
گــر اصــل باشــند و تقلبــی  بلــه، چــون برندهــای معــروف )ا
نباشــند( اســتاندارد هســتند و آزمایــش خــود را پــس داده انــد. 
کــه خانــم هــا از محصــوالت  مشــکل زمانــی آغــاز مــی شــود 

کننــد.  غیراســتاندارد آرایشــی اســتفاده 
را  پوســت  زمــان  مــرور  بــه  غیراســتاندارد  محصــوالت  ایــن 
گاهــی ممکــن اســت، باعــث  کننــد و حتــی  خشــک و تیــره مــی 

ایجــاد لکــه هــای تیــره در صــورت شــوند. 

آرایش غلیظ، پوست مریض
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گل های مقابل پادشاه عربستان  راز 
فاش شد

ســخنرانی  هنــگام  اغلــب  ایندیپندنــت،  گــزارش  بــه 
عربســتان  ســاله   80 پادشــاه  عبدالعزیــز  بــن  ســلمان 
دارد.  قــرار  وی  جلــوی  بــزرگ  گلــی  دســته  ســعودی 
گل هــا نشــان داده اســت  بررســی های دقیــق دربــاره ایــن 
کــه هــدف از تعبیــه ایــن دســته گل بــزرگ جلــوی پادشــاه، 
ــه عنــوان  کــه ب ــه ای پشــت آن اســت  کــردن رایان پنهــان 
باعــث  و  می کنــد  عمــل   )teleprompter( اتوکیــو  یــک 
هــر  را  بتوانــد جماتــی  فرتــوت  ملــک ســلمان  می شــود 

کنــد. چنــد ناقــص بیــان 
همچنیــن در ســفر اخیــر هیــات امریکایــی و دیــدار با ملک 
گرفتــه شــد تــا مخاطبــان  ســلمان روشــی جدیدتــر بــکار 
کننــد  بــه ویــژه بیننــدگان شــبکه های تلویزیونــی بــاور 
کــه ســلمان خــود می توانــد دربــاره مســائل مهــم ســخن 
بگویــد. در ایــن دیــدار تلویزیونــی بــزرگ از ســقف آویــزان 
کــه بایــد ملــک ســلمان  شــده بــود و روی آن ســخنانی را 
ح می کــرد، نوشــته می شــد؛ ســلمان نیــز بــه جــای  مطــر
ــه ایــن صفحــه نمایــش  ــرو، اغلــب ب ــه روب ــردن ب ک ــگاه  ن
کارشــناس سیاســی  نــگاه می کــرد. ســیمون هندرســون 
کــه ایــن  در موسســه »سیاســت خــاور نزدیــک واشــنگتن« 
کــرده اســت، می گویــد یکــی از مشــاوران  ع را بیــان  موضــو
کنفرانــس حضــور داشــت  کنــار ســالن  ســلمان در اتاقــی در 
ح می کــرد،  کــه ســلمان می بایســت مطــر و ســخنانی را 

تایــپ و ســلمان روخوانــی می کــرد.
را  خــود  درک  ســلمان  می افزایــد ملــک  گــزارش  ایــن 
نســبت بــه محیــط پیرامــون خــود از دســت داده اســت و 
ــا بــه منظــور  کرده انــد ت پزشــکان بــه پســران وی توصیــه 
جلوگیــری از فــاش شــدن وضعیــت پدرشــان، حضــور وی 

ــد. کنن ــدود  ــام مح ــأ ع را در م

عکس نوشت

سول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم:

آَفُه الَحَسب ااِلفِتَخاُر َو الُعجُب؛

آفت شرافت و بزرگی، به خود نازیدن و خودبزرگ بینی است.

کافی)ط-االسالمیه( ج2، ص328

-«  حدیث روز   »-

ایــن  انجــام  منظــور  بــه 
اطاعــات  پژوهــش، 
که  مربــوط بــه ۲۳ تحقیــق 
۱8۰ هــزار نفــر در آن حضــور 
داشــتند، مــورد بررســی قــرار 
هــزار   ۴ از  بیــش  گرفــت. 
ایــن  افــراد  از  نفــر   ۶۰۰ و 
پژوهش هــا دچــار حمــات 
از  بیــش  و  بودنــد  قلبــی 
از ســکته  نیــز  نفــر  ۳ هــزار 

می بردنــد. رنــج  مغــزی 
نشــان  یــورک  دانشــگاه  محققــان  پژوهــش   
می دهــد افــراد تنهــا و منــزوی در معــرض خطــر 
ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی عروقــی و ســکته 

ــد. ــرار دارن ــزی ق مغ
از  نقــل  بــه  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
کتابخانــه ملــی پزشــکی آمریــکا  پایــگاه خبــری 

بــروز  خطــر  می توانــد  اجتماعــی  انــزوای 
و  درصــد   ۳۰ تــا  عروقــی  قلبــی  بیماری هــای 
ســکته مغــزی را بــه انــدازه ۳۲ درصــد افزایــش 
نظیــر  عواملــی  بــا  مشــابه  تأثیــری  و  داده 
اضطــراب و اســترس شــغلی بــر ســامت قلــب بــر 

می گــذارد. جــای 
اطاعــات  پژوهــش،  ایــن  انجــام  منظــور  بــه 
کــه ۱8۰ هــزار نفــر در  مربــوط بــه ۲۳ تحقیــق 
گرفــت.  آن حضــور داشــتند، مــورد بررســی قــرار 

بیــش از ۴ هــزار و ۶۰۰ نفــر 
پژوهش هــا  ایــن  افــراد  از 
ــد  ــی بودن ــات قلب ــار حم دچ
نفــر  هــزار   ۳ از  بیــش  و 
رنــج  مغــزی  ســکته  از  نیــز 

. نــد د می بر
کــه  مــی داد  نشــان  نتایــج 
منجــر  می توانــد  تنهایــی 
بــه ضعیــف شــدن سیســتم 
ایمنــی بــدن، بــروز عفونــت 
و التهــاب، تصلــب شــرایین، 

شــود. زودرس  مــرگ  و  بــاال  فشــارخون 
اجتماعــی  رســانه های  محققــان،  گفتــه  بــه 
می توانــد  فیس بــوک  و  اینترنــت  بــا  ارتبــاط  و 
افــراد  تنهایــی  کــردن  پــر  در  خوبــی  نقــش 
داشــته باشــد؛ امــا هنــوز تاثیــر آن هــا در برابــر 
افــراد  تنهایــی  در  واقعــی  اشــخاص  وجــود 
تحقیقــات  بــه  نیــاز  و  اســت  چالش برانگیــز 

اســت. بیشــتری 
شــواهد خوبــی مبنــی بــر همنشــینی افــراد بــا 
دوســتان مثبت اندیــش و حمایتگــر وجــود دارد 
کــردن تنهایی  کــه فقــط پــر  کــی از آن اســت  و حا
کافــی نیســت؛ بلکــه کیفیــت روابــط ایجاد شــده 

نیــز مهــم هســتند.
ایــن پژوهــش در مجلــه »Heart « منتشــر شــده 

اســت.

او  بــه  نمی خوانــد؛  نمــاز  فــردی 
گفتنــد: چــرا نمــاز نمی خوانــی؟ جــواب 
داد: مگــر قــرآن نمی خوانیــد؟ قــرآن 
ــاة ؛ نزدیــک  می فرمایــد: ال تقَربــو الّصَ
کــه چنیــن   نمــاز نشــوید و بقیــه آیــه را 
و  ــاَة  الّصَ تقَربــوا  ال  نخوانــد:  اســت، 
َانُتــم ُســکری ؛ نزدیــک نمــاز نشــوید، 

کــه مســتید. در حالــی 

ــم و ســتمگر بــود بــه یکــی  کــه بســیار ظال یکــی از خلفــای عباســی 
کــه پســوند  کــن  ــرای مــن لقبــی پیــدا  گفــت:  ب از ندیمــان خویــش 
از  پــس  ندیــم  آن  ِبــاهّلل؛  َاْلُمعَتصــم  مثــل  باشــد  اهّلل  اســم  آن 
گفــت: هیــچ لقبــی بــرای تــو مناســب تر از »نعــوُذ بــاهّلل«   لحظــه ای 

نیست!

داستان غاشیه
اعرابــی ای »غاشــیه ای« )روکــش زیــن اســبی( را بــه ســرقت بــرد 
نمــاز  امــام در  بگــذارد.  نمــاز جماعــت  تــا  و داخــل مســجد شــد 
ک حدیــُث الغاشــیة«؛ آیــا داســتان  ایــن آیــه را خوانــد: »هــل أتــا
مــی  را  همــه  کش  وحشــتنا حــوادث  کــه  قیامــت  )روز  غاشــیه 
گفت:فضولــی موقــوف!  پوشــاند( بــه تــو نرســیده اســت؟اعرابی 
وقتــی امــام جماعــت ایــن آیــه را خوانــد: »وجــوه یومئــٍذ خاشــعة«؛ 
گفــت:  اعرابــی  بارنــد.  ذلــت  و  خاشــع  روز  آن  در  چهره هایــی 
مــن  چهــره  نمی خواهــم  بگیرید؛چــون  را  غاشــیه تان  بیاییــد 
کــرد و از مســجد  گوشــه ای پرتــاب   ذلیــل شــود. ســپس آن را بــه 

ج شد. خار

زیــاد  تعــداد  از  فیلیپینــی  کــودک  کارل«،  »جونکریــک 
دنــدان رنــج مــی بــرد؛ وی بــه جــای ۳۲ دنــدان، ۳۰۰ 

دارد. دنــدان 
گزارش هــای محلــی، والدین  کیمیــای وطــن - براســاس 
بــود  کوچــک  کودکشــان  کــه  هنگامــی  کــودک   ایــن 
کــه وارد  ع را فــاش نکردنــد؛ امــا هنگامــی  ایــن موضــو
در  دیدنــد؛  دنــدان   ۵۰ وی  دهــان  در  شــد،  ســالگی   2
ــا  ــی تعــداد داندان هــای طبیعــی در ایــن ســن، ۲۰ ت  حال

است.
کــودک، در ســن 3ســالگی وی بــه پزشــک  والدیــن ایــن 
کردند؛ اما اشعه ایکس، از وجود ۱۵۰ دندان در  مراجعه 
کــودک پــرده برداشــت و اوضــاع در 4 ســالگی  دهــان ایــن 
کــه دهانــش بــا ۳۰۰ دنــدان پــر  بدتــر شــد؛ بــه طــوری 

 شد.
یــاد  کــودک  کــه  کرده انــد  عنــوان  گزارش هــا  ایــن 
عمــل  تحــت  ۴دنــدان  کــردن  ج  خــار بــرای  شــده 
از  رهایــی  بــرای  وی  امــا  گرفــت؛  قــرار  جراحــی 
جراحــی  عمــل   ۷ بــه  اضافــی  دندان هــای  تمامــی 
طــول ســال   4 احتمــاال  کــه  دارد  نیــاز   دیگــر 

کشد.  می 
کــودک از دشــواری یادگیــری  ــد: ایــن  پرشــکان می گوین
گفتــن رنــج مــی بــرد؛ امــا خــود وی بــر  چگونگــی ســخن 
کنــون  کــرده و حاضــر جــواب اســت و ا ایــن مشــکل غلبــه 
 نیــز بــه یکــی از بهتریــن دانش آمــوزان مدرســه بدل شــده

 است.

تنهایی، خطر بیماری قلبی را افزایش می دهد که ۳۰۰ دندان دارد!ایستگاه خنده  کودکی 

جدول سودوکو - شماره 6پاسخ جدول شماره 6 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

کل  کــه  اســت   ۹x۹ جــدول  یــک  ســودوکو،  متــداول  نــوع 
جــدول هــم بــه ۹ جــدول کوچک تر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 
در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

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

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

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

وضعیت آب و هوا
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صاف
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