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رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارباکارگران:

آمریکا اخالل و 
خدعه می کند

مردمساالریدینی

له
قا

رم
س امروز نهم اردیبهشت و روز متعلق به شوراهای اسالمی 

مردم  به  است  مناسب  روز  این  در  روستاست؛  و  شهر 
از  آیه  یک  یافتند  توفیق  که  شود  گفته  تبریک  عزیز 

که  را  شورا  مهم  اصل  و  بپوشانند  عمل  جامه  را  الهی  آیات 
موفقیت  این  و  کنند  محقق  بینهم«  شورا  »وامرهم  فرمود 
که امور مردم به خود مردم سپرده شود.  امری مبارک است 
شوراهای  دوره های  همه  محترم  اعضای  به  باید  طرفی  از 
فعالیت  غیررسمی  که  آن  از  قبل  شوراهای  حتی  و  اسالمی 
اهداف  راستای  در  توانسته اند  که  گفت  تبریک  داشتند، 
مردم رضایتمندی  برای  و  اسالمی  جمهوری  مقدس   نظام 
کنند و  به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئوالن نظام، اقدام 
گام های موثری بردارند. در شماره های پیشین نکاتی از جمله 
خدمت به مردم با روحیه بسیجی، عمل به قانون و مطابق 
شاخص های  عنوان  به  مردم  با  همیشگی  ارتباط  و  وظیفه 
کوتاه، به نکات  شوراهای  اسالمی بیان شد. در این شماره 
دیگری اشاره می کنیم: تفاهم و همدلی و دوری از مناقشات 
قرار  توجه  مورد  باید  که  است  مواردی  از  جناحی  و  سیاسی 

گیرد؛ چنانچه رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: ...
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روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در نظــر دارد از طریــق مناقصــه خریــد 
ــد.  ــام ده ــالح انج ــندگان ذیص ــر از فروش ــدول زی ــق ج ــل را مطاب ذی

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار:

 تا ساعت ۱۵:30 روز شنبه  به تاریخ ۱۳۹۵/02/25 
کات مناقصه: گشایش پا

 از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۳۹۵/02/26

 محل دریافت اسناد مناقصه:

 www.ab faesfahan.ir پایگاه   اینترنتی 

 تلفن: 031-36680030
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

 

موضوع مناقصه

خرید 6 دستگاه تابلو برق تصفیه خانه آب بابا 
شیخعلی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شماره 
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عمرانی

مبلغ تضمین )ریال(

336/500/000

نوبت اول

   آمریکا روی کاغذ می گوید با ایران معامله کنید، اما عمال با ایران هراسی مانع بانک های خارجی می شود

     آمریکا »ایران هراسی« می کند تا با ایران معامله نشود

   آمریکایی ها از همه تروریست ها بدتر هستند

۳۳سال
بیخوابی
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افتخاراتفوالدمبارکه
بهبرکتخونشهداست

کاهشنرخسود مالیاتبرسپردههایا

کاهشنرخسود مالیاتبرسپردههایا

حدود80درصدسد»زایندهرود«خالیاست

آباصفهانزیرخطفقر

    جنس دارای مشابه داخلی، مطلقا نباید وارد شود

   تولید داخلی باید به عنوان امری مقدس شناخته شود

2 وزیر صنعت عنوان کرد: برنامه اشتغال صنایع                                                       چگونه در بحران ها به آرامش و نجات برسیم؟ 
8 با سریال »پادری «؛ جمشید مشایخی به  8 نجات زن 65 ساله از زاینده  رود  3 خاصیت درمانی سنجد  کوچک در سال ۹5 
5 امرهللا احمدجو: ایرانیان باید به  5 محمدرحیم اخوت: امکانات دیجیتالی نمی تواند جای کتاب را بگیرد  تلویزیون باز می گردد 
6 8 نفر در یک اتاق؛ وضعیت نابسامان  5 بررسی مهمترین بازیهای لیگ برتر: نبرد مرگ و زندگی در لیگ برتر  نصف جهان ببالند 
 6 6 قتل عام با پهباد  6 هویت خریدار باشگاه میالن فاش شد  6 روش پتر چک برای ترساندن مهاجمان تیم ملی فوتسال 

6 7 پنالتی ها تا چه اندازه به کمک بارسلونا آمده اند؟  8 ترویج سبک زندگی قرآنی  جدول کلمات متقاطع 

کیمیای وطن در یک نگاه



مردم سا الری دینی            
ادامه از صفحه یک: 

براى كســب توفیق در وظایف شــوراهاى اســامى، شــرط اول آن اســت 
كــه اعضــای شــوراهاى اســامى هــر شــهر یــا روســتا در عمــل بــا یكدیگــر 
ــا ایــن  ــى داشــته باشــند. بــدون ایــن شــرط مهــم، یقین تفاهــم و همدل
ــراى مــردم منشــأ خیــر و صــاح  نهــاد تازه تاســیس نخواهــد توانســت ب

گــردد. 1378/2/8
گروهــى بپرهیزنــد؛ زیــرا   شــوراها بایــد از ورود بــه مناقشــات حزبــی و 
كــه آن هــا را از پیمــودن مســیر  این گونــه حاشــیه ســم مهلكــى اســت 

بازمــى دارد.  كار و وظیفــه اصلى شــان  درســت و 
كــه بایــد بــرای  یكــى از وظایــف شــورا انتخــاب شــهردار یــا دهیــار اســت 
كاردانــى امانتــداری و... توجــه  ایــن انتخــاب بــه صاحیــت دینــى، 
كــه بتواننــد  ویــژه مبــذول داشــته شــود و راه عملكــرد درســت آن اســت 
گروه گرایــی، شــخصى را بــرای تصــدی امــور  بــه دور از سیاســى گری و 
خدمــت  بــرای  را  شــرایط  حداقل هــای  كــه  برگزیننــد  روســتا  و  شــهر 
كــه  درســت بــه مــردم و اجرایــی نمــودن تصمیمــات شــورا داشــته باشــد 
ــات و شــرایط در فرمایــش رهبــری معظــم چنیــن آمــده  ایــن خصوصی
كــه  اســت: در انتخــاب شــهرداران و دهیــاران، مهم تریــن خصوصیتــى 
كاردانــى و صاحیت هــاى دینــى و انقابــی اســت.  بایــد رعایــت شــود، 
شــوراهاى اســامى در ایــن انتخــاب مهــم، الزم اســت بــه امانتــدارى 
كمــال اهتمــام را بورزنــد .  و تدیــن و توانایــی اجرایــی ایــن برگزیــدگان 

1378/2/8
»رای ،  امانتــدار  بایــد  كشــور  سراســر  شــهرداران   و  شــهر  شــوراهای    
كــه  یكــى  از  اعتمــاد، محیــط زندگــى  و اخــاق  و فرهنــگ  مــردم « باشــند 
مصداق هــای  مهــم  امانتــداری  رای  مــردم ، انتخــاب  شــهرداران  »امیــن  
كدامــن ، متدیــن ، شــجاع ، ساده  زیســت   كفایــت،  پا قابــل  اعتمــاد، با

مردمــدار و مقیــد بــه  انضبــاط مالــى « اســت . 1381/12/19
 ویژگى هــای مهمــى اســت امانتــداری، ساده زیســت، شــجاع، مردمــدار 
و  غیرضــروری  هزینه هــای  آیــا  راســتى  مالــى؛  انضبــاط  بــه  مقیــد 
غیرمرتبــط بــا ماموریــت شــورا و شــهردار و دهیــار خــاف انضبــاط مالــى 
كــه بســیاری  گیــرد؛ چــرا  كاش توجــه بیشــتری صــورت  نیســت؟! ای 
ــا دهیــار مجــاز بــه ورود  از امــور، متولــى خــاص خــود را دارد و شــهردار ی
بــا  بخواهنــد  اینكــه  مگــر  نیســتند،  موضوعــات  و  عرصه هــا  آن  بــه 
پــول مــردم خــود را محبــوب قلب هــا و در آینــده از آن بهره بــرداری 
كــه ایــن خــاف امانتــداری و صاحیــت دینــى و اخاقــى و...   كننــد 
ــامى  ــهر اس ــات ش ــه مختص ــه ب ــت. توج ــداری اس ــاف قانونم ــز خ و نی
كــه متاســفانه در  از شاخص هاســت  در برنامه ریزی هــا، یكــى دیگــر 
كلــى ملمــوس  كمرنــگ مــورد توجــه بــوده و بــه  ســال های اخیــر بســیار 
بایــد  وگرنــه  اســت؛  مشــهود  و  ملمــوس  آن  خــاف  بلكــه  نیســت؛ 
گــر خدمــات شــهری  كــه ا ــود. پرواضــح اســت  ــر از ایــن مى ب شــرایط غی
امــروز  كار بســته مى شــد،  بــه  اســامى  راســتای شــهر  برنامه هــا در  و 
جامعــه  دچــار و شــاهد بســیاری از نگرانى هــا نبــود؛ شــوراهاى شــهرى 
كننــد  بایــد در فعالیت هــاى خــود بــه مختصــات »شــهر اســامى« توجــه 
كارگیرنــد و بــه  و خدمــات شــهرى را در جهــت تامیــن ایــن مقصــود بــه 
خصــوص بــه معمــارى و شهرســازى متناســب بــا حیــات طیبــه  اســامى 
كننــد. در شــهر اســامى، عدالــت در تقســیم  كامــل توجــه  بــه طــور 
خدمــات شــهرى، تامیــن آرامــش روحــى و امنیــت معنــوى، ظهــور و 
اعتــاى مظاهــر اســامى و انقابــی، عمــران و آبــادى و زیبایــی ، حفــظ 
گیــرد.  ــا هــم بایــد مــورد توجــه قــرار  طبیعــت و صفــای طبیعــى همــه ب
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كــه مبــارزه بــا  از شــاخص های تاثیرگــذار و قابــل انتظــار ایــن اســت 
توجــه  مــورد  اصــل  یــک  عنــوان  بــه  شــهرداری ها  در  تجمل گرایــی 
و  كنفرانس هــا  و  همایش هــا  برگــزاری  از  بایــد  را  ایــن  و  گیــرد  قــرار 
امــروز  راســتى  آیــا  و  گرفــت  نتیجــه  و...  كذایــی  ساخت وســازهای 
كمتــر شــده اســت؟ بــه  تجمل گرایــی وجــود نــدارد یــا نســبت بــه گذشــته 

كــه فرمودنــد: كنیــم  ســخن حضــرت آقــا توجــه 
رشــوه  بــا  شــود.  تكــرار  تجربه هــا  ایــن  نگذاریــد  آقایــان   شــما 
- هــر وقــت خبــر رســید - مقابلــه كنیــد؛ بــا تجمل پرســتى در هزینه هاى 
كنیــد. تجمل پرســتى، اصــا مطلــوب و مقبــول  شــهردارى، مقابلــه 
ج مقبــول نیســت.1379/4/27 نیســت. اســراف و زیــاده روى در مخــار
گــزاف  كارهایــی  نظیــر ســفرهای  بیهــوده، تجمل گرایــی  و حقوق هــای    

كــرد. 1381/12/19 خــاف عدالــت اســت و بایــد از آن هــا پرهیــز 
 آیــا رشــوه رخــت بربســته اســت؟ آیــا واســطه ها بریــده شــده اند؟ آیــا 
نیســت؟  اســراف  دیگــر  نــدارد؟  وجــود  دیگــر  پرهزینــه،  برنامه هــای 
آنچنانــى  حقوق هــای  نمى شــود؟  انجــام  بی نتیجــه  ســفر های 
كیســه   دیگــر پرداخــت نمــى شــود و بــرای بهره بــرداری از هــر پــروژه، 
گشــوده نمى شــود و ...؟! رانــت و فســاد مالــى چطــور؟  بیــت المــال 
و  شــورا ها  از  رهبــری  معظــم  مقــام  كــه  اســت  انتظاراتــى  این هــا 
كــه بایــد دیگــر دیــده  شــهرداری ها و دهیــاران  منتخــب شــوراها دارنــد 
نشــود؛ نــه رشــوه خواری و نــه فســاد مالــى و نــه تجمل گرایــی و نــه 

و... بیهــوده  ســفرهای  و  اســراف  و  آنچنانــى  هزینه هــای 
در  همــواره  شــهرداری ها  اســت:  مردمــى  ارتبــاط  راهــكارش 
ارتبــاط  امــا  دارنــد؛  قــرار  ســودجو  و  فرصت طلــب  افــراد  معــرض 
شــهرداری ها مدیــران  بــه  آنــان  آســان  دسترســى  و  مــردم   بــا 
موجــب مــى شــود زمینــه بســیاری از فرصت طلبى هــا از بیــن بــرود. 

1386/4/3
 نگذاریــد در هیــچ جــاى شــهردارى فســاد رخنــه كند. البته كار دشــوارى 
كــه انســان در آن بــا پــول، بــا مــردم، بــا  اســت. شــهردارى جایــی اســت 
از مقاصــد خــود  بــراى بعضــى  كــه حاضرنــد  كســانى  بــا  و  مراجعــان 
كننــد، مواجــه مــى شــود. این طــور جاهــا خیلــى بایــد مراقــب  ولخرجــى 

كــه تقــواى الهــى بــه درد مــى خــورد. 1382/9/17 بــود. اینجاســت 
مراجعــات  در  اســت:  مــردم  كار  تســریع  و  تســهیل  بعــدی   شــاخص 
مردمــى، بایــد تســهیل و تســــریع كار مــردم، تكریــم آنان و اعتمادســازی 
باشــد.  جــدی  توجــه  مــورد  مهــم  شــاخص  چهــار  عنــوان  بــه 

1384 /12 /13
كــه امــروز هــر یــک از اعضــای   این هــا شــاخص های مهمــى اســت 
كــه آیــا درســت بــه وظیفــه  شــوراها مــى تواننــد خــود را محــک بزننــد 
كرده انــد؟ تســهیل امــور بــرای مــردم، ســر عــت بخشــیدن بــه  عمــل 
ــردم  ــت و م ــاالری اس ــاه بیت مردم س ــه ش ك ــردم  ــم م ــور، تكری ــام ام انج

را اربــاب دیــدن نــه ...  
صحنــه  در  راســتای  در  مهــم  شــاخص های  از  كــه  ســازی  اعتمــاد 

فرماینــد:  مــى  دیگــر  ســخن  در  و  اســت  مــردم  نگهداشــتن 
و  مــردم  دوانیــدن  ســر  و  كــردن  معطــل  بی جــا،  ســختگیری های  
جملــه  از  مــردم  قبــال  در  غیراخاقــى   روش هــای   برخــى   از  اســتفاده 
كــه بایــد بــه مــوازات مبــارزه قاطــع و پیگیــر بــا فســاد  مشكاتى اســت 

1381/12/19 شــود.  حــل 
كــه وجــود دارد و  اســت  از درد هایــی  مــوارد  ایــن  مــى شــود   معلــوم 
بایــد درمــان شــود و بایــد پرســید در چــه حــد ایــن نگرانى هــا بــر طــرف 
ــد و  كنن ــه  ــد مراجع ــار بای ــد ب كار چن ــک  ــرای ی ــردم ب ــا م ــت؟ آی ــده اس ش
آیــا ســردوانیدن ها پایــان یافتــه ؟ یــا پایــان خواهــد یافــت و آیــا حتــى 
در  آنكــه  امیــد  اســت؟  شــده  آسان ســازی  و  روان  كارهــا  االمــكان 
باقى مانــده عمــر كاری ایــن دوره شــوراهای اســامى آنچــه مانــده، مورد 
كــه اصــل اســت، حاصــل شــود. گیــرد و رضایتمنــدی مــردم  توجــه قــرار 

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

 چگونه در بحران ها 
به آرامش و نجات برسیم؟ )1(      

  استاد و محقق دانشگاه
جواد قاسمی 

و  سیاســى  فرهنگــى،  بحران هــای  ســونامى 
بــه نمایــش  از خــود  را  اجتماعــى هــر روز چهــره ای 
مى كوبــد؛  هــم  در  را  جامعــه  اركان  و  مى گــذارد 
ــواده و جامعــه در  بهتریــن شــیوه دفــاع از خــود و خان
بــه دژ مســتحكم  پناهنــده شــدن  ایــن چالش هــا، 
الهــى بــاروی  و  ج  بــر از  بهره منــدی  و   ایمــان 

 است.  
فرزنــدان  خــود،  بخواهیــم  گــر  ا دیگــر  عبارتــى  بــه 
اجتماعــى  بحران هــای  در  را  دلبســتگانمان  و 
اباحه گــری  سیاســى،  فرهنگــى،  چالش هــای 
نجــات  ابالى گــری  ال  و  انحرافــى  جریان هــای 
بخشــیم وبــه آرامــش مطلوبــی برســیم، چــاره ای جــز 
كلمه توحید اســت كه   ورود در دژ مســتحكم خداوند 

 نداریم.
 امــام هشــتم علیــه الســام در حدیــث سلســلة الذهــب 
 اهَّلُل ِحْصِنــى  

َّ
 ِإَلــَه ِإال

َ
بــه نقــل از خداونــد فرمــود: »...ال

ــا  َفَلّمَ َقــاَل  َعَذاِبــی  ِمــْن  ِمــَن 
َ
أ ِحْصِنــى   َدَخــَل  َفَمــْن 

ــُروِطَها.«   ــْن ُش ــا ِم َن
َ
ــُروِطَها َو أ ــا ِبُش ــُة َناَداَن اِحَل ِت الّرَ ــّرَ  َم

كــه در حصــار   اهَّلل،ُ  حصــار منســت؛ پــس هــر 
َّ

 »ال ِإلــَه ِإال
مــن داخــل شــود از عــذاب مــن ایمــن باشــد« اســحاق 
گذشــت  كــه چــون حیــوان ســوارى آن حضــرت  گفــت 
كــه »بــا شــروط آن و مــن از جملــه شــروط  مــا را آواز داد 

آنم«.
ِبــی 

َ
أ ْبــِن  َعِلــّىِ  َیــُة 

َ
»َوال مى فرمایــد:  دیگــر  جــای  در 

ِمــْن  ِمــَن 
َ
أ ِحْصِنــى   َدَخــَل  َفَمــْن  ِحْصِنــى   َطاِلــٍب 

ج و بــاروى  َعَذاِبــی.« والیــت علــّى بــن ابــی طالــب بــر
كــس در آن داخــل شــود از  محكــم مــن اســت؛ هــر 

بــود. ایمــن خواهــد  عــذاب مــن 
كــه در اثــر  گناهانــى اســت  منظــور از عــذاب الهــى، 
فریــب انســان در آن غــرق مى شــود و بازدارنــده آن 
توحیــد، یگانه پرســتى و بــه دامــن اهــل بیــت پنــاه 
مى بخشــد. مصونیــت  را  انســان  كــه  اســت  بــردن 
الســام  علیــه  علــى  همچــون  شــخصیتى  والیــت 
آرامــش حفــظ  و  ایمنــى  و  نجــات  راه   بهتریــن 

 است.
گــر هــدف اصلــى شــیاطین تغییــر    بــه بیانــى دیگــر، ا
زدن  برهــم  بــرای  انســانى  ارزش هــای  و  باورهــا 
آرامــش انسان هاســت، بهتریــن راه دفــاع در مقابــل 
الهــى و  اســامى  فرهنــگ  تقویــت  و  ترویــج   آن، 

 است.
 ایــن جهــاد و مبــارزه نــرم، بایــد تــا جایــی ادامــه یابــد 
كــه تــوان مخالفــان دیــن و نظــام اســامى بــه حداقــل 
كــه نتواننــد آرامــش فــرد و جامعــه  گونــه ای  برســد؛ بــه 

را  بــر هــم بزننــد.
 افزایــش و تقویــت ایمــان و بــاور قلبــى نســبت بــه 
وجــود خــدا، پذیــرش سرپرســتى و هدایــت او، تــوكل 
بــر او و اخــاص در دیــن، مهم تریــن راهــكاری اســت 
كــه در فشــارها و بحران هــای ناشــى از جنــگ روانــى 
شــیاطین، مؤمنــان را مقــاوم مى ســازد و بــه آرامــش 

ــه: ك ــرا  ــاند؛ چ مى رس
داده  را  مؤمنــان  از  خــدا  دفــاع  وعــده  قــرآن،  اوال: 
 

َ
ِذیــَن َءاَمُنــوْا  ِإّنَ اهَّلَل ال

َ
اســت: »ِإّنَ اهَّلَل ُیَداِفــُع َعــِن اّل

َكُفوٍر«)حــج: 38(قطعــا خداونــد از  اٍن  كَل َخــّوَ ــّبُ  یُحِ
كــه ایمــان آورده انــد، دفــاع مى كنــد؛ زیــرا خــدا  كســانى 

هیــچ خیانتــكار ناسپاســى را دوســت نــدارد. 
دفــاع خــدا از مؤمنــان همــه نقشــه های شــیاطین را 

كنــد. خنثــى مــى 
ّنَ 

َ
 ثانیــا: او مــوال و سرپرســت آن هاســت. »َذاِلــَك ِبــأ

َمْولــَى    
َ

ال اْلَكاِفِریــَن  ّنَ 
َ
أ َو  َءاَمُنــوْا  ِذیــَن 

َ
اّل َمْولــَى  اهَّلَل 

ــد  ــه خداون ك ــت  ــراى آن اس ــن ب ــد:11( ای ْم«)محم لَهُ
ــد؛  ــان آوردن ــه ایم ك ــت  ــانى اس كس ــت  ــوال و سرپرس م

كافــران موالیــی ندارنــد!  اّمــا 
گمراهــى و ظلمــت نجــات مى دهــد:   ثالثــا: آن هــا را از 
ُلمــاِت 

ُ
الّظ ِمــَن  ُیْخِرُجُهــْم  آَمُنــوا  ذیــَن 

َ
اّل َوِلــّىُ  »اهَّلُل 

اُغــوُت   الّطَ ْوِلیاُؤُهــُم 
َ
أ َكَفــُروا  ذیــَن 

َ
اّل َو  ــوِر  الّنُ ِإَلــى 

ولِئــَك 
ُ
أ ُلمــاِت 

ُ
الّظ ِإَلــى  ــوِر  الّنُ ِمــَن  ُیْخِرُجوَنُهــْم 

  )257 )بقــره:  خاِلــُدوَن  فیهــا  ُهــْم  ــاِر  الّنَ ْصحــاُب 
َ
أ

كــه ایمــان  كســانى اســت  خداونــد، ولــى و سرپرســت 
 آورده انــد؛ آن هــا را از ظلمت هــا، بــه ســوى نــور بیــرون

 مى برد. 
آن هــا  اولیــاى  شــدند،  كافــر  كــه  كســانى  )امــا( 
كــه آن هــا را از نــور، بــه ســوى  طاغوت هــا هســتند 
و  آتشــند  اهــل  آن هــا  مى برنــد؛  بیــرون  ظلمت هــا 

مانــد.  خواهنــد  آن  در  همیشــه 
ــر  ــه مك ــد ب ــه خداون ك ــب  ــن مطل ــه ای ــاد ب ــا: اعتق رابع
كــه  هــم  هرچقــدر  انســان،  دشــمنان  حیله هــای  و 
آن هــا  و همــه  اســت  گاه  آ باشــد،  مهــم  و  پیچیــده 
كــرد، نقطــه قــوت دیگــری  را نقــش بــر آب خواهــد 
كریــم مى فرمایــد: »َو َقــْد  اســت بــرای مؤمنــان. قــرآن 
كَاَن َمْكُرُهــْم  َمَكــُروْا َمْكَرُهــْم َو ِعنــَد اهَّلِل َمْكُرُهــْم َو ِإن 
َباُل«)ابراهیــم: 46(. و بــه یقین آنان  وَل ِمْنــُه الْجِ ِلتــَزُ
كار بردنــد، و ]جــزاى [ مكرشــان بــا  نیرنــگ خــود را بــه 
كنــده  كوه هــا از جــاى  خداســت، هــر چنــد از مكرشــان 
روحیــه  همچنیــن  و  كیــد  تا بــرای  ســپس  مى شــد. 
كیــد نمــوده و  بــر وعــده خــود تا بــه مؤمنــان  دادن 
ِلــَف َوْعــِدِه ُرُســَلُه  

ْ
َســبَن َّ اهَّلَل مُخ  تَحْ

َ
مى فرمایــد: »َفــا

ِإّنَ اهَّلَل َعِزیــٌز ُذو انِتَقاٍم)ابراهیــم : 47(. پــس مپنــدار 
ــاف  ــش خ ــه پیامبران ــود ب ــده خ ــاره وع ــدا درب ــه خ ك
انتقام گیرنــده شكســت ناپذیر  خــدا  كــه   مى كنــد 

 است.

    یادداشت –
انقــاب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای  اهَّلل  آیــت  حضــرت   
روز  آســتانه  در  )چهارشــنبه(  دیــروز  صبــح  اســامى، 
ــل از  ــا تجلی ــران، ب كارگ ــر از  ــزاران نف ــا ه ــدار ب ــر در دی كارگ
كارگــری در قبــال انقــاب  وفــاداری و ثبــات قــدم جامعــه 
كارگــری«، »تقویــت  و نظــام، بــر »حــل مشــكات جامعــه 
كاال«  تولیــد داخلــى«، »ضــرورت مقابلــه جــدی بــا قاچــاق 
كاالهــای دارای مشــابه ایرانــى«  و »ممنوعیــت واردات 
كردنــد و بــا اشــاره بــه ادامــه خصومت هــای آمریــكا  كیــد  تا
افزودنــد: آمریكایی هــای غیــر قابــل اعتمــاد، بــا اصــرار بــر 
كننــد بــا ایجــاد  تحریم هــای مختلــف ایــران تــاش مــى 
كشــور  »ایران هراســى«، عمــا در راه تعامــات اقتصــادی 

ــد. كنن ــى  ج، مانع تراش ــار ــا خ ب
انتخابــات مرحلــه دوم  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان هچنیــن 
مجلــس شــورای اســامى در جمعــه همیــن هفتــه، همــه 
واجــدان شــرایط شــركت در ایــن مرحلــه را، بــه حضــور در 

انتخابــات فراخواندنــد.
كارگــری  جامعــه  از  صمیمانــه  تشــكر  بــا  انقــاب  رهبــر 
به دلیــل وفــاداری و بصیــرت در قبــال مســایل انقــاب 
بنگاه هــای  كارگــران،  ع »وظایــف  بــه موضــو نظــام،  و 
سیاســت های  اجــرای  در  مســئوالن  و  اقتصــادی 
گفتنــد: پیــام اصلــى  اقتصــادی مقاومتــى« پرداختنــد و 
كــه  اســت  ایــن  عمــل«  و  اقــدام  مقاومتــى؛  »اقتصــاد 
مســئوالن بایــد بــرای یكایــک بندهــای سیاســت های 
را  آن هــا  و  برنامه ریــزی  مقاومتــى،  اقتصــاد  كلــى 

كننــد. اجــرا  واقعــى  به صــورت 
حضــرت آیــت اهَّلل خامنــه ای، در خصــوص نقش و ســهم 
مقاومتــى  اقتصــاد  سیاســت های  اجــرای  در  كارگــران 
كارگــران در  كردنــد: مهم تریــن مســئولیت  خاطرنشــان 
كیفیــت و بــا اســتحكام انجــام  ایــن بخــش، »درســت، بــا 

كار« اســت. دادِن 
رهبــر انقــاب، یكــى دیگــر از مســایل تأثیرگــذار و مهــم 
كارگــران  كار را تامیــن امنیــت شــغلى  كیفیــت  در افزایــش 
كردنــد: تامیــن امنیــت شــغلى  دانســتند و خاطرنشــان 
كارفرمایــان  بــر عهــده مســئوالن و همچنیــن  كارگــران 

اســت.
كارگاه هــای  »تعطیلــى  خامنــه ای،  اهَّلل  آیــت  حضــرت 
گفتنــد:  و  برشــمردند  بــزرگ  آفــات  از  را  تولیــدی« 
به دلیــل مشــكاتى  كارگاه هــا  تعطیلــى  اوقــات،  برخــى 
فرســودگى  یــا  امكانــات  و  نقدینگــى  كمبــود  همچــون 
مقصــر  كارفرمــا  مــوارد،  ایــن  در  كــه  اســت  تجهیــزات 
 نیســت و مســئوالن مربــوط در بخــش صنعــت و تجــارت 
شــركت های  و  فنــاوری  بخــش  مســئوالن  بانک هــا، 
كننــد. عمــل  خــود  مســئولیت  بــه  بایــد  دانش بنیــان، 
كســى مخالــف تولیــد ثــروت  كردنــد:  كیــد  رهبــر انقــاب تا
نیســت؛ امــا ایــن تولیــد ثــروت، نبایــد بــه بهــای لگدمــال 

كارگــری و اقشــار محــروم باشــد. شــدن جامعــه 
»ســامت  ایرانــى«،  كارگــر  محصــول  »ترویــج  ایشــان، 
هزینــه  در  دســتمزد  ســهم  »افزایــش  و  كار«  محیــط 
كیفیــت  ــذار در افزایــش  تولیــد« را از دیگــر عوامــل تأثیرگ
ــرای همــه ایــن  ــد: ب كردن ــد  كی ــران دانســتند و تا كارگ كار 
و  از روش هــای صحیــح  اســتفاده  بــا  مــوارد، مى تــوان 
برنامه ریــزی  دیگــر،  كشــورهای  تجربیــات  همچنیــن 
كارگــران  كار  كیفیــت  مناســب انجــام داد تــا هــم انگیــزه و 

كارفرمایــان آســیب نبیننــد. ارتقــا یابــد و هــم 
رهبــر انقــاب در ادامــه سخنانشــان بــه تبییــن حقــوق 
و  كارفرمــا  كردنــد:  كیــد  تا و  پرداختنــد  نیــز  كارفرمایــان 
ــه معــارض  ــد، ن ــر در منطــق اســام مكمــل یكدیگرن كارگ

و دشــمن.
كارفرمایانــى  حضــرت آیــت اهَّلل خامنــه ای بــا قدردانــى از 
بــدون  ســرمایه گذاری  جــای  بــه  را  سرمایه شــان  كــه 
كارآفرینــى  و  تولیــد  میــدان  بــه  بانک هــا،  در  دغدغــه 

كارگــران  صمیمانــه  »همــكاری  افزودنــد:  مى آورنــد، 
تســهیل  بــرای  مســئوالن  »تــاش  كارفرمایــان«،  بــا 
»فراهــم  و  مختلــف«  بخش هــای  در  ســرمایه گذاری 
كــردن زمینــه صــادرات و دفــاع از حقــوق صادركننــدگان 
كارفرمایــان  كشــورهای خارجــى«، از جملــه حقــوق  در 

كــه بایــد رعایــت شــود. اســت 
تولیــد  اهمیــت  و  »ارزش  بــر  فــراوان  كیــد  تا بــا  ایشــان 
داخلــى« افزودنــد: تولیــد داخلــى بایــد بــه عنــوان امــری 
مقــدس شــناخته و حمایــت از آن، یــک »وظیفــه« تلقــى 

ــود. ش
كــه مشــابه داخلــى  كــردن اجناســى را  رهبــر انقــاب، وارد 
برخــى  افزودنــد:  و  خواندنــد  ع«  ممنــو »مطلقــا  دارنــد، 
كــه  كــه جــز تولیــد داخلــى نفروشــند  فروشــگاه ها مقیدنــد 

گفــت. ــه ایــن انســان های باغیــرت آفریــن  ــد ب بای
كاالهــای  خریــد  فرهنــگ  از  انتقــاد  بــا  انقــاب  رهبــر 
نشــان های  دارای  كاالهــای  بــا  دادن  پــز  و  خارجــى 
در  امــا  داریــم،  تعامــل  دنیــا  بــا  مــا  گفتنــد:  خارجــى 
و  كــردن  وارد  داریــم،  داخلــى  تولیــد  كــه  عرصه هایــی 
كاالهــای خارجــى بایــد بــه عنــوان یــک  فــروش و مصــرف 

شــود. شــناخته  و  تبلیــغ  ضــدارزش 
كردنــد: البتــه در ایــن زمینــه طرفــدار  ایشــان خاطرنشــان 
كرد. افــراط نیســتم؛ بلكــه بایــد بــا حكمــت و تدبیــر عمــل 
حضــرت آیــت اهَّلل خامنــه ای بــه عنــوان یــک مصــداق 
اشــاره  آمریكایــی  خودروهــای  كــردن  وارد  قضیــه  بــه 
گفتنــد: خــود آمریكایی هــا بــه علــت مصــرف  كردنــد و 
زیــاد و ســنگین بــودن ایــن خودروهــا، رغبتــى بــه خریــد 
آن هــا ندارنــد؛ حــاال در ایــن شــرایط مــا بیاییــم و از فــان 
كنیــم؟  كارخانــه رو بــه ورشكســتگى آمریــكا، خــودرو وارد 

ایــن جــای تعجــب فــراوان دارد.
ایشــان افزودنــد: مدیــران و مســئوالن محتــرم در مقابــل 
كــه در ایــن زمینه هــا وارد مــى شــود  فشــارهای پنهانــى 
انجــام  مســایل  قبیــل  ایــن  نگذارنــد  جــدا  و  بایســتند 

ــود. ش
از  انتقــاد  بــا  همچنیــن  خامنــه ای  اهَّلل  آیــت  حضــرت 
بــه  غیرضــروری«،  لــوازم  برخــى  میلیــاردی  »واردات 
داخــل  بــه  اجنــاس  و  كاالهــا  قاچــاق  جــدی  مشــكل 
كردنــد: بــه مســئوالن دولت هــای  اشــاره و خاطرنشــان 
ــرده ام و آن هــا  ك گوشــزد  مختلــف، مكــرر ایــن مســئله را 
گــر تعرفــه ســنگین بگذاریــم، قاچــاق آن  نیــز مى گوینــد ا
كاال بــاال مــى رود؛ امــا ایــن دلیــل، پذیرفتنــى نیســت.

رهبــر انقــاب همچنیــن در اشــاره بــه یــک مســئله خیلــى 
مهــم در بــاب تولیــد داخلــى گفتنــد: گاه جنســى مى تواند 
كــه ســودهای  در داخــل تولیــد شــود، امــا واردكنندگانــى 
از  مختلــف  روش هــای  بــا  مى آورنــد،  دســت  بــه  كان 
جملــه »رشــوه های ســنگین، تهدیــد و حتــى جنایــت« 

كاال را بگیرنــد. تــاش مى كننــد جلــوی تولیــد آن 
و  مهــم  بســیار  مســایل،  ایــن  كردنــد:  كیــد  تا ایشــان 
كــرد. برخــورد  ســاده  آن هــا  بــا  نبایــد  و  اســت  امنیتــى 
آسیب شناســى  ادامــه  در  خامنــه ای  اهَّلل  آیــت  حضــرت 
كســانى پرداختنــد  موانــع رشــد تولیــد داخلــى، بــه نقــد 
كهنــه بــودن فنــاوری تولیــد محصــوالت  كــه بــه بهانــه 
كشــور  داخلــى، عمــا راه ورود محصــوالت  خارجــى را بــه 

مى كننــد. همــوار 
گفتنــد: برخــى مدافعــان واردات خارجــى هــر جــا  ایشــان 
كــم مــى آورنــد، مى گوینــد فنــاوری خارجــى  ل  در اســتدال
»پیشــرفته« و فنــاوری داخلــى، »قدیمــى« اســت؛ بســیار 
خــوب، امــا چــرا بــا ایــن همــه اســتعداد و ذهــن خــاق 

ــد؟ ــل نمى كنی ــكل را ح ــن مش ــى، ای ایران
كــه  ایرانــى  ذهــن  آیــا  كردنــد:  ســوال  انقــاب  رهبــر 
كیلومتــری  مى توانــد موشــک را پــس از مســافتى 2 هــزار 
كمتــر از 1۰ متــر بــه هــدف بزنــد، نمى توانــد  بــا خطایــی 
جملــه  از  عرصه هــا  برخــى  داخلــى  فنــاوری  مشــكل 
حــل  بــرای  چــرا  پــس  كنــد؟  حــل  را  خــودرو  صنعــت 
نمى كنیــد؟ مراجعــه  جوانــان  این گونــه  بــه  مشــكات 
برخــى  افزودنــد:  خامنــه ای  اهَّلل  آیــت  حضــرت 
ــی  ــل بازگوی ــت و قاب ــه اس ــور محرمان كش ــرفت های  پیش
ــان ایــن ســرزمین  نیســت؛ وگرنــه همــه از اســتعداد جوان

مى شــوند. متعجــب 
گفتنــد: البتــه دشــمن، همچنــان  رهبــر انقــاب اســامى 
ــد و در رأس ایــن دشــمنى  ــع مى كن دشــمنى و ایجــاد مان

نیــز آمریــكا و صهیونیســم قــرار دارنــد.
آمریكایی هــا  افزودنــد:  خامنــه ای  اهَّلل  آیــت  حضــرت 
نســبت  چــرا  كــه  مى كننــد  گایــه  دور  از  اوقــات  گاهــى 
كــه موجــب  بــه مــا بدبیــن هســتید؟ خــوب مســایلى را 
چشــمان  توانیــم  نمــى  و  مى بینیــم  هســتند،  بدبینــى 

بــر روی آن هــا ببندیــم. را  خــود 
حضــرت آیــت اهَّلل خامنــه ای، »انجــام مبــادالت بانكــى 
در  آمریكایی هــا  اخــال  و  زیــاد  كنــدی  و  زحمــت  بــا 
زمینه هــای  از  آشــكار  نمونــه ای  را  بانكــى«  معامــات 
ع اختــال  كنــون موضــو گفتنــد: ا بدبینــى برشــمردند و 
گوینــد؛ امــا چــرا  در معامــات بانكــى را مســئوالن نیــز مــى 
بانک هــای بــزرگ دنیــا حاضــر بــه همــكاری بــا ایــران 

نیســتند؟
گفتنــد: علــت آنكــه بانک هــای  رهبــر انقــاب اســامى 
نیســتند  ایــران  بــا  همــكاری  بــه  حاضــر  دنیــا   بــزرگ 
كــرده و  كــه آمریكایی هــا ایجــاد  »ایران هراســى« اســت 

ادامــه مى دهنــد.
كــه نمــى تــوان بــه  گفتــه ام  كردنــد: بارهــا  كیــد  ایشــان تا
كنــون علــت ایــن مســئله در  كــرد و ا آمریكایی هــا اعتمــاد 

حــال روشــن شــدن اســت.

 حضــرت آیــت اهَّلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه اینكــه بــر روی 
ایــران  بــا  »بانک هــا  گوینــد  مــى  و  نویســند  مــى  كاغــذ 
گونــه دیگــری اقــدام  كننــد« امــا در عمــل، بــه  معاملــه 
افزودنــد:  آیــد،  به وجــود  »ایران هراســى«  تــا  شــود  مــى 
حامــى  كشــور  یــک  ایــران  مى گوینــد  آمریكایی هــا 
از  علــت حمایــت  بــه  اســت  و ممكــن  اســت  تروریســم 

گیــرد. قــرار  مــورد تحریــم  تروریســم، 
كردنــد: ایــن مطالــب چــه پیامــى را بــه  كیــد  ایشــان تا
بانک هــا و طرف هــای خارجــى منتقــل مى كنــد؟ پیــام 
كــه بــرای معاملــه بــا ایــران اقدام  ایــن مطالــب ایــن اســت 
ســرمایه داران  و  بانک هــا  عمــا  نتیجــه،  در  و  نكنیــد 

ــد. ــى افتن ــراس م ــه ه ــران ب ــا ای ــل ب ــى از تعام خارج
درخصــوص  البتــه  افزودنــد:  اســامى  انقــاب  رهبــر 
تروریســت ها  از همــه  آمریكایی هــا  تروریســم،  ع  موضــو
بدتــر هســتند و بــر اســاس اطاعــات موجــود، همچنــان 

مى كننــد. كمــک  نشــان دار  و  نــام  ترویســت های  بــه 
از  دیگــر  یكــى  بــه  خامنــه ای  اهَّلل  آیــت  حضــرت 
بــرای  آمریــكا  دولــت  »ایران هراســى«  شــیوه های 
ممانعــت عملــى از همــكاری بانک هــا و ســرمایه داران 
كننــد  گفتنــد: آن هــا ادعــا مــى  كردنــد و  خارجــى اشــاره 
كشــورهای خارجــى، اوضــاع  كــه دلیــل همــكاری نكــردن 
از  امن تــر  كنــون  ا كــه  حالــى  در  اســت؛  ایــران  داخلــى 
ایــران در منطقــه وجــود نــدارد و شــرایط داخلــى ایــران 
كشــته مــى شــوند  كــه روزانــه چندیــن نفــر  از خــود آمریــكا 
اوضــاع  و  اســت  امن تــر  اروپایــی  كشــورهای  از  و حتــى 
كــوری چشــم دشــمنان، بســیار خــوب  داخلــى ایــران بــه 

 است.
كیــد مكــرر مقامــات آمریكایــی بــر  رهبــر انقــاب اســامى تا
ــران را یكــى دیگــر  كله و نظــام تحریم هــای ای حفــظ شــا
ممانعــت  بــرای  »ایران هراســى  صریــح  روش هــای  از 
و  برشــمردند  خارجــى«  ســرمایه گذاران  حضــور  از 
كردنــد: مــا بــا چنیــن دشــمنى طــرف هســتیم  خاطرنشــان 
دهیــم  انجــام  مى خواهیــم  كــه  فعالیتــى  هــر  بــرای   و 

باید وجود این دشمن را مفروض بگیریم.
پیشــرفت  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  اهَّلل  آیــت  حضــرت 
گذشــته، بــه رغــم  جمهــوری اســامى ایــران در 37 ســال 
گــر ایــن دشــمنى تــا صــد  كردنــد: ا كیــد  دشــمنى آمریــكا تا
كــوری چشــم  ــه  ســال دیگــر هــم ادامــه داشــته باشــد، ب
كــرد. ــا صــد ســال دیگــر نیــز پیشــرفت خواهیــم  آن هــا ت

ــه روی او  ــكا دشــمن اســت؛ چــه ب ــد: آمری ایشــان افزودن
بیاوریــم، چــه بــه روی او نیاوریــم و چــه بــر زبــان بیاوریــم 
و چــه بــر زبــان نیاوریــم؛ ایــن دشــمنى ها تمــام نخواهــد 

شــد.
حضــرت آیــت اهَّلل خامنــه ای، همــه مســئوالن ســه قــوه 
دســتگاه ها و نهادهــای انقــاب و همچنیــن آحــاد مــردم 
كشــور و توانایی هــای آن  را بــه شــناخت قــدر و قــدرت 
امیرالمومنیــن  هماننــد  مــا  افزودنــد:  و  كردنــد  توصیــه 
گــر از توانایی هــا  علــى)ع( مظلــوم امــا قــوی هســتیم و ا
و  انســانى ترین  بهتریــن،  بــه  خــود  ظرفیت هــای  و 
همــه  بــر  قطعــا  كنیــم،  اســتفاده  شــكل  اســامى ترین 

موانــع فایــق خواهیــم آمــد.
كردنــد: راه مــا همــوار نیســت، امــا ســنگاخ  كیــد  ایشــان تا
كنیــم، حتمــا بــه  گــر بــه قــدرت خــود تكیــه  هــم نیســت و ا

موفقیــت و پیشــرفت های بیشــتر خواهیــم رســید.
بــه  خــود  ســخنان  پایانــى  بخــش  در  انقــاب  رهبــر 
شــورای  مجلــس  انتخابــات  دوم  مرحلــه  برگــزاری 
برخــى  در  اردیبهشــت  دهــم  جمعــه  روز  در  اســامى 
مرحلــه  اهمیــت  گفتنــد:  و  كردنــد  اشــاره  شــهرها 
همــه  و  نیســت  اول  مرحلــه  از  كمتــر  انتخابــات  دوم 
شــركت انتخابــات  در  دادن،  رای  شــرایط   واجــدان 

كنند.  

کارگران:  رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با 

آمریکا اخالل و خدعه می کند 

عرصــه  در  جدیــد«  »چیــن  »...ایــران 
ســایبری  فضــای  در  تهاجمــى  اقدامــات 
را  ایــن  توانایــی  ایرانــى  هكرهــای   . اســت 
دارنــد تــا حمــات شــدید و موثــری را علیــه 
و  فرودگاه هــا  و  گازی  و  نفتــى  بخش هــای 

كننــد.« ســازماندهى  هوایــی  خطــوط 
نیـــوز  جــام  سیاســى  ســرویس  گــزارش  بــه 
 )Financial Times( تایمــز  فایننشــال 
روزمــره  پیشــرفت های  بــه  گزارشــى  در 

كشــورمان پرداخــت و نوشــت: »ایــران در حــال پیوســتن بــه باشــگاه 6 قــدرت ســایبری 
كــه العلیــا، یكــى از  كــرده اســت  گــزارش ادعــا  جهانــى است.«فایننشــال تایمــز در ایــن 
كــه واقــع در مركــز ریــاض اســت  محله هــای ثروتمنــد و پــر زرق و بــرق عربســتان ســعودی 
از بدافزار هــای مخــرب و فارســى زبان  بــا اســتفاده  كــه  بــود  اولیــن قربانــى هكر هایــی 

ایــن شــهر شــدند. بــه  بــرق و همچنیــن خســاراتى  باعــث قطعــى 
گشــته؛ امــا عــده ای   حــال نگرانــى از غنــى ســازی پلوتونیــوم ایــران بعــد از برجــام محــدود 
كــه از ایــن پــس ایــران بــر ســرمایه گذاری در حــوزه ســایبری تمركــز و از آن  بــر ایــن باورنــد 

بــه عنــوان ســاحى دوربــرد بــرای مقابلــه بــا تهدیداتــش اســتفاده مى كنــد.
كــه یكــى از حمــات ســایبری بــزرگ ایــران عملیــات  ایــن روزنامــه در ادامــه ادعــا مى كنــد 
گــروه هكــری شــناخته شــده بــه عنــوان مبــارزان ســایبری  كــه بــه یــک  »ابابیــل« بــوده  
ــاره مــى نویســد: »مقام هــای ارشــد  عزالدیــن قســام نســبت داده شــده اســت و در ایــن ب
كــه ایــن حمــات مــداوم  كارشناســان امنیــت ســایبری بــر ایــن باورنــد  اطاعاتــى غربــی و 

ــوده اســت.« كار ایــران ب علیــه بانک هــای آمریكایــی 
 در مــاه مــارس ســال جــاری میــادی نیــز وزارت دادگســتری آمریــكا اتهاماتــى را علیــه 
ــت  ــد. »جان هال ــران بوده ان ــا ای ــاط ب ــان در ارتب ــه آن ك گفــت  ــرد و  ك ح  ــى مطــر هفــت ایران
كــه  گفتــه اســت  كوییســت«، مدیــر بخــش تجزیــه و تحلیــل ســایبری در »آی ســایت« نیــز 

ایــن حمــات بــه نوعــى زهــر چشــم ایــران از دشــمنان خــود بــوده  اســت.
گــزارش خــود نیــز بــه نقــل از یــک شــركت امنیــت ســایبری بــه نــام  ایــن نشــریه در پایــان 
»ســایلنس« مــى نویســد: » ایــران، »چیــن جدیــد« در عرصــه اقدامــات تهاجمــى در فضــای 
كــه هكرهــای ایرانــى توانایــی ایــن را دارنــد  ســایبری اســت.« و در ایــن بــاره اشــاره مى كنــد 
گازی و فرودگاه هــا و خطــوط  تــا حمــات شــدید و موثــری را علیــه بخش هــای نفتــى و 

كننــد. هوایــی نســبت بــه چیــن ســازماندهى 

آمریــكا  عالــى  دیــوان  رای  رییس  جمهــور   
از  دالر  میلیــارد   2 حــدود  توقیــف  بــر  مبنــى 
دارایی هــای ایــران را دزدی آشــكار و رســوایی 
مفهــوم  بــه  و  آمریــكا  بــرای  حقوقــى  بــزرگ 
ادامــه دشــمنى علیــه ملــت ایــران دانســت.
از  نقــل  بــه  وطــن،   كیمیــای  گــزارش  بــه 
جمهــوری  ریاســت  اطاع رســانى  پایــگاه 
حســن روحانــى روز چهارشــنبه و در نشســت 
هیئــت دولــت اظهــار داشــت: اینكــه دادگاه 
گوشــه ای از دنیــا بخواهــد  یــا قــوه مقننــه در 
بــرای حقــوق و امــوال ملــت ایــران تصمیمــى 
كامــا غیرقانونــى و برخــاف حقــوق  بگیــرد، 
كــه بانک هــای  بیــن  الملــل و مصونیتــى اســت 

مركــزی از نظــر حقوقــى در دنیــا دارنــد.
بایــد  آن هــا  اینكــه  بــر  كیــد  تا بــا  روحانــى 
تعــرض  قابــل  ایــران  ملــت  حقــوق  بداننــد 
دزدی  هیــچ  افــزود:  نیســت،  چپاولگــری  و 
و  كــرده  افتخــار  خــود  دزدی  بــه  نمى توانــد 
كــه بــه غــارت بــرده، بــه او  كنــد اموالــى  تصــور 

دارد. تعلــق 
رییــس  جمهــوری بــا بیــان اینكــه ملــت ایــران 
برنخواهــد  دســت  خــود  حقــوق  از  هیــچ گاه 
ایــران  ملــت  دشــمنان  گفــت:  داشــت، 
ــا برخــاف معاهــدات  كردنــد ت ســال ها تــاش 
خــود  حقــوق  از  را  ایــران  ملــت  بین المللــى، 
كننــد  انــرژی هســته ای منــع  از  اســتفاده  در 
مجامــع  در  قطعنامه هایــی  راســتا  ایــن  در  و 
كردنــد؛ امــا  بین المللــى علیــه ایــران تصویــب 
ملــت مــا بــا ایســتادگى و اســتفاده از توانمنــدی 
سیاســى خــود توانســت حــق خــود را بازســتاند 
كــه همــگان  و امــروز در مقطعــى قــرار داریــم 

غنى ســازی  بــه  نســبت  ایــران  ملــت  برحــق 
اذعــان دارنــد.

روحانــى ایــن فشــارها و احــكام و مصوبــات 
غیرقانونــى از ســوی قــوه مقننــه و قضاییــه 
رســوایی  و  بین المللــى  راهزنــى  را  آمریــكا 
افــزود:  و  دانســت  آمریــكا  بــرای  حقوقــى 
كــه نماینــدگان قــوه  كنــون ســابقه نداشــته  تا
دســتگاه  و  كننــد  تصویــب  قانونــى  مقننــه 
قضایــی را بــرای چنیــن موضوعــى یــا مــوارد 

كننــد. اجبــار  مشــابه 
رییــس  جمهــوری ایــن اقــدام آمریــكا را از نظــر 
سیاســى بــه مفهــوم تــداوم د شــمنى ها علیــه 
كرد: ملــت ایران  كیــد  ملــت ایــران برشــمرد و تا
علیــه ایــن رأی ناصــواب ایســتادگى مى كنــد و 
نظــام و دولــت جمهــوری اســامى نیــز از همــه 
ملــت  حقــوق  احقــاق  مســیر  در  خــود  تــوان 

كــرد. ایــران اســتفاده خواهــد 
روحانــى ادامــه داد: ایــن امــوال متعلــق بــه 
ملــت ایــران اســت و هرگونــه تصــرف در آن 
اســت. تصرفــى خصومت آمیــز و غیرقانونــى 
البتــه  كــرد:  خاطرنشــان  جمهــوری  رییــس  
گذشــته چــه اقدامــات  اینكــه در دولت هــای 
موضوعــى  گرفتــه،  صــورت  ســهل انگاری  و 

كشــور  كــه مربــوط بــه مســایل داخلــى  اســت 
كــه در جــای خــود بررســى شــده و بــه  اســت 
مــردم توضیــح داده خواهــد شــد؛ امــا بی شــک 
آشــكار  خصومتــى  و  تجــاوز  حركــت،  ایــن 
و  اســت  ایــران  ملــت  علیــه  آمریــكا  از طــرف 
آن هــا نمى تواننــد بــدون تحمــل تبعــات ایــن 
كننــد. تصمیــم از آن بهره بــرداری و اســتفاده 
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــى در بخ روحان
هفتــم  انتخابــات  در  مــردم  پرشــور  حضــور 
صفحــه  و  افتخــار  را  گذشــته  ســال  اســفند 
گذشــته  زریــن دیگــری بــر صفحــات درخشــان 
تاریــخ فعالیت هــای سیاســى مــردم برشــمرد 
جمهوریــت  تثبیــت  انتخابــات  گفــت:  و 
اصــل  كــه  چــرا  اســت؛  نظــام  اســامیت  و 
مشــورت و رای مــردم، منشــأ دینــى، اســامى 

دارد. قرآنــى  و 
همــه  در  ایــران  ملــت  داشــت:  اظهــار  وی 
فعــال  گســترده،   حضــوری  بــا  انتخابــات 
كامــل شــركت مى كننــد  بانشــاط و در امنیــت 
ــات هفتــم اســفند  كــه در انتخاب ــه ای  گون ــه  ب
ســال 94 حتــى یــک حادثــه امنیتــى در ســطح 

نداشــتیم. كشــور، 
كــرد: روز  رییــس  جمهــوری اظهــار امیــدواری 
بتوانیــم   قانــون  چارچــوب  در  آینــده  جمعــه 
كامــل  انتخاباتــى ســالم ، رقابتــى و در امنیــت 
بــا عــدم دخالــت دســتگاه های اجرایــی و  و 
ســایر نهادهــا، پیــش رو داشــته باشــیم و ایــن 
دوســتان  و  مــردم  لبخنــد  مایــه  انتخابــات 
بــرای  فشــاری  و  بــوده  منطقــه  در  ایــران 
كــه در برابــر حقــوق ملــت ایــران  كســانى باشــد 

مى كننــد. ایســتادگى 

فایننشال تایمز نوشت؛

ایران به جمع شش قدرت سایبری دنیا پیوست
کنش روحانی به راهزنی آمریکایی ها؛ وا

 توقیف دارایی ایران، دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی است 

حتما بخوانید!
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کسب رکورد جدید مصارف نسوز 
در شرکت فوالد مبارکه

گام را در  ــتین  ــه، نخس مرکــز نســوز شــرکت فــوالد مبارک
ــت  ــه ثب ــق ب ــت و موف ــم برداش ــال 95 محک ــدای س ابت
کیلوگــرم بــر تــن  رکــورد مصــارف نســوز بــه مقــدار 6/4 
حالــی  در  ایــن  شــد؛  فوالدســازی  ناحیــه  در  مــذاب 
کیلوگــرم   6/48 میــزان  بــه  قبلــی  رکــورد  کــه  اســت 
شــده  محقــق   94 ســال  آبان مــاه  در  مــذاب  تــن  بــر 
شــرکت  نســوز  مرکــز  مدیــر  مختارپــور،  ج  ایــر بــود. 
فــوالد  افــزود:  خبــر  ایــن  اعــام  بــا  مبارکــه  فــوالد 
فوالدســازی  کارخانه هــای  دیگــر  هماننــد  مبارکــه 
اقتصــادی تجربــه می کنــد  از نظــر  را  شــرایط ســختی 
و در ایــن میــان شــرکت هایی موفــق بــه عبــور از ایــن 
کــه عملکــرد مناســبی در مدیریــت  بحــران می شــوند 
کــه  هزینه هــای خــود داشــته باشــند؛ لــذا از آنجایــی 
تولیــد  پرهزینــه  اقــام  از  یکــی  نســوز  مــواد  مصــارف 
کاهــش ضریــب مصــرف آن  فــوالد محســوب می شــود، 
کمکــی  در ایــن شــرایط ســخت و پرچالــش می توانــد 
موجــود  بحــران  سرگذاشــتن  پشــت  و  مقابلــه   بــرای 

باشد. 
کســب ایــن رکــورد، حاصــل تعامل  کــرد:  ایشــان تصریــح 
و ارتبــاط تنگاتنــگ واحدهــای تعمیــرات نســوز ناحیــه 
دســتورالعمل های  و  روش هــا  اصــاح  بــا  فوالدســازی 
و  تجهیــزات  مــداوم  بازرســی های  همچنیــن  و  کاری 
نیــز همــکاری واحــد خریــد مــواد اولیــه در جهــت تامیــن 

کیفیــت بــوده اســت.  مــواد نســوز بــا 
کســانی  مختارپــور در پایــان ضمــن تشــکر از همراهــی 
 کــه در ایــن موفقیــت، ایــن واحــد را همراهــی نمودنــد

کلیــه اصــول و مــوارد  ــا رعایــت  کــرد ب اظهــار امیــدواری 
کاهــش  بــا  تــا  داشــته  ادامــه  رکوردهــا  ایــن  ایمنــی، 
هزینه هــای تمام شــده فــوالد، قــدرت رقابــت بــا ســایر 

یابــد. افزایــش  فوالدســازی  کارخانه هــای 

اخبار کوتاه

در  روحانــی  دولــت  نفتــی  درآمدهــای  کاهــش 
سرویس  اقتصادی
بردیا عباس زاده 

مشــکات  شــده  ســبب  اخیــر  ســال  چنــد 
کیفیــت زندگــی مــردم تأثیــر  اقتصــادی بیــش از پیــش بــر بــازار و 
کــرده، امــا کمبــود بودجــه  خ تــورم کاهــش پیــدا  گــر چــه نــر بگــذارد. ا
کــه می توانــد  ح هایــی  دســت دولــت را بــرای اجــرای بســیاری از طر
همیــن  اســت.  بســته  بگــذارد،  مــردم  زندگــی  بــر  مســتقیم  اثــر 
اطمینــان نداشــتن بــه وضعیــت بــازار، ســبب شــده ســرمایه های 
گفتــه  بــه  بــرود.  ســو  آن  و  ســو  ایــن  بــه  بی هــدف  ســرگردان 
کارشناســان، دولــت بــرای جــذب ایــن ســرمایه ها دو راه بیشــتر 
خ ســود  ــر ــش ن کاه ــا  ــر ســود ســپرده ها ی ــات ب ــدارد: مالی ــش رو ن پی
دو  دولــت  می گویــد:  اقتصــاددان  عمــادزاده،  مرتضــی  بانکــی. 
کنونــی آن نیــز پایین تــر  خ ســود را از میــزان  راه حــل دارد: یــا بایــد نــر
کــه باعــث هدایــت ســپرده ها بــه موسســات پولــی و اعتباری  بیــاورد 
خ ســود ببنــدد که  خ ســود بیشــتر می شــود یــا بایــد مالیــات بــر نر بــا نــر
کار نیــز احتمــال هدایــت پــول بــه ســمت موسســات  ــا ایــن  البتــه ب

مالی و اعتباری وجود دارد.
   مالیات سود سپرده های بانکی

عمــادزاده دربــاره اخــذ مالیــات از ســود ســپرده های بانکــی می گوید: 
ح و اجــرا شــده بــود؛  موضــوع اخــذ مالیــات از ســود پیش تــر نیــز مطــر
کــه اوراق مشــارکت منتشــر می شــد وزارت اقتصــاد بــه  مثــا زمانــی 

کــرده بــود بایــد بــرای ایــن درآمدهــا مالیــات  سیســتم بانکــی اعــام 
در نظــر گرفتــه شــود. بــه ایــن ترتیــب گرچــه اوراق مشــارکت بــا ســود 
20 درصــد چــاپ شــد، ولــی یــک درصــد آن بــه مالیــات اختصــاص 
خ ســود اوراق مشــارکت 19 درصــد اعــام شــد؛  یافتــه بــود. البتــه نــر
گفتــه  گــر  کــه ا کــه نظــر سیســتم بانکــی بــر ایــن بــود  بــه ایــن دلیــل 
بــا احتســاب مالیــات اســت، در جــذب منابــع  خ ســود  نــر نشــود 
موفق تــر خواهنــد بــود. البتــه ایــن موضــوع در طــی زمــان لــوث شــد 

خ هــای ســود بــدون اخــذ مالیــات محاســبه شــد. و رفته رفتــه نر
خ هــای ســود، به ویــژه   ادامــه داشــتن روال بــدون مالیــات بــودن نر
کــه بانک هــا نیــز موفــق  خ هــای ســپرده ها منجــر بــه آن شــد  نر
شــوند منابــع جالــب توجهــی را جــذب کننــد. در ایــن مدت بســیاری 
از بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری رعایــت نکــرده و ســود 
کردنــد. وزارت اقتصــاد نیــز در مقابــل اعــام  بیشــتری پرداخــت 
ــای  خ ه ــاس نر ــر اس ــاری ب ــات اعتب ــا و موسس ــر بانک ه گ ــه ا ک ــرد  ک
گذشــته 20 درصــد و امــروز  کــه در  مصــوب شــورای پــول و اعتبــار 
18 درصــد اســت، ســود ارایــه کنــد، پرداخــت مالیــات منتفــی خواهد 
کــه ســود بیشــتری پرداخــت می کننــد، بایــد  بــود؛ ولــی موسســاتی 

ــد. ــات آن را بپردازن مالی
  راهکارهای دولت

ایــن پژوهشــگر حــوزه اقتصــاد صنعتــی و مالیــات معتقــد اســت: 

دارد؛  راه  دولــت دو  و  آمــده  پاییــن  کشــور  در  تــورم  خ  نــر کنــون  ا
خ ســود 18 درصــد را بــه 16 یــا 14 درصــد تقلیــل  ابتــدا اینکــه نــر
کــه  بــود  خواهــد  ایــن  بــزرگ  خطــر  صــورت  ایــن  در  کــه  دهــد 
مــردم منابــع خــود را از بانک هــا بیــرون آورنــد و در شــرایط نیــاز 
شــدید بانک هــا بــه ایــن منابــع، آن هــا را بــه موسســات مالــی و 
کــه در حــدود 25 تــا 27 درصــد ســود پرداخــت   اعتبــاری ببرنــد 

می کنند. 
کــه وزارت  البتــه یــک راه دیگــر هــم وجــود دارد و آن راه ایــن اســت 
کــه هــر پرداختــی  خ ســود مالیــات ببنــدد  ــر نــر اقتصــاد و دارایــی، ب
بــا قاعــده ای مشــمول مالیــات شــود. البتــه بــه نظــر مــن مالیــات 
ــه ســایر  ــع ب ــد باعــث رفتــن مناب ــه ســود ســپرده ها می توان بســتن ب
ــازار ســهام  ــا توجــه بــه اینکــه ب کــه ب بازارهــا شــود. بــه ایــن ترتیــب 

کنــون پرنوســان اســت و بــازار مســکن دچــار رکــود اســت، بــازار  ا
ســهام نوســانی و بــازار مســکن رکــودی اســت، احتمــاال بســیاری از 
مــردم ایــن ریســک را بپذیرنــد و پول هــای خــود را بــه موسســات 
کــه ســودهای 26 و 27 درصــد پرداخــت  مالــی و اعتبــاری بســپارند 
کــه ایــن موضــوع نیــز قوانیــن شــورای پــول و اعتبــار را  می کننــد 

ــرد. ک تضعیــف خواهــد 
  دوران سخت دولت تدبیر

امیــد هرچنــد در بخــش سیاســت های خارجــی  و  تدبیــر  دولــت 
بســیار موفــق بــوده اســت، امــا در سیاســت های اقتصــادی داخلــی 
ــزار  ــا همیــن اب ــر ب گ ــدارد و ا ــار ن ــرای تحــول در اختی ــی ب ــزار چندان اب
کنــد قطعــا در آینــده دچــار  ــد راهــکار مناســبی ایجــاد  موجــود نتوان

مشــکل خواهــد شــد.

خ سود کاهش نر مالیات بر سپرده ها یا 

دوراهی اقتصادی دولت تدبیر

کارگــران  بــا اینکــه افزایــش 20 هــزار تومانــی حــق مســکن 
کار می گویــد اجــرای آن  بــه تصویــب رســیده و معــاون وزیــر 
ــد  منتظــر تاییــد هیئــت وزیــران اســت، امــا ربیعــی می گوی
ــا دولــت در ایــن زمینــه نامه نــگاری نشــده اســت.  هنــوز ب

کار  گذشــته توافقــی در شــورای عالــی  هفتــه 
کــه طــی آن، قــرار اســت حــق  گرفــت  صــورت 
مســکن امســال کارگــران از 20 هــزار تومان در 
هــر مــاه بــه 40 هــزار تومــان برســد. البتــه ایــن 
گذشــته عملیاتــی  ــود در ســال  برنامــه قــرار ب
کــه در نهایــت بــه ســرانجام نرســید.  شــود 
کارفرمایــان  و  کارگــران  نماینــدگان  حــاال 

کردنــد افزایش هــا در ســال  کار توافــق  عضــو شــورای عالــی 
گرفتــه در  95 اعمــال و در صــورت تصویــب توافــق صــورت 
کار، احتمــاال افزایــش حــق مســکن امســال  شــورای عالــی 
کارگــران از اردیبهشــت ماه عملــی خواهــد شــد. علــی ربیعــی 
کار و رفــاه دربــاره دالیــل توقــف افزایــش  وزیــر تعــاون، 

در  آن  تصویــب  عــدم  و  گذشــته  ســال  در  مســکن  حــق 
گذشــته نامــه درخواســت  گفــت: در ســال  هیئــت وزیــران 
ــد  ــی تعه ــم، ول ــرده بودی ک ــاده  ــم آم ــران را ه ــت وزی از هیئ
ــودم، باعــث شــد  کار داده ب ــی  کــه در شــورای عال اخاقــی 
کار در  کــه ایــن مســئله دنبــال نشــود. وزیــر 
گذشــته  کرد: در ســال  توضیح بیشــتر عنوان 
میــزان 17  بــه  حقوق هــا  حداقــل  افزایــش 
کــه بــا ســایر مزایــا ایــن میــزان بــه  درصــد بــود 
21 درصــد رســیده بــود؛ بنابرایــن صحبتــی 
بــود و آن هــم  کار شــده  در شــورای عالــی 
گــر شــرایط افزایــش 20 هــزار تومانــی  اینکــه ا
کارفرمایــان مقــدور نبــود  حــق مســکن بــرای بنگاه هــا و 
ــاره توافــق هفتــه  ایــن افزایــش اعمــال نشــود. ربیعــی درب
کار دربــاره اعمــال افزایــش حــق  گذشــته شــورای عالــی 
مســکن در حقــوق و دســتمزد ســال جــاری ســخنی نگفــت 

کارهــا بــه جلــو بــرود. کمــی  و تنهــا عنــوان داشــت بایــد 

۱۳ میلیون شاغل منتظر تایید دولت؛

کارگران سرنوشت مبهم افزایش حق مسکن 
اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  تجــارت  و  معــدن  صنعــت  وزیــر 
صنایــع  گفــت:  شــود،  تک رقمــی  می توانــد  بیــکاری 
ایجــاد  شــغل  هــزار   200 کــم  دســت  امســال  کوچــک 
همایــش  در  نعمــت زاده  محمدرضــا  کــرد.  خواهنــد 

کارگــر، امیــد بــه آینــده و تأمیــن اجتماعــی 
بهتریــن  و  امن تریــن  عنــوان  بــه  ایــران  از 
کــرد و افــزود: ســال  کشــور در منطقــه یــاد 
بدهنــد  نداشــتند  پولــی  بانک هــا  گذشــته 
خ  نــر جهانــی  رکــود  و  داخلــی  مشــکات  و 
در  اینکــه  رغــم  بــه  صنعــت  بخــش  رشــد 
بــود مثبــت  درصــد   6 حــدود   9۳  ســال 

منفــی شــد و بــه منفــی 1 درصــد رســید و رشــد بخــش 
ــه  کاهــش ب ــا ۳ درصــد  معــدن از 9 درصــد در ســال 9۳، ب
6 درصــد رســید. وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره 
ــم،  کنی ــی  ــکاری را یک رقم خ بی ــر ــم ن ــه می توانی ــه اینک ب
کــه  اظهــار داشــت: دولــت مصمــم اســت تــا همان گونــه 

کاهــش داد، بیــکاری را نیــز بــه ســمت تک رقمــی  تــورم را 
کــه  کنــد تــا خانــواده ای نداشــته باشــیم  شــدن هدایــت 
کــه  شــرمنده ایم  امــروز  مــا  باشــد؛  داشــته  بیــکار  فرزنــد 
وی  هســتند.  کار  جویــای  تحصیلکــردگان  و  جوانــان 
گفــت: امســال وظایــف و مســئولیت هریــک 
بــا  تعامــل  تــا در  ابــاغ شــده  از بخش هــا، 
نظــام بانکــی شــرایط مناســبی بــرای فعــال 
شــود؛  فراهــم  تولیــد  بخش هــای  کــردن 
و  کوچــک  صنایــع  بــرای  اینکــه  ضمــن 
کــه امیدواریم  کردیــم  متوســط برنامه ریــزی 
امســال بتوانیــم حداقــل 200 هــزار اشــتغال 
را  صــادرات  بحــث  افــزود:  نعمــت زاده  کنیــم.  ایجــاد 
کــم 10 میلیارد  جمع بنــدی کردیــم تــا بــرای امســال دســت 
بــرای  کــه  دهیــم  افزایــش  را  غیرنفتــی  صــادرات  دالر 
کاالهــای رقابتــی تولیــد و بــا مدیریــت  ایــن منظــور بایــد 

کنیــم. صــادرات، بهتــر در عرصــه بیــن الملــل عمــل 

ــرداری  ــرای بهره ب ــران ب ــای ای ــف دالره ــال از توقی ــدود 5 س ــت ح گذش ــا  ب
ــرده  ک ــر انگلیــس اعــام  ــژه نخســت وزی گازی رهــوم، نماینــده وی میــدان 
ــا چنــد روز آینــده بدهــی چنــد صــد میلیــون دالری پرداخــت خواهــد  کــه ت
شــد. شــرکت ملــی نفــت ایــران و برتیــش پترولیــوم، بــه عنــوان بزرگ تریــن 
ــا مشــارکتی حــدود 656 میلیــون دالری از ســال  شــرکت نفتــی انگلیــس ب
آب هــای  در  »رهــوم«  فراســاحلی  میــدان  از  گاز  تولیــد  میــادی   2005

کردنــد.  ســاحلی اســکاتلند در دریــای شــمال را آغــاز 
گازی  گذشــت پنــج ســال از آغــاز بهره بــرداری مشــترک ایــن میــدان  بــا 
ــون  ــدود 190 میلی ــه ح ــد روزان ــت تولی ــا ظرفی ــس و ب ــران و انگلی ــط ای توس
فــوت مکعــب، بــا افزایــش تحریم هــا و دســتور دولــت انگلیــس، تولیــد 
همزمــان  شــد.  متوقــف  میــادی   2010 ســال  در  رهــوم  میــدان  از  گاز 
نیــاز  مــورد  گاز  درصــد   5 حــدود  کــه  میــدان  ایــن  تولیــد  توقــف  بــا 
از  ایــران هــم  نفــت  ملــی  تامیــن می کنــد، ســهم شــرکت  را  انگلیســی ها 
 محــل مشــارکت و بهره بــرداری در حســاب یکــی از بانک هــای اروپایــی 

بلوکه شد. 
گازی  بــا ایــن وجــود از حــدود ســه ســال قبــل، بهره بــرداری از ایــن میــدان 
بــار دیگــر توســط انگلیــس از ســرگرفته شــد، امــا ســهم دالری ایــران از تولیــد 

کان بلوکــه اســت. کمــا گازی  ایــن میــدان 

ح جدیــدی  کــرد: طــر کیــد  معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات تا
کــه بــه منظــور ســاماندهی پیامک هــای ارزش افــزوده طراحــی شــده، 

کنــش بانکــی شــود.  نبایــد منجــر بــه قطــع دریافــت پیامک هــای ترا
کاربــران  کــه از ســوی برخــی  صــادق عباســی شــاهکوه دربــاره اشــکاالتی 
ح  مطــر افــزوده  ارزش  پیامک هــای  حــذف  ح  طــر بــه  همــراه  تلفــن 
می شــود  ح  مطــر مــردم  ســوی  از  کــه  اشــکاالتی  داد:  توضیــح  شــده 
بــا  تــا  در ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات پیگیــری خواهــد شــد 
بخــش  ایــن  ضعــف  نقــاط  اپراتورهــا  بــه  مشــکات  ایــن   انعــکاس 

برطرف شود. 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  البتــه  کــرد:  خاطرنشــان  حــال  عیــن  در  وی 
کــه در آن  ح بــه تازگــی اجرایــی شــده، شــاید طبیعــی باشــد  ایــن طــر
مشــکات اندکــی مشــاهده شــود، امــا الزم اســت تمــام ایــن مشــکات 

شــود. برطــرف 
کــه مدعــی شــده اند برخــی اپراتورهــا 24   وی در ارتبــاط بــا افــرادی 
بــار  افــزوده  ارزش  پیامک هــای  غیرفعال ســازی  از  پــس  ســاعت 
گــر چنیــن اتفاقــی  کــرد: ا دیگــر آن هــا را فعــال می کننــد نیــز، اظهــار 
خ دهــد قطعــا تخلــف و خــاف مقــررات بــوده و نبایــد چنیــن اتفاقــی  ر

 بیفتد.

گذشــته  اولین بــار طــی 1۳ ســال  بــرای  اپــل  درآمــد ســه ماهــه شــرکت 
کاهــش یافــت. نتایــج درآمــد شــرکت اپــل در ســه ماهــه دوم امســال نشــان 
کــه درآمــد ســه ماهــه ایــن شــرکت آمریکایــی بــرای اولین بــار طــی  می دهــد 

کاهــش یافتــه اســت.  گذشــته  1۳ ســال 
ســرمایه گذاران انتظــار داشــتند درآمــد آن هــا تقریبــا بــا دو دالر افزایــش 
در هــر ســقف بــه 52 میلیــارد دالر برســد. اندکــی پــس از انتشــار درآمــد 
کاهــش یافــت. ایــن  اپــل در ســه ماهــه دوم، ســهام اپــل شــش درصــد 
کــه درآمــد ســه ماهــه 50 میلیــارد و 600  کــرد  شــرکت در بیانیــه ای اعــام 
میلیــون دالری و درآمــد خالــص ســه ماهــه 10.5 میلیــارد دالری را ثبــت 

ــت.  ــرده اس ک
کــه اپــل در ســه ماهــه مشــابه ســال قبــل درآمــد  ایــن نتایــج در حالــی اســت 
کــرده  58 میلیــارد دالری و درآمــد خالــص 1۳.6 میلیــارد دالری را ثبــت 
کــه از عملکــرد ایــن شــرکت  کــوک مدیــر عامــل اپــل می گویــد  بود؛امــا تیــم 
کــرد: تیــم  کــوک خاطرنشــان  در ســه ماهــه دوم ســال راضــی بــوده اســت. 
کان، عملکــرد بســیار خوبــی  مــا در مواجهــه بــا مشــکات بــزرگ اقتصــاد 

داشــته اســت. 
گذشــته اپــل 51 میلیــون و 200 هــزار آیفــون و 10.۳ میلیــون  در ســه ماهــه 

کنــار 4 میلیــون رایانــه مــک بــوک بــه فــروش رســاند. دســتگاه آیپــد در 

گاز رفع توقیف می شود دالرهای 

لکسوس IS، جسورتر از همیشه
ی  ی، پیشــرانه ای تنفــس طبیعــی 3.5 لیتــر ر 241 اســب بخــار ژ بوشــار ی تور در لکســوس IS جدیــد، شــاهد پیشــرانه هایی 2 لیتــر

وی مدل هــای مختلــف ایــن ســدان هســتیم. ی بــر ر یــدی 223 اســب بخــار ی و یــک سیســتم محــرک هیبر 255 اســب بخــار

در قاب تصویر

کنش بانکی تخلف است کاهش یافتقطع پیامک های ترا برای اولین بار درآمد اپل 

سد زاینده رود

اخبار کوتاه

اخبار اقتصادی

حدود 80 درصد سد »زاینده رود« خالی است

آب اصفهان زیر خط فقر
ــر روز  ــان ه ــم آب اصفه ــت مبه وضعی

سرویس اقتصادی
هامون رشیدیان 

کــه  پیچیده تــر می شــود. در حالــی 
کاهــش بارندگی هــا در  کــی از  همــه پیش بینی هــا حا
کارشناســان بــه ایــن  ســال جــاری بــود و بســیاری از 
گویــا راهــکاری بــرای  موضــوع هشــدار می دادنــد، امــا 
حل معضل آب اصفهان در دســت مســئوالن نیســت. 
کل دفتــر مدیریــت  در ایــن وضعیــت پیچیــده، مدیــر 
فــات  آبریــز  حوضــه  آب  منابــع  پیوســته  به هــم 
ــی بــودن حــدود  مرکــزی، قره قــوم و مــرز شــرقی از خال
می دهــد.  خبــر  زاینــده رود  ســد  مخــزن  درصــد   80
کنــون 1450 میلیــون  ــد: هم ا مهــرزاد احســانی می گوی
متــر مکعبــی ســد زاینــده رود خالــی اســت و بــا توجــه بــه 
ــارش و  ــه از وضعیــت ب گرفت ــای صــورت  پیش بینی ه
میــزان آب ورودی بــه ســد زاینــده رود و از طــرف دیگــر 
مصــارف شــرب ،کشــاورزی، محیط زیســت و صنعت، 
اســتان های ذی نفــع طــی ماه هــای باقــی مانــده تــا 
پایــان ســال آبــی، شــرایط ســختی را در ایــن حوضــه، 
بــرای  افــزود:  ادامــه  در  احســانی  دارنــد.  پیــش رو 
ارزیابــی دقیــق میــزان حجــم آب ســد زاینــده رود بایــد 
در  ولــی  باشــیم؛  یادشــده  کلیــدی  منتظــر چهارمــاه 
حــال حاضــر بــا توجــه بــه ســپری شــدن دو مــاه از ایــن 
چهارمــاه، حــدود 80 درصــد مخــزن ســد زاینــده رود تــا 
امیدواریــم  کــه  اســت  خالــی   95 فروردیــن  انتهــای 
کلیــدی  باران هــای دو مــاه باقی مانــده از چهــار مــاه 

بتواند شرایط بهتری را نصیب زاینده رود کند. 
ایــن ســد  او در خصــوص تغییــرات آب تخصیصــی 
گفــت: در میــزان تخصیــص مصــارف آب شــرب بــرای 
ــر  ــزد 65 میلیــون مت ــرای ی اصفهــان ۳15 میلیــون و ب
دفتــر  کل  مدیــر  داده ایــم.  تخصیــص  آب  مکعــب 
مدیریــت بــه هــم پیوســته منابــع آب حوضــه آبریــز 
فــات مرکــزی ایــران بــا بیــان اینکــه در شــرایط ســخت 
زیســت  محیــط  بــرای  معینــی  حجــم  آب،  کمبــود 
خبــری  پایــگاه  بــه  شــده،  داده  اختصــاص  حوضــه 
گفــت: ســد زاینــده رود از جملــه ســدهایی  وزارت نیــرو 
کــه بــرای آن ردیــف مصــارف زیســت محیطی  اســت 
پیــش بینــی شــده و حــدود 86 میلیــون متــر مکعــب از 
مصــارف آب ســد زاینــده رود، بــرای اهــداف و مصــارف 
ایــن  اســت.  شــده  گرفتــه  نظــر  در  زیســت محیطی 
کلیــدی آینــده چگونــه رقــم  کــه سرنوشــت ماه هــای 
کســی آشــکار نیســت، امــا افزایــش  خواهــد خــورد بــر 
ناامیدکننــده  وضعیــت  و  گذشــته  روزهــای  در  دمــا 
کــه  اســت  موضــوع  ایــن  نشــان دهنده  بــارش، 
تابســتان ســختی در پیــش اســت. امیدواریــم در روزها 
و ماه هــای پیــش رو مســئوالن بــرای معضــل بی آبــی 

کننــد. کاربــردی ارایــه  اصفهــان راهــکاری جامــع و 

قلمرو جدید فروش نفت ایران
افزیــش صــادرات نفــت از مهم  تریــن برنامه هــای 
فعلــی  شــرایط  در  کــه  اســت  ایــران  پســاتحریمی 
ــا  ــازار، مناقشــات زیــادی را نیــز بــه وجــود آورده؛ ب ب
کنــار  ایــن حــال ایــران از مســیر افزایــش صــادرات 
کنــار افزایــش صــادرات بــه  نرفتــه و در ایــن راه در 
مشــتریان قدیمــی خــود، مشــتریان جدیــدی نیــز 
آســیایی  جدیــد  مشــتریان  از  اســت.  کــرده  پیــدا 
جدیــدی  مشــتریان  تحریــم،  دوران  شــرکای  تــا 
گذشــته  اواســط ســال  از  ایــران  نفــت  بــازار  بــرای 
کــه بــه تازگــی قــرار اســت  پیــدا شــده؛ از مشــتریانی 
بــه فهرســت خریــداران نفــت ایــران بپیوندنــد تــا 
حجــم  پســاتحریم  در  می خواهنــد  کــه  آن هایــی 
خریــد نفتشــان را افزایــش دهنــد. توتــال یکــی از 
کــه هنــوز  ایــن مشــتریان اســت؛ شــرکت فرانســوی 
پســاتحریم  در  امــا  دارد،  ایــران  بــه  بدهی هایــی 
ایــران  نفــت  وزیــر  اروپایــی  ســفرهای  طــول  در 
قراردادهــای همــکاری  کنــار  در  اســت  قــرار شــده 
و توســعه در صنعــت نفــت، قــراردادی نیــز بــرای 
خریــد 150 تــا 200 هــزار بشــکه نفــت خــام در روز بــا 
ــر  ــازه دیگ ــتری ت ــتان مش ــد. مغولس کن ــا  ــران امض ای
کــه بــه  کشــوری  نفــت ایــران بــه حســاب می آیــد؛ 
گفتــه زنگنــه عاقه منــد بــه خریــد نفــت از ایــران 
ــا راه نــدارد ایــن صــادرات  اســت، امــا چــون بــه دری
چینــی  شــرکت های  واســطه  بــه  می توانــد  فقــط 
و  چیــن  بیــن  توافــق  صــورت  در  و  گیــرد  صــورت 
مغولســتان، ایــران نیــز مشــکلی بــرای آغــاز صادرات 
ــه  ــه زنگن گفت ــه  ــت. ب ــد داش ــور نخواه کش ــن  ــه ای  ب
قــرارداد فــروش نفــت بیــن ایــران و مغولســتان بــا 
کشــور، می توانــد بیــن 50  توجــه بــه نیــاز انــدک ایــن 

تــا 60 هــزار بشــکه در روز باشــد.

اعتراض به 
افزایش قیمت خودرو

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی 
کنــش بــه اقــدام شــورای رقابــت در افزایــش  در وا
گفــت: شــورای رقابــت  قیمــت خودروهــای داخلــی 
خــودرو  قیمــت  افزایــش  مجــوز  صــدور  جــای  بــه 
کاهــش مــی داد.  بایــد قیمــت ایــن محصــوالت را 
کــرد: عملکــرد شــورای رقابــت  امــراهلل امینــی اظهــار 
مناســب نبــوده و نتوانســته بــه وظیفــه ذاتــی خــود 
کــه از بیــن بــردن انحصــار از بــازار خودروســت عمــل 

کنــد.
 وی بــا بیــان اینکــه چرخــه افزایــش قیمــت خــودرو 
مصرف کننــدگان  ضــرر  بــه  کــه  اســت  باطلــی  دور 
مــردم  خریــد  قــدرت  کــرد:  خاطرنشــان  اســت، 
پاییــن اســت و نمی تواننــد ایــن محصــوالت را بــا 

کننــد.  خریــداری  بــاال  قیمت هــای  ایــن 
کــه بــه  وی افــزود: مشــخص نیســت خودروســازان 
کاهــش تولیــد و فــروش مواجــه  دلیــل رکــود بــازار بــا 
بــه چــه دلیــل عملکــرد خــود را اصــاح  شــده اند، 

کاهــش نمی دهنــد. را  نمی کننــد و قیمت هــا 

برگزاری نمایشگاه بین المللی 
سنگ و معادن در اصفهان

دوازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ســنگ، معــادن و 
صنایــع وابســته بــا مجموع 104 مشــارکت کننده شــامل 
ــی و 19 شــرکت خارجــی در تاریــخ 12  85 شــرکت داخل
ــگاه های  ــزاری نمایش ــل برگ ــت در مح ــا 16 اردیبهش ت
می شــود.  برگــزار  شهرســتان  پــل  در  واقــع  اصفهــان 
در  نیــز  نمایشــگاه  ایــن  داخلــی  مشــارکت کنندگان 
ســاختمانی ســنگ های  انــواع  فــرآوری   زمینه هــای 
ســنگ  معــادن  و  خــام  ســنگ  بلوک هــای  انــواع 
ســنگ  فــرآوری  و  بــرش  آالت  ماشــین  و  تجهیــزات 
و  اســتخراج  آالت  ماشــین  و  ســاختمانی، تجهیــزات 
حفــاری معــادن، عملیــات فــرآوری، بــرش، طراحــی و 
بازسازی نمای ساختمانی و خدمات و صنایع وابسته 
بــه ارایــه خدمــات و محصــوالت می پردازند. همچنین 
 در ایــن نمایشــگاه موسســات و انجمن هــای مربوطــه
دانشــگاه ها، موسســات علمی تحقیقاتــی و رســانه ها و 

نشــریات تخصصــی نیــز حضــور دارند.

مشکالت واحدهای تولیدی 
احصا شود

احصــای  ضــرورت  بــر  کیــد  تا بــا  اصفهــان  فرمانــدار 
بــا گفــت:  تولیــدی  واحدهــای   مشــکات 
 احصــای مشــکات ایــن واحدهــا و اولویت بنــدی آن هــا 
می تــوان در راســتای حــل ایــن مشــکات بــا اســتفاده 
برداشــت.  گام هــای موثــری  از ظرفیت هــای موجــود 
فضل اهلل کفیل در نشســت شــورای مدیران فرمانداری 
افــزود: بررســی و احصــای مشــکات واحدهــای تولیدی 
و پیگیــری جــدی ســرمایه گذاری در ســطوح مختلــف 
مدیریــت  جــاری  ســال  برنامه هــای  مهم تریــن  از 
از اقدامــات  گزارشــی  بــا بیــان  شهرســتان اســت. وی 
مقاومتــی اقتصــاد  فرماندهــی  قــرارگاه  تصمیمــات   و 

بــر تبیــن وظایف بخشــداری های شــش گانه شهرســتان 
در اجــرای سیاســت های کلــی توســط دبیرخانــه کارگروه 
کــرد و خطــاب بــه بخشــداران  کیــد  اقتصــاد مقاومتــی تا
در  زیــادی  ظرفیت هــای  و  فرصت هــا  شــد:  متذکــر 
کــه الزم اســت بــا  بخش هــای شهرســتان وجــود دارد 
اهتمــام جــدی و پیگیــری بخشــداران، شــاهد اقــدام 

ــر در ســطح شهرســتان باشــیم. ــل ســنجش و موث قاب

گازوییل ایران   صادرات 
۲ برابر شد

مدیــر عامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
از  ایــران  گازوییــل  صــادرات  برابــری   2 افزایــش  از 
تولیــد  افزایــش  گفــت:  و  داد  خبــر  امســال  ابتــدای 
اســت.  گازوییــل  صــادرات  رشــد  دالیــل  از  یکــی  گاز 
ســیدناصر ســجادی دربــاره آخریــن وضعیــت صــادرات 
گفــت: از ابتــدای فروردین مــاه تــا 6  گازوییــل ایــران 
ــه  ــه طــور متوســط روزان اردیبهشــت ماه ســال جــاری ب
بــه  ایــران  گازوییــل توســط  لیتــر  تــا 9.2 میلیــون   9
عامــل  مدیــر  اســت.  شــده  بازارهــای جهانــی صــادر 
بــا  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت 
اعــام اینکــه ســال گذشــته متوســط صــادرات گازوییل 
روزانــه بیــن 4.5 تــا 5 میلیــون لیتر بوده اســت، تصریح 
کــرد: حجــم صــدور ایــن فــرآورده نفتــی از ابتــدای ســال 
گذشــته افزایشــی  کنــون در مقایســه بــا ســال  جــاری تا

حــدود دو برابــری را تجربــه می کنــد.

حتما بخوانید!
3برای اولین بار درآمد اپل کاهش یافت پنجشنبـــــه  9 اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 141 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد
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 معاون شهرسازی و معماری 

شهرداری اصفهان:
معماران از طرح های فاقد 

سنخیت با اصفهان
استفاده نکنند

جمال الدیــن  ســید  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
روز  و  شــیخ بهایی  بزرگداشــت  همایــش  در  صمصام شــریعت 
کــرد: معمــاری پیــش از اینکــه تکنیک باشــد، یک  معمــار اظهــار 
هنــر اســت؛ امــا حق الزحمــه آن نزدیــک بــه نقشــه سیم کشــی 
گذشــته، 6  کــرد: در ســال  ســاختمان اســت. وی در ادامــه بیــان 
کــه به نســبت ســال  میلیــون متــر مربــع صــدور پروانــه داشــته ایم 
کــم  کــه بــا رکــود حا 93، 15.2 درصــد رشــد داشــته؛ در حالــی 
ــه  کالنشــهرها نســبت ب ــر مســکن و ســاخت و ســاز بســیاری از  ب
کمتــری مواجــه بوده انــد. معــاون  ــا صــدور پروانــه  ســال قبــل ب
شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: معمــاران 
کالنشــهر اصفهــان دقــت  بایــد در مســایل طراحــی و معمــاری 
کــه فاقــد هویــت و ســنخیت  ح هایــی  کافــی را داشــته و از طر
کننــد  بــا مســایل اقلیمــی و فرهنگــی اصفهــان اســت جلوگیــری 
ح هــای معمــاری بــه ســبک  تــا شــاهد ساخت وســازهایی بــا طر

اصفهــان باشــیم.

 صنعت سنگ اصفهان 
باید بازسازی و نوسازی شود

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان 
روز  دانــش  بــا  بایــد  اصفهــان  در  ســنگ  صنعــت  گفــت: 
بــه  اشــاره  بــا  احمدیــه  اســرافیل  شــود.  نوســازی  و  بازســازی 
ــش  کاه ــژه  ــان به وی ــتان اصفه ــنگ در اس ــت س ــت صنع وضعی
ایــن واحدهــا، اظهــار داشــت: مــا دومیــن  ظرفیــت تولیــد در 
اســت  در حالــی  ایــن  و  دنیــا هســتیم  در  تولیدکننــده ســنگ 
کشــور مــا در صــادرات ســنگ بســیار انــدک اســت و  کــه ســهم 
داشــته ایم.  ســنگ  صــادرات  دالر  میلیــون  از 2۰  بیــش  تنهــا 
در  تولیــد  افزایــش  بــرای  راهــکار صــادرات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایــن بخــش بیــان داشــت: صــادرات ماننــد یــک حلقــه زنجیــر 
کــه وقتــی تمــام حلقه هــا بــه  کشــور بــوده  از حلقه هــای تولیــد 
هــم وصــل می شــود، زنجیــر محکــم غیرگسســتنی را تشــکیل 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس  داد.  خواهــد 
صنعتــی  شــهرک  از  بازدیــدی  کــرد:  اعــالم  اصفهــان  اســتان 
کــه بــا توجــه بــه همــه مشــکالت موجــود  دولت آبــاد داشــتیم 
ــی واحــد تولیــدی  کمتریــن تعطیل ــا  ــار ب آن شــهرک براســاس آم
کــرد: امیــد اســت بــا جمع بنــدی  روبــه رو بــوده اســت. وی اعــالم 
و تعامــل بــا بخــش خصوصــی بتوانیــم بهتریــن راهــکار را در 
بنابرایــن  و  بیابیــم  موجــود  وضعیــت  از  برون رفــت  راســتای 
بیشــتر مشــکالت واحدهــا بــا هــم مشــترک اســت و بــرای مابقــی 

کنیــم. مشــکالت واحدهــا بایــد راهــکار مناســب جســت وجو 

اخبار کوتاه

دکتر سبحانی:

 افتخارات فوالد مبارکه 
به برکت خون شهداست

شــهید  دو  ســالگرد  ســومین  بزرگداشــت  مراســم 
و  )مجنــون  نــور  ســرزمین های  دیــار  از  نام آشــنا 
ــا شــهادت  کــه در ســال 92 مصــادف ب ــد(  پاســگاه زی
الشــهدای  معــراج  در  زهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت 
ک ســپرده شــدند، بــا  شــرکت فــوالد مبارکــه بــه خــا
دفــاع  رزمنــدگان  و  فرماندهــان  از  جمعــی  حضــور 
ــه، بســیجیان  کارکنــان ســپاه ناحیــه مبارک مقــدس، 
ضمــن  کــه  شــد  برگــزار  مبارکــه  فــوالد  کارکنــان  و 
گلبــاران و عطرفشــانی قبــور مطهــر شــهدای نام آشــنا 
ــد. در ایــن  کردن ــد میثــاق  ــان تجدی ــا آرمان هــای آن ب
فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیــر  ســبحانی،  دکتــر  آییــن 
گرامیداشــت یــاد وخاطــره شــهدای 8  مبارکــه ضمــن 
ک ســپرده شــده  ســال دفــاع مقــدس، شــهدای بــه خــا
در فــوالد مبارکــه را یــادگاران 8 ســال دفــاع مقــدس 
گفــت: افتخــارات فــوالد مبارکــه در عرصــه  نــام بــرد و 
تولیــد و اقتصــاد بــه برکــت خــون شهداســت. ایشــان 
بــرکات  از دیگــر  را   ... و  اشــتغال  امنیــت،  آرامــش، 
ــون  ــا مدی ــه م ــزود: هم ــرد و اف ــام ب ــهدا ن ــری ش ایثارگ
هســتیم  شــهدا  وجانفشــانی  ایســتادگی  رشــادت، 
افتخــاری  کشــور  فــوالد  صنعــت  جامعــه  بــرای  و 
انقــالب  مولــود  عنــوان  بــه  شــرکت  ایــن  کــه  اســت 
در دوران جنــگ تحمیلــی و زیــر حمــالت هوایــی و 
موشــکی دشــمن ســاخته شــد و علی رغــم اینکــه در 
نظــر بعضی هــا امیــدی بــه راه انــدازی ایــن شــرکت 
ســخت  شــرایط  آن  در  خــدا  لطــف  بــه  ولــی  نبــود، 
فوالدمــردان  مقــاوت  و  پایمــردی  ایســتادگی،  بــا 
جبهــه صنعــت ایــن افتخــار ملــی بــه بــار نشســت و 
کنــون بــه عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده فــوالد  هم ا
ح اســت. دکتــر ســبحانی  کشــور و منطقــه مطــر در 
کــه ِدینمــان را بــه شــهدا  افــزود: وظیفــه مــا ایــن اســت 
کنیــم و بــا تأســی از بیانــات مقــام معظــم رهبــری  ادا 
و  اقــدام  مقاومتــی،  »اقتصــاد  ســال  را  امســال  کــه 
بــر  کــه  مســئولیت  ایــن  کرددنــد،  معرفــی  عمــل« 
عهــده همــه ماســت بــه بهتریــن نحــو انجــام دهیــم. 
در ادامــه حجــت الســالم و المســلمین نبــوی مســئول 
جمــع  در  نیــز  اســالمی  تبلیغــات  هماهنگــی  دفتــر 
اشــاره  بــا  یــاد شــهدا  گرامیداشــت  حاضــران ضمــن 
بــه ســوره مبارکــه آل عمــران، آیــه 169 و روایتــی از 
ع مــردن  کــه می فرماینــد بهتریــن نــو حضــرت رســول 
گفــت: شــهدا زنــده  شــهید شــدن در راه خداســت، 
هســتند و شــاهد و ناظــر اعمــال مــا؛ پــس بکوشــیم تــا 
کار و تــالش خــود  شــرمنده خــون شــهدا نباشــیم و بــا 

باشــیم. آنــان  راه  ادامه دهنــدگان 

فوالد مبارکه

  شــورای اســالمی شــهرها و روســتاها از نمادهــای 
کیمیای  وطن 

دامون رشیدزاده
ــی مردم ســاالری در نظــام جمهــوری اســالمی  اصل
ایــران اســت. بــر اســاس مفــاد قانــون شــهرداری و نیــز قانــون تشــکیالت 
و  تصمیم گیــری  مرجــع  یــک  نهــاد  ایــن  کشــوری،  اســالمی  شــورای 
کــه می تــوان بــه  ــاره اختیــارات وســیعی دارد  نظــارت اســت و در ایــن ب
انتخــاب شــهردار، تصویــب بودجــه و نظــارت بــر عملکــرد شــهرداری 
اشــاره کــرد. حــال بــا نزدیــک شــدن بــه روز و هفته شــورا تصمیــم گرفتیم 
از  اصفهــان  شــهر  شــورای  اعضــای  بــا  سلســله مصاحبه هایی  در  تــا 
کم وکیــف وظایــف و اختیــارات و همچنیــن برنامه هــا و اهــداف ایــن 
نهــاد در ســال 95 بــا خبــر شــویم. ایــن بــار بــه ســراغ دکتر احمد شــریعتی، 
نایب رییــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان، عضــو کمیســیون حمــل و 
شــهر  اســالمی  شــورای  اطالعــات  فنــاوری  و  زیســت  محیــط  نقــل، 
گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد  اصفهــان رفتیــم و بــا ایشــان بــه 

حاصل این گفت وگوست.
کبیر انقالب    شورای شهر، یادگار بزرگ معمار 

دکتــر احمــد شــریعتی، نایب رییــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
کارگــر و روز معلــم در رابطــه بــا بنیــان  ضمــن تبریــک مــاه رجــب و روز 
کبیــر  گفــت: شــورای شــهر، یــادگار بــزرگ معمــار  شــورای اســالمی شــهرها 
انقــالب بــرای ایــران اســالمی اســت. شــورای شــهر، یکــی از اســاس و 
پایه هــای حکومــت مردم ســاالرانه اســت. اســاس و بنیــاد شــورا، قــرآن 
کیــد شــده اســت. یکــی از  ــر شــور و مشــورت تا کــه در آن بســیار ب اســت 
دالیــل مهــم پیشــرفت ایــران اســالمی در جهــان همیــن بحــث حضــور 
نخبــگان در راس نهادهایــی ماننــد شــورای شــهر اســت؛ زیــرا نخبگانــی 

کــه از ســوی مــردم بــرای مدیریــت شــهرها انتخــاب می شــوند،  بــازوی 
زمــان  کوتاه تریــن  در  می تواننــد  کــه  هســتند  قدرتمنــدی  اجرایــی 

کننــد. خواســت مــردم را اجــرا 
   اجرای طرح شورایاری

دکتــر شــریعتی دربــاره مهم تریــن برنامه هــای شــورای شــهر در ســال 
جــاری گفــت: یکــی از برنامه هــای مهــم شــورای شــهر اصفهــان، اجــرای 
گرفــت  ــرار  گذشــته مــورد تصویــب ق ــه ســال  ک ح شورایاری هاســت  طــر
و امســال شــکر خــدا اجرایــی خواهــد شــد. مصوبــه شــورایاری ها بایــد 
ــی  ــوع، مباحث ــن موض ــق ای ــال تحق ــه دنب ــود و ب ــی ش ــور عملیات کش در 
همچــون مشــارکت، مشــورت و نظــارت نیــز بهتــر صــورت می گیــرد. 
 احمــد شــریعتی بــا بیــان اینکــه مصوبــه شــورایاری ها بایــد اجرایــی شــود 
کــرد: حضــور و مشــارکت پررنــگ مــردم در اداره شــهر بــه واســطه  اظهــار 

ــود.  ــق می ش ــورایاری ها محق ش
کشــور  امیدواریــم مصوبــه شــورایاری ها در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد: بایــد در مرحلــه نخســت در هــر منطقــه  عملیاتــی شــود، اضافــه 
ح  طــر در  کننــد.  اجرایــی  را  ح  طــر ایــن  محلــه  ســه  شــهرداری،  از 
از  نیــز  شــورا  و  باشــند  شــورا  حامــی  می تواننــد  مــردم  شــورایاری ها، 
مدیریــت شــهری حمایــت الزم را انجــام بدهــد. شــورایاری ها می تواننــد 
کننــد و ایــن بــه رشــد و توســعه  بــا نــگاه محلــی مشــکالت شــهری را حــل 

کــرد. کمــک شــایانی خواهــد  یکســان و آســان تر شــهرها 
اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  اصفهــان  شــهر  اســالمی  شــورای  نایب رییــس 
همچنیــن بــه دنبــال ایــن مباحثــی همچــون مشــارکت، مشــورت و 
کــرد: شــورا بــازوی مدیریــت  نظــارت نیــز بهتــر صــورت می گیــرد، تصریــح 
شــهری در روســتاها و شهرهاســت و اعضــای شــوراها بــا تخصص هــای 
مختلــف و مــورد نیــاز مســایل اجرایــی در راســتای حفــظ مصالــح شــهر یــا 

روســتا و توســعه آن برنامه ریــزی می کننــد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دوره چهــارم، شــورای شــهر مدتــی درگیــر 
تغییــر مدیریــت شــهری بــود، امــا بــا ایــن حــال رونــد اداره شــهر، تحقــق 
بودجــه و پروژه هــا بــا انســجام خاصــی صــورت گرفتــه اســت، ادامــه داد: 
کــی از وجــود یــک همگرایــی، همراهــی و همدلــی  تمــام ایــن مــوارد حا

خــاص بیــن اعضــای شــورای شــهر در اداره امــور شــهر اســت. 
شــریعتی بــا بیــان اینکــه پــس از تغییــر و تحــول در مدیریت شــهر، اتحاد 
کیــد  و همدلــی بیــن شــورا و شــهرداری بهتــر از گذشــته صــورت گرفــت، تا
کــرد: آثــار ایــن همدلــی و همگرایــی در طــول هشــت ماه گذشــته در شــهر 

بــرای مــردم نمایان شــد.
  شورا در یک جمله

نایب رییــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان در تعریــف شــورا می گویــد: 
ــی  ــورا، یعن ــار تخصص؛ش کن ــوع در  ــای متن ــاع فکره ــی اجم ــورا، یعن ش

پشــتیبانی بــرای مدیریــت شــهرها.
ارتباط مستقیم با مردم

می گویــد:  مــردم  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  بــا  رابطــه  در  شــریعتی  دکتــر 
کمیته هــای نظارتــی روزهــای شــنبه در  اعضــای شــورای شــهر، تحــت 
چهــار ســوی اصفهــان یعنــی شــمال، جنــوب، شــرق و غــرب بــه دیــدار 
مســتقیم بــا مــردم می رونــد و از نزدیــک مشــکالت و خواســت مــردم 
شــهر  اســالمی  شــورای  نایب رییــس  پیگیــری می کننــد.  را  اصفهــان 
اصفهــان در انتهــا از مــردم بــا بصیــرت و فهیــم و قدردان اصفهان تشــکر 
کــرد و اعــالم آمادگــی شــورای شــهر را بــرای پیگیــری مطالبــات به حــق 

ــت. ــراز داش ــان اب ــردم اصفه م

کرد:  ح  کیمیای وطن مطر گفت وگوی اختصاصی با  دکتر شریعتی در 

شورا، پشتیبان مدیریت شهرها

کل امــور اتبــاع و مهاجــران خارجــی اســتانداری اصفهــان  مدیــر 
کارت هــای اقامــت موقــت  گفــت: بــا توجــه بــه پایــان اعتبــار 
اتبــاع افغانســتانی و عراقــی در تاریــخ 95/۰2/۰5 آمایــش 11 
می یابــد.  ادامــه   95/۰3/31 تــا  و  شــده  آغــاز  خارجــی  تبعــه 

کــرد: تمــام اتبــاع افغانســتانی  ســلیمانی اظهــار 
دارای  عراقــی  اتبــاع  و   1۰ آمایــش  کارت  دارای 
بــه  بــرای تمدیــد اقامــت  کارت هویــت 9 بایــد 
کفالــت، اقامــت و اشــتغال اتبــاع خارجــی  دفتــر 
کننــد. وی افــزود: در اســتان  در اســتان مراجعــه 
اصفهــان، مجموعــا 24 دفتــر کفالــت این وظیفه 
را بــه عهــده دارنــد و پــس از مراجعــه سرپرســت 

خانــوار بــه ایــن دفاتــر و نوبت دهــی، تمــام اعضــای خانــوار بــه 
دفتــر مربوطــه مراجعــه تــا پــس از عکســبرداری از اعضــا، اثــر 
انگشــت افــراد بــاالی 1۰ ســال ثبــت شــود. مدیــر کل امــور اتبــاع و 
مهاجــران خارجــی اســتانداری اصفهــان خاطرنشــان کــرد: اتبــاع 
کفالــت عــالوه بــر مــدرک  خارجــی در زمــان مراجعــه بــه دفاتــر 

کارت  اقامتــی قبلــی خــود بایــد هزینه هــای مربــوط بــه تمدیــد 
ــط  ــه مراجــع ذی رب کار خــود را براســاس مصوب کارت  آمایــش و 
دارای  خانوارهــای  داد:  ادامــه  ســلیمانی  کننــد.  پرداخــت 
بیمــاران خــاص، بیمــاران صعــب العــالج و معلــول، مددجویــان 
کــه  خانــوار  سرپرســت  زنــان  بی سرپرســت، 
سرپرســتی فرزنــدان زیــر 18 ســال و انــاث مجــرد 
افتــاده  کار  از  افــراد  باشــند،  عهــده دار  را  خــود 
ــوار و  ــدون خان ــان ب ــاالی 7۰ ســال و زن مــردان ب
... از معافیــت در پرداخــت عــوارض خدمــات 
ــش  ــت: آمای گف ــتند. وی  ــوردار هس ــهری برخ ش
و  آمــار  روزرســانی  بــه  واقــع  در  خارجــی  اتبــاع 
اطالعــات اتبــاع خارجــی بــرای توزیــع مناســب جمعیــت در پهنه 
ســرزمین و هماهنگــی برنامه هــای مــورد نیــاز در عرصه هــای 
و  دستگاه هاســت  توســط  خدمت رســانی  بــرای  مختلــف 
ح قبــل از پایــان مهلــت اعتبــار  ضــرورت دارد اتبــاع مشــمول طــر

ــد. کنن ــه  ــه مراجع ــت مربوط کفال ــر  ــه دفات ــود ب ــت خ اقام

ــال  ــذاری امس ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــان ب کرم ــاف  کل اوق ــر  مدی
تحقــق  اوقــاف،  گفــت:  رهبــری  معظــم  مقــام  ســوی  از 
ــات  ــای موقوف ــت و احی ــاد مقاومتــی در حــوزه مدیری اقتص
داده  قــرار  خــود  ســازمانی  برنامه هــای  کار  دســتور  در  را 

اســت. حجــت الســالم محمــد قاســمی زاده 
مقــام  منویــات  تحقــق  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا 
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( مبنــی بــر 
»اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« اظهــار 
کشــور  کــرد: ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه 
در راســتای تحقــق ایــن امــر مهــم، بــر اســاس 
را در  بنیــادی  شــعار ســازمانی خــود تحــول 

اســت.  کــرده  آغــاز  متبرکــه  بقــاع  و  موقوفــات  مدیریــت 
امامــزاده  و  متبرکــه  بقعــه   15۰ گرفتــن  قــرار  افــزود:   وی 
عظیــم الشــأن، دارا بــودن 6 هــزار موقوفــه و بیــش از 6۰ 
کشــاورزی  و  تجــاری  کاربــری مســکونی،  بــا  رقبــه  هــزار 
کشــور  کرمــان را در ردیــف اســتان های اول  جایــگاه اســتان 

کمیــت قــرار داده اســت.  از لحــاظ 
قاســمی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه تحــول در عمــران و آبادانــی 
موقوفــات در تحقــق اهــداف مرتبــط بــا توســعه اجتماعــی 
انســانی و اقتصــادی نقــش مؤثــری را ایفــا می کنــد، بــه 
بــاغ  احیــای  در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  فتح آبــاد  موقوفــه 
بــاغ و خرابــه ای  کرمــان  موقوفــه فتح آبــاد 
ــا حمایت هــای بی بدیــل  کــه ب متــروک بــود 
کرمــان و بــه همــت بنیــاد توســعه  اســتاندار 
و عمــران موقوفــات اســتان امــروزه تحــول 
گردشــگری و شــکوفایی  بزرگــی را از لحــاظ 
کنون  موقوفــات در اســتان رقــم زده اســت. وی افــزود: هم ا
بیــش از 15 هــزار متــر مربــع از اراضــی تحــت مالکیــت ایــن 
کشــت بیــش از  گردشــگری و  موقوفــه در فازهــای مختلــف 
ــا فعالیــت بیــش از  گیاهــان دارویــی ب ــواع  ــه از ان 35۰ نمون

ــت. ــده اس ــاد ش ــتغال ایج ــی اش ــروی بوم ــر نی 7۰ نف

کرد: کرمان اعالم  کل اوقاف استان  مدیر 
کرمان  تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت موقوفات 

کل امور اتباع خارجی استانداری اصفهان خبر داد: مدیر 
ح آمایش 11 تبعه خارجی در استان اصفهان آغاز طر

حتما بخوانید!
صنعت سنگ اصفهان باید بازسازی ... پنجشنبـــــه  9  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 141 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

اخطار اجرایی
وق شــهرک ولــی  ز مشــخصات محکــوم لــه: احمــد رضــا دانشــمهر بــه نشــانی خــور
عصــر مــواد غذایــی ولــی عصــر محکــوم علیــه: زهــرا نجــات بخــش بــه نشــانی مجهــول 
یــخ 92/06/25 حــوزه 6  المــکان محکــوم بــه : بــه موجــب رأی  شــماره 327 بــه تار
شــورای حــل اختــاف برخــوار محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه :پرداخــت  مبلــغ 
ینــه دادرســی و نیــز  یــال بابــت هز یــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 40000 ر 24400000 ر
یــخ  یــخ تقدیــم دادخواســت 92/02/18 تــا تار پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه  از تار
ینــه اجــرا  اجــرای حکــم در حــق محکــوم علیــه رای صــادره غیابــی مــی باشــد هز

برعهدهــی محکــوم علیــه مــی باشــد.
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد 
وز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا  محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده ر
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
ــرای  ــه اج ــادر ب د را ق ــو ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک اس
د رابــه  مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارائــی خــو
یحــا اعــام کند.دفتــر شــعبه ششــم  قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صر
مجتمــع شــماره یــک شهرســتان برخــوار شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

یــخ 95/02/06 بــه تار الــف  5/37/180/م 
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

ــده : مرتضــی  ــه طرفیــت خوان ــادی  دادخواســتی ب ــت آب خواهــان : جــال داوری دول
محمــدی و علــی نصیــری  بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک  تقدیــم دادگاه هــای 
ده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه  عمومــی شهرســتان دولــت ابــاد نمــو
بــه  و  ارجــاع  برخــوار  شهرســتان  در  واقــع  برخــوار  شهرســتان   ) )حقوقــی  عمومــی 
آن  رســیدگی  وقــت  کــه  گردیــده  ثبــت    9409983751400779 ونــده  پر کاســه 
دن   1395/05/11 و ســاعت 08:30 تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــو
خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه 
هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
د تــا خوانــده  پــس از نشــر آگهــی و  وزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــو از ر
د نســخه دوم  اطــاع ازمفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــو
ر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر  یافــت و در وقــت مقــر دادخواســت و ضمائــم را در

گــردد. دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی برخــوار
یــخ  تار بــه  الــف  5/37/184/م  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

95 /02 /06
اخطار اجرایی

زنــد علــی  مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم: حســن معتمــدی آدر منابــادی فر
وی ایســتگاه جمــع آدری شــیر ســمت  وبــر اکبــر بــه نشــانی دولــت آبــاد خ حبیــب آبــاد ر
ــوم  ــوم علیه/محک ــخصات محک ــدی  مش ــداری معتم ــال آب دادم ــه کان ــت ادام راس

زنــد محمدعلــی  بــه نشــانی مجهــول المــکان  علیهــم: علــی اکبــر ســلطانی فر
دادنامــه  شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای  خواســت  در  بموجــب   : بــه  محکــوم 
غیابــی مربوطــه 9499751400688 محکــوم علیــه  محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
یــخ 948265- یــال بابــت اصــل خواســته )یــک فقــره چــک بــه شــماره و تار 65000000 ر

ینــه دادرســی  یــال بابــت هز 93/12/25 بانــک صــادرات( بــه انضمــام مبلــغ 1900000ر
یــخ ســر رســید چــک )93/12/25(  و همچنیــن پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تار
تــا زمــان اجــرای حکــم طبــق شــاخص ســاالنه بهــای کاال و خدمــات مصرفــی در 
یــال بابــت حــق االجــرا در حــق صنــدوق  حــق محکــوم لــه و پرداخــت مبلــغ 3345000 ر
یــخ ابــاغ اجرائیــه: 1- ظــرف ده  دولت.محکــوم علیــه محکــوم مکلــف اســت از تار
وز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد )مــاده 34قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 2- ترتیبــی  ر
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد.3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
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
ــه  ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب وح مش ــور مشــر ــه ط ــول ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ام
بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی و 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 و نیــز 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
ــرای  ــوه اج ــون نح ــواد 8 و 3 قان د )م ــو ــی ش ــت م ــه بازداش ــوم ل ــت محک ــه درخواس ب
دداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال  محکومیــت مالــی 1394( 4- خــو
یــری درجــه هفــت را در پــی دارد.) مــاده  بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم حبــس تعز
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
یــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات  تعز
د .) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه  مــی شــو
د آزادی محکــوم علیــه از زنــدان  وز ارائــه شــو صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی ر
دیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه  منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تو

ــی 1394(. د.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مال خواهــد بــو
 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/181/م  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
95 /02 /07

گهی مزایده و فروش اموال غیر منقول آ
ونــده  اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار در نظــر دارد در خصــوص پر
کاســه 940285 اجــرای احــکام بــه نفــع خانــم ســکینه صادقــی  و علیــه آقــای رضــا 
ــخ 95/03/08 ســاعت  ی ــده ای در تار ــه نفقــه جلســه  مزای ــه خواســته مطالب ــی ب معین
وش یــک بــاب ســاختمان قدیمــی بــه آدرس دولــت آبــاد  09:30 صبــح بــه منظــور فــر
کربکنــد میــدان مهدیــه ابتــدای اویــس قرنــی کوچــه ســتوان معینــی شــماره 11 نبــش 
بــا دیوارهــای  یــک طبقــه  بــا قدمــت 50 ســال بصــورت  پــاک 88  کوچــه حجــاب 
بــع  د285 متــر مر یبــی حــدو خشــت و گل و ســقف طــاق و چشــمه دارای عرصــه تقر
ق و گاز در  د 165 متــر دارای انشــعابات آب و بــر د در حــدو و مســاحت اعیانــی موجــو
ــوق در طــرح  ــاک ف ــمتی از پ ده و قس ــو ــکونی ب ــورت مس ــه ص ــرداری ب ــره ب ــت به حال
زش شــش دانــگ عرصــه بــه مبلــغ  یــض گــذر قــرار دارد کــه توســط کارشــناس ار تعر
یابــی گردیــده و فعــا در تصــرف آقــای رضــا معینــی اســت برگــزار  ز یــال ار 480000000 ر
وز قبــل از مزایــده جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر اجــرای  نمایــد طالبیــن میتواننــد 5 ر
ر در دفتــر ایــن اجــرا  وز مقــر احــکام دادگســتری برخــوار مراجعــه نماینــد مزایــده در ر
یــن قیمــت را پیشــنهاد  تر وع و امــوال بــه کســی کــه باال یابــی شــده شــر ز از مبلــغ ار
یــدار مــی بایســتی 10 در صــد  وختــه خواهــد شــد . الزم بــه ذکــر اســت خر نمایــد فر

یــز نمایــد. مبلــغ مــورد مزایــده را فــی المجلــس بــه حســاب دادگســتری وار
مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار

یخ 95/02/06 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 5/37/183/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

آقــای ناصــر یزدانــی- وکیــل امیــر حســین مهــرداد امرالهــی دادخواســتی بــه خواســته 
مطالبــه بــه طرفیــت محمــد رضــا معینــی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 94/627 
وز 95/04/13 ســاعت  05:15 وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت،  ثبــت و بــرای ر
نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان مــی باشــد، لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
وزنامــه هــای کثیراالنتشــار  از ر نوبــت در یکــی  یــک  آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
یافــت  د و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت در طبــع و نشــر مــی شــو
ر فــوق  ــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــر ــه دفت ــم ب ــی دادخواســت و ضمائ نســخه ثان
د.در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــاغ شــده  نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــو
د . چنانچــه بعــدًا نیــازی بــه  محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــو
وز است.دفترشــعبه ســوم مجتمــع  آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده ر

شــماره یــک  شهرســتان برخــوار 
یــخ  تار بــه  الــف  5/37/184/م  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

95 /02 /05

آگهی اباغ دادخواست و ضمائم 
آقــای رجبعلــی باقــری وکیــل امیــر حســین مهــرداد امرالهــی  دادخواســتی بــه خواســته 
مطالبــه بــه طرفیــت رســول جالــی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 94/626 
وقــت رســیدگی تعییــن شــده  وز 95/04/13 ســاعت  05:00 عصــر  بــرای ر و  ثبــت 
مــاده  حســب  لــذا  باشــد،  مــی  المــکان  مجهــول  خوانــده  اینکــه  بــه  نظــر  اســت، 
هــای  وزنامــه  ر از  یکــی  در  نوبــت  یــک  مراتــب  مدنــی  دادرســی  آئیــن  قانــون   73
مــی  بــه عمــل  از خوانــده مذکــور دعــوت  و  د  مــی شــو و نشــر  کثیراالنتشــار طبــع 
یافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و  آیــد جهــت در
د.در صــورت عــدم حضــور  ر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــو در وقــت مقــر
د  ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــو ــاغ شــده محســوب و شــورا تصمی دادخواســت اب
وز  . چنانچــه بعــدًا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده ر

 است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/185/م  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
95 /02 /05

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
آقــای محمــد حــاج حیــدری ورنوســفادرانی  دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه 
طرفیــت ســعید دایــی زاده بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 94/315 ثبــت و 
وز 95/03/22 ســاعت  17:45 عصــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت،  بــرای ر
نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان مــی باشــد، لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن 
وزنامــه هــای کثیراالنتشــار طبــع و  دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از ر
یافــت نســخه  د و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت در نشــر مــی شــو
ر فــوق نیــز جهــت  ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــر
د.در صــورت عــدم حضــور دادخواســت اباغ شــده محســوب  رســیدگی حاضــر شــو
د . چنانچــه بعــدًا نیــازی بــه آگهــی باشــد  و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــو
وز است.دفترشــعبه ســوم مجتمــع شــماره یــک   فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده ر

شهرســتان برخــوار 
یــخ  تار بــه  الــف  5/37/185/م  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

95 /02 /04
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

خواهــان : محمــد رضــا جعفــری جبلــی  دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده : حمیــد 
حیــدری و حســن گرشاســبی و رحیــم اکبــری  بــه خواســته خلــع یــد و قلــع و قمــع 
مســتحدثات و مطالبــه خســارات دادرســی  تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
بــه شــعبه دوم دادگاه عمومــی )حقوقــی  کــه جهــت رســیدگی  ده  نمــو ابــاد  دولــت 
ونــده  پر کاســه  بــه  و  ارجــاع  برخــوار  شهرســتان  در  واقــع  برخــوار  شهرســتان   )
و   1395/05/18 آن  رســیدگی  وقــت  کــه  گردیــده  ثبــت    9409983751401029
و  خوانــده  دن   بــو المــکان  مجهــول  علــت  بــه  اســت.  شــده  تعییــن   10:00 ســاعت 
هــای  آئیــن دادرســی دادگاه  قانــون  مــاده 73  بــه تجویــز  و  درخواســت خواهــان 
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
د تــا خوانــده  پــس از نشــر آگهــی و اطــاع  وزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــو ر
دوم  نســخه  د  خــو کامــل  نشــانی  اعــام  ضمــن  و  مراجعــه  دادگاه  بــه  آن  ازمفــاد 
ر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر  یافــت و در وقــت مقــر  دادخواســت و ضمائــم را در

گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/184/م  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
95 /02 /08

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
خواهــان : عبــاس داوری دولــت آبــادی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده : علــی اصغــر 
داوری و محمــد تقــی لبــاف و غامحســین لبــاف  بــه خواســته اثبــات مالکیــت و الــزام 
ده که  بــه انتقــال ســند رســمی  تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان دولــت ابــاد نمو
جهــت رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه عمومــی )حقوقــی ( شهرســتان برخــوار واقــع در 

ونــده 9209983751400931  ثبــت گردیــده  شهرســتان برخــوار ارجــاع و بــه کاســه پر
وز پــس از چــاپ تعییــن  شــده اســت. بــه علــت مجهــول  کــه وقــت رســیدگی آن هفــت ر
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس دن  خوان ــو ــکان ب الم
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
د تــا خوانــده  پس از نشــر  وزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــو نوبــت در یکــی از ر
د نســخه  آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشــانی کامل خو
ر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر یافــت و در وقــت مقــر  دوم دادخواســت و ضمائــم را در

 گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/135/م  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
95 /01 /29

اخطار اجرایی
ــه  زنــد عربعلــی ب مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم: یحیــی نجفــی مرغملکــی فر
نشــانی اصفهــان خ فــه بیمارســتان الزهــرا نانوایــی بیمارســتان مشــخصات محکــوم 
المــکان  مجهــول  نشــانی  بــه  بهــرام  زنــد  فر قائــدی  یــوش  دار علیــه:  له/محکــوم 
محمــد  علیــه:  له/محکــوم  محکــوم  قانونــی  مقــام  قائــم  یــا  نماینــده  مشــخصات 
بــی جنــب بانــک ملــی  زنــد مرتضــی بــه نشــانی دولــت آبــاد خ ابــاذر غر طغیانــی فر
وکیــل اتفاقــی یحیــی نجفــی مرغملکــی  محکــوم بــه : بموجــب در خواســت اجــرای 
ــوم  ــه 9409973751400595 محک ــی مربوط ــه غیاب ــماره دادنام ــه ش ــه ب ــم مربوط حک
یــال بابــت اصــل خواســته  بــه  علیــه  محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 400000000ر
 18800000 مبلــغ  پرداخــت  و  دادرســی  ینــه  هز بابــت  یــال  11950000ر مبلــغ  انضمــام 
یــال بابــت حــق الوکلــه وکیــل طبــق تعرفــه و همچنیــن پرداخــت خســارت تاخیــر  ر
طبــق  حکــم  اجــرای  زمــان  تــا   )94/02/16( دادخواســت  تقدیــم  یــخ   تار از  تادیــه 
شــاخص ســاالنه بهــای کاال و خدمــات مصرفــی در حــق محکــوم لــه و پرداخــت 
یــال بابــت حــق االجــرا در حــق صنــدوق دولــت. محکــوم علیــه  مبلــغ 21537500ر
وز مفــاد آنــرا بموقــع  یــخ ابــاغ اجرائیــه: 1- ظــرف ده ر محکــوم مکلــف اســت از تار
بــرای پرداخــت  اجــرا گــذارد )مــاده 34قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 2- ترتیبــی 
محکــوم بــه بدهــد.3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف  میســر باشــد. چنانچــه خــو
د را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و  وز کلیــه امــوال خــو ســی ر
وح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد  غیــر منقــول بــه طــور مشــر
ــه همــراه مشــخصات  ــاری ایرانــی و خارجــی دارد ب ــی و اعتب بانکهــا و موسســات مال
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر 
ــار  ــوای اعس ــل از طــرح دع ــال قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــت  ــه درخواس ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ــه ضمیم ب
د )مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی  محکــوم لــه بازداشــت مــی شــو
دداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار  1394( 4- خــو
یــری درجــه هفــت را در پــی دارد.) مــاده 34 قانــون اجــرای  از اجــرای حکــم حبــس تعز
ــی(  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م ا و م ــی و م ــکام مدن اح
5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه 
یــری  بــا قیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعز
د  درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــو
مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه صــورت   (.
ــه  ــدان منــوط ب ــه از زن د آزادی محکــوم علی ــه شــو وز ارائ امــوال پــس از مهلــت ســی ر
دیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد  موافقــت محکــوم لــه یــا تو

د.  بو
) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.

 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی
یــخ  تار بــه  الــف  5/37/185/م  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
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از جانبــازان  بلنــد »مثــل ماهــی« دربــاره یکــی  مســتند 
کــه بیــش از ۳۳ ســال اســت نتوانســته  جنــگ تحمیلــی 
بخوابــد، در حــال ســاخت اســت. در ســال ۵۹ - ۶۰ در 
ســن ۱۶ ســالگی بــه جبهــه اعــزام می شــود و در همیــن 
کــه باعــث  بــه ســرش اصابــت می کنــد  دوران ترکشــی 
می شــود یــک ســال و نیــم در بیمارســتانی در اصفهــان 
امــکان  او  اتفــاق،  ایــن  از  بعــد  امــا  باشــد؛  بســتری 
بــه ۳۳  خوابیــدن را از دســت می دهــد و االن نزدیــک 
کــه خــواب بــه چشــمان رجــب رشیدی نســب  ســال اســت 

نیامــده اســت.
   چگونگی ساخت فیلم

کارگــردان مســتند »مثــل ماهــی« دربــاره  بهــروز خــرم، 
چگونگــی ســاخته شــدن ایــن فیلــم می گویــد: یــک ســال 
آشــنا  جانبــاز  ایــن  زندگــی  بــا  رســانه ها  طریــق  از  قبــل 
شــدم. او در روســتای ُقرقــی در اطــراف مشــهد زندگــی 
کــه خــود مــن نیــز اهــل خراســان رضــوی  می کنــد و از آنجــا 
امکانــش  گــر  ا و  ببینــم  را  او  شــدم  عالقه منــد  هســتم، 
بســازم.  زندگــی اش  دربــاره  مســتندی  شــد  فراهــم 
روســتا  ایــن  بــه  نــوروز  روزهــای  در  جهــت  همیــن  بــه 
رفتــم و بعــد از دور روز جســت وجو و پرســش از اهالــی 
ــا وی و  کــه ب ــداری  روســتا توانســتم او را بیایــم. طــی دی
خانــواده اش داشــتم و بعــد از خوانــدن پرونــده پزشــکی 
ــم.  گرفت ــاره  ــن ب ــتندی در ای ــاخت مس ــه س ــم ب او تصمی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انتخــاب نــام »مثــل ماهــی« بــه 
کواریــوم  کــه تنهــا ماهی هــای آ گرفتــه  ایــن علــت صــورت 

همــدم شــب های بیــداری ایــن جانبــاز هســتند، عنــوان 
کــه بــرای ایــن  کــرد: رجــب رشیدی نســب سال هاســت 
عارضــه دارو مصــرف می کنــد؛ امــا بــه نظــر می رســد نیــاز 
بــه خوابیــدن در بدنــش رفــع شــده اســت. بیمــاری او 
ــزد  ــده اش ن کنــون پرون ــادر اســت و تا جــزو نمونه هــای ن
۴۰- ۵۰ دکتــر متخصــص مغــز و اعصــاب رفتــه و حتــی 
متاســفانه  امــا  اســت؛  شــده  فرســتاده  نیــز  آلمــان  بــه 
چشــم هایش  دادن  دســت  از  بــه  منــوط  معالجــه اش 

ــا اینکــه  کــه البتــه وی ترجیــح می دهــد نخوابــد ت اســت 
بینایــی اش را از دســت دهــد.

کمپین مالقات با پروفسور سمیعی   
مجــازی  شــبکه های  طریــق  از  می گویــد:  خــرم  بهــروز 
ــا از ایــن طریــق  کمپینــی هســتیم ت ــدازی  در حــال راه ان
کــه از نوابــغ و نخبــگان  امــکان مالقــات پرفســور ســمیعی 
مغــز و اعصــاب دنیــا هســتند، بــا ایــن جانبــاز عزیــز فراهــم 
بــرای  درمانــی  بتواننــد  ســمیعی  پرفســور  شــاید  شــود؛ 

ایــن بیمــاری پیشــنهاد دهــد تــا حداقــل بــرای مدتــی 
کنــد و  ذهــن رشیدی نســب بــا خــواب بتوانــد اســتراحت 

ریــکاوری شــود. 
راف  مرحلــه  در  مســتند  ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  فعــال  مســتند  ایــن  شــد:  متذکــر  دارد،  قــرار  کات 
بــه ۸۵  زمــان آن  قــرار دارد و مــدت  کات  مرحلــه راف 
کــه بخش هایــی از  دقیقــه رســیده اســت؛ امــا از آنجــا 
قــرار  جانبــاز  ایــن  درمــان  زمینــه  در  مــا  پیگیری هــای 
ــم  ــم وجــود داشــته باشــد، مــدت زمــان فیل اســت در فیل
اضافــه  کار  بــه  جدیــد  راش هــای  و  می یابــد  افزایــش 
کامــال انســانی اســت  می شــود. نــگاه مــا بــه ایــن ســوژه 
کــه بــه ایــن جانبــاز عزیــز   و همــه تالشــمان را می کنیــم 

کمک شود. 
کارگــردان تئاتــر در پایــان صحبت هایــش اضافــه  ایــن 
کــرد: در صــورت اتمــام مراحــل ســاخت مســتند، فیلــم را 
ــا  ــرد ام ک ــم  ــه خواه ــت« ارای ــینما حقیق ــنواره »س ــه جش ب

ــل فیلــم دارد. ــه تکمی ــتگی ب ــز بس ــه چی هم
تئاتــر  روی  مــن  تمرکــز  بیشــتر  گذشــته  ســال های  در   
بــوده اســت، امــا عالقــه منــدم در زمینــه فیلــم مســتند 
کنــم و در ایــن زمینــه نیــز فعالیــت  کســب  نیــز تجربیاتــی 

داشــته باشــم. 
عوامــل مســتند »مثــل ماهــی« عبارتنــد از تصویربــردار: 
اشــتری  مهــدی  کارگــردان:  دســتیار  آدرســی،   امیــد 
کارگــردان و طــراح: الهــام نامــی، تدویــن: ســید  مشــاور 

علــی ســجادی.

داستانجانباز،»رجبرشیدینسب«رویپردهمیآید

۳۳سالبیخوابی

امکانــات دیجیتالــی  اینکــه  بیــان  بــا  اخــوت  محمدرحیــم 
تمــام  تقریبــا  گفــت:  بگیــرد،  را  کتــاب  جــای  نمی توانــد 
می گذرانــم. کاغــذ  و  کتــاب  بــا  را  بیــداری ام  ســاعت های 

در  خــود  کتاب هــای  دربــاره  پیشکســوت  نویســنده  ایــن   
کتــاب تهــران اظهــار  بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 

کــرد: اواخــر ســال گذشــته رمــان »بی مرز بی مــرز« را 
کــه نوشــته مشــترک مــن و خانــم ســحر مهندســی 
ایــن  کردیــم.  گــه منتشــر  آ بــود، در نشــر  نمیــن 
کتــاب تهــران عرضــه  رمــان حتمــا در نمایشــگاه 
دو  پیــش،  ســال  پنــج  افــزود:  او  شــد.  خواهــد 
گرفتــن مجــوز نشــر بــه وزارت  رمــان دیگــرم بــرای 
ارشــاد رفــت؛ امــا از مــن خواســتند بخش هایــی 

ــن دو  ــردم و ای کار را نک ــن  ــن ای ــه م ک ــم  کن ــذف  ــا را ح از آن ه
رمــان همچنــان بــه چــاپ نرســیده اند. اخــوت ســپس دربــاره 
کتابخــوان و  کتــاب و تأثیــر آن بــر جامعــه  برگــزاری نمایشــگاه 
کــرد: مســلم اســت کــه چنیــن برنامه هایی در  نویســنده اظهــار 

جلــب و جــذب خواننــده بی تأثیــر نیســت؛ بــا ایــن حــال بایــد 
کمتــر می شــود. ایــن  کتــاب  کــه روزبــه روز خواننــده  بپذیریــم 
موضــوع را از تیــراژ کتاب هــا می تــوان فهمیــد؛ بخشــی از دلیــل 
کــه االن بیشــتر مــردم بــه ســراغ امکانــات  آن هــم ایــن اســت 
کــه یکــی  دیجیتالــی رفته انــد و بــه نظــر مــن این طــور می رســد 
ــدن  ــه خوان از دالیــل پاییــن آمــدن عالقــه ب

کتــاب همیــن امکانــات دیجیتالــی اســت.
گفــت: البتــه مــن تحقیقــی   او همچنیــن 
حــس  امــا  نــداده ام،  انجــام  این بــاره  در 
یــک  االن  وقتــی  کــه  اســت  ایــن  کلــی ام 
امکانــات  از  هشت ســاله  هفــت،  کــودک 
بــه  کمتــر  اســت  برخــوردار  دیجیتالــی 
در  نیــز  دیجیتالــی  امکانــات  البتــه  مــی رود.  کتــاب  ســراغ 
گــر درســت اســتفاده شــود باعــث  جــای خــود خــوب اســت و ا
کتــاب  گاهــی می شــود،؛ امــا نمی توانــد جایگزیــن   افزایــش آ

شود.

محمدرحیم اخوت:
کتاب را بگیرد امکانات دیجیتالی نمی تواند جای 

ــی  ــه تلویزیون ــران مجموع ــع بازیگ ــه جم ــایخی ب ــید مش جمش
»پــادری« )دودکــش 2( پیوســت و به تازگــی جلــوی دوربیــن 
رفتــه اســت. تصویربــرداری مجموعــه تلویزیونــی »پــادری« 
 95 نــوروز  روزهــای  در  وقفــه  یــک  از  پــس   )2 )دودکــش 
گرفتــن  گــروه مشــغول  کنــون  مدتــی پیــش آغــاز شــد و هم ا

شــهرک  در  مجموعــه  ایــن  از  ســکانس هایی 
دفــاع مقــدس هســتند. به تازگــی بــازی جمشــید 
و  ســینما  پیشکســوت  بازیگــر  مشــایخی، 
تلویزیــون در »پــادری« )دودکــش 2( آغــاز شــده 
اســت. در ایــن ســریال هومــن بــرق نــورد، بهنــام 
رســتمی  امیرحســین  تیرانــداز،  ســیما  تشــکر، 
ابراهیم آبــادی  یاســر،  مجیــد  عابــدی،  نــگار 
محمدرضــا  تســلیمی،  شــهین  قربانــی،  کریــم 

شــیرخانلو، یــاس نــوروزی، بازیگــر خردســال زینــب فالحــت 
پیشــه بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. از دیگــر بازیگــران ایــن 
مجموعــه می تــوان بــه: فریبــا طالبــی، صدرالدیــن حجــازی 
دانایی مقــدم  مهــدی  میرعظیمــی،  نصــرت  جاویــد،  آتیــه 
جوینــده  جــواد  خلیل نــژادی،  حســام  قاســمی فرد،  حســین 

میــرزا، ســید جــالل طباطبایــی، علیرضــا درویــش، جهانگیــر 
نــژاد، محمدرضــا  کبــری  ا اژدری، مجیــد خدایــی، مجتبــی 
امیــر  ســیفی،  مجیــد  محرابــی،  امیــر  فکــری،  ســعید  نیلــی، 

کــرد.  اشــاره  میرباقــری، احســان ســعادتی و... 
اســت:  آمــده   )2 )دودکــش  »پــادری«  داســتان  خالصــه  در 
قالیشــویی مشــتاق تعطیــل شــده اســت. فیــروز 
مشــتاق در روزهــای نزدیــک بــه نــوروز بــه خاطــر 
حفــظ  و  قالیشــویی  اعتبــار  نرفتــن  دســت  از 
ــا اجــاره  یــک  مشــتریان ســابق، ســعی می کنــد ب
کــه بــا  قالیشــویی دیگــر، کارش را پــی بگیــرد. او 
انبوهــی از فرش هــای نشســته روبــه رو اســت، 
می دهــد.  خ  ر برایــش  جدیــدی  دردســرهای 

عوامــل تولیــد ایــن مجموعــه عبارتنــد از: 
ســید  تهیه کننــده:  لطیفــی،  محمدحســین  کارگــردان: 
کــوروش نریمانــی، مشــاور تهیــه:  محمــود رضــوی، نویســنده: 
مدیــر  متولــی،  مرتضــی  تولیــد:  مدیــر  آذیــن،  محمدصــادق 
کریمــی، طــراح صحنــه ولبــاس: محســن  تصویربــرداری: امیــر 

امیــدواری ایمــان  گریــم:  طــراح  نــوروزی، 

موزه هنرهای معاصر اصفهان 
میزبان نمایشگاه »پنجره«

نمایشــگاه »پنجــره« بــا محوریــت ســفرنامه اصفهــان در هفته 
نکوداشــت اصفهــان، نهــم اردیبهشــت در مــوزه هنرهــای 
گــزارش روابــط عمومــی  معاصــر اصفهــان افتتــاح می شــود. بــه 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، رییــس مــوزه 
گفــت: بــه مناســبت  هنرهــای اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلــب 
ویــژه ای  و  تخصصــی  برنامــه  اصفهــان  نکوداشــت  هفتــه 
می شــود.  گشــایش  معاصــر  هنرهــای  مــوزه   6 گالــری  در 
محمدرضــا رهبــری افــزود: ایــن برنامــه، ترکیبــی از تصویــر و 
ــا ســفرنامه ســیاحان و عکاســانی  صــدا در رابطــه بینامتنــی ب
کرده انــد. ویژه تریــن ســفرنامه  گــذر  کــه بــه اصفهــان  اســت 
اصفهــان در پنجــره در ســه بخــش ویــژه شــامل ورودی مــوزه 
گالــری 6  بــا ویدیــوآرت، در حیــاط مــوزه بــا ســاندآرت و داخــل 
ویدیــوآرت بــه طورهمزمــان بــه نمایــش درمی آیــد. وی ادامــه 
اردیبهشــت ماه  نهــم  پنجشــنبه،  روز  نمایشــگاه  ایــن  داد: 
بــا هنرمنــدی رســول معرک نــژاد، فرشــته عالمشــاه مجیــد 
آزادمنــش و مجتبــی وطن خواهــان مــورد بازدیــد عالقه مندان 
نهــم  می تواننــد  هنردوســتان  و  هنرمنــدان  می گیــرد.  قــرار 
اردیبهشــت ماه رأس ســاعت 18 در مــوزه هنرهــای معاصــر 
اصفهــان واقــع در خیابــان اســتانداری حضــور یابنــد و از ایــن 
گفتنــی اســت نمایشــگاه »پنجــره«  کننــد.  نمایشــگاه دیــدن 
تــا 15 اردیبهشــت ماه همــه روزه از ســاعت 10 تــا 14 و 16 تــا 
ــه ســازمان  20 در مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان وابســته ب

فرهنگی تفریحــی میزبــان هنردوســتان اســت.

حضورمان را در »ماه گرفتگی« 
تکذیب می کنم

بابــک حمیدیــان، بازیگــر ســینما و تئاتــر دربــاره اخبــار منتشــر 
شــده مبنــی بــر حضــور او و مینا ســاداتی در فیلــم »ماه گرفتگی« 
بــه کارگردانــی مســعود اطیابــی گفــت: فیلمنامــه آقــای اطیابی 
کنــون هیــچ توافقــی میــان مــا و  بــه دســت مــا رســیده و تا
کارگــردان محتــرم صــورت نگرفتــه اســت. انتظــار مــا از  ایــن 
همــکاران حرفــه ای خودمــان در ســینما و دوســتان خوبمــان 
کــه بــرای ثبــت اخبــار فعالیت هــای  در مطبوعــات ایــن اســت 
هنــری و ســینمایی در دنیــای حرفــه ای صداقــت، دقــت و 
ج و انعــکاس یــک  کــرده در کننــد تــا خدایــی نا وســواس پیشــه 
خبــر موجــب قضــاوت شــدن یــا ایجــاد ســوءتفاهم در خانــواده 
فعالیت هــای  دربــاره  حمیدیــان  نشــود.  کشــور  ســینمای 
گفــت: ایــن روزهــا بــه همــراه مینــا ســاداتی مشــغول  تــازه اش 
کارگردانــی  مانــی باغبانــی هســتیم  بــازی در فیلــم »شــیب« بــه 

ــازه ای ثبــت نکردیــم. و هیــچ قــرارداد ت

اخبار فرهنگی

کیومرث پوراحمد:
شهروندان اصفهانی 

به میدان بیایند
گفــت: همــه شــهروندان  کارگــردان فیلــم قصه هــای مجیــد 
بایــد وظیفــه خــود بــرای پویایــی و ایجــاد نشــاط در فضــای 
شــهری را بــه جــا آورنــد و بــا مشــارکت خــود شــهر اصفهــان را 
ــرث  کیوم ــن،  ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ــد. ب کنن ــده  ــاره زن دوب
پوراحمــد در خصــوص برگــزاری هفتــه نکوداشــت اصفهــان 
کــرد: ایــن اقــدام شایســته ای  و تجلیــل از هنرمنــدان اظهــار 
اســت و چنانچــه همــه مســئوالن بــه ایــن امــر توجــه داشــته 
باشــند، می تــوان شــاهد شــکوفایی دوبــاره و بیــش از پیــش 

هنرمنــدان در اصفهــان بــود.
و  چالش هــا  امــروزه  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  وی   
روزمرگی هــای زندگــی تفریــح و شــادمانی را از مــردم بــه ویــژه 
ــد  ــن رو بای ــزود: از ای ــت اف ــه اس گرفت ــهرها  ــهروندان کالنش ش
گیری  شــهرداری اصفهــان برنامه هایــی را اجرایی کند که فرا
بیشــتری را داشــته باشــد تــا شــاهد تقویــت روحیــه شــادمانی 
کارگــردان قصه هــای مجیــد اضافــه  در شــهروندان باشــیم. 
کــرد: همــه مــردم بایــد وظیفــه خــود بــرای پویایــی و ایجــاد 
نشــاط در فضــای شــهری را بــه جــا آورنــد و بــا مشــارکت خــود 
کیومــرث  گفتنــی اســت  کننــد.  شــهر اصفهــان را دوبــاره زنــده 
پوراحمــد متولــد ۱۳۲۸ در نجف آبــاد اصفهــان اســت؛ او یکی 
کارگردانــان ســینمای ایــران پــس از انقــالب  از مطرح تریــن 
بــه حســاب می آیــد و فیلم هــای خواهــران غریــب، اتوبــوس 
شــب و شــب یلــدا از معروف تریــن آثــار ســینمایی پوراحمــد 
ســریال  ســاخت  بــا  اصفهانــی  کارگــردان  ایــن  امــا  اســت؛ 
کــه در اوایــل دهــه هفتــاد از تلویزیــون  قصه هــای مجیــد 

پخــش می شــد، بــه شــهرت رســید.

اݥݥݥݥمرݥݥݥݥاݥݥݥݥهللݥݥݥݥ اݥݥݥݥحمدݥݥݥݥجوݥݥݥݥ:
ایرانیان باید به نصف جهان ببالند

گفــت: هــر روز بایــد روز  کارگــردان ســریال روزی روزگاری 
کــه اصفهــان شــهر ویــژه ای اســت و  اصفهــان باشــد، چــرا 
همــه ایرانیــان بایــد بــه ایــن شــهر ببالنــد و بــرای ارتقــای 

کننــد.  آن تــالش 
کیمیــای وطــن، امــراهلل احمدجــو بــا بیــان  گــزارش  بــه 
کــه  کــردن از هنرمنــدان ســنت زیبایــی اســت  اینکــه یــاد 
می توانــد بــرای ادامــه حیــات هنــری در اصفهــان تأثیــر 
کــرد: ایــن امــر نســل جــوان  بســزایی داشــته باشــد، اظهــار 
کــرد تــا پــا بــه میــدان هنــر بگذارنــد و  را نیــز ترغیــب خواهــد 

کننــد.  بــرای شــهر هنرپــرور اصفهــان نقش آفرینــی 
ــت:  گف ــز  ــان نی ــت اصفه ــه نکوداش ــوص هفت وی در خص
ــهر  ــان ش ــه اصفه ک ــرا  ــد؛ چ ــان باش ــد روز اصفه ــر روز بای ه
ویــژه ای اســت و همــه ایرانیــان بایــد بــه ایــن شــهر ببالنــد 

کننــد. ــرای ارتقــای آن تــالش  و ب

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر پنجشنبه  9  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 141امکانات دیجیتالی نمی تواند جای... ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
د ششدانگ یکباب دفتر کار شماره پالک 6592/3 واقع در بخش 5 ثبت  چون تحدید حدو
یان ثبت است و رای  زند بهرام در جر وی فر ونده ثبتی بنام حسین خسر اصفهان که طبق پر
شماره 139460302027023670 مورخ 94/9/23 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و 
اینکه  با توجه به  ق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و  امالک منطقه شر

د  تحدید حدو
ده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبو
وز  یخ 95/3/4 ر د ملک مرقوم در تار ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدو
وع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه  سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شر
ر در محل حضور یابند اعتراضات  وز و ساعت مقر ین اخطار میگردد که در ر مالکین و مجاور
یخ تنظیم صورتمجلس تحدید  ین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تار مجاور
باید  ثبت معترض  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  پذیرفته خواهد شد  وز  ر سی  تا  د  حدو
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  یخ  تار از  ماه  یک  مدت  ظرف 
نماید در غیر  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  د  و گواهی طرح دعوی خو اقدام  ذیصالح قضایی 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

رات ادامه خواهد داد.  اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقر
ییس ثبت اسناد و امالک  یخ انتشار: 95/2/9 شماره :3249/ م الف حسین هادیزاده ر تار

ق اصفهان منطقه شر

گهی فقدان سند مالکیت  آ
یم نسبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که  زند کر زانه اثنا عشری فر چون فر
د رسما گواهی شده و به تایید دفتر 227 اصفهان رسیده مدعی است که  هویت و امضا شهو
سند مالکیت تمامت ششدانگ اپارتمان پالک 15190/40643 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به شماره چاپی 611737 که درصفحه 349 دفتر 456 به نام نامبرده سابقه داشته سابقه 
و در  انجام نشده  امالک معامله دیگری  و طبق گواهی دفتر  و تسلیم گردیده  ثبت و صادر 
د گردیده است و تقاضای صدور  وثیقه نمی باشد. به علت جابه جایی سند مالکیت مفقو
 94 خانه  دفتر   91/5/4 مورخ   96711 رهنی  سند  طی  و  است  ده  نمو المثنی  مالکیت  سند 
اصفهان در رهن بانک مسکن می باشد که در مورد بقای رهن بایستی از دفتر خانه پرسش 
گردد و با قید به اینکه در صفحه 349 دفتر 456 مقدار سه دانگ مشاع به نام حمید رضا 
سلیمانی سابقه ثبت داشته کی طی سند 118808 مورخ 91/5/4 دفتر خانه 21 اصفهان به 
یمیان در صفحه 352 دفتر 456 طی سند فوق به  انضمام سه دانگ دیگر که به نام رضا کر
متقاضی المثنی انتقال که دو جلد سند تجمیع و سند مالکیت ششدانگ در صفحه 349 دفتر 
456 ثبت و صادر گردیده طبق تبصره  یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
د که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت  آگهی می شو
وز به این اداره  یخ انتشار این اگهی تا ده ر د باشد از تار به ان یا سند مالکیت مزبور نزد خو
د راکتبا ضمن ارایه سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب  مراجعه و اعتراض خو

صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 
ر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی  اگر ظرف مهلت مقر
ییس  سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره :3255/ م الف ر

ق اصفهان - هادی زاده منطقه ثبت اسناد شر
 

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351101058شماره  ونده:  پر 9510100351100976شماره  ابالغیه:  شماره 
آقای  یت  مدیر به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   1395/02/01 تنظیم:  یخ  تار  941168 شعبه: 
و  نژاد  ترابی  د  محمو و  کیانوش  کیارش  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  زمانی   علیرضا 
و مطالبه  تادیه  تاخیر  به خواسته مطالبه خسارت  و مهران منصوری  زاده  محسن خدا داد 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  9409980351101058ثبت گردیده که 
المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  12:00تعیین  ساعت  و   1395/04/09 آن  رسیدگی  وقت 

دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان   دن  بو
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خواندگان   تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار 
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2824/م الف منشی شعبه 11 دادگاه  وقت مقر

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

گهی ابالغ آ
بایگانی  8809980351100842شماره  ونده:  پر 9510100351100944شماره  ابالغیه:  شماره 
اصفهان   رضوی  مقدس  آستان  خواهان   1395/01/31 تنظیم:  یخ  تار  880848 شعبه: 
دادخواستی به طرفیت خواندگان مهین صفا و سپیده دردشتی و جهانگیر دردشتی و ملک 
دادگاه  تقدیم  وقفیت  اثبات  خواسته  به  دردشتی  یده  فر و  دردشتی  فرشته  و  محمدی  نور 
دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه   – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
8809980351100842ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/24 و ساعت 09:30تعیین 
دن خواندگان  و درخواست خواهان و به تجویز ماده  شده است. به علت مجهول المکان بو
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
و  آگهی  نشر  از  پس  خواندگان   تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک 
د نسخه دوم دادخواست  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2825/م الف  یافت و در وقت مقر و ضمائم را در

منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351501304شماره  ونده:  پر 9510100351501128شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/01 خواهان / شاکی حسن علی بهرامی  دادخواستی  شعبه: 941436 تار
عملیات  به  اعتراض  خواسته  به  بابائی  جواد  و  برهانی  گلناز  متهم   / خوانده  طرفیت  به 
دادرسی  خسارت  مطالبه  و  مدنی(  احکام  اجرای  قانون   147 146و  مواد  )موضوع  اجرایی 
ده که جهت رسیدگی به شعبه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15
و  ارجاع   348 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
ساعت  و   1395/03/25 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351501304ثبت  کالسه   به 
دن خوانده / متهم  و درخواست خواهان  10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
تا خوانده  د  آگهی می شو کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور 
/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو
حاضر گردد.شماره: 2826/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – محسن یزدخواستی

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351501156شماره  ونده:  پر 9510100351501125شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/01 خواهان / شاکی سید کمال زهرائی  دادخواستی  شعبه: 941269 تار
ینه  هز پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  پور  هادی  صادق  محمد  متهم   / خوانده  طرفیت  به 

دادرسی و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه
رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه  به 
اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351501156ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   348 شماره 
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  08:30تعیین  ساعت  و   1395/03/25 آن 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم    / خوانده 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید 

ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به 
الف  2827/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را 
محسن  – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه  حقوقی  دادگاه   منشی 

 یزدخواستی
آگهی ابالغ

بایگانی  9409980352200970شماره  ونده:  پر 9510100352200391شماره  ابالغیه:  شماره 
ثبت  شماره  به  قوامین  بانک  شاکی   / خواهان   1395/01/30 تنظیم:  یخ  تار  941091 شعبه: 
یت سید محمد حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسین نیکی   397957 به مدیر
و مجید حسینی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   ... بابت  وجه 
رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
354 ارجاع و به کالسه  9409980352200970ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/31 
دن خوانده / متهم  و درخواست  و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
د تا  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
حاضر گردد.شماره: 2834/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

وجنی شهرستان اصفهان – اطهری بر

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980350700684شماره  ونده:  پر 9510100350700630شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/01/31 خواهان مهدی کاغذ چی دادخواستی به طرفیت  شعبه: 940765 تار
وس مختاری همامی به خواسته مطالبه وجه چک و  خواندگان بهداد مختاری همامی و سیر
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  شهرستان اصفهان نمو
– ساختمان دادگستری کل  – خ شهید نیکبخت  اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
9409980350700684ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   311 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/09 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  دن  بو المکان 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2838/م الف منشی شعبه 7 دادگاه  وقت مقر

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980350701027شماره  ونده:  پر 9510100350700634شماره  ابالغیه:  شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  عبدالهی  علی  خواهان   1395/01/31 تنظیم:  یخ  تار  941151 شعبه: 
مطالبه  و  دادرسی   ینه  هز پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  مطلق  شمسایی  اردالن  خوانده 
های  دادگاه  تقدیم  چک   وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
کالسه   به  و  ارجاع   311 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
10:00تعیین  و ساعت  آن 1395/05/17  9409980350701027ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73  شده است. به علت مجهول المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2839/م الف منشی شعبه  یافت و در وقت مقر در

7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر علی هاشم پور

اجرائیه
ونده: 9409980350600880 شماره اجرائیه: 9510420350600043 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/01/31 مشخصات محکوم لهم ردیف  شماره بایگانی شعبه : 940988تار
 – 1 نام :عصمت نام خانوادگی : یزدانی خوزانی نام پدر: صادق نشانی : استان اصفهان 
 – – پالک 35  – کوی بهار  – خ 16 متری  – خ کهندژ  – خمینی شهر  شهرستان خمینی شهر 
: یزدانی  نام خانوادگی  ابوالفضل   : نام   -2 : 8416615331 ت. ت 09133124566   ک.پ 
خمینی   – شهر  خمینی  شهرستان   – اصفهان  استان   : نشانی  صادق    : پدر  نام  خوزانی 
ت   . ت   8416615331  : پ   . ک   -35 پالک   – بهار  کوی   – متری   16 خ   – کهندژ  خ   – شهر 
09133124566  3-  نام :احترام  نام خانوادگی : یزدانی خوزانی  نام پدر: صادق نشانی : 
استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – خمینی شهر – خ کهندژ – خ 16 متری – کوی بهار 
یبا   نام خانوادگی :  – پالک 35 – ک.پ : 8416615331 ت. ت 09133124566  4- نام :فر
یزدانی خوزانی  نام پدر: صادق نشانی : استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – خمینی 
ت  ت.   8416615331   : ک.پ   –  35 پالک   – بهار  کوی   – متری   16 خ   – کهندژ  خ   – شهر 
09133124566  5-  نام :علیرضا   نام خانوادگی : یزدانی خوزانی  نام پدر: صادق نشانی 
: استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – خمینی شهر – خ کهندژ – خ 16 متری – کوی 
بهار – پالک 35 – ک.پ :  8416615331 ت. ت 09133124566  6- نام :زهرا   نام خانوادگی 
: یزدانی خوزانی  نام پدر: صادق نشانی : استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – خمینی 
ت  ت.   8416615331   : ک.پ   –  35 پالک   – بهار  کوی   – متری   16 خ   – کهندژ  خ   – شهر 
 : نام پدر: حسین نشانی  : کاظمی خوزانی  نام خانوادگی  : فاطمه  نام   -7   09133124566
– کوی  – خ 16 متری  – خ کهندژ  – خمینی شهر  – شهرستان خمینی شهر  استان اصفهان 
بهار – پالک 35 – ک .پ : 8416615331 ت.ت 09133124566  مشخصات محکوم علیه 
د رضا نشانی : مجهول  ردیف 1- نام: حمید رضا   نام خانوادگی : عامری زاده  نام پدر: محمو
وز نام  المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه  نام : بهر
خانوادگی : خدا بخش نام پدر: مرتضی نشانی : استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر 
بانک ملت ساختمان )کابینت رضایی (  وی  وبر ر یعتی جنوبی  – خیابان شر – خمینی شهر 
طبقه اول نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : عصمت یزدانی خوزانی / ابوالفضل 
یبا یزدانی خوزانی / علیرضا یزدانی خوزانی /  یزدانی خوزانی / احترام یزدانی خوزانی / فر
خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  خوزانی  کاظمی  فاطمه   / خوزانی  یزدانی  زهرا 
اجرای حکم و شماره دادنامه 9409970350602036  مورخ 94/11/27 شعبه شش حقوقی 
و  میلیون  و هفت  مبلغ هشتصد و شصت  پرداخت  به  اصفهان محکوم علیه محکوم است 
یال مبلغ بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله  پانصد هزار ر
یخ مطالبه و تقدیم دادخواست –  وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تار
)1394/9/5( تا هنگام پرداخت محکوم به در حق محکوم لهم رای صادره غیابی می باشد. 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر محکوم علیه مکلف است از تار
) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
د را قادر به اجرای  معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه  وز کلیه اموال خو مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر
به هر عنوان  نقدی که  میزان وجوه  بر  وح مشتمل  به طور مشر  ، منقول  و غیر  منقول  اموال 
دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانکها  نزد 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده  حکم ، حبس تعز
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی  با انگیزه فرار  هر نحو 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو  نباشد موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت  مجازات می شو
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم  وز ارائه شو اموال پس از مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو له یا تو
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 2821/ م الف  مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی 

اصفهان - - - فانی

با سریال »پادری«
جمشید مشایخی به تلویزیون بازمی گردد



 دعوت نشدن نیکخواه
 به تیم ملی

کامرانــی  صمــد نیکخــواه بهرامــی، حامــد آفــاق و مهــدی 
نشــدند.  دعــوت  بســکتبال  ملــی  تیــم  اردوی  بــه 
باوئرمــان آلمانــی، ســرمربی تیــم ملــی بســکتبال پــس 
ــه فنــی فدراســیون، 22 بازیکــن را  کمیت ــا  از جلســه ای ب
کــه در میــان آن هــا نــام  کــرد  بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت 
کامرانــی و حامــد آفــاق  صمــد نیکخــواه بهرامــی، مهــدی 

نمی شــود.  دیــده 
کــه  کــرد  کــه فدراســیون بســکتبال منتشــر  در خبــری 
فدراســیون  ایــن  وب ســایت  از  ســاعاتی  از  بعــد  البتــه 
کمیتــه فنــی فدراســیون  کــه  حــذف شــد، اعــام شــده 
بــه همــراه ســرمربی تیــم ملــی، بــا نگاهــی بــه آینــده از 
22 بازیکــن بــرای حضــور در اردوی تیــم ملــی دعــوت 

کردنــد.

پایان همکاری اسماعیالگیچ
توافقــی  صــورت  بــه  هندبــال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
عرفــان  کــرد.  همــکاری  قطــع  ایــران  فدراســیون  بــا 
ملــی  تیــم  هدایــت  گذشــته  ســال  کــه  گیچ  اســماعیا
کامــی تیــم  گرفتــه بــود، پــس از نا هندبــال را بــر عهــده 
بــه  راهیابــی  و  جــام جهانــی  ســهمیه  کســب  در  ملــی 
المپیــک و در حالــی کــه ملی پوشــان ایــران عمــا در ســال 
2016 برنامــه ای پیــش رو ندارنــد، بــه صــورت توافقــی بــا 

کــرد. قطــع همــکاری  ایــران  فدراســیون 

 اولین دوپینگ مکانیکی
 در دوچرخه سواری

فمکــه وان دن دریشــه، دوچرخه ســوار بلژیکــی بــه دلیــل 
انجــام دوپینــگ مکانیکــی شــش ســال محــروم شــد. 
ایــن دوچرخه ســوار  19ســاله در مســابقات زیــر 23ســال 
کــه موتــور در آن بــه  قهرمــان جهــان UCI از دوچرخــه ای 

کــرد.  کار رفتــه بــود، اســتفاده 
موتــور  دوچرخــه  در  عمــد  از  کــه  بــود  کــرده  اعــام  او 
جاســازی نکــرده و ایــن دوچرخــه متعلــق بــه دوســت 
مکانیکــی  دوپینــگ  نــوع  ایــن  کــه  اســت  بــوده  او 
شــایعه نیســت،  بلکــه حقیقــت دارد. دریــش عــاوه بــر 
ــز محکــوم  ــه پرداخــت 20 هــزار فرانــک نی محرومیــت ب

اســت. شــده 
جهانــی  اتحادیــه  رییــس  کوکســون،  برایــان   
گفــت: مــا تــاش زیــادی  دوچرخه ســواری در این بــاره 
و  کنیــم  بررســی  را  دوپینــگ  نــوع  ایــن  تــا  می کنیــم 

می دهیــم. افزایــش  را  خاطــی  افــراد  محرومیــت 

کریمی   یعقوب 
به دلیل بدهی محروم شد

مســایل  دلیــل  بــه  اســتقال،  چپ پــای  هافبــک 
انضباطــی نمی توانــد تیمــش را بــرای بــازی بــا ســایپا 
کریمــی هنــوز  کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه یعقــوب  همراهــی 
پــول رضایتنامــه خــود را بــه باشــگاه ســپاهان نــداده 
اســت، کمتیــه انضباطی فدراســیون فوتبــال او را از بازی 
گفتــه می شــود او تــا پــول  کــرده اســت و  بــا ســایپا محــروم 
بــرای  نمی توانــد  نکنــد،  پرداخــت  را  رضایتنامــه اش 
اســتقال بــه میــدان بــرود. بــا توجــه بــه اینکــه محســن 
کریمــی هنــوز بــه شــرایط صددرصــد بــازی نرســیده اســت 
در  بــدی  خبــر  می توانــد  کریمــی  یعقــوب  محرومیــت 

آســتانه بــازی حســاس بــا ســایپا باشــد.

در ایران بازی نمی کنیم
ــه  ــر اینک ــد ب کی ــا تا ــارات ب ــال ام ــیون فوتب ــس فدراس ریی
کشــور هماننــد عربســتان حاضــر نیســت  تیــم ملــی ایــن 
گفــت: امیــدوارم  کنــد،  بــا تیــم عــراق در ایــران بــازی 
ــه  ــه یــک راهــکار مشــترک در ایــن زمین بتوانیــم امــروز ب
دســت یابیــم. »یوســف ســرکال« قبــل از ســفر بــه قطــر 
کشــورهای  برای شــرکت در نشســت روســای فدراســیون 
عربســتان  و  امــارات  از  عــراق  میزبانــی  دربــاره  عربــی 
گفــت: ایــن موضــوع بــدون شــک در  کشــور ایــران  در 
کشــورهای عربــی بررســی خواهــد شــد.  نشســت روســای 
ــه یــک راه حــل نهایــی  ممکــن اســت در ایــن نشســت ب
بــرای حل مشــکات برســیم. رییــس فدراســیون فوتبال 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا شــفاف  کــرد:  کیــد  امــارات تا
ــارات  ــتان و ام ــد از عربس ــراق نمی توان ــه ع ک ــرد  ک ــد  کی تا
کنــد. موضــع مــا مشــخص اســت و  در ایــران میزبانــی 
در ایــران مقابــل عــراق بــازی نمی کنیــم. ایــن همــان 
کــه بــرادران مــا در فدراســیون عربســتان  موضعــی اســت 

کرده انــد. اتخــاذ 

گل خوردند دختران ایرانی، 6 
تیــم دختــران زیــر 17 ســال ایــران، 6 گل از آمریــکا خورد. 
کــه بــرای شــرکت در تورنمــت ایتالیــا بــه  دختــران ایرانــی 
گل  کرده انــد، در اولیــن بــازی خــود 6  کشــور ســفر  ایــن 
کــه داشــتند  از آمریــکا خوردنــد و بــا همــه تاش هایــی 

گلزنــی نشــدند. موفــق بــه 

دربی اورجینال اهواز رایگان شد
دربــی فــوالد - اســتقال اهــواز رایــگان اعام شــده اســت. 
امــروز همزمــان بــا بقیــه دیدارهــا، فــوالد خوزســتان در 
ورزشــگاه غدیــر بایــد بــه مصــاف اســتقال اهــواز بــرود و 
درصــورت بــرد ماندنــش در لیــگ برتــر حتمــی خواهــد 
ــت  ــتان اس ــوالد خوزس ــش ف ــه میزبان ک ــدار  ــن دی ــد. ای ش
ــا هــواداران  از ســوی ایــن باشــگاه رایــگان اعــام شــده ت
خوزســتانی بتواننــد بــه راحتــی این بــازی را تماشــا کنند. 
علــی کاهکــش، سرپرســت فــوالد خوزســتان در گفت وگــو 

کــرد. بــا ورزش ســه ایــن خبــر را تاییــد 

کوتاه از ورزش

روش پتر چک 
برای ترساندن مهاجمان

خــود  موفقیــت  رازهــای  از  آرســنال  دروازه بــان 
پتــر  اســت.  کــرده  صحبــت  دروازه بانــی  پســت  در 
آرســنال چــک  جمهــوری  اهــل  دروازه بــان   چــک، 
حریــف  مهاجمــان  از  زمــان  گرفتــن  کــه   می گویــد 
دروازه بانــی  در  او  روش هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
راه هــای  گفــت:  چلســی  ســابق  دروازه بــان  اســت. 
کــه شــما می توانیــد مهاجمــان  زیــادی وجــود دارد 
را تحــت تأثیــر قــرار دهیــد و آن هــا را از حضــور خــود 
زمــان  کمبــود  از  معمــوال  مهاجمــان  بترســانید. 
ــار  ــی در اختی کاف ــان  ــه زم ک ــی  ــر بازیکن ــند. ه می ترس
ــما  ــرد و ش ک ــد  ــی خواه ــاس راحت ــد، احس ــته باش داش
بــه عنــوان یــک دروازه بــان بایــد ایــن زمــان را از آن هــا 
ــان را از  ــه زم ک ــم  ــاش می کن ــواره ت ــن هم ــد. م بگیری
کــه بــا مــن روبــه رو می شــوند، بگیــرم و  مهاجمانــی 
احســاس  آن هــا  تــا  می شــود  باعــث  مســئله  ایــن 
کــه بــه  کاری  راحتــی نکننــد. شــما بایــد بــه خــود و 
می دهیــد  انجــام  تیــم  در  دروازه بــان  یــک  عنــوان 
جــاری  فصــل  در  چــک  پتــر  باشــید.  داشــته  بــاور 
از  ســانچس،  آلکســیس  و  اوزیــل  مســوت  کنــار  در 

اســت. بــوده  آرســنال  بازیکنــان  بهتریــن 

 تردید بارسلونا 
برای تمدیدقرارداد نیمار

تردیــدی دربــاره  کســی  بارســلونا  قبــل در  مــاه  یــک 
تمدیــد قــرارداد بــا نیمــار نداشــت؛ امــا اتفاقاتــی در ایــن 
کــه تردیدهــا درایــن زمینــه را افزایــش  خ داده  مــدت ر
کیفــی نیمــار در یــک مــاه اخیــر،  داده اســت. افــت 
بــه عــاوه مشــکات غیرورزشــی او از جملــه رفتــن بــه 
گاه و بــی گاه  تولــد خواهــرش در برزیــل، جشــن های 
ــدن  ــه لن ــفرش ب ــری، س ــن آخ ــتانش و ای ــار دوس کن او 
بازیکنــان  بهتریــن  بــرای حضــور در جشــن معرفــی 
ســال فوتبــال انگلیــس ســبب شــده تــا بارتومئــو و دیگر 
مدیــران بارســلونا نســبت بــه تمدیــد قــرارداد او تردیــد 

کننــد.

هویت خریدار باشگاه میالن 
فاش شد

یکــی  طــی  میــان  باشــگاه  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
گــذار خواهــد  گــروه چینــی وا دو مــاه آینــده بــه یــک 
بــه مبلــغ 700  شــد و برلوســکونی، فــروش باشــگاه 
مــا  جــک  کــرد.  خواهــد  نهایــی  را  یــورو  میلیــون 
گــروه  رهبــری  چیــن،  افــراد  ثروتمندتریــن  از  یکــی 
گرفتــه اســت.  چینــی خواهــان میــان را بــر عهــده 
تائوبائــو  بابــا،  علــی  بــزرگ  ســایت  وب  مالــک  مــا، 
کشــور چیــن  ویبــو و یکــی از شــرکت های فیلمســازی 
گوانگــژوی  باشــگاه  مالــک  همچنیــن  او  اســت. 
کــه طــی ســالیان اخیــر بــه  چیــن محســوب می شــود 
قوی تریــن تیــم قــاره آســیا تبدیــل شــده اســت. بــه 
ارایــه شــده توســط  گــزارش ال رپوبلیــکا، در برنامــه 
بــرای  اختصاصــی  و  جدیــد  ورزشــگاهی  مــا،  جــک 
منظــر  از  همچنیــن  و  کــرد  خواهــد  احــداث  میــان 
گوانگــژو بــه  فنــی، مارچلــو لیپــی، ســرمربی ســابق 
خواهــد  منصــوب  باشــگاه  ورزشــی  مدیــر  عنــوان 
شــد. جــک مــا بــا داشــتن 2۴.1 میلیــارد دالر ثــروت 
ــدار جهــان محســوب می شــود.  هجدهمیــن فــرد پول
و  ســیتی  منچســتر  باشــگاه  دو  عــرب  مالــکان  از  او 

دارد. بیشــتری  ثــروت  هــم  ژرمــن  پاریســن 

رافائل نادال از وزیر سابق ورزش 
کرد فرانسه شکایت 

گرنــد اســلم بعــد از متهــم  رافائــل نــادال، قهرمــان 1۴ دوره 
شــدن به دوپینگ از ســوی وزیر ســابق ورزش فرانســه از او 
کــرد. بشــلوت، وزیــر ورزش فرانســه در ســال های  شــکایت 
کــه غیبــت 7 ماهــه رافائــل  کــرده بــود  2007 تــا 2010 اعــام 
نــادال در تنیــس در ســال 2012 بــه دلیــل مثبــت شــدن 
تســت دوپینــگ او بــوده اســت. رافائــل نــادال در ایــن بــاره 
کــه مــن می خواهــم از متهم شــدن ورزشــکاران از  گفتــه بــود 
ســوی مســئوالن و چهره های سیاســی در رســانه جلوگیری 
کــرده  کنــم. نــادال شــکایت خــود را بــه دادگاه پاریــس ارایــه 
کــه ماریــا شــاراپووا بــه دوپینــگ  اســت. بشــلوت زمانــی 
ح  کــرد ایــن صحبت هــا را دربــاره نــادال مطــر خــود اعتــراف 
کــه از هــر  کــرده اســت  کــرد. رافائــل نــادال همچنیــن اعــام 
کــه بــه او اتهــام بزنــد نیــز شــکایت خواهــد  شــخص دیگــری 
کــرد. او اعــام کــرده اســت کــه از چهــره خــود به عنــوان یک 

کــرد. ورزشــکار و از افتخاراتــش دفــاع خواهــد 

کمک  پنالتی ها تا چه اندازه به 
بارسلونا آمده اند؟

در ایــن فصــل بارســلونا رکــورد جالبــی در اللیــگا بــه ثبــت 
کــه بــه تعــداد پنالتی هــای اعــام  رســانده اســت؛ رکــوردی 
شــده بــه نفــع ایــن تیــم مربــوط می شــود. بــه ســود بارســا 
در ایــن فصــل 19 پنالتــی اعــام شــده و از ایــن حیــث رکــورد 
بتیــس در فصــل 91-92 شکســته شــد. دو روز پیــش نشــریه 
مادریــدی مــارکا بــه بررســی 19 پنالتــی اعــام شــده بــه ســود 
کــه در 7  گرفــت  بارســلونا در ایــن فصــل پرداخــت و نتیجــه 
گرفته انــد.  مــورد داوران بــه اشــتباه بــرای ایــن تیــم پنالتــی 
و  داد  را  مــارکا  پاســخ  گزارشــی  انتشــار  بــا  موندودپورتیــوو 
کــه از ایــن 19 پنالتــی، تنهــا یــک امتیــاز نصیــب  کــرد  اعــام 
بارســلونا شــده اســت. ایــن پنالتــی نیــز مربــوط بــه دیــدار 
کــه توســط نیمــار بــه ثمــر رســید  بارســلونا و ویارئــال می شــده 
و در صــورت بــه هــدر رفتــن آن پنالتــی، بارســلونا بــازی را 
بازیکنــان  بــود.  امتیــازی   81 االن  و  می کــرد  گــذار  وا  1-2
بارســا همچنیــن 7 پنالتــی را نیــز از دســت داده انــد. ۴ بــار در 
کــه بــازی بــدون گل درجریــان بــوده بــه نفــع بارســا  شــرایطی 
کــه دو تایــش از دســت رفتــه و در ســه  اعــام پنالتــی شــده 
گل  ــا اختــاف بیــش از 3  ــز بارســا ب ــازی نی ــازی از ایــن ۴ ب ب

ــه شکســت حریــف خــود شــده اســت. موفــق ب

همگام با ورزش

از  یکــی  پایــان  تــا  هفتــه  ســه  تنهــا     
سرویس  ورزش

 پوریا قلی پور

لیــگ  اخیــر  رقابت هــای  جذاب تریــن 
ــه بیســت و هشــتم  ــده اســت. هفت کشــور باقــی مان ــر  برت
امــروز  دیــدار   8 برگــزاری  بــا  برتــر  لیــگ  رقابت هــای 
امــروز  بازی هــای  هرچنــد  می شــود.  برگــزار  پنجشــنبه 
هــر  امــا  کنــد،  مشــخص  را  لیــگ  قهرمــان  نمی توانــد 
ــی را  ــرگ و زندگ ــم م ــا حک ــیاری از تیم ه ــرای بس ــازی ب ب
کوچک تریــن اشــتباه می توانــد رویــای قهرمانــی  دارد و 
یــک تیــم را بــر بــاد دهــد یــا تیمــی را راهــی دســته پایین تــر 
مهم تریــن  گــزارش  ایــن  در  بهانــه  همیــن  بــه  کنــد. 
کــرد. بــا مــا  بازی هــای ایــن هفتــه را بررســی خواهیــم 

همراه باشید.
کتورسازی – ملوان    ترا

شــاید یکــی از زیباتریــن و حســاس ترین بازی هــای ایــن 
کتــور  ــر، مصــاف دو تیــم ترا هفتــه رقابت هــای لیــگ برت
در  گرفتــن  قــرار  بــرای  کــه  کتــوری  ترا باشــد.  ملــوان  و 
ــه  کســب ســهمیه آســیایی محکــوم ب بیــن شــانس های 
کــه بــرای فــرار از  پیــروزی در ایــن دیــدار اســت و ملوانــی 
گرفتــن امتیــاز  خطــر ســقوط بــه دســته پایین تــر نیــاز بــه 
کتوری هــا بعــد از شکســت برابــر  از ایــن بــازی دارد. ترا
ســیاه جامگان بــا انــرژی مضاعفــی بــه دیــدار برابــر ملــوان 
کــه بعــد  فکــر می کننــد و در ســوی دیگــر، تیــم ملــوان هــم 
از درگذشــت مهــرداد اوالدی موفــق بــه شکســت ســایپا 

شــده امیــدوار اســت تــا رونــد خوبــش را ادامــه دهــد.
  پرسپولیس – نفت تهران

ــخت ترین  ــاید س ــر، ش ــگ برت ــی لی ــی قهرمان ــی اصل مدع
بــازی اش در ســه مصــاف روبــه روی خــود را برابــر تیــم 
برابــر  گذشــته  هفتــه  کــه  نفتــی  کنــد؛  تجربــه  نفــت 
کمــی از  ســپاهان غافلگیــر شــد و بــا تحمــل یــک شکســت 
گردان منصوریان  کــورس قهرمانــی عقــب افتاد. حــاال شــا
امیدوارنــد عــاوه بــر پیــروزی برابــر پرســپولیس همچنــان 
البتــه  بماننــد.  باقــی  آســیایی  ســهمیه  کــورس  در 
منصوریــان یــک انگیــزه دیگــر هــم در ایــن دیــدار خواهــد 
داشــت؛ او بــدش نمی آیــد تــا تیــم محبوبــش اســتقال را 
بــه ســمت قهرمانــی ببــرد و بــا موفقیــت برابــر پرســپولیس 
می توانــد بیــش از پیــش خــود را بیــن هــواداران اســتقال 

کنــد.  محبــوب 
ــپولیس  ــال پرس ــم فوتب ــدان، تی ــن می ــر ای ــوی دیگ در س
کــه طعــم شکســت را تجربــه نکــرده  مــدت زیــادی اســت 
کارشناســان ایــن تیــم، بهتریــن فوتبــال را در  گــواه  و بــه 
ــد  ــه خوبــی می دان ــه می دهــد. برانکــو ب حــال حاضــر ارای
کــه نبایــد در ایــن دیــدار تیمــش شکســت بخــورد و حتــی 
بــرای  ایــن دیــدار می توانــد  از  امتیــاز هــم  یــک  کســب 

ــد. ــی باش ــه خوب ــپولیس اندوخت پرس
  سایپا – استقالل

ســهمیه  کســب  دنبــال  بــه  کــه  ســایپا  فوتبــال  تیــم 

بــود برتــر  لیــگ  رقابت هــای  از  دوره  ایــن  در   آســیایی 
گرفتــن در رده نهــم رقابت هــای لیــگ برتــر  حــاال بــا قــرار 
رســیدن بــه ایــن هــدف را غیرممکــن می بینــد و البتــه 
گردان  نتایــج اخیــر ایــن تیــم و شکســت های متوالــی شــا
جالــی باعــث شــده تــا ایــن تیــم در شــرایط روحــی خوبــی 
قــرار نداشــته باشــد. در ســوی دیگــر میــدان اســتقال 
بعــد از پیــروزی برابــر فــوالد بــه لحــاظ روحــی در شــرایط 
گردان مظلومــی امیدوارنــد  بســیار خوبــی قــرار دارد و شــا
ــپولیس،  ــزش پرس ــدار و لغ ــن دی ــاز ای ــه امتی ــب س کس ــا  ب

بــار دیگــر بــه صــدر جــدول برگردنــد. 
ــدار  ــان بازیکــن تیــم ســایپا در ایــن دی آندرانیــک تیموری
ــل  ــد تقاب ــت و نمی توان ــب اس ــت غای ــل مصدومی ــه دلی ب

کنــد. ــر تیــم ســابقش را تجربــه  براب
  استقالل خوزستان – راه آهن

حساســیت  کــه  اســت  بازی هایــی  از  هــم  دیــدار  ایــن 

باالیــی را بــا خــود به همــراه دارد. تیــم راه آهن در صورت 
شکســت در ایــن دیــدار، 90 درصــد راه ســقوط را مــی رود و 
اســتقال خوزســتان در صــورت شکســت در ایــن دیــدار، 
شــانس قهرمانــی اش را تــا حــد زیــادی از دســت می دهــد. 
یــک  کســب  بــا  شــد  موفــق  گذشــته  هفتــه  آهــن  راه 
پیــروزی برابــر پدیــده بــه لحــاظ روحــی – روانــی خــودش 
بــرای  کــه  می داننــد  آن هــا  حــاال  و  کنــد  ریــکاوری  را 
مانــدن در رقابت هــای لیــگ برتــر بایــد همــه 9 امتیــاز 
گام بــرای رســیدن  کننــد و اولیــن  کســب  باقــی مانــده را 
خوزســتان اســتقال  برابــر  پیــروزی  هــدف،  ایــن   بــه 

 است.
 در ســوی دیگــر ایــن میــدان تیــم اســتقال خوزســتان 
متوقــف  فــوالد  گســترش  تیــم  برابــر  گذشــته  هفتــه 
 شــد و بــرای جبــران آن نتیجــه، بایــد از ســد راه آهــن 

بگذرد.

بررسی مهم ترین بازی های لیگ برتر

نبرد مرگ و زندگی در لیگ برتر

بیــان  بــا  لنــدن  المپیــک  فرنگــی  کشــتی  طــای  مــدال  دارنــده 
ــاده ام در  ــت: آم گف ــرده،  ک ــدا  ــی پی ــت رهای ــد مصدومی ــه از بن اینک
ــا قــدرت حاضــر شــوم. قاســم رضایــی  ــی ب ــام جهان ــای ج رقابت ه
دربــاره آخریــن وضعیــت خــود بــرای حضــور در رقابت هــای جــام 

کــرد: خــدا را شــکر از  کشــتی فرنگــی اظهــار  جهانــی 
وضعیــت بدنــی و روحــی بســیار خوبــی برخــوردارم 
ــتم  ــده داش ــه دن ــه از ناحی ک ــی  ــس از مصدومیت و پ
شــرکت  انتخابــی  رقابت هــای  در  نتوانســتم  و 
درمانــی  مراحــل  انجــام  و  فیزیوتراپــی  بــا  کنــم، 
شــده  گذشــته  از  بهتــر  بســیار  وضعیتــم  آمــل  در 
حاضــر جهانــی  جــام  رقابت هــای  در  آمــاده ام   و 

 شوم. 
دارنــده مــدال طــای المپیــک لنــدن افــزود: همزمــان بــا انجــام 
ســرپا  وضعیــت  در  و  کــردم  پیگیــری  را  تمریناتــم  فیزیوتراپــی، 
داشــته ام  ســرپا  حالــت  در  کــه  را  نقایصــی  تــا  داشــتم  فــن  مــرور 
بــر  مبنــی  فنــی  شــورای  تصمیــم  دربــاره  وی  کنــم.  برطــرف 

ــاری  ــدی علی ــان او و مه ــی می ــم مل ــی تی ــابقه انتخاب ــزاری مس برگ
شــیراز  در  فرنگــی  کشــتی  جهانــی  جــام  رقابت هــای  حاشــیه  در 
گــر در جریــان رقابت هــای  کــرده ا کادر فنــی تیــم ملــی اعــام  گفــت: 
بــه  اقــدام  نکنــد،  پیــدا  کامــل دســت  ارزیابــی  بــه  جــام جهانــی 
خواهــد وزن  ایــن  در  انتخابــی  رقابــت   برگــزاری 

کرد.  
بــا  جهانــی  جــام  مســابقات  همــان  در  امیــدوارم 
حاضــر  خوبــی  کشــتی گیران  اینکــه  بــه  توجــه 
هســتند، بــه نتیجــه برســند تــا دیگــر نیــازی بــه 
مــن  البتــه  نباشــد.  انتخابــی  مســابقه  برگــزاری 
مشــکلی بــا مســابقه انتخابــی نــدارم؛ امــا امیــدوارم 
شــود.  گرفتــه  باشــد،  ایــران  کشــتی  نفــع  بــه  کــه  تصمیمــی  هــر 
اتخــاذ  مهــم  بلکــه  نیســتند،  مهــم  اشــخاص  ع  موضــو ایــن  در 
کــه بــه ســود کشــتی ایــران باشــد. مطمئنــم محمد  تصمیمــی اســت 
کشــتی ایــران  کــه بــه نفــع  گرفــت  بنــا در نهایــت تصمیمــی خواهــد 

باشــد. المپیــک  در 

قاسم رضایی:
کشیده نشود کار به انتخابی  امیدوارم 

ملی پوشــان تیــم ملــی فوتســال بــا آغــاز اردوی جــام جهانــی 
کمــپ تیم هــای  در وضعیــت نســبتا بــدی در مهمانســرای 
ملــی اســکان یافته انــد. اردوی تیــم ملــی فوتســال باالخــره 
ــا  ــا تعویــق چنــد روزه آغــاز شــد؛ امــا هنــوز هــم ایــن تیــم ب و ب

کمبــود امکانــات موجــه اســت. دیــر رســیدن 
لباس هــای ملی پوشــان، اجــاره هتــل و ســالن 
باعــث  کــه  اســت  کمبودهایــی  جــزو  کمــپ 
تعجــب شــده اســت. بــر اســاس شــنیده ها و 
گفتــه عوامــل تیــم، بازیکنــان تیــم ملــی عــاوه 
بــر اشــکاالت لبــاس، در وضعیــت نامناســبی 
یافته انــد؛  اســکان  کمــپ  مهمانســرای  در 

کــه هــر هفــت، هشــت بازیکــن تیــم ملــی در یــک اتــاق  چــرا 
قــرار دارنــد. بــدون شــک چنیــن اتفاقاتــی بــرای تیمــی ماننــد 
تیــم  و  اســت  صاحب ســبک  کشــورهای  جــزو  کــه  ایــران 
ــت  ــت و ناشایس ــیار زش ــد، بس ــاب می آی ــه حس ــا ب ــم دنی پنج
بــه حســاب می آیــد. از طرفــی همیــن مهمانســرای فعلــی از 

کــه بــه بخــش  چنــد روز آینــده بایــد تحویــل داده شــود؛ چــرا 
خصوصــی اجــاره داده شــده اســت. لباس هــای فعلــی تیــم 
ملــی هــم از دیگــر انتقــادات موجــود بــود و برخــی از بازیکنــان 
کــه تیــم پنجــم جهــان، نبایــد لباس هایــی را  معتقــد بودنــد 
کیفیــت الزم را نــدارد و حتــی  کــه  کننــد  بــر تــن 
کســی نرســیده اســت. حتــی  گــوش  نامــش بــه 
کامــل نبــودن ایــن لباس هــای  امــروز بــه دلیــل 
کادر  تمرینــی، برخــی از بازیکنــان و اعضــای 
فنــی مجبــور بودنــد از جوراب هــا و شــلوارهای 
کننــد. ایــن شــرایط  اسپانســر قبلــی اســتفاده 
وجــود  بــه  ملــی  تیــم  اردوی  در  حالــی  در 
کــه هنــوز چنــد ماهــی از قهرمانــی مقتدارنــه ایــن تیــم  آمــده 
امــا بی توجهــی  در رقابت هــای قهرمانــی آســیا نمی گــذرد، 
کمیتــه فوتســال فدراســیون فوتبــال بــه ایــن تیــم و اهمیــت 
کــه وضعیــت  کلمبیــا باعــث شــده  مســابقات جام جهانــی 

ــه حــدود یــک دهــه قبــل برگــردد. اســکان ایــن تیــم ب

رئــال مادریــد در ورزشــگاه اتحــاد بــا وجــود برتــری محسوســی که بــه خصوص 
گل متوقــف شــد  در نیمــه دوم بــر منچسترســیتی داشــت، در نهایــت بــدون 
کشــیده  کار صعــود بــه فینــال لیــگ قهرمانــان بــه بــازی برگشــت در برنابئــو  تــا 
شــود. بــازی برگشــت، چهارشــنبه هفتــه بعــد در مادریــد برگــزار می شــود. 
نشــریات معتبــر اروپایــی بــه درخشــش فــوق تصــور جــو هــارت، درون دروازه 
ســیتی پرداخته انــد و اینکــه ســیتی بایــد نتیجــه تســاوی بــدون گل برابــر رئال 
کاراســکو، بازیکــن بارســلونا در دهــه 80  را مدیــون دروازه بانــش باشــد. لوبــو 
و از تحلیلگــران نشــریه مونــدو دپورتیــوو، دربــاره بــازی برگشــت رئــال مادریــد 
کهکشــانی ها را از حــاال در فینــال می بینــد.  ــدگاه جالبــی دارد. او  و ســیتی دی
کاراســکو در ســتون خــود در مونددپورتیــوو نوشــته اســت: »رئــال مادریــد لطــف 
کنــد.  کــرد و نتوانســت از فرصت هــای متعــددش اســتفاده  بزرگــی بــه ســیتی 
گل می توانســت خیــال رئــال را از بــازی برگشــت تــا حــدود زیــادی  حتــی یــک 
راحــت کنــد؛ بــا ایــن حــال رئــال تنهــا در یــک صــورت بــه فینــال نخواهــد رفــت 
کنــد.  ــازی  ــر از ســطح خــودش ب ــازی برگشــت بســیار پایین ت و آن اینکــه در ب
ــک  ــع ی ــود؛ در واق ــیتی ب ــرای س ــی ب ــیار خوب ــه بس گل، نتیج ــدون  ــاوی ب تس
هدیــه بــرای ایــن تیــم. از ســیتی انتظــار بیشــتری داشــتم و فکــر می کــردم 
کنــد؛ امــا بازیکنــان ایــن تیــم  موقعیت هــای بیشــتری نســبت بــه رئــال خلــق 
کــردن دروازه رئــال نداشــتند.«  در یــک ســوم جلــوی زمیــن، طرحــی بــرای بــاز 

دیدگاه بارسایی ها درباره بازی برگشت رئال

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تردید بارسلونا برای تمدیدقرارداد نیمار پنجشنبـــــه  9 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 141 ســـــال دوم       ݡسݒ

رونمایی از لباس جدید تیم ملی
پیش از رونمایی لباس های اسپانسر جدید تیم های ملی، تیم ملی فوتسال ایران از لباس های تمرینی جیووا رونمایی کرد. انتخاب جیووا به عنوان 
اسپانسر پوشاک تیم های ملی، انتقادهایی را متوجه فدراسیون فوتبال کرده است. این برند تنها یک تیم ملی فوتبال را در جهان حمایت می کند و 

آن هم تیم مالت است.

مهاجــم ســابق تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــه اظهــارات اخیــر ســرهنگ علیرضــا 
تنــدی نشــان داد. خــداداد عزیــزی دربــاره  کنــش  گزارشــگر ورزشــی وا علی فــر، 
گفتــه  اظهــارات علیرضــا علی فــر در برنامــه خندوانــه می گویــد: مــن شــنیدم علی فــر 
ســال آینــده روی نیمکــت یــک تیم لیگ برتری می نشــیند. انشــاءاهلل همه کســانی 
کــه آرزوی مربیگــری دارنــد، بــه آرزویشــان برســند! مــا در ایــران 16 مربــی لیــگ 
گــر همــه آن هــا  برتــری داریــم و دو میلیــون نفــر نامــزد حضــور در ایــن جایــگاه! فقــط ا
بخواهنــد روی نیمکــت بنشــینند، بــه هرکــدام فقــط یــک دقیقــه زمــان می رســد! 
کــه  کــه بــرای علی فــر قایــل هســتم، واقعــا تعجــب می کنــم  مــن بــا تمــام احترامــی 
بــر زبــان مــی آورد. او صحبت هایــش را این طــور ادامــه  را  ایــن حرف هــا  چطــور 
گواردیــوال پــول مفــت می گیــرد. جالــب اســت زمانــی مــن  می دهــد: علی فــر می گویــد 
کــی روش انتظــارات خــداداد عزیــزی  گفتــم  کــردم و  کــی روش  یــک انتقــاد از آقــای 
گزارشــگر بــر ســر مــن  را در فوتبــال ایــران بــرآورده نکــرده؛ ســپس تمــام ایــن آقایــان 
کــه انتقــاد کنــد و اصــا در حــد کــی روش نیســتی و  ریختنــد و گفتنــد خــداداد کیســت 
گواردیــوال پــول مفــت  گوینــد  از ایــن مســایل. حــاال ایــن دوســتان خیلــی راحــت مــی 
ــی، یــک  ــه دیگــران می زن ــدوز ب ــه ایــن همــه جوال ک ــر! شــما  ــرد. آقــای علی ف می گی
گواردیــوال اظهارنظــر  گــرد هــم بــه خــودت بــزن. شــما چطــور راجــع بــه  ســوزن تــه 

ــت.  ــرده اس کاری نک ــلونا  ــرای بارس ــی ب ــی مس ــی و می گوی می کن

قای علی فر امیدوارم تیم بگیری! آ
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شنبه 11 اردیبهشت 1395

16:15 لیورپول - سوانسی

 18:30 بورنموث - اورتون

18:30 کریستال پاالس - نیوکسل

 18:30 ساندرلند - استوک سیتی

18:30 استون ویال - واتفورد

 18:30 وستهام - وست برومویچ

21:00 نوریچ - آرسنال

یکشنبه 12 اردیبهشت 1395

 17:00 لسترسیتی - منچستریونایتد

19:30 منچسترسیتی - ساوتهمپتون

دوشنبه 13 اردیبهشت 1395

 23:30 تاتنهام - چلسی

8 نفر در یک اتاق
وضعیت نابسامان تیم ملی فوتسال



بدانیم و سفر کنیم
گــذار ایــن هفتــه یکــی از مــوارد  در گشــت و 

سرویس گردشگری
   آیدین بهاری 

را  کشــور  از  ج  خــار گردشــگری  مهــم 
گذرنامــه نیــاز بــه شــرایط خاصــی  گرفتــن  بررســی می کنیــم. 
گذرنامــه ای عکــس  دارد؛ امــا یکــی از مهم تریــن مــوارد هــر 
گذرنامــه  کــه هنــگام دریافــت  آن اســت. یکــی از مــواردی 
و  کنــد  ایجــاد  مشــکل  متقاضــی  بــرای  اســت  ممکــن 
عکــس  ارایــه  بینــدازد،  تاخیــر  بــه  را  گذرنامــه  دریافــت 
نامناســب اســت. حــال بــرای اینکــه از اتــاف وقــت، صــرف 
اضافــی متقاضــی جلوگیــری شــود  رفــت  و  آمــد  و  هزینــه 
ضــروری اســت تــا هنــگام دریافــت عکــس، 12 مــورد زیــر 

گیرند و رعایت شوند. کاما مورد توجه قرار 
1. جدید باشد.

ــه طــور  کــه قــرص صــورت ب ــه نحــوی  خ باشــد ب 2. تمــام ر
ــد. ــخص باش ــل مش کام

کــه پــس  کامــا روشــن باشــد؛ بــه صورتــی  3. دارای زمینــه 
کــردن، مهــر مربوطــه خوانــا باشــد. از ممهــور 

شناســنامه ای  مشــخصات  حــاوی  عکس هــا  پشــت   .4
پــدر  نــام  خانوادگــی،  نــام  )نــام،  عکــس  صاحــب 
تولــد( تاریــخ  و  صــدور  محــل  شناســنامه،   شــماره 

 باشد.
و  مرتــب  موهــای  یقــه دار،  لبــاس  بــا  آقایــان  عکــس   .5
ــد و  گردنبن ــواره،  گوش ــردن،  گ ــال  ــک، ش کاه، عین ــدون  ب

باشــد.  ...
بــا حجــاب  از 9 ســال ســن(  6. عکــس خانم هــا )باالتــر 
روســری  یــا  بــدون چانــه  مقنعــه  )چــادر،  اســامی  کامــل 
آرایــش  و  عینــک  کاه،  بــدون  البتــه  و  غیرســفید( 

باشــد. صــورت(  ظاهــری  عایــم  بــودن  )مشــخص 
7. افراد نابینا از قاعده عینک مستثنی هستند.

پذیــرش قابــل   )6*4( انــدازه  از  بزرگ تــر  عکــس   .8 
 نیست.

9. عکس هــای قدیمــی یــا خانوادگــی بــرای انجــام امــور 
کنســولی مــورد قبــول نیســت.

10. عکس هــای ارایــه شــده بــرای انجــام هــر اقــدام بایــد 
کلیشــه( باشــد. مشــابه )از یــک 

تابــع  وظیفــه  نظــام  امــور  بــه  مربــوط  عکس هــای   .11
ج  شــرایط اعــام شــده از ســوی ســازمان نظــام وظیفــه منــدر
مرکــز  از  ارســالی   ... و  اطاعیه هــا  بخش نامه هــا،   در 

هستند.
کــه  کاغــذی  12. عکس هــای دارای زمینــه تیــره یــا دارای 
مهــر )ژالتینــی( روی آن باقــی نمانــده یــا محــو شــود، بــرای 

انجــام امــور قابــل پذیــرش نیســتند.

گشت وگذار

 ابیانه چشم انتظار 
ثبت جهانی شدن  

دکتــر رســول زرگرپــور اظهــار داشــت: بایــد در مراحــل تکمیــل 
و ارســال پرونــده  روســتای ابیانــه بــه یونســکو جهــت ثبــت 
کــه بــه  جهانــی تســریع شــود. اســتاندار اصفهــان در جلســه ای 
ــه  ــتای ابیان ــکات روس ــع مش ــا و رف ــی ظرفیت ه ــور بررس منظ
معــاون هماهنگــی  بــا حضــور  و  نطنــز  توابــع شهرســتان  از 
از مســئوالن  امــور عمرانــی اســتانداری، فرمانــدار و جمعــی 
برگــزار  اســتانی  مرتبــط  مدیــران  از  تعــدادی  و  شهرســتان 
کــه بــر ارتقــای  شــد اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اعتقــادی 
گردشــگری در اســتان وجــود دارد، پرداختــن بــه شهرســتان 
نطنــز و بــه ویــژه روســتای ابیانــه بســیار مهــم اســت. زرگرپــور 
و  اشــاره  ابیانــه  روســتای  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  بــه 
کالبــدی، فرهنگــی کــرد: بــا توجــه بــه ارزش هــای   تصریــح 
اجتماعــی و میراثــی ابیانــه الزم اســت در مراحــل تکمیــل و 
ارســال پرونــده  ایــن روســتا بــه یونســکو جهــت ثبــت جهانــی 
تســریع شــود. اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه میــراث مادی 
افــزود:  پابرجاســت،  همچنــان  ابیانــه  روســتای  معنــوی  و 
از  کــه فقــط قســمتی  آثــاری  کــن و  از اما برخــاف بســیاری 
معمــاری آن بــه جــا مانــده اســت، ولــی در روســتای ابیانــه 
میــراث  نمــود:  عنــوان  پابرجاســت. وی  زندگــی  همچنــان 
فرهنگــی ارزش هــای  کالبــدی،  ارزش هــای  شــامل   ابیانــه 

اجتماعی، میراث بهداشتی و درمانی و سایر موارد است.

 ترویج سبک زندگی قرآنی
 در تلگرام

کانــال تلگرامــی بــرای  گفــت: راه انــدازی  مدیــر فرهنگســرای قــرآن 
ترویــج ســبک زندگــی قرآنــی، آمــوزش قــرآن و تفاســیر اصلی تریــن 
کبــر  برنامــه فرهنگســرا در فضــای مجــازی بــه شــمار مــی رود. علی ا
توپچــی، رییــس فرهنگســرای قــرآن بــا اشــاره بــه فعالیت هــای 
مجازی فرهنگسرای قرآن اظهار کرد: ضرورت و عمق تأثیرگذاری 
کاما روشــن اســت و فرهنگســرای  فضای مجازی در جامعه امروز 
طریــق  از  را  قرآنــی  آمــوزش  فعالیت هــای  از  بخشــی  قــرآن 
 فضــای مجــازی انجــام می دهــد. وی افــزود: یکــی از مؤثرتریــن
کــه مــا می توانیــم در  تأثیرگذارتریــن و مفیدتریــن برنامه هایــی 
فضــای  از  بهره گیــری  باشــیم،  داشــته  خودمــان  برنامه هــای 
کــه فضــای  مجــازی بــرای ترویــج فرهنــگ قرآنــی اســت؛ چــرا 
در  افــراد  ارتباط گیــری  اصلــی  عوامــل  از  یکــی  امــروزه  مجــازی 
جامعــه بــه شــمار مــی رود. همچنیــن ایــن فضــای نویــن بــه دلیــل 
کم هزینــه بــودن بــرای همــه مخاطبانمــان در دســترس اســت و 
 در نهایــت می توانیــم اتفاقــات ارزشــمندی را در ایــن عرصــه رقــم

 بزنیم. 

اخبار کوتاه 

کــردن عاقــه داریــم.   مــا ایرانی هــا بــه ســفر 
کیمیای وطن

   مینو حسنی اصفهانی

دســت کــم بخــش جالــب توجهــی از ادبیات و 
کــه مــا ایرانیــان همیشــه از دشــت  هنــر مــا بیانگــر ایــن مهــم اســت 
و دمــن، طبیعــت و طــرف جــوی نــام برده ایــم و آن را تقدیــر 
کــه بــرای رســیدن بــه طــرف جــوی نیــاز  کرده ایــم. بدیهــی اســت 
بــوده و هســت از خانــه ســقف دار خودمــان بیــرون بزنیــم و ایــن 
تشــکیل  را  گردشــگری»  و  »گــردش  بنیادیــن  اصــل  همــان 
می دهــد: جابه جایــی و حرکــت. ســفر بــه ســبک ایرانــی همــواره 
بــه ســمت »گــردش« تمایــل داشــته. در فرهنــگ لغــت عمیــد، 
ج،  ــه تفریــح، هواخــوری تفــر دهخــدا و معیــن لغــت »گــردش« ب
گشــت و جــوالن معنــا شــده. در بیــن ایــن منابــع،  پیک نیــک، 
تنهــا فرهنــگ لغــت عمیــد بــه تعریــف »گردشــگری« پرداختــه کــه 
آن هــم بســیار مشــابه بــا تعریــف واژه »گــردش« بــوده و بــه صورت 

سفر برای تفریح و تماشا معنا شده است.
تعریف جهانی گردشگری

کــه معنــا   امــا در دنیــای امــروز، ســفر فعالیتــی انســان محور اســت 
و اهــداف خــاص خــودش را دنبــال می کنــد و آن را بــه شــکل 
آن  فارســی  معــادل  کــه  می نامنــد  »توریســم«  سیســتماتیک 
گردشــگری«. بــر اســاس ایــن نــوع تفکــر »گردشــگری«  می شــود » 
گفتــه  اقتصادی/تجــاری  فعالیت هــای  از  مجموعــه ای  بــه 
می شــود کــه محصــوالت و خدماتــی ماننــد حمــل و نقل و اســکان 

را تهیــه و در اختیــار مســافران قــرار می دهــد. 
که به طیف وســیعی از این محصوالت و  کســی  کیســت؟  مســافر 
خدمــات در طــی ســفر خــود نیــاز دارد و آن هــا را خریــداری می کند. 

کــه در زبــان فارســی هــم تعریفــی  کنیــم  گــر خــوش بینانــه قبــول  ا
کــه ایــن  مشــخص از »گردشــگری« وجــود دارد، پــر واضــح اســت 

تعریــف از ریشــه و بــن بــا تعریــف غیــر ایرانــی اش متفــاوت اســت.
اقتصاد یا تفریح

کــه  حالــی  در  اســت؛  دوم  تعریــف  اســاس  و  پایــه  »اقتصــاد« 
پیــش  شــبهه  ایــن  شــاید  اول.  تعریــف  مایــه  بــن  »تفریــح« 
ــد دلیــل موثقــی  کــه تفــاوت تئوریــک در تعاریــف نمی توان ــد  بیای
گفــت در  بایــد  کــه  باشــد  انســانی  رفتــاری جوامــع  تفــاوت  بــر 
ــه  ک ــم  ــم و می کنی کرده ای ــان  ــا هم ــا م ــگری« دقیق ــث »گردش  بح
دایــرة المعارفمــان می گویــد. ســفر در ایــران همچنــان بــه شــکل 
گردشــگر داخلــی  ســنتی انجــام می شــود؛ مثــا چنــد ده میلیــون 
در تعطیــات عیــد از شــهری بــه شــهر دیگــر می رونــد. تنهــا بــا 
گردشــگری  مقصــد  شــهر  یــک  ســطح  در  روزه  چنــد  مشــاهده 
کــه بــه ایــن نتیجــه برســیم درصــد بســیاری از ایــن  کافــی اســت 
چنــد ده میلیــون مســافر شــب را در چــادر، اتومبیــل یــا نهایتــا 
گردشــگران ایرانــی  منــزل اقــوام و دوســتان ســپری می کننــد. مــا 
عاقه منــد بــه ســفر، معمــوال مقــدار آذوقــه مــورد نیــاز چنــد روز 
ــا خــود  ــه صــورت مــواد خشــک ب ــرده و ب ک اول ســفر را محاســبه 
گرچــه ممکــن اســت برنامه ریــزی خــوردن یکــی  حمــل می کنیــم؛ 
دو وعــده غــذا در رســتوران را نیــز داشــته باشــیم. ســوپرمارکت ها 

گردشــگری در  معمــوال شــلوغ ترین بنگاه هــای ارایــه خدمــات 
کــه مســافران بــرای خریــد آب معدنــی و تنقــات  ایــران هســتند 
کی هــای محلــی در آن هــا تجمــع می کنند  بیــن راهــی و البتــه خورا
محلــی  کی هــای  خورا مقابــل  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن   و 
صنایــع دســتی محلــی بــا اقبــال بســیار اندکــی مواجهنــد. مــا اجازه 
داریــم در هــر کجــای طبیعــت، در ســایه دیــوار یک قلعه ساســانی 
کنیــم و بســاط  یــا حتــی چنــد متــری حریــم اتوبــان زیرانــداز پهــن 
ــد  ــا می کنیــم. زباله هــای مــا را شــهرداری بای ــه پ کبــاب ب جوجــه 
کســی بــه مــا  کنــد؛ چــون مــا مالیــات می دهیــم! و البتــه  جمــع 
کشــیدن فرعی تریــن  کــه شــهرداری وظیفــه جــارو  آمــوزش نــداده 
کشــور را نــدارد. اتوبــان و همــه جاده هــای  جاده هــای روســتایی 

ایــران از آن ماســت؛ طــوری مــی رانیــم کــه در آخریــن نــوروز مرگ، 
جــان 389 نفرمــان را می گیــرد. در هیچ کــدام از مثال هــای ارایــه 
کتورهــا و اهــداف اقتصــادی مشــخصی تعریــف  بــاال، فا شــده 
امــروز »صنعــت  کــه جهــان  آنچــه  اســت. در  نشــده  تعییــن  و 
گردشــگری« می خوانــد، اقتصــاد حــرف اول را مــی زنــد. رونــق 
و  خــرد  ســرمایه گذاری های  اشــتغالزایی، جــذب  کار،  و  کســب 
کارآفرینــی  کیــد درآمدهــای بومــی افزایــش بنگاه هــای  کان، تا
گردشــگری و ارتقــای ســطح زندگــی جامــع محلــی، فقــط بخشــی 
کشــورهای  کــه  گردشــگری اســت  از اهــداف اقتصــادی بخــش 
بســیاری بــه نســبت های مختلــف بــه آن هــا دســت یافته انــد. 
در گردشــگری عــدد چندصــد میلیونــی تعــداد بازدیــد کننــده مهم 
نیســت؛ بلکــه عــدد چنــد صــد میلیــون دالری درآمــد ناشــی از 
گردشــگری داخلــی،  گردشــگری مــورد توجــه قــرار می گیــرد. اصــا 
تــور ســفر می کننــد، در  کــه در قالــب  اندکــی  از تعــداد  بــه غیــر 
مقایســه بــا مقــدار تخریــب فیزیکــی، تلفــات جانــی و دغدغه های 
روحــی، مصــرف منابــع و تولیــد آلودگــی چــه منافعــی را دنبــال 

می کنــد؟ 
حــال  بــه  تــا  کــه  آنچــه  بــه  توجــه  بــا  اســت  مشــخص  آنچــه 
کــردن  کرده ایــم و شــرایط موجــود، ایــران بــه ســاماندهی  تجربــه 
گردشــگری نیــاز فــوری دارد؛ در  اقتصــادی ایــن پتانســیل بــزرگ 
غیــر ایــن صــورت مــا، ایرانیــان سفردوســت، همچنــان بــه ســبک 
کــه ســرمان هوایــی بخــورد  خودمــان بــه »گــردش« می رویــم 
کســب منافــع  و دیگــران »گردشــگری« می کننــد بــرای تولیــد و 

بســیار اقتصــادی واجتماعــی اش.

اقتصاد یا تفریح

گردشگری به سبک ایرانی

کشــور معتقــد اســت: ثبــت  کل صــادرات صنایــع  دســتی  مدیــر 
شــهرها در فهرســت جهانــی، آن هــا را بــه برنــد تبدیــل و توجــه 

بازرگانــان را بــه ایــن شــهرها جلــب می کنــد. 
گفــت: هفتمیــن اجــاس آســیا و اقیانوســیه  پویــا محمودیــان 

 بــا حضــور رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی
کشــور، غــدا هیجــاوی  معــاون صنایــع دســتی 
رییــس منطقــه آســیا و اقیانوســیه و برخــی از 
اعضــای شــورای جهــان در شــهر تبریــز برگــزار 
دو  برنامــه،  ایــن  در  اســت  قــرار  می شــود. 
شــهر مشــهد به عنــوان شــهر برتــر جهانــی در 
حــوزه ســنگ های قیمتــی و اللجیــن همــدان 

بــه عنــوان شــهر برتــر ســفال و ســرامیک مــورد داوری قــرار 
ــا اشــاره  کشــور ب ــع دســتی  کل صــادرات صنای ــر  ــد. مدی بگیرن
بــه اینکــه ثبــت شــهرها در فهرســت جهانــی باعــث رونــق 
اقتصــادی در ایــن شــهرها و تبدیــل آن هــا بــه برنــد می شــود 
گفــت: ســال 94 اصفهــان بــه عنــوان شــهر جهانــی صنایــع 
 دســتی نامگــذاری شــد. امســال هــم می کوشــیم تــا اللجیــن و 

کار بــه رونــق بیشــتری اقتصــادی در  مشــهد را ثبــت و بــا ایــن 
ایــن دو شــهر و افزایــش میــزان صــادرات ســنگ های قیمتــی 

کنیــم. کمــک  و همچنیــن ســفال و ســرامیک 
ــی  ــت جهان ــهر در فهرس ــک ش ــت ی ــان ثب ــه محمودی گفت ــه   ب
کارگاه هــای متعــدد در آن  ــا  موجــب می شــود ت
کــه ثبــت اللجیــن  شــهر راه انــدازی شــود؛ چــرا 
ســرامیک و  ســفال  جهانــی  شــهر   به عنــوان 

کــه ایــن شــهر قابلیــت  بــه معنــای آن اســت 
کارگاه هــای متعــدد و تولیــد انبــوه  راه انــدازی 
کشــورهای مختلــف  و صــادرات هدفمنــد بــه 
از 10 ســال  پــس  اینکــه امســال  کمــا  را دارد. 
کشــور از شــهر اللجیــن و فعــال در زمینــه  صادرکننــده نمونــه 

ســفال و ســرامیک بــود. 
گغــت: مشــهد و اللجیــن،  کل صــادرات صنایــع دســتی  مدیــر 
نامــزد دریافــت عنــوان شــهر جهانــی شــده اند. پرونــده ایــن دو 
کــه در تبریــز برگــزار می شــود،  شــهر در اجــاس آســیا اقیانوســیه 

بررســی خواهــد شــد.

دانشــجویی  سراســری  جشــنواره  منتخــب  آثــار  نمایشــگاه 
تجســمی شــهود قدســی بــا موضــوع قــرآن و هنــر بــا محوریــت 
جــز ء30 قــرآن بــه همــت معاونــت فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری، در دانشــگاه شــهرکرد افتتــاح 

شــد. 
گــزارش خبرگــزاری بین المللــی قــرآن )ایکنــا(  بــه 
آثــار  نمایشــگاه  بختیــاری،  و  چهارمحــال  از 
اردیبهشــت ماه   6 روز  صبــح  قرآنــی  تجســمی 
واحــد  دانشــگاهی  جهــاد  رییــس  حضــور  بــا 
چهارمحــال و بختیــاری، مســئول نهــاد مقــام 
معظــم رهبــری در دانشــگاه شــهرکرد، رییــس 

اداره امــور قرآنــی و جمعــی از مدیــران و دانشــجویان دانشــگاه 
شــهرکرد در دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه شــهرکرد افتتــاح 

شــد. 
اســتان  دانشــگاهی  جهــاد  رییــس  اردلــی،  خلیلــی  وحیــد 
اظهــار  قرآنــی  تجســمی  آثــار  نمایشــگاه  افتتــاح  حاشــیه  در 

فرهنگــی  معاونــت  همــت  بــه  کــه  نمایشــگاه  ایــن  در  کــرد: 
جهــاد دانشــگاهی اســتان و بــا همــکاری و مشــارکت جهــاد 
قرآنــی  فعالیت هــای  ســازمان  و  فــارس  واحــد  دانشــگاهی 
ــنواره  ــب جش ــار منتخ ــه آث ــوط ب ــو مرب ــود، 42 تابل ــزار می ش برگ
و  قــرآن  تجســمی  دانشــجویی  سراســری 
تصویرســازی پوســتر،  بخــش  چهــار  در   هنــر 
لوگوتایــپ و عکــس بــا محوریــت جــزء 30 قــرآن 
شــامل عناویــن ســوره ها، ســوگندهای قرآنــی و 
... بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت. وی خاطــر 
نمایشــگاه  یــک  نمایشــگاه  ایــن  کــرد:  نشــان 
ــت و  ــر اس ــرآن و هن ــوزه ق ــی در ح ــا تخصص کام

ــرای خــاص و عــام پیــام قرآنــی دارد.  ب
خلیلــی افــزود: ایــن نمایشــگاه بــه مــدت یــک هفتــه از ســاعت 
9 صبــح تــا 4 بعــد از ظهــر در ورودی ســالن فارابــی دانشــگاه 
 شــهرکرد جهــت بازدیــد دانشــجویان و اســتادان عاقه منــد دایــر 

می باشد.

7معارف و گردشگری پنجشنبـــــه  9 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 141ترویج سبک زندگی قرآنی  در تلگرام ســـــال دوم       ݡسݒ

در ورودی سالن فارابی

نمایشگاه آثار تجسمی قرآنی در دانشگاه شهرکرد افتتاح شد
کشور: کل صادرات صنایع  دستی  مدیر 

شهرها با ثبت در فهرست جهانی به برند تبدیل می شوند

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980359500878شماره  ونده:  پر 9510100353700791شماره  ابالغیه:  شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  وی   خسر میترا  شاکی   1395/02/04 تنظیم:  یخ  تار  950097 شعبه: 
زند مختار و اقدس حاجی  زند حسن و سهیال مشایخی تم گاوان فر ر فر متهمین سمیه بندز
زند حسین به خواسته کالهبرداری تقدیم  ینب شهر گرد اصل فر زند قاسم و ز زاده ارمکی فر
 111 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  سابق(  جزایی   111( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع 
و به کالسه  9409980359500878ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/03 و ساعت 
دن متهمین  و درخواست شاکی  و به تجویز  10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا متهمین پس از نشر آگهی و  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2845/م الف  یافت و در وقت مقر و ضمائم را در

قاضی شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق( – مرتضی براتی

گهی ابالغ آ
بایگانی  9509980351400023شماره  ونده:  پر 9510100351400732شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/01/21 خواهان / شاکی مرصاد تسلیمی  دادخواستی به  شعبه: 950024 تار
ئی زاده گان  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام  طرفیت خوانده / متهم  ملک جوال
ده  به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
واقع در اصفهان  که جهت رسیدگی به شعبه 14دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  نیکبخت  – خ شهید  باال  خ چهارباغ 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509980351400023ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   323 شماره  اتاق 
دن خوانده  آن 1395/04/14 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   خواهان   درخواست  و  متهم    /
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2852/م الف منشی شعبه 14 دادگاه  وقت مقر

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اجرائیه
ونده: 9209980351401249 شماره اجرائیه: 9510420351400039 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/01/22 مشخصات محکوم له ردیف 1  شماره بایگانی شعبه : 921249تار
یت علی دیوانداری  نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی  نام :بانک ملت اصفهان به مدیر
د صنعت اسپادانا   نشانی: اصفهان خ  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: شرکت چینو
وز    نام  خانوادگی : علیزاده  یعتی ک تاج الدین ک شعبانی پ 24 ط 1 واحد 1  2- نام: فیر شر
3- نام : شرکت  نام پدر: یوسف  نشانی : اصفهان بلوار شفق مجتمع کوه نور ط 4 پ 21 
 : نام   -4 : اصفهان خ کواال ال مپور ساختمان وکال ط 2 پ 17  آپادنا  نشانی  پایای  پاینده 
یمیان بن بست شادی پ  یاچه ک کر د نشانی : اصفهان خ باغ در شرکت صنعت کار چینو
15 ط 2 شمالی )طبق ماده 70 ق.آ.د.م سابقه ابالغ دارد(  محکوم به: بسمه تعالی بموجب 
در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه مربوطه 9409970351400713  
و  امارات  درهم   24/643/000 مبلغ  پرداخت  به  اند  محکوم  تضامنی  نحو  به  علیهم  محکوم 
در  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز بابت  بابت  یال  ر  3/307/643/000 مبلغ 
یال بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق  حق محکوم له و پرداخت مبلغ 826/772/650 ر
یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف  دولت . رای صادره غیابی است./. محکوم علیه مکلف است از تار
برای  ترتیبی  اجرای احکام مدنی( .2-  قانون  ) ماده34  اجرا گذارد  بموقع  آنرا  وز مفاد  ر ده 
پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
د  وز کلیه اموال خو د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر باشد. چنانچه خو

وح مشتمل بر  را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
تغییر  نوع  و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست  از زمان یک سال  قبل  دیگر در اموال مذکور 
د) مواد  له باز داشت می شو ارائه نماید واال به در خواست محکوم  اعسار به مقام قضائی 
دداری محکوم علیه از اعالم کامل  8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده  صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
یری درجه شش یا جزای نقدی  اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
د آزادی محکوم علیه  وز ارائه شو مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا  وثیقه  دیع  تو یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط  زندان  از 
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 2861/ م  خواهد بو
الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فاطمه 

احمدی نبی

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351400607شماره  ونده:  پر 9510100351400963شماره  ابالغیه:  شماره 
زاده   صادق  مهدی  شاکی   / خواهان   1395/01/28 تنظیم:  یخ  تار  940677 شعبه: 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم  کورش کوکنانی قره بلطاقی و محمد نیکخواه دهنوی  
ده  به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  نیکبخت  – خ شهید  باال  خ چهارباغ 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351400607ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   323 شماره  اتاق 
دن خوانده  المکان بو به علت مجهول  آن 1395/04/21 و ساعت 11:30تعیین شده است. 
آیین دادرسی دادگاه  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان /  شاکی   / متهم  
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2862/م الف منشی شعبه 14 دادگاه  وقت مقر

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351400878شماره  ونده:  پر 9510100351400630شماره  ابالغیه:  شماره 
علی  یت  مدیر با  ملت  بانک  شاکی   / خواهان   1395/01/17 تنظیم:  یخ  تار  940977 شعبه: 
و  رحمانی  رسول  و  خانی  رضا  حسن  متهم    / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رستگار  
خواسته  به  خوراسگانی  مسجدی  مهدی  و  یاسین  آل  الحسنه  قرض  و  انداز  پس  موسسه 
تاخیر  و مطالبه خسارت  و مطالبه خسارت دادرسی  تامین خواسته  و   ... بابت  مطالبه وجه 
ده که جهت رسیدگی  تادیه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
 – باال  در اصفهان خ چهارباغ  واقع  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  به شعبه 14 
اتاق شماره 323  – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  خ شهید نیکبخت 
ارجاع و به کالسه  9409980351400878ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/13 و 
دن خوانده / متهم  و درخواست  ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
د تا  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو

شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  منشی  الف  2866/م  گردد.شماره:   حاضر 
 اصفهان

اجرائیه
ونده: 9309980351400665 شماره اجرائیه: 9510420351400018 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/01/16 مشخصات محکوم له ردیف 1  شماره بایگانی شعبه : 930679تار
وخانی  نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق  یت محمد رضا سار نام :بانک ملت اصفهان به مدیر
نشانی:  سپاهان    خردسازان  شرکت  نام:   -1 ردیف  علیهم  محکوم  مشخصات  شمالی 
وان  2- نام: شرکت ر اصفهان خ شیخ صدوق شمالی جنب پل هوایی میر ساختمان 157  
د سپاهان  نشانی : شهرک صنعتی مورچه خورت فاز 3 خ 4   3- نام : آرش  نام خانوادگی  و ر
وزی  4- نام : کورش  : خلیلی نام پدر: سید خلیل   نشانی : اصفهان کوی امیر حمزه خ پیر
د  نشانی : اصفهان خ شیخ صدوق شمالی جنب پل  دادی نامم پدر : محمو نام خانوادگی : و
دادی نام پدر: کورش نشانی  هوایی میر ساختمان 157 5- نام : امیر حسین نام خانوادگی : و
: اصفهان خ خاقانی کوی سنجری پ 18 محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 
حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه مربوطه 9409970351400708  محکوم علیه  محکوم 
یال  است به پرداخت مبلغ 1/579/000 درهم امارات با بتاصل خواسته و مبلغ 340/117/000 ر
ینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  بابت هز
یخ سر رسید تا زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت مبلغ  بر اساس قرار داد بانکی از تار
می  غیابی  صادره  رای   . دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  بابت  یال  ر  568/440/000
وز مفاد آنرا بموقع  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر باشد./. محکوم علیه مکلف است از تار
اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
د را  . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار  وز کلیه اموال خو قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به  و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده  حکم ، حبس تعز
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی  با انگیزه فرار  هر نحو 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو  نباشد موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت  مجازات می شو
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم  وز ارائه شو اموال پس از مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو له یا تو
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 2869/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – احمدی نبی

اجرائیه
ونده: 9409980351400575 شماره اجرائیه: 9510420351400054 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/01/28 مشخصات محکوم له ردیف 1  شماره بایگانی شعبه : 940644تار
 – خرم  خ   – اصفهان  نشانی:  رحیم    پدر:  نام  اصفهانی  نصر   : خانوادگی  نام  :محمد   نام 
کوچه 79 )محوری( پ 18 با تلفن همراه 09138686757 مشخصات محکوم علیه ردیف 
المکان محکوم به:  : کور کور تخت کاشان  نشانی: مجهول  1- نام: شهرام نام خانوادگی 
غیابی   دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه 
یال   مربوطه 9409970351401669  محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ60/000/000 ر
10/ لغایت وصول بر  یخ 1390/7  بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه از تار
ینه دادرسی در حق  بابت هز یال  ر  2/410/000 مبلغ  و  بانک مرکزی  اعالمی  اساس شاخص 
یال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت . رای  محکوم له و پرداخت مبلغ 3/000/000 ر
وز  : 1- ظرف ده ر ابالغ اجرائیه  یخ  تار از  صادره غیابی است./. محکوم علیه مکلف است 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  د  خو چنانچه 
بر  مشتمل  وح  مشر طور  به   ، منقول  غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
تغییر  نوع  و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست  از زمان یک سال  قبل  دیگر در اموال مذکور 
د) مواد  له باز داشت می شو ارائه نماید واال به در خواست محکوم  اعسار به مقام قضائی 
دداری محکوم علیه از اعالم کامل  8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده  صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
یری درجه شش یا جزای نقدی  اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
د آزادی محکوم علیه  وز ارائه شو مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
علیه  محکوم  توسط  کفیل  معرفی  یا  وثیقه  دیع  تو یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط  زندان  از 
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 2859/  خواهد بو
– اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف    م 
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اجرائیه
ونده: 9309980351401147 شماره اجرائیه: 9510420351400024 شماره پر

ردیف  له  محکوم  مشخصات   1395/01/18 تنظیم:  یخ  931239تار  : شعبه  بایگانی  شماره 
شیخ  خ  اصفهان  نشانی:  وخانی   سار رضا  محمد  یت  مدیر به  اصفهان  ملت  :بانک  نام   1
صدوق شمالی مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: نرگس   نام خانوادگی : موسوی   
نام  مجید    سید  نام:   -2  151 پ   4 فرهنگ  بهارستان  خ  اصفهان  نشانی:  ابراهیم  پدر:  نام 
خانوادگی:امیر شاه کرمی    نام پدر: ابراهیم   نشانی : اصفهان خ بهارستان فرهنگ 4 پ 151 
ویز  نشانی : اصفهان دلیگان پل ولی عصر  3- نام : عفت  نام خانوادگی : آقاجانی  نام پدر: پر
محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970351401662  محکوم علیهم به نحو تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ 
از  یال بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس قرار داد  73/000/000 ر
یال  ر  2/628/000 مبلغ  و  یال  ر  2/110/000 دادرسی  ینه  هز و  وصول  لغایت   93/11/11 یخ  تار
یال بابت نیم عشر دولتی در حق  بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و مبلغ 3650000 ر
ابالغ  یخ  تار از  است  مکلف  علیه  محکوم   ./ باشد  می  غیابی  صادره  رای   . دولت  صندوق 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(  اجرائیه : 1- ظرف ده ر
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
وز  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د رݥݥݥاݥݥݥ شاݥݥݥملݥݥݥ تعدݥݥݥاݥݥݥدݥݥݥ یاݥݥݥ مقدݥݥݥاݥݥݥرݥݥݥ وݥݥݥ قیمتݥݥݥ همهݥݥݥ اݥݥݥموݥݥݥاݥݥݥلݥݥݥ منقوݥݥݥلݥݥݥ وݥݥݥ غیرݥݥݥ منقوݥݥݥلݥݥݥ ،ݥݥݥ بهݥݥݥ طوݥݥݥرݥݥݥ مشرݥݥݥوݥݥݥحݥݥݥ  کلیه اموال خو
مشتملݥݥݥ برݥݥݥ میزݥݥݥاݥݥݥنݥݥݥ وݥݥݥجوݥݥݥهݥݥݥ نقدݥݥݥیݥݥݥ کهݥݥݥ بهݥݥݥ هرݥݥݥ عنوݥݥݥاݥݥݥنݥݥݥ نزݥݥݥدݥݥݥ باݥݥݥنکهاݥݥݥ وݥݥݥ موݥݥݥسساݥݥݥتݥݥݥ ماݥݥݥلیݥݥݥ وݥݥݥ اݥݥݥعتباݥݥݥرݥݥݥیݥݥݥ اݥݥݥیرݥݥݥاݥݥݥنیݥݥݥ یاݥݥݥ 
خاݥݥݥرݥݥݥجیݥݥݥ دݥݥݥاݥݥݥرݥݥݥدݥݥݥ بهݥݥݥ همرݥݥݥاݥݥݥهݥݥݥ مشخصاݥݥݥتݥݥݥ دݥݥݥقیقݥݥݥ حساݥݥݥبهاݥݥݥیݥݥݥ مذݥݥݥکوݥݥݥرݥݥݥ وݥݥݥ کلیهݥݥݥ اݥݥݥموݥݥݥاݥݥݥلیݥݥݥ کهݥݥݥ اݥݥݥوݥݥݥ بهݥݥݥ هرݥݥݥ نحوݥݥݥ نزݥݥݥدݥݥݥ 
اݥݥݥشخاݥݥݥصݥݥݥ ثاݥݥݥلثݥݥݥ دݥݥݥاݥݥݥرݥݥݥدݥݥݥ وݥݥݥ کلیهݥݥݥ مطاݥݥݥلباݥݥݥتݥݥݥ اݥݥݥوݥݥݥ اݥݥݥزݥݥݥ اݥݥݥشخاݥݥݥصݥݥݥ ثاݥݥݥلثݥݥݥ وݥݥݥنیزݥݥݥ فهرݥݥݥستݥݥݥ نقلݥݥݥ وݥݥݥ اݥݥݥنتقاݥݥݥالݥݥݥتݥݥݥ وݥݥݥ هرݥݥݥ نوݥݥݥعݥݥݥ 
تغییرݥݥݥ دݥݥݥیگرݥݥݥ دݥݥݥرݥݥݥ اݥݥݥموݥݥݥاݥݥݥلݥݥݥ مذݥݥݥکوݥݥݥرݥݥݥ اݥݥݥزݥݥݥ زݥݥݥماݥݥݥنݥݥݥ یکݥݥݥ ساݥݥݥلݥݥݥ  قبلݥݥݥ اݥݥݥزݥݥݥ طرݥݥݥحݥݥݥ دݥݥݥعوݥݥݥاݥݥݥیݥݥݥ اݥݥݥعساݥݥݥرݥݥݥ بهݥݥݥ ضمیمهݥݥݥ دݥݥݥاݥݥݥدݥݥݥخوݥݥݥاݥݥݥستݥݥݥ 
موݥݥݥاݥݥݥدݥݥݥ  شوݥݥݥدݥݥݥ)ݥݥݥ  میݥݥݥ  دݥݥݥاݥݥݥشتݥݥݥ  باݥݥݥزݥݥݥ  لهݥݥݥ  محکوݥݥݥمݥݥݥ  خوݥݥݥاݥݥݥستݥݥݥ  دݥݥݥرݥݥݥ  بهݥݥݥ  وݥݥݥاݥݥݥالݥݥݥ  نماݥݥݥیدݥݥݥ  اݥݥݥرݥݥݥاݥݥݥئهݥݥݥ  قضاݥݥݥئیݥݥݥ  مقاݥݥݥمݥݥݥ  بهݥݥݥ  اݥݥݥعساݥݥݥرݥݥݥ 
8وݥݥݥ3ݥݥݥ قاݥݥݥنوݥݥݥنݥݥݥ نحوݥݥݥهݥݥݥ اݥݥݥجرݥݥݥاݥݥݥیݥݥݥ محکوݥݥݥمیتݥݥݥ ماݥݥݥلیݥݥݥ 1394ݥݥݥ(ݥݥݥ  .4ݥݥݥ-ݥݥݥ خوݥݥݥدݥݥݥدݥݥݥاݥݥݥرݥݥݥیݥݥݥ محکوݥݥݥمݥݥݥ علیهݥݥݥ اݥݥݥزݥݥݥ اݥݥݥعالݥݥݥمݥݥݥ کاݥݥݥملݥݥݥ 
صوݥݥݥرݥݥݥتݥݥݥ اݥݥݥموݥݥݥاݥݥݥلݥݥݥ بهݥݥݥ منظوݥݥݥرݥݥݥ فرݥݥݥاݥݥݥرݥݥݥ اݥݥݥزݥݥݥ اݥݥݥجرݥݥݥاݥݥݥیݥݥݥ حکمݥݥݥ ،ݥݥݥ حبسݥݥݥ تعزݥݥݥیرݥݥݥیݥݥݥ دݥݥݥرݥݥݥ جهݥݥݥ هفتݥݥݥ رݥݥݥاݥݥݥ دݥݥݥرݥݥݥ پیݥݥݥ دݥݥݥاݥݥݥرݥݥݥدݥݥݥ.ݥݥݥ )ݥݥݥ ماݥݥݥدݥݥݥهݥݥݥ 
34ݥݥݥ قاݥݥݥنوݥݥݥنݥݥݥ اݥݥݥجرݥݥݥاݥݥݥیݥݥݥ اݥݥݥحکاݥݥݥمݥݥݥ مدݥݥݥنیݥݥݥ وݥݥݥ ماݥݥݥدݥݥݥهݥݥݥ 20ݥݥݥ قݥݥݥ.مݥݥݥ.اݥݥݥ وݥݥݥ ماݥݥݥدݥݥݥهݥݥݥ 16ݥݥݥ قاݥݥݥنوݥݥݥنݥݥݥ نحوݥݥݥهݥݥݥ اݥݥݥجرݥݥݥاݥݥݥیݥݥݥ محکوݥݥݥمیتݥݥݥ ماݥݥݥلیݥݥݥ 
1394ݥݥݥ(ݥݥݥ 5ݥݥݥ-ݥݥݥ اݥݥݥنتقاݥݥݥلݥݥݥ ماݥݥݥلݥݥݥ بهݥݥݥ دݥݥݥیگرݥݥݥیݥݥݥ بهݥݥݥ هرݥݥݥ نحوݥݥݥ باݥݥݥ اݥݥݥنگیزݥݥݥهݥݥݥ فرݥݥݥاݥݥݥرݥݥݥ اݥݥݥزݥݥݥ اݥݥݥدݥݥݥاݥݥݥیݥݥݥ دݥݥݥینݥݥݥ بهݥݥݥ نحوݥݥݥیݥݥݥ کهݥݥݥ باݥݥݥقیماݥݥݥندݥݥݥهݥݥݥ 
یاݥݥݥ جزݥݥݥاݥݥݥیݥݥݥ نقدݥݥݥیݥݥݥ  دݥݥݥرݥݥݥجهݥݥݥ ششݥݥݥ  پرݥݥݥدݥݥݥاݥݥݥختݥݥݥ دݥݥݥیوݥݥݥنݥݥݥ کاݥݥݥفیݥݥݥ نباݥݥݥشدݥݥݥ موݥݥݥجبݥݥݥ مجاݥݥݥزݥݥݥاݥݥݥتݥݥݥ تعزݥݥݥیرݥݥݥیݥݥݥ  برݥݥݥاݥݥݥیݥݥݥ  اݥݥݥموݥݥݥاݥݥݥلݥݥݥ 
معاݥݥݥدݥݥݥلݥݥݥ نصفݥݥݥ محکوݥݥݥمݥݥݥ بهݥݥݥ یاݥݥݥ هرݥݥݥدݥݥݥوݥݥݥ مجاݥݥݥزݥݥݥاݥݥݥتݥݥݥ میݥݥݥ شوݥݥݥدݥݥݥ.ݥݥݥ )ݥݥݥ ماݥݥݥدݥݥݥهݥݥݥ 21ݥݥݥ قاݥݥݥنوݥݥݥنݥݥݥ نحوݥݥݥهݥݥݥ اݥݥݥجرݥݥݥاݥݥݥیݥݥݥ محکوݥݥݥمیتݥݥݥ 
ماݥݥݥلیݥݥݥ 1394ݥݥݥݥݥݥݥ(ݥݥݥݥݥݥݥ.ݥݥݥݥݥݥݥ 6ݥݥݥݥݥݥݥ-ݥݥݥݥݥݥݥ چناݥݥݥݥݥݥݥنچهݥݥݥݥݥݥݥ صوݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥتݥݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥݥموݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥݥلݥݥݥݥݥݥݥ پسݥݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥݥزݥݥݥݥݥݥݥ مهلتݥݥݥݥݥݥݥ سیݥݥݥݥݥݥݥ رݥݥݥݥݥݥݥوݥݥݥݥݥݥݥزݥݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥݥئهݥݥݥݥݥݥݥ شوݥݥݥݥݥݥݥدݥݥݥݥݥݥݥ آݥݥݥݥزݥݥݥݥاݥݥݥݥدݥݥݥݥیݥݥݥݥ محکوݥݥݥݥمݥݥݥݥ علیهݥݥݥݥ اݥݥݥݥزݥݥݥݥ 
زݥݥݥݥندݥݥݥݥاݥݥݥݥنݥݥݥݥ منوݥݥݥݥطݥݥݥݥ بهݥݥݥݥ موݥݥݥݥاݥݥݥݥفقتݥݥݥݥ محکوݥݥݥݥمݥݥݥݥ لهݥݥݥݥ یاݥݥݥݥ توݥݥݥݥدݥݥݥݥیعݥݥݥݥ وݥݥݥݥثیقهݥݥݥݥ یاݥݥݥݥ معرݥݥݥݥفیݥݥݥݥ کفیلݥݥݥݥ توݥݥݥݥسطݥݥݥݥ محکوݥݥݥݥمݥݥݥݥ علیهݥݥݥݥ خوݥݥݥݥاݥݥݥݥهدݥݥݥݥ 
اݥݥݥݥلفݥݥݥݥ   مݥݥݥݥ  ماݥݥݥݥلیݥݥݥݥ 1394ݥݥݥݥ(ݥݥݥݥ شماݥݥݥݥرݥݥݥݥهݥݥݥݥ:ݥݥݥݥ 2857ݥݥݥݥ/ݥݥݥݥ  اݥݥݥݥجرݥݥݥݥاݥݥݥݥیݥݥݥݥ محکوݥݥݥݥمیتݥݥݥݥ  قاݥݥݥݥنوݥݥݥݥنݥݥݥݥ نحوݥݥݥݥهݥݥݥݥ  3ݥݥݥݥ  ماݥݥݥݥدݥݥݥݥهݥݥݥݥ  1ݥݥݥݥ  بوݥݥݥݥدݥݥݥݥ.ݥݥݥݥ)ݥݥݥݥ تبصرݥݥݥݥهݥݥݥݥ 
فاطمه   – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  حقوقی  دݥݥݥݥاݥݥݥݥدݥݥݥݥگاݥݥݥݥه  دݥݥݥݥفترݥݥݥݥ   مدݥݥݥݥیرݥݥݥݥ 

احمدی نبی



خاصیت درمانی سنجد

البــرز  ســینای  ابــن  ســنتی  ســامتکده طــب  مدیــر 
تانــن  عنــوان  بــه  ســنتی  طــب  در  ســنجد  گفــت: 
دنــدان بیماری هــای  و در معالجــه  اســت   قابــض 

لثه و زخم معده موثر است.
ســنجد  درخــت  رویشــگاه  گفــت:  پناهــی  محمــد   
ــا محیط هــای مختلــف در  ــه دلیــل ســازگاری آن ب ب
ــه آمریــکای شــمالی ــره زمیــن از جمل ک  اغلــب نقــاط 

اروپــای شــرقی و غربــی، آســیای مرکــزی و شــمالی 
و … اســت.

ع  نــو  17 ســنجد،  درون  قســمت  در  افــزود:  وی   
کــه هــر  آمینواســید و مقــداری پروتئیــن وجــود دارد 
یــک از ایــن آمینواســیدها خــواص دارویــی بســیار 
گفــت میــوه  کــه می تــوان  مفیــدی دارنــد؛ بــه طــوری 

ســنجد یــک میــوه دارویــی اســت.
ســه  دارای  ســنجد  کــرد:  خاطرنشــان  پناهــی   
قســمت برون بــر )پوســت قهوه ای رنــگ(، میان بــر 
)آردی شــکل( و درون بــر )هســته چوبــی و ســفت 
کــه قســمت میان بــر و درون بــر آن دارای  آن( اســت 
ارزش غذایــی فــراوان اســت و در قســمت میان بــر 
ع چربــی  گلوکــز و فروکتــوز، هفــت نــو ع قنــد  دونــو

اشــباع شــده و اشــباع نشــده وجــود دارد.
 مدیــر ســامتکده طــب ســنتی ابــن ســینای البــرز 
گفتــه محققــان ایــن میــوه در طــب  کــرد: بــه  تصریــح 
ســنتی بــه عنــوان تانــن قابــض اســت و در معالجــه 
بیماری هــای دنــدان، لثــه، اســهال و زخــم معــده 

موثــر اســت.
گفت: مصرف ســنجد برای درمان و جلوگیری   وی 
گــرم  از عوارضــی مثــل زخــم روده، ســرفه های حــاد 

سردرد و اثر رطوبت نافع است.
بــر  گوشــت  ســنجد  میــوه  داد:  ادامــه  پناهــی   
اســتخوان می رویانــد، انســان را چــاق و پوســت را 
و  مــی دارد  نگــه  گــرم  را  کلیه هــا  می کنــد،  تقویــت 

می شــود. ادرار  تکــرر  از  مانــع 
 وی یــادآور شــد: در هنــد از روغــن هســته آن لعــوق 
کــه در التهــاب  ــا شــربت غلیظــی درســت می کننــد  ی
ــواع  ــد ان ــا ترشــح همانن غشــاهای مخاطــی همــراه ب
برونش هــا  عفونت هــای  مــوارد  در  نیــز  و  زکام 

می شــود. مصــرف 
درمــان  بــه  ســنجد  عصــاره  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
گفــت:  کمــک می کنــد،  التهــاب مفاصــل  و  آرتــروز 
و  اســت  مفصــل  التهابــی  بیمــاری  نوعــی  آرتــروز 
مشــاهده  ســال   60 از  بیشــتر  افــراد  درصــد   70 در 

. د می شــو
یــادآور شــد: در مطالعــه ای 120  پایــان   پناهــی در 
بیمــار مبتــا بــه آرتــروز زانــو بــا درد متوســط تــا شــدید 
بــه مــدت هفــت هفتــه بررســی شــدند؛ اثــر عصــاره 
ســنجد و اســتامینوفن در تســکین درد ایــن بیمــاران 
کــه  گرفــت و نتایــج نشــان داد  مــورد مقایســه قــرار 
ــاره  ــروز عص ــی از آرت ــود درد ناش ــش و بهب کاه ــرای  ب
ــر از داروی مســکن اســتامینوفن  گیــاه ســنجد موثرت

عمــل می کنــد.

طب سنتی

نجات زن 65ساله
 از زاینده رود

بانــوی  نجــات  بــا  توانســتند  آتش نشــان  غواصــان 
انجــام  و  زاینــده رود  رودخانــه  داخــل  از  ۶۵ســاله 
دهنــد. نجــات  حتمــی  مــرگ  از  را  وی  احیــا،   عملیــات 
گــزارش در ســاعت 11 و 24 دقیقــه صبــح   بــر اســاس ایــن 
فرماندهــی  ســتاد   125 ســامانه  بــا  شــهروندان  تمــاس  در 
رودخانــه  آب هــای  روی  بــر  زنــی  جســد  کــه  شــد  اعــام 
گفتــه رضــا.ع یکــی از شــاهدان  زاینــده رود شــناور اســت. بــه 
بانــو  ایــن  شــناور  جســد  شــهروندان  کــه  زمانــی  حادثــه، 
تمــاس  آتش نشــانی  بــا  کردنــد  مشــاهده  آب  روی  بــر  را 
همــه  بــا  دقیقــه  یــک  از  کمتــر  در  آتش نشــانان  و  گرفتنــد 
 تجهیــزات در محــل حاضــر شــدند. غواصــان آتش نشــان 
علــی جهانگیــری بهنــام جهانی فــر، میــاد شــفیعی و مســعود 
ــن  ــر ای ــتند پیک ــاش، توانس ــه ت ــس از 120 ثانی ــیدی پ جمش
زن را از داخــل آب بیــرون بیاورنــد و بــا انجــام چندین بــاره 
عملیــات احیــا قبــل از رســیدن عوامــل اورژانــس و تخلیــه 
ــه، توانســتند نبــض و تنفــس وی را  آب و خــون از داخــل ری
 برگرداننــد و پــس از رســیدن خــودروی فوریت هــای پزشــکی

او را به عوامل اورژانس تحویل دادند. 
گفــت: شــرایط محیطــی بســیار ملتهــب  رضــا.ع همچنیــن 
کــه در صحنــه حادثــه حضــور داشــتند، بســیار  بــود و مردمــی 
ــده  ــود ش کب ــا  کام ــن زن  ــرا ای ــد؛ زی ــتزده بودن ــران و وحش نگ
کــه وی زنــده باشــد؛ امــا  گمــان نمی کــرد  بــود و هیچ کــس 
ســرعت، تســلط و مهــارت آتش نشــانان، نه تنهــا آرامــش را 
بــه مــردم القــا می کــرد، بلکــه بــا چندین بــار انجــام عملیــات 
احیــا توانســتند حیاتــی دوبــاره بــه وی ببخشــند. ایــن شــاهد 
حادثــه افــزود: علــت وقــوع حادثــه را نمی دانــم، امــا ایــن زن 

بــدون شــک زندگــی اش را مدیــون آتش نشــانان اســت.

 پایان رابطه شوم زن متأهل
 با مرد 30ساله

کــه یــک ســال قبــل مزاحــم همســرش را در  پرونــده مــردی 
کیفــری اســتان  پــارک چیتگــر بــه قتــل رســاند، در دادگاه 

تهــران بررســی می شــود.
گــزارش ســرویس حــوادث جــام نیـــوز، بــه نقــل از مشــرق  بــه 
عصــر روز شــنبه 24 مردادمــاه ســال گذشــته قاضــی ایلخانــی 
بازپــرس ویــژه قتــل دادســرای جنایــی تهــران بــا تمــاس 
کانتــری 154چیتگــر از قتــل مــرد جوانــی  تلفنــی مامــوران 
گاهی  گاهــان اداره دهم پلیس آ باخبــر و همــراه تیمــی از کارآ
در محــل حادثــه حاضــر شــد. تیــم جنایــی در محــل حادثــه 
کنــار خــودروی پرایــدش  بــا جســد خونیــن مــرد 30ســاله ای 
گردنــش بــه  کــه بــا اصابــت ضربــه چاقویــی بــه  روبــه رو شــد 
ــا  ــه ب ــود. مامــوران همچنیــن در محــل حادث قتــل رســیده ب
کــه مدعــی بــود شــوهرش مــرد  زن جوانــی روبــه رو شــدند 
جــوان را بــه قتــل رســانده اســت. همزمــان بــا دســتگیری زن 
جــوان جســد بــرای انجــام آزمایش هــای الزم بــه پزشــکی 

قانونــی منتقــل شــد.
کــه ازدواج  گفــت: 16ســاله بــودم   زن جــوان در بازجویی هــا 
کــردم و همــراه شــوهرم در محلــه فــاح در جنــوب تهــران 
زندگــی می کنــم. زندگــی خوبــی داشــتیم تــا اینکــه مدتــی 
قبــل تنهــا فرزنــدم را بــه خاطــر بیمــاری از دســت دادم. پــس 
کــه از  کمــی افســرده شــدم. مدتــی قبــل بــا مقتــول  از ایــن 
همکاســی های دوران مدرســه شــوهرم بــود، آشــنا شــدم.  
ــا هــم  او مدتــی قبــل از همســرش جــدا شــده بــود. مــا هــم ب
بــه صــورت تلفنــی ارتبــاط داشــتیم تــا اینکــه پیشــنهاد داد از 
کنــم. مــن پیشــنهاد او را  ــا او ازدواج  همســرم جــدا شــوم و ب
قبــول نکــردم و خواســتم بــا او قطــع رابطــه کنــم، امــا مقتــول 
ــا او بــه پــارک چیتگــر بــروم  ــار ب اصــرار داشــت بــرای آخرین ب
ــا اصــرار او  ــا مــن حــرف بزنــد. وقتــی ب ــا دربــاره موضوعــی ب ت
روبــه رو شــدم بــا خــودروی پرایــدش بــه پــارک رفتیــم. مــا 
کــه شــوهرم بــا موتورســیکلتش  در حــال حــرف زدن بودیــم 
وارد پــارک شــد. او چنــد دقیقــه ای بــا مقتــول حــرف زد و 
گهــان  نا شــود،  پرایــدش  ســوار  خواســت  او  کــه  هنگامــی 
شــوهرم چاقویــی از جیبــش بیــرون آورد و بــا آن ضربــه ای 

ــول زد.  ــردن مقت گ ــه  ب
در حالــی کــه تحقیقــات بــرای دســتگیری قاتل فــراری ادامه 
کــرد.  داشــت، متهــم خــودش را بــه مامــوران پلیــس معرفــی 
کــه بــه رفتارهــای  وی بــا اعتــراف بــه قتــل گفــت: مدتــی بــود 
بــا  همســرم  حادثــه  روز  بــودم.  شــده  مشــکوک  همســرم 
گرفــت و خواســت بــه خانــه بــروم. وقتــی بــه  مــن تمــاس 
گرفــت  ــا مــن تمــاس  ــاره ب ــود؛ دوب ــه رفتــم، همســرم نب خان
و این بــار خواســت بــه پــارک چیتگــر بــروم. مــن بافاصلــه 
ــا  ــم و آن ج ــود، رفت ــه داده ب ک ــی  ــه آدرس ــیکلتم ب ــا موتورس ب
ــا همســرم داخــل خــودرو در حــال  کــردم مقتــول ب مشــاهده 

حــرف زدن هســتند. 
بــا چاقــو  آن  در جریــان  کــه  شــدم  درگیــر  مقتــول  بــا  مــن 
از  پــس  ایلخانــی  قاضــی  زدم.  گردنــش  بــه  ضربــه ای 
ــرار  ــد ق ــل عم ــرم قت ــه ج ــم ب ــرای مته ــی ب ــات تکمیل تحقیق
کیفــری  کــرد و متهــم بــه زودی در دادگاه  مجرمیــت صــادر 

کمــه خواهــد شــد. تهــران محا اســتان  یــک 

حوادث
پنجشــــنـبه  9  اردیبهشت ماه  1395
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پیامبر خدا)ص(فرمود: 
بــا متقیــن مشــورت کنیــد کــه آن هــا کســانی هســتند کــه آخــرت 
را بــه دنیــا ترجیــح می دهنــد و کارهــای شــما را بــر امــور خویــش 

مقــّدم مــی دارنــد.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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جدول کلمات متقاطع - شماره 7
از این پس، 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.(

1- فیزیکدان معروف اهل بوستون که بر اثر تالش های او 
آمریکا به استقالل رسید

2- ضمیر غایب - از اسامی دخترانه ترکی - »ماسه« 
درهم ریخته

4- از حروف ندا - تکرار حرف - از ضمایر جمع - مخترع 
تلفن - حرف نداری

5- نوزدهمین حرف الفبا - بلندترین شب سال - صورت 
گفتاری بیاور - یار چوپان

6- آرزو،هدف - از آن تنفس می کنیم - از سبزی ها
7- گاه از نهاد بر آید - مکان

 8- از شهرهای معروف و قدیمی ایران - آرامگاه 
-بصیرت - پایتخت ایتالیا

10- از گناهان - مخفف امیر -»ولو«درهم ریخته
11- حرف دهن کجی - قانون - پناه دادن - مساوی

12- »یا«ی تازی - تکیه - آداب و سنن - متضاد خیر
13- سمت و جهت - تکرار حرف

14- دیوانگی - جوان - پسوند شباهت
 15- چوپان - از جانوران کوچک - بی عیب

 و نقص

1- از شاعران اواسط قرن پنجم و هم عصر طغرل سلجوقی
2- جدید و تازه - دوست - ترس - روز نیست

3- ضمیر مغرور - حرف همراهی
4- پدر تازی - از کلمات پرسشی - پهلوان - از سوره های 

قرآن کریم
5- صابون خیاطی - از اسامی دخترانه - دشت

6- از کشورهای آسیایی - سگ بیمار - از کشورهای 
باستانی

7- توان - قبل از انقالب اسالمی در صدر حکومت بود - 
از حیوانات سمی - »نه« فرنگی

8- مخالف بازدم - قورباغه درختی - عدد ماه - ناخن 
حیوان

9- مخفف راه - اجداد - اهلی - »بچه«ی ناتمام
10- نام - ششمین حرف الفبا - از ابزارهای نجاری

11- رطوبت - از نزوالت آسمانی - از شهرهای استان 
اصفهان

12- ویتامین جدول - از لهجه های ایرانی - جنس مذکر - 
برگ برنده

13- تعجب خانمانه - قبل از اسم های عربی می آید
14- عدد گلر - ساختمان و عمارت-یار رامین-از بیماری ها

15- رییس قوه مجریه - پسر نوح

عمودیافقی

پاسخ جدول شماره 7 سودوکو

مالیاتــی  کل  مدیــر  بهمنــی،  بهــادر   
شهرکرد 

   بهاره اسدپوری
چهارمحــال و بختیــاری مالیــات را اعانه و 
یاری دهنــده دولت هــا در اجــرای سیاســت های اقتصــادی  
کــرد: مالیــات  مالــی، عمرانــی و ... دانســت و خاطرنشــان 
دومیــن منبــع درآمــد نظــام بــوده اســت کــه بعــد از درآمــد نفتی 
قــرار می گرفــت؛ ولــی در اجــرای اســناد بــاال دســتی از جملــه 
کشــور و برنامــه پنجــم توســعه و  ســند چشــم انداز توســعه 
همچنیــن اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه 
کشــور  کاهــش وابســتگی درآمدهــای عمومــی  العالــی( بــرای 
در  مالیاتــی  درآمدهــای  ســهم  حاضــر  حــال  در  نفــت،  بــه 
 9۵ ســال  پیش بینــی  همچنیــن  و   94 ســال  بودجه هــای 

سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص داده است.
کــه در  ــن خبــر  ــام ای ــا اع ــتان ب ــی اس ــور مالیات کل ام ــر      مدی
ســال 139۵ درآمدهــای مالیاتــی رقــم بیشــتری را در درآمــد 
عمومــی کشــور بــه خــود اختصــاص داد، افــزود: بــه ایــن دلیــل 
کــه اقتصــاد مــا خیلــی بــزرگ اســت و از ظرفیت هــای بالقوه ای 
برخــوردار بــوده، می تــوان بــه منظــور تحقــق عدالــت، مالیــات 
ــات  ــه اطاع ــی ب ــا و دسترس ــاس واقعیت ه ــر اس ــتری را ب بیش
عملکــردی فعــاالن اقتصــادی بــه دســت آورد و رفته رفتــه 
گرفــت و از ایــن  از وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی فاصلــه 
زیرســاخت های  توســعه  و  ســرمایه گذاری  بــرای  درآمدهــا 
ــرد  ک ــرای توانمندســازی بیشــتر اســتفاده  کشــور ب اقتصــادی 
و از درآمدهــای مالیاتــی بــرای تامیــن هزینه هــای عمومــی و 

ــد. ــد ش ــور بهره من کش ــاری  ج
     چهارمحــال و بختیــاری در میــان 10 اســتان برتــر وصــول 

گرفته اســت درآمــد مالیاتــی قــرار 
 ایــن مســئول وضــع پرداخــت مالیــات در اســتان را مطلــوب 
کــرد: اســتان چهارمحــال و بختیــاری  کــرد و تصریــح  ارزیابــی 
ســهمیه  تحقــق  زمینــه  در  کشــور  برتــر  اســتان   10 جــزو 

در  و  اســت  بــوده   94 ســال  بودجــه  در  شــده  پیش بینــی 
گذشــته درآمدهــای مالیاتــی بــر اســاس پیش بینــی و  ســنوات 
زمان بنــدی اعــام شــده وصــول شــده اســت. بــه گفتــه بهمنی 
اجــرای برنامــه زمان بنــدی در موعــد مقــرر و همچنیــن رصــد 
کارکنــان خــدوم و  کــردن انجــام امــورات توســط مدیــران و 
کســب ایــن رتبــه و موفقیــت  زحمتکــش اســتان، علــت اصلــی 
کارشناســی  بــوده اســت؛ همچنیــن برگــزاری ســمینارها ی 
گاه یک ماهــه و رصــد  تخصصــی در موعدهــای ســه ماهه و 
کــردن امــور بــه صــورت هفتگــی از دیگــر عوامــل موفقیــت و بــه 

ــه اســت. ــج حاصل دســت آمــدن نتای
ــع تولیــد  ــه قانــون رفــع موان گریــزی هــم ب       بهــادر بهمنــی، 
زد و ســخنان خــود را ایــن طــور ادامــه داد: طبــق ایــن قانــون 
مالیات هــای  قانــون   132 مــاده  اصاحیــه  همچنیــن  و 
کمتــر  مناطــق  در  ســرمایه گذاری  صــورت  در  مســتقیم، 
دفاتــر  ارایــه  و  مالیاتــی  اظهارنامــه  ارایــه  بــا  توســعه یافته، 
صفــر  خ  نــر بــه  ســال   10 مــدت  بــه  مالیاتــی  خ  نــر قانونــی، 
محاســبه و در واقــع ســرمایه گذار بــه مــدت 10 ســال از معافیــت 

می شــود.  برخــوردار  مالیاتــی 
منظــور  بــه  داد:  ادامــه  اســتان  مالیاتــی  امــور  کل  مدیــر 
گذشــته، اقــدام بزرگــی در  ــرار مالیاتــی در ســال  جلوگیــری از ف
اســتان اجرایــی شــد کــه تاثیــر زیــادی در جمــع آوری مالیات به 
همــراه داشــت و آن شناســایی مؤدیــان فاقــد پرونــده مالیاتــی 
کنــون مــوارد متعــددی از مشــاغل و مســتغات در  ــه تا ک ــود  ب
شناســایی  بــزرگ  مجتمع هــای  و  تجــاری  ســاختمان های 
و  رســیدگی  همچنیــن  و  پرونــده  تکمیــل  حــال  در  و  شــده 
تشــخیص مالیــات بــر اســاس عملکــرد آن هــا در دســت اقــدام 
کــرد: مالیات هــای وصــول شــده اعــم  کیــد  مــی باشــد. وی تا
کشــور واریــز  از مســتقیم و ارزش افــزوده بــه حســاب خزانــه 
مــی شــود و مــا در اســتان هیــچ دخــل و تصرفــی در آن نداریــم 

و درآمدهــای مالیاتــی در قالــب بودجه هــای ســنواتی، بــه 
کشــور مصــرف می شــود. عنــوان هزینه هــای جــاری 

گذشــته 400 میلیــارد      ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه در ســال 
ریال)معــادل 40 میلیــارد تومــان( از وصــول عــوارض ارزش 
ــه شــهرداری ها و دهیاری هــای اســتان اختصــاص  ــزوده ب اف
ــان  ــاخت مبلم ــرای س ــغ ب ــن مبل ــزود: ای ــت، اف ــده اس داده ش
اســتان  روســتاهای  و  شــهرها  آبادانــی  و  عمــران  و  شــهری 
کــه  توســط شــهرداری ها و دهیاری هــا هزینــه شــده اســت 
زیرســاخت های  توســعه  بــه  بزرگــی  کمــک  موضــوع  ایــن 
کــه ایــن خــود یکــی از اثــرات  شــهری و روســتایی بــوده اســت 
کشــور و  کارکردهــای مثبــت مالیــات در آبادانــی و عمــران  و 

اســتان محســوب می شــود.
کیــد بــر احتــرام گذاشــتن      مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان بــا تا
رجــوع  اربــاب  تکریــم  کــرد:  خاطرنشــان  رجــوع  اربــاب  بــه 
از  آنــان، یکــی  بــه مؤدیــان و شــنیدن مشــکات  و احتــرام 
کل امــور مالیاتــی اســتان  مهم تریــن عوامــل موفقیــت اداره 
مردمــی  ارتباطــات  موضــوع  در  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
در  اســتان  و  کشــوری  مســئوالن  از  تقدیــر  لــوح  دریافــت  و 
کیــد اینجانــب بــه عنــوان  گذشــته بــوده اســت و تا ســنوات 
خدمتگــزار مــردم شــریف اســتان بــه همــکاران عزیــز خــودم، 
مقــدس  )نظــام  دولــت  حقــه  حقــوق  رعایــت  همــواره 
ــان  ــه مودی گذاشــتن ب جمهــوری اســامی( و مــردم و احتــرام 
کــه مــردم بنــا بــه فرمایــش  محتــرم بــوده و خواهــد بــود؛ چــرا  
حضــرت امــام)ره( و مقــام عظمــای والیت)مدظلــه العالــی( 
 ولــی نعمــت مــا هســتند و همــواره بایــد مــورد تکریــم و احتــرام 

واقع گردند.

آورده انــد: ســلطان محمــود غزنــوی 
گــوری بــرای خــود ســاخت و بــه یکــی 
گفــت: آیــه ای مناســب از  کــران  از چا
گــور  کــن تــا بــر روی ســنگ  قــرآن پیــدا 

کنــم. حــک 
کــر گفــت: قربــان! بنویســید: »هــِذِه  چا
ُکنُتــم ُتوَعــُدون« : ایــن  تــی 

َ
ــُم اّل َجَهّنَ

بــه شــما  کــه  اســت  همــان دوزخــی 
وعــده داده مــی شــد )یــس/۶3(. 
هزار و یک حکایت قرآنی/ص۶3۶

ــرد. غامــش  خواجــه ای اموالــش را بیــن فرزندانــش تقســیم می ک
کــن، بعــد ســهم اوالدت را! گفــت: ای خواجــه! اول ســهم مــرا عطــا 
کــه خداونــد  آنجایــی  از  گفــت:  از چــه جهــت؟  گفــت:  خواجــه 
نَیــا« : مــال و فرزنــدان

ُ
 فرمودنــد: »َالَمــاُل َو الَبُنــوَن زیَنــُة الَحیــٰوِة الّد

زینــت زندگــی دنیــوی هســتند. )کهــف/4۶( و مــال را بــر فرزنــدان 
خواجــه  هســتم.  تــو  »مــال«  هــم  مــن  و  اســت  داشــته   مقــدم 

کرد. خوشش آمد و او را آزاد 
لطیفه های شیرین با آیات قرآنی/ص۸۷

شــیخ جعفــر کبیــر، هــر شــب، بــه نمــاز شــب می ایســتاد و اهــل خانــه 
را هــم بــرای نمــاز بیــدار می کــرد. 

بــود،  جعفــر  شــیخ  فرزنــدان  از  یکــی  کــه  محمدحســین  شــیخ 
درب  شــب،  نصــف  پــدرم  بــودم؛  کــودک  مــن  می کنــد:  نقــل 
در  چــون  مــن  شــوم.  بیــدار  شــب  نمــاز  بــرای  تــا  زد  مــرا  اتــاق 
تــا  برخیــزم  نمــاز  بــرای  بــود  ســختم  و  بــودم  شــیرین  خــواب 
گفتــم:  بلنــد  بــا صــدای  بســتر  میــان  در  شــنیدم،  را  در   صــدای 
کــه مــن دارم نمــاز می خوانــم.  کــرد  گمــان  اّلیــن«. پــدرم 

َ
 الّض

َ
 »وال

کرد و رفت و من هم خوابیدم. مرا رها 
لطیفه های شیرین با آیات قرآنی/ص9۶

     مؤدیان چهارمحال وبختیاری 
الگوی تمکین در پرداخت مالیات هستند

ایستگاه خنده 

قتل عام با پهباد

ن حقیقت  تلخی را آشکار می کند،  نیویورک تایمز می گوید: حمالت هواپیماهای بدون رسنش�ی
ند. ن نیست که چه کسا�ن می م�ی آمریکا مطم�ئ

ییک از کارها�ی که باراک اوباما بعد از ریاست جمهوری انجام داده، افزایش حمالت هواپیماهای 
ش آن در یمن و سومایل است. ن در پاکستان و افغانستان و گس�ت بدون رس نش�ی

آمریکا سال گذشته استفاده از پهپادها در افغانستان را به شدت افزایش داده به نحوی که این 
حمالت تاکنون تلفات فراوا�ن را در میان شهروندان �ب گناه افغان به دنبال داشته است.


