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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

ظریف در مصاحبه با نیویورکر:

مصادره پول های ایران 
دزدی خیابانی است

امام جمعه اصفهان خطاب به روحانیون: 

مواظب باشید  روحیه انقالبی 
خود را از دست ندهید

گفت وگوی اختصاصی   دکتر صادقیان در 
کیمیای وطن: با 

شوراها، حلقه ارتباط بین 
مردم و نظام هستند

گفت وگوی دکتر صادقیان در 

راه هایی برای ایجاد 
کودک شما اعتمادبه نفس در 

برزخ ورزشگاه ها در ایران

گران«  »بهترین تماشا
بزرگ ترین دروغ دنیاست
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عاشقانه
با تئاتر

جزییات طرح آبی تهران-مسکو

 روس ها 
در جست وجوی 

آب در ایران

شوراهای شهر و روستا

له
قا

رم
س مناسبت  و  ایام  به  توجه  با  قبل  شماره  دو  در 

رابطه  در  نکاتی  به  شوراها،  تشکیل  سالروز 
ضمن  و  شد  پرداخته  اسالمی  شوراهای  با 

که  اسالمی  شوراهای  به  توصیه هایی  بیان 
مجموعه  از  شاخص  یک  داشت،  آوری  یاد  جنبه 
شاخص های عضو شورا در جمهوری اسالمی عرض 
که خدمت به مردم با روحیه  گردید  شد و مشخص 
شاخص  مهم ترین  توقع،  و  منت  بدون  و  بسیجی 
است و بیان شد شوراها در خدمت به مردم باید به 
وظایف  به  ورود  از  و  بپردازند  خود  قانونی  وظایف 
کنند. چنانچه رهبر معظم انقالب  دیگران اجتناب 
اسالمی فرمودند: حدود و وظایف شوراهای اسالمی 
که در قانون معین شده، باید در قول و عمل به طور 
را  خود  وظایف  شوراها  اعضای  شود.  رعایت  کامل 
به درستی بشناسند و بر تحقق آن همت بگمارند و 
یا به خاطر  که در قانون پیش بینی نشده  را  چیزی 

کشور و دولت،... واقعیت های 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

رکورد بی سابقه بومی سازی در فوالد مبارکه

در صفحه در شهر )3( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

فراخوان مناقصه عمومی خدمات تامین خودروی سواری برای ماموریت های اداری )درون شهری و برون شهری( کارکنان
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

)تامین خودروی  استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره 

طریق  از  را   95-1 شماره  به  کارکنان(  برون شهری(  و  )درون شهری  اداری  ماموریت های  برای  سواری 

تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 

)ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  کت ها  پا بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه 

قبلی  عضویت  عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به 

محقق  مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و  مذکور  سایت  در  نام  ثبت   مراحل 

سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 95/2/7 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:
ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 95/2/12 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 
ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 95/2/22 

کت ها: زمان بازگشایی پا
 ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 95/2/26 

کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص  کل تعاون،  اطالعات تماس اداره 
کت های مربوطه: اسناد مناقصه و ارائه پا

اصفهان - هتل پل - ابتدای بلوار آئینه خانه-  جنب بن بست ماه- طبقه اول - اتاق 116- تلفن 03136670661 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس 021-27313131

آدرس و شماره تماس در استان اصفهان: 
اصفهان- خ چهارباغ عباسی- روبروی خیابان آمادگاه -جنب بانک ملت شعبه بیمه - کوچه جهان آرا - طبقه 

سوم بانک ملت- آقای مصطفی صباغی هرندی  

شماره تماس: 32244896 دورنگار: 32244896 

نوبت   دوم

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهانم الف: 3008

به مناسبت
ج راد  ۷۱سالگی ایر

صدور کارت پایان خدمت

برای بی سوادها ممنوع
7

کمالی با تشریح آخرین وضعیت 
جریمه ریالی سربازی خبر داد:

 برخی، وزارت کشور را در ابطال آرای 
مینو خالقی به بی قانونی  تشویق می کنند



شوراهای شهر و روستا              
ادامه از صفحه یک: 

 قــادر بــه انجــام دادن آن نیســتند، وعــده ندهنــد و 
کمــک و اقــدام شــوراهای اســامی مأیــوس  مــردم را از 

نســازند. 1378/۰۲/۰8
معلــوم می شــود در خدمــت بــه مــردم بایــد پایبنــد بــه 
اصــول و قوانیــن بــود و در قــول و عمــل نشــان داد 
گــر در  کــه ا کــه قانونمنــدی جــزو اصــول حرکــت اســت 
ــاد شــود و در عمــل پایبنــدی وجــود  شــعار از قانــون ی
کار خراب تــر خواهــد بــود و قبــل از هــر  نداشــته باشــد، 
کــرد تــا بــا  چیــز بایــد وظایــف را شــناخت و بعــد تــاش 
اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی عمــل بــه وظیفــه 
ج از  کــه خــار محقــق شــود و از شــعارهای انتظارآفریــن 
وظیفــه اســت و بــار دولــت را ســنگین می کنــد و امــکان 
عمــل بــه آن نیســت، بایــد بــه جــد پرهیــز شــود؛ زیــرا 
ــر قــول باعمــل مایــوس می شــوند و ایــن  مــردم در اث
ــه مــردم و نظــام و تشــکیات شــوراها خواهــد  ــم ب ظل
کــه بــرای  بــود. در ســخنی دیگــر فرموده انــد: وظایفــی 
ــت  ــی اس ــان وظایف ــده، هم ــر ش ــون ذک ــوراها در قان ش
گــر شــوراهای مــا ان شــاءاهَّلل بتواننــد ایــن وظایــف  کــه ا
از  بســیاری  برســانند،  انجــام  بــه  کامــل  طــور  بــه  را 
مشــکات جــاری مــردم برطــرف خواهــد شــد و ایــن 
مــوارد را قانونگــذاران بــا دّقــت در قانــون اساســی و در 

کرده انــد. 1378/۰3/۰4 قانــون عرفــی معّیــن 
کــه در قانــون اساســی پیش بینــی  ایــن شــوراهایی 
گــر بــه شــکل درســت و خــوب تحّقــق پیــدا  شــده، ا
کشــور  کنــد، بســیار فــرآورده  مفیــد و شــیرینی بــرای 
و ملــت خواهــد داشــت. البتــه شــرطش ایــن اســت 
امیدواریــم  کــه  شــود  اجــرا  خــوب  قانــون  ایــن  کــه 
1377/1۲/۰4 شــود.  اجــرا  صحیحــی  شــکل   بــه 
کــه مهــم  کــه یکــی از شــاخص های دیگــر   معلــوم شــد 
جهــت  در  تــاش  و  قانــون  بــه  عمــل  هســت،  هــم 
تحقــق وظایــف قانونــی اســت و حــاال نوبــت می رســد 
کــه خــود شــاخص اثرگــذار  بــه ارتبــاط دایمــی بــا مــردم 
کــه شــوراها  و ارزشــمندی اســت؛ مگــر نــه ایــن اســت 
نوعــی  بــه  و  هســتند  مــردم  رای  و  حضــور  حاصــل 

عصــاره ملــت؟
کنیــد حضــرت آقــا فرمودنــد: از آنجا که شــوراها   توجــه 
امــور  تســهیل  بــرای  و  مردمــی  مشــارکت  مظاهــر  از 
مــردم اســت، اعضــای محتــرم ارتبــاط دایمــی خــود بــا 
مــردم و حضــور در میــان آنــان و اطــاع از مشــکات 
آنــان را وظیفــه  مســتمر خــود بداننــد و دسترســی مــردم 

را بــه خــود، آســان ســازند. 1378/۰۲/۰8
کننــد؛  شــوراها تشــکیل شــده تــا امــور مــردم را تســهیل 
را  مــردم  جانــب  بایــد  شــوراها  قانونگــذاری  در  لــذا 
کننــد و بــرای آشــنایی  کار مــردم را آســان  بنگرنــد و 
ارتبــاط  و  باشــند  مــردم  بیــن  در  بایــد  مشــکات  از 
بــه  نــه  کــه  شــورایی  باشــد.  راحــت  آنــان  بــا  مــردم 
ارتبــاط  بــرای  نــه فرصتــی  تلفــن جــواب می دهــد و 
مــردم دارد و نــه مــردم می تواننــد بــه آن دسترســی 
داشــته باشــند، هرگــز نمی توانــد حــق رای مــردم را ادا 
کنــد و حتــی نمی توانــد بــا مشــکات مــردم آشــنایی 
نخواهــد  هــم  مشکل گشــا  طبعــا  و  باشــد   داشــته 

بود.
بــا  می خواهــم  اســت  مــاه  چنــد  می گفــت  دوســتی   
کــه موجــب  کنــم و مــواردی را  یــک عضــو شــورا دیــدار 
گوشــزد نمایــم، امــا ظاهــرا  رنجــش مــردم اســت، بــه او 

شــدنی نیســت؟! 
ایــن رفتــار قطعــا باعــث بدبینــی  و یــاس خواهــد شــد. 
گرچــه شــکر خــدا در بیــن اعضــای شــوراها هســتند 
ــرار  ــاط برق ــان ارتب ــا آن ــی ب ــه راحت ــردم ب ــه م ک ــانی  کس

ــا لهــم. ــه مردمــی هســتند. طوب ک ــا  کننــد وحق مــی 

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

اقتصاد مقاومتی در نهج البالغه     

محقق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه  
علی اصغر بیگی 

راه  راســتی  معنــای  بــه  ریشــه »قصــد«،  از  اقتصــاد 
اســت و در لغــت بــه دو معناســت: یکــی حــد وســط 
و اعتــدال در بیــن افــراط و تفریــط و دیگــری اقتصــاد 
بیــن دو امــر پســندیده و ناپســند و هــر دو معنــا در 
کار رفتــه اســت؛  نهــج الباغــه علــی علیــه الســام بــه 
چنانچــه آن حضــرت فرمــود: اذا اراد اهَّلل بعبــد خیــرا 
را  بنــده ای  خیــر  خداونــد  گــر  )ا االقتصــاد  الهمــه 

بخواهــد، میانــه روی بــه او  ارزانــی مــی دارد(  
فــی صــاح نفســک، فعلیــک  اذا رغبــت  و فرمــود: 
در  می خواهــی  گــر  )ا والتقلــل  ع  والقنــو باالقتصــاد 
اصــاح نفــس خــود بکوشــی، میانــه روی، قناعــت و 

کــن(  پیشــه  را  کم خرجــی 
کلمــات آن  ــه   هــای فراوانــی از ایــن مــوارد در  و نمون

حضــرت آمــده اســت ؛
 امــا آنچــه مدنظــر در اقتصــاد امــروزی و علــم اقتصــاد 
اقتصــاد  چیســتی  کــه  اســت  ایــن  از  فراتــر  اســت، 
امــروزی در آن نهفتــه اســت و بایــد بــه تبییــن آن در  
کلمــات حکمیانــه آن حضــرت  پرداخــت؛ چــون علــم 
کــه منابــع و مبانی آن  اقتصــاد از علــوم انســانی اســت 
کــه اســام  در نهــج الباغــه فــراوان اســت؛ خصوصــا 
بــا تشــکیل حکومــت اســامی بــه آن توجــه جــدی 
مشــتبه  موجــب  آن  تبییــن  عــدم  و  اســت   نمــوده 
کــه بگوینــد  شــدن امــر بــرای برخــی افــراد شــده اســت 

مــا چیــزی بــه اســم اقتصــاد اســامی نداریــم.
کــه اقتصــاد در آموزه هــای وحیانــی  کــرد  بایــد توجــه 
ح نیســت؛  اســام، بــه عنــوان زیربنــا یــا روبنــا مطــر
دارای  دنیــوی،  مــادی  جهــان  در  انســان  زیــرا 
کــه  اســت  متقابــل دوگانــه ای  و  نیازهــای متضــاد 
کــم اهمیت تــر از آن دیگــری  نمی تــوان هیــچ یــک را 

دانســت. 
کــه  انســان ترکیبــی از روان و تــن اســت؛ هــر چنــد 
تــن، همــان جــان و  کالبــد  از ورود در  روان پیــش 
گرفتــن  روح مجــرد از هرگونــه مــاده اســت، ولــی قــرار 
روح در جســم موجــب مــی شــود تــا روان و نفســی 
کــه خصوصیــات برزخــی دارد و میــان  گیــرد  شــکل 
روان  کــه  اســت  این گونــه  اســت.  مــاده  و  مجــرد 
گرایــش دارد  کــه بــه حــوزه مجــرد  آدمــی همان گونــه 
گرایــش  گرایــش دارد. ایــن  بــه حــوزه مادیــات نیــز 
قطــب  دو  میــان  در  را  آدمــی  کــه  اســت  دوســویه 

متقابــل مــادی و مجــرد قــرار می دهــد. 
عنــوان  بــه  انســان  اســامی،  آموزه هــای  نظــر  از 
دو  هــر  بــه  تــا  اســت  الزم  جســم  و  روح  از  مرکــب 
و  دهــد  پاســخ  خــود  مــادی  و  معنــوی  نیازهــای 
گرفتــن و عــدم پاســخگویی بــه ایــن  هرگونــه نادیــده 
کمــال و  نیازهــا موجــب مــی شــود تــا انســان مســیر 

بپیمایــد. نتوانــد  را  خــود  تعالــی 
گرفتــن روح و جــان در تــن و مــاده موجــب شــده   قــرار 
ــا نیازهــای مــادی نخســتین دغدغــه آدمــی شــود.  ت
ــوان  ــک حی ــوان ی ــه عن ــان ب ــه انس ک ــت  ــن روس از ای

غذایــی از آب و نــان می خواهــد.
غریــزی  و  فطــری  گرایــش  بــه  اســام  همچنیــن 
دالیــل  بــه  زیــرا  دارد؛  توجــه  اجتمــاع  بــه  بشــر 
زیــرا  کنــد؛  زندگــی  تنهایــی  بــه  نمی توانــد  چنــدی 
نیازهــای عاطفــی و احساســی انســان از یــک ســو و 
نیازهــای جســمی و جنســی از ســوی دیگــر او را بــه 
کشــاند تــا اجتماعــی را شــکل   ســوی دیگــری مــی 

بخشد.
گرایــش طبیعــی انســان  کــه  برخــی بــر ایــن باورنــد 
بــه جامعــه و اجتمــاع بــرای اســتخدام و پاســخگویی 
ایــن  کــه  چنــد  هــر  اســت؛  خــودش  نیازهــای  بــه 
تنهــا دلیــل بــرای جامعه گرایــی بشــر نیســت، ولــی 
کــه  این جاســت  گرفــت.  نادیــده  را  آن  نمی تــوان 
می تــوان مســئله اقتصــاد را بــه عنــوان یــک مولفــه 
زیــرا  داد؛  قــرار  مدنظــر  اجتمــاع  تحقــق  در  اصلــی 
ــکل می دهنــد تــا  ــاع را ش ــن اجتم ــرای ای ــان ها ب انس
بتواننــد از طریــق آن بــه نخســتین و ابتدایی تریــن 
پاســخ  اقتصــاد  یعنــی  دنیــا  در  خــود  طبیعــی  نیــاز 
آموزه هــای  نظــر  از  کــه  روســت  ایــن  از  دهنــد. 
اقتصــاد  جامعــه،  توصیــف  و  تبییــن  در  قرآنــی 
اجتمــاع  برپادارنــده  ســتون  و  قــوام  عنــوان  بــه 
 انســانی معرفــی شــده اســت. التــی جعــل اهَّلل  لکــم 

قیاما.  
کــه اقتصــاد مایــه قــوام جامعــه  امــا همــان انــدازه 
جامعــه  آشــیل  پاشــنه  و  اســفندیار  چشــم  اســت، 
ســوی  از  جامعــه  کــه  معنــا  ایــن  بــه  اســت.  نیــز 
انقــراض  خطــر  معــرض  در  همــواره  بخــش  ایــن 
بــه  نتوانــد  جامعــه ای  گــر  ا زیــرا  اســت؛  نابــودی  و 
درون  از  دهــد،  پاســخ  اجتمــاع  اصلــی  هــدف  ایــن 
دچــار فروپاشــی می شــود. دشــمنان هــر جامعــه بــر 
آن هســتند تــا بــا ضربــه زدن بــه اقتصــاد، ســتون 
 فقــرات جامعــه را بشــکنند و آن را متاشــی و نابــود 

سازند.
امیــر مومنــان علــی علیــه الســام بهتریــن اقتصــاد 
را  انســان  آســایش  کــه  اقتصــادی  ســالم  زندگــی  و 
تعریــف  قناعــت  بــر  مبتنــی  اقتصــاد  کنــد،  تامیــن 
می کننــد؛ پــس قناعــت و اقتصــاد واقعــی بــه معنــای 
مهم تریــن  کــه  اســت  کفایــت  مقــدار  بــه  مصــرف 
عامــل در ایجــاد آســایش پایــدار و راحتــی دانســته 
شــده اســت. مــردم جامعــه بایــد تفکــر خــود را نســبت 
بــه مصــرف تغییــر دهنــد و از مصرف گرایــی و ریخــت 
کنند. و پــاش غیرضــروری در همــه مــوارد خــودداری 
ــروء  ــال ام ــا ع ــد :م ــی فرمای ــام م ــه الس ــی علی ــذا عل ل
کنــد، نیازمنــد و  کــس میانــه روی  مــن اقتصــد )هــر 

وابســته نگــردد( 
)هــر  بالقصــد.  فعلیــه  الســامه  اراد  مــن  فرمــود:  و   
بایــد  باشــد،  امنیــت   و  ســامت  در  بخواهــد  کــس 
بــا اقتصــاد رفتــار نمایــد.( و ایــن مشــی اقتصــادی 
المومــن  فرمــود:  کــه  شــد   خواهــد  رشــد  موجــب 
ســیرته القصــد، و ســنته الرشــد. )مومــن مشــی او بــر 

اســت.( رشــد   او  وســنت  میانــه روی 

یادداشت

وزیــر کشــور اعــام کــرد در ابطــال آرای مینــو خالقی، برخی 
تــاش دارنــد وزارت کشــور را تشــویق بــه بی قانونــی کننــد؛ 
ــی  ــد و بی قانون کشــور تســلیم تطمیــع و تهدی ــی وزارت  ول

نمی شــود.
خبرگــزاری  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کشــور  وزیــر  فضلــی،  رحمانــی  عبدالرضــا  خبرآنایــن، 
ارزیابــی  بــاره  در  گفت وگویــی  در  یــک  نــگاه  برنامــه  در 
گذشــته و ابطــال آرای مینــو خالقــی، نماینــده  انتخابــات 
ادامــه  در  آنچــه  داد.  توضیحاتــی  اصفهــان  ردشــده 
گفت وگوســت. می خوانیــد پاســخ بــه دو ســوال از ایــن 

گذشته چیست؟  ارزیابی شما از انتخابات 
ســال قبــل بحمــداهَّلل بــا هماهنگــی همــه نهادهــا، احــزاب 
تاییــد نشــدند  کــه  کســانی  و  نامزدهــا  مــردم،  گروه هــا، 
گیــری حماســه حضــور 6۲  یــا رای نیاوردنــد در شــکل 
بــود. مــا دو انتخابــات در ۲۰7  درصــدی مــردم خــوب 
حــوزه داشــتیم و تعامــل مــا بــا شــورای نگهبــان خیلــی 
خــوب بــود. حتــی یــک مــورد مســئله امنیتــی نداشــتیم. 
ایــن خیلــی مهــم اســت. در برخــی از انتخابــات، تــا 17 نفــر 
هــم کشــته شــدند، ولــی ایــن بــار هیــچ مشــکلی نداشــتیم. 
گفت وگــو حــل  گروه هــا مسایلشــان را از طریــق  احــزاب و 
کردنــد. وقتــی تعــداد زیــادی رد صاحیــت شــدند، برخــی 
مــی خواســتند ایــن را بــه اعتــراض عمومــی بکشــند، ولــی 

ــد.  کردن همــه مســئله را از طریــق قانونــی دنبــال 
در  کــرد.  مجــدد  تاییــد  را  نفــر   16۰۰ نگهبــان  شــورای 
می شــد  داده  آمــار  سه شــنبه  همیشــه  نیــز  آرا   شــمارش 
کردیــم. همــه انتخابــات  ولــی مــا شــنبه و یکشــنبه اعــام 
شــهرهای  اینکــه  ضمــن  شــد؛  تاییــد  حــوزه   ۲۰7 در 

را  اعتراض هــا  همــه  مــا  کردنــد.  بازشــماری  زیــادی 
رای  تفاضــل  دســت،  انگشــتان  تعــداد  بــه   پذیرفتیــم. 

وجود داشت.
آرای خانــم مینــو  ابطــال  کشــور دربــاره  نظــر وزارت   

چیســت؟ اصفهــان  از  خالقــی 
رد  آن،  اســاس  بــر  نگهبــان  شــورای  کــه  شــرایطی 
کــرده، بایــد قابــل اثبــات باشــد. مســئله بعــد   صاحیــت 
مجــوز قانونــی رد صاحیــت در شــرایط فعلــی اســت. آنچه 
ــن  ــوب ای ــورت مکت ــه ص ــرده ب ک ــام  ــان اع ــورای نگهب ش
کــرده. مــا نگاهمان  کــه رای خانــم خالقــی را ابطــال  اســت 

کــه نظرمــان متفــاوت اســت.  ایــن اســت 
بنــده نامــه ای بــه شــورای نگهبــان و روســای قــوا نوشــتم 

کــه ابطــال انتخابــات  کردیــم  و 6 بنــد اســتدالل حقوقــی 
تاییــد  اســتان  یــک  انتخابــات  وقتــی  نیســت.  درســت 
کنیــم.  کســی از آن هــا را، رد صاحیــت  شــده نمی توانیــم 
معتقدیــم اعتبارنامــه بایــد بــه مجلس بــرود و آن جــا تایید 

یــا رد شــود. 
از ســوی دیگــر بــدون توجــه بــه نگاه شــورای نگهبــان باید 
اعتبارنامــه بــه مجلــس بــرود. مــا بــا آقای جنتی نشســتیم 
کردیــم. فرمودنــد ایــن نظــارت اســتصوابی و در  و بحــث 
تمــام مراحــل انتخابــات جــاری اســت. ایــن تفســیر مــاده 
3 انتخابــات اســت. تشــخیص در ایــن مســئله بــا شــورای 
کشــور. شــورای نگهبــان طبــق  نگهبــان اســت، نــه وزارت 

کار را تمام شــده تلقــی می کنــد.  نظــارت اســتصوابی 

بــرود.  مجلــس  بــه  موضــوع  ایــن  بایــد  معتقدیــم  مــا 
کشــور بــدون جلــب نظــر شــورای  برخــی می گوینــد وزارت 
نگهبــان بایــد اعتبارنامــه را بــه مجلــس بفرســتد. قانــون 
کــه  مــی رود  مجلــس  بــه  وقتــی  اعتبارنامــه  می گویــد 

نشــده. باطــل  انتخابــات 
 در ایــن مــورد شــورای نگهبــان آرای یکی از افــراد را ابطال 
شــود.  ابطــال  کامــا  بایــد  حــوزه  می گوییــم  مــا  کــرده. 
ــه را  ــی اعتبارنام ــان برخ ــارت اصفه ــی و نظ ــت اجرای هیئ
امضــا نمی کننــد. مــا اعتبارنامــه ای نداریــم بــه مجلــس 
گــر شــورای نگهبان  بفرســتیم. در مــاده 74 هــم می گویــد ا
ــی هیئــت نظــارت و اجرایــی  کــرد، ول ــات را تاییــد  انتخاب
نظــارت  هیئــت  رییــس  و  کشــور  وزیــر  نکردنــد،  تاییــد 
کنــد و  یعنــی آقــای جنتــی مــی توانــد اعتبارنامــه را امضــا 
بــه مجلــس بفرســتد. ایــن هــم موضــوع مــا نیســت. مــا راه 
قانونــی اعتبــار نامــه نداریم؛ چــون اعتبارنامه ای نیســت. 
کــه اختــاف برداشــت بیــن تفســیر  یــک راه قانونــی اســت 
ــان و مجلــس اســت. محــل حــل اختــاف  شــورای نگهب
استفســاریه اســت و نماینــدگان می تواننــد ایــن را در قالــب 
کننــد و از صحــن مجلــس بپرســند شــورای  ح امضــا  طــر

کشــور. نگهبــان نظــر درســتی مــی دهــد یــا وزارت 
کشــور درســت اســت، بایــد بــه  گفتنــد نظــر وزارت  گــر   ا
بــدون امضــای هیئت هــای نظــارت  اجــازه بدهنــد  مــا 
ــم  ــر ه گ ــتیم. ا ــس بفرس ــه مجل ــه را ب ــی اعتبارنام و اجرای
کارهــا  کــه  گفتنــد نظــر شــورای نگهبــان درســت اســت 
درســت انجــام شــده. مــا االن اصــا اعتبــار نامــه ای بــا 
کــه  ــم  امضــای هیئــت اجرایــی و نظــارت اصفهــان نداری

بــه مجلــس بفرســتیم.

رحمانی فضلی:

کشور را در ابطال آرای مینو خالقی تشویق به بی قانونی می کنند   برخی دوستان، وزارت 

 نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه اصفهــان 
کیمیای وطن

علی حاجیان

گفــت:  شــما بایــد بــرای همــه جامعــه الگــو 
باشــید و بــه مــردم بــاال رفتــن از کــوه معنویت را همزمــان با صعود 
خــود آمــوزش دهیــد و همیشــه مواظــب باشــید تــا روحیــه انقابی 

خود را از دست ندهید که این شکست جبران ناپذیر است.
 آیــت اهَّلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد صبــح دیــروز در همایــش 
گــر چیــزی را بــه  کــرد: خداونــد ا طــاب شــاهد و ایثارگــر اظهــار 
کســی داد، چــه خیــر باشــد و چــه شــر از بیــن نمــی رود؛ مگــر آنکــه 
خــود انســان تغییــر کنــد؛ هــر کاری خداونــد می کنــد روی حســاب 

اســت و در اصــل خیــر و شــر را خــود انســان درســت می کنــد. 
کلیــد را در جــای  کلیــد خــود را دارد و تــا آن  وی افــزود: هــر دری 
کلیــد از بیــن بــردن  کار نبریــد، آن در بــاز نمی شــود؛  مشــخص بــه 
افــراد ظالــم و دشــمن دعــا نیســت، بلکــه ایســتادگی و مقاومــت 
گــر جانفشــانی شــما و دوســتانتان نبــود، در حــال حاضــر  اســت و ا
ــاد هرچــه  ــر ایــن اتفــاق می افت گ ــر مــا مســلط می شــد و ا صــدام ب

قــدر دعــا هــم می کردیــم، ثمــره ای نداشــت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان خطــاب بــه طاب شــاهد 
کــرد: در جنــگ شــما و خانواده هایتــان یــا پیــروز  و ایثارگــر اضافــه 
کــه ایــن دو نــوع هرکــدام  می شــدید یــا بــه شــهادت می رســیدید 
کــه از دیربــاز در  بــرای خــود پیــروزی اســت؛ حــاالت انقابــی 
روحانیــون حضــور داشــت، در حــال حاضــر حــال الهــی و انقابــی 
گرفتــه شــود؛  نه  تنهــا از روحانیــون، بلکــه نبایــد از هیــچ شــخصی 
گــر شــما طــاب و روحانیــون انقابــی نباشــید، قطعــا انقــاب  ا
هــم از دســت خواهــد رفــت. آیــت اهَّلل طباطبایی نــژاد در ادامــه 
کــه انقــاب  کــرد: شــما عزیــزان ایثارگــر بیشــتر وظیفــه داریــد  ابــراز 
و مــردم را انقابــی نگــه  داریــد؛ منظــور از انقــاب هــم انقــاب 
درونــی و هــم انقــاب برونی و خارجی اســت؛ شــما نبایــد بگذارید 
آن حالــت داغ انقابــی بــودن درونــی مــردم بــا اتهام هــای دولــت 
کنــد؛ تمــام تــاش  گرایــش پیــدا  و بــا اعمــال دشــمن بــه ســردی 
دشــمن ایــن اســت کــه حالــت انقابــی را از مــا بگیــرد. وی با بیان 

اینکــه بــا وجــود ایــن اعمال و ســدهای دشــمن، باز هم مشــاهده 
کــه روحیــه انقابــی داغ در بســیاری از جوان هــا وجــود  می کنیــد 
کــه بــه ســوریه می رونــد و بــرای دفــاع از حــرم می جنگنــد  دارد 
گــر مــن بــه  کــرد: ایــن مدافعــان حــرم می گوینــد، ا خاطرنشــان 
نــروم  گــر  ا ولــی  یتیــم می شــود؛  یــک خانــواده  بــروم،  ســوریه 
کــه چــه  صدهــا خانــواده یتیــم خواهنــد شــد؛ مشــاهده می کنیــد 
تعــداد از جوانــان ایرانــی بــرای دفــاع از حــرم حضــرت زینــب)س( 
بــه شــهادت رســیده اند. نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهــان 
کــرد: بایــد بــا دیــدن تشــییع شــهدای مدافــع حــرم غبطــه  عنــوان 
خــورد؛ مــا روحانیــان از آن هــا خیلــی عقب تریــم و نمی توانیــم از 
ــه  ــما وظیف ــه ش ــم؛ هم ــوی بگذری ــایل دنی ــی و مس ــه و زندگ خان
گــردن تمــام  خــود را در زمــان خــود انجــام داده ایــد و حــق بــه 

مــردم ایــران داریــد؛ ولــی ادامــه دادن ایــن راه مهــم اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ائمــه مــا بــه قلــه معنویــت 
ــر  گ ــرد: ا ک کیــد  ــد، تا ــه دنبــال خــود می برن رســیدند و مــا را هــم ب

کــه بــه قلــه رســید دیگــر  بــه قلــه رســیدیم، پیــروز هســتیم و کســی 
کــوه  کــه در دامنــه  گــر مــا  از افتــادن بــه پاییــن نمی ترســد؛ ولــی ا
کبیــره  گناهــان  و  دنیــوی  مســایل  درگیــر  معنویــت هســتیم، 

شــویم، محکــم بــه زمیــن خواهیــم خــورد. 
آیــت اهَّلل طباطبایی نــژاد در پایــان خطــاب بــه طــاب شــاهد و 
ــه  ــید و ب ــو باش ــه الگ ــه جامع ــرای هم ــد ب ــرد: بای ک ــار  ــر اظه ایثارگ
کــوه معنویــت را همزمــان بــا صعــود خــود  مــردم بــاال رفتــن از 
آمــوزش دهیــد و همیشــه مواظــب باشــید تــا روحیــه انقابــی خود 

کــه ایــن شکســت جبران ناپذیــر اســت.  را از دســت ندهیــد 

کشــور زورگــو  گفــت : اینکــه  کرمــان  نماینــده ولــی فقیــه اســتان 
کنــد،  و مســتکبری چــون آمریــکا بــه امــوال ایــران دســت دراز 
ســران  و  اســت  آشــکار  و  جهانــی  المللــی،  بیــن  دزدی  یــک 
کــه  کشــور های خلیــج فــارس ایــن خباثــت را درک نکرده انــد 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل  گــزارش  کننــد. بــه  بــا او همــکاری مــی 
دیــروز  کرمــان، »صبــح  کارگــران  تحلیلــی  »پایــگاه خبــری  از 
ــه  کرمــان  ب کارگــری اســتان  کار و بســیج  اعضــای ســتاد هفتــه 
دیــدار نماینــده ولــی فقیــه در اســتان رفتنــد. در ایــن دیــدار، 
 ســید یحیــی جعفــری، ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن دیــدار 
اســام  کارگــر توســط پیامبــر  از  : نمــود واقعــی تجلیــل  گفــت 

صــورت گرفتــه اســت؛ زیــرا هنگامــی کــه بــا یــک کارگــر مصافحــه 
کــرد؛ وقتــی علــت را جویــا  می کــرد   زبــری دســت او را لمــس 
کار و زحمــت دنیــا بــه ایــن روز  ــر اثــر  کــه ب گفــت  کارگــر  شــد، آن 
کــف دســت وی را بوســید؛ حرکــت از ایــن  افتاده انــد. پیامبــر 

کارگــران؟ بــرای  باارزش تــر 
کرمــان  ادامــه داد : ســام مــا را بــه   نماینــده ولــی فقیــه اســتان 
کــه ارادت ویــژه بــه آنــان  کارگــران برســانید و بگوییــد  تک تــک 

کنــون مــا و  گــر ایــن نیــروی زحمتکــش نبــود، ا داریــم؛ زیــرا ا
کشــور  خ اقتصــاد  کنــون چــر کشــور مــا بیچــاره و بدبخــت بــود؛ ا

ــد . ــر می چرخ ــن قش ــازوان همی ــا ب ب
کارگــران مــا در ایــران بــه طــور  کــرد: حــق   وی در ادامــه تصریــح 
کامــل ادا نشــده اســت؛  لــذا در ســفر اســتانی رییــس جمهــور بــه 

کرمــان حتمــا ایــن نکتــه را بــه وی تذکــر خواهــم داد . 
خاطرنشــان  پایــان  در  کرمــان  اســتان  فقیــه  ولــی  نماینــده 

بــه  آمریــکا  چــون  مســتکبری  و  زورگــو  کشــور  اینکــه  کــرد: 
المللــی،  بیــن  دزدی  یــک  کنــد،  دراز  دســت  ایــران  امــوال 
خلیــج  کشــور های  ســران   و  اســت  آشــکار   و  جهانــی 
همــکاری  او  بــا  کــه   نکرده انــد  درک  را  خباثــت  ایــن   فــارس 

می کنند. 
کــه ما در مقابــل این زورگویی ها ایســتاده ایم؛  اینــان  نمی داننــد 
 همان طور که با دســت خالی در مقابل شــاه و همه طرفدارانش

کنــون هــم مقــام   ایســتادیم. ســال 57 و مــا قبــل آن امــام) ره (، ا
معظــم رهبــری، جانشــین ایشــان بــا تمــام قــوا در مقابــل آن هــا 

ایســتادگی می کنــد.

امام جمعه اصفهان خطاب به طالب و روحانیون: 

مواظب باشید روحیه انقالبی خود را از دست ندهید

کرمان بیان شد: کارگری از نماینده ولی فقیه در استان  در دیدار ستاد 

سرقت اموال ایران توسط آمریکا، یک دزدی بین المللی و آشکار است

وزیــر امــور خارجــه حکــم دیــوان عالــی آمریــکا بــه مصــادره حــدود ۲ 
و  دانســت  خیابانــی  دزدی  را  ایــران  بلوکــه  پول هــای  از  دالر  میلیــارد 

از بیــن رفــت.« بــه دســتگاه عدالــت آمریــکا  گفــت: »کل احترامــم 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از خبرگــزاری دانشــجو، »نیویورکــر«  گــزارش  بــه 
وزیــر  ظریــف،  محمدجــواد  مصاحبــه  کامــل  متــن  سه شــنبه  بامــداد 

ــت. ــرار داده اس ــی را ق ــه آمریکای ــن مجل ــا ای ــران ب ــه ای خارج
خصومت آمریکا: ترک عادت، موجب مرض است 

کــه ظاهــرا قبــل از دیــدارش بــا جــان  آقــای ظریــف در ایــن مصاحبــه 
بــه  پاســخ  در  شــده  انجــام  نیویــورک  در  آمریــکا  خارجــه  وزیــر  کــری، 
ک اوبامــا  ســوال »رابیــن رایــت«، خبرنــگار نیویورکــر دربــاره اظهــارات بــارا
کشــورهای حاشــیه  رییس جمهــور آمریــکا مبنــی بــر همــکاری نظامــی بــا 
گفــت: »خــب، مــن فکــر می کنــم عادت هــای  خلیــج فــارس علیــه ایــران 

کهنــه، ســخت از بیــن می رونــد.«
کشیده اند کنار  توافق هسته ای: آمریکایی ها خودشان را 

خبرنــگار نیویورکــر پرســید: »بــه نظــر می رســد توافــق هســته ای بــا برخــی 
توضیــح  مشــکات  ایــن  دربــاره  می توانیــد  شــده.  روبــه رو  مشــکات 

بدهیــد؟«
ایــاالت  کــه  اســت  ایــن  مشــکل  »مهم تریــن  گفــت:  ظریــف  آقــای 
بــا هراس افکنــی  کــردن همــه  متفــرق  از هشــت ســال  بعــد  متحــده، 
بــا  می خواســتند  کــه  کســانی  علیــه  ســنگین  جریمه هــای  وضــع  و 
میلیاردهــا  اســت.  کشــیده  کنــار  را  خــودش  کننــد،  تجــارت  ایــران 
دالر جریمــه علیــه موسســات مختلــف مالــی اروپــا وضــع شــد. ایــاالت 
گذشــته ها   متحــده بایــد بــه بانک هــای مختلــف می رفــت و می گفــت 

گذشته.«  
کــرد: »نظام هــای بیــن  المللــی، معاهــدات بیــن  المللــی و  کیــد  ظریــف تا
هنجارهــای بیــن  المللــی نــه بــه خاطــر خــوب بــودن هیچ کــس، بلکــه بــه 
گــر چنیــن نشــود )نفعــی  کــه دارنــد، رعایــت می شــوند. ا خاطــر منافعــی 

حاصــل نشــود(، دوام ایــن توافقنامه هــا بــه خطــر می افتــد.«
کــه توافــق هســته ای پابرجاســت؛ امــا هشــدار  گفــت  وزیــر خارجــه ایــران 
خاتمــه  نباشــد،  پایبنــد  آن  بــه  طرف هــا  از  یکــی  کــه  صورتــی  در  داد 

خواهــد یافــت.
ــکا: واشــنگتن، بایــد روش هــای خصمانــه قبلــی  رابطــه ایــران و آمری

کنــار بگــذارد را 
ع  وزیــر خارجــه ایــران در بخــش دیگــری از ایــن مصاحبــه بــه موضــو
پرداخــت  گذشــته  نیــم  و  ســال  دو  طــول  در  آمریــکا  و  ایــران  روابــط 
ایــن  بــر ســر  کــه همکاری هــای بیشــتر  امیــدوار بودیــم  گفــت: »مــا  و 
کشــور( را از بیــن ببــرد. و مــن هنــوز  ع بی اعتمــادی )بیــن دو  موضــو
مــا  رهبــر  کــه  همان طــور  باشــد.  دیــر  خیلــی  کــه  نمی کنــم  فکــر  هــم 
کــه  کنــد  ــرات هســته ای ثابــت  ک ــه مذا ــر تجرب گ گفتنــد، ا گذشــته  ســال 
رویکــردش  و  را عــوض می کنــد -  ایــران  قبــال  رویکــردش در  آمریــکا 
 را بــر اســاس احتــرام متقابــل و منافــع قــرار می دهــد - شــانس تغییــر 

وجود دارد.«
حکم دیوان عالی آمریکا: دزدی خیابانی است 

بــرای  آمریــکا  عالــی  دیــوان  حکــم  همچنیــن  ایــران  خارجــه  وزیــر 
پرداخــت حــدود ۲ میلیــارد دالر بــه خانواده هــای قربانیــان بمب گــذاری 
بــه  احترامــم  گفــت: »کل  و  داد  نشــان  کنــش  وا بیــروت   1983 ســال 

دســتگاه عدالــت آمریــکا از بیــن رفــت.«
ظریــف، حکــم یــاد شــده و حکــم قبل تــر یــک دادگاه بــرای پرداخــت 
 11 حمــات  قربانیــان  خانواده هــای  بــه  ایــران  طــرف  از  غرامــت 
کــردن تلویحــی عربســتان  ســپتامبر را »مضحــک« خوانــد و بــا متهــم 
بــه  غرامــت  پرداخــت  بــه  را  ایــران  شــما  اســت  گفت:»چطــور ممکــن 
کــه در واقــع مقصــر  کنیــد، امــا از دیگرانــی  قربانیــان 11 ســپتامبر مســئول 

کنیــد؟« ایــن واقعــه بودنــد ســلب مســئولیت 
کــه یــک دادگاه ایــران را بــرای 11  کــرد: »وقتــی  کیــد    آقــای ظریــف تا

ســپتامبر ســرزنش می کنــد، اعتبــار دســتگاه عدالــت آمریــکا را از بیــن 
می بــرد.«

کشــورها علیــه مصــادره  اســت در  گفــت: »مــردم ممکــن  وی ســپس 
کننــد. شــما از ایــن خوشــحال می شــوید؟  امــوال آمریــکا قانــون صــادر 
مــردم  ویتنــام،  ایــران،  مــردم  علیــه  زیــادی  جرایــم  متحــده  ایــاالت 
افغانســتان و مــردم عــراق مرتکــب شــده اســت. آیــا آن هــا می تواننــد در 
کشــورهای خودشــان بــه خاطــر تلفــات جانبــی ناشــی از بمباران هــای 

توســط  شــده  درســت  ک  ســاوا شــکنجه های  خاطــر  بــه  آمریکایــی، 
ــادره  ــد و آن را مص ــد برون ــد و بع کنن ــه  ــول مطالب ــور پ کش ــن  ــکا از ای آمری
کننــد؟ شــما تمایلــی بــه پذیرفتــن ایــن داریــد؟ بنابرایــن مــا چــرا بایــد 
عالــی  دیــوان  عالــی،  دیــوان  کنیــم؟  قبــول  را  عالــی  دیــوان  رای 
آمریکاســت، نــه دیــوان عالــی دنیــا. مــا در حــدود اختیــارات قانونــی 
ایــن دزدی اســت.  ایــن دادگاه نیســتیم و پــول مــا هــم همین طــور. 
کنیــد، مــا آن را پــس   یــک دزدی بــزرگ. دزدی خیابانــی. امــا قبــول 

می گیریم.«
برنامه موشکی: آمریکا مدیون ایران است

گفــت: »ایــن مشــکل آمریکاســت  ظریــف دربــاره برنامــه موشــکی ایــران 
ایــن  کنــد.  کنتــرل  را  همــه  رفتــار  می توانــد  می کنــد  فکــر  )کــه( 
گفته ایــم  بــه صراحــت  آزمایش هــای موشــکی، حــق مــا هســتند. مــا 
کــرد. آن هــا  کــه از آن هــا جــز بــرای دفــاع از خودمــان اســتفاده نخواهیــم 

نشــده اند.« ســاخته  هــم  هســته ای  ســاح های  حمــل  بــرای 
بمیــرد؟  ایــران  اینکــه  داریــد؟  انتظــاری  »چــه  کــرد:  اضافــه  ظریــف   
کــه  شــما جنــگ ایــران و عــراق را پوشــش داده ایــد. یادتــان هســتند 
موشــک های مســلح بــه ســاح های شــیمیایی روی شــهرهای ایــران 
ریختــه می شــود. بیاییــد نگذاریــم ایــن فصــل دوبــاره بــاز بشــود. هــر 
کــه ایــران را بــه خاطــر آزمایش هــای موشــکی بــه تحریــک متهــم  کســی 
کــه مــن زده ام و ســپاه  می کنــد، بایــد همــان حــرف ســاده ای را بزنــد 
ــه  کشــوری حمل ــه هیــچ  ــز ب پاســداران زده اســت و آن اینکــه ایــران هرگ
کــه  کشــوری اســت  کــرد؛ ســاده و شــفاف؛ ایــن البتــه تعهــد هــر  نخواهــد 

همیــن را بگویــد.«
مــا  بــه  شــما  می کنیــم  فکــر  مــن  »اینجــا  گفــت:  ایــران  خارجــه  وزیــر 
مدیــون هســتید. هواپیماهــای آمریــکا بــه صــدام حســین بــرای بمبــاران 
زمینــه  در  مــا  می دادنــد.  اطاعــات  شــیمیایی،  بمــب  بــا  مردممــان 

کــس، هیــچ چیــز بدهــکار نیســتیم.« دفاعــی بــه هیــچ 

ظریف در مصاحبه با نیویورکر:

مصادره پول های ایران، دزدی خیابانی است

حتما بخوانید!
مصادره پول های ایران، دزدی .... چهارشنبـــــه  8 اردیبهشت ماه 21395
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 رکورد بی سابقه بومی سازی 
در فوالد مبارکه

ابتــدای  از  توانســتند  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  کارکنــان 
بــرای  تجهیــزات   302 بومی ســازی  بــا   1394 ســال 
نخســتین بار رکــورد جدیــدی را در بومی ســازی بــه ثبــت 
صرفه جویــی  ریــال  میلیــارد   320 از  بیــش  و  برســانند 
کشــور بــه ارمغــان آورنــد. محمــد رجایــی مدیــر  بــرای 
دفتــر فنــی نگهــداری و تعمیــرات بــا اشــاره بــه فرآینــد 
گفــت:  بومی ســازی قطعــات در شــرکت فــوالد مبارکــه 
اقتصــاد  راهبــرد  بــه  عمــل  راســتای  در  شــرکت  ایــن 
ــتفاده  ــا اس ــته ب ــل توانس ــد داخ ــت تولی ــی و تقوی مقاومت
و  مهندســی  برنامه ریــزی،  فعالیت هــای  مجموعــه  از 
کیفیــت، اقــام موردنیاز خطــوط تولید  کنتــرل  ســاخت و 
داخلــی  توانمنــد  بــا همــکاری متخصصــان  را  شــرکت 
کشــور بومی ســازی  بــرای نخســتین بار در تاریــخ صنعــت 
گرفتــه  و بهره بــرداری نمایــد. رجایــی اقدامــات صــورت 
بومی ســازی  راســتای  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  در 
تشــکیل  بــا  افــزود:  و  برشــمرد  هدفمنــد  را  قطعــات 
تولیــدی  نواحــی  کلیــه  در  بومی ســازی  کمیته هــای 
در  موجــود  پتانســیل های  از  اســتفاده  به منظــور  و 
کارکنــان باتجربــه همــان نواحــی در  نواحــی بــا مشــارکت 
اقدامــات بومی ســازی و نیــز ایجــاد ســاختار بومی ســازی 
تعمیــرات  و  نگهــداری  فنــی  دفتــر  مدیریــت   در 
دســت  تعیین شــده  پیــش  از  اهــداف  بــه  توانســتیم 
تجهیــزات  بومی ســازی  ایــن خصــوص  در  کــه  یابیــم 
کارشناســی دقیــق مســئوالنه و  بســیار حســاس، بــا نــگاه 
کشــور بــرگ زریــن دیگــری  بــا اعتمــاد بــه صنعــت داخــل 
شــاهد  کشــور  فــوالد  صنعــت  پرافتخــار  کارنامــه  در  را 
بــا  تعمیــرات  و  نگهــداری  فنــی  دفتــر  مدیــر  هســتیم. 
گــزارش عملکــرد بومی ســازی ریالــی و تعــدادی  تشــریح 
شــرکت فــوالد مبارکــه از ابتــدای ســال 1394 تــا پایــان 
گفــت: ایــن بومی ســازی بــا هــدف جلوگیــری از  ســال آن 
کیفیــت  خــروج ارز و ایجــاد اشــتغال و تامیــن پایــدار و با
اقــام مــورد نیــاز در داخل کشــور دنبال شــده که در اقام 
مربــوط بــه مدیریــت ماشــین آالت، تجهیــزات و قطعــات 
کل  یدکــی بــا تعــداد 4788 ســفارش ثبــت  شــده، تعــداد 
کل مبلــغ  کدهــای داخلــی و خارجــی 12499 و  متریــال 
ریــال  546 و  هــزار   389 و  3میلیــون   خریداری شــده 
ــد  ــازی 54.7 و درص ــن بومی س ــی ای ــی داخل ــد ریال درص
افــزود:  ایشــان  شــد.  محقــق   64.1 داخلــی  تعــدادی 
بــا  بــر ایــن مقادیــر در مدیریــت مــواد مصرفــی  عــاوه 
 ،10196 خارجــی  و  داخلــی  ســفارش ها  کل  تعــداد 
کدهــا )داخلــی و خارجــی( 13417  کل متریــال  تعــداد 
 003 و  هــزار   380 و  میلیــون   1 خریداری شــده  مبلــغ  و 
ریــال، بــه 82.4 درصــد ریالــی و 98.8 درصــد تعــدادی 
کل ســفارش های  داخلــی رســیدیم؛ همچنیــن تعــداد 
داخلــی و خارجــی در مدیریــت مــواد اولیــه و انــرژی بــا 
کــد شــد  تعــداد 747 متریــال  409 ســفارش، معــادل 
کــه در ایــن مدیریــت نیــز بالــغ  بــر 30 میلیــون و 932 
کــه از ایــن مقــدار  هــزار و 545 ریــال خریــداری  شــده 
تعــدادی  درصــد  و 87.7  داخلــی  ریالــی  درصــد   90.4
داخلــی را شــامل می شــود. وی در تشــریح مهم تریــن 
گفــت: بومی ســازی  اقدامــات انجام شــده در ســال 94 
قطعــات اســتراتژیک از جملــه فن هــای پروســس واحــد 
لوب هــای  گــرم،  نــورد  دریــل  ســوپرمن  گندله ســازی، 
آنیلینــگ  کــس  با کــوره  پایــه و  کمپرســور واحــد احیــا، 
نــورد ســرد و...، تهیــه تعــداد 105 مــدرک نهایــی قطعــه 
شــده،  بومی ســازی  قطعــات  بــرای   )Final Book(
تعامــل فنــی بــا 109 ســازنده همــراه بــا ایجــاد ســایت 
مجــازی بومی ســازی، ارتبــاط بــا ســازندگان و نواحــی 
فنــی  شناســنامه های  به روزرســانی  و  اصــاح  نیــز  و 
جملــه  از  کــد  متریــال   4000 بــرای  ســاخت  مرحلــه  در 
گرفتــه  کــه در ایــن مدیریــت صــورت  اقداماتــی اســت 
می تــوان  مــوارد  ایــن  بــر  عــاوه  گفــت:  وی  اســت. 
اســتاندارد  فنــی،  )دفترچــه  فنــی  مــدرک  تهیــه  بــه 
و  کــد  متریــال   6000 از  بیــش  بــرای  دیتاشــیت(  و 
روان  زمینــه  در  کــد  متریــال   5 تعــداد  بومی ســازی 
کارهــا نیــز اشــاره داشــت. مدیــر دفتــر فنــی نگهــداری 
و  قطعــات  بومی ســازی  خصــوص  در  تعمیــرات  و 
کــه بــرای اولین بــار در ســال 1394 از ســوی  تجهیزاتــی 
بــا  خوشــبختانه  گفــت:  انجــام  شــده،  مدیریــت  ایــن 
کارکنــان خطــوط تولیــد و  همراهــی و همــکاری همــه 
ــار در ســال 94  واحدهــای پشــتیبانی بــرای نخســتین ب
کــه پایان یافتــه  کــد را  توانســتیم تعــداد 302 متریــال 
انجــام  بــه  می باشــند،  نیــز  گــرم  آزمــودن  حــال  در  و 
ــر  ــا براب ــازی آن ه ــه بومی س ع هزین ــو ــه مجم ک ــانیم  برس
بــا 13.932.003.640 تومــان می باشــد؛ ضمــن اینکــه 
کــه بالــغ  ج ایــن قطعــات  بــا توجــه بــه قیمــت خریــد خــار
 بــر 11,608,033 یــورو بــرآورد شــده اســت، صرفه جویــی 
معــادل 32,500,128,360 تومــان بــرای فــوالد مبارکــه 
گردیــد. وی تصریــح نمــود: در همیــن راســتا  حاصــل 
بــا  برابــر   94 ســال  در  تهیه شــده  فنــی  مــدرک  تعــداد 
کــه تعــداد  21500 مــدرک می باشــد و ایــن در حالــی اســت 
کنــون بــه  کل مــدارک فنــی مهیــا شــده از ســال 1380 تا
و  عــزم  نشــان دهنده  ایــن  و  رســیده  مــدرک   230.000
کارکنــان فــوالد مبارکــه در راســتای حمایت  همــت واالی 
از تولیــد داخــل و قطــع وابســتگی اســت. پایــه و دیفیــوزر 
کــس آنیــل نیــز، یکــی دیگــر از تجهیــزات  کوره هــای با
ــه  کــه شــرکت فــوالد مبارک ــط تولیــد بــود  ــتراتژیک خ اس
فنــاوری ســاخت  و  بــه دانــش  بــا دســتیابی  توانســت 
کشــور، آن را بــا حــدود 2 میلیــارد  ایــن تجهیــز در داخــل 
کــه جــا دارد در همین جــا  کنــد  ریــال در داخــل تامیــن 
ــی  از تــاش، همــت، همراهــی و همــکاری همــه عزیزان
کــه مــا را در ایــن مســیر دشــوار یــاری رســاندند، تقدیــر 

کنیــم. و تشــکر 

فوالد مبارکه

ــرق  ــی ش ــزرگ آب ــر ب ــود ذخای ــال وج ــرو از احتم ــر نی ــام وزی قایم مق
گفــت: در قالــب یــک همــکاری  کشــور در عمــق زمیــن خبــر داد و 
ــر آب هــای  کتشــاف ذخای کشــور روســیه، مطالعــات ا ــا  مشــترک ب
بعضــی  دربــاره  محمــودی  ســتار  می شــود.  انجــام  کشــور  ژرف 
کتشــاف  ا مطالعــات  انجــام  دربــاره  ح شــده  مطر موضوعــات 
ح بــودن انجــام اقــدام مشــترک  آب هــای ژرف و همچنیــن مطــر
ــر  گفــت: ب ــاره ماننــد مشــارکت روســیه  کشــورها دراین ب ــا برخــی  ب
کارشناســی، ایــن بــاور وجــود  اســاس مطالعــات و دیدگاه هــای 
ــته  ــن داش ــاق زمی ــی از آب را در اعم ــم منابع ــا می توانی ــه م ک دارد 
باشــیم. قایم مقــام وزیــر نیــرو اظهــار داشــت: ایــن احتمــال قــوی 
بایــد موردمطالعــه  کار  ح شــده؛ ولــی  کارشناســان مطر از ســوی 
قــرار بگیــرد؛ بــرای ایــن موضــوع مرکــز تحقیقــات آب وزارت نیــرو 

ــت. ــده اس ــه ش ــن قضی ــی ای ــئول بررس مس
کتشاف آب های ژرف   مطالعات ا

کاغــذ  محمــودی ادامــه داد: بعضــی بررســی های دفتــری و روی 
ــاره آن  کارشناســی درب گرفتــه و تعابیــر  در ایــن خصــوص صــورت 
کــه  نیــز اســتخراج  شــده و در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
کتشــاف آب هــای ژرف انجــام شــود. وی خاطرنشــان  مطالعــات ا
کار نیســت و مــا بایــد بررســی  کــرد: البتــه مطالعــه بــه معنــی انجــام 
کشــور از چنیــن پتانســیلی برخــوردار اســت یــا  کــه آیــا واقعــا  کنیــم 
گــر هــم منابعــی وجــود دارد، حجــم آن بــه چــه میــزان  خیــر و ا
اســت و تــا چــه انــدازه می تــوان در صــورت وجــود بــه آن متکــی 

بــود؟
گفــت: بایــد ایــن موضــوع   ایــن مقــام مســئول در وزارت نیــرو 

کــه آیــا دسترســی بــه آب هــای ژرف می توانــد تاثیــری  بررســی شــود 
کشــور داشــته باشــد یــا خیــر و این هــا  بــر روی ســایر منابــع معدنــی 

ــوند. ــه می ش ــه مطالع هم
  مطالعات روی سطح زمین

ســطح  روی  مطالعــات  منظــور  ایــن  بــرای  افــزود:  محمــودی 
عمــق  در  کــه  مطالعاتــی  و  اســت  کار  از  بخــش  یــک  زمیــن، 
ایــن  بــرای  اســت.  دیگــر  موضوعــی  می گیــرد،  صــورت  زمیــن 
کــه از تجهیزاتــی اســتفاده شــود  موضــوع نیازمنــد آن هســتیم 

ببندیــم. قایم مقــام  کار  بــه  را  راه تجربیــات موجــود  ایــن  و در 
کــه آیــا چنیــن موضوعــی  کــرد: بایــد ببینیــم  وزیــر نیــرو تصریــح 
خیــر؟  یــا  اســت  افتــاده  اتفــاق  دنیــا  از  دیگــری  نقــاط  در  قبــا 
ــد  ــه روس هــا در ایــن زمینــه دارن ک ــی  ــه تجربیات ــا توجــه ب ــه ب البت
کارفرمایــان روســی  کــه بیــن حــوزه آب وزارت نیــرو  و مراوداتــی 
امضــا  بــه  تفاهم نامــه ای  انجــام مطالعــات  بــرای  وجــود دارد، 
طــرف  از  و  روســی  شــرکت  یــک  طــرف  یــک  از  اســت.  رســیده 
کتشــاف  دیگــر موسســه تحقیقــات آب وزارت نیــرو باهــم دربــاره ا

کــرد و مطالعــات تــوأم بــا نــگاه  آب هــای ژرف همــکاری خواهنــد 
کــرد  کشــف  کــه حــدس می زننــد بشــود منابعــی را   بــه مناطقــی 
گفــت:  نیــرو  وزارت  در  مســئول  مقــام  ایــن  می گیــرد.  صــورت 
البتــه ایــن تفاهم نامــه وجــود دارد، ولــی هنــوز عملیاتــی نشــده 
ــم  ــرار داری ــا اص ــال، م ــن ح ــا ای ــت. ب ــان اس ــراودات آن در جری و م
کــه ایــن تفاهم نامــه بــه ســرانجام برســد یــا از هــر طریــق دیگــری 

کتشــاف آب هــای ژرف صــورت پذیــرد. مطالعــات ا
  امکان دسترسی به منابع آب های ژرف

محمــودی بــا اشــاره بــه اینکــه بررســی ها نشــان می دهــد امــکان 
کشــور وجــود دارد  دسترســی بــه منابــع آب هــای ژرف در شــرق 
گــر مــا بتوانیــم در تمــام زمیــن بــه چنیــن منابعــی  اظهــار داشــت: ا
محســوب  کشــور  دارایی هــای  جــزو  کنیــم،  پیــدا  دسترســی 
می شــود و بهتــر اســت از آن اطــاع داشــته باشــیم. قایم مقــام 
گــر درنتیجــه مطالعــات و همچنین  وزیــر نیــرو تصریــح کــرد: حــال ا
کتشــاف بــه چنیــن ذخایــری رســیدیم آن گاه دربــاره  عملیــات ا
چگونگــی مصــرف و اســتفاده از آن هــم برنامه ریــزی خواهیــم کرد 
کــه البتــه این گونــه منابــع محــدود و مشــخص اســت، مگــر اینکــه 
در مطالعــات بــه نتایــج دیگــری برســیم. وی ادامــه داد: اقدامــات 
کتشــاف آب هــای ژرف جــزو  در ایــن زمینــه تابــع مقــررات اســت و ا
کــه دارای محدودیــت بــوده و چیــزی  منابعــی محســوب می شــود 
شــبیه منابــع نفــت اســت؛ مگــر اینکــه مطالعــات نشــان دهــد 
ذخایــر آب هــای ژرف، قابلیــت تجدیدشــوندگی دارنــد. البتــه یــک 
احتمــال نیــز ایــن اســت کــه از نتیجــه ایــن مطالعــات مــا چیــزی به 

دســت نیاوریــم؛ ولــی اصــرار داریــم مطالعــه انجــام شــود.

ح آبی تهران-مسکو جزییات طر

روس ها در جست وجوی آب در ایران

ح شــده بــرای کارشناســی نبــودن  بــه دنبــال انتقــادات مطــر
مصوبــه افزایــش 10 میلیــون تومانــی وام ازدواج در بودجــه 
ــا  ســال 1395، یکی دیگــر از مدیــران عامــل بانک هــا نیــز ب
اعــام اینکــه ایــن مصوبــه مطلقــا دچــار مشــکل و ســقف 

کــه  گفــت  کارشناســی شــده نیســت،  مدنظــر 
گــر منظــور نیــاز زوجیــن اســت، چــرا مجلــس  ا
افزایــش  میلیــون   20 را  وام   ،10 جــای  بــه 

ــداده اســت؟  ن
اقتصــاد  بانــک  عامــل  مدیــر  معتمــدی، 
نویــن، بــا اشــاره بــه اینکه مبنای کارشناســی 
ســوی  از  ازدواج  وام  ســقف  تعییــن  بــرای 

بایــد  چــرا  اصــا  کــرد:  اظهــار  نداشــته،  وجــود  مجلــس 
کنــد  مجلــس بــرای تعییــن ســقف وام ازدواج پافشــاری 
کنــد؟ مگــر مجلس هــای قبلــی  اعــام  بــرای آن عــدد  و 
کنــون این گونــه باشــد. وی بــا  کــه ا کردنــد  چنیــن عمــل 
بیــان اینکــه در مجمــوع مــا مخالــف افزایــش وام ازدواج 

نیســتیم، یــادآور شــد: تصمیم گیــری دربــاره افزایــش وام 
ازدواج فقــط بایــد توســط مراجــع اصلــی و شــورای پــول و 
کــه نماینــدگان مجلــس نیــز بــه عنــوان ناظــر در آن  اعتبــار 
کارشناســی اتفــاق  حضــور دارنــد، انجــام شــود و بــر مبنــای 
افتــد و عــدد در آن تعییــن شــود، نــه اینکــه 
تعییــن  عــددی  پایــه  بــدون  و  مجلــس  در 
وجــود  آن  اجــرای  بــرای  الــزام  و  قانــون 
بــه پرداخــت  اشــاره  بــا  باشــد. وی  داشــته 
وام ازدواج از محــل منابــع قــرض  الحســنه و 
محدودیــت ظرفیــت سیســتم بانکــی در ایــن 
کــه وام هــا 3 و  رابطــه افــزود: در حــال حاضــر 
گاه 5 میلیــون تومانــی پرداخــت می شــود، مــا شــاهد صــف 
ــه  ــغ ب ــن مبل ــه ای ک ــد  ــرار باش ــر ق گ ــس ا ــتیم؛ پ ــت هس و نوب
یکبــاره بــه 10 میلیــون تومــان افزایــش یابــد، آن گاه بــه طــور 
ــزان  ــد می ــدارد، بای ــود ن ــی وج ــه منابع ک ــرایطی  ــم در ش حت

کاهــش دهیــم. پرداخت هــا را بــه یــک ســوم 

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین:

چرا وام ازدواج را به 20 میلیون افزایش ندادند؟
پیوندهــای  توســعه  بــرای  تــاش  در  جنوبــی  کــره 
بازرگانــی بــا ایــران، قصــد دارد واردات نفــت و مایعــات 
کنــد. خبرگــزاری  نفتــی را از جمهــوری اســامی دو برابــر 
کــه  کــرد  اعــام  صنعتــی  منابــع  از  نقــل  بــه  یونهــاپ 

گســترش  بــرای  تــاش  در  جنوبــی  کــره 
پیوندهــای بازرگانــی، قصــد دارد واردات 
نفــت و میعانــات نفتــی را از ایــران بــه دو 
کنونــی برســاند. پیش بینــی  برابــر ســطح 
کــه  کــه در مــاه آینــده میــادی  می شــود 
جمهــوری  رییــس  گئون-هــای،  پــارک 
کــره جنوبــی، بــه تهــران ســفر می کنــد چنــد 

کشــور  توافــق در زمینــه بهبــود بازرگانــی نفــت میــان دو 
کــه  کــره بــه ایــران  امضــا شــود. ســفر رییــس جمهــوری 
ع خــود در تاریــخ دو کشــور بــه شــمار  نخســتین ســفر از نــو
پایــان  بــا  کــه  می شــود  محقــق  شــرایطی  در  می آیــد، 
کشــورها تــاش می کننــد  یافتــن تحریم هــا، بســیاری از 

بــرای حضــور در بــازار ایــران از هــم پیشــی بگیرنــد. یــک 
کــه ایــران و  گفــت: پیش بینــی می شــود  منبــع صنعتــی 
ــرا  کننــد؛ زی ــی چنــد یادداشــت تفاهــم امضــا  ــره جنوب ک
کــره جنوبــی در پــی منبعــی پایــدار بــرای نفــت خــام 
پایگاهــی  می کوشــد  نیــز  ایــران  و  اســت 
آســیا  شــرق  بــازار  بــه  شــدن  وارد  بــرای 

بیابــد.
ــده  ــناد یادش ــای اس ــا امض ــه وی ب گفت ــه  ب
ــام را  ــت خ ــه نف ــی واردات روزان ــره جنوب ک
از ایــران از 115 هــزار بشــکه در ســال 2015 
افزایــش  بشــکه  هــزار   280 بــه  میــادی 
ــه  ک ــد  کردن ــام  ــن اع ــی همچنی ــع صنعت ــد. مناب می ده
کــره جنوبــی قصد دارد  افــزون برافزایــش واردات نفــت، 
ذخیره ســازی  تاسیســات  ســاخت  مشــترک  پــروژه  در 
نفــت بــا ظرفیــت دو میلیــون بشــکه بــرای نفــت ایــران 

کنــد. ــا جمهــوری اســامی همــکاری  ب

از  بختیــاری  و  چهارمحــال  جهادکشــاورزی  ســازمان  باغبانــی  مدیــر 
خســارت حــدود 500 میلیــارد ریالــی ســرمازدگی بــه باغــات اســتان خبــر 
داد. ســیدطاهر نوربخــش بــا اشــاره بــه خســارت وارد شــده بــه باغــات 
اســتان بــه دلیــل ســرمازدگی افــزود: میــزان خســارت ناشــی از ســرمازدگی 

بــه باغــات اســتان حــدودا 500 میلیــارد ریــال بــرآورد شده اســت.
اســتان  باغــات  از  درصــد   45 میانگیــن  طــور  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
ســرمازدگی  میــزان  بیشــترین  افــزود:  شــده اند،  ســرمازدگی  دچــار 
گــزارش  زردآلــو  و  بــادام  درختــان  از  و  ســامان  شهرســتان  باغــات  از 
بــرای  راهــکار  بهتریــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نوربخــش  اســت.  شــده 
چــاه   و  برقــی  بــادزن  از  اســتفاده  تشعشــعی،  ســرمازدگی  از  جلوگیــری 
از  ســرما  بــه  مقــاوم  ارقــام  از  اســتفاده  کــرد:  تصریــح  اســت،  معکــوس 
برابــر  در  اســتان  گیاهــان  مقاومــت  بــرای  مناســب  اقدامــات  جملــه 
را  دیــرگل  ارقــام  کشــت  نوربخــش  اســت.  خســارت  کاهــش  و  ســرما 
و  دانســت  ســرمازدگی  بــا  مبــارزه  مــدت  بلنــد  راهکارهــای  جملــه  از 
کشــت ارقــام دیــرگل  کــرد: بهتریــن راهــکار در بلندمــدت،  خاطرنشــان 
توصیــه نیــز  کشــاورزان  بــه  کــه  اســت  خســارت  از  جلوگیــری   بــرای 

 می شود.

کاالهــای هــدف ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا  کل دفتــر مبــارزه بــا قاچــاق  مدیــر 
کــد رهگیــری ســیگار در تابســتان  ح  کاال و ارز از اجرایــی شــدن طــر قاچــاق 
امســال خبــر داد و در عیــن حــال هــر گونه تبلیــغ برای ســیگار را غیرقانونی 

کــرد.  اعــام 
کــرد: ســیگارهای وارداتــی از روی شــماره هولوگــرام  عبــاس نخعــی اظهــار 
قابــل رهگیــری هســتند و ســتادی در ایــن زمینــه با بخش مربوطــه وزارت 
ــت. وی  ــوع اس ــن موض ــری ای ــغول پیگی ــارت مش ــدن و تج ــت، مع صنع
کــه علی رغــم  ــازار برنــد ســیگاری را مشــاهده می کنیــم  گاهــی در ب گفــت: 
اینکــه نمایندگــی دارد، ولــی همزمــان بــه صــورت قاچــاق نیز وارد می شــود 
کــه در بیشــتر آن هــا از اســانس های غیرمجــاز و توتون هــای مانــده یــا 
کــه ایــن موضــوع ســامت مــردم را  کار رفتــه  ــار اســتفاده شــده بــه  چنــد ب
کاال  ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــئول در س ــام مس ــن مق ــدازد. ای ــر می ان ــه خط ب
گــر شــرکتی نمایندگــی برنــد ســیگاری را داشــته باشــد،  کــرد: ا کیــد  و ارز تا
کــه  کشــور وارد شــود  دیگــر نبایــد مشــابه آن ســیگار از طریــق دیگــری بــه 
کردیــم و آن هــا موظفنــد  گوشــزد  در ایــن راســتا بــه این گونــه شــرکت ها نیــز 
 ســهم بــازار خودشــان را از مســیر قانونــی و کمپانی هــای اصلــی تولیدکننده 

وارد کنند.

کشــورهای  بــه  ایرانــی  میگــوی  تــن  هــزار   13 از  بیــش  گذشــته  ســال 
گذشــته  کــه بــا افزایــش 10 درصــدی نســبت بــه ســال  مختلــف صــادر شــد 
ــارات  ــی از ام ــورهای مختلف کش ــه  ــول ب ــن محص ــت و ای ــده اس ــه ش مواج
گذشــته بــرای میگــوی ایرانــی  کــه البتــه طــی ســال  تــا آمریــکا صــادر شــده 
باعــث  کــه  آمــد  پیــش  ســفید  لکــه  بیمــاری  جملــه  از  تلخــی  اتفاقــات 
گذشــته 13 هــزار و 100  کاهــش چشــمگیر تولیــد و صــادرات آن شــد. ســال 
کشــور ارمنســتان  تــن میگــو بــه ارزش 56 میلیــون و 700 هــزار دالر بــه 19 
کــره  اســپانیا، امــارات، آمریــکا، ایتالیــا، بلژیــک، تایلنــد، تایــوان، ترکیــه، 
کویــت، لبنــان، مصــر، مکزیــک  جنوبــی، عــراق، عمــان، روســیه، قطــر، 
کــه از نظــر وزنــی 10.1 درصــد و از نظــر ارزشــی 9.2  و ویتنــام صــادر شــد 
کــرده اســت.  درصــد افزایــش صــادرات را نســبت بــه ســال 1393 تجربــه 
گذشــته می تــوان آمریــکا، ایتالیــا و  در میــان مشــتریان میگویــی در ســال 
ــه  ــاره ب کــه پــس از ســال ها دوب ــه عنــوان مشــتریان جدیــدی  اســپانیا را ب
کــرد و در ایــن میــان امــارات و ویتنــام بــا  بــازار میگــو برگشــته اند، قلمــداد 
خریــد حــدود 11 تــن از میگــوی صادراتــی ســهمی معــادل 84.61 درصــد 
کــه ســهم ویتنــام بــه تنهایــی 53.84  ــازار ایــن محصــول داشــته اند  در ب

درصــد اســت.

 خسارت سرمازدگی به باغات
 چهارمحال و بختیاری

ی مادام العمر گوشی موبایل ساخت باتر
ی بــرای گوشــی های هوشــمند شــدند کــه عمــر آن هــا  ی نانــو، موفــق بــه ســاخت باتــر ی فنــاور یکایــی بــا به کارگیــر محققــان آمر
یــن کــردن نانوســیم های طالیــی در قالــب ژالتیــن  یــکا بــا جایگز یبــا بی نهایــت اســت. ایــن بــار محققــان دانشــگاه Irvine آمر تقر
ی ایــن  ی افزایــش دهنــد. بــا به کارگیــر ز شــگفت آور ی گوشــی همــراه را بــه طــر ولیــت بــه جــای لیتیــم، توانســتند قــدرت باتــر الکتر

ی بــه اتمــام می رســد. ژ گوشــی همــراه، کمتــر از ۵ درصــد ظرفیــت باتــر تکنیــک بعــد از ۲۰۰ هــزار بــار شــار

در قاب تصویر

سیگارها هم
کد رهگیری می گیرند  

 صادرات میگوی
 ایرانی از امارات تا آمریکا

کلیک

اخبار اقتصا دی

رونمایی از دوگوشی جدید 
از  بعضــی  هفتــه  ایــن  کلیــک  در    

سرویس  اقتصاد
بردیا عباس زاده 

مهم تریــن اخبــار دنیــای فنــاوری 
کرد. با ما همراه باشید. را بررسی خواهیم 

اجتماعــی  شــبکه   بزرگ تریــن  فیس بــوک،   -
فیس بــوک  کاربــران  اســت.  جهــان  حاضــر  حــال 
اپلیکیشــن  در  گشــت وگذار  بــه  زیــادی  عاقــه  
و  مطالــب  مشــاهده   و  شــرکت  ایــن  اختصاصــی 
محتواهــای جدیــد دارنــد؛ امــا یکــی از مشــکات 
بــرای  کــه  اســت  ایــن  فیس بــوک  اپلیکیشــن 
بــه همیــن  نــدارد؛  زیــادی  کارآیــی  تولیــد محتــوا 
اپلیکیشــن  توســعه   حــال  در  شــرکت  ایــن  دلیــل 
ک  اشــترا تــا  اســت  دوربیــن  اختصاصــی 
آســان تر  کاربــران  بــرای  را   محتواهــای تصویــری 

کند.
گوشــی هوشــمند  - هــواوی در دبــی، جدیدتریــن 
کــرد. هــواوی  خــود را در بــازار خاورمیانــه معرفــی 
پــی 9 پرچمــدار جدیــد ایــن شــرکت چینــی اســت 
کــه مجهــز بــه دوربینــی دوگانــه شــده تــا خــود را 
گوشــی های هوشــمند موجــود در بــازار متمایــز  از 

کنــد.
شــرکت  پرچمــدار  جدیدتریــن   ،10 اچ تی ســی   -
هتــل  در  مراســمی  طــی  کــه  اســت  تایوانــی 
ایــن  شــد.  رونمایــی  تهــران  پــاالس  اســپیناس 
گوشــی اواســط اردیبهشــت مــاه بــه صــورت رســمی 

شــد. خواهــد  بــازار  وارد 
کــرده  - شــرکت نوپــای بریتانیایــی Sirin Labs اعــام 
جلــب  هــدف  بــا  را  هوشــمندی  گوشــی  آینــده  مــاه 
گوشــی  کــرد. ایــن  نظــر مدیــران ارشــد عرضــه خواهــد 
هوشــمند رده بــاال بــا قیمتــی نزدیــک بــه 20 هــزار دالر 
بــا سیســتم عامــل اندرویــد کار می کنــد و در ســاخت آن 
ــه ســه  ک از فناوری هــای پیشــرفته ای اســتفاده شــده 
ســال از وضعیــت کنونــی بــازار جلوتــر اســت. احتمــاال تا 
گوشــی 70 میلیونــی  روزهــای آینــده شــاهد ورود ایــن 

در بــازار خواهیــم بــود.
اینترنتــی  مرورگــری  اولین بــار  بــرای  اپــرا  شــرکت   -
کــه بــه طور پیش فــرض و داخلــی دارای  کــرده  عرضــه 

یــک وی.پــی.ان اســت. 
بــرای  مناســبی  امکانــات  از  شــده  یــاد  مرورگــر 
اســت.  برخــوردار  کاربــران  شــخصی  حریــم  حفــظ 
ایــن  از  اســتفاده  و  بارگــذاری  بــرای  عاقه منــدان 
مراجعــه   opera.com آدرس  بــه  می تواننــد  مرورگــر 

. کننــد
 EPA کــه بانــام - »آژانــس حفاظــت از محیط زیســت« 
بــه ازای  کــرد  پیش بینــی  می شــود،  شــناخته  هــم 
کــه بازیافــت  هــر یک میلیــون دســتگاه تلفــن همــراه 
می شــود، 35 هــزار پونــد مــس، 772 پونــد نقــره، 75 

ــد. ــت می آی ــه دس ــم ب ــد پاالدیم ــا و 33 پون ــد ط پون

کارکنان شرکت  پرداخت پول به 
پارکومتر ممنوع

کرمــان  شــهرداری  ترافیــک  ســازمان  عامــل  مدیــر 
بــه  پــول  پرداخــت  از  کرمانــی  شــهروندان  گفــت: 
»علــی  کننــد.  خــودداری  پارکومتــر  شــرکت  کارکنــان 
کــرد:  اظهــار  خبــر  ایــن  اعــام  بــا  زنگی آبــادی« 
ســوی  از  قــرارداد  مفــاد  نقــض  دلیــل  بــه  شــهرداری 
 شــرکت پارکومتــر و اخــذ هزینــه اضافــه از شــهروندان
قــرارداد بــا ایــن شــرکت را لغــو کرده اســت. وی بــا انتقاد 
ــر از ابتــدای ســال  کار مخفــی شــرکت پارکومت از شــروع 
جدیــد افــزود: ســازمان ترافیــک قبــل از نــوروز از ادامــه 
کــرد و پرونــده در دادگاه  کار ایــن شــرکت جلوگیــری 
در حــال طــی مراحــل قانونــی اســت. زنگی آبــادی بــا 
ج در  بیــان اینکــه ایــن شــرکت از انجــام تعهــدات منــدر
کــرد: شــهروندان از  قــرارداد طفــره رفتــه اســت، تصریــح 
پرداخــت پــول بــه نیروهــای ایــن شــرکت خــودداری 
کــرده و در صــورت مشــاهده، مراتــب را بــه ســازمان 

ــا اجراییــات شــهرداری اطــاع دهنــد. ترافیــک ی

قیمت زعفران به ثبات رسید
نایب رییــس شــورای ملــی زعفــران بــا بیــان اینکــه بــازار 
ــد  ــت: تولی گف ــت  ــیده اس ــات رس ــه ثب ــول ب ــن محص ای
ــراه  ــش هم ــا افزای ــا ب ــال جاری قطع خ در س ــر ــای س ط
اســت. غامرضــا میــری بــا بیــان اینکــه عرضــه و تقاضــا 
ــار  ــت، اظه ــده اس ــب ش ــا متناس ــران تقریب ــازار زعف در ب
کاال  داشــت: حــدود 10 روز اســت وضعیــت قیمتــی ایــن 
خ  خ طــای ســر ــر ــال حاضــر ن ــات رســیده و درح ــه ثب ب
کثــر 7  حداقــل 5 میلیــون و 450 هــزار تومــان و حدا
میلیــون تومــان اســت. وی دربــاره پیش بینی هــای 
انجــام شــده بــرای میــزان تولیــد زعفــران در ســال 95 
گفــت: پیش بینــی می شــود بــا توجــه بــه بارندگی هــای 
افتــاد اتفــاق  فروردین مــاه  در  کــه  خوبــی   بســیار 
نتیجــه  در  و  درشــت  پیازهــای  زعفــران  محصــول 
کــه همیــن مســئله  گل دهــی بیشــتری داشــته باشــد 
خ در ســال جــاری  باعــث افزایــش تولیــد طــای ســر

شــد. خواهــد 

گوجه فرنگی ارزان شد
 600 حــدود  کاهــش  از  بارفروشــان  اتحادیــه  رییــس 
گوجــه فرنگــی در میــدان مرکــزی میــوه  تومانــی قیمــت 
مــاه  یــک  تــا  مــوز  گفــت: قیمــت  و تره بــار خبــر داد و 
محمــودی  محســن  ســید  شــد.  خواهــد  ارزان  آینــده 
کــه  پرتقال هایــی  درصــد   40 تــا   30 اینکــه  بیــان  بــا 
تعــاون روســتایی در شــمال  توســط ســازمان مرکــزی 
کشــور خریــداری شــد فاســد و دور ریختــه شــدند، اظهــار 
روز در  از 40  بیــش  تامســون شــمال  پرتقــال  داشــت: 
ســردخانه ها قابلیــت نگهــداری نــدارد. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه قابلیــت نگهــداری پرتقــال والنســیای جنــوب 
گفــت: نکتــه  در ســردخانه ها حــدود 5 تــا 6 مــاه اســت، 
کــه پرتقــال تامســون در انبارهــای  جالــب اینجاســت 
کشــور حــدود 5 مــاه قابلیــت نگهــداری  ســنتی شــمال 

نمی شــود. فاســد  و  دارد 

حتما بخوانید!
3سیگارها هم  کد رهگیری می گیرند چهارشنبـــــه  8 اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 140 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کره جنوبی به ایران می آید رییس جمهوری 

کره جنوبی واردات نفت از ایران را دو برابر می کند

قیمت خودروهای وارداتی

سوناتا

توسان

235 میلیون تومان

164 میلیون تومان

122 میلیون تومان

165 میلیون تومان

128 میلیون تومان

167 میلیون تومان

164 میلیون تومان

النترا

اسپورتیج

سراتو

اپتیما

RAV4



تدقیق و تثبیت 
محدوده شهر اصفهان

گفــت:  اصفهــان  و معمــاری شــهرداری  معــاون شهرســازی 
و  شهرســازی  فعالیت هــای  کنتــرل  و  اســتفاده  هــدف  بــا 
تثبیــت  و  »تدقیــق  پــروژه  شــهر،  حاشــیه  در  ساخت وســاز 
گــزارش  بــه  می شــود.  انجــام  اصفهــان«  شــهر  محــدوده 
کیمیــای وطــن، ســید جمال الدیــن صمصــام شــریعت اظهــار 
کالبــدی موجــود  کــرد: محــدوده شــهر، عبــارت اســت از حــد 
ح مذکور  ح جامــع و تــا تهیــه طــر شــهر و توســعه آتــی در دوره طــر
کــه ضوابــط و مقــررات شهرســازی در آن  ح هــادی شــهر  در طــر
اجــرای  بــر  عــاوه  شــهرداری ها  افــزود:  الزم االجراســت. وی 
ح هــای عمرانــی از جملــه احــداث و توســعه معابــر، تامیــن  طر
خدمــات شــهری و تاسیســات زیربنایــی در چارچــوب وظایــف 
کنتــرل و نظــارت بــر احــداث هرگونــه ســاختمان  قانونــی خــود، 
و تاسیســات و ســایر اقدامــات مربــوط بــه توســعه و عمــران در 
داخــل محــدوده شــهر را نیــز بــز عهده دارند. معاون شهرســازی 
گفــت: طبــق قانــون، موضــوع  و معمــاری شــهرداری اصفهــان 
انطبــاق محــدوده شــهرها بــر عــوارض طبیعــی یــا ساخته شــده 
ثابــت و تدقیــق و تعییــن مختصــات جغرافیایــی نقــاط اصلــی 
کــه نقــاط قابل شناســایی و پیــاده  محــدوده شــهر به گونــه ای 
کــرد:  کــردن روی زمیــن باشــد، ذکــر شــده اســت. وی اظهــار 
بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه نیازمنــدی معاونــت شهرســازی و 
معمــاری شــهرداری اصفهــان جهــت تدقیــق و تثبیــت خــط 
محــدوده متصــل و منفصــل بــا به کارگیــری آخریــن فناوری هــا 
در زمینــه تعییــن موقعیــت دقیــق بــا GPS بــا هــدف اســتفاده 
کنتــرل فعالیت هــای شهرســازی و ساخت وســاز در حاشــیه  و 
پــروژه »تدقیــق و تثبیــت محــدوده شــهر اصفهــان«  شــهر، 

ــد. ــد ش ــام خواه ــش انج ــه بخ ــه در س ک ــده  تعریف ش

اتمام حفاری خیابان توحید  
کــه اداره بــرق منطقــه ای شهرســتان  بیــش از یــک هفتــه اســت 
اصفهــان، عملیــات حفــاری و کابل گذاری خیابــان توحید میانی 
از ســمت چهــارراه پلیــس تــا چهــارراه نظــر را آغــاز کــرده اســت. ایــن 
ــردد  ــد و ت ــان توحی ــی خیاب ــل کم عرض ــه دلی ــاری ب ــات حف عملی
ــه ملک شــهر  ــاد اتوبوس هــای شــرکت واحــد در مســیر صفــه ب زی
بــا ترافیــک ســنگین مواجــه شــده اســت. مدیــر امــور بــرق جنــوب 
گفــت: ایــن  غــرب شــهر اصفهــان، دربــاره اجــرای ایــن پــروژه 
طــرح پــروژه ای مشــارکتی بــا شــهرداری اصفهــان اســت و چــون 
بــرق 2 مگاواتــی مبلمــان شــهری  بــه تامیــن  شــهرداری نیــاز 
بــرق  اداره  دارد،  را  بــاال  چهاربــاغ  ابتــدای  بــزرگ  ســاختمان  و 
ــه صــورت  ــرق را از پســت 63 دانشــگاه اصفهــان ب تامیــن ایــن ب
کابل گــذاری تامیــن می کنــد. پیمانــکار ایــن پــروژه، زمــان اتمــام 
ــردد  ــل ت ــه دلی ــا ب ــت؛ ام ــرده اس ک ــام  ــه اع ــروژه را یک ماه ــن پ ای
ســنگین در ایــن مســیر تــاش شــده جهــت رفــاه حــال شــهروندان 

تــا اواخــر هفتــه آینــده ایــن پــروژه بــه اتمــام برســد.

اخبار کوتاه 

کار و رفاه اجتماعی اصفهان: مدیر کل تعاون، 
همدلی و هم زبانی بخش خصوصی 
و دولتی در اصفهان مثال زدنی است

ــاݤݤݤ همــکاݤݤݤرݤݤݤیݤݤݤ  کارگــری اصفهــان ب بســته امــور 
کیمیای وطن 

زهرا نصیری

اݤݤݤســتاݤݤݤنݤݤݤ تدوین شــده و  کاݤݤݤرݤݤݤیݤݤݤ  تشــکلݤݤݤ هاݤݤݤیݤݤݤ 
ــرای تقدیــم بــه اســتاندار آمــاده اســت. بــه مناســبت هفتــه  ب
و  کارفرمایــان  کارگــران،  از  تجلیــل  منظــور  بــه  و  کارگــر 
ســالن  در  مراســمی  اســتان،  تولیــدی  نمونــه  واحدهــای 
همایش هــای اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا حضــور مقامــات 
کارگــران و  اســتانی، مدیــران دســتگاه های دولتــی اســتان و 

کارفرمایان برگزار شد. 
اصفهــان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  اداره  کل  مدیــر 
فرصتــی  کارگــر  هفتــه  در  گفــت:  کارگــر  هفتــه  تبریــک  بــا 
کارگــران بــه بیــان  کــه صاحبــان مشــاغل و  فراهــم می شــود 
ایــن  دغدغه هــای خــود بپردازنــد و مســئوالن نیــز بایــد در 
هفتــه پــای ایــن صحبت هــا بنشــینند و ایــن دغدغه هــا را 
کننــد. غامعلــی قــادری، همدلــی و هم زبانــی بخــش  رفــع 
خصوصــی و دولتــی در اســتان اصفهــان را مثال زدنــی دانســت 
و تصریــح کــرد: بــرای امســال، چنــد نشســت و بزرگداشــت را بــا 
ــم.  کردی ــزار  ــنواره برگ ــن جش ــب ای ــکل ها در قال ــکاری تش هم
کار و رفــاه در ادامــه افــزود: معتقــدم  کل اداره تعــاون،  مدیــر 
کار، نســلی خــاق و مبتکــر اســت و بــرای  نســل جدیــد نیــروی 
آینــده در نظــر داریــم برنامه ریزی هــای خــود را بــا تحــوالت 
نحــوه  دربــاره  قــادری  کنیــم.  هماهنــگ  نســل  ایــن  آتــی 
تعییــن کارگــران و کارفرمایــان نمونــه نیــز اظهــار داشــت: بنــا بر 
اعــام وزارتخانــه، اطاع رســانی های مربوطــه بــه واحدهــای 
ثبت نــام  کارآفریــن  و 534  هــزار   2 و  شــد  انجــام  تولیــدی 
کــه نهایــت بــا بررســی های هیئــت داوری متشــکل  کردنــد 
نمونــه  کارآفریــن  بــه عنــوان  نفــر  دانشــگاه، 29  اســاتید  از 
کارگــران  افــزود: در بخــش  انتخــاب شــدند. وی در ادامــه 
نمونــه نیــز، همیــن رونــد طــی شــد و 13 کارگر نمونــه و 21 گروه 
کارگــر  کــه در مجمــوع امــروز از 79  کاری برتــر انتخــاب شــدند 

کــرد.  قدردانــی خواهیــم 
بهــره وری  افزایــش  اختــراع،  داشــتن  قــادری،  گفتــه  بــه 
ج، از جملــه  خاقیــت، بومی ســازی و قطــع وابســتگی بــه خــار
ــوده اســت.  ــه ب ــران نمون کارگ شــاخص های مهــم در تعییــن 
مدیــر کل اداره تعــاون، کار و رفــاه اســتان، تجلیــل از حافظان 
کریــم و نهــج  الباغــه را دیگــر اقــدام مهــم  و مفســران قــرآن 
کــرد و گفــت: این کار  صورت گرفتــه در جشــنواره امســال بیــان 
بــه منظــور تشــویق بــه انجــام ایــن فعالیت هــا در بیــن کارگران 
گرفتــه و امیدواریــم در ســال جدیــد، شــاهد رونــق در  صــورت 
اقتصاد اســتان باشــیم. وی در خاتمه از تدوین بســته مرتبط 
کارگــری خبــر داد  کمــک تشــکل های  کاری اســتان بــا  بــا امــور 
گفــت: ایــن بســته بــرای تقدیــم بــه اســتاندار آمــاده  شــده  و 

 است.

اداره کار

روســتاها  و  شــهرها  اســامی  شــورای 
کیمیای وطن 
  دامون رشیدزاده 

از نمادهــای اصلــی مردم ســاالری در نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران اســت. بــر اســاس مفــاد قانــون 
 شــهرداری و نیــز قانــون تشــکیات شــورای اســامی کشــوری
در  و  اســت  نظــارت  و  تصمیم گیــری  مرجــع  نهــاد  ایــن 
ــوان بــه انتخــاب  کــه می ت ــاره اختیــارات وســیعی دارد  این ب
شــهردار، تصویــب بودجــه و نظــارت بــر عملکــرد شــهرداری 

اشاره کرد. 
تصمیــم  شــورا،  هفتــه  و  روز  بــه   شــدن  نزدیــک  بــا  حــال 
گرفتیــم تــا در سلســله مصاحبه هایــی بــا اعضــای شــورای 
و  اختیــارات  و  وظایــف  کیــف  و  کــم  از  اصفهــان  شــهر 
همچنیــن برنامه هــا و اهــداف ایــن نهــاد در ســال 95 باخبــر 
گام بــه ســراغ دکتــر غامحســین صادقیــان  شــویم. در اولیــن 
کمیســیون  عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان و رییــس 
بهداشــت ســامت و خدمــات شــهری شــورای اســامی شــهر 
گفت وگــو نشســتیم. آنچــه  اصفهــان رفتیــم و بــا ایشــان بــه 

گفت وگوســت. ایــن  حاصــل  می خوانیــد 
   اصل شکل گیری شورای اسالمی شهر و روستا

نهــم  بــه  اشــاره  بــا  صادقیــان  غامحســین  دکتــر 
شــور  کــرد:  اظهــار  شــوراها  روز  به عنــوان  اردیبهشــت ماه 
ســنت  و  ســیره  و  قــرآن  کیــد  تا مــورد  همــواره  مشــورت  و 
ــت.  ــوده اس ــار)ع( ب ــه اطه ــام)ص( و ائم ــی اس گرام ــر  پیامب
ــرت  ــاب حض ــر انق کبی ــار  ــدات معم کی ــوراها از تا ــکیل ش تش
کــه در ابتــدای پیــروزی انقــاب  امــام خمینــی)ره( بــوده 
دســتور تشــکیل شــوراها را دادنــد؛ امــا متاســفانه بــه دلیــل 
کار بــه تعویــق  مشــکات خــاص در آن مقطــع نظــام ایــن 

کشــورمان  افتــاد و خوشــبختانه از ســال 1378 شــوراها در 
ــا ســایر  گرفــت. باوجــود اینکــه شــوراها در مقایســه ب شــکل 
نوپــا  نهادهــای  جملــه  از  مــردم  انتخابــی  مجموعه هــای 
هســتند، امــا خدمــات ارزنــده ای در ایــن مــدت کوتــاه در ایــن 
کــه ایــن خدمــات بی نظیــر و شــایان  گرفتــه  نهــاد صــورت 

تقدیــر اســت.
  انعکاس نظر و درخواست های به حق مردم

کمیســیون بهداشــت، ســامت و خدمــات شــهری  رییــس 
شــوراها  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای 
ســبب انعــکاس نظــر و درخواســت های به حــق مــردم در 
تصمیم گیری هــای شــهری، همچنیــن ســبب تســهیل امــور 
و بــه نوعــی حلقــه ارتبــاط بیــن مــردم و نظــام جمهــوری 

اســامی هســتند.
  اقدامات شورای چهارم

اســامی  شــورای  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  صادقیــان  دکتــر 
کــرد: در دوره چهــارم  کیــد  شــهر اصفهــان در دوره چهــارم تا
خ داد و از مهم تریــن شــاخصه های ایــن  اتفاقــات خوبــی ر
دوره می توانیــم بــه تغییــر رویکردهــای شــکل گرفته در ایــن 
ــه بحــث  ــر اینکــه توجــه ب کیــد ب ــا تا دوره اشــاره کنیم. وی ب
ریلــی  به ویــژه حمل ونقــل  و  توســعه حمل ونقــل عمومــی 
گفــت: در تخصیــص  کیــدات ایــن دوره بــوده اســت،  از تا
کامــا مشــهود اســت؛  بودجه هــای مــورد نیــاز ایــن موضــوع 
به گونــه ای کــه در ایــن دوره شــاهد افتتــاح فــاز نخســت خــط 

یــک متــرو بودیــم و امیدواریــم بتوانیــم در اوایــل ســال 96 
کامــل خــط یــک متــرو اصفهــان باشــیم.  شــاهد بهره بــرداری 
کمیســیون بهداشــت ســامت و خدمــات شــهری  رییــس 
آغــاز  همچنیــن  گفــت:  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای 
ــد از  ــان، می توان ــروی اصفه ــط دوم مت ــی خ ــات اجرای عملی
کــه ایــن رویکــرد را بــرای مــردم  جملــه شــاخص هایی باشــد 
کنــد. وی افزایــش شــور و نشــاط ســالم اجتماعــی را  تبییــن 
کیــد در شــورای اســامی شــهر  یکــی دیگــر از اقدامــات مــورد تا
کــرد: مباحثــی  اصفهــان در دوره چهــارم دانســت و اظهــار 
کــه در زمینــه برنامه هــا و مناســبت های مختلــف در شــهر 
کــه در ایــن  مشــاهده می کنیــم و همچنیــن زیرســاخت هایی 

دوره بــه ســمت آن رفته ایــم، بیانگــر ایــن موضــوع اســت. 
دوره  مهــم  رویکردهــای  دیگــر  از  داد:  ادامــه  صادقیــان 
کــه در زیباســازی در ایــن دوره  چهــارم، نــگاه ویــژه ای اســت 
اتفــاق افتــاده اســت و می تــوان آن را از جملــه مــوارد اصــاح 
ســاختارهای الزم بــرای داشــتن یــک جامعــه ســالم در نظــر 

گرفــت.
  ایجاد مدیریت واحد شهری

کیــدات قانونــی  کــرد: در حــال حاضــر باوجــود تا وی تصریــح 
کــه شــوراهای اســامی بــه   عنــوان شــوراهای شــهر هســتند 
بــه دلیــل عــدم اهتمــام دولــت بــه ایجــاد مدیریــت واحــد 
شــهری و مجموعه هــای مرتبــط، عمــا شــورای شــهر بــه 
شــورای شــهرداری تبدیل شــده اســت و بعضــی اداره هــا و 
نهادهــا پاســخگوی شــوراها نیســتند؛ بــه همیــن دلیــل الزم 
کــه تصمیم گیرنــدگان و مدیــران ارشــد نظــام بــه ایــن  اســت 
کننــد و وارد عمــل شــوند و زمینــه ایجــاد  موضــوع توجــه 
کننــد. البتــه از ابتــدای  مدیریــت واحــد شــهری را فراهــم 
ســال جــاری، تعامــات خوبــی بــا اداره هــا و نهادهای اســتان 
کــه امیدواریــم ایــن رونــد ادامــه دار  گرفتــه  اصفهــان صــورت 

باشــد.
  ارتباط با مردم

کمیســیون بهداشــت، ســامت و خدمــات شــهری  رییــس 
کــرد: مــا هرجایــی  کیــد  شــورای اســامی شــهر اصفهــان تا
ــر  ــم و ه ــرر نکرده ای ــم، ض کرده ای ــذار  گ ــه مــردم وا کار را ب ــه  ک
کنیــم  کــه توانســته ایم ارتباطمــان را بــا مــردم تنگاتنــگ  جــا 
نظــام ضــرر نکــرده اســت؛ بلکــه بهره هــای فراوانــی هــم بــرده 

اســت.

کیمیای وطن: گفت وگوی اختصاصی با  دکتر صادقیان در 

شوراها، حلقه ارتباط بین مردم و نظام هستند

گفــت: وجــود  مدیــر مرکــز بهداشــت شــماره یــک اصفهــان 
در  اصفهــان  شــرق  و  جنــوب  فاضــاب  تصفیه خانــه 
ــای  ــدید نظارت ه ــث تش ــرق، باع ــه ش ــی ب ــه منته منطق
ع ســبزیجات در این منطقه شــده  بهداشــتی بــر روی مــزار

اســت. حمیدرضــا تــرک زاده اظهــار داشــت: 
فاضــاب  تصفیه خانــه  وجــود  دلیــل  بــه 
جنــوب و شــرق اصفهــان در منطقــه منتهــی 
بــه شــرق اصفهــان و عبــور پســاب ایــن دو 
تصفیه خانــه در منطقــه تحت پوشــش مرکز 
بهداشــت شــماره یــک خطــر احتمالــی بــرای 
منظــور  بــه  پســاب  از  غیرمجــاز  برداشــت 
و  صیفــی  ع  مــزار خصوصــا  ع  مــزار آبیــاری 

کــه بــه همیــن علــت نظارت هــا  ســبزیجات وجــود دارد 
ــر ایــن  ــز بهداشــت شــماره یــک ب کنتــرل مســئوالن مرک و 
ــا اشــاره بــه  ــر باشــد. وی ب موضــوع بایــد بیشــتر و دقیق ت
اقدامــات مرکــز بهداشــت در خصــوص احتمــال اســتفاده 
کارشــناس  داشــت:  بیــان  منطقــه  ایــن  در  پســاب  از 
بهداشــت محیــط از منطقــه مدنظــر در حواشــی رودخانــه 

ــق  ــور دقی ــرق به ط ــه ش ــاب تصفیه خان ــع پس ــال دف کان و 
بازدید و نقاط حســاس و مشــکوک به برداشــت غیرمجاز 
یــک  شــماره  بهداشــت  مرکــز  مدیــر  کردنــد.  رصــد  را 
کل منطقــه فســاران،  گفــت: در ایــن بازرســی  اصفهــان 
ع کشــاورزی مربوطــه تحــت  تیمــارت و مــزار
گرفــت. وی افــزود:  کنتــرل و بازرســی قــرار 
کنتــرل  بــاالی  حساســیت  بــه  توجــه  بــا 
 بیماری هــای منتقــل شــونده از آب و غــذا 
صیفی جــات  و  ســبزیجات  خصوصــا 
ــت  ــق بهداش ــای دقی کنترل ه ــا و  نظارت ه
و  شــیوع  از  پیشــگیری  بــرای  محیطــی 
طغیــان بیمــاری انگلــی و روده ای خصوصا 
در  کنترل هــا  و  گرفتــه  صــورت  ســال  ابتــدای  از  التــور، 
ایــن خصــوص بــا جدیــت هــر چــه بیشــتر انجــام خواهــد 
بــه شــهروندان  توصیــه  بــا  راســتا  شــد. وی در همیــن 
بــرای رعایــت الزامــات بهداشــتی در خریــد مــواد غذایــی 
کــرد: مــردم بایــد از خریــد انــواع مــواد غذایــی از  بیــان 

کننــد. پرهیــز  دوره گــرد  خودروهــای  و  دستفروشــان 

کشــور  جــاده ای  نقــل  و  و حمــل  راهــداری  ســازمان  معــاون 
کاری ســازمان  گفــت: اصــاح راه هــای ایــن اســتان در اولویــت 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور قرار دارد. عبدالهاشــم 
اســتان  شــریانی  محورهــای  از  ســرزده  بازدیــد  در  حســن نیا 

کــرد: رفــع نقــاط  چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار 
حادثــه خیــز و گره هــای ترافیکــی برخــی راه هــای 
اصلــی چهارمحــال و بختیــاری بــه عنــوان وصل 
کشــور بــه  کاال از شــمال بــه جنــوب  و ترانزیــت 
عنــوان یکــی از محورهــای مواصاتــی و مهــم 

کشــور ضــروری اســت. 
و  آســفالت  روکــش  خصــوص  در  افــزود:  وی 

کوهســتانی  جاده هــای  و  پل هــا  وضعیــت  ایمن ســازی، 
اردل  شهرســتان  در  میانکــوه  بخــش  روســتایی  راه هــای  و 
کــرد: امیدواریــم  گفــت وگــو شــد. حســن نیا تصریــح  بحــث و 
از  را  اعتبــارات  از  بخشــی  بتوانیــم  نهایــی  بنــدی  جمــع  بــا 
کــه در طــول  کــرده و مشــکات ترافیکــی را  بخــش ملــی تأمیــن 

کنیــم. وی  راه هــای چهارمحــال و بختیــاری وجــود دارد رفــع 
کــه دولــت یازدهــم در  گفــت: بــا توجــه بــه عنایــات خاصــی 
کــه در ســال های آنیــده انجــام  بخــش راه دارد و اقداماتــی 
گره هــای ترافیکــی بهبــود پیــد کــه   می شــود، انتظــار اســت 

ا کند. 
نــگاه  دولــت  کــرد:  خاطرنشــان  حســن نیا 
ایمن ســازی  و  راه هــا  بحــث  بــه  ویــژه ای 
بســیار  اقدامــات  اســت  قــرار  و  دارد  مســیرها 
راه هــا  حــوزه  در  جــاری  ســال  در  خوبــی 
شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر  پذیــرد.  صــورت 
در  نیــز  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
گفــت: در دو ســال اخیــر در حــدود 11۰  حاشــیه ایــن بازدیــد 
بــه چهارخطــه شــده  تبدیــل  اســتان  از محورهــای  کیلومتــر 
حــدود  گذشــته  ســال  دو  تــا  انقــاب  ابتــدای  از  کــه  اســت 
کیلومتــر از راه هــای اســتان تبدیــل بــه چهارخطــه شــده   14۰ 

بود.

کشور: معاون سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای 
اصالح راه های چهارمحال و بختیاری در اولویت قرار دارد

کرد: ح  مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان مطر
تشدید نظارت های بهداشتی بر مزارع سبزیجات شرق اصفهان

حتما بخوانید!
تدقیق و تثبیت محدوده شهر اصفهان چهارشنبـــــه  8  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 140 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

اجرائیه
ونده: 9309980351401033 شماره اجرائیه: 9510420351400062 شماره پر

یــخ تنظیــم: 1395/01/29 مشــخصات محکــوم  شــماره بایگانــی شــعبه : 931112تار
لــه ردیــف 1 نــام : شــهرام  نــام خانوادگــی : شــفیعی نــام پــدر :  منصــور  نشــانی: 
بلــوک  مشــتاق  مســکونی  مجتمــع  شــیر  جــی  دوم  مشــتاق  اصفهــان  شهرســتان 
وردیــن ط 5 واحــد 17a  مشــخصات محکــوم علیــه ردیــف 1- نــام: مرتضــی  نــام  فر
خانوادگــی : قائــد امینــی نــام پــدر: حیــدر علــی نشــانی: مجهــول المــکان  محکــوم 
ــه شــماره و شــماره  ــی بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه ب ــه: بســمه تعال ب
بــه  اســت  علیــه  محکــوم  مربوطــه 9409970351401261محکــوم  دادنامــه غیابــی 
خســارت  نضمــام  بــا  خواســته  اصــل  بابــت  یــال  ر  425/000/000 مبلــغ  پرداخــت 
دادرســی  ینــه  هز پرداخــت  و  وصــول  لغایــت   1393/10/3 یــخ  تار از  تادیــه  تاخیــر 
یــال  یــال در حــق محکــوم لــه و پرداخــت مبلــغ 21/250/000 ر بــه مبلــغ 5/070/000 ر
بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت . رای صــادره غیابــی ./.  محکــوم 
وز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا  یــخ ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده ر علیــه مکلــف اســت از تار
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال ــه بده ب
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی  باشــد. چنانچــه خــو
ــر  ــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غی د را شــامل تعــداد ی وز کلیــه امــوال خــو ر
وح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد  منقــول ، بــه طــور مشــر
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات 
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر 
ــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار  ن
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 
د) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی  محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــو
دداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور  1394(  .4- خــو
یــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 34  فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعز
قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد 
یــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا  موجــب مجــازات تعز
د. ) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(.  هــردو مجــازات مــی شــو
د آزادی محکــوم علیــه  وز ارائــه شــو 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی ر
دیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط  از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تو
د.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت  محکــوم علیــه خواهــد بــو

 مالی 1394(
دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه 14 دادگاه عمومــی  الــف  مدیــر  م   /2883  شــماره: 

نبــی احمــدی   : اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی 

اجرائیه
ونده: 9309980351400356 شماره اجرائیه: 9510420351400050شماره پر

یــخ تنظیــم: 1395/01/24 مشــخصات محکــوم  شــماره بایگانــی شــعبه : 930357تار
ــه ردیــف 1 نــام : یونــس   نــام خانوادگــی : بهرامــی  نــام پــدر :  رضــا علــی  نشــانی:  ل
اصفهــان – خ معــراج ک قــدس ک ش بهشــتی  مشــخصات محکــوم علیــه ردیــف 
نشــانی:  حســین   پــدر:  نــام  پشــمکی    : خانوادگــی  نــام  الســادات   مهــر  نــام:   -1
اصفهــان خ 22 بهمــن خ حمــزه اصفهانــی ک 22 بهمــن کدپســتی 1658119  محکــوم 
ــه شــماره و شــماره  ــی بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه ب ــه: بســمه تعال ب

بــه  اســت  محکــوم  علیــه   9409970351400470محکــوم  مربوطــه  غیابــی  دادنامــه 
خســارت  بانضمــام  بــه  محکــوم  اصــل  بابــت  یــال  ر  150/000/000 مبلــغ  پرداخــت 
یــخ 92/11/6 بــر اســاس شــاخص اعامــی بانــک مرکــزی لغایــت  تاخیــر تادیــه از تار
ــه  ــوم ل ــق محک ــال در ح ی ــغ 4/500/000 ر ــه مبل ــی ب ــه دادرس ین ــت هز ــول و پرداخ وص
ــت  ــال بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دول ی ــغ 7/500/000 ر و پرداخــت مبل
وز مفــاد  یــخ ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده ر ./.  محکــوم علیــه مکلــف اســت از تار
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد  بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــو
د را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال  وز کلیــه امــوال خــو ظــرف ســی ر
وح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه  منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــر
یــا خارجــی دارد بــه  هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد 
اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و 
انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس دع
د) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای  ــه بــاز داشــت مــی شــو بــه در خواســت محکــوم ل
دداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت  محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــو
یــری در جــه هفــت را در پــی دارد.  امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعز
) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــزه  ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ــی 1394( 5- انتقــال مــال ب اجــرای محکومیــت مال
فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد 
یــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا  موجــب مجــازات تعز
د. ) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(.  هــردو مجــازات مــی شــو
د آزادی محکــوم علیــه  وز ارائــه شــو 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی ر
دیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط  از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تو
د.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت   محکــوم علیــه خواهــد بــو

مالی 1394( 
شــماره: 2860/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوقــی 

شهرســتان اصفهــان : احمــدی نبــی
اجرائیه

ونده: 9409980350100510 شماره اجرائیه: 9510420350100050شماره پر
مشــخصات   1395/01/31 تنظیــم:  یــخ  940605تار  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
محکــوم لــه ردیــف 1 نــام : حســین    نــام خانوادگــی : شــکاری نــام پــدر: فتــح الــه   
نشــانی: اصفهــان – خیابــان هاتــف – حــد فاصــل آتــش نشــانی و بانــک مســکن 
مشــخصات    8155634761 پســتی  کــد  بــه  نجــاران  خانگــی  لــوازم  وشــگاه  فر  –
یبــی   نــام پــدر: حســن   محکــوم علیهــم ردیــف 1- نــام: فــاح   نــام خانوادگــی : فر
پــدر:  نــام  ذنــی  مو  : خانوادگــی  نــام  محمــد   : نــام   -2 المــکان  مجهــول  نشــانی: 
د نشــانی : مجهــول المــکان  محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت  محمــو
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9510090350100280 و شــماره دادنامــه مربوطــه 
9409970350101762محکــوم علیهمــا  متضامنــا محکومنــد بــه 1- پرداخــت مبلــغ 
بــر  تادیــه  تاخیــر  بــا نضمــام خســارت  بابــت اصــل خواســته  یــال  ر  117/500/000
بــر اســاس شــاخص  زمــان وصــول  تــا  یــخ 1393/4/21  تار از  تــورم  نــرخ  مبنــای 
ینــه دادرســی و  یــال بابــت هز اعامــی بانــک مرکــزی 2- پرداخــت مبلــغ 4/405/000 ر
ینــه نشــر آگهــی در حــق محکــوم لــه 3- پرداخــت مبلــغ  یــال بابــت هز مبلــغ 880/000 ر
یــال بابــت حــق االجــرا در حــق صنــدوق دولــت . )ضمنــا رای صــادره  5/875/000 ر
وز  یــخ ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده ر غیابــی اســت( محکــوم علیــه مکلــف اســت از تار

ــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی  مفــاد آن
ــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا  ــی معرفــی کن ــه بدهــد . 3- مال ــرای پرداخــت محکــوم ب ب
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه  محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــو
د را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه  وز کلیــه امــوال خــو ندانــد بایــد ظــرف ســی ر
وح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه  امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــر
ــه  ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــه هــر عن ب
همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد 
اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و 
انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــه مقــام قضائ ــه ضمیمــه دادخواســت اعســار ب دعــوای اعســار ب
د) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای  ــه بــاز داشــت مــی شــو بــه در خواســت محکــوم ل
دداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت  محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــو
یــری در جــه هفــت را در پــی دارد.  امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعز
) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــزه  ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ــی 1394( 5- انتقــال مــال ب اجــرای محکومیــت مال
فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد 
یــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا  موجــب مجــازات تعز
د. ) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(.  هــردو مجــازات مــی شــو
د آزادی محکــوم علیــه  وز ارائــه شــو 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی ر
دیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط  از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تو
د.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت   محکــوم علیــه خواهــد بــو

مالی 1394( 
شــماره: 2843/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی 

شهرســتان اصفهــان : حمیــد رضــا ناظمــی

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
الحســنه  قــرض  صنــدوق  خواهــان   914/94 کاســه  ونــده  پر خصــوص  در 
مســتضعفین دهنــو بــا وکالــت خ کامیابــی دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه بــه طرفیــت 
ده اســت . وقــت رســیدگی بــرای  مجتبــی مشــهدی – مصطفــی 4 دی پــور تقدیــم نمــو
وز ............. مورخــه 95/4/6 ســاعت 4 تعییــن گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول  ر
تــا  منتشــر  جرایــد  در  مراتــب  خواهــان  تقاضــای  حســب  خوانــده  دن  بــو المــکان 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول اربــاب 
وی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــاک 57 کــد پســتی  وبــه ر – ر
8165756441 مجتمــع شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه .... شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

د. مــی شــو
الــف مدیــر دفتــر شــعبه 26 مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل  شــماره: 2760/م 

اصفهــان اختــاف 

گهی ابالغیه آ
 9409980353800090 ونــده:  پر 9410100353807045شــماره   : اباغنامــه  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1394/12/12 مشــخصات ابــاغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
 : : قاســمی  3- نشــانی  نــام خانوادگــی  : علیرضــا 2-  نــام   -1 : شــونده حقیقــی 
محــل   11:00  : ســاعت  دوشــنبه   1395/01/30  : حضــور  یــخ  تار المــکان  مجهــول 
حضــور: اصفهــان – خ چهاربــاغ بــاال – خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری 
کل اســتان اصفهــان – طبقــه 3 اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در خصــوص دعــوی 

ر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر شــر
شــعبه حاضــر شــوید. شــماره : 2793/م الــف منشــی شــعبه 112 دادگاه کیفــری دو 

وزی شــهر اصفهــان )112 جزایــی ســابق( محســن بهــر
گهی ابالغیه آ

 9409980353800090 ونــده:  پر 9410100353807027شــماره   : اباغنامــه  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1394/12/12 مشــخصات ابــاغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
شــونده حقیقــی : 1- نــام : مهــدی 2- نــام خانوادگــی : خرمــی  3- نشــانی : مجهــول 
حضــور:  محــل   11:00  : ســاعت  دوشــنبه   1395/01/30  : حضــور  یــخ  تار المــکان 
– ســاختمان دادگســتری کل  – خ شــهید نیکبخــت  بــاال  – خ چهاربــاغ  اصفهــان 
اســتان اصفهــان – طبقــه 3 اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در خصــوص دعــوی 
ر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر شــر
شــعبه حاضــر شــوید. شــماره : 2794/م الــف منشــی شــعبه 112 دادگاه کیفــری دو 

وزی شــهر اصفهــان )112 جزایــی ســابق( محســن بهــر

گهی ابالغیه آ
 9409980353800090 ونــده:  پر 9410100353807058شــماره   : اباغنامــه  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1394/12/12 مشــخصات ابــاغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
شــونده حقیقــی : 1- نــام : ســید محمــد رضــا 2- نــام خانوادگــی : میــر لوحــی  3- 
یــخ حضــور : 1395/01/30 دوشــنبه ســاعت : 11:00  نشــانی : مجهــول المــکان تار
ســاختمان   – نیکبخــت  شــهید  خ   – بــاال  چهاربــاغ  خ   – اصفهــان  حضــور:  محــل 
اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در  – طبقــه 3  دادگســتری کل اســتان اصفهــان 
ر فــوق جهــت  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر خصــوص دعــوی شــر
رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. شــماره : 2795/م الــف منشــی شــعبه 112 

وزی دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )112 جزایــی ســابق( محســن بهــر
گهی ابالغیه آ

 9409980353800090 ونــده:  پر 9410100353807024شــماره   : اباغنامــه  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1394/12/12 مشــخصات ابــاغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
 : نشــانی   -3 : غدیــری   نــام خانوادگــی   -2 وزه   فیــر  : نــام   -1  : شــونده حقیقــی 
محــل   11:00  : ســاعت  دوشــنبه   1395/01/30  : حضــور  یــخ  تار المــکان  مجهــول 
حضــور: اصفهــان – خ چهاربــاغ بــاال – خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری 
کل اســتان اصفهــان – طبقــه 3 اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در خصــوص دعــوی 
ر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر شــر

شــعبه حاضــر شــوید. 
شــماره : 2796/م الــف منشــی شــعبه 112 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )112 

وزی جزایــی ســابق( محســن بهــر

گهی ابالغیه آ
 9409980353800090 ونــده:  پر 9510100353800327شــماره   : اباغنامــه  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1394/01/30 مشــخصات ابــاغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
شــونده حقیقــی : 1- نــام : مهــدی 2- نــام خانوادگــی : کارگــران  3- نــام پــدر : نصــر 
یــخ حضــور : 1395/03/10 دوشــنبه ســاعت :  اهلل 4- نشــانی : مجهــول المــکان تار
11:00 محــل حضــور: اصفهــان – خ چهاربــاغ بــاال – خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان 
اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در  – طبقــه 3  دادگســتری کل اســتان اصفهــان 
ر فــوق جهــت  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر خصــوص دعــوی شــر

ــوید. ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
 شــماره : 2791/م الــف منشــی شــعبه 112 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )112 

وزی جزایــی ســابق( محســن بهــر



   »هــر آدمــی می توانــد یــک بــار زندگــی را 
سرویس فرهنگی

سولماز پرویزی
بــا هــر  امــا مــا بازیگــران  کنــد،  تجربــه 
می کنیــم.  تجربــه  دیگــر  نوعــی  بــه  را  زندگــی  نقشــی 
کــه از زندگــی حقیقــی ام  کــه در ایــن ۷۰ ســال  خوشــحالم 
کــردن را پشــت  می گــذرد بیــش از ۷۰ بــار تجربــه زندگــی 

سر نهاده ام و این برایم خیلی ارزشمند است.« 
پیشکســوت  بازیگــر  راد،  ج  ایــر صحبت هــای  این هــا 
ج  کشــورمان در ســالروز تولــد 71ســالگی اش اســت. ایــر
کبــر حســنی راد، بازیگــر تئاتــر، ســینما و  راد بــا نــام اصلــی ا

تلویزیــون، متولــد تهــران اســت. 
هنرهــای  دانشــکده  از  نمایــش  کارشناســی  دارای  او 
کارگردانــی  ارشــد  کارشناســی  تهــران  دانشــگاه  زیبــای 
درجــه  عنــوان  و  ولــز  کاردیــف  دانشــگاه  از  تئاتــر 
کشــور  هنرمنــدان  ارزشــیابی  شــورای  از  هنــری   یــک 

است.
گنجی برای آیندگان   

از  تلویزیــون  و  تئاتــر  نام آشــنای  بازیگــر  همــت،  اصغــر 
ج راد دربــاره او می گویــد: ســال ها  دوســتان صمیمــی ایــر
کــه مــن ۱۷ ســال بیشــتر نداشــتم، در شــهر  پیــش زمانــی 
جوانــی  کــه  رفــت  صحنــه  روی  نمایشــی  شــیراز،  مــن 
کــه  هنرمنــد نقــش اصلــی آن را بــر عهــده داشــت. جوانــی 
آن روز جایگاهــش، اوج خواســته مــن شــد و بهانــه ای 
ج  ــا مــن بــه دنبــال آرزوهایــم بــروم. آن جــوان ایــر شــد ت

ــود.  راد ب

بــه  را  ج  ایــر کســی چــون  کمتــر  تاریــخ خــود،  در  تئاتــر 
لحــاظ  بــه  چــه  و  هنــر  نظــر  از  چــه  می بینــد،  خــود 
کار صنفــی  کــه صنــف و  ج در روزگاری  شــخصیت. ایــر
و  ایســتاد  مصرانــه  نــدارد،  کســی  بــرای  اهمیتــی 
ــی  ــروز از ارزش واقع ــاید ام ــا ش ــه م ک ــرد  ک ــا  ــه ای را بن خان
می فهمیــد  بعــد  ســال ها  امــا  باشــیم؛  بی خبــر  آن 
یــادگار  بــه  آینــدگان  بــرای  ج  ایــر از  گنجــی  چــه   کــه 

مانده است.
  لبخند ایرج را به دنیا نمی فروشم

کارگــردان  نمایشــنامه نویس،  خلــج،  اســماعیل 
تفــاوت  مــن  می گویــد:  راد  ج  ایــر دربــاره  بازیگــر  و 
کــه  کنــم  ادعــا  ج دارم و می توانــم  ایــر بــا  کمــی  ســنی 
می توانــم  هــم  بــاز  و  دیــده ام  را  او  کارهــای  تمامــی 
تئاتــر  بازیگــران  بهتریــن  از  یکــی  را  او  کــه  کنــم   ادعــا 

می دانم. 
کــردن  ج  کــه خــر راد به واقــع عاشــق تئاتــر اســت؛ چــرا 
عشــق  کــه  به راســتی  تئاتــر  بــرای  جوانــی  و  عمــر 
ج را بســیار دوســت مــی دارم؛ نــه بــه  می خواهــد. مــن ایــر
خاطــر هنــرش و نــه بــه خاطــر شــخصیت واالیــش، بــه 
کــه بــه تاســی از همیــن هنر و شــخصیت  خاطــر لبخنــدی 

همیشــه بــر لــب دارد.

صحنــه  بــه  ایــرج  حضــور  بــدون  را  نمایشــی     
م نمی بــر

کارگــردان و نویســنده شناخته شــده هنــر  هــادی مرزبــان، 
ج راد می گویــد: مــن از  تئاتــر دربــاره رفاقــت دیرینــه بــا ایــر
ج بــودم. مــا بــا هــم خاطــرات  روز اول دانشــگاه بــا ایــر
تقلب هــا  از  اســتادهایمان،  از  داریــم  فراوانــی  مشــترک 
ریزودرشــت  دغدغه هــای  و  بی پولی هــا  تمرین هــا، 
کارهایــم  ج در همــه  کــه ایــر روزگار جوانــی. خوشــحالم 
حضــور  بــدون  را  نمایشــی  مــن  اســت.  داشــته  حضــور 
ــرده ام. همیشــه هــر نمایشــنامه ای  ــه نب ــه صحن ج ب ــر ای
کــه بنــا بــوده روی صحنــه ببریــم، اولیــن نکتــه برایــم  را 
بــازی  می توانــد  را  نقــش  کــدام  ج  ایــر کــه  بــوده   ایــن 

کند.
  سوابق سینمایی

جــای او دیگــر خالــی نیســت )۱۳۸۴( - شــمعی در بــاد 
)۱۳۸۲( - هفت ترانه )۱۳۸۰( - شــور عشــق )۱۳۷۹(- 
ســهراب تــا ســهراب )قطــب مخــوف( )۱۳۷۲( - نصــف 
جهــان )۱۳۷۱( - چــون ابــر در بهــاران )۱۳۶۹( - طوبــی 
)۱۳۶۷( - جعفرخــان از فرنــگ برگشــته )۱۳۶۶( - ویــزا 
گردبــاد )۱۳۶۴(  )۱۳۶۶( - اجــاره نشــین ها )۱۳۶۵( - 

- دایــره مینــا )۱۳۵۷( - پســتچی )۱۳۵۱(

ج راد به مناسبت ۷۱سالگی ایر

عاشقانه با تئاتر

محمــد امامــی، تهیه کننــده ســریال »شــهرزاد« دربــاره ایــن 
ــان ســریال  کــه  مدتــی اســت بعضــی رســانه ها پای موضــوع 
ــه  ــه مصاحب ــت آن را ب ــد و صح ــام می کنن ــهرزاد« را اع »ش
یکــی از بازیگــران ایــن ســریال ارجــاع می دهنــد، توضیــح 
داد: یکــی از بازیگرهــای ســریال مصاحبــه ای انجــام داد 

اعــام  اشــتباه  یــا  درســت  را  ســریال  پایــان  و 
ایشــان هیــچ  کــرد؛ در ماهیــت صحبت هــای 
شــکی نیســت، ولــی اینکــه ماهیــت حرف هــای 
ایشــان نزدیــک بــه واقعیــت اســت یــا نــه را مردم 
موضــوع  ایــن  می شــوند؛  متوجــه  بــه زودی 
توهیــن بــه مــن نبــود بلکــه توهیــن بــه مردمــی 

کــه ایــن ســریال را پیگیــری می کننــد.  بــود 
گفــت:  او عملکــرد ایــن بازیگــر را غیرحرفــه ای دانســت و 
ــا ایشــان همــکاری خواهنــد  ــه ب ک ــرادی  حتمــا در آینــده اف
کــه  چــرا  می کننــد؛  توجــه  او  عملکــرد  ایــن  بــه  داشــت، 
کار وارد  ــی و اعتبــاری بــه  ممکــن اســت ایشــان آســیب مال

کنــد. 
محمــد امامــی درباره عملکــرد بعضی رســانه ها درخصوص 

انتشــار مطالبــی دربــاره پایــان ســریال »شــهرزاد« اظهــار کرد: 
کــه ایــن موضــوع را بــه عنــوان  رســانه ها و روزنامه هایــی 
کردنــد منتشــر  اصلی شــان  صفحــه  در  دســتاورد   یــک 

تــاش کردنــد تــا از اعتبــار »شــهرزاد« بــرای خودشــان اعتبــار 
کــه در میــان مــردم و اهالــی رســانه  بخرنــد. رســانه هایی 
اعتبــاری ندارنــد و قلــم آن هــا طرفــداری 
تــا  کردنــد  تــاش  ایــن طریــق  از  نــدارد، 
ــا از دست رفته شــان  ــاِن نداشــته ی مخاطب
کــه ســریال  کننــد. خوشــحالم  را جــذب 
کــه از تمــام عوامــل ایــن ســریال  »شــهرزاد« 
کــه  بزرگ تــر اســت، آن قــدر معتبــر اســت 
روزنامــه ای بــرای بــه دســت آوردن اعتبــار 

در صفحــه اصلــی بــه ایــن موضــوع می پــردازد. 
تهیه کننــده ســریال »شــهرزاد« در ادامــه ســخنانش اعــام 
کــه ســری دوم ایــن ســریال، رقیبــی بــرای ســری اول  کــرد 
گــر تولیــد ســری دوم، دو ســال هــم بــه تولیــد  خواهــد بــود و ا
کیفیت تــر از »شــهرزاد  کاالیــی با بینجامــد صبــر می کننــد تــا 

1«  بــه مخاطبــان تحویــل دهنــد.

تهیه کننده سریال »شهرزاد«:
لو دادن پایان »شهرزاد«، توهین به مخاطب بود

ایــران  گرافیــک  طراحــان  انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو 
در  -دیزایــن  گرافیــک  جهانــی  روز  مراســم  برگــزاری  از 
خانــه هنرمنــدان ایــران و یادبــود و بزرگداشــت چنــد تــن از 

داد. خبــر  ایــران  پیشکســوت  گرافیــک  طراحــان 
کلهرنیــا از اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن طراحــان   بهــرام 

»روز  برنامه هــای  دربــاره  ایــران  گرافیــک 
جهانــی گرافیــک- دیزایــن« گفت: سه شــنبه 
گردهمایــی   ،۱۷ ســاعت  اردیبهشــت ماه   ۷
اعضــای انجمــن در خانــه هنرمنــدان ایــران 
گردهمایــی  ایــن  در  کــه  می شــود  برگــزار 
از  از فعالیت هــای انجمــن  گزارشــی فشــرده 
ســوی هیئــت مدیــره ارایــه و پرســش و پاســخ 
بــا حضــور اعضــای هیئــت مدیــره نیــز انجــام 

می شــود.
و  کاملیــا  کمــال  گرامیداشــت  و  یادبــود  وی  گفتــه  بــه   
گرافیــک فقیــد ایــران نیــز  کاظمــی، از طراحــان  هوشــنگ 
برگــزار می شــود و بزرگداشــتی نیــز بــرای محمــد بهرامــی از 
گرفتــه شــده اســت  گرافیــک ایــران در نظــر  دیگــر طراحــان 

کــه بــا حضــور ایــن هنرمنــد برگــزار می شــود. 
حســن  یادبــود  مراســم  برگــزاری  از  همچنیــن  کلهرنیــا 
و  داد  خبــر  ایــران  گرافیــک  مــوزه  در  تهرانــی  فــوزی 
نیــز   ۱۷ ســاعت  اردیبهشــت ماه   ۱۰ جمعــه  روز   افــزود: 
کــه بــا  گرافیــک ایــران برگــزار می شــود  مراســمی در مــوزه 
طراحــان  از  تهرانــی  فــوزی  حســن  یادبــود 
و  اســت  همــراه  ایــران  فقیــد  گرافیــک 
نمایشــگاهی از آثــار ایــن هنرمنــد نیــز برگــزار 
شــیوا  قبــاد  چــون  هنرمندانــی  و   می شــود 
نیــز  مشــیری  مهنــوش  و  فیــروزان  مهــدی 
گرافیــک پیشــگام ایرانــی  دربــاره ایــن طــراح 

کــرد.  ســخنرانی خواهنــد 
گفــت:  ــاره حســن فــوزی تهرانــی  کلهرنیــا درب
ایــن هنرمنــد در حــوزه چــاپ و نشــر فعالیت هــای بســیاری 
کــه مجــات فرهنگــی  داشــت و بــا ناشــران و ســازمان هایی 
و هنــری منتشــر می کردنــد، همــکاری داشــت و از طراحــان 
ــار بســیار خوبــی را بــه  کــه آث کتــاب، لــی آت و ... بــود  جلــد 

ثمــر رســاند.

حر ف و نقل 
- فاطمــه معتمدآریــا، ســفیر محیــط زیســت جشــنواره 

ــد. ــبز ش ــم س ــی فیل ــن الملل بی
بــه  »صدبــرگ«  تلویزیونــی  مجموعــه  جدیــد  ســری   -
کارگردانــی منصــور ضابطیــان و محمــد  تهیه کنندگــی و 

می شــود. پخــش  اردیبهشــت ماه   11 از  صوفــی 
مســتند  دوم  نمایــش  از  بعــد  صمدیــان  ســیف اهلل   -
»ســرزمین شــیر و خورشــید« در جشــنواره جهانــی فیلــم 
کیفیــت  بابــت  حاضــران  از  عذرخواهــی  ضمــن  فجــر، 
خواســته ایم  ایوبــی  آقــای  »از  کــرد:  اعــام  تصاویــر 
آرشــیو روســیه تحویــل  از  را  ایــن فیلــم  نســخه خــوب 

بگیرنــد.«
- توزیــع یــک بــازی رایانــه ای دربــاره داعــش از ســوی 
لهســتان  در  رایانــه ای  بازی هــای  تولیــد  شــرکت  یــک 
ع ایــن بــازی، حملــه بــه اروپــا  جنجــال آفریــد. موضــو
نیروهــای  ســوی  از  قــاره  ایــن  اشــغال  بــرای  تــاش  و 
داعــش در ســال 2020 و دفــاع در برابــر ایــن حملــه اســت.
- مینی ســریالی بــا نــام موقــت »یوســف« بــه مناســبت 
و  پورکیانــی  علــی  تهیه کنندگــی  بــه  قــدر  شــب های 

مــی رود. دوربیــن  جلــوی  مهــکام  حســین  کارگردانــی 
از  ســال ها  ایــن  در  می گویــد:  معصومــی  پروانــه   -
شــده ام.  دلــزده  ســریال ها  در  بــازی  و  تلویزیــون 
فرمایشــی  نقش هــای  ســال ها  ایــن  در  متاســفانه 
همــه  در  و  شــده  زیــاد  تلویزیونــی  ســریال های  در 
پخــش  مختلــف  شــبکه های  از  کــه  ســریال هایی 
دارنــد. حضــور  ثابــت  بازیگــر  یکســری  می شــوند، 

- همســر اســتاد حســین دهلــوی، آهنگســاز و هنرمنــد 
کشــورمان بــا تکذیــب اخبــاری  پیشکســوت موســیقی 
ســالمندان  آسایشــگاه  در  همســرش  حضــور  بــر  مبنــی 
کــرد بــا همــه تــوان از همســرش مراقبــت می کنــد. اعــام 

- مســتند »مانکن هــای قلعــه حســن خان« بــه فینــال 
جوایــز مســتند TRT ترکیــه راه یافــت.

برگــزاری  از  خرســندی  ابــراز  بــا  مجیــدی  مجیــد   -
گفــت:  مســتقل بخــش جهانــی جشــنواره فیلــم فجــر 
کــه مــا بــه زودی  ُحســن مهــم ایــن جشــنواره ایــن اســت 
داشــت. خواهیــم  تخصصــی  جهانــی  جشــنواره  یــک 

گفتــه  خــودش چهار ســال اســت که  کــه بــه  - فرهــاد جــم 
از تلویزیــون دور اســت، از بعضــی سیاســت های ســازمان 
کــرد و خواســتار اتفاقــات خــوب در  صداوســیما انتقــاد 

تلویزیــون در آینــده شــد.
»علی البــدل«  ســریال  بــه  حاجی عبداللهــی  هومــن   -
گفتــه می شــود بــرای مــاه مبــارک  کــه  ســیروس مقــدم 

رمضــان امســال ســاخته خواهــد شــد، دعــوت شــد.

سخن روز

 کتایون شهابی 
داور جشنواره کن شد

کتایــون شــهابی از ایــران بــه عنــوان یکــی از داوران بخــش 
شــد.  انتخــاب   ۲۰۱۶ ســال  کــن  فیلــم  جشــنواره  رقابتــی 
کــن بــا اعــام اســامی داوران بخــش رقابتــی  جشــنواره فیلــم 
دونالــد  و  دانســت  کریســتن  کنــار  در  شــهابی  کتایــون  از 
بازیگــر  میکلســن،  مــدس  آمریکایــی،  بازیگــران  ســاترلند 
کارگــردان مجــار نــام بــرد. شــهابی  ــس،  ــلو نم ــی و الس  دانمارک
پخش کننــده جهانــی فیلــم »ناهیــد« ســاخته آیــدا پناهنــده 
کــرد. ایــن  کســب  کــه در ایــران و جهــان موفقیت هایــی  بــود 
فیلــم، ســال گذشــته از بخــش نوعی نگاه جشــنواره کــن جایزه 
کــن بــا نمایــش ۲۱ فیلــم امســال برگــزار  گرفــت. بخــش رقابتــی 
 می شــود. برنــده جایــزه در مراســم اختتامیــه در ۲۲ مــاه مــی
کــه اصغــر فرهــادی نیــز با  معرفــی می شــود. ایــن در حالــی اســت 

فیلــم »فروشــنده«، یکــی از حاضــران در بخش رقابتی اســت.

برگزاری نشست 
»هنر در گفتمان شهری«

بــه مناســبت هفتــه نکوداشــت اصفهــان، نشســت »هنــر در 
اصفهــان  آقــای  علی قلــی  حمــام  مــوزه  در  شــهری«  گفتمــان 
کیمیــای وطن،اصفهــان از ســوی  گــزارش  برگــزار می شــود. بــه 
و  شــده  شــناخته  خــاق  شــهر  عنــوان  بــه  یونســکو  ســازمان 
ــان  ــه اصفه ک ــر اســت  ــز، هن ــای شــهر خــاق نی یکــی از مولفه ه
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  اســت.  هنرشــهر  پیــش  از  بیــش 
شــهرداری اصفهــان بــه مناســبت هفتــه نکوداشــت اصفهــان 
گفتمــان شــهری«  سلسله نشســت هایی را بــا عنــوان »هنــر در 
موضــوع  بــا  نشســت ها  ایــن  جلســه  اولیــن  می کنــد.  برگــزار 
نشانه شناســی محلــه در دو محــور »درآمــدی بــر نشانه شناســی 
نشانه شناســی  بــر  »درآمــدی  و  محلــه«  و  شــهری  فضاهــای 
هنرهــای دیــداری و تجســمی« بــا حضــور اســاتید برجســته روز 8 
اردیبهشــت ماه از ســاعت 10 در محــل مــوزه حمــام علی قلی آقــا 

می شــود. برگــزار 

اجرای ارکستر سمفونیک 
نقش جهان در تاالر کوثر

کیمیــای وطــن، در ادامــه ســری برنامه هــای هفتــه  گــزارش  بــه 
در  جهــان  نقــش  ســمفونیک  ارکســتر  اصفهــان،  نکوداشــت 
کوثــر واقــع در ســه راه حکیــم نظامــی روزهــای 8 تــا 10  ســالن 
اردیبهشــت و از ســاعت 20 و 30 دقیقــه بــا حضــور حســام الدین 
کــه بــه  ســراج بــه اجــرای برنامــه می پــردازد. در ایــن برنامــه 
بــا  و  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  همــت 
می شــود برگــزار  ایرانیــان  ملــی  ارکســتر  نوازنــدگان   همــکاری 
اصفهــان شــاهد  آثــار مفاخــر موســیقی  از  را  متفاوتــی  اجــرای 
خواهیــم بــود.  مهــدی پناهــی، مدیــر هنــری و رهبــر ارکســتر 

اســت. جهــان  نقــش  ســمفونیک 

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر چهارشنبه  8  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 140برگزاری نشست »هنر در گفتمان شهری« ســـــال دوم       ݡسݒ

گرافیک ایران یادی از بزرگان 
گرافیک-دیزاین برگزار می شود روز جهانی 

گهی ابالغیه آ
 9409980353800090 ونــده:  پر 9410100353807030شــماره   : ابالغنامــه  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1394/12/12 مشــخصات ابــالغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
شــونده حقیقــی : 1- نــام : رســول   2- نــام خانوادگــی : عطایــی  3- نشــانی : مجهــول 
حضــور:  محــل   11:00  : ســاعت  دوشــنبه   1395/01/30  : حضــور  یــخ  تار المــکان 
– ســاختمان دادگســتری کل  – خ شــهید نیکبخــت  بــاال  – خ چهاربــاغ  اصفهــان 
اســتان اصفهــان – طبقــه 3 اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در خصــوص دعــوی 
ر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر شــر
شــعبه حاضــر شــوید. شــماره : 2798/م الــف منشــی شــعبه 112 دادگاه کیفــری دو 

وزی شــهر اصفهــان )112 جزایــی ســابق( محســن بهــر
اجرائیه

ونده: 9009980351400675 شماره اجرائیه: 9510420351400058 شماره پر
یــخ تنظیــم: 1395/01/29 مشــخصات محکــوم  شــماره بایگانــی شــعبه : 900675تار
یــت علــی دیوانــداری نشــانی: اصفهــان خ  لــه ردیــف 1 نــام :بانــک ملــت بــه مدیر
نــام:   -1 ردیــف  علیهــم  محکــوم  مشــخصات  پرســتی  سر شــمالی  صــدوق  شــیخ 
رگمهــر خ  منیــر  نــام خانوادگــی : ترابــی  نــام پــدر: عیســی   نشــانی: اصفهــان خ بز
عالمــه امینــی خ فــردوس ســاختمان زمــرد واحــد 332  2-  نــام: محمــد رضــا   نــام 
خانوادگی:هــادی   نــام پــدر: حســن   نشــانی : اصفهــان خ کاوه موبایــل 110 کاوه  
محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9409970369100199  محکــوم علیهمــا محکــوم انــد بــه 
یــال بابــت اصــل خواســته بانضمــام خســارت تاخیــر  پرداخــت مبلــغ 125/000/000 ر
ــه  ین ــت هز ــال باب ی ــغ 13/620/000 ر ــول و مبل ــت وص ــخ 89/10/15  لغای ی ــه از تار تادی
یــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل در حــق محکــوم  دادرســی و پرداخــت مبلــغ 7/000/000 ر
یــال بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت  لــه و پرداخــت مبلــغ 6/250/000 ر
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد ./ .. محک ــی باش ــی م ــاده 306 الزام ــره 2 م ــت تبص . رعای
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن وز مف ــرف ده ر ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ی از تار
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
د  وز کلیــه امــوال خــو د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی ر خــو
وح  را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــر
ــی و  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــه هــر عن ــزان وجــوه نقــدی کــه ب ــر می مشــتمل ب
اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور 
و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه 
د)  مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــو
ــوم  دداری محک ــو ــی 1394(  .4- خ ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
یــری  علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعز
در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 
ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه 
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال 
یــری درجــه شــش یــا جــزای  بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعز
ــون  ــاده 21 قان د. ) م ــو ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت  نحــوه اجــرای محکومیــت مال
د آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا  وز ارائــه شــو ســی ر
د.) تبصــره 1 مــاده  دیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــو تو
3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( شــماره: 2880/ م الــف  مدیــر دفتــر 

دادگاه حقوقــی شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان : احمــدی 
نبــی

اجرائیه
ونده: 9409980351400181 شماره اجرائیه: 9510420351400061 شماره پر

یــخ تنظیــم: 1395/01/29 مشــخصات محکــوم  شــماره بایگانــی شــعبه : 940203تار
ــه   ــه ردیــف 1 نــام :عبــاس  نــام خانوادگــی : جــان نثــاری الدانــی نــام پــدر: نعمــت ال ل
نشــانی: اصفهــان - خیابــان جــی – میــدان میــوه و تــره بــار مرکــزی – تــاالر 14- غرفــه 
ــی : قدیــری  ــام خانوادگ ــه  ن ــب ال ــام: حبی ــف 1- ن ــه ردی ــوم علی ــخصات محک 8 مش
یجانــی  نــام پــدر: محمــد   نشــانی: اســتان اصفهــان – شهرســتان فالورجــان  قهدر
ل  یجــان – خیابــان مــدرس – خیابــان شــهید رجایــی – کوچــه ســجاد – منــز – قهدر

ل قدیــری – بــه کــد پســتی 1835691000  ســمت چــپ – منــز
محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  
ــه  ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی ــه 9409970351401490  محک ــه مربوط ــماره دادنام و ش
یــال بابــت اصــل خواســته بــا نضمــام خســارت تاخیــر  پرداخــت مبلــغ 820/000/000 ر
یــخ 30/ 93/9 لغایــت وصــول  تادیــه بــر اســاس شــاخص اعالمــی بانــک مرکــزی از تار
یــال و حــق الوکالــه بــه مبلــغ 20/800/000  ینــه دادرســی بــه مبلــغ 24/910/000 ر و هز
یــال بابــت نیــم عشــر دولتــی  یــال در حــق محکــوم لــه و پرداخــت مبلــغ 41/000/000 ر ر
در حــق صنــدوق دولــت . رای صــادره غیابــی اســت . /. محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن وز مف ــرف ده ر ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ی از تار
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
د  وز کلیــه امــوال خــو د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی ر خــو
وح  را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــر
ــی و  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــه هــر عن ــزان وجــوه نقــدی کــه ب ــر می مشــتمل ب
اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور 
و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه 
د)  مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــو
ــوم  دداری محک ــو ــی 1394(  .4- خ ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
یــری  علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعز
در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 
ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه 
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال 
یــری درجــه شــش یــا جــزای  بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعز
ــون  ــاده 21 قان د. ) م ــو ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت  نحــوه اجــرای محکومیــت مال
د آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا  وز ارائــه شــو ســی ر
د.) تبصــره 1 مــاده  دیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــو تو
3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( شــماره: 2879/ م الــف  مدیــر دفتــر 
دادگاه حقوقــی شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان : احمــدی 

نبــی
اجرائیه

ونده: 9309980351401146 شماره اجرائیه: 9510420351400022 شماره پر
یــخ تنظیــم: 1395/01/18 مشــخصات محکــوم  شــماره بایگانــی شــعبه : 931238تار
لــه ردیــف 1 نــام :بانــک  نشــانی: اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی مشــخصات 
پــدر:  نــام  نــام خانوادگــی : عمرانــی    نــام: عباســعلی   محکــوم علیهــم ردیــف 1- 

یمانــی  نر  : نــام خانوادگــی  : عبــاس  نــام  المــکان 2-  قربانعلــی  نشــانی: مجهــول 
دهنــوی نــام پــدر : یدالــه نشــانی : اصفهــان خ امیــر کبیــر تعمیــر گاه اصفهــان بنــز نــو 
راعتــکار نــام پــدر: قنبرعلــی نشــانی : مجهــول  3- نــام : قربانعلــی نــام خانوادگــی :ز
المــکان 4- نــام : ناصــر نــام خانوادگــی : محمــدی نــام پــدر: رضــا نشــانی : مجهــول 
المــکان 5- نــام : مرتضــی نــام خانوادگــی آقائــی دهنــوی نــام پــدر : تقــی نشــانی : 
مجهــول المــکان 6- نــام ابوالفضــل نــام خانوادگــی : لــران نــام پــدر: محمــد نشــانی 

: مجهــول المــکان  
محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9409970351401049  محکــوم علیهــم محکــوم انــد بــه 
خســارت  نضمــام  بــا  خواســته  اصــل  بابــت  یــال  ر  1/100/000/000 مبلــغ  پرداخــت 
یــخ 93/11/11 لغایــت وصــول و مبلــغ  تاخیــر تادیــه بــر اســاس قــرار داد بانکــی از تار
حــق  بابــت  یــال  ر  27/000/000 مبلــغ  و  دادرســی  ینــه  هز بابــت  یــال  ر  32/950/000
یــال بابــت نیــم عشــر دولتــی  الوکالــه وکیــل در حــق محکــوم لــه و مبلــغ 55/000/000 ر
در حــق صنــدوق دولــت . / . رای صــادره غیابــی اســت. محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن وز مف ــرف ده ر ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ی از تار
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
د  وز کلیــه امــوال خــو د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی ر خــو
وح  را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــر
ــی و  ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــه هــر عن ــزان وجــوه نقــدی کــه ب ــر می مشــتمل ب
اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور 
و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه 
د)  مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــو
ــوم  دداری محک ــو ــی 1394(  .4- خ ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان م
یــری  علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعز
در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 
ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه 
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال 
یــری درجــه شــش یــا جــزای  بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعز
ــون  ــاده 21 قان د. ) م ــو ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت  نحــوه اجــرای محکومیــت مال
د آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا  وز ارائــه شــو ســی ر
د.) تبصــره 1 مــاده  دیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــو تو
3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( شــماره: 2864/ م الــف  مدیــر دفتــر 
دادگاه حقوقــی شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان : احمــدی 

نبــی

گهی ابالغیه آ
 9409980353800090 ونــده:  پر 9410100353807040شــماره   : ابالغنامــه  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1394/12/12 مشــخصات ابــالغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
بیعــی  3- نشــانی :  شــونده حقیقــی : 1- نــام : مصطفــی   2- نــام خانوادگــی : ر
محــل   11:00  : ســاعت  دوشــنبه   1395/01/30  : حضــور  یــخ  تار المــکان  مجهــول 
حضــور: اصفهــان – خ چهاربــاغ بــاال – خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری 
کل اســتان اصفهــان – طبقــه 3 اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در خصــوص دعــوی 
ر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر شــر

شــعبه حاضــر شــوید. شــماره : 2799/م الــف منشــی شــعبه 112 دادگاه کیفــری دو 
وزی شــهر اصفهــان )112 جزایــی ســابق( محســن بهــر

اجرائیه
ونده: 9209980351400993 شماره اجرائیه: 9410420351400518 شماره پر

یــخ تنظیــم: 1394/11/07 مشــخصات محکــوم  شــماره بایگانــی شــعبه :920993 تار
یــت آقــای علــی دیوانــداری  بنشــانی : اصفهــان  لــه ردیــف 1 نــام :بانــک ملــت بــه مدیر
یــت امــور شــعب بانــک ملــت طبقــه دوم اداره حقوقــی   خ شــیخ صــدوق شــمالی مدیر
رگانــی ارمغــان کاشــی  مشــخصات محکــوم علیــه ردیــف 1- نــام: 1- شــرکت باز
رگانــی صنایــع کاشــی  اصفهــان کیلــو متــر 18 جــاده اصفهــان نجــف آبــاد واحــد باز
اصفهــان کــد پســتی 8513188881  ، 2- شــرکت ســپاهان خــاور آســیا بنشــای 
اصفهــان خ توحیــد کــوی ارشــاد شــماره 22 ، 3- شــرکت صنایــع کاشــی اصفهــان 
) ســهامی عــام ( نشــانی : کیلــو متــر 18 جــاده اصفهــان نجــف آبــاد صنایــع کاشــی 
زنــد مصطفــی بنشــانی اصفهــان خ توحیــد کــوی ارشــاد  اصفهــان 4- علــی بلوچــی فر
زندحســن بنشــانی اصفهــان ابتــدای  شــماره 22 5- حمیــد رضــا ســعادت جــو فر
زنــد احمــد  یــب بــن بســت پویــان پــالک 46، 6- شــادمان امینــی فر خیابــان هــزار جر
آقــا بنشــانی مجهــول المــکان  محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت اجــرای 
حکــم مربوطــه بــه شــماره  و شــماره دادنامــه مربوطــه 9309970351401711  محکــوم 
یــال بابــت اصــل خواســته  علیهــم محکــوم انــد  بــه پرداخــت مبلــغ 14/714/000/000ر
بــا نضمــام خســارت تاخیــر تادیــه  وفــق قــرار داد بانکــی شــماره 91218678/71 
احــکام  اجــرای  در  کــه  وصــول  لغایــت   92/8/16 یــخ  تار از   1391/11/19 مــورخ 
مبلــغ  و  دادرســی  ینــه  هز بابــت  یــال  ر  735/700/000 مبلــغ  پرداخــت  و  محاســبه 
یــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل در حــق محکــوم لــه و پرداخــت مبلــغ  200/000/000 ر
رای  دولــت  رای  صنــدوق  حــق  در  دولتــی  عشــر  نیــم  بابــت  یــال  ر  735/700/000
یــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف  صــادره غیابــی اســت  محکــوم علیــه مکلــف اســت از تار
ــی( .2-  ــون اجــرای احــکام مدن ــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قان ــرا بموق وز مفــاد آن ده ر
ــم و  ــرا حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
بــه اجــرای مفــاد  د را قــادر  بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــو اســتیفا محکــوم 
ــا مقــدار و  د را شــامل تعــداد ی ــه امــوال خــو وز کلی ــد ظــرف ســی ر ــد بای ــه ندان اجرایی
وح مشــتمل بــر میــزان وجــوه  قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــر
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی 
دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر 
نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد 
د) مــواد 8و3 قانــون نحــوه  واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــو
کامــل  اعــالم  از  دداری محکــوم علیــه  مالــی 1394(  .4- خــو اجــرای محکومیــت 
یــری در جــه هفــت را  صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعز
در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو 
بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
یــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف  کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعز
د. ) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت  محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــو
د آزادی  وز ارائــه شــو مالــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی ر
دیــع وثیقــه یــا معرفــی  محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تو
د.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای  کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــو
محکومیــت مالــی 1394( شــماره: 2858/ م الــف  مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه 
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- بررســی اتفاقــات ســنگ پرانی در بــازی پرســپولیس 
مهم تریــن  از  اوالدی  مهــرداد  درگذشــت  همچنیــن  و 
کــه  مباحــث برنامــه ایــن هفتــه نــود بــود؛ برنامــه ای 
تــاش فردوســی پــور بــرای معرفــی یــک مقصــر در حادثــه 

اهــواز ثمــری نداشــت.
ملــی  تیــم  ســرمربی  ناظم الشــریعه،  محمــد  ســید   -
فوتســال می گویــد تصمیم گیــری نهایــی در خصــوص 
برنامه هــای تیــم ملــی بــه ۱۰ روز آینــده موکــول شــده 

اســت.
گذاشــتن دوران  - آندرانیــک تیموریــان بــا پشــت ســر 
بــه  اســتقال  بــا  ســایپا  دیــدار  از  بعــد  و  مصدومیــت 

می رســد. فوتبــال  برتــر  لیــگ  رقابت هــای 
- ســجاد انوشــیروانی، ســرمربی تیــم ملــی وزنه بــرداری 
گفــت: نماینــدگان ایــران بــرای مانــدن در  بزرگســاالن 
بایــد  تاشــکند  در  آســیا  قهرمانــی  رقابت هــای  کــورس 
تمرکــز خــود را بــاال برنــد تــا هیچ کــدام از آن هــا حرکتــی را از 

دســت ندهنــد و اوت نکننــد.
بــا  عربســتان  الهــال  فوتبــال  تیــم  حســاس  دیــدار   -
کتورســازی ایــران در لیــگ قهرمانــان آســیا باعــث شــد  ترا
تــا مســئوالن ایــن باشــگاه ســعودی از برکنــاری ســرمربی 

تیــم خــود منصــرف شــوند.
- بعــد از شکســت تیــم الهــال مقابــل االهلــی در لیــگ 
کــودک  عربســتان، انتشــار یــک فیلــم از ضــرب و شــتم 
هــوادار االهلــی جنجــال زیــادی در رســانه های صعــودی 

کــرده اســت. بــه پــا 
کســب  بــا  ثانــدر  ســیتی  اوکاهمــا  بســکتبال  تیــم   -
چهارمیــن بــرد مقابــل داالس ماوریکــس راهــی دور دورم 

مرحلــه پلــی آف NBA شــد.
گــه و مجتبــی جبــاری، دو بازیکــن ایرانــی  - اشــکان دژا
کســب  کاندیدهــای  شــاغل در لیــگ قطــر بــه عنــوان 
کشــور انتخــاب شــده اند. عنــوان بهتریــن بازیکــن ایــن 
ــه  - جیمــی واردی، مهاجــم تیــم فوتبــال لسترســیتی ب
کمیتــه داوران  دلیــل رفتــار نامناســب بــا داور از ســوی 
اتحادیــه فوتبــال انگلســتان، یــک جلســه محــروم شــده 

اســت.
- علیرضــا لرســتانی، عضــو شــواری فنــی تیم هــای ملــی 
کشــتی فرنگــی بعــد از انتخــاب دوبــاره ســوریان بــرای 
گزینــه ای  هیــچ  گفــت:  المپیــک  گزینشــی  در  حضــور 
بهتــر و شایســته تر از او بــرای حضــور در ایــن میــدان مهــم 

ــتیم. نداش
- تیم هــای فوتبــال اتلتیکــو مادریــد و بایــرن مونیــخ 
لیــگ  نیمه نهایــی  مرحلــه  در  را  خــود  رفــت  دیــدار 

می کننــد. برگــزار  امشــب  اروپــا  قهرمانــان 

در حاشیه ورزش

برزیل در اندیشه حضور جاودانه 
در المپیک ریو

کــه برزیــل بــه عنــوان میزبــان بازی هــای  از ســال 2۰۰9 
ایــن  المپیــک  کمیتــه  شــد،  انتخــاب  المپیــک 2۰۱6 
بــرای  را  برزیلــی  ورزشــکاران  تــا  کــرد  تــاش  کشــور 

کنــد.  آمــاده  بیشــتر  مــدال آوری 
برتــر  آور  مــدال   ۱۰ بیــن  در  کــه  دارد  قصــد  برزیــل 
در  برزیــل   2۰۱2 المپیــک  در  باشــد.  ریــو  المپیــک 
کشــور  ایــن  شــد؛  دوم  و  بیســت  مــدال آوری  جــدول 
مارکــوس  آورد.  برنــز   9 و  نقــره   5 طــا،  مــدال   3
المپیــک  کمیتــه  اجرایــی  مدیــر  فریــره،  وینیســیوس 
اســت  ســخت  هــدف  ایــن  کــه  اســت  معتقــد   برزیــل 

ولی غیرممکن نیست.
کــرده اســت همــه چیــز طبــق برنامــه پیــش   او اعــام 
مــی رود. او در ایــن بــاره افــزود: ورزشــکاران مــا در ســه 
ســال اخیــر بهتــر از همیشــه آمــاده شــدند. ورزش برزیــل 
در حــال متحــول شــدن اســت. بیــن ســال های 2۰۱3 
قهرمانــی  مســابقات  در  مــدال   67 برزیــل   ،2۰۱5 تــا 
کــرده اســت. مــا در ســه ســال اخیــر در  کســب  جهــان 
کردیــم. بــه  کســب  ۱5 رشــته ورزشــی مختلــف موفقیــت 
کشــور برتــر  کــه بتوانیــم بیــن ۱۰  همیــن دلیــل امیدواریــم 

المپیــک ریــو باشــیم.

گری روزنامه ایتالیایی افشا
روزنامــه سرشــناس ایتالیایــی بعــد از شکســت میــان 
گری بزرگــی زد. میــان در  برابــر ورونــا دســت بــه افشــا
خانــه  در   A ســری  رقابت هــای  پنجــم  و  ســی  هفتــه 
ــن  ــر  ۱ ت ــه 2 ب ــا نتیج ــت و ب ــدان رف ــه می ــا ب ــاس ورون ه
گاتزتــا دلــو اســپورت ایتالیــا  بــه شکســت داد. روزنامــه 
کننــده  نوشــت: ســران باشــگاه میانــی از تســاوی ناامیــد 
ناراحــت  بســیار  ورونــا  برابــر  شکســت  و  کارپــی  برابــر 
خــود  تیــم  بــه  را  میهایلوویــچ  دارنــد  قصــد  و  هســتند 

برگرداننــد.
 ایــن روزنامــه نوشــت: بعــد از دو نتیجــه ناامیدکننــده 
آدریانــو  ورونــا  هــاس  و  کارپــی  برابــر  میــان 
بــا  تلفنــی  تماســی  برلوســکونی،  ســیلیویو  و  گالیانــی 
غیرمســتقیم  صــورت  بــه  تــا  داشــتند  میهایلوویــچ 
ایــن  امــا  بدهنــد؛  را  میــان  بــه  او  بازگشــت  پیشــنهاد 
کــه تصمیمــی بــرای بازگشــت  کــرد  کیــد   میهایلوویــچ تا

ندارد.

بازیکنانم با انگیزه کار می کنند
گفــت: بازیکنانــی  ایــران  تیــم ملــی والیبــال  ســرمربی 
ــد  کار می کنن ــزه  ــا انگی ــد، ب ــور دارن ــی حض ــم مل ــه در تی ک
باشــد  داشــته  خداحافظــی  بــه  تصمیــم  کســی  گــر  ا  و 
بعــد از رقابت هــای انتخابــی المپیــک بــه نظــر خــودش 
بســتگی دارد و ایــن موضــوع روی کار تیمــی مــا تاثیرگــذار 

نبــوده اســت. 
بازیکــن  شــدن  اضافــه  احتمــال  دربــاره  لوزانــو  رائــول 
کله اصلــی  کــرد: شــا جدیــدی بــه تیــم ملــی خاطرنشــان 
کــه در رقابت هــای انتخابــی المپیــک و همچنیــن  تیــم 
بازیکنانــی  همیــن  می کننــد،  شــرکت  جهانــی  لیــگ 
کــه در تیم هــای »الــف« و »ب« ایــران حضــور  هســتند 

دارنــد و مــا متکــی بــه ایــن نفــرات هســتیم.

کوتاه از ورزش

برگزاری جلسه فدراسیون 
تکواندو

کیمیــای وطــن: ســعیدزاده، دبیــر هیئــت تکوانــدوی 
کیمیــای  بــا  اختصاصــی  گفت وگــوی  در  اصفهــان 
بــود  قــرار  قبلــی  مصوبــات  »پیــرو  گفــت:  وطــن 
ســطح  در  منطقــه  هفــت  در  تکوانــدو  مســابقات 
کــه طــی جلســه اخیــر مصــوب شــد  کشــور برگــزار شــود 
تعدیــل شــود.  بــه شــش منطقــه  از هفــت منطقــه 
آقایــان  بخــش  در  منطقــه  هفــت  تقســیم بندی 
تکوانــدوکار مشــکلی نداشــت، امــا در بخــش خانم هــا 
بیــن دو رده ســنی جوانــان و بزرگســاالن و خردســاالن 
گذاشــته می شــود. ســعیدزاده  و نونهــاالن اســتعام 
افــزود: از دیگــر اقدامــات ایــن جلســه، بررســی تداخــل 
کــه  زمــان برگــزاری مســابقات در ایــام مــدارس بــود 
مصوبه هــا  دیگــر  از  شــد.  بررســی  نیــز  مشــکل  ایــن 
اســتان های  بــود.  داوران  هماهنگــی  مصوبــه 
ــاری، لرســتان و  اصفهــان، قــم، چهارمحــال و بختی
ــق  ــه طب ک ــد  ــرار می گیرن ــه ق ــک مجموع ــزی در ی مرک
یکــی  منطقــه   6 بــه  کشــور  در  منطقــه   7 تعدیــل 
افــزوده  آن  بــه  نیــز  فــارس  یــا  یــزد  اســتان های  از 
کار  مجموعــه  شــد  مصــوب  همچنیــن  می شــود. 
داوری هــر منطقــه در یــک اســتان معیــن برگــزار شــود 
همــان  در  نیــز  اجرایــی  برنامه هــای  و  دبیرخانــه  و 

گیــرد. اســتان صــورت 

 کفش طال 
پاداش مدال آوران در المپیک

کــه در ســی و یکمیــن دوره بازی هــای  ورزشــکارانی 
کســب مــدال طــا شــوند، یــک  المپیــک موفــق بــه 
عنــوان  بــه  کیلــو  یــک  وزن  بــه  طــا  کفــش  جفــت 

می کننــد. دریافــت  پــاداش 
در  طــا  مــدال آوران  بــه  پــاداش  ایــن  اهــدای   
مصوبــه  ریودوژانیــرو  المپیــک   2۰۱6 بازی هــای 
کــه بــا همــکاری یــک  کمیتــه ملــی المپیــک اســت 
کمیتــه ملــی  کفــش داخلــی انجــام می شــود.  کارخانــه 
ع »اســتخدام« در  المپیــک پیــش از ایــن هــم موضــو
کــه  کمیتــه را بــرای آن دســته از ورزشــکارانی  ایــن 
ــط  ــوند، توس ــا ش ــدال ط ــب م ــی صاح ــک آت در المپی
ح و بــه تصویــب  اعضــای هیئــت اجرایــی خــود مطــر
قیمــت  شــده  عنــوان  مــورد  ایــن  در  بــود.  رســانده 
میلیــون   ۱۰۰ تــا   ۸۰ بیــن   ۴3 ســایز  بــا  طــا  کفــش 

اســت. تومــان 

ویسی را از دست نمی دهیم
بیــان  بــا  خوزســتان  اســتقال  باشــگاه  قایم مقــام 
اینکــه پیشــنهاد بــه عبداهلل ویســی از ســوی تیم های 
گفــت: بــه هیــچ عنــوان  لیــگ برتــری طبیعــی اســت، 
در پایــان فصــل ویســی را از دســت نخواهیــم داد. 
علــی پورکیانــی دربــاره آخریــن وضعیــت ایــن تیــم 
کــرد: تمرینــات  پیــش از دیــدار برابــر راه آهــن عنــوان 
حساســی  بــازی  و  می گذاریــم  ســر  پشــت  را  خوبــی 
برابــر راه آهــن داریــم. در هفته هــای پایانــی دیــدار بــا 
تیم هــای پاییــن جدولــی بســیار ســخت اســت و بایــد 

ــا قــدرت ظاهــر شــویم. ب

 بهداد سلیمی
 به المپیک ریو می رسد

آخریــن  دربــاره  ســلیمی  بهــداد  معالــج  پزشــک 
احتمــال  و  او  زانــوی  درمــان  رونــد  وضعیــت 
بــا دعــای خیــر  گفــت:  ریــو  المپیــک  حضــورش در 
مــردم ان شــاءاهلل بهــداد بــه المپیــک ریــو می رســد. 
ــاره آخریــن وضعیــت بهــداد  دکتــر امیــن نــوروزی درب
ریــو  المپیــک  بازی هــای  در  حضــور  بــرای  ســلیمی 
کــه دچــار  کــرد: بهــداد در طــی پنــج مــاه و نیــم  اظهــار 
آســیب شــده بــود، در حــال حاضــر در شــرایط ایــده آل 
ایــن  بــا  تصــور می کنــم  و  ســر می بــرد  بــه  و خوبــی 
رونــد درمــان، تــا زمــان شــروع بازی هــای المپیــک 
ریــو، هیــچ مشــکلی بــرای حضــورش در ایــن بازی هــا 

باشــد.  نداشــته 
ســلیمی،  بهــداد  کــرد:  خاطرنشــان  نــوروزی 
کــرده و شــرایط  کنــون تمرین هــای خــود را آغــاز  هم ا
بســیار خوبــی بــرای انجــام تمرین هــای ســنگین و 
پرفشــار دارد. امیــدوارم بــا دعــای خیــر مــردم بتوانــد 
ــرای ایــران عزیــز  ــار دیگــر ب ــا ب راهــی المپیــک شــود ت

کنــد. افتخارآفرینــی 

 بیرانوند و تغییر پیراهن 
در برابر پرسپولیس

کــه از زمــان صحبت هــای جــدی  علیرضــا بیرانونــد 
را  دوم  نیم فصــل  پرســپولیس،  در  حضــور  بــرای 
بــا پیراهــن قرمــز در زمیــن حضــور می یافــت، برابــر 
کــرده  طراحــی  را  جدیــدی  پیراهــن  پرســپولیس 

اســت. 
نیم فصــل  کــه  تهــران  نفــت  ملی پــوش  دروازه بــان 
پرحاشــیه ای را بــا توجــه بــه صحبــت دربــاره حضــور 
گذاشــت، بــرای دیــدار ایــن  در پرســپولیس پشــت ســر 
ــه دیدارهــای  ک ــژه ای دارد. او  ــای وی هفتــه انگیزه ه
اســتقالی  شــائبه های  دلیــل  بــه  را  دوم  نیم فصــل 
بودنــش، بــا پیراهــن قرمــز حضــور یافتــه بــود، قصــد 
در  پیراهــن جدیــدی  بــا  ایــن هفتــه  بــازی  در  دارد 

ــد.  زمیــن حضــور یاب
مســلما بــا توجــه بــه اینکــه پرسپولیســی ها در ایــن 
زمیــن حضــور می یابنــد  بــا پیراهــن قرمــز در  بــازی 
ــه  ــود و ب ــد ب ــگ نخواه ــن رن ــیدن ای ــه پوش ــادر ب او ق
همیــن منظــور وعــده داده بــا پیراهــن جدیــدی در 

ایــن دیــدار بــه بــازی می پــردازد. 
بایــد دیــد دوئــل بــزرگ ایــن هفتــه بیــن سوشــا مکانــی 
خواهــد  پایــان  بــه  کدام یــک  ســود  بــه  بیرانونــد  و 

رســید.

همگام با ورزش

زبــان  از  جملــه ای  کــه  اســت  ســال  چنــد  و  چندیــن 
ــه  ک ــال شــنیده می شــود  ــژه فوتب مســئوالن ورزش، به وی
گران دنیــا هســتند«؛ البتــه بــا  »ایرانی هــا، بهتریــن تماشــا
گران خــاف ایــن ثابــت می شــود.  مــروری بــر رفتــار تماشــا
ســنگ پرانی ورزشــگاه تختــی اهــواز بــه قــول فرمانــدار 
گرچــه عجیــب  گفتــه ا ایــن  ایــن شــهر، فاجعــه نبــود. 
ایــن جهــت  از  امــا پربــی راه نیســت؛  بــه نظــر می رســد 
گذشــته در همــه عرصه هــای ورزشــی  کــه در ســال های 
کــه بایــد  خ داده  آنقــدر چنیــن مــواردی در ورزش ایــران ر
گفــت اتفاقــات تلــخ ورزشــگاه تختــی اهــواز هــم بــه جمــع 
خاطــرات زشــت ورزش ایــران می پیونــدد. در ســال های 
ــال  ــکتبال، فوتس ــر بس ــگ برت ــای لی ــته در رقابت ه گذش
و والیبــال، بدتــر از ســنگ پرانی، چاقوکشــی هــم بــوده 
بــه یــک شــوخی شــبیه  اســت. نارنجک پرانــی بیشــتر 
در  برف پرانــی  و  فوتبــال  بازیکــن  بــه  دشــنام  و  اســت 
بــه  اصــا  ورزشــگاه ها،  در  تلخ تــر  اتفاقــات  بــا  قیــاس 

نمی آیــد. حســاب 
گران دنیا؟ بهترین تماشا

از  مهــر،  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
برگــزاری  دربــاره  اهــواز  شــهر  مســئوالن  ســوء مدیریت 
بــازی اســتقال ایــن شــهر بــا پرســپولیس در ورزشــگاه 
ایــن  اینجاســت  ســوال  کنــون  ا بگذریــم،  کــه  تختــی 
کــه بــا ســنگ و  گران دنیــا چگونــه اســت  بهتریــن تماشــا

چــوب بــر ســر هموطــن خــود می کوبنــد؟ ایــن موضوعــی 
شــود.  آسیب شناســی  بایــد  حاضــر  حــال  در  کــه  اســت 
بیــرون  از  دل رحمــی  البتــه  و  عاقــل  انســان  کــدام 
ورزشــگاه قلــوه ســنگ بــزرگ بــه داخــل ورزشــگاه پرتــاب 
قلــوه ســنگ ها نمی توانســت منجــر  ایــن  آیــا  می کنــد؟ 
بــه آســیب دیدگی و حتــی مــرگ یــک انســان شــود؟ هنــوز 
ک نشــده  خاطــره تلــخ ســرباز احمــدی از اذهــان مــردم پــا

اســت.
فرهنگسازی ورزشگاه ها

کنــار انتقــاد بــه مســئوالن برگــزاری ایــن دیــدار  کنــون در  ا
کشــور رفــت.  بایــد بــه ســراغ مســئوالن فرهنگی ورزشــی 
فوتبــال  گر  تماشــا بــرای  فرهنگــی  برنامه هــای  وقتــی 
نــدارد  ورزشــگاه ها  فرهنگســازی  بــه  اشــاره ای   هیــچ 
آیــا نتیجــه ای غیــر از ایــن را بایــد انتظــار داشــت؟ وقتــی 
چطــور  نشــده،  تجهیــز  صندلــی  بــه  هنــوز  ورزشــگاه ها 
گر  کــرد؟ وقتــی بــا تماشــا می تــوان شــخص خاطــی را پیــدا 
انتظــار  می تــوان  چطــور  نمی شــود،  رفتــار  محترمانــه 

رفتــار محترمانــه داشــت؟
شبکه های اجتماعی

گرفتــه تــا تبریــز و از اصفهــان تــا اهــواز، از انزلــی  از تهــران 
تــا مشــهد، همــواره ورزشــگاه های مــا ناامــن بوده انــد. 
نــدارد؟  جــدی  آسیب شناســی  یــک  بــه  نیــاز  ایــن  آیــا 
شــبکه های  ســراغ  بــه  و  می شــویم  ج  خــار ورزشــگاه  از 

مجــازی می رویــم. ایــن همــه دشــنام و بی احترامــی بــه 
گرفتــه  هــر ورزشــکار، از ایــوان زایتســف و لیونــل مســی 
چــه  حاصــل  ایــن  فوتبــال،  و  والیبــال  ملی پوشــان  تــا 

فرهنگــی اســت؟
گفــت   وقتــی چنــد ســال قبــل مســئول عالی رتبــه ورزش 
کــره  کــه در ورزشــگاه آزادی بــه پــای بازیکــن  نارنجکــی 
پرتــاب  اســتادیوم  بیــرون  از  کــرده،  اصابــت  شــمالی 
ع  موضــو ایــن  بــه  جدی تــر  بایــد  روز  آن  اســت،  شــده 
شــروع  مســئول  خــود  از  بایــد  اول  و  می پرداختیــم 
ــی  گر ایران ــا ــر بی فرهنگــی تماش ــه ب ــه چگون ک ــم  می کردی

گذاشــت. ســرپوش 

مراقب باشیم
کــه در ورزشــگاه تختــی  بلــه، خــدا را صدهــزار مرتبــه شــکر 
ای  هــوادار،  ای  امــا  نــداد؛  دســت  از  را  جانــش  کســی 
گر و ای مســئول، چــاره ای اساســی تر بیندیــش تــا  تماشــا
کــه بایــد بــه قــول مــوالی متقیــان باعــث تقویــت  ورزشــی 
کــردن بــه پــروردگار شــود، مصیبــت  بــدن در راه خدمــت 
ــا فاجعــه ورزشــگاه  ــر جــای نگــذارد. بــه نظــر می رســد ب ب
کشــته شــدند و 5۰۰  کــه در آن 7۰ نفــر  پــورت ســعید مصــر 
نفــر مجــروح، فاصلــه چندانــی نداریــم. ایــن اتفاقــات، در 
کــه دور از ذهــن بــه نظــر می رســد، امــا بســیار  عیــن حــال 

خ می دهــد. مراقــب باشــیم. غافلگیرکننــده ر

خ ورزشگاه ها در ایران برز

گران«، بزرگ ترین دروغ دنیاست »بهترین تماشا

ملــی  تیــم  ســرمربیگری  از  دوشــنبه  روز  کــه  مــداح  مینــو 
کــرد: ســه ســال زحمتــم  گذاشــته شــد، اعــام  کنــار  تکوانــدو 
در تیــم ملــی نادیــده گرفتــه شــده اســت. ســرمربی ســابق تیــم 
کادر فنــی تیــم  کنــار گذاشــته شــدنش از  ملــی تکوانــدو دربــاره 

ملــی اظهــار کــرد: در کمــال نابــاوری ایــن اتفاق 
کــه بــا روش  کســانی  افتــاد. متاســفم بــرای 
دادنــد.  انجــام  را  کار  ایــن  بازیکن ســاالری 
کار  کامرانــی  کــه علیــزاده می خواهــد بــا  گفتنــد 
گــر این طــور  کنــد و بــا او راحت تــر اســت. پــس ا
کــدام مربــی  ــز هــر  اســت، پســران المپیکــی نی
خــود را بــرای اردوهــا بیاورنــد. چــرا بــرای آن هــا 

بــه  ایــن بحــث ملی اســت و نبایــد  اتفــاق نمی افتــد.  ایــن 
حــرف یــک بازیکــن اهمیــت دهنــد. کســانی که ایــن تصمیم 

گرفتنــد، نمی بخشــم.  را 
کــه بــرای تیــم ملــی زحمــت  وی ادامــه داد: ســه ســال اســت 
کشــیده ام و مــدام در اردوهــا و تمریــن بــه ســر بــردم. بــرای 

که این همه سابقه دارد متاسفم؛ زیرا نمی دانم  فدراسیونی 
کردنــد. تمــام زحمــات  کار را  بــا چــه برنامــه و تفکــری ایــن 
کــه ســه مــاه آمــده بــود  گرفتــه شــد. مربــی ای   مــن نادیــده 
را جایگزیــن مــن کردنــد. مــداح همچنیــن گفــت: مــن بــا ایــن 
گرنــد  تکوانــدوکاران بــه اولیــن مــدال طــای 
اولیــن  و  یونیورســیاد  طــای  اولیــن  پــری، 
مــدال جهانــی رســیدم. تمــام ایــن مدال هــا 
همــه  امــا  داد،  خ  ر مــن  مربیگــری  زمــان  در 
گرفتــه شــد. وی بــا بیــان اینکــه در  نادیــده 
ــم  ــم از تی ــال و نی ــدت دو س ــه م ــز ب ــته نی گذش
کــرد: مــن هشــت ســال  ملــی دور بــوده، اظهــار 
قبــل هــم مربیگــری تیــم ملــی را بــر عهــده داشــتم، امــا همــان 
زمــان هــم بی مهری هایــی دیــدم و دو ســال و نیــم از تیــم 
ملــی دور بــودم. مــن بــه اصــرار خــود مســئوالن فدراســیون 
می شــود  این چنیــن  آخــر  در  نمی دانســتم  امــا   برگشــتم؛ 

وگرنه بازنمی گشتم.

مینو مداح:
گذاشتند نمی بخشم کنار  که من را  کسانی 

اســطوره فوتبــال آرژانتیــن و باشــگاه ناپولــی، پــس از قهرمانــی 
ــوس  ــداری از یوونت ــه جانب ــو، داوران را ب کالچ ــری در  بیانکون
کــرد. دیگــو آرمانــدو مارادونــا، اســطوره باشــگاه ناپولــی  متهــم 
ایتالیــا بــه شــمار می آیــد. او امیــد زیــادی داشــت تــا ناپولــی 

جــام قهرمانــی را در فصــل جــاری رقابت هــای 
ســری A بــاالی ســر ببــرد؛ امــا در نهایــت ایــن 
ــی  ــار پیاپ ــرای پنجمین ب ــه ب ک ــود  ــوس ب یوونت
از  کــه  مارادونــا  آورد.  دســت  بــه  را  قهرمانــی 
قهرمانــی یــووه بســیار ناراحــت اســت، بــه انتقاد 
آن هــا  و  پرداخــت  ایتالیایــی  داوران  از  شــدید 
کــرد. آل دیگــو  را بــه جانبــدای از یــووه متهــم 

شــانس  ناپولــی  گــر  ا اســت.  عجیــب  بســیار  برایــم  گفــت: 
را  ایگوایــن  گونســالو  دارم  اطمینــان  بــود،  قهرمانــی  اصلــی 
بــه  یــووه  دیدنــد  وقتــی  امــا  کردنــد؛  محــروم  جلســه  چهــار 
راحتــی قهرمــان می شــود، ایــن محرومیــت را بــه یــک جلســه 
کاهــش دادنــد. در یوونتــوس بازیکنــان خوبــی تــوپ می زننــد 

امــا ایــن تیــم داوران خوبــی هــم در اختیــار دارد. ایــن اصــا 
یــووه حمایــت می کننــد.  از  خــوب نیســت. همــواره داوران 
ــد  ــه بتوان ک ــاز دارد  ــدر نی ــس باشــگاه مقت ــه یــک ریی ــی ب ناپول
گل صحیــح فیورنتینــا در دیــدار  کنــد.  از حــق ایــن تیــم دفــاع 
کــه می خواهنــد  برابــر یوونتــوس لغــو شــد؛ چــرا 
یــووه قهرمــان شــود. مارادونــا دربــاره شکســت 
گفــت: بــازی زیبــا و هجومــی از  ناپولــی برابــر رم 
ســوی هــر دو تیــم بــود. هــم رم و هــم ناپولــی به 
پیــروزی در ایــن دیــدار نیــاز داشــتند و ناپولــی 
هــم می توانســت پیــروز شــود. بازیکنــان ناپولی 
خســته بودنــد و همیــن هــم باعــث شــد تــا رم 
 گل پیــروزی را بــه ثمــر برســاند. بــر ایــن باور هســتم که تســاوی

عادالنه تریــن نتیجــه بــرای ایــن دیــدار بــود. می خواهــم بــه 
ــی  ــا ناپول کــه ب مائوریســیو ســاری بــه خاطــر نتایــج درخشــانی 
کار  کــرد، تبریــک بگویــم. او همــه تــاش خــود را بــه  کســب 

بــرد.

مهاجمــان اســتقال و ســایپا بــرای بــازی روز پنجشــنبه یــک آمــار جالــب دارنــد و آن ایــن 
کــه بــا بــازی در تیــم  کــه هــر دو ســابقه بــازی در تیــم حریــف را دارنــد. میــداوودی  اســت 
فوتبــال اســتقال اهــواز بــه فوتبــال ایــران معرفــی شــد، ســابقه بــازی در اســتقال در لیــگ 
گل هــای فانتــزی اش  کــه بــه دلیــل تکنیــک بــاال و  یازدهــم و دوازدهــم را دارد؛ بازیکنــی 
خیلــی زود بــه یــک بازیکــن محبــوب در بیــن هــواداران ایــن تیــم تبدیــل شــد؛ امــا در لیــگ 
کــه امیرقلعــه نویــی، ســرمربی اســتقال شــد، هرگــز بــه شــکل بــازی ایــن بازیکن  دوازدهــم 
کنــد و در لیــگ  اعتقــادی نداشــت و او مجبــور شــد بــا آلومینیــوم هرمــزگان قــرارداد امضــا 
ســیزدهم هــم بــه تیــم تــازه لیــگ برتــری شــده اســتقال خوزســتان رفــت. او در نیم فصــل 
ــا مخالفــت مدیــران  ــه البتــه ب ک ــه تیــم ســابقش هــم پیــش رفــت  ــا آســتانه پیوســتن ب ت
کــردن در ترکیــب ثابــت  ســایپا روبــه رو شــد. میــداوودی در ایــن فصــل کمتــر فرصــت بــازی 
کــرده اســت؛ امــا موفــق شــده اســت آمــار خوبــی از خــود بــه جــای بگــذارد.  ســایپا را پیــدا 
او در مجمــوع در 2۰ بــازی ۱3۱5 دقیقــه بــرای ســایپا بــه میــدان رفتــه اســت و موفــق 
کــه آمــار بــدی بــرای او در مدیــوم لیــگ ایــران محســوب  گل بــرای تیمــش بزنــد  شــده ۴ 
کــه خیلــی زود مــورد  نمی شــود. امــا ســجاد شــهباززاده بازیکنــی بــود از ذوب آهــن اردبیــل 
توجــه اســتعداد یاب هــای ســایپا قــرار گرفــت. شــهباززاده ســابقه ۴ فصــل حضــور در ســایپا 
دارد و در ایــن مــدت موفــق شــد 9۰ بــازی بــرای ایــن تیــم انجــام بدهــد و البتــه 2۰ گل هــم 
کنــد.  گرفــت ســایپا را بــه مقصــد اســتقال تــرک  زد. او در پایــان لیــگ ســیزدهم تصمیــم 

تقابل جالب میداوودی و شهباززاده

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

کفش طال، پاداش مدال آوران در المپیک چهارشنبـــــه  8 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 140 ســـــال دوم       ݡسݒ

جهانبخش تحت نظر سلتیک و منچستر

مجله انگلیسی و مشهور فور فور تو در مقاله ای ضمن معرفی علیرضا جهانبخش، بال ایرانی آلکمار فاش کرد که باشگاه های منچستر یونایتد و 
سلتیک او را زیر نظر دارند.

کاپیتــان تیــم فوتبــال پرســپولیس می گویــد برانکــو ایوانکوویــچ راه قهرمانــی را بلــد اســت. 
کــرد: مــا خوشــحالیم  رضــا نورمحمــدی دربــاره وضعیــت ایــن روزهــای پرســپولیس اظهــار 
کــه در صــدر جــدول هســتیم. االن وضعیتمــان فوق العــاده خــوب اســت؛ امــا واقعیــت ایــن 
گــر امتیــازات یکــی از ایــن ســه  کــه ســه بــازی دیگــر تــا انتهــای فصــل باقــی مانــده و ا اســت 
بــازی را از دســت بدهیــم، شــرایطمان بــرای قهرمــان شــدن ســخت می شــود. بنابرایــن در 
ــد تمرکزمــان روی بازی هــا باشــد  ــز دســت خودمــان اســت، بای ــه همــه چی ک حــال حاضــر 
گــر بــه قهرمانــی برســیم. وی افــزود: تیــم  تــا در هــر ســه بــازی بــه پیــروزی و بــدون امــا و ا
گرفــت. همیــن رفاقــت  کــه بســته شــد، رفاقــت عجیبــی میــان بازیکنــان شــکل  مــا از اول 
کننــد. االن شــرایط بــه  باعــث شــد تیــم همــدل شــود و همــه بــا هــدف موفقیــت تیــم تــاش 
کــدام بازیکــن روی  کــدام بازیکــن درون زمیــن اســت و  کــه فرقــی نمی کنــد  گونــه ای شــده 
نیمکــت نشســته اســت. همــه بــرای موفقیــت تیــم تــاش می کننــد و هدفمــان فقط کســب 
ــم  ــت آورده ای ــه دس ــاش ب ــا ت ــه ب ک ــی  ــم فرصت ــون نمی خواهی ــت؛ چ ــی اس ــوان قهرمان عن
را از دســت بدهیــم. نورمحمــدی در ادامــه صحبت هایــش بــه نیمکت نشــینی خــود در 
گفــت:  مــن مدتــی مصــدوم بــودم و بــه همیــن دلیــل چنــد بــازی  کــرد و  پرســپولیس اشــاره 
کــه جایگزیــن مــن بودنــد، عملکــرد  در ترکیــب تیــم حضــور نداشــتم. در ادامــه بازیکنانــی 
خوبــی در تیــم داشــتند و وقتــی مــن مصدومیتــم برطــرف شــد، دیگــر برانکــو بــه آن هــا بــازی 

کــه مــن بــه میــدان بــروم یــا بازیکــن دیگــری.  مــی داد. مهــم نیســت 

نورمحمدی: برانکو راه قهرمانی را بلد است

هفته 28 لیگ برتر )خلیج فارس(

پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395

18:00 نفت تهران - پرسپولیس

 18:00 ذوب آهن - پدیده

18:00 گسترش فوالد - سپاهان

 18:00 استقالل اهواز - فوالد

18:00 راه آهن - استقالل خوزستان

 18:00 سیاه جامگان - صبای قم

18:00 ملوان  -تراکتورسازی

 18:00 استقالل - سایپا

حاشیه سازی اسطوره
مارادونا، قهرمانی یوونتوس را زیر سوال برد



فحاشی در فضای مجازی
ــران  کارب کــه  ــم  گذشــته بارهــا شــاهد بوده ای در چنــد ســال 
نظــرات  و  کامنت هــا  ج  در قالــب  در  مجــازی  دنیــای 
حتــی  و  پرداخته انــد  یکدیگــر  از  انتقــاد  بــه  توهین آمیــز 
نیــز  گویی ها  ناســزا و  فحاشــی ها  توهین هــا،  شــاهد 
دربــاره  جامعه شــناس  مقــدم،  قرایــی  دکتــر  بوده ایــم. 
گفــت:  مجــازی  فضــای  در  گویی  ناســزا و  توهیــن  علــت 
ــزا  ــن و ناس ــش و توهی ــر فح ــه نش ــت ب ــانی دس کس ــوال  معم
کــه دارای مشــکالت فرهنگــی  در فضــای مجــازی می زننــد 
اجتماعــی و فــردی هســتند. دکتــر قرایــی مقــدم بــا بیــان 
ایــن مطلــب افــزود: متاســفانه مــردم امــکان نقــد مســتقیم 
کــردن خــود  از فــرد یــا افــراد خاصــی را ندارنــد و بــرای خالــی 
بــه صفحــات مجــازی ایــن افــراد ســرمی زنند و بــا دیــدن 
کــه بــه مذاقشــان خــوش  کوچک تریــن مطلــب یــا عکســی 
نمی آیــد، اقــدام بــه انتقــادات تنــد در قالــب فحــش و ناســزا 
در جامعــه ای  معنــوی  ارزش هــای  کــه  زمانــی  می کننــد. 
همدیگــر  بــه  توهیــن  بــه  اقــدام  افــراد  مــی رود،  بیــن  از 
و  می کننــد   ... و  ورزشــکاران  هنرمنــدان،  همچنیــن  و 
ــود فرهنــگ نقدپذیــری در جامعــه  ــل نب ــه دلی متاســفانه ب
شــاهد تشــدید چنیــن حرکت هــای انتقــادی هســتیم؛ در 
گــر افــراد جامعــه و به ویــژه افــراد معــروف و  کــه ا کــه  حالــی 
مشــهور انتقادپذیــر باشــند و رابطــه دوســویه بــا مخاطبــان 
ح شــده  خــود داشــته و بــه دنبــال رفــع نقــاط ضعــف مطر
باشــند، حتــم بدانیــد میــزان فحاشــی ها بــه طــرز آشــکاری 
داد:  توضیــح  دانشــگاه  اســتاد  ایــن  می یابــد.  کاهــش 
گــذار از شــرایط ســنتی بــه دوران مــدرن  کشــورمان در حــال 
از  بســیاری  دلیــل  همیــن  بــه  و  اســت  شــدن  صنعتــی  و 
کارکــرد  کمرنــگ شــده و  اعتقــادات و باورهــا در بیــن مــردم 

خــود را از دســت داده انــد. 
انتشــار مســایل شــخصی  کشــورها،  افــزود: در ســایر  وی 
بــا  و  محســوب  جــرم  آن هــا  بــه  توهیــن  و  شــهروندان 
متخلفــان برخوردهــای قانونــی ســختگیرانه می شــود؛ امــا 
کشــورمان شــاهد ضعــف قوانیــن و همچنیــن  متاســفانه در 
کامــل قانون هــای موجــود هســتیم و بــه  اجرایــی نشــدن 
دلیــل نبــود برخوردهــای ســختگیرانه، شــاهد تکــرار ایــن 
پلیــس  البتــه  هســتیم؛  مجــازی  فضــای  در  جرایــم  ع  نــو
فتــا اقدامــات خوبــی در ایــن زمینــه انجــام داده اســت و 
انتظامــی  و  قانونــی  مراجــع  باشــد.  ادامــه دار  امیدواریــم 
و  افــراد  خصوصــی  مســایل  انتشــاردهندگان  بــا  بایــد 

کننــد.  بــه شــدت برخــورد  بــه آن هــا  توهین کننــدگان 
کــرد: تنهــا بــا برخوردهــای قانونــی و مســدود  وی بیــان 
توهیــن  مانــع  نمی تــوان  دسترســی  محدودیــت  و  کــردن 
افتــرا، ناســزا، نقــض حریــم خصوصــی افــراد شــد؛ بلکــه در 
درجــه نخســت بایــد فرهنــگ درســت اســتفاده از ایــن فضــا 
کــرد و پــس از  را در خانــواده و زیــر نظــر والدیــن اجرایــی 
کــه توهیــن و... عملــی  کاربــران آموخــت  آن در جامعــه بــه 

مجرمانــه اســت و اقــدام بــه آن تبعــات ســنگینی دارد.

یادداشت

خط قرمز هالل احمر 
ح سالمت یار در طر

هــالل  داوطلبــان  ســازمان  رییــس  رافــع،  فرحنــاز 
جمعیــت  »ســالمت یار«  برنامــه  تشــریح  در  احمــر 
ســالمت یاران  فعالیــت  چگونگــی  و  احمــر  هــالل 
ح ســالمت یار و عملیاتــی شــدن  می گویــد: اجــرای طــر
داوطلبــان  ســازمان   95 ســال  اولویت هــای  از  آن 
ــی  ــه مبان ک ــوری  ــه ط ــت؛ ب ــر اس ــالل احم ــت ه جمعی
و  پی ریــزی  گذشــته  ســال  در  برنامــه  ایــن  نظــری 
بیــان  بــا  آزمایشــی آن مشــخص شــد. وی  اجــرای 
از  احمــر  هــالل  جمعیــت  ســالمت یار  برنامــه  اینکــه 
خــود  فعالیــت  کشــور  اســتان   10 در  اردیبهشــت ماه 
برنامــه  ایــن  ادامــه می دهــد:  کــرد،  آغــاز خواهــد  را 
کنــون بــه صــورت آزمایشــی در ســه اســتان شــروع  ا
گســترش  اســتان  بــه 10  اردیبهشــت ماه  و در  شــده 
ــام  ــازمان نظ ــی س ــاره نگران ــع درب ــت. راف ــد یاف خواه
ح اجــرای ســالمت یار و دخالــت  پرســتاری دربــاره طــر
می گویــد:  نیــز  بیمارســتان ها  در  پرســتاران  کار  در 
کــه خــط قرمــز مــا در اجــرای ایــن برنامــه، ورود بــه 
کــه  می کنــم  کیــد  تا اســت.  درمــان  حــوزه  مباحــث 
ســالمت یاران تحــت هیــچ شــرایطی در حــوزه درمــان 
حضــور نخواهنــد یافــت و تنهــا بــه عنــوان همــراه و 

داشــت. خواهنــد  فعالیــت  بیمــار  کمک همــراه 

رفع مشکالت شغلی زنان
معــاون رییــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده گفــت: 
بــا وجــود تمهیــدات پیش بینــی شــده بــرای حمایــت از 
کار، متاســفانه بــه دلیــل  زنــان در فصــل ســوم قانــون 
اجــرای ناقــص قانــون، شــاهد امتنــاع از به کارگیــری 
شــهین دخت  هســتیم.  کارفرمایــان  توســط  زنــان 
وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  مــوالوردی 
اقتصــادی و معیشــتی جامعــه، اشــتغال زنــان بــه یــک 
ــر تبدیــل شــده اســت و یکــی  ضــرورت اجتنــاب ناپذی
ــرای بهبــود وضعیــت خانوارهــا  از راهکارهــای مهــم ب
زنــان  شــغلی  مشــکالت  رفــع  و  کار  شــرایط  تســهیل 
کنــون بخــش عمــده ای  اســت. وی ادامــه داد: هم ا
اقتصــاد  غیررســمی  بخش هــای  در  کارگــر  زنــان  از 
مزایــا  و  حقــوق  حداقــل  از  و  هســتند  کار  مشــغول 
بی بهره انــد؛ لــذا از محاســبه در بســیاری از آمارهــای 
رســمی بــاز می ماننــد. مــوالوردی افــزود: بــا وجــود آنکه 
زنــان از دوران جنــگ و ســازندگی تــا دوران تحریم هــا 
دوشــادوش و پابه پــای مــردان در تمــام عرصه هــای 
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی حضــور داشــتند، امــا 
کــه بایــد بــه  دغدغه هــا و چالش هــای زنــان آن طــور 

نمی آیــد.  چشــم 

     یادداشت اجتماعی

کل نیروهای  جانشــین اداره ســرمایه های انســانی ســتاد 
کارت پایــان خدمــت بــرای  مســلح از ماموریــت صــدور 
ــی  ــردار موس ــر داد. س ــواد خب ــربازان بی س ــموالن و س مش
ــه ســربازان بی ســواد  ح ســوادآموزی ب ــاره طــر ــی درب کمال
کارت پایــان خدمــت  کــرد: مطابــق قانــون، صــدور  اظهــار 
و  بــوده  ع  ممنــو بی ســواد  ســربازان  و  مشــموالن  بــرای 
چنیــن افــرادی حتمــا بایــد در طــول مــدت ســربازی ســواد 

کننــد. کارتشــان را دریافــت  آموختــه و ســپس 
تعدادمشموالنبیسواد

گذشــته، به ویــژه در  وی بــا بیــان اینکــه در ســال های 
دهــه 60، 70 و اوایــل دهــه 80 تعــداد افــراد بی ســوادی 
قابــل  می کردنــد  مراجعــه  ســربازی  خدمــت  بــرای  کــه 
گفــت: در آن روزهــا ســاالنه حــدود 25 تــا 30  توجــه بــود، 
نیروهــای مســلح می شــدند  وارد  هــزار ســرباز بی ســواد 
ســوادآموزی  بــه  ســربازان  الــزام  دلیــل  همیــن  بــه  و 
 90 دهــه  اوایــل  از  و  حــال حاضــر  در  امــا  شــد؛  ح  مطــر
ــن 1000  ــاالنه بی ــه و س ــش یافت کاه ــدت  ــه ش ــار ب ــن آم ای
اعــزام  ســربازی  خدمــت  بــه  بی ســواد  فــرد   1200  تــا 

می شوند.

کارتبرایسربازانبیسواد عدمصدور
کل نیروهای  جانشــین اداره ســرمایه های انســانی ســتاد 
مســلح ادامــه داد: امــا ایــن قانــون همچنــان اجــرا شــده 
افــراد  بــرای  وجــه  هیــچ  بــه  خدمــت  پایــان  کارت  و 
ح ســرباز  کمالــی دربــاره طــر بی ســواد صــادر نمی شــود. 
از  کــه  کــرد: ســرباز معلــم همان طــور  نیــز اظهــار  معلــم 
نامــش پیداســت، اســتفاده از ظرفیــت ســربازان در امــور 
ح نیــز  آموزشــی و بــرای آمــوزش و پــرورش اســت. ایــن طــر
ح جدیــدی نیســت و ســاالنه تعــدادی از مشــموالن  طــر
ســرباز  علمــی،  هیئــت  ســرباز  معلــم،  ســرباز  قالــب  در 
ــار و ... در اختیــار دســتگاه های  صنعــت، ســرباز تعاون ی
دولتــی قــرار می گیرنــد تــا از ظرفیــت و دانــش آنــان در 
بحــث تولیــد علــم، امــور بهداشــتی، محرومیت زدایــی و 

... اســتفاده شــود.
امریه

امریــه فعالیــت  قالــب  ایــن ســربازان در  گفتــه وی  بــه 
در  آموزشــی  دوران  کــردن  طــی  از  پــس  و  می کننــد 
کــه تعــداد  اختیــار دســتگاه های دولتــی قــرار می گیرنــد 
نیروهــای  کل  تاییــد ســتاد  بــا  و ظرفیــت آن، همــواره 

می شــود. تصویــب  مســلح 
جریمهریالی

کل نیروهای  جانشــین اداره ســرمایه های انســانی ســتاد 
ســربازی  ریالــی  جریمــه  ح  طــر اجــرای  دربــاره  مســلح 
کــه مــورد پرســش بســیاری از مخاطبــان  در ســال 95 

ریالــی  جریمــه  بحــث  گفــت:  داشــت،  قــرار  نیــز  ایســنا 
ســربازی پــس از ابــالغ قانــون بودجــه اجرایــی خواهــد 
شــد و جزییــات و نحــوه اجــرا، چگونگــی قســطی شــدن 
ــه  ــون بودج ــالغ قان ــس از اب ــز، پ ــت آن نی ــوه پرداخ و نح

مشــخص شــده و بــه اطــالع شــهروندان می رســد.
مشموالنغایب

ــف  ــن تکلی ــرای تعیی ــه ب ک ــت  ــموالن خواس ــی از مش کمال
کــه  کننــد و وارد غیبــت نشــوند؛ چــرا  ســربازی خــود اقــدام 
ــان از بســیاری  غیبــت از ســربازی امــکان بهره منــدی آن
از تســهیالت و شــرایط را از بیــن می بــرد؛ ضمــن اینکــه 
ممکــن اســت برخــی از مشــموالن بــه امیــد شــایعاتی بــه 

کــه بــه هیــچ وجــه واقعــی نیســت. ســربازی نرونــد 
پیگیریاخبارازرسانههایمعتبر

خواســت  آنــان  خانــواده  و  مشــموالن  از  پایــان  در  وی 
کــه اخبــار مربــوط بــه حــوزه ســربازی را تنهــا از طریــق 
رســانه های معتبــر و منابــع ســازمان وظیفــه عمومــی و 
کننــد و بــه دیگــر  کل نیروهــای مســلح پیگیــری  ســتاد 
گاه از ســوی افــراد ســودجو و  کــه ممکــن اســت  اخبــاری 

ح شــود، توجــه نکننــد. بــا نیت هــای خــاص مطــر

کمالی با تشریح آخرین وضعیت جریمه ریالی سربازی خبر داد:

کارت پایان خدمت برای بی سوادها ممنوع صدور 

یــک وکیــل دادگســتری بــا اشــاره بــه صــدور حکــم جلــب 
نمی توانــد  گفــت: چنیــن حکمــی  کــودک 5ســاله  بــرای 
وجاهــت شــرعی و قانونــی داشــته باشــد و بهتــر بــود قاضــی 

تحلیــل و اســتدالل و اســتنباط بیشــتری می کــرد. 
صــدور  بــه  اشــاره  بــا  احمدی نیــاز  حســین 
حکــم جلــب بــرای کــودک 5ســاله در لرســتان 
مجــازات  قانــون   146 مــاده  طبــق  گفــت: 
کیفــری  مســئولیت  نابالــغ  افــراد  اســالمی، 
ندارنــد و نیــز بــه موجــب مــاده 147 همیــن 
قانــون، ســن بلــوغ در دختــران و پســران بــه 
اســت؛  قمــری  تمــام  ســال  و 15  ترتیــب 9 

کــرده  صــادر  لرســتان  در  قاضــی  کــه  حکمــی   بنابرایــن 
بــه  توجــه  بــدون  و  کلــی  اصــل  ایــن  بــه  توجــه  بــدون 
کــه در ســال 1370 در ایــران  کــودک  کنوانســیون حقــوق 

اســت.  بــوده  شــد،  تصویــب 
کیفــری تلقــی می کنیــم  گرچــه مــا دیــه را امــر  وی افــزود: ا

تعــارض  ولــی  می شــود،  محســوب  کیفــری  مجازاتــی  و 
دارد.  اســالمی  مجــازات  قانــون   146 مــاده  بــا  شــدیدی 
کــرد: طبــق مــاده 92 از قانــون  احمدی نیــاز خاطرنشــان 
ــه  ــه مســتلزم پرداخــت دی ک مجــازات اســالمی در جرایمــی 
یــا هــر ضمانــت مالــی دیگــری اســت، دادگاه 
اطفــال و نوجوانــان مطابــق مقــررات مربــوط 
بــه پرداخــت دیــه و خســارت حکــم می کنــد. 
همچنیــن طبــق مــاده 462 همیــن قانــون 
بــر  شــبه عمدی  و  عمــدی  جنایــت  دیــه 
یــک  یعنــی  اســت؛  مرتکــب  خــود  عهــده 
زیــان  ورود  بــه  اقــدام  کــه  5ســاله  کــودک 
کــرده، بایــد خــودش ایــن  کودکــی دیگــر  غیرعمــدی بــه 
خســارت را پرداخــت کنــد؛ لــذا ایــن اســتدالل ناروایی اســت 
کلــی  و قابــل قبــول در ایــن قضیــه نیســت. مــا بایــد اصــل 
کــودک فاقــد  ــه ایــن  ک کنیــم  کیفــری را لحــاظ  مســئولیت 

کیفــری اســت. مســئولیت 

علــل ازدواج نکــردن زنــان مطلقــه 20 تا 45ســال تحت پوشــش 
کمیتــه امــداد در دانشــگاه آزاد اســالمی یــزد بــه شــیوه تحلیــل 
روایــت بررســی شــد. اشــرف عســکری باغمیانــی دانشــجوی 
کارشناســی ارشــد مشــاوره دانشــگاه آزاد اســالمی دربــاره  مقطــع 

کــه در قالــب پایان نامــه انجــام  ایــن تحقیــق 
ســال   1.5 از  بیــش  کــه  می گویــد  اســت،  داده 
زمــان بــرای بــه ســرانجام رســاندن پایان نامــه 
را  تحقیقاتــی  کار  ایــن  و  گذاشــته  وقــت  خــود 

انجــام داده اســت. 
ــل عــدم  ــاب موضــوع اجتماعــی عل ــا انتخ وی ب
تحــت  45ســال  تــا   20 مطلقــه  زنــان  ازدواج 

کمیتــه امــداد بــه شــیوه تحلیــل روایــت و بــا راهنمایــی  پوشــش 
»ســیدرضا جوادیــان« بــه مســئله مهــم ازدواج نکــردن ایــن قشــر 
ــا  از جامعــه پرداختــه اســت، اضافــه می کنــد: ایــن پایان نامــه ب
کــه از 25 نفــر از زنــان مطلقــه تحــت  بررســی ها و تحقیقاتــی 
کمیتــه امــداد انجــام شــده، مهم تریــن علــت ازدواج  پوشــش 
گذشــته  نگرانی هــای  و  ترس هــا  نشــدن  حــل  آنــان  نکــردن 

بــوده اســت. عســکری باغمیانــی اظهــار می کنــد: بــه عبارتــی 
 بــه دلیــل نگــرش و احساســات منفــی بــه تشــکیل زندگــی دوباره 
را رد می کننــد؛ هــر  ازدواج دوبــاره  ایــن قشــر غالبــا پیشــنهاد 
چنــد شــرایط مداخله گــری ماننــد مســایل مربــوط بــه فرزنــدان 
و عوامــل زمینــه ای چــون شــرایط خواســتگاران 
نیــز بــه نپذیرفتــن ازدواج دوبــاره دامــن می زنــد. 
غ التحصیــل دانشــگاه آزاد اســالمی یــزد  ایــن فار
کمیتــه امــداد حضــرت  کــه خــود نیــز از مــددکاران 
امــام خمینــی)ره( اســت، عامــل وجــود ترس هــا 
زن  و  طــالق  نکوهــش  را  منفــی  احساســات  و 
مطلقــه در جامعــه، یــاس و طردشــدگی و انــزوای 
زنــان مطلقــه در جامعــه، نپذیرفتــن خــود و اعتمادبه نفــس 
در  می کنــد:  خاطرنشــان  باغمیانــی  عســکری  می کنــد.  ذکــر 
کاربــردی ارایــه  بخــش پایانــی ایــن تحقیــق نیــز پیشــنهادهای 
کــه بــرای نمونــه می تــوان بــه برگــزاری دوره هــای  شــده اســت 
بازســازی پــس از طــالق بــرای زنــان مطلقــه، آمــوزش و مشــاوره 
کــرد. ــان مطلقــه اشــاره  ــا فرزنــدان زن خواســتگاران در ارتبــاط ب

7اجتماعی چهارشنبـــــه  8 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 140ترس، مهم ترین علت ازدواج نکردن... ســـــال دوم       ݡسݒ

در دانشگاه آزاد یزد بررسی شد

ترس، مهم ترین علت ازدواج نکردن زنان مطلقه
حسین احمدی نیاز:

کودک 5ساله، وجاهت شرعی ندارد صدور حکم جلب برای 

گهیمزایدهاموالمنقول)نوبتاول( آ
ونــده  اجــرای احــکام شــعبه 9 دادگاه حقوقــی اصفهــان در نظــر دارد در خصــوص پر
یســی آقــای علیرضــا تــوکل پنــاه  اجرایــی کالســه 940229 ج /9 لــه آقــای فرشــید در
یــال و همچنیــن مبلــغ  علــی بــه خواســته مطالبــه ی وجــه بــه مبلــغ 537/949/410 ر
یــخ  تار در  ای  مزایــده  جلســه  دولتــی  االجــرای  حــق  بابــت  یــال  ر  26/897/470:
وز چهارشــنبه ســاعت 9 صبــح در محــل اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه  95/2/29 ر
نهــم واقــع در )اصفهــان ، خیابــان نیکبخــت ،200 متــر پاییــن تــر از ســاختمان مرکــزی 
دادگســتری کل اســتان اصفهــان ، جنــب بیمــه پارســیان ، ســاختمان اجــرای احــکام 

حقوقــی – طبقــه ســوم – واحــد 5( برگــزار نمایــد.
یه کارشناس : اوصاف مورد مزایده بر اساس نظر

وش یــک دســتگاه اتومبیــل ســواری رنــو مــگان مــدل  مــورد مزایــده عبــارت اســت از فــر
1391 بــه شــماره انتظامــی 283 س 86 ایــران 13 ســفید رنــگ بــه شــماره موتــور و 
شاســی oea 1531287 – C .63825  موتــور تعویضــی قســمت جلــو رنــگ گردیــده 
یــال کــه مصــون  یــه کارشناســی 500/000/000 ر اســت. مــورد مزایــده بــا توجــه بــه نظر

یابــی گردیــده اســت.  ز از اعتــراض مانــده اســت ار
وز قبــل از جلســه مزایــده جهــت بازدیــد بــه خیابــان امام  یــد مــی تواننــد 5 ر طالبیــن خر
خمینــی ، نرســیده بــه شــاپور ، پارکینــگ هــادی مراجعــه و بازدیــد نماینــد . کســانی 
حــق شــرکت در جلســه مزایــده را دارنــد کــه 10 در صــد قیمــت پایــه کارشناســی 
ملــی  بانــک  نــزد   2171290210008 شــماره  بــه  دادگســتری  ســپرده  حســاب  بــه  را 
یــز و فیــش آن را بــه همــراه داشــته باشــند برنــده مزایــده فــرد  دادگســتری اصفهــان وار
یــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد. شــماره : 2810/ م الــف  تر یــا افــرادی مــی باشــند کــه باال

مدیــر اجــرای احــکام شــعبه 9 دادگاه حقوقــی اصفهــان

گهیابالغیه آ
 9409980353800090 ونــده:  پر شــماره   9510100353800323 ابالغنامــه:  شــماره 
یــخ تنظیــم:1395/01/30 مشــخصات ابــالغ  شــماره بایگانــی شــعبه : 941486 تار

شــونده حقیقــی :
نشــانی: مجهــول   -3 راد  پناهــی   : نــام خانوادگــی  : محمــد 2-  نــام   -1
حضــور:  محــل   11:00 ســاعت  دوشــنبه   1395/03/10 حضــور:  یــخ  تار المــکان 
– ســاختمان دادگســتری کل  – خ شــهید نیکبخــت  بــاال  – خ چهاربــاغ  اصفهــان 
اســتان اصفهــان – طبقــه 3 اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در خصــوص دعــوی 
ر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر شــر
شــعبه حاضــر شــوید. شــماره : 2789/ م الــف منشــی شــعبه 112 دادگاه کیفــری دو 

وزی بهــر محســن  ســابق(  جزایــی   112( اصفهــان  شــهر 

اجرائیه
ونده: 9009980350201198 شماره اجرائیه: 951042350200010 شماره پر

یــخ تنظیــم: 1395/02/1 مشــخصات محکــوم  شــماره بایگانــی شــعبه : 901216تار
لهــم ردیــف 1 نــام :اکبــر نــام خانوادگــی : زادمهــر نــام پــدر: علــی محمــد  نشــانی: 
اصفهــان خ فیــض صنــدوق قــرض الحســنه ابوفاضــل 2- نــام : رضــا نــام خانوادگــی 
الحســنه  قــرض  فیــض صنــدوق  : اصفهــان خ  مهــدی نشــانی  پــدر:  نــام  : مطیــه 
ابوفاضــل مشــخصات محکــوم علیهــم ردیــف 1- نــام: صدیقــه  نــام خانوادگــی : 
ســعادت ســعادت  آبــادی  نــام پــدر: محمــد علــی  نشــانی: اصفهــان خ هاتــف کــوی 
وشــگاه ســادت 2- نــام: علــی   هاتــف کــوی مشــیر مقابــل مدرســه شــهید حلبیــان فر
نــام خانوادگی:ســعادت ســعادت آبــادی  نــام پــدر: محمــد علــی  نشــانی : اصفهــان 
وشــگاه ســادت 3- نــام :  خ هاتــف کــوی مشــیر مقابــل مدرســه شــهید حلبیــان فر
ــام پــدر: محمــد علــی نشــانی :  ــادی ن ــام خانوادگــی : ســعادت ســعادت آب ــه ن وح ال ر

وشــگاه  اصفهــان خ هاتــف کــوی هاتــف کــوی مشــیر مقابــل مدرســه شــهید حلبیــان فر
ســادت 4- نــام : مجیــد نــام خانوادگــی : ســعادت ســعادت آبــادی نــام پــدر: محمــد 
علــی نشــانی : اصفهــان خ هاتــف کــوی هاتــف کــوی مشــیر مقابــل مدرســه شــهید 
وشــگاه ســادت 5- نــام : حمیــد نــام خانوادگــی: ســعادت ســعادت آبــادی  حلبیــان فر
نــام پــدر : محمــد علــی نشــانی : اصفهــان خ فیــض کــوی مشــیر مقابــل مدرســه شــهید 
وشــگاه ســعادت 6- نــام : عبــد الصمــد نــام خانوادگــی : بغالنــی نــام پــدر:  حلبیــان فر
ابــوک نشــانی : مجهــول المــکان 7- نــام : صغــری بیگــم نــام خانوادگــی : واعظــی 
پیکانــی نــام پــدر: عبــاس نشــانی : اصفهــان خ هاتــف کــوی هاتــف کــوی مشــیر مقابل 
وشــگاه ســادت 8- نــام : امیــد نــام خانوادگــی : ابراهیمــی  مدرســه شــهید حلبیــان فر
نــام پــدر: رجبعلــی نشــانی : مجهــول المــکان مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام 
ــه / محکــوم علیــه نــام : ســید عبدالرضــا نــام خانوادگــی : علــوی  قانونــی محکــوم ل
ــه  ــی کوچ ب یعتی غر ــان شــر ــان خیاب ــانی: اصفه ــر نش ــید ناص ــدر: س ــام پ ــازی ن حج
آفــاق شــماره 11 ســاختمان رامنیــن 3 طبقــه اول واحــد 3 نــوع رابطــه : وکیــل محکــوم 
لــه / محکــوم لهــم اکبــر زادمهــر / رضــا مطیــه  محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب 
شــماره  و   9409970369901140 شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای  خواســت  در 
ــه 1- حکــم  دادنامــه مربوطــه 9309970350201881  محکــوم علیــه محکــوم اســت ب
بــه تخلیــه مغــازه موصــوف )تحــت پــالک 15178/24 از بخــش 5 ثبــت اصفهــان( 
یــال بابــت  بابــت اصــل خواســته و همچنیــن بپرداخــت مبلــغ یکصــد و پنــج هــزار ر
ینــه دادرســی و شــصت در صــد حــق الوکالــه در مرحلــه بــدوی )غیــر مالــی ( در  هز
ــادره  ــت )رای ص ــدوق دول ــق صن ــرا در ح ــق االج ــر ح ــم عش ــه 2- نی ــوم ل ــق محک ح
در خصــوص علــی ســعادت ســعادت آبــادی و امیــد ابراهیمــی و عبدالصمــد بغالنــی 
وز  یــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده ر غیابــی اســت( محکــوم علیــه مکلــف اســت از تار
ــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی  مفــاد آن
ــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا  ــی معرفــی کن ــه بدهــد . 3- مال ــرای پرداخــت محکــوم ب ب
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد  محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــو
د را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال  وز کلیــه امــوال خــو بایــد ظــرف ســی ر
وح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر  منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــر
ــه همــراه  ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن عن
مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نزد اشــخاص 
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر 
ــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار  ن
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 
د) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی  محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــو
دداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار  1394(  .4- خــو
یــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون  از اجــرای حکــم ، حبــس تعز
اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
یــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات  تعز
ــه  ــی 1394(. 6- چنانچ ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده 21 قان د. ) م ــو ــی ش م
د آزادی محکــوم علیــه از زنــدان  وز ارائــه شــو صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی ر
دیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم  منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تو
د.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(  علیــه خواهــد بــو
شــماره: 2805/ م الــف  مدیــر دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی )حقوقــی ( شهرســتان 

اصفهــان – ســید مهــدی موســوی نــژاد 
گهیابالغیه آ

 9409980353800090 ونــده:  پر شــماره   9410100353807051  : ابالغنامــه  شــماره 

یــخ تنظیــم: 1394/12/12 مشــخصات ابــالغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
شــونده حقیقــی : 1- نــام : نگهــدار 2- نــام خانوادگــی : تاجــی رســتم آبــادی 3- 
یــخ حضــور : 1395/01/30 دوشــنبه ســاعت : 11:00  نشــانی : مجهــول المــکان تار
ســاختمان   – نیکبخــت  شــهید  خ   – بــاال  چهاربــاغ  خ   – اصفهــان  حضــور:  محــل 
اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در  – طبقــه 3  دادگســتری کل اســتان اصفهــان 
ر فــوق جهــت  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر خصــوص دعــوی شــر
ــعبه 112  ــی ش ــف منش ــماره : 2800/م ال ــوید. ش ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس

وزی دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )112 جزایــی ســابق( محســن بهــر

گهیابالغیه آ
 9409980353800090 ونــده:  پر شــماره   9410100353807047  : ابالغنامــه  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1394/12/12 مشــخصات ابــالغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
ینــب 2- نــام خانوادگــی : فالحــی 3- نشــانی : مجهــول  شــونده حقیقــی : 1- نــام : ز
حضــور:  محــل   11:00  : ســاعت  دوشــنبه   1395/01/30  : حضــور  یــخ  تار المــکان 
– ســاختمان دادگســتری کل  – خ شــهید نیکبخــت  بــاال  – خ چهاربــاغ  اصفهــان 
اســتان اصفهــان – طبقــه 3 اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در خصــوص دعــوی 
ر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر شــر
شــعبه حاضــر شــوید. شــماره : 2801/م الــف منشــی شــعبه 112 دادگاه کیفــری دو 

وزی شــهر اصفهــان )112 جزایــی ســابق( محســن بهــر

گهیابالغیه آ
 9409980353800090 ونــده:  پر شــماره   9410100353807056  : ابالغنامــه  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1394/12/12 مشــخصات ابــالغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
یــز  شــونده حقیقــی : 1- نــام : محســن 2- نــام خانوادگــی : براتــی 3- نــام پــدر : عز
یــخ حضــور : 1395/01/30 دوشــنبه ســاعت :  اهلل 4- نشــانی : مجهــول المــکان تار
11:00 محــل حضــور: اصفهــان – خ چهاربــاغ بــاال – خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان 
اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در  – طبقــه 3  دادگســتری کل اســتان اصفهــان 
ر فــوق جهــت  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر خصــوص دعــوی شــر
رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. شــماره : 2790/م الــف منشــی شــعبه 112 

وزی دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )112 جزایــی ســابق( محســن بهــر

گهیابالغیه آ
 9409980353800090 ونــده:  پر 9410100353807066شــماره   : ابالغنامــه  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1394/12/12 مشــخصات ابــالغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
ذر  2- نــام خانوادگــی :رفیعــی  3- نــام پــدر : هوشــنگ  شــونده حقیقــی : 1- نــام : ابــو
یــخ حضــور : 1395/01/10 دوشــنبه ســاعت : 11:00  4- نشــانی : مجهــول المــکان تار
ســاختمان   – نیکبخــت  شــهید  خ   – بــاال  چهاربــاغ  خ   – اصفهــان  حضــور:  محــل 
اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در  – طبقــه 3  دادگســتری کل اســتان اصفهــان 
ر فــوق جهــت  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر خصــوص دعــوی شــر
رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. شــماره : 2792/م الــف منشــی شــعبه 112 

وزی دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )112 جزایــی ســابق( محســن بهــر

اجرائیه
ونده: 9409980350600795 شماره اجرائیه: 9510420350600044 شماره پر

یــخ تنظیــم: 1395/01/31 مشــخصات محکــوم  شــماره بایگانــی شــعبه : 940895تار
لــه ردیــف 1 نــام :مجتبــی نــام خانوادگــی : هنــری فــرد نــام پــدر: مهــدی   نشــانی: 
وی مســجد حجــت مغــازه موبایــل متیــن ســابق بــا  وبــر اصفهــان – ربــاط اول – ر

محکــوم  مشــخصات   09131145400 همــراه  تلفــن  بــا  و   8194933911 کدپســتی 
علیــه ردیــف 1- نــام: علیرضــا   نــام خانوادگــی : جامعــی  نشــانی: مجهــول المــکان  
ــه / محکــوم علیــه نــام : الهــه   ــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم ل مشــخصات نماینــده ی
نــام خانوادگــی : صانعــی نــام پــدر: علــی  نشــانی: اصفهــان ســه راه ســیمین جنــب 
یــن ســاختمان آرش طبقــه چهــارم واحــد 402  نــوع رابطــه : وکیــل محکــوم لــه  پمــپ بنز
/ محکــوم لهــم مجتبــی  هنــری فــرد محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب در خواســت 
اجــرای حکــم بــه شــماره  دادنامــه 9409970350601904 مــورخ 94/11/07 شــعبه 
چهــار  مبلــغ  پرداخــت  بــه  اســت  محکــوم  علیــه  محکــوم  اصفهــان  حقوقــی  شــش 
یــال بعنــوان اصــل و نیــز پرداخــت خســارات دادرســی و  صــد و هشــتاد میلیــون ر
ــق الوکالــه  ــی و ح ــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و نیــز پرداخــت خســارات دادرس ح
یــخ مطالبــه و تقدیــم  وکیــل طبــق تعرفــه و نیــز پرداخــت خســارات تاخیــر تادیــه  از تار
تــا هنــگام پرداخــت محکــوم بــه در حــق محکــوم   )1394/8/18( – دادخواســت 
لــه و پرداخــت حــق االجــرا در حــق صنــدوق دولــت. رای صــادره غیابــی محکــوم 
وز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا  یــخ ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده ر علیــه مکلــف اســت از تار
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــر  ــه از آن میس ــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب ــی معرفــی کن ــه بدهــد . 3- مال ب
وز  د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی ر باشــد. چنانچــه خــو
د را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول  کلیــه امــوال خــو
ــزد بانکهــا و  ــه هــر عنــوان ن ــر میــزان وجــوه نقــدی کــه ب وح مشــتمل ب ــه طــور مشــر ، ب
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و 
کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه 
ــه  ــه در خواســت محکــوم ل ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــه مقــام قضائ دادخواســت اعســار ب
د) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(  .4-  بــاز داشــت مــی شــو
دداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای  خــو
یــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام  حکــم ، حبــس تعز
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه 
یــری درجــه  باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعز
د. )  ــو ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ش
مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال 
د آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت  وز ارائــه شــو پــس از مهلــت ســی ر
د.)  ــو ــه خواهــد ب ــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علی ــع وثیقــه ی دی ــا تو ــه ی محکــوم ل
تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( شــماره: 2820/ م 

ــر شــعبه ششــم دادگاه عمومــی )حقوقــی ( شهرســتان اصفهــان  ــر دفت ــف  مدی ال

گهیابالغیه آ
 9409980353800090 ونــده:  پر 9510100353800309شــماره   : ابالغنامــه  شــماره 
یــخ تنظیــم: 1394/01/30 مشــخصات ابــالغ  شــماره بایگانــی شــعبه :941486 تار
ــتمی  3-  ــور رس ــد پ ــی : محم ــام خانوادگ ــوش   2- ن ی ــام : دار ــی : 1- ن ــونده حقیق ش
یــخ حضــور : 1395/03/10 دوشــنبه ســاعت : 11:00  نشــانی : مجهــول المــکان تار
ســاختمان   – نیکبخــت  شــهید  خ   – بــاال  چهاربــاغ  خ   – اصفهــان  حضــور:  محــل 
اتــاق شــماره 310 علــت حضــور در  – طبقــه 3  دادگســتری کل اســتان اصفهــان 
ر فــوق جهــت  یف طهماســبی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــر خصــوص دعــوی شــر
رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. شــماره : 2797/م الــف منشــی شــعبه 112 

وزی دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )112 جزایــی ســابق( محســن بهــر



راه هایی برای ایجاد 
كودک شما  اعتمادبه نفس در 

كــودک ممكــن اســت دشــوار  ایجــاد اعتمادبه نفــس در 
بــه نظــر برســد، امــا احســاس ارزش فــردی پایه هــای آینــده  
تــازه  بایــد چیزهــای  كــه  زمانــی  پــی می ریــزد؛  را   فرزندتــان 

را به تنهایی تجربه كند. 
از  یكــی  و  كالیفرنیــا  در  خانــواده  درمانگــر  نلســون،  جیــن 
می گویــد:  مثبــت  انضبــاط  كتاب هــای  ســری  نویســندگان 
»اعتمادبه نفــس نتیجــه  احســاس تعلــق اســت؛ بــاور بــه ایــن 
كــه می توانیــم و دانســتن اینكــه همكاری هایمــان را ارزش 

می داننــد.« قــدر  و  می نهنــد 
كــه هــر پــدر یــا مــادری می دانــد  نلســون می گویــد: »همان طــور 
گاهــی احســاس خوبــی  گذراســت؛  اعتمادبه نفــس تجربــه ای 
كــه واقعــا  گاهــی نداریــم. چیــزی  دربــاره خودمــان داریــم و 
كودكانمــان یــاد بدهیــم، مهارت هــای زندگــی  می خواهیــم بــه 

مثــل انعطاف پذیــری اســت.« 
كــه  هــدف شــما در مقــام والــد اطمینــان خاطــر از ایــن اســت 
ــن  ــود و همی ــود را در درون خ ــه خ ــرام ب ــرور و احت ــان غ فرزندت
طــور ایمــان بــه توانایــی  خــود در مقابلــه بــا چالش هــای زندگــی 

را رشــد داده اســت. 
تقویــت  در  شــما  بــه  كــه  ســاده  اســتراتژی  ده  اینجــا  در 
می شــود: آورده  می كنــد،  كمــك  كودكتــان  اعتمادبه نفــس 

  بی قید و شرط عشق بورزید
نوعــی  كــه  می شــود  شــكوفا  وقتــی  كــودک  اعتمادبه نفــس 
می گویــد  كــه  عشــقی  ببینــد؛  را  شــرط  و  بی قیــد  عالقــه 
انجــام بدهــی«؛  باشــی و هــر چــه  كــه  »دوســتت دارم، هــر 
كودكتــان را صرف نظــر از توانایی هایــش، مشــكالتش  وقتــی 
بیشــترین  او  بــه  می پذیریــد،  قدرتــش  یــا  اخالقــش 
غــرق خــود  عشــق  در  را  او  بنابرایــن،  می كنیــد؛  را   كمــک 
كنیــد، ببوســید و بــه پشــتش  كنیــد. او را تــا می توانیــد بغــل   
كــه چقــدر دوســتش  بزنیــد و فرامــوش نكنیــد بــه او بگوییــد 
داریــد. وقتــی مجبوریــد دربــاره موضوعــی بــه او تذكــر بدهیــد  
بــه او بفهمانیــد تذكــر شــما دربــاره رفتارش اســت و نــه خودش؛ 
مثــال، بــه جــای اینكــه بگوییــد »خیلــی پســر شــری هســتی؛ چرا 
درســت نمی شــی؟ بــه او بگوییــد، »لطفــا تــو خونــه فوتبــال 

بــازی نكــن. فوتبــال بــازی بیــرون از خونــه اســت.«
كنــار  كــودک خــود  كامــل بــه  كنیــد وقتــی را بــرای توجــه  توجــه 
كــودک  بگذاریــد. ایــن بســیار بــه احســاس اعتمادبه نفــس 
كــه  ــه او ایــن پیغــام را می دهــد  كمــک می كنــد؛ چــون ب شــما 

ــت. ــمند اس ــم و ارزش ــد او مه ــر می كنی ــما فك ش
كــه  لحظــه   فقــط چنــد  باشــد؛  زیــادی  وقــت  نبایــد   حتمــا 
ــه  ــد، دســت از سركشــی ب ــا شــما حــرف بزن وقتــی می خواهــد ب
صنــدوق پســت می كشــید یــا تلویزیــون را خامــوش می كنیــد تــا 
جــواب ســوالش را بدهیــد. بــا او ارتبــاط چشــمی برقــرار كنیــد تــا 
گــوش  كــه می گویــد،  كــه واقعــا داریــد بــه چیــزی  معلــوم باشــد 

می دهیــد.
گرفتــن نیازهایــش  كــم اســت، بــدون نادیــده  گــر وقتتــان   ا
ایــن نكتــه را بــه او بگوییــد. بگوییــد »خــب همــه اتفاق هــای 
كــه تمــوم شــد بایــد  كــن، بعــد  تمریــن فوتبــال را بــرام تعریــف 

كنــم.« ــرم شــام درســت  ب
  محدودیت ها را یادش بدهید

گــر  چنــد قانــون منطقــی بــرای كــودک خــود وضــع كنیــد. مثــال  ا
ــد  ــان بای ــواری در خیاب ــع دوچرخه س ــه موق ك ــد  ــه او می گویی ب
ــه  كالهــش بــه خان كاله ســرش بگــذارد، اجــازه ندهیــد بــدون 
كــه بعضــی قوانیــن خانوادگــی  گــر بدانــد  ا بــرود.  دوســتش 
بیشــتری  امنیــت  احســاس  شــده اند،  ســنگ  روی  نقــِش 
می كنــد و بــه زودی مطابــق انتظــارات شــما زندگــی خواهــد 
كــرد. فقــط بكوشــید واضــح و بــا ثبــات باشــید و نشــان دهیــد 
كار درســت را  كــه  كــه بــه او اعتمــاد داریــد و از او انتظــار داریــد 

ــد. ــام ده انج
كنید كردن های سالم استقبال    از ریسک 

كشــف چیــزی تــازه، مثــل خــوردن غذایــی  كودكتــان را بــه 
ــویق  ــواری تش ــا اسكیت س ــازه، ی ــتان ت ــن دوس ــاوت، یافت متف
كنیــد. بــا اینكــه همیشــه احتمــال شكســت وجــود دارد، امــا 

كــردن موفقیــت هــم بــه دســت نمــی آیــد.  بــدون ریســک 
را  كم خطــر  تجربه هــای  اجــازه   خــود  كــودک  بــه  پــس 
ــت  ــود مقاوم ــت خ ــای او در دخال ــل تقاضاه ــد و در مقاب بدهی
خوانــدن  از  اینكــه  محــض  بــه  نكنیــد  ســعی  مثــال  كنیــد. 
»نجــات«  را  او  كــرد،  یــاس  احســاس  دشــوار   كلمــه ای 

دهید. 
گفتــن اینكــه »خــودم می كنــم« او را  كار او و  پریــدن وســط 

كــم می كنــد.  را  او  بــار مــی آورد و اعتمادبه نفــسِ   وابســته 
ــا برقــراری تعــادل در نیــاز بــه حمایــت از او و نیــاز او بــه  شــما ب
 تجربه كردن كارهای تازه، اعتمادبه نفسش را شكل خواهید

 داد.

دانش و فناوری

كشتی گیر مشت آهنی 
در لیست اعدام

بــا  مســتی  اوج  در  كــه  كشــتی گیر  پســر  قصــاص  حكــم 
كشــته بــود  ضربه هــای ســنگین مشــت، پســر خالــه اش را 
كشــور مهــر  كــش و قــوس فــراوان در دیــوان عالــی  پــس از 
كیمیــای وطــن، محمــد 32ســاله  گــزارش  تاییــد خــورد. بــه 
پســرخاله اش  همــراه  كــه  هنگامــی   93 خــرداد   22 عصــر 
مشــروب  ورامیــن  در  نیمــه كاره  خانــه  یــک  در  مصطفــی 
خــورده و مســت بــود، بــا او درگیــری شــد و او را بــا ضربه هــای 
ســنگین مشــت كشــت. ایــن مرد كــه خودش هــم در درگیری 
مســتانه چاقــو خــورده بــود، بــه بیمارســتان رفــت و پــس از 
درمــان تســلیم پلیــس شــد. محمــد در شــعبه دوم دادگاه 
كمــه ایســتاد. وی  كیفــری یــک اســتان تهــران پــای میــز محا
گفــت: مــن و مصطفــی ماننــد  در تشــریح جزییــات ماجــرا 
از بچگــی  بــود و مــن  بــرادر بودیــم. رابطه مــان خــوب  دو 
در خانــه آن هــا بــزرگ شــده بــودم. مــن و مصطفــی بــه یــک 
كــه بــا هــم مشــروب خوردیــم.  خانــه نیمــه كاره رفتــه بودیــم 
كــردن  كــه مشــغول روشــن  قلیــان بكشــیم  می خواســتیم 
گذاشــته بــودم و مــی  زغــال شــدم. زغال هــا را در آتش گــردان 
كــه یكــی از زغال هــا روی پــای مصطفــی افتــاد و او  چرخانــدم 
ــی  ــال طبیع ــه ح ك ــی  ــه داد: مصطف ــد. وی ادام ــی ش عصبان
كــرد و بــا مشــت و لگــد بــه  نداشــت، بــه ســمت مــن حملــه 
كــه بینــی  و یكــی از دندان هایــم شكســت.  كوبیــد  صورتــم 
كــه  او بــا چاقــو هــم یــک ضربــه بــه صورتــم زد. مــن هــم 
زمیــن  را روی  او  بــودم،  از دســت داده  را  اعصابــم  كنتــرل 
كوبیــدم. هــل دادم و تــا می توانســتم بــا مشــت بــه صورتــش 
كــردم. وی در  وقتــی مصطفــی بیهــوش شــد، ترســیدم و فــرار 
گفــت: مــن از چنــد  كــه ســرش را پاییــن انداختــه بــود،  حالــی 
كشــتی می گرفتــم و از نوجوانــی در تراشــكاری  ســال پیــش 
كار می كــردم، بــه همیــن خاطــر دســت هایم ســنگین بــود؛ 
امــا هیــچ وقــت فكــر نمی كــردم ضربه هــا ی مشــتم باعــث 
از مــرگ پســرخاله ام  مــرگ پســر خالــه ام شــود. مــن واقعــا 
پشــیمانم و تقاضــای بخشــش دارم. در پایــان ایــن جلســه 
هیئــت قضایــی وارد شــور شــد و محمــد را بــه قصــاص  و 80 
كــرد. بــا اعتــراض  ضربــه شــالق بــه جــرم شــرب خمــر محكــوم 
وكیل مدافــع متهــم بــه حكــم صــادره و ادعــای بی ارادگــی 
ناشــی از مســتی محمــد هنــگام جنایــت، وی بــار دیگــر بــه 
پزشــكی قانونــی معرفــی شــد؛ امــا بــا رد ایــن ادعــا از ســوی 
عالــی  دیــوان  هفتــم  شــعبه  در  پرونــده  قانونــی،  پزشــكی 
كشــور تحــت رســیدگی موشــكافه قــرار گرفت و قضــات دیوان 
كردنــد. بــه ایــن ترتیــب پســر  كشــور ایــن حكــم را تاییــد  عالــی 

گرفــت.  كشــتی گیر در لیســت اعــدام قــرار 

تعرض پسر شیطان صفت
 به دختر 19ساله

جوانــی پــس از آشــنایی بــا دختــر جــوان در تلگــرام در اولیــن 
قــرار دیــدار او را ربــود و در خلوتــگاه شــیطانی بــه او تجــاوز 
كــه تحــت  كیمیــای وطــن، ایــن جــوان  گــزارش  كــرد. بــه 
تعقیــب اســت بــا هوشــیاری یكــی از همســایه های دختــر 
كــه شــماره خــودروی وی را برداشــته بــود، شناســایی  جــوان 
بــود. مــردی  پلیــس، نزدیــک ظهــر  گــزارش  بــر  بنــا  شــد. 
جــوان بــرای خریــد از خانــه اش در یكــی از محله هــای غــرب 
كوچــه، دختــر همســایه را دیــد  مشــهد بیــرون آمــد. او در 
كــرد. ایــن مــرد در  گفت وگــو مــی  كــه بــا پســری ناشــناس 
كــه ایــن پســرغریبه بــا توســل  گهــان دیــد  كمــال نابــاوری نا
كــرد.  بــه زور و تهدیــد، دختــر را ســوار خــودروی ســواری اش 
حــركات راننــده بــا ســرعت زیــاد شــک و تردیــد مــرد جــوان را 
برانگیخــت. او بــا نگرانــی بــه خانه همســایه رفــت و موضوع 
را بــه خانــواده دختــر اطــالع داد. پــدر دختــر و دو پســرش 
گرفتنــد و بــا  بالفاصلــه بــا فوریت هــای پلیســی 110 تمــاس 
توجــه بــه مفقــود شــدن دختــر 19ســاله، تحقیقــات پلیســی 
آغــاز شــد. مامــوران انتظامــی تحقیقــات پرونــده را در حالــی 
آغــاز كردنــد كــه یكــی دیگــر از همســایگان نیــز شــاهد صحنــه 
او  بــود.  بــه خــودروی ســواری  ســوار شــدن دختــر جــوان 
مشــخصات دقیــق از ایــن خــودرو را در اختیــار پلیــس قــرار 
كالنتــری 43 مشــهد بــا انجــام  گاهــی  داد. تیم هــای دایــره آ
گســترده و در اختیــار داشــتن ســرنخ های موجــود  تحقیقــات 
متهــم پرونــده را شناســایی و تحــت تعقیــب قــرار دادنــد. 
پلیــس بالفاصلــه محــل زندگــی دختــر ربــا را بــا هماهنگــی 
مقــام قضایــی مــورد بازرســی قــرار داد. متهــم اصلــی پرونــده 
گریختــه بــود؛ امــا همدســت او  قبــل از رســیدن مامــوران 
كــه راننــده خــودرو بــود، دســتگیر شــد. ســرهنگ محمــد 
گفــت: جســت وجوهای  بوســتانی، رییــس پلیــس مشــهد 
كــه احتمــال  پلیســی بــرای دســتگیری متهــم اصلــی پرونــده 
مــی رود در فضــای مجــازی بــا دختــران جــوان بــاب آشــنایی 
كــرده اســت و مرتكــب دیگــر جرایــم مشــابه نیــز شــده  بــاز 
ــگاه  ــر جــوان پــس از اینكــه از خلوت باشــد، ادامــه دارد. دخت
گفــت: بــا ماشــین  شــیطانی نجــات یافتــه بــود، بــه مامــوران 
دوســتش آمــده بــود و می گفــت ماشــین را كرایــه كرده اســت. 
كــه از مــن خواســت ســوار ماشــین  گفت وگــو بودیــم  در حــال 
ــا توســل بــه زور و تهدیــد مــرا بــه داخــل خانــه ای  شــوم. او ب
بــرد و... .  در برابــرش مقاومــت می كــردم.  هــر چــه خواهــش 
گفتــم اصــال بــاورم  كــردم، فایــده ای نداشــت؛ بــه او  و تمنــا 
نمی شــود چنیــن نقشــه ای برایــم كشــیده باشــی. بــه صورتــم 

خیــره شــده بــود و انــگار اصــال حرف هایــم را نمی شــنید.
گفــت: حــدود  كــه اشــک می ریخــت،   ایــن دختــر در حالــی 
گوشــی تلفــن همــراه هوشــمند خریــدم. مــن بــه  6 مــاه قبــل 
ایــن  جذابیــت  درآمــدم.  اجتماعــی  شــبكه های  عضویــت 
ارتباط هــای مجــازی برایــم خیلــی زیــاد بــود. خانــوده ام از 
نداشــتند.  اطالعــی  آن  خطرهــای  و  مجــازی  شــبكه های 
گرفتــم چطــور وارد ایــن  مــن هــم از طریــق دوســتانم یــاد 
فضــای مجــازی شــوم. متاســفانه در همــان روزهــای اول 
ــا  ــاط م ــدم. ارتب ــنا ش ــر  آش ــن پس ــا ای ــازی ب ــروه مج گ ــک  در ی
بــا وعده هــای رویایــی ادامــه داشــت تــا اینكــه امــروز قــرار 
كــردم ایــن  گذاشــته بودیــم. هیــچ وقــت فكــر نمــی  مالقــات 
طــوری ســرافكنده و شرمســار بشــوم. مــن از اعتمــاد پــدر و 
كــردم و دچــار چنیــن مشــكلی شــدم.  مــادرم سوء اســتفاده 
ــه  ك ــادرم  ــدر و م ــمان پ ــه چش ــور ب ــم چط ــی دان ــم نم ــاال ه ح

كنــم. نــگاه  كشــیده اند،  زیــادی  برایــم زحمت هــای 
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بهــار همیشــه همــراه بــا غذاهــای ســالم بــوده ) البتــه هــر فصــل 
كــه تــا فرصــت  بــه دنبــال خــود غذاهــای ســالمی مــی آورد ( 
بــا  قــرار داد. می توانیــد  اســتفاده  مــورد  را  بایــد آن هــا  هســت 
خانه تكانــی  یــک  را  خــود  غذایــی  برنامــه  بهــاری  غذاهــای 
ــن  ــتی از بهتری ــود، لیس ــت ش ــان راح كارت ــه  ــرای اینك ــد. ب بكنی

كــدام را توضیــح  كرده ایــم و برایتــان هــر  غذاهــای بهــار را آمــاده 
گــر بــه دنبــال افزایــش انــرژی، تقویــت سیســتم  خواهیــم داد. ا
ایمنــی یــا ســالم ســاختن روده هســتید، ایــن 5 غــذا بــرای شــروع 

ــرد. ك ــد  ــان خواهن كمكت
   ترب

دكتــر بورخــس، فیزیولوژیســت ورزش می گویــد: می توانیــد از 
كنیــد.  تــرب بــه عنــوان میــان وعــده ای در وســط روز اســتفاده 
ــت   ــر اس ــیم و فیب ــن C، پتاس ــار از ویتامی ــد سرش ــبزی تن ــن س ای
كمــک می كننــد. راه هــای  كاهــش التهــاب  كــه بــه  مــواردی 
زیــادی بــرای خــوردن  تــرب وجــود دارد، امــا یكــی از بهتریــن 
ــار  كن كنیــد و در  كــه آن را در ســاالد اســتفاده  راه هــا، ایــن اســت 

ــد. ــذت ببری ــو از آن ل ــل و لیم ــک، فلف نم
كمتــر  ــری اســت؛ یــک فنجــان آن،  كم كال تربچــه فــوق العــاده 
كالــری دارد. خــواص ضــد التهابــی تــرب بــه از بیــن رفتــن  از 20 

ــد. ــک می كن كم ــی  گرفتگ ورم و 
  لیمو

بــرای اینكــه صبــح خــود را بــا یــک نوشــیدنی ســم زدا شــروع 
كنیــد، توصیــه می شــود یــک لیــوان آب را كــه در آن مقــداری آب 

كنیــد. لیمــوی تــازه ریختــه شــده باشــد، میــل 
بــرای  امــا  اســت؛   C ویتامیــن  و  پتاســیم  از  سرشــار  لیمــو، 
كــردن PH بــدن، تقویــت عملكــرد ایمنــی  گــوارش ، متعــادل 
كار بــه  نیــز  پوســت  نگهداشــتن  تمیــز  و  التهــاب،   كاهــش 

 می آید.
كســیدان ها  لیمــو سرشــار از بیوفالونوییدهــا، ویتامیــن C و آنتی ا
كــه بــا خســتگی مبــارزه می كننــد و بــرای بــدن در برابــر  اســت 
ســرماخوردگی، آنفوالنــزای فصلــی و همچنیــن بعضــی از انــواع 

ســرطان ماننــد ســپر هســتند.
كســیدان ها بــه صــورت طبیعــی انرژی تــان را   شــروع روز بــا آنتی ا

تقویــت و سیســتم ایمنــی را پشــتیبانی می كند.
  اسفناج

اســفناج، یــک ســوپرغذای فــوق العــاده بــا خاصیــت اســت؛ 
ــرده  ك ــوش  ــاید آن را فرام ــا ش كلم ه ــت  ــش محبوبی ــا افزای ــا ب ام

باشــید.
از  یكــی  كنیــد.  اســتفاده  اســموتی  در  اســفناج  از  می توانیــد 
دســتور  ایــن  می كننــد  توصیــه  متخصصــان  كــه  مــواردی 
لیمــو  یــک  ســبز،  ســیب  عــدد  دو  بــه  را  اســفناج   اســت: 
مــوز  عــدد  یــک  كوچــک،  هســته  بــدن  خرمــای  عــدد  دو 
ــا هــم مخلوطشــان ــم اضافــه و ســپس ب كل ــرگ   منجمــد و دو ب

كنید.
اســموتی كــه بــا اســفناج درســت شــود راهــی ســاده بــرای دریافت 
تقریبــا 5 وعــده میــوه و ســبزیجات در روز اســت. یــک فنجــان از 

ایــن اســموتی را بخوریــد تــا نصــف راه را رفتــه باشــید.

غذاهای مفید بهاری

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر:                        صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2
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رهبــر حــزب لیبــرال دموكــرات انگلیــس می گویــد: هــزاران كــودک پناهجــوی بی سرپرســت كــه در 
حــال حاضــر در اروپــا ســرگردان هســتند، در معــرض ســوء اســتفاده جنســی بــوده و انگلیــس بایــد 

شــماری را مــورد پذیــرش قانونــی قــرار دهــد تــا از آنــان مقابــل این گونــه آزارهــا حفاظــت كنــد.
كــودک بی سرپرســت در اروپــا هســتند  كنــون حــدود »30 هــزار«  تیــم فــارون بــا اشــاره بــه اینكــه ا
افــزود: دســت كم 10 هــزار نفــر از آنــان تاكنــون ناپدید شــده اند و برخــی از آنان نیز مورد سوء اســتفاده 

جنســی قــرار گرفته انــد.
كــودک بی سرپرســت گفــت: انگلیــس بایــد ســهم  وی بــا حمایــت از طــرح پذیــرش ســه هــزار 
عادالنــه خــود را بپذیــرد. وی افــزود: تــرزا مــی ]وزیــر كشــور[ و دیویــد كامــرون ]نخســت وزیــر[ ایــن 

كــودكان از قاچــاق آنــان جلوگیــری كننــد. كــه بــا كمــک بــه ایــن  فرصــت را دارنــد 
فــارون بــا رد ایــن احتمــال كــه ایــن اقــدام انگلیــس خانواده هــا را تشــویق می كنــد كــه كودكانشــان 
ــا بفرســتند، اظهــار داشــت: فقــط یــک چهــارم كل  را بــه صــورت بی سرپرســت بــه اتحادیــه اروپ
كــه از مناطــق جنــگ زده و نــا آرام گریخته  انــد، عــازم اروپــا هســتند و ایــن قــاره تنهــا  پناهجویانــی 

مقصــد آنــان نیســت.
كــودک پناهجــو  گــزارش داد 5 هــزار و 835  روزنامــه آلمانــی »فونكــه مدین گروپــه« 23 فروردیــن 
از كشــورهای آفریقایــی، خاورمیانــه و آســیای مركــزی در ســال گذشــته میــالدی در آلمــان ناپدیــد 
شــدند كــه از ایــن تعــداد، 555 نفــر زیــر ســن 14 ســال بوده انــد و ایــن احتمــال كــه بــه دام تبهــكاران 
كــودكان گمشــده و  و قاچاقچیــان انســان افتــاده باشــند، موجــب نگرانــی اســت. بیشــتر ایــن 

كــش و الجزایــر هســتند. بی سرپرســت از كشــورهای افغانســتان، ســوریه، اریتــره، مرا
در مــاه فوریــه، پلیــس اتحادیــه اروپــا )یوروپــل( اعــالم كرد كه دســت كم 10 هــزار كودک پناهجوی 

بی سرپرســت كه ظرف دو ســال گذشــته وارد اروپا شــده ، ناپدید شــده اند.
كــه پناهجویــان گمشــده زیــر ســن  برخــی از نماینــدگان پارلمــان اروپــا اواخــر مــاه گذشــته گفتنــد 

قانونــی، احتمــاال قربانــی شــبكه های قاچــاق انســان و اعضــای بــدن شــده اند.
بســیاری قدرت هــای اصلــی اروپــا را مســئول آوارگــی بی ســابقه پناهجویــان از موطــن خــود 
می دانند و معتقدند سیاســت های كشــورهای اروپایی به موج تروریســم و جنگ در كشــورهای 
متبــوع پناهجویــان منجــر شــده و آنــان را بــه فــرار از موطــن خــود واداشــته اســت. پرس تــی وی فارســی

گزارش داد: سیاستمدار انگلیسی 

كودكان پناهجو در اروپا آزار جنسی 

امام علی علیه السالم:

 الَعقِل؛
ُ

نیا َثَمَرة
ُ

فِس َعن َزخاِرِف الّد
َ

َردُع الّن

دورى از تجمالت دنیا، میوه عقل است.

)تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص241(

-«  حدیث روز   »-

جدول سودوکو - شماره 7پاسخ جدول شماره 6 جدول سودوکو
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.

حــال  در  وقتــی  پیــش  ســال ها 
ــی  ــی تربیت ــد روان شناس ــدن واح گذران
داشــتیم  جذابــی  مبحــث  بــودم، 
كــه »چــرا تنبیــه  تحــت ایــن عنــوان 
كارآمــدی در تربیــت نیســت؟« روش 

 در ایــن بحــث بــه صــورت مبســوط 
می شــد.  ح  مطــر تنبیــه  عــوارض 
گــر  ا پیــش  ســال  چنــد  همیــن  تــا 
تنبیــه  از  را  والــدی  می خواســتم 

متمركــز  تنبیــه  عــوارض  روی  بــر  حتمــا  بــازدارم،  فرزنــدش 
عــوارض  از  بی اطالعــی  می كــردم  فكــر  كــه  چــرا  می شــدم؛ 
كــه والدیــن را  كارآمــدی ایــن روش اســت  البتــه نا تنبیــه و 
كودكشــان ســوق  بــه ســوی تنبیــه و بــه ویــژه تنبیــه بدنــی 
كارگاه هــای فرزندپــروری شــركت  از وقتــی در  امــا  می دهــد؛ 
كــردم و پــای حرف هــای والدیــن دیگــر نشســتم و البتــه از 
وقتــی خــودم مــادر شــدم، فهمیــدم داســتان چیــز دیگــری 
ــدم  اســت. در طــول ایــن ســال ها مــن والدیــن بســیاری را دی
امــا  نیســت،  كارآمــد  روشــی  بدنــی  تنبیــه  می دانســتند  كــه 
كــه بعــد از هــر  كردنــد. والدینــی  بــاز هــم از آن اســتفاده مــی 
گنــاه  بــار اســتفاده از ایــن روش، تــا چنــد روز غــرق احســاس 
می شــدند، امــا دوبــاره در بعضــی موقعیت هــا ســراغ همــان 

رفتنــد.  مــی  كارآمــد  نا روش 
كــودک خــود از تنبیــه  ــا  واقعــا چــرا برخــی والدیــن در تعامــل ب

كننــد؟ بدنــی اســتفاده مــی 
گذشــته بــا فرزندتــان مــرور  رفتــار خــود را در طــی یــک مــاه 

توهیــن  او  بــه  مــدت  ایــن  در  آیــا  كنیــد. 
كــرده و فحــش داده ایــد؟ آیــا ســر او داد زده 
كرده ایــد؟ آیــا او را هــل داده  و او را تحقیــر 
گــر چنیــن رفتارهایــی  كتــک زده ایــد؟ ا یــا 
تــا  آیــا  كنیــد.  مكــث  كمــی  داشــته اید، 
كرده ایــد چــرا بــا  بــه حــال بــا خــود فكــر 
فرزندتــان  زدن  كتــک  می دانیــد  اینكــه 
ــر او عــوارض  ــا تحقی كار درســتی نیســت ی
زیــادی بــه دنبــال دارد، بــاز هــم در زمــان 
عصبانیــت چنیــن رفتارهایــی از شــما ســر می زنــد؟ نكنــد تنبیه 
ــن  ــرار ای ــث تك ــه باع ك ــد  ــن می كن ــد والدی ــره ای عای ــردن به ك

گذاشــتن آن را دشــوار می كنــد؟ كنــار  رفتــار شــده و 
كسب آرامش؟ تنبیه راهی برای 

گــر والدیــن بــر روی احساســات خــود دقیــق  در بیشــتر مــوارد ا
شــوند، می تواننــد متوجــه تجربــه احساســی غیرمنتظــره بعــد 
آغــاز  از  بــار تنبیــه فرزندشــان شــوند. در واقــع پیــش  از هــر 
كامــال متفــاوت بــا آن  گنــاه در والدیــن، احساســی  احســاس 
تجربــه مــی شــود؛ احســاس خالصــی بعــد از انتقــام. امــا دلیــل 
افــرادی  هســتند،  این گونــه  كــه  والدینــی  آیــا  چیســت؟  آن 
كــه از آزار فرزنــد خــود لــذت  ســنگدل و خشــونت طلب هســتند 
كنشــی طبیعــی اســت؟ واقعیــت ایــن  می برنــد یــا ایــن امــر وا
كــه دســت بــه تنبیــه فرزنــد خــود می زننــد  كــه والدینــی  اســت 
گاهــی آن هــا  لزومــا آدم هایــی ســنگدل و بدطینــت نیســتند. 
حتــی بســیار دلســوزتر از دیگــران هســتند. شــاید بــا خــود فكــر 

ــد؟ ــه می كنن ــان را تنبی ــه فرزندانش ــرای چ ــس ب ــد پ كنی

بهره اندک
روزگاری مــردم دمشــق بــه 
گرفتــار  طاعــون  بیمــاری 
هنــگام  ایــن  در  شــدند. 
الملــک(  عبــد  بــن  )ولیــد 
كــه از آن جــا  تصمیــم گرفــت 

شــود. ج  خــار
گفتنــد : مگــر ســخن  ــه او   ب

َلــن  ُقــل   : می فرمایــد  كــه  نشــنیده ای  را  بــزرگ  خــدای 
اذًا ال  الَقتــِل ، و  َاو  المــوت  ِمــن  َفَررُتــم  الِفــرار ِان  َینفعُكــم 
كنیــد  كشــته شــدن فــرار  َتمَتعــون ِاال قلیــاًل ؛ بگــو از مــرگ یــا 
ســودی بــه حــال شــما نخواهــد داشــت و در آن هنــگام جــز 

گرفــت. كمــی از زندگانــی نخواهیــد  بهــره 
كــم را می خواهــم، نــه  گفــت : مــن فقــط همــان بهــره   ولیــد 

چیــز دیگــری را!!

شــخص ثروتمنــدی خواســت بهلــول را در میــان جمعــی بــه 
گفــت: هیــچ شــباهتی بیــن مــن  مســخره بگیــرد. بــه بهلــول 

و تــو هســت؟
كه هست. گفت: البته  بهلول 

گفــت: چــه چیــز مــا بــه همدیگــر شــبیه اســت  مــرد ثروتمنــد 
بگــو؟ 

یكدیگــر  شــبیه  مــا  چیــز  دو  داد:  جــواب  بهلــول 
خالــی  دو  هــر  كــه  تــو  كلــه  و  مــن  جیــب  یكــی  اســت؛ 
پــر دو  هــر  كــه  مــن  كلــه  و  تــو  جیــب  دیگــری  و   اســت 

 است!

بــا  كنتــرل  قابــل  كــه  رباتــی  داریــد  گــر دوســت  ا
دســت باشــد در اختیــار داشــته باشــید، می توانیــد 
كنیــد. ســاده ترین مــدل ایــن  Ziro را خریــداری 
ربــات 149 دالر اســت و بــه شــما امــكان می دهــد 
را  آن  هوشــمند  دســتكش  یــک  پوشــیدن  بــا 

كنیــد. كنتــرل 
كافــی  بــرای بــه حركــت درآوردن ایــن ربــات تنهــا 
گــر  ا و  دهیــد  حركــت  را  انگشــت هایتان  اســت 
ظریــف  حــركات  انجــام  بــرای  آن  از  بخواهیــد 
كیــت  بایــد  كنیــد،  اســتفاده  پیچیده تــری  و 
كنیــد  خریــداری  هــم  را   Ziro ربــات  حرفــه ای 
ــات  ــا ایــن رب ــه 229 دالر قیمــت دارد. همــراه ب ك
یــک برنامــه هوشــمند تلفــن همــراه هــم عرضــه 
ــرای افــراد عــادی  ــا آن ب كاركــردن ب كــه  می شــود 
اســت  قــرار  اســت.  ممكــن  هــم  غیرحرفــه ای  و 
ربــات یــاد شــده در اوایــل زمســتان در دســترس 

عمــوم قــرار بگیــرد.
كــه همــراه بــا ایــن ربــات عرضــه   بــا ابــزار جانبــی 
ــک  ــد ی ــاده ای مانن ــوازم س ــوان ل مــی شــود، می ت
دســت  مــچ  حركــت  از  و  ســاخت  چرخــه  چهــار 
كــرد. در  اســتفاده  فرمــان حركــت  بــرای صــدور 
 32 و  مگاهرتــزی   80 پردازنــده  از  ربــات  ایــن 
بیتــی RISC اســتفاده شــده اســت. باتــری ایــن 
ربــات تــا 2.5 ســاعت بعــد از شــارژ قابــل اســتفاده 

اســت.

كارآمدی در تربیت نیست؟ چرا تنبیه، روش  اولین ربات دنیا ایستگاه خنده 
كنترل می شود كه با دست 
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