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وزنامه ای برای همه ر

آخرین خبرها از 
»سلمان فارسی« و»موسی«
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آیت اهلل مکارم شیرازی:

 مصرف 
 مواد مخدر 
حرام است

دست های بوسیدنی 

له
قا

رم
س بــرای  كــه  »كســی  می فرماینــد:  كــرم)ص(  ا رســول   

تامیــن معــاش خانــواده اش تــاش می كنــد، هماننــد 
بینــش  و  فرهنــگ  در  خداســت.«  راه  در  مجاهــد 

كار و اشــتغال ارزشــی واال شــمرده می شــود  توحیدی اســام، 
و هــر چــه یــک فــرد مســلمان  تــاش بیشــتری داشــته باشــد 
كنــد، از ارزش  تــا بتوانــد نیازهــای اهــل و عیالــش را برطــرف 
ــه مقــام او  ك ــا آنجایــی  ــار بیشــتری برخــوردار اســت ت و اعتب
را تــا درجــه مجاهــدان در راه خــدا بــاال می بــرد. در فرهنــگ 
گونــه ای بــه  نبــوی انســان مــی توانــد فعالیت هایــش را بــه 
كــه نوعــی ارتبــاط بــا آفریــدگار جهان به شــمار  انجــام برســاند 
ــر ارزش اقتصــادی و دنیــوی، از پاداش هــای  آیــد و عــاوه ب
كــه شــرط  نیــز در جهــان آخــرت برخــوردار شــود  معنــوی 
كار بــرای خــدا باشــد؛ ایــن امــر  كــه  اصلــی اش ایــن اســت 
نقــش مهمــی در شــكل دادن بــه رفتــار اقتصــادی انســان 
كار و تــاش را بــرای خــدا  دارد. بــه عــاوه، انگیــزه الهــی و 
قــرار دادن مــی توانــد قــوای جســمی و روحــی شــخص را در 
فعالیت هــای اقتصــادی چنــد برابــر كنــد؛ بنابرایــن بــه خاطــر 

كار او نیــز مقــدس خواهــد شــد...   هــدف واالی وی، 

زیر خط تورم
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کارگران بخش خصوصی نگاهی به وضعیت معیشتی 

در صفحه اجتماعی )7( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

شــركت آب و فاضــاب روســتایی اســتان چهارمحــال و بختیــاری در نظــر دارد مناقصــه 
گالوانیــزه بــه شــماره  عمومــی خریــد 42000 متــر لولــه پلــی اتیلــن و 6200 متــر لولــه 
200951128000001 و 200951128000002 را از طریــق ســامانه تــداركات الكترونیكــی 

دولــت برگــزار نمایــد.
پیشــنهاد  ارائــه  تــا  مناقصــه  اســناد  دریافــت  از  مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  كلیــه 
كت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونیــک  گــران و بازگشــایی پا مناقصــه 
اســت  الزم  و  شــد  خواهــد  انجــام   www.setadiran.ir آدرس  بــه  )ســتاد(  دولــت 
ــور  ــایت مذك ــام در س ــت ن ــل ثب ــی، مراح ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــران در ص گ ــه  مناقص
محقــق  مناقصــه  در  شــركت  جهــت  را  الكترونیكــی  امضــای  گواهــی  دریافــت   و 

سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1395/2/9 می باشد.

تاریــخ  یكشــنبه  14روز  ســاعت  ســایت:  از  مناقصــه  اســناد  دریافــت  زمانــی  مهلــت 
1395/2/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1395/2/22
كت ها: ساعت: 8/30 روز پنج شنبه تاریخ 1395/2/23 زمان بازگشایی پا

گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص  اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه 
كت هــا اســناد مناقصــه و ارائــه پا

الــف: آدرس شــهركرد، بلــوار طالقانــی، مجتمــع ادارات، شــركت آب و فاضاب روســتایی 
اســتان چهارمحــال و بختیاری

ب: تلفن 038-32245186
اطاعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مركــز تماس 

021-27313131
دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768

كارگران استان اصفهان ثبت نام از داوطلبین ریاست هیأت ورزشی 

بــه  كننــد  مــی  تــاش  همــواره  اســتان  ورزش  متعالــی  اهــداف  پیشــبرد  در  كــه  عزیزانــی  از  تشــكر  و  تقدیــر  ضمــن 

كاندیداتــوری جهــت احــراز پســت  كــه توانمنــدی مدیریــت ورزشــی را دارنــد و مایــل بــه  اســتحضار مــی رســاند افــرادی 

كارگــری اســتان اصفهــان مــی باشــند مــی تواننــد بــا توجــه بــه شــرایط زیــر بــرای تكمیــل فــرم   ریاســت هیــأت ورزشــی 

كارگــران اســتان اصفهــان  ــا مــدارک زیــر بــه دبیرخانــه هیــأت ورزشــی  ثبــت نــام بــه غیــر از روزهــای تعطیــل شــخصًا ب

كارگــران مراجعــه  واقــع در خیابــان چهاربــاغ بــاال، روبــروی بیمارســتان دكتــر شــریعتی، مجموعــه فرهنگــی ورزشــی 

 نمایند.

شماره تماس: 36611410 

كاری گهی به مدت یک هفته  زمان ثبت نام از زمان نشر آ

شرایط احراز پست ریاست هیأت های ورزشی:

1- اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران
2- تابعیت جمهوری اسامی ایران

كشور 3-معتقد به یكی از ادیان رسمی 
كیفری 4-نداشتن سوء سابقه 

5-دارا بودن حداقل 30 سال سن
6-دارا بودن حداقل تحصیات فوق دیپلم

مدارک مورد نیاز:
1-كپی شناسنامه

كارت ملی 2-كپی 
كارت پایان خدمت یا معافیت دائم )آقایان( 3-كپی 

4-كپی آخرین مدرک تحصیلی
5-دو قطعه عكس 4*3

گواهــی از دانشــگاه محــل تحصیــل می تواننــد  گذرانــده انــد بــا ارائــه  كــه 75 واحــد دروس دانشــگاهی را  دانشــجویانی 

در انتخابــات مذكــور شــركت نماینــد.

تبصره 1: روسای  فعلی و دوره های قبل از شرایط دارا بودن مدرک فوق دیپلم مستثنی می باشند.

كارت جانبازی از داشتن مدرک فوق دیپلم مستثنی می باشند. تبصره 2: جانبازان جنگ تحمیلی با ارائه 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید لوله پلی اتیلن و گالوانیزه

اطالعیه

مرحله دوم 

اداره امور حقوقی و قراردادهای آب و فاضالب روستایی 
دبیرخانه مجمع هیأت ورزشی کارگران استان اصفهان چهارمحال و بختیاری 

شركت آب و فاضاب روستایی  چهارمحال بختیاری 

 اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان

2 24 مدل شورلت در فهرست خودروهای                                                               قشقاوی: عربستان باید امنیت حجاج ایرانی را تضمین کند 
3 با صادرات بیش از ۳ میلیون  3 رشد اقتصادی ایران 4 درصد پیش بینی شد  مجاز 95: پشت پرده واردات خودروهای آمریکایی 
3 قائم مقام رییس بنیاد ملی نخبگان: فوالدمبارکه اصفهان، الگوی صنایع  لیتر نفت؛ ایران، بزرگ ترین صادرکننده نفت کوره جهان شد 
 5 4 نجات معجزه آسای یک کودک در برنامه »اکسیر«  4 انجام ۳2 مورد پیوند عضو در چهارمحال و بختیاری  کشور است 
7 خلیجی که همیشه  6 نتایج مطالعه اخیر محققان نشان می دهد: بازنشستگی زودهنگام، عمر را کوتاه می کند  درحاشیه ورزش 

 6 8 هللا کرم استکی: تیم ملی، حق من است  7 خوردن دانه های آفتابگردان کبدتان را سالم نگه می دارد  فارس خواهد بود 

کیمیای وطن در یک نگاه

تعرفه های پزشکی، مشکل جدید بیماران

کرد: رییس مرکز امور نمایشی سیما عنوان 

بالتکلیفی پزشکان و بیماران

جهانگیر حبیبی:

ح مهار بحران  طر
احتمالی آب

استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار شد:

 کاهش ۵ درصدی 
نرخ بیکاری

با برگزاری برنامه های متنوع در هفته نکوداشت

اصفهان، اردیبهشتی 
کرد متفاوت را تجربه 

کشف عجیب ترین دلیل 
خواب آلودگی در طول روز

3

7

6

8

در صفحه  سیاست )2( بخوانید

خواسته مردم از ما حل معضالت 
کشور است، نه دعواهای سیاسی



دست های بوسیدنی           
ادامه از صفحه یک: 

طاقت فرســا  تــاش  و  کار  خــدا  پیامبــران  تمامــی 
کار و فعالیــت را ســیره انبیــای  داشــتند؛ لــذا بایــد 
کــه پیامبــران پیــش از بعثــت، بــه  دانســت؛ چــرا 
کشــاورزی و...  کارهای ســختی، همچون شــبانی، 
اشــتغال مــی ورزیدنــد و ایــن باعــث می شــد تــا بــا 
تمــام وجــود زحمــات و تاش هــای طاقت فرســای 

کننــد.  اقشــار ضعیــف جامعــه را درک 
پیامبــران و ائمــه معصومیــن علیهــم الســام حتــی 
جانشــینی  و  نبــوت  مقــام  بــه  رســیدن  از  پــس 

بوده انــد.  مانــوس  تــاش  و  کار  بــا  همــواره 
کارگــری، از دیــدگاه معصومیــن شــأن واالیــی  مقــام 
کارگــران  گرامــی اســام، منزلــت  دارد. از نظــر پیامبــر 

در ردیــف انبیاســت.
 ایشان فرموده است:

زندگــی  ج  مخــار خویــش  دســترنج  از  کــس  هــر 
صــف  در  قیامــت  روز  کنــد،  تامیــن  را   خــود 
کــه  عنایاتــی  از  و  گرفــت  خواهــد  قــرار  پیامبــران 
پیامبــران بهره مندنــد، بی نصیــب نخواهــد مانــد.
علــی  امــام  از  یــک مصــداق  نیــز  امامــان   از ســیره 
شــده  گفتــه  کــه  می شــود  بیــان  الســام  علیــه 
عربســتان  ســوزان  گرمــای  در  بزرگــوار  امــام  آن 
تعــداد زیــادی چــاه و قنــات حفــر  و نخلســتانی بــا 
زمین هــای  و  کردنــد  آبــاد  خرمــا  درخــت  هــزاران 
کشــت بردنــد و بعضــی از قنات هــا  بســیاری را زیــر 
و  احــداث  خــود  کــه  را  آبــادی  زمین هــای  و 
نیازمنــدان  وقــف  بودنــد،  بــرده  کشــت   زیــر 

کردند.
ائمــه  ســیره  و  روش  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن 
کار و تــاش از صفــات  معصومیــن علیهــم الســام، 
پیشــرفت  و  انســان  رســتگاری  مایــه  و  پســندیده 

اســت. انســانی  جوامــع 
کار در ســیره پیامبــر آمــده اســت:   در واالیــی ارزش 
روزی رســول خــدا)ص( بــا جمعــی از اصحــاب در 
محلــی حضــور داشــتند. در آن میــان چشــمان آنــان 
کــه در اول  بــه جوانــی نیرومنــد و زیباانــدام افتــاد 
کار اشــتغال داشــت. یــاران پیامبــر)ص(  صبــح بــه 
نیرومنــد  ایــن جــوان  گــر  ا ا...!  رســول  یــا   گفتنــد: 
نیــرو و انــرژی خــود را در راه خــدا مصــرف می کــرد 

چقــدر شایســته مــدح و تمجیــد بــود. 
گــر ایــن  حضــرت فرمــود: ایــن ســخن را نگوییــد؛ ا
جــوان بــرای تامیــن معــاش می کوشــد و انگیــزه او 
قــدم  خــدا  راه  در  او  اســت،  دیگــران  از  بی نیــازی 
مــادر  پــدر و  از  او پذیرایــی  گــر هــدف  ا و  برداشــته 
کار می کنــد  ناتــوان خــود باشــد، بــاز هــم در راه خــدا 
گــر مقصــود او ســر و ســامان دادن بــه خانــواده  و ا
و فرزندانــش باشــد، او بــه راه خــدا رفتــه و انگیــزه 

دارد. مقدســی 
 و نیــز در روایــت دیگــر انــس بــن مالــک می گویــد: 
تبــوک  جنــگ  از  پیامبــر)ص(  کــه  هنگامــی 
کارگــران  از  یكــی  انصــاری،  ســعد  برمی گشــت، 

آمــد.  حضــرت  آن  اســتقبال  بــه  مدینــه 
داد  دســت  او  بــا  ا...)ص(  رســول  کــه  هنگامــی 
انصــاری مــرد  خشــن  و  زبــر  دســت های   لمــس 

رســول خــدا)ص( را تحــت تاثیــر قــرار داد. بــرای 
چنیــن  تــو  دســت های  چــرا  پرســید:  او  از  همیــن 
بــه  ناراحتــی خاصــی  آیــا  اســت؟  و خشــن  کوفتــه 
یــا  داشــت:  عرضــه  اســت؟  رســیده  تــو   دســتان 
رســول ا...! ایــن خشــونت و زبــری دســتان مــن، بــر 
کــه بــه وســیله آن هــا  کار بــا بیــل و طنــاب اســت  اثــر 
ج خــود و خانــواده ام را  کشــم و مخــار زحمــت مــی 

تامیــن می کنــم.
را  او  دســت  کــرم)ص(  ا پیامبــر  کــه  اســت  نقــل 
آتــش  کــه  اســت  دســتی  »ایــن  فرمــود:  و  بوســید 

کــرد.« نخواهــد  لمــس  را  آن  جهنــم 
و  شــود  مــی  بوســیدنی  کارگــر  دســت  وقتــی 
کــه  شایســتگی پیــدا می کنــد، نشــان ارزشــی اســت 
کارگــر قایــل می شــود و این گونــه  کار و  اســام  بــراى 
کارگــر در تاریــخ بی ســابقه  کار و   ارزش نهــادن بــه 

است.
کارگــر را بــه تمامــی  در پایــان 11 اردیبهشــت، روز 
راه  در  مجاهــدت  و  تــاش  عرصــه  زحمتكشــان 
کشــور عزیزمــان ایــران تبریــک و  اعتــای پیشــرفت 

می گوییــم. تهنیــت 

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

 چگونه در بحران ها 
به آرامش و نجات برسیم؟ )2(      

کــه راه نجــات و آرامــش  در شــماره قبــل اشــاره شــد 
االاهلل  الــه  ال  )کلمــه  توحیــد،  محكــم  دژ  بــه  ورود 
امــن مــن عذابــی( و  حصنــی فمــن دخــل حصنــی 
والیــت )والیــت علــی بــن ابیطالــب حصنــی( اســت 
و ســه دلیــل از دالیــل نقــش افزایــش ایمــان و بــاور 
قلبــی بــه خــدا و پذیــرش خداپرســتی و تــوکل بــر او و 
اخــاص در دیــن در رســیدن بــه آرامــش بیــان شــد و 

کنــون دنبالــه بحــث:  ا
و  بصیرت افزایــی  حقیقــی  ایمــان  نقــش  خامســا: 
اهلِل   ِإلــَی  ْدُعــوْا 

َ
أ َســِبیلِی  َهــِذِه  »ُقــْل  اســت.  گاهــی  آ

َنــا 
َ
َبَعنــِی  َو ُســْبَحاَن اهلِل َو َمــا أ َنــا َو َمــِن اّتَ

َ
َعلــَی  َبِصیــَرٍة أ

ِمــَن اْلُمْشــِرِکیَن« )یوســف:108( بگــو: »ایــن اســت راه 
کــرد بــا بینایــی  کــس )پیــروى ام(  کــه مــن و هــر  مــن، 

بــه ســوى خــدا دعــوت می کنیــم...«
انســان  ســقوط  مانــع  ایمــان،  از  حاصــل    بصیــرت 
دشــمنان  حیله هــای  و  شــیطانی  تدبیــرات  دام  در 
زیرکــی  گــردد.  مــی  نفســانی  هواهــای  و   خارجــی 
و  چالش هــا  از  را  او  همــواره  مؤمــن  کیاســت  و 

کنــد. مــی  محافظــت  رو  پیــش  لغزش هــای 
تنهــا  گنــاه،  از  پرهیــز  و  حقیقــی  ایمــان  سادســا: 
صــراط  در  هدایــت  و  آرامــش  و  امنیــت  کســب  راه 
َلــْم  َو  َءاَمُنــوا  ِذیــَن 

َ
»اّل بــه شــمار می آیــد.  مســتقیم، 

ُهــم  َو  ْمــُن 
َ ْ
ال لَهــُم  ْوَلئــَك 

ُ
أ ِبُظْلــٍم  ِإیَماَنُهــم  َیْلِبُســوْا 

آورده  ایمــان  کــه  »کســانی   )82 ْهَتُدوَن«)انعــام:  ّمُ
و ایمــان خــود را بــه شــرك نیالوده انــد، بــرای آنــان 

راه یافتگاننــد.« ایشــان  و  اســت  ایمنــی 
دفاعــی  وســیله  را  تقــوا  الســام  علیــه  امیرمؤمنــان 
کــه او را از آفــات در امــان مــی دارد. مؤمــن دانســته 
مــی فرمایــد: »ألّتقــوى حصــن المؤمــن«؛ »پرهیزکارى 

قلعــه اســتوار مؤمــن اســت.«  
ّنَ 

َ
أ اهلِل-   ِعَبــاَد  »اْعَلُمــوا  می فرمایــد:  همچنیــن 

ِحْصــٍن  َداُر  اْلُفُجــوَر  َو  َعِزیــٍز-   ِحْصــٍن  َداُر  ْقــَوى  الّتَ
 

َ
ال

َ
ــِه-  أ  ِإَلْی

َ
ــأ ــْن َلَج ــِرُز َم  ُیْح

َ
ــُه َو ال ْهَل

َ
ــُع أ  َیْمَن

َ
ــٍل-  ال َذِلی

ــْدَرُك  ــا-  َو ِباْلَیِقیــِن ُت ْقــَوى ُتْقَطــُع ُحَمــُة اْلَخَطاَی َو ِبالّتَ
ــزکارى  ــُة اْلُقْصــَوى. بنــدگان خــدا بدانیــد، پرهی اْلَغاَی
گنــاه  و  نافرمانــی  و  شكســت ناپذیر،  مســتحكم  دژ 
نگهــدار  کــه  اســت  ذلــت  و  خــواری  اســتوار  ســراى 
کــه  کــس را  کن خــود )از ســختی ها( نیســت و هــر  ســا
گاه  آ نمی کند؛ هــان،  شــود، حفــظ  پناهنــده  آن  بــه 
گناهــان دور  گیــن  باشــید، بــا پرهیــزکارى نیــش زهرآ
مــی شــود و بــا یقیــن نهایــت درجــه بلنــد )ایمــان بــه 

ک.  خــدا و رســول( ادرا
ک بــرادری و همراهــی بــر  گــر مــا نكتــه دیگــر اینكــه ا
گرفــت »انماالمؤمنــون  محــور ایمــان و تقــوا شــكل 
تقویــت  جامعــه  در  همــكاری  و  تعــاون  اخــوه«، 
می شــود و همچــون بنیــان مرصــوص شكســت ناپذیر 
خواهــد شــد.  امیرمؤمنــان علیــه الســام در راســتای 
کمــک بــه افــراد ضعیــف را   تقویــت ایــن همــكاری 
ّیُ 

َ
أ »َو  می فرمایــد:  و  می دانــد  قــوی  افــراد  وظیفــه 

ٍش 
ْ
َجــأ َرَباَطــَة  َنْفِســِه-   ِمــْن  َحــّسَ 

َ
أ ِمْنُكــْم  اْمــِرٍئ 

  -
ً

ِإْخَواِنــِه َفَشــا ِمــْن  َحــٍد 
َ
أ ِمــْن  ى 

َ
َرأ َو  َقــاِء-   الّلِ ِعْنــَد 

ــَل ِبَهــا  ِتــی ُفّضِ
َ
ِخیــِه ِبَفْضــِل َنْجَدِتــِه-  اّل

َ
َفْلَیــُذّبَ َعــْن أ

َکَمــا َیــُذّبُ َعــْن َنْفِســِه-  َفَلــْو َشــاَء اهلُل َلَجَعَلــُه  َعَلْیــِه-  
کــه هنــگام برخــورد بــا  ِمْثَلــه«   »هــر مــردى از شــما 
دشــمن در خــود احســاس دلیــرى می کنــد و در یكــی 
از برادرانــش تــرس و سســتی می بینــد، بــه شــكرانه 
کــه خداونــد بــه او بخشــیده، بایــد  دالورى بیشــترى 
ــز  ــد، از او نی ــاع می کن ــتن دف ــه از خویش ک ــه  همان گون
گــر خــدا می خواســت، ایــن مــرد  کنــد؛ زیــرا ا دفــع خطــر 

را نیــز در دلیــرى ماننــد او قــرار مــی داد. 
تاریــخ  گــون  گونا مقاطــع  در  تقــوا  و  ایمــان  نقــش 
را   88 فتنــه  در  دشــمنان  نقشــه های  به ویــژه 
کــرد. در ایــن بحــران  می تــوان بــه روشــنی مشــاهده 
دیــده  تــدارک  را  آن  شــیاطین  کــه همــه  ک  خطرنــا
جیــن  راهكارهــای  ماننــد  نقشــه هایی  و  بودنــد 
ایــران  در  و  بــود  کتیــک  تا  198 شــامل  کــه  شــارپ 
نظــام  برانــدازی  بــرای  را  آن هــا  از  زیــادی  تعــداد 
عنایــت  بــا  گرفتنــد،  کار  بــه  اســامی  جمهــوری 
خداونــد و اعتقــادات دینــی مــردم همــه آن هــا نقــش 
و  رهیافت هانتینگتــون  همچنیــن  گردیــد؛  بــرآب 
گســترش لیبــرال  کــه بــرای  برنامه هــای پیچیــده ای 
دموکراســی و شكســت فرهنــگ اســامی در مقابــل 
بــا  همگــی  بودنــد،  دیــده  تــدارک  غربــی  فرهنــگ 
اتــكال بــه خداونــد خنثــی شــد. قطعــا هم اینــک و 
در آینــده نیــز ایــن تقابــل همچنــان وجــود خواهــد 
داشــت و شــرط نجــات از ایــن بحران هــا، افزایــش 
اعتقــادات دینــی و حفــظ ارزش هــای الهــی اســت.

یادداشت

روســتا  و  اســامی شــهر  رییــس  جمهــوری، شــوراهای    
کشــور  سراســر  در  دولــت  و  نظــام  قدرتمنــد  بــازوان  را 
کــرد: مردم ســاالری یكــی از افتخــارات  کیــد  دانســت و تا

بــزرگ نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت.
گــزارش  پایــگاه اطــاع رســانی دولــت، حجت االســام  بــه 
پنجشــنبه  روز  روحانــی  حســن  دکتــر  المســلمین  و 
نهــم  بــا  همزمــان  کــه  شــوراها  بــزرگ  همایــش  در 
ــتا  ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ــی ش ــت، روز مل اردیبهش
حضــور  گفــت:  شــد،  برگــزار  ســران  اجــاس  ســالن  در 
مشــارکت و نشــاط مــردم در صحنــه، آرای آن هــا و همــه 
معنــای  بــه  برگــزار می شــود،  کشــور  در  کــه  انتخاباتــی 
هــر  کــه  چــرا  اســت؛  امــور  انجــام  در  اهمیــت مشــورت 
فــردی بــه رای و نظــرات دیگــران اعتنــا نكنــد در مســیر 

گرفــت. خواهــد  قــرار  شكســت 
بــرای  دولــت  اینكــه  بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رییــس  
شــهر  اســامی  شــوراهای  مســایل  و  مشــكات  رفــع 
الیحــه  دو  ارایــه  از  اســت،  کــرده  تــاش  روســتا  و 
شــهری«  یكپارچــه  مدیریــت  »الیحــه  عنــوان  تحــت 
مجلــس  بــه  شــهرداری ها«  پایــدار  درآمــد  »الیحــه  و 
مشــكات  ایــن  حــل  راســتای  در  اســامی   شــورای 

خبر داد.

کشــور بایــد  کیــد بــر اینكــه مشــكات   دکتــر روحانــی بــا تا
کمــک و مشــارکت مــردم حــل شــوند، اظهــار داشــت:  بــا 
ــه  کشــور اســت و ن خواســته مــردم از مــا، حــل معضــات 
دعواهــای سیاســی، حزبــی و جناحــی و اینكــه شــورای 

کنــد  ارایــه  ح  بــه دولــت طــر عالــی اســتان ها می توانــد 
کشــور  ایــن نظــرات از سراســر  کــه  بــه دلیــل آن اســت 
حــل  مســیر  در  را  دولــت  می توانــد  و  شــده  جمــع آوری 

کنــد. کمــک  مشــكات 

بــه توقیــف 2میلیــارد دالر  بــا اشــاره  رییــس  جمهــوری 
جریاناتــی  و  آمریــكا  ســوی  از  ایــران  دارایی هــای  از 
اســت افتــاده  اتفــاق  کشــور  در  راســتا  ایــن  در   کــه 
گفــت:  آمریــكا بــه لحــاظ آنكــه تصــور می کنــد صاحــب 
در  کــه  شكســت هایی  باوجــود  اســت،  زور  و  قــدرت 
و  داشــته  عــراق  و  افغانســتان  در  اخیــر  ســال های 
شكســت  بــا  هــم  ســوریه  در  آن  مداخلــه  ان شــاءاهلل 
خــود  اســتكباری  خــوی  همچنــان  می شــود،  مواجــه 
ســال ها  بایــد  دنیــا  ملت هــای  و  اســت  کــرده  حفــظ  را 
اصــاح  را  آن  بتواننــد  تــا  کننــد  مقاومــت  و   مبــارزه 

نمایند.
سراســر  در  مرکــزی  بانــک  ذخایــر  اینكــه  بیــان  بــا  وی 
دنیــا بایــد مصــون بمانــد، اظهــار داشــت: دادگاه هیــچ 
کشــوری نمی توانــد نســبت بــه دســت اندازی بــه ایــن 
گــر حكمــی صــادر شــود  ا کنــد و  ذخایــر حكمــی صــادر 

بــود. قطعــا غیرقانونــی خواهــد 
ــاف  ــات خ ــران اقدام ــت ای ــزود: مل ــوری اف ــس  جمه ریی
ایــن  قبــال  در  آمریــكا  دولــت  و  نمی پســندد  را  قانــون 
اقــدام در برابــر دولــت و ملــت ایــران مســئول اســت و مــا از 
هیــچ اقدامــی بــرای احقــاق حقــوق ملــت ایــران فروگــذار 

ــرد. ک نخواهیــم 

دکتر روحانی در همایش بزرگ شوراها: 

کشور است، نه دعواهای سیاسی  خواسته مردم از ما حل معضالت 

اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده       
کیمیای وطن

 رضا الیاسی 

چهارمحــال و بختیــاری و امــام جمعــه 
گفــت: در ســال های پــس از پیــروزی انقــاب  شــهرکرد 
جبهــه اســتكبار بــه ترفندهــای مختلفــی بــرای پاییــن 
امــا  یازدیــده،  کشــور دســت  در  والیــت  پرچــم  کشــیدن 
پشــتیبانی ملــت از نظــام، تمامــی حربه هــای دشــمن را 

کرده است. بی اثر 
کیمیــای وطــن، حجــت االســام و المســلمین  گــزارش  بــه 
ایــن  جمعــه  نمــاز  خطبه هــای  در  نكونــام  محمدعلــی 
داشــت:   اظهــار  امــام)ره(  مصــای  در  شــهرکرد  هفتــه 
بــه  اعتمــاد  و  اتــكا  از  ناشــی  اســامی  جمهــوری  عــزت 
نظــام  اتــكای  کــه  زمانــی  تــا  و  اســت  خداونــد  الطــاف 
بــه خــدا باشــد،  پرچــم والیــت و عدالت خواهــی در ایــن 

کشــور در اهتــزاز خواهــد بــود.
وی ادامــه داد: در ســال های پــس از پیــروزی انقــاب 

جبهــه اســتكبار بــه ترفندهــای مختلفــی بــرای پاییــن 
امــا  یازدیــده،  کشــور دســت  در  والیــت  پرچــم  کشــیدن 
پشــتیبانی ملــت از نظــام، تمامــی حربه هــای دشــمن را 

اســت. کــرده  بی اثــر 
خطیــب جمعــه شــهرکرد ادامــه داد: ملــت بصیــر ایــران 
در تمامــی صحنه هــای بعــد از انقــاب پشــتیبانی خــود را 
کثــر  کــه مشــارکت حدا گذاشــته اند  از نظــام بــه نمایــش 
کشــور برگــزار شــده  کــه در  در انتخابات هــای متعــددی 

مبیــن ایــن نكتــه اســت.
بنیانگــذار  کــرد:  تصریــح  نكونــام  االســام  حجــت 
بــه  اتــكا  بــا  انقــاب  معظــم  رهبــر  و  اســامی  انقــاب 
لطــف و مــدد الهــی بــا شــجاعت در مقابــل تهدیدهــای 
 دشــمن ایســتادند و نقشــه های دشــمن را نقــش بــر آب

کردند.  
بزرگداشــت  و  معلــم  هفتــه  تبریــک  بــا  همچنیــن  وی 

آثــار  از  مطهــری،  اســتفاده  شــهید  شــهادت  ســالگرد 
واقعــی  حــق  ادای  زمینه ســاز  را  شــهید  ایــن  گرانقــدر 

کــرد. عنــوان  معلمــی 
از  را  رســانه ها  همچنیــن  نكونــام  االســام  حجــت 
گفــت:  و  دانســت  جامعــه  در  اثرگــذار  بخش هــای 
عملكــرد  از  پرهیــز  بــا  تــا  کننــد  تــاش  بایــد  رســانه ها 
ســلیقه ای و جناحــی، در مســیر اهــداف الهــی، دینــی و 

کننــد. حرکــت  نظــام  تقویــت 
کنــون  کشــور هم ا وی یــادآور شــد: بعضــی از رســانه های 
بــه  و  نمی کننــد  عمــل  خــود  رســالت  بــه  خوبــی  بــه 
صــورت ابــزاری در خدمــت بعضــی جریان هــای سیاســی 

درآمده انــد.
کارگــر، نهادینه ســازی  وی همچنیــن بــا تبریــک هفتــه 
رونــق  زمینه ســاز  را  کشــور  در  کار  اســامی  فرهنــگ 
کار  گــر فرهنــگ اســامی  اقتصــادی دانســت و افــزود: ا
کــم شــود، اهــداف اقتصــاد مقاومتــی نیــز  در جامعــه حا

می شــود. محقــق 

کــه مشــابه داخلــی دارد، طبــق  گفــت:  ورود اجناســی  امــام جمعــه موقــت اصفهــان 
گفتــه رهبــر معظــم انقــاب بایــد مطلقــا ممنــوع شــود و بــا نظــارت دولــت از واردات 
ــا  کشــور شــود ت کشــور جلوگیــری شــود و فناوری هــای نویــن وارد  ــه  ایــن اجنــاس ب

نیــازی بــه رقابــت بــا اجنــاس خارجــی وجــود نداشــته باشــد.
نمــاز  در  مهــدوی  ابوالحســن  ســید  آیــت اهلل  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کــرد: رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا  عبادی سیاســی ایــن هفتــه اصفهــان اظهــار 
کار بدنــی و جانــی نیســت؛ بلكــه بایــد ارزش  کارگــر فقــط بــرای  کارگــران فرمودنــد 
ــرای  ــكاتی ب ــن مش ــود؛ همچنی ــه ش گرفت ــر  ــد در نظ ــری می کنن کار فك ــه  ک ــانی  کس
کــه شایســته اســت بــرای ایــن مشــكات نیــز  کارفرمایــان وجــود دارد  کارگــران و 

شــود. اندیشــیده  تمهیداتــی 
کــرات  عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا اشــاره بــه برگــزاری مراســم حــج و مذا
مســئوالن امــور خارجــه بــا دولــت عربســتان ســعودی اذعــان داشــت:  حــج وظیفــه 
کــه رژیــم  گرفتــه  کشــوری قــرار  همــه مســلمانان اســت؛ حــال اینكــه ایــن مراســم در 
ــاد  ــه ایج ــد، تفرق ــردن می زن گ ــد ،  ــت می کن ــعودی در آن حكوم ــام س ــه ن ــدی ب فاس

کشــتار خــود ادامــه  کــه در ماه هــای حــرام هــم بــه  می کنــد و تكفیرگــر اســت تــا جایــی 
گذشــته  کــه در ســال  کشــتار حجــاج عربســتان از ســال 66 بــوده  می دهــد و ســابقه 

کشــته شــدند. هــم حــدود 7 هــزار حاجــی بــا لبــاس احــرام 
کــرد:  عنــوان  اردیبهشــت   12 روز  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  موقــت  جمعــه   امــام 
ــه عنــوان  ــه روز شــهادت شــهید مطهــری اســت، ب ک 12 اردیبهشــت مــاه هــر ســال 
کــه وظیفــه همــه معلمــان ابتــدا در راســتای تزکیــه و ســپس  روز معلــم یــاد شــده 
تعلیــم دانش آمــوزان اســت و تربیــت فكــر جوانــان یكــی از نــكات مهمــی اســت 
کننــد و افــرادی مومــن، متعهــد و انقابــی نیــز  کــه آمــوزگاران بایــد بــه آن توجــه 
غ التحصیــان  کــه مقــام معظــم رهبــری بــر تخصــص و تعهــد فار کننــد؛ چــرا  تربیــت 

کرده انــد. کیــد  دانشــگاهی همــواره تا
کــه توســط نیــروی انتظامــی در جهــت برپایــی  کــرد:  اقداماتــی  وی در ادامــه اضافــه 
امنیــت اخاقــی در جامعــه انجــام می شــود، بســیار خــوب اســت؛ امــا متاســفانه هنــوز 
کننــد، داشــته باشــیم و  کــه از حداقــل واجبــات پیــروی  نتوانســته ایم جامعــه ای را 
کــه حرکــت نیــروی انتظامــی در راســتای بــه هــدف  در ایــن زمینــه موفــق نبوده ایــم 

کــه ایــن فریضــه هنــوز  رســیدن امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر اســت. بــا وجــودی 
پــس از تصویــب در مجلــس شــورای اســامی عملــی نشــده اســت.

ندانســته  یــا  دانســته  مســئوالن  از  بعضــی  متاســفانه  افــزود:  مهــدوی  آیــت  اهلل 
کــه  صحبت هایــی را بــرای تضعیــف امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر بیــان می کننــد 
کــه آیــا توهــم رای آوری بــرای آینــده در ذهــن خود  بایــد ایــن ســوال را از آن هــا پرســید 
کــه این گونــه ذهــن مــردم را مخــدوش می کننــد و در فضاهــای مجــازی  می تراشــند 

ــد. ــخره می کنن ــراد را مس ــد و اف ــت می زنن تهم

امام جمعه موقت اصفهان:

کند که مشابه داخلی دارد، جلوگیری  دولت از واردات اجناسی 

گفــت:  خارجــه  وزارت  مجلــس  امــور  و  کنســولی  معــاون 
عربســتان بایــد تضمیــن الزم بــرای میزبانــی از حجــاج ایرانــی 

بدهــد. را 
نشســت  در  قشــقاوی  حســن  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
گفــت:  منــا  فاجعــه  پیگیری هــای  آخریــن  دربــاره  خبــری 
کــه مقــام معظــم رهبــری هــم بــر  پیگیــری بحــث فاجعــه منــا 
کیــد داشــته اند همــواره در دســتور کار وزارت امــور خارجــه،  آن تا
چــه در ســطح وزیــر و چــه در ســطح پایین تــر بــوده اســت و ایــن 
ــواده شــهدای ایــن فاجعــه  ــا احقــاق حقــوق خان پیگیری هــا ت

ادامــه خواهــد داشــت.  
کــرد: بــر اســاس قاعــده فقهــی  معــاون وزیــر امــور خارجــه اضافــه 
ج از مقصــر بــودن یــا نبــودن ســعودی ها  قتیــل الزحــام خــار
شــهادت ایــن عزیــزان قتــل شــبه عمــد محســوب می شــود و 

بایــد دیــه ایــن عزیــزان از بیــت المــال ســعودی ها پرداخــت 
شــود.  

کیــد  ــا تا ــر امــور خارجــه ب کنســولی و امــور مجلــس وزی  معــاون 
بــر اینكــه برگــزاری عزتمندانــه و ایمــن حــج از دیــد مــا بســیار 
مهــم اســت، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر مــا رابطــه سیاســی 
و کنســولی بــا عربســتان ســعودی نداریــم و در ایــن شــرایط بایــد 
تضمین هــای الزم بــرای برگــزاری حــج وجــود داشــته باشــد 
دشــواری  کار  مــا  کنســول های  و  دیپلمات هــا  نبــود  در   کــه 

است.  
کــرد: بــا توجــه به اینكــه این دولت عربســتان  قشــقاوی اضافــه 

کــرده اســت  کــه اقــدام بــه قطــع رابطــه بــا ایــران  ســعودی بــوده 
کشــور بــه افــكار عمومــی دنیــا در خصــوص  بایــد مســئوالن ایــن 
کــه برگــزاری  میزبانــی از حجــاج ایرانــی پاســخگو باشــند؛ چــرا 
کشــور اســت و مــا منتظریــم ببینیــم  مراســم حــج بــر عهــده ایــن 
طــرف ســعودی چــه اقدامــی در ایــن خصــوص انجــام می دهد.  
کــرد: جمهــوری اســامی ایــران بــه دنبــال ایــن  وی تصریــح 
کنــد؛ بــا  کــه فریضــه الهــی و واجــب حــج را تعطیــل  نیســت 
کــه  ایــن حــال مســئولیت ایــن امــر بــا عربســتان ســعودی اســت 
تضمین هــای الزم را در ایــن خصــوص بدهــد.  در ســال 1۳9۳ 
کشــور  ج از  حــدود 700 هــزار ســند مربــوط بــه مســافرت بــه خــار
کــه ایــن تعــداد در ســال 1۳9۴ حــدود  کردیــم، در حالــی  صــادر 
۵00 هــزار ســند بــود و حــدس زده می شــود ایــن آمــار در ســال 

کاهــش یابــد. جــاری هــم 

قشقاوی:

کند عربستان باید امنیت حجاج ایرانی را تضمین 

مشــكات  بــا  کشــور  گفــت:  یــزد  موقــت  جمعــه  امــام 
ــع  ــور قط ــه ط ــد و ب ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــادی دس اقتص
رفــع ایــن مشــكات اقتصــادی بــا نــگاه بــه دســت آمریــكا 

نمی شــود. برطــرف 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل ســید محمدرضــا  گــزارش  بــه 
جمعــه  نمــاز  هفتــه  ایــن  خطبه هــای  در  مدرســی 
بــا  بایــد  کشــور  مشــكات  اینكــه  بــر  کیــد  تا بــا  یــزد 
برطــرف  کشــور  در  موجــود  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
دســت  روی  دســت  و  نشســتن  داشــت:  اظهــار  شــود، 
کار  در  گشایشــی  آمریكایی هــا  اینكــه  بــرای  گذاشــتن 
نخواهــد حــل  را  مشــكلی  عمــل  در  کننــد،   حاصــل 

کرد.  
مســیر  در  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  مدرســی  آیــت  اهلل 
کارآفرینــی قــدم برداشــته شــود و در ایــن  اشــتغالزایی و 

خارجی هــا  ســوی  از  گشایشــی  دنبــال  بــه  نبایــد  مســیر 
انقــاب باشــیم؛ زیــرا آن هــا  ایــران و  به ویــژه دشــمنان 
اســامی  ایــران  توســعه  و  پیشــرفت  خواســتار  هرگــز 

 . نیســتند
از  دیگــری  بخــش  در  یــزد  موقــت  جمعــه  خطیــب 
اردیبهشــت ماه   12 گرامیداشــت  بــا  خــود  ســخنان 
ســالروز  اردیبهشــت ماه   12 کــرد:  بیــان  معلــم  روز 
شــهادت آیــت  اهلل مطهــری اســت و معلمــان بایــد ایــن 
تربیــت  انجــام  در  خــود  ک عمــل  مــا را  بزرگــوار  شــهید 
قــرار دانشــجویان  و  دانش آمــوزان  اخاقــی  و   دینــی 

کمــال   دهنــد. شــهید مطهــری، شــهید راه تزکیــه، رشــد و 
بــه عنــوان روز معلــم  بــه حــق  ایــن روز  بــود و  انســانی 
چنیــن  در  معلــم  مقــام  بایــد  و  اســت  شــده  نامگــذاری 

بــزرگ داشــته شــود. فــارس روزی 

امام جمعه موقت یزد:

رفع مشکالت اقتصادی با نگاه به دست آمریکا برطرف نمی شود
گفــت: ســتون فقــرات اقتصــاد  کرمــان  امــام جمعــه موقــت 
کیــد دارنــد کــه مقــام معظــم رهبــری بــر آن تا  مقاومتــی 

کارگر است. کار و 
محمــد  حجــت  االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ایــن  جمعــه  نمــاز  آییــن  در  دیــروز  ظهــر  صباحــی، 
امــام  شــهادت  فرارســیدن  تســلیت  بــا  کرمــان   هفتــه 
موســی  بــن جعفــر)ع( مصــادف بــا 2۵ رجــب مصــادف بــه 
همــه شــیعیان جهــان اظهــار داشــت: ایــن امــام بزرگــوار در 

طــول عمــر خــود زندگــی مخفــی داشــتند.
مصــادف  اردیبهشــت ماه   12 اینكــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مرحــوم  افــزود:  اســت،  مطهــری  آیــت  اهلل  شــهادت  بــا 
شــهید مطهــری ســیر تكاملــی خــود را بــا تهذیــب و تزکیــه  
مرحــوم  راحــل،  امــام  ماننــد  بزرگــی  اســاتید  محضــر  در 
آیــت اهلل طباطبایــی، مرحــوم میــرزای شــیرازی و مرحــوم 

گذرانــد. بروجــردی  آیــت اهلل 

کــرد: شــیوه شــهید مطهــری بــه  تجربــه  صباحــی تصریــح 
بزرگــی  اســاتید  و  بــوده  درســتی  شــیوه  شــده  مشــخص 
ماننــد عامــه طباطبایــی و امــام راحــل، صحــه بــر شــیوه 

گذاشــتند. ایشــان 
مطهــری  شــهید  دربــاره  راحــل  امــام  کــرد:  اظهــار  وی 
مطهــری  شــهید  مرحــوم  مــن  عمــر  »حاصــل  فرمودنــد 

ــد ایــن شــهید بزرگــوار را سرمشــق  اســت« و روحانیــان بای
خــود قــرار دهنــد.

صباحــی بــا اشــاره بــه اینكــه مجالــس دینــداری مــا بیشــتر 
ترویــج دینــداری اســت، نــه ترویــج دین شناســی بیــان 
داشــت: ترویــج دینــداری خــوب اســت، امــا بایــد مجالــس 
معرفــت  یعنــی  باشــد؛  دین شناســی  ترویــج  محــل  مــا 

ــش دهــد. ــا را افزای دینــی م
انحرافــات  بیشــتر  گفــت:  کرمــان  موقــت  جمعــه  امــام 
دینــی مــا صرفنظــر از ســردمداران آن هــا، عامــل انحــراف 
کــه  گروه هــای انحرافــی  آن هــا ناآشــنایی بــا دیــن اســت و 
ــود دارد ، بیشترشــان فكــر  ــان وج در حــال حاضــر در جه

می کننــد عیــن دیــن عمــل می کننــد.
کارگــر  کار و  وی بــا اشــاره بــه اینكــه 11 اردیبهشــت ماه روز 
کــه مقــام  اســت، افــزود: ســتون فقــرات اقتصــاد مقاومتــی 

کارگــر اســت. کار و  کیــد دارنــد،  معظــم رهبــری بــر آن تا

کرمان: امام جمعه موقت 

کارگران، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی هستند

امام جمعه شهرکرد:  
کرده است پشتیبانی ملت از نظام، تمامی حربه های دشمن را بی اثر 

حتما بخوانید!
کارگران، ستون فقرات اقتصاد .... شنبـــــه  11 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 142 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

  استاد و محقق دانشگاه
جواد قاسمی 



کار ملی در توسعه   تقسیم 
کشور پهن باند 

توســعه  خصــوص  در  ملــی  کار  تقســیم  و  راه  نقشــه 
کشــور مشــخص شــد. در نشســتی  شــبکه پهــن بانــد 
اطالعــات فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  حضــور  بــا   کــه 

معاونانــش و همچنیــن مدیــران عامــل شــرکت های 
ایرانیان نــت  تهــران،  اســتان  ایــران،   مخابــرات 
FCPهــا، اپراتورهــای تلفــن همــراه و دیگــر مســئوالن 
کار ملــی در توســعه  ذی ربــط برگــزار شــد، ســند تقســیم 
ایــن  در  واعظــی  شــد.  مشــخص  کشــور  پهن بانــد 
کــه هــدف اصلــی، توســعه  نشســت بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــا سیاســت های  کیفیــت مناســب هم راســتا ب ــا  شــبکه ب
گذشــته  گفــت: طــی دو ســال  اقتصــاد مقاومتــی اســت، 
کیفیــت در وزارت ارتباطــات تشــکیل  کمیتــه ارتقــای 
کشــور  شــد و بهینه ســازی شــبکه و توســعه پهن بانــد 
گرفــت.  کار قــرار  بــه عنــوان موضوعــات مهــم در دســتور 
نــوآوری و  ابتــکارات،  بــا  بایــد  کــرد:  واعظــی تصریــح 
بهره گیــری از تجربیــات موفــق در دنیــا، ســرویس های 
کار در  کســب و  تــا شــاهد رونــق  جدیــد تعریــف شــود 

حــوزه ICT باشــیم.

کشاورزی  کاربری زمین های  تغییر 
ممنوع است

مالــکان  گفــت:  شــهرکرد  شهرســتان  فرمانــدار 
کاربــری آن از زراعی  کشــاورزی اجــازه تغییــر  زمین هــای 
کشــاورزی بــه مســکونی را ندارنــد. حمیــد ملک پــور  و 
بــا  مبــارزه  ســتاد  نشســت  در  اردیبهشــت ماه  نهــم 
کــرد:  اظهــار  شــهرکرد،  شهرســتان  زمین خــواری 
متاســفانه افــرادی ســودجو بــه منظــور منفعت طلبــی 
مشــاعی  صــورت  بــه  کــه  را  کشــاورزی  زمین هــای 
می کننــد.  تبدیــل  کوچک تــر  اجزایــی  بــه  هســتند، 
اراضــی  کاربــری  حفــظ  قانــون  براســاس  افــزود:  وی 
اراضــی  در  کاربــری  تغییــر  هرگونــه  باغــی،  و  زراعــی 
بــدون  باغ هــا  و  ع  مــزار در  ساخت وســاز  و  کشــاورزی 
بــا  ع اســت و  کشــاورزی ممنــو مجــوز ســازمان جهــاد 
بــه شــدت برخــورد خواهــد  متخلفــان، طبــق قانــون 

شــد. 
کاهــش  کاهــش ســطح اراضــی و منابــع ملــی،  ملــک پــور 
اقتصــادی توســعه  در  موانــع  ایجــاد  ملــی،   ســرانه 

ــودی  اجتماعــی و فرهنگــی، افزایــش آلودگــی هــوا، ناب
تشــدید  غیررســمی،  ســکونتگاه های  ایجــاد  ک،  خــا
کــم شــدن ســطح اراضــی مرغوب  مهاجــرت طایفــه ای و 
کشــاورزی و باغــداری را از مهم تریــن خطــرات ناشــی از 

کــرد. ایــن آســیب اعــالم 
کــرد: ســتاد مبــارزه بــا زمین خــواری   وی خاطرنشــان 
کیپ هــای نظارتــی  ا بــا مشــارکت  ایــن شهرســتان  در 
بــا  برخــورد  حــال  در  مرتبــط  اداره هــای  ترکیــب  بــا  و 

هســتند. زمین خــواری  حــوزه  در  متخلفــان 

صادرات محصوالت دامی شهرضا 
به عراق و مالزی

پایــان  تــا  گفــت:  دامپزشــکی شــهرضا  رییــس شــبکه 
ک طیــور و 11 تــن عســل  گذشــته، 350 تــن خــورا ســال 
کشــورهای عــراق و مالــزی صــادر  از ایــن شهرســتان بــه 

شــده اســت. 
شــهرضا  شهرســتان  کــرد:  اظهــار  امیــری  حمیدرضــا 
از نظــر میــزان تولیــد عســل در جایــگاه دوم و از نظــر 
کیفیــت عســل تولیــدی در جایــگاه اول اســتان صفهــان 
گذشــته 11 تــن  کــرد: در ســال  قــرار دارد. وی تصریــح 
و  بهداشــتی  گواهینامه هــای  اخــذ  از  پــس  عســل، 
کارشناســان شــبکه دامپزشــکی، از شــهرضا بــه  نظــارت 

کشــور مالــزی صــادر شــده اســت. 
رییــس شــبکه دامپزشــکی شــهرضا از وجــود بیــش از 
کلونــی زنبــور عســل در ایــن شهرســتان خبــر  57 هــزار 
داد و افــزود: در شــهرضا ســاالنه بیــش از 600 تــن عســل 
کارخانــه  تولیــد می شــود. امیــری بــا اشــاره بــه وجــود 9 
شــهرضا  در  ضایعــات  تبدیــل  و  طیــور  و  دام  تولیــد 
ک طیــور  گذشــته مقــدار 350 تــن خــورا گفــت: در ســال 
فنــی  مســئوالن  و  دامپزشــکان  نظــر  زیــر  شــده  تولیــد 
نیــز  شهرســتان  طیــور  ک  خــورا تولیــد  کارخانه هــای 
گواهی هــای قرنطینــه ای و  پــس از نمونه گیــری و اخــذ 
کشــور عــراق صــادر  انجــام آزمایش هــای میکروبــی، بــه 

ــت. ــده اس ش

 افزایش 10 هزار تومانی 
قیمت سکه در یک هفته

ــی  ــزار تومان ــش 10 ه ــکه افزای ــت س ــته قیم گذش ــه  هفت
کــرد و در عیــن حــال بــازار جهانــی طــال نیــز  را تجربــه 
گفتــه  کــه بــه  گذاشــت  تغییــرات جزیــی را پشــت ســر 
کاهــش ارزش ســهام  رییــس اتحادیــه طــال و جواهــر، 
خ بیــکاری و تغییــرات بازارهــای  در آمریــکا، افزایــش نــر
نفتــی باعــث افزایــش قیمــت طــال شــده اســت. محمــد 
گذشــته قیمت هــا  کــرد: در هفتــه  اظهــار  کشــتی آرای 
کــه در بازارهــای جهانــی  پــس از یــک هفتــه باثباتــی 

ــد.  ــه رو ش ــان روب ــا نوس ــتیم، ب داش
کــه در اوایــل  گفــت: قیمــت هــر اونــس جهانــی طــال  وی 
هفتــه حــدود 1232 دالر بــود، از ظهــر روز چهارشــنبه 
گرفــت و بــه 1255 دالر رســید.  رونــد افزایشــی بــه خــود 
کشــتی آرای بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت ســکه در هفتــه 
گذشــته  اخیــر ادامــه داد: قیمــت ســکه اوایــل هفتــه 
بــا  کــه  بــود  تومــان  هــزار   22 و  میلیــون  یــک  حــدود 
افزیــش 10 هــزار تومانــی بــه یــک میلیــون و 32 هــزار 
تومــان رســید. رییــس اتحادیــه طــال و جواهــر دربــاره 
کاهــش ارزش ســهام  دالیــل ایــن افزایــش توضیــح داد: 
خ بیــکاری و تغییــرات بازارهــای  در آمریــکا، افزایــش نــر
کــه قیمــت طــال بــا افزایــش حــدود 23  نفتــی باعــث شــد 

دالری روبــه رو شــود.

اخبار کوتاه

نشــان  کار  وزارت  از  آمارهــا  تازه تریــن     
سرویس اقتصاد
 بردیا عباس زاده 

حقوق بگیــران  از  بزرگــی  قســمت  می دهــد 
هــزار  پانصــد  و  میلیــون  زیــر  1  درآمــدی  بخــش خصوصــی، 
برنامه هــای  می شــود  ســبب  اختــالف  ایــن  و  دارنــد  تومــان 
دادن  و  اقتصــادی  رکــود  شکســتن  بــرای  دولــت  اقتصــادی 
ــر بخــش بزرگــی از جمعیــت  وام هــای مختلــف عمــال تاثیــری ب

شاغل نداشته باشد.
کمدرآمدترینها 

گــزارش، درآمــد ســالیانه خانوارهــای شــهری  بــر اســاس ایــن 
در  خصوصــی  بخــش  حقوق بگیــر  و  مــزد  سرپرســت  دارای 
کمتریــن میــزان، ســالیانه ۴ میلیــون و 500 هــزار تومــان و حتــی 
کمتــر و در بیشــترین میــزان نیــز ســالیانه 19 میلیــون و 500 هــزار 
کــم 22.35  تومــان و شــاید بیشــتر باشــد. بــه بیــان دیگــر دســت 
بدتریــن  در  شــهرها  کن  ســا حقوق بگیــر  خانوارهــای  درصــد 

حالــت، ماهیانــه 375 هــزار تومــان هزینــه دارنــد.
کــه در دهــک اول طبقه بنــدی  گــروه از حقوق بگیــران   ایــن 
نیــز  اجتماعــی  گروه هــای  کم درآمدتریــن  واقــع  در  می شــوند 
گــروه،  کــه 7.32 درصــد خانوارهــای ایــن  هســتند؛ بــه نحــوی 
کــه احتمــاال  درآمــدی ماهیانــه تنهــا 375 هــزار تومــان دارنــد 
گفــت فــرد شــاغلی در ایــن خانوارهــا وجــود نــدارد و  می تــوان 
کمــک  رقــم 375 هــزار تومــان نیــز مربــوط بــه یارانــه نقــدی یــا 

ســازمان حمایتــی اســت.
دهکدوم

و  بررســی ها  طبــق  حقوق بگیــران  از  درآمــدی  دوم  دهــک 

کار، ســالیانه ۴ میلیــون و 500 هــزار تومــان تــا  تحقیقــات وزارت 
6 میلیــون تومــان اســت. 

گــروه از دهــک اول اندکــی اوضــاع بهتــری دارد،  هرچنــد ایــن 
گــروه درآمــدی ماهیانــه  ولــی 2۴.36 درصــد خانوارهــای ایــن 
کــم 375 هــزار تومــان تــا 500 هــزار تومــان هزینــه دارنــد  دســت 
و ایــن مســئله باعــث فشــار معیشــتی بــه آن هــا بــه دلیــل پاییــن 

ــود. ــد می ش ــودن درآم ب
گروه هــای  ــه برخــی  ک ــروه درآمــدی بیانگــر آن هســتند  گ  ایــن 
جامعــه در مــاه، حتــی درآمــدی بــه انــدازه کمتریــن مــزد مصــوب 
کار بــه میــزان ۸12 هــزار تومــان در ســال 95 را نیــز   شــورای عالــی 

ندارند.
دهکسوم

گــروه جالــب توجهــی از سرپرســتان  گــروه ســوم درآمــدی نیــز  در 
خانــوار ســالیانه 6 تــا 7 میلیــون و 500 هــزار تومــان درآمــد دارنــد 
گــروه درآمــدی  و طبــق بررســی ها 31.26 درصــد شــاغالن ایــن 
ماهیانــه نهایتــا 625 هــزار تومــان درآمــد دارنــد و 32 درصــد 

خانوارهــا نیــز بــه همیــن انــدازه هزینــه می کننــد.
دهکچهارم

گــروه چهــارم ســالیانه 7.5 تــا 9 میلیــون تومــان درآمــد دارنــد 
چنیــن  در  جامعــه  گــروه  ایــن  خانوارهــای  درصــد  و 33.۸7 

وضعیتــی هســتند. از ســویی، 31.7 درصــد خانوارهــای دهــک 
چهــارم نیــز ماهیانــه 750 هــزار تومــان هزینــه زندگــی دارنــد. 
گــروه  ایــن  در  کــه  حقوق بگیرانــی  کل  از  درصــد   35 حــدود 
مــزدی قــرار می گیرنــد، ماهیانــه درآمــد و هزینه هــای متفاوتــی 
کــه می توانــد بیــن 625 هــزار تومــان تــا 750 هــزار تومــان  دارنــد 

در نوســان باشــد.
دهکپنجم

گــروه پنجــم درآمــدی نیــز درآمــدی بــه میــزان 9 تــا 10  بــرای 
می دهــد  نشــان  کــه  شــده  بــرآورد  ســال  در  تومــان  میلیــون 
۴3.29 درصــد خانوارهــای ایــن دهــک ماهیانــه 750 تــا ۸33 
گــروه حداقــل  کــه می تــوان در ایــن  هــزار تومــان درآمــد دارنــد 
کــه  گفــت  این گونــه  می تــوان  بنابرایــن  داد.  جــا  را  بگیــران 
کــم  کار و دســت  بخــش جالــب توجهــی از شــاغالن فعلــی بــازار 
قــرار دارنــد اشــتغال خــود  اولیــه  کــه در ســال های   آن هایــی 

حداقل بگیر هستند.
دهکششمتانهم

کثــر ســالیانه 16 تــا 19  درآمدهــای دهــک ششــم تــا نهــم نیــز حدا
میلیــون تومــان اســت؛ یعنــی در بهتریــن حالــت ایــن دهک هــا 
درآمــد  تومــان  هــزار   625 و  میلیــون  یــک  حــدود   ماهیانــه 

دارند.

هزینههایواقعی
کالنشــهرها، هزینــه زندگــی  کارگــری معتقدنــد در  نماینــدگان 
بــه حــدود ماهیانــه 3 میلیــون و 200 هزارتومــان رســیده اســت. 
گزارش هــای مرکــز آمــار و بانــک مرکــزی نیــز ُمهــر  مراجعــه بــه 
به ویــژه  شــهرها،  در  زندگــی  هزینه هــای  عبــور  بــه  تاییــدی 

کالنشــهرها از مــرز 3 میلیــون تومــان در مــاه اســت. 
ح هــای دولــت جایــی بــرای ایــن دهک هــا  حــال، نه  تنهــا در طر
وجــود نــدارد، بلکــه فاصلــه عمیــق دســتمزدها و تــورم نشــان از 
ــای  ــن دهک ه ــال ای ــه ح ــری ب ــده فک ــر در آین گ ــه ا ک ــن دارد  ای
ــه روز  ــی روزب پاییــن جامعــه نشــود، شــکاف اقتصــادی و طبقات
ســمت  بــه  بیشــتری  دهک هــای  و  شــد  خواهــد  بیشــتر 

کــرد. دهک هــای طبقــه پایین تــر ریــزش خواهنــد 

کارگران بخش خصوصی نگاهی به وضعیت معیشتی 

زیر خط تورم

مدیــر عامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی بــا اشــاره 
ــوره از  ک ــر نفــت  ــورد صــادرات بیــش از 31 میلیــون لیت ــه ثبــت رک ب
گفــت: ایــران بــه بزرگ تریــن صادرکننــده ایــن  ابتــدای ســال 95 
محصول نفتی در جهان تبدیل شــده اســت. ســید ناصر ســجادی 

دربــاره آخریــن وضعیــت صــادرات فرآورده هــای 
گفــت: پــس از جهــش  نفتــی ایــران در ســال  جــاری 
نفــت  صــادرات  گازوییــل،  صــادرات  برابــری  دو 
افزایــش همــراه  بــا  هــم  ایــران  مایــع  گاز  و  کــوره 
پخــش  ملــی  شــرکت  عامــل  مدیــر  اســت.  شــده 
کیــد بــر اینکــه بــا  فرآورده هــای نفتــی ایــران بــا تا
گاز مایع  کاهــش مصــارف داخلــی، حجم صــادرات 

کــرد: از  کشــور بــا افزایــش روبــه رو شــده اســت تصریــح  کــوره  و نفــت 
کشــور  کــوره  کنــون متوســط مصــرف نفــت  ابتــدای ســال  جــاری تا
حــدود ۴5 درصــد کاهــش یافتــه اســت. ایــن مقــام مســئول بــا بیان 
کنــون بــه طــور متوســط، روزانــه حــدود  اینکــه از ابتــدای امســال تا
کشــور مصــرف شــده اســت،  کــوره در  13.5 میلیــون لیتــر نفــت 

کــه در مدت زمــان مشــابه ســال  اظهــار داشــت: ایــن در حالــی اســت 
گذشــته متوســط مصــرف روزانــه ایــن فــرآورده نفتــی حــدود 2۴.5 
کاهــش  میلیــون لیتــر در روز بــوده اســت. وی بــا یــادآوری اینکــه بــا 
کــوره ایــران از مــرز 31 میلیــون لیتــر  مصــرف، حجــم صــادرات نفــت 
کنــون  کــرد: هم ا کــرده اســت، بیــان  در روز عبــور 
ایــران بــه بزرگتریــن صادرکننــده ایــن محصــول 
نفتــی تبدیــل شــده اســت. ســجادی از افزایــش 
کشــور خبــر داد و افــزود:  گاز مایــع  حجــم صــادرات 
گاز مایــع ایــران بــه اســتثنای صادراتــی  صــادرات 
گاز  پاالیشــگاه های  و  پتروشــیمی ها  توســط  کــه 
روز  در  تــن   500 از  بیــش  بــه  می شــود،  انجــام 
ملــی پخــش فرآورده هــای  اســت. مدیــر عامــل شــرکت  رســیده 
گاز  کســتان بــه عنــوان بزرگ تریــن مشــتری منطقــه ای  نفتــی از پا
کــرد: عــالوه بــر ایــن، محموله هــای  مایــع ایــران یــاد و خاطرنشــان 
کشــورهای همســایه از جملــه افغانســتان  گاز مایــع ایــران بــه ســایر 

هــم صــادر می شــود.

با صادرات بیش از ۳1 میلیون لیتر نفت
کوره جهان شد ایران، بزرگ ترین صادرکننده نفت 

در حالــی وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از تصمیــم ابطــال مجــوز 
کــه 2۴ مــدل واردات  ورود خودروهــای آمریکایــی خبــر می دهــد 
بــه  شــورلت همچنــان در فهرســت خودروهــای مجــاز وارداتــی 
چشــم می خــورد. امســال بــرای اولین بــار نــام 2۴ مــدل شــورلت 

خودروهــای  اعالمــی  فهرســت  در  آمریکایــی 
بــه چشــم می خــورد. خودرویــی  وارداتــی  مجــاز 
معظــم  مقــام  کیــد  تا علی رغــم  کــه  دردسرســاز 
کاالهــای  ورود  از  جلوگیــری  بــر  مبنــی  رهبــری 
لوکــس بــه خصــوص از نــوع آمریکایــی اش، برخــی 
مســئوالن دولتــی بــه ورود آن هــا چــراغ ســبز نشــان 
اقتصــاد  نامــش  کــه  ســالی  در  هــم  آن  داده انــد؛ 

کــه دالر دالر  کشــور  مقاومتــی اســت و قــرار اســت ارزهــای انــدک 
 از بابــت فــروش نفــت بــه پایین تریــن قیمــت جمــع شــده اســت
کاالهــای خارجــی هزینــه شــود.  در راهــی بــه غیــر از مصرف گرایــی 
محمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت می گویــد 
کــه دســتور  کــه خبــری از صــدور ایــن مجوزهــا نداشــته و حــال 

باطــل هــم  را  اســت شــاید مجــوز واردات شــورلت  بررســی داده 
بکنــد. 

کــرده اســت: »مــن  ــه تازگــی در یــک برنامــه تلویزیونــی اعــالم  او ب
کنــون  خــودم نمی دانســتم کــه خودروهــای آمریکایــی وارد شــده و ا
دســتور پیگیــری دادم و ظاهــرا در ســال 93 یــک 
کــه از  شــرکت بــرای ورود خودروهــای آمریکایــی 
کشــور ثالــث وارد ایــران شــوند، از وزارت  طریــق 
گرفته  صنعــت، معــدن و تجــارت مجــوز نمایندگی 
اســت و اواخــر ســال 9۴ هــم ایــن مجــوز داده شــد 
کــه ایــن خــودرو وارد شــده  و البتــه هنــوز نمی دانــم 
ــا بایــد مجــوز ایــن  ــا نــه؛ امــا بــه هرحــال، ی اســت ی

کنیــم یــا بگوییــم از آن اســتفاده نکنــد.«  شــرکت را لغــو 
کــه آیــا وزیــر صنعــت، معــدن  بــه هــر حــال، بایــد منتظــر مانــد و دیــد 
و تجــارت برخــوردی بــا ایــن کاالی مصرفــی لوکــس خواهــد داشــت 
ــد  ــل خواه ــودرو را باط ــن خ ــده ای ــای واردکنن ــوز نمایندگی ه و مج

کــرد؟

عضــو انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی اعالم کرد به زودی تولید مشــترک 
لــوازم خانگــی بــا برندهــای معتبــر دنیــا در ایــران آغــاز می شــود. محمدحســن 
قهــاری در نشســت خبــری بــا اشــاره بــه نیــاز اقشــار مختلف جامعه بــه تولیدات 
گام برداشــتیم  گفــت: مــا در راســتای اقتصــاد مقاومتــی  لــوازم خانگــی مــدرن 
و بــا تولیــد انبــوه داخلــی، محصــوالت خــود را بــا آخریــن اســتانداردهای روز 
ــی اســت  ــرد؛ ایــن در حال ک ــازار عرضــه خواهیــم  ــه ب ــا قیمــت مناســب ب ــا ب دنی
ــان و اســتفاده عمــوم مــردم  کــه هــدف اصلــی مــا، ایجــاد اشــتغال بــرای جوان
کــه بــا مدرن تریــن فناوری هــای روز دنیــا  کاالهــای ســاخت داخلــی اســت  از 
تولیــد می شــود. عضــو انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی افــزود: از آنجــا 
کــه تمــام لــوازم و تجهیــزات لــوازم خانگــی از معتبرتریــن برندهــای جهــان 
کاهــش هزینه هــای تولیــد باعــث  خریــداری و بــه ایــران آمــده اســت، بنابرایــن 
ــا ــش هزینه ه کاه ــا  ــب ب ــا متناس ــوالت م ــده محص ــت تمام ش ــا قیم ــود ت  می ش

کــرد:  بــه نرخــی مناســب بــه دســت مصرف کننــده نهایــی برســد. وی تصریــح 
کارخانــه ســاخت لــوازم خانگــی بــا برنــد  هدف گــذاری بــرای تجاری ســازی 
کشــور، سیاســتی  کیفــی در داخــل  اروپایــی و حرکــت در راســتای تولیــد انبــوه 
کاهــش  کاالهــای تولیــدی را بــا توجــه بــه  کــه دنبــال می شــود تــا بتــوان  اســت 

کــرد. کنونــی بــه بــازار عرضــه  خ  هزینه هــا بــا قیمتــی 20 درصــد زیــر نــر

گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت دســتمزدها  رییــس اتحادیــه قنــادان 
حامل هــای انــرژی و دیگــر هزینه هــای جــاری، پیشــنهاد افزایــش قیمــت 
کــه هنــوز میــزان آن مصــوب و نهایــی نشــده  کردیــم  شــیرینی را اعــالم 
خ دســتمزدها  کــرد: در صنــف مــا افزایــش نــر اســت. علــی بهرمنــد اظهــار 
ماننــد بقیــه صنــوف نیســت و میــزان دســتمزدها بیشــتر از میــزان مصــوب 
افزایــش می یابــد؛ چــون نــوع تخصــص و فعالیــت در ایــن صنــف متفــاوت 
ــخنان خــود بــا اشــاره بــه تعطیلــی بعضــی از  ــی از س ــت. وی در بخش اس
ایــن  دالیــل  مهم تریــن  از  یکــی  داد:  توضیــح  نیــز  صنفــی  واحدهــای 
گذشــته واحدهــای مــا  موضــوع، نبــود حریــم صنفــی اســت؛ چــون در 
کــه ایــن موضــوع  موظــف بــه رعایــت حریــم صنفــی 500 متــری بودنــد 
حــدود یکســالی اســت از بیــن رفتــه و واحدهــای مــا دیگــر حریــم صنفــی 
کیلوگــرم  گفــت:  در حــال حاضــر هــر  ندارنــد. رییــس اتحادیــه قنــادان 
شــیرینی  تومــان،  هــزار   15 یــک  درجــه  قنادی هــای  در  شــیرینی  تــر 
دانمارکــی 12 هــزار تومــان، شــیرینی زبــان و پاپیــون 12 هــزار و 500 تومــان 
شــیرینی برنجــی 12 هــزار و 500 تومــان و کیــک یزدی 9000 تومان اســت. 
گذشــته بــوده و طبیعــی اســت بعــد  وی افــزود: ایــن قیمت هــا بــرای ســال 

خ جدیــد، ایــن قیمت هــا افزایــش می یابــد. از اعمــال نــر

کشــاورزی  درپــی افزایــش قیمــت برنــج در بــازار مصــرف و ادعــای وزارت 
و  بــه دلیــل حضــور واســطه ها  ایــن محصــول  گرانــی  اینکــه  بــر  مبنــی 
سوءاســتفاده خرده فروشــان اســت، ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 
کاهــش  دلیــل  بــه  برنــج  گرانــی  کــه  کــرد  اعــالم  و  رد  را  ع  موضــو ایــن 
کل نظــارت بــر  3۸ درصــدی واردات اســت. علیرضــا رســتمی - مدیــر 
و  ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان  و غذایــی  کشــاورزی  محصــوالت 
گذشــته نســبت بــه  تولیدکننــدگان - توضیــح داد: واردات برنــج در ســال 
کاهــش داشــت و میــزان موجودی هــا بــه  ســال قبلــش، حــدود 3۸ درصــد 
مــرور و بــا اعــالم ممنوعیــت واردات برنــج باعــث شــد میــزان ذخایــر برنــج 

ــد.  ــش یاب کاه ــی  واردات
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 1393 یــک میلیــون و 1۸5 هــزار تــن واردات 
گذشــته 7۴3 هــزار تــن  کــرد: در ســال  گرفــت، اظهــار  قطعــی برنــج صــورت 
واردات داشــتیم؛ ضمــن اینکــه ســاالنه به طــور متوســط یــک میلیــون و 
کــه هرچــه از فصــل  ۸00 هــزار تــن تولیــد برنــج داریــم و ایــن در حالــی اســت 
برداشــت دورتــر می شــویم، میــزان موجــودی نــزد زارعــان، فروشــگاه ها و 
ــد و  ــش می یاب کاه ــز  ــه نی ــال آن عرض ــه دنب ــود و ب ــر می ش کمت ــطه ها  واس

در نهایــت قیمــت بــاال مــی رود و ایــن یــک اصــل اقتصــادی اســت.

 آغاز تولید مشترک لوازم خانگی 
با برندهای معتبر
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 احتمال افزایش قیمت 
شیرینی

 کاهش واردات 
کرد گران  برنج را 

سیری در اقتصاد

ح مهار بحران احتمالی آب طر
نیــرو  وزارت  در  مســئول  مقــام  حبیبــی،  جهانگیــر 
و  بخشــی  تعــادل  ح  طــر اجــرای  قالــب  در  گفــت: 
آب  مکعــب  متــر  میلیــون   600 آب  منابــع  احیــای 
گفــت:  حبیبــی  جهانگیــر  شــد.  ذخیــره  ســدها  در 
منابــع آب  تعادل بخشــی  و  احیــا  ح  اجــرای طــر بــا 
آب  مکعــب  متــر  میلیــون   600 گذشــته  ســال  در 
کشــور ذخیــره شــد. وی اظهــار داشــت:  در ســطح 
منابــع  تعادل بخشــی  و  احیــا  ح  طــر اولیــه  ایــده 
گذشــته اســت؛ امــا ایــن  آب مربــوط بــه ســال های 
ح چندیــن ســال تعطیــل بــود و در ســال 139۴  طــر
منابــع  از  حفاظــت  بــر  یازدهــم  دولــت  کیــد  تا بــا 
و  معــاون حفاظــت  شــد.  اجــرا  دوبــاره  کشــور  آبــی 
کــرد:  بهره بــرداری مدیریــت منابــع آب ایــران بیــان 
ح بــرای نجــات منابــع آب زیرزمینــی ایــران  ایــن طــر
بتواننــد  نیــز  آینــده  نســل های  تــا  می شــود  اجــرا 
قضایــی دســتگاه  کننــد.  اســتفاده  آب هــا  ایــن   از 
کشــور، شــورای عالــی امنیــت ملــی، وزارت   وزارت 
نیــرو، رســانه ها و مجموعــه نظــام بــر اجــرای ایــن 
ح و نجــات منابــع آب زیرزمینــی مصمــم هســتند  طــر
ح همــراه شــود.  و افــکار عمومــی نیــز بایــد بــا ایــن طــر
کشــور  ح بــا توجــه بــه شــرایط  گفــت: ایــن طــر وی 
آب  حــوزه  در  گذشــته  ســال های  اتفاق هــای  و 
گســترش بحــران آب  زیرزمینــی و لــزوم جلوگیــری از 
گرچــه در  گذاشــته می شــود. حبیبــی افــزود: ا بــه اجــرا 
گذشــته تنهــا 50 درصــد بودجــه مصــوب ایــن  ســال 
کــه از  ح، اختصــاص یافــت، امــا در یــک ســال  طــر
گرفتــه  گذشــت بیــش از برنامــه در نظــر  اجــرای آن 
کســری مخــازن آب  شــده بــرای ســال 139۴ جبــران 

ــت. ــی داش را در پ

رشد اقتصادی ایران 4 درصد 
پیش بینی شد 

اقتصــادی  رشــد  مرکــری،  بانــک  اعــالم  براســاس 
ایــران در ســال 95 از ســوی صنــدوق بیــن المللــی 
پــول ۴ درصــد بــرآورد شــده اســت. بانــک مرکــزی در 
شــماره 72 فصلنامــه رونــد آورده اســت: پیش بینــی 
ــورت  ــات ص ــات و تصمیم ــال اقدام ــه دنب ــود ب می ش
گرفتــه و انتظــارات مثبــت ناشــی از رفــع تحریم هــای 
رشــد  برجــام،  اجــرای  بــا  کشــور  علیــه  اقتصــادی 
بــه مراتــب  از وضعیــت  اقتصــادی در ســال 1395 
بهتــری برخــوردار باشــد. رشــد اقتصــادی در ایــران 
در ایــن ســال از ســوی نهادهــای بیــن المللــی نظیــر 
صنــدوق بیــن المللــی پــول ۴ درصــد بــرآورد شــده 
در   9۴ ســال  در  دالر  اســمی  خ  نــر متوســط  اســت. 
کــه نســبت بــه  بــازار آزاد 3۴501 ریــال بــوده اســت 
ســال پیــش از آن 5.2 درصــد رشــد داشــته اســت. 
ح  میانگیــن قیمــت هــر قطعــه ســکه بهــار آزادی طــر
کــه در مقایســه  جدیــد بــه 9331 هــزار ریــال رســید 
کاهــش را نشــان  بــا ســال پیــش از آن 3.3 درصــد 

می دهــد.

  اخذ مالیات زمین 
برای ساخت مسکن بی خانه ها

اشــتغال  از  باالیــی  درصــد  مســکن  دهــه،   5 طــی 
تــا  داد  اختصــاص  خــود  بــه  را  خصوصــی  بخــش 
کــرد  کــه 300 صنعــت را بــه خــود مشــغول  جایــی 
نوعــی  بــه  و  شــدند  آن  درگیــر  شــغل  ع  نــو  1300
گرفــت؛ امــا  کشــور را در دســت  70 درصــد اشــتغال 
کــه مســکن  ایــن شــرایط در حــال افــول اســت؛ چــرا 
تقاضــا  و  عرضــه  در  بی تعادلــی  دچــار  کنــون  هم ا
کارشــناس  عدالت خــواه،  محمــد  اســت.  شــده 
بــر  مالیــات  دولــت  می گویــد:  این بــاره  در  مســکن 
منابــع  و  بگیــرد  مالــکان  از  را  زمیــن  افــزوده  ارزش 
ــن  ــای پایی ــرای دهک ه ــکن ب ــاخت مس ــه س آن را ب
قانــون  برابــر  شــد:  یــادآور  وی  دهــد.  اختصــاص 
جــزو  پاییــن  تامیــن مســکن دهک هــای  اساســی، 
گاه از  کــه  وظایــف دولــت اســت. البتــه تفســیر غلطــی 
کــه دولــت بایــد  ایــن امــر صــورت می گیــرد ایــن اســت 
کــه این طــور نیســت  خانــه رایــگان بدهــد؛ در حالــی 
کنــد. یکــی از راه حل هــا  بلکــه دولــت بایــد حمایــت 

پاییــن نگــه داشــتن قیمــت زمیــن اســت.

کاهش یابد قیمت خودرو باید 
حقــوق  از  حمایــت  ملــی  انجمــن  رییــس 
گفــت: قیمــت خودروهــای داخلــی  مصرف کننــدگان 
محمــد  یابــد.  کاهــش  بایــد  بلکــه  افزایــش،  نــه 
رقابــت در  اقــدام شــورای  بــه  کنــش  وا جعفــری در 
کــرد:  اظهــار  داخلــی  خودروهــای  قیمــت  افزایــش 
مشــخص نیســت براســاس چــه مســتندات و چــه 
منطقــی شــورای رقابــت قیمــت خودروهــای داخلــی 
ــا بیــان اینکــه افزایــش  را افزایــش داده اســت. وی ب
کاهش  که مردم انتظار  قیمت خودرو در حالی است 
کــرد: بــا توجــه بــه  قیمت هــا را داشــتند، خاطرنشــان 
منطقــی  تحریم هــا،  لغــو  و  برجــام  شــدن  اجرایــی 
رییــس  یابــد.  کاهــش  خــودرو  قیمــت  کــه  اســت 
مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت  ملــی  انجمــن 
گذشــته تحریــم را بهانــه  ادامــه داد: خودروســازان در 
قــرار  قیمت هــا  رشــد  و  تولیــد  هزینه هــای  افزایــش 
می دهنــد بنابرایــن بــا لغــو تحریم هــا دلیلــی بــرای 
افزایــش قیمــت وجــود نــدارد. وی افــزود: شــورای 
افزایــش  را  آنکــه قیمــت خــودرو  بــه جــای  رقابــت 
ــردن انحصــار از  ــرای از بیــن ب ــد راهــکاری ب دهــد بای
بــازار خــودرو و رقابتــی شــدن صنعــت خــودرو ارایــه 
کنــد. جعفــری بــا بیــان  دهــد و ایــن راهــکار را اجرایــی 
اینکــه تــورم ســاالنه دلیــل منطقــی بــرای افزایــش 
کــرد: لغــو تحریم هــا  قیمــت خــودرو نیســت، تصریــح 
کشــور  کاهــش هزینه هــای تولیــد خــودرو در  باعــث 
بــود  ایــن  انتظــار  حداقــل  بنابرایــن  اســت؛  شــده 
نیــز افزایــش  کاهــش نمی یابــد،  گــر قیمت هــا  ا  کــه 

 نیابد.

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 142 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت تلویزیون های سامسونگ در بازار )تومان(

40F5300 Samsung

46F5000 Samsung

2,800,000

3,120,000

8,090,000

4,720,000

1,420,000

2,240,000

1,700,000

40F5000 Samsung

55F6400 Samsung

55F8000 Samsung

46F6400 Samsung

46F6100 Samsung
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پشت پرده واردات خودروهای آمریکایی



افزایش روابط بلژیک و اصفهان 
در صنعت گردشگری

نظــر  از  اصفهــان  گفــت:  بلژیــک  ســنای  رییــس مجلــس 
صنعتــی و توریســتی نقــش مهمــی دارد و می توانیــم روابــط 
ــا ایــن اســتان افزایــش  خــود در زمینــه صنعــت توریســم را ب
ــا اســتاندار اصفهــان  ــدار ب کریســتین دوفریــن در دی دهیــم. 
مســئوالن  مهمان نــوازی  و  اســتقبال  از  قدردانــی  ضمــن 
گفــت: دیــدار از شــهر اصفهــان یکــی از  و مــردم ایــن شــهر 

کــه بــه تحقــق پیوســت.  آرزوهــای مــن بــود 
فرهنــگ  انســانیت،  از  گهــواره ای  اصفهــان  افــزود:  وی 
زیبایــی و ظرافــت اســت و مــن امــروز همــه این ها را مشــاهده 
کــردم. رییــس مجلــس ســنای بلژیــک بــا بیــان اینکــه در 
طــول تاریــخ ایــران و بلژیــک روابــط بســیار خوبــی بــا هــم 
کــه در دوران پســابرجام  کــرد  داشــته اند، اظهــار امیــدواری 

گســترش یابــد. ارتباطــات اقتصــادی 
داشــت:  اظهــار  دیــدار  ایــن  در  نیــز  اصفهــان  اســتاندار   
در  و  اســت  ســاله  هــزار   5 ســابقه  بــا  شــهری   اصفهــان 
4 دوره پایتخــت ایــران اســامی بــوده اســت. زرگرپــور بــا 
بیــان اینکــه اصفهــان، پایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایــران 
اســامی اســت، افــزود: در ســال آینــده اصفهــان به عنــوان 
شــد  معرفــی خواهــد  اســام  گردشــگری جهــان  پایتخــت 
از  صنایع دســتی  جهانــی  شــهر  به عنــوان  نیــز  امســال  و 
ســوی یونســکو انتخــاب شــد. اســتاندار اصفهــان افــزود: 
عزتمنــد  ارتبــاط  بــه  توجــه  بــا  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  در 
برابــر   3 خارجــی  گردشــگران  ورود  دنیــا،  کشــورهای  بــا 
گردشــگران داخلــی و  شــده اســت و اصفهــان مــورد توجــه 
خارجــی قــرار دارد. وی ادامــه داد: اصفهــان مهــد زیبایــی 
نیــز  گذشــته  روزگاران  از  و  اســت  مهمان نــوازی  و  هنــر 
بوده انــد.  معــروف  مهمان نــوازی  بــه  شــهر  ایــن  مردمــان 
گفــت:  ــان ویژگی هــای اصفهــان پرداخــت و  ــه بی ــور ب زرگرپ
هــزار   100 بــودن  دارا  و  جمعیــت  میلیــون   5 بــا  اصفهــان 
ــر وســعت بلژیــک، از  ــا ســه براب ــع وســعت تقریب ــر مرب کیلومت
اســتان های تــراز اول ایــران اســت و بیشــتر صنایــع بــزرگ 
کشــور از جملــه صنایــع هواپیماســازی، نظامــی   و متوســط 
صلح آمیــز  صنایــع  و  فــوالد  پاالیشــگاه ها،  نیروگاه هــا، 

دارد.  قــرار  اســتان  ایــن  در  هســته ای 
بلژیــک  ایــران و  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اســتان  ارشــد  مدیــر 
هــم  بــا  خوبــی  ارتباطــات  گذشــته  ســال های  طــول  در 
ارتباطــات  بــرای  فضــا  برجــام  از  پــس  افــزود:  داشــته اند، 
ــتان  ــت: اس ــار داش ــور اظه ــت. زرگرپ ــده اس ــم ش ــتر فراه بیش
اصفهــان نیــز ارتبــاط بیشــتری بــا برخــی کشــورهای اروپایــی 
کــه ارتباطــات  کــرده و آمادگــی داریــم  و غیراروپایــی برقــرار 
کشــور بلژیــک  اقتصــادی و فرهنگــی بیشــتری بــا شــهرهای 
ــز  ــر و امیــد نی ــت تدبی کــه سیاســت دول داشــته باشــیم؛ چــرا 

کشورهاســت. بــا اســتان های دیگــر  ارتباطــات  افزایــش 

گزارش

 انجام 32 پیوند عضو 
در چهارمحال و بختیاری

گفــت: در 2 ســال  رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 
گذشــته در چهارمحــال و بختیــاری 50 مــورد مــرگ مغــزی 
کــه ارگان هــای فیزیکــی ایــن افــراد قابــل پیونــد  اتفــاق افتــاد 

بودنــد و پیونــد اعضــای 32 نفــر از آن هــا انجــام شــد. 
مرتضــی هاشــم زاده چالشــتری افــزود: قســمت عمده ســامت 
مــردم بســتگی بــه خودمراقبتــی دارد و الزم اســت در راســتای 
انجــام خودمراقبتــی آمــوزش و فرهنگســازی انجام شــود؛ چرا 
کــردن تجهیــزات پیشــرفته و بیشــترین  کــه بــا وجــود فراهــم 
بــه  قــرار دارد و نبایــد  اولویــت  نیــز خودمراقبتــی در  هزینــه 
دســت خــود ســامتی خودمــان را در معــرض خطر قــرار دهیم. 
کــرد: تقریبــا  رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اضافــه 
ــد از  ــه ایــن پیون ک ــد هســتند  ــل پیون ــدن قاب ــای ب همــه اعض

خــود فــرد بــه خــودش نیــز امکان پذیــر اســت. 
از  برخــی  فــرآوری  اینکــه  بیــان  بــا  چالشــتری  هاشــم زاده 
اســتان صــورت می گیــرد و پیونــد در  پیوندهــای اعضــا در 
در  کــه  پیونــدی  بیشــترین  کــرد:  تصریــح  اســتان ها  ســایر 
کلیــه و مغــز  چهارمحــال و بختیــاری انجــام می شــود، پیونــد 

اســت.  اســتخوان 
کلیــه در اســتان  کیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر پیونــد  وی بــا تا
نداشــته  وجــود  مشــکلی  هیــچ  کنــون  تا و  می شــود  انجــام 
کنــون 30 تــا 40 دســت و پــا بــه  کــرد: تا اســت، خاطرنشــان 
صــورت کامــل در جهــان پیونــد زده شــده اند و پیونــد اعضــای 
فــرد متوفــی بــه انســان و پیونــد عضــو حیــوان بــه انســان نیــز 

امکان پذیــر اســت. 
کــرد:  اضافــه  شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 
بختیــاری  و  چهارمحــال  در  ســامت  ســواد  افزایــش 
بــرای  کــه  باشــند  گاه  آ بایــد  مــردم  و  اســت  ضــروری 
کمــک  بیماری هــای ســاده بــا خودمراقبتــی بــه ســامت خــود 

 کنند.

کارگران نبود امنیت شغلی برای برخی 
گفــت: بــا  رییــس اداره تعــاون و رفــاه اجتماعــی ســیرجان 
شــرایط  اقتصــادی  بنگاه هــای  رکــود،  شــرایط  بــه  توجــه 
متزلزلــی دارنــد و بــه همیــن دلیــل شــاهد نبــود امنیــت شــغلی 
ــد  کــه امیدواریــم دولــت بتوان کارگــران هســتیم  ــرای برخــی  ب

کنــد.  کــم  کارگــران حا امنیــت را بــر 
گفــت: در  کارگــران  مجتبــی آذرپیــرا در زمینــه امنیــت شــغلی 
بســیاری از مشــاغل هــم امنیــت شــغلی تابــع عملکــرد خــود 
گــر خــوب کار کنــد، کارفرمــا رهایــش  کارگــر اســت؛ یعنــی کارگــر ا
کــه از مــا بــر می آیــد اجــرای قوانیــن  کاری  نمی کنــد؛ امــا آن 
کار  کار، شــورای اســامی  کمیته هــای انضباطــی  و تشــکیل 
کارگــران در  کارگاه هــا و بازرســی های مکــرر اســت تــا اینکــه  در 

شغلشــان امنیــت و آرامــش داشــته باشــند.

اخبار کوتاه

روســتاها  و  شــهرها  اســامی  شــورای      
کیمیای وطن

 امیر عباس زاده 
در  مردم ســاالری  اصلــی  نمادهــای  از 

نظام جمهوری اسامی ایران است.
قانــون  نیــز  و  شــهرداری  قانــون  مفــاد  اســاس  بــر   
کشــوری، ایــن نهــاد مرجــع  تشــکیات شــورای اســامی 
تصمیم گیــری و نظارتــی اســت و در ایــن بــاره اختیــارات 
کــه می تــوان بــه انتخــاب شــهردار، تصویــب  وســیعی دارد 
کــرد.  اشــاره  شــهرداری  عملکــرد  بــر  نظــارت  و  بودجــه 
تــا  گرفتیــم  تصمیــم  شــورا  هفتــه  بــه  رســیدن  بــا  حــال 
شــهر  شــورای  اعضــای  بــا  سلســله مصاحبه هایی  در 
کم وکیــف وظایــف و اختیــارات و همچنیــن  اصفهــان از 
خبــر  بــا   95 ســال  در  نهــاد  ایــن  اهــداف  و  برنامه هــا 
شــویم. ایــن بــار بــه ســراغ مهــدی باقــر بیگــی، عضــو 
شــورای  ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  کمیســیون 
گفت وگــو ــا ایشــان بــه   اســامی شــهر اصفهــان رفتیــم و ب

 نشستیم. آنچه می خوانید حاصل این گفت وگوست.
  شــورای شــهر اصفهــان یکــی از بهتریــن شــوراهای 

کشــور اســت
ــان  ــهر اصفه ــورای ش ــا ش ــه ب ــی در رابط ــر بیگ ــدی باق مه
می گویــد: بــه نظــر بنــده شــورای شــهر اصفهــان یکــی 
کشــور اســت و عملکــرد خوبــی در  از بهتریــن شــوراهای 
توســعه و پیشــرفت شهر داشته اســت. باقر بیگی با اشاره 
ــد  کرده ان ــه شــورا پیــدا  ــی ب ــه اینکــه مــردم اعتمــاد خوب  ب

کــرد: شــورای شــهر اصفهــان در دوره هــای قبــل  اظهــار 
کشــیده اســت؛ امــا عملکــرد شــورای  زحمــات بســیاری 
شــهر اصفهــان در دوره چهــارم بــه دلیــل تضــارب آرا بســیار 

بهتــر شــده اســت.
کلمه باشیم   شورای شهر به معنای واقعی 

 وی بــا بیــان اینکــه تعــدادی از اعضــای شــورای شــهر 
گــروه و حزبــی نیســتند و  مســتقل هســتند و جــزو هیــچ 
حرف هــای خــود را رک و صریــح بیــان می کننــد اضافــه 
کــه  اســت  ایــن  مــا  بزرگ تریــن مشــکل مملکــت  کــرد: 

داریــم.  رودربایســتی 
کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــورای  عضــو 
و  اروپایی هــا  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  شــهر  اســامی 
کار خــود را بــه میزانــی خــوب  کــه  گرفته انــد  آلمانی هــا یــاد 
کــه فــردی از آن هــا انتقــاد نکنــد؛ امــا مــا بــه  انجــام بدهنــد 
کیــد بــر اینکــه  ایــن صــورت عمــل نمی کنیــم. وی بــا تا
کارهــای  بایــد بــه صــورت رک و صریــح حــرف بزنیــم و 
کنیــم، ادامــه داد: نظــارت بــر  خــوب و بــد را یــادآوری 
ــهر  ــی شــورای ش ــف اصل ــای شــهرداری از وظای فعالیت ه
کــردن شــورا نقــش ویــژه ای  اســت و مــا در قــدرت پیــدا 

داریــم.

 باقربیگــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا نباید شــورای شــهرداری 
باشــیم، بلکــه بایــد شــورای شــهر بــه معنــای واقعــی کلمــه 
کــرد: در کشــورهای دیگر انتخاب شــوراها  کیــد  باشــیم، تا
و شــهردار توســط مــردم صــورت می گیــرد و ایــن موضــوع 

بســیار مهــم اســت.
  اعتمادسازی در بین مردم

کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــورای  عضــو 
از  مهمــان  کــه  زمانــی  گفــت:  اصفهــان  شــهر  اســامی 
شــوراهای دیگــر بــه اصفهــان می آیــد و بنــده مصوبــات و 
عملکــرد آن هــا را مشــاهده می کنــم، بــا ایــن مهــم مواجــه 
کــه شــورای شــهر اصفهــان بســیار جلوتــر اســت و  می شــوم 
شــورای شــهر اصفهــان اعتمادســازی خوبــی بــرای مــردم 

کــرده اســت. ایجــاد 
کرده اند   مردم به شورای شهر اعتماد پیدا 

ــر اینکــه اعضــای شــورای شــهر اصفهــان  کیــد ب ــا تا وی ب
بــه جــای  کــرد:  اظهــار  همیشــه در دســترس هســتند، 
اینکــه مــردم بیاینــد و مشــکات خــود را بــه مــا بگوینــد، 
کــه  بایــد بــه میــان مــردم برویــم و از آن هــا بخواهیــم 
مشــکات خــود را بــه مــا اطــاع بدهنــد. باقربیگــی ادامــه 
کرده انــد؛ البتــه  داد: مــردم بــه شــورای شــهر اعتمــاد پیــدا 
بایــد بــا فعالیت هــا و اعتمادســازی بیشــتر در میــان مــردم 
در  شــهر  اســامی  شــورای  ارتقــای جایــگاه  راســتای  در 

ــم. کنی ــاش  ــه ت جامع

کیمیای وطن با مهدی باقربیگی: گوی اختصاصی  گفت 

کردهاند مردمبهشورایشهراعتمادپیدا

دکتــر ســهراب پور، قایم مقــام رییــس بنیــاد ملــی نخبــگان 
از  بازدیــد  در  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  اســبق  رییــس  و 
ضمــن  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  تولیــد  خطــوط 
در  اقتصــادی  بنــگاه  ایــن  موفقیت هــای  بــه  اشــاره 

بیــن  ســطح  در  همچنیــن  و  تحریــم  دوران 
فــوالد  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  المللــی 
شــرایط  گذاشــتن  ســر  پشــت  بــا  مبارکــه 
توانســته  تحریم هــا  دوران  در  ســخت 
کنــد کســب  را  گونــی  گونا  موفقیت هــای 
الگــوی  مبارکــه  فــوالد  داشــت  اذعــان  بایــد 
بــا  دارد  جــا  کــه  اســت  کشــور  صنایــع  ســایر 
موفقیت آمیــز بــودن تجربه ارتباط دانشــگاه و 

صنایــع دفاعــی، ارتبــاط بیــش از پیش صنایع و دانشــگاه ها 
کــی اســت در نشســتی  گــزارش حا را نیــز شــاهد باشــیم. ایــن 
کــه بــا حضــور دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل و معاونان 
شــرکت فــوالد مبارکــه طایی، مدیر عامل شــرکت مهندســی 
فــوالد و قایم مقــام رییــس بنیــاد ملــی نخبــگان و هیئــت 
همــراه برگــزار شــد، دکتــر ســبحانی، فــوالد مبارکــه را نمــاد 

اقتصــاد مقاومتــی خوانــد و اظهــار داشــت: خوشــبختانه 
کــه در فــوالد مبارکــه انجــام شــده، توانســتیم  ــا اقداماتــی  ب
و  قطعــات  بومی ســازی  زمینــه  در  موفقیت هایــی  بــه 
در  اقدامــات  ایــن  نقــش  کــه  یابیــم  دســت  تجهیــزات 
 افزایــش توانمنــدی تامین کننــدگان داخلــی 
تحریــم  دوران  در  شــرکت  مانــدگاری  رمــز 
شــرکت های  موفقیــت  ســبحانی،  اســت. 
دانــش بنیــان را منــوط بــه رشــد و توســعه 
موفقیــت  گفــت:  و  خوانــد  بــزرگ  صنایــع 
توســعه  گــرو  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
کــه ابتــدا  و رشــد صنایــع بــزرگ اســت؛ چــرا 
تــا  باشــد  تقاضایــی وجــود داشــته  می بایــد 
 بــرای تامیــن آن شــرکت های دانش بنیــان تشــکیل شــوند. 
ــر ســهراب پور، قایم مقــام رییــس  ــزارش، دکت گ ــر ایــن  ــا ب بن
جایــزه  دبیــر  زاده،  شــفیع  دکتــر  و  نخبــگان  ملــی  بنیــاد 
بــه  ایــران  در   )MAKE( برتــر  دانشــی  ســازمان  جهانــی 
خ  همــراه تنــی چنــد از اعضــای دبیرخانــه در روز شــنبه مــور
کردنــد. 95/01/28 از خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه بازدیــد 

گفــت: قانونمــداری از اولویت هــای اصلــی  اســتاندار یــزد 
گــزارش خبرگزاری  مجریــان و ناظــران انتخابات اســت. به 
فــارس از یــزد، ســید محمــد میرمحمــدی پــس از بازدیــد 
شهرســتان  وارد  ابرکــوه،  شهرســتان  رای  اخــذ  شــعب  از 

و  خاتــم  فرمانــدار  همــراه  بــه  و  شــد  خاتــم 
اخــذ  شــعب  از  اســتان  مدیــران  از  جمعــی 
یــزد همچنیــن  اســتاندار  کــرد.  بازدیــد  رای 
شهرســتان  انتخابــات  ســتاد  در  حضــور  بــا 
برگــزاری  متصدیــان  تاش هــای  از  خاتــم، 
بــه  اشــاره  بــا  وی  کــرد.  تقدیــر  انتخابــات 
کــه از مدت هــا پیــش بــرای برگــزاری  تاشــی 
انتخابــات باشــکوه و قانونمنــد در یــزد آغــاز 

کــرد: تــاش همــه مســئوالن و  شــده اســت، خاطرنشــان 
بــا  انتخاباتــی  برگــزاری  انتخابــات،  برگــزاری  متصدیــان 
کثــری و پرنشــاط مــردم بــوده و قانونمــداری  حضــور حدا
نیــز از اولویت هــای اصلــی مجریــان و ناظــران انتخابــات 
ــه مشــارکت 74 درصــدی  ــا اشــاره ب اســت. میرمحمــدی ب
دهمیــن  انتخابــات  نخســت  مرحلــه  در  خاتــم  مــردم 

ــم ــردم خات ــرد: م ک ــوان  ــامی عن ــورای اس ــس ش  دوره مجل
مردمــی پرتــاش و زحمتکــش هســتند و در همــه عرصه هــا 
ــرد:  ک ــزد بیــان  حضــوری مســئوالنه داشــته اند. اســتاندار ی
بــه  رای  صندوق هــای  پــای  در  مــردم  گســترده  حضــور 
برگزارکننــدگان  بــه  آن هــا  اعتمــاد  دلیــل 
و  مجریــان  امیدواریــم  و  بــوده  انتخابــات 
بتواننــد  برگــزاری  و دیگــر عوامــل  ناظــران 
در  بی طرفــی  اصــل  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
انتخابــات ایــن دوره نیــز حضــور پرشــکوه 
رقــم  را  رای  صندوق هــای  پــای  در  مــردم 
انتخابــات  کــرد:  خاطرنشــان  وی  بزننــد. 
اســامی  شــورای  مجلــس  دوره  دهمیــن 
کاندیــدا و  در هفتــم اســفندماه هــم بــه لحــاظ مشــارکت 
هــم بــه لحــاظ مشــارکت مــردم بی نظیــر بــود و ایــن امــر 
انتخاباتــی ســالم، باشــکوه و پرنشــاط را در اســتان یــزد رقــم 
گســترده  زد و امیدواریــم در مرحلــه دوم نیــز شــاهد حضــور 
ــم و  ــاد، خات ــق، بهاب ــوه، باف ــتان های ابرک ــردم در شهرس م

باشــیم. رای  صندوق هــای  پــای  در  مهریــز 

استاندار یزد:
قانونمداری از اولویت های اصلی متصدیان انتخابات است

قائم مقام رییس بنیاد ملی نخبگان:
کشور است فوالد مبارکه اصفهان، الگوی صنایع 

حتما بخوانید!
قانونمداری از اولویت های اصلی .... شنبـــــه  11  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 142 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351400456شماره  ونده:  پر 9510100351400237شماره  ابالغیه:  شماره 
نوری    قاسمی  رمضانعلی  شاکی   / خواهان   1395/01/09 تنظیم:  یخ  تار  940508 شعبه: 
به  آهنگر  محسنیان  اکبر  وعلی  گر  شیشه  اسماعیل  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
تقدیم  و مطالبه خسارت دادرسی  تادیه  تاخیر  و مطالبه خسارت  خواسته مطالبه وجه چک 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14
و  323ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
و ساعت  آن 1395/03/31  به کالسه  9409980351400456ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان  11:30 تعیین 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 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در خو

گردد.شماره: 2877/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351400925شماره  ونده:  پر 9510100351401022شماره  ابالغیه:  شماره 
به  دادخواستی  رفعت  محمد  شاکی   / خواهان   1395/01/29 تنظیم:  یخ  تار  941034 شعبه: 
طرفیت خوانده / متهم زهرا قیدی و حسین رضا مند به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  شهرستان اصفهان نمو
– ساختمان دادگستری کل  – خ شهید نیکبخت  اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
9409980351400925ثبت  کالسه   به  و  323ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان 
علت  به  است.  شده  تعیین   12:00 ساعت  و   1395/04/23 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
 73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت 
د نسخه دوم دادخواست  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2878/م الف  یافت و در وقت مقر و ضمائم را در

منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351400964شماره  ونده:  پر 9510100351401181شماره  ابالغیه:  شماره 
به  دادخواستی  خدری  عزت  شاکی   / خواهان   1395/02/01 تنظیم:  یخ  تار  941073 شعبه: 
مهین  و  خوراسگانی  محسنی  شهناز  و  خوراسگانی  محسنی  بتول  متهم   / خوانده  طرفیت 
زهره  و  خوراسگانی  محسنی  زهرا  و  خوراسگانی  محسنی  مهری  و  خوراسگانی  محسنی 
اسد  و  خوراسگانی  محسنی  عفت  و  خوراسگانی  محسنی  اله  نصر  و  خوراسگانی  محسنی 
اله محسنی خوراسگانی و علی محسنی خوراسگانی   به خواسته تقسیم ترکه  تقدیم دادگاه 
دادگاه   14 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 
به کالسه   و  323ارجاع  اتاق شماره  استان اصفهان- طبقه 3  – ساختمان دادگستری کل 
9409980351400964ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/21 و ساعت 11:00 تعیین 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و  شده است. به علت مجهول المکان بو
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
د تا خوانده / متهم پس از  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره:  یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در

2882/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351400945شماره  ونده:  پر 9510100351401189شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/02/01 خواهان / شاکی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی  شعبه: 941054 تار
علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم ابراهیم  رضایی و محمد رضا گشول 
ممزایی به خواسته مطالبه خسارت تا خیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی  

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   14
و  323ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
ساعت  و   1395/04/21 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351400945ثبت  کالسه   به 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان  10:30 تعیین 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 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در خو

گردد.شماره: 2881/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980350100782شماره  ونده:  پر 9510100350100660شماره  ابالغیه:  شماره 
ثبت 397957  به شماره  قوامین  بانک  1395/02/01 خواهان  تنظیم:  یخ  تار شعبه: 940913 
بهبهانی  اهلل  رحمت  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  حسینی  محمد  سید  یت  مدیر به 
جه  و  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  عباسی  ووحید  عباسی  قاسم  محمد  و 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و   ... بابت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع  اصفهان نمو
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
وقت  که  گردیده  9409980350100782ثبت  کالسه   به  و  333ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه 
دن  رسیدگی آن 1395/04/23 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  شو
ر فوق جهت   و در وقت مقر یافت  را در د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  نشانی کامل خو
1 دادگاه عمومی  الف منشی دادگاه حقوقی شعبه  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2841/م 

زانه سلیمانی حقوقی شهرستان اصفهان – فر

قای خالق پور مرادیان گهی ابالغ به آ آ
شماره   9209980365302045  : ونده  پر شماره   9510460365300011  : درخواست  شماره 
پور  خالق  خانم   / آقای  اینکه  به  نظر   1395/01/31 تنظیم:  یخ  تار  922046  : شعبه  بایگانی 
جمشیدی  جواد  شکایت  حسب  جرح  منجربه  تصادف  اتهام  به  اله  حجت  زند  فر مرادیان 
ونده کالسه 922046 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ  زند عباس از طرف این دادسرا در پر فر
دن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  یه به واسطه معلوم نبو احضار
115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
یخ انتشار آگهی در شعبه 34 داد یاری دادسرای عمومی اصفهان جهت  تا ظرف یکماه از تار
یخ  تار از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  د  شو حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی 
اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری   34 شعبه  در  آگهی  انتشار 
یخ انتشار آگهی اقدام قانونی  د در صورت عدم حضور پس از یکماه از تار خویش حاضر شو
گردد./  می  پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  ینه  هز ضمن  در  شد.  خواهد  معمول 

شماره : 2819/ م الف دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

گهی مزایده مال غیر منقول آ
بایگانی  شماره   9409983810500139 ونده:  پر شماره   9510116825800290 نامه:  شماره 
عمومی  دادگاه   31 شعبه  مدنی  احکام  اجرای    1395/01/30 تنظیم:  یخ  تار  940827 شعبه: 
ونده اجرایی کالسه 940827  )حقوقی( اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پر
زایی و منیژه  یسا میر زایی و پر ج 31 له خانم عهدیه رمضانی تشنیزی و علیه آقای محمد میر
زایی مبنی بر مطالبه 580/462/046 و 175/650/000  اسدی امیرآبادی وراث مرحوم رضا میر
وز شنبه مورخ 95/4/19 در ساعت  ینه نشر اضافه می گردد در ر که دستمزد کارشناس و هز
 128 از  سهم(   81( بع  مترمر  81 وش  فر جهت  نیکبخت(  )شهید  اجرا  این  محل  در  صبح   10
یابی  ز یال ار بع که کل ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/200/000/000 ر مترمر
وز قبل از  ید 5 ر یه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خر و نظر
دیع 10% قیمت پایه در  جلسه مزایده می توانند با مراجعه به آدرس فوق، از آن بازدید و با تو
را  پایه  از قیمت  ین قیمت  تر باال برنده مزایده فردی است که  نمایند.  جلسه مزایده شرکت 
ینه های اجرایی بعهده محکوم علیه می باشد. توضیح اینکه : حسب نظر  پیشنهاد بدهد و هز

ل مسکونی دارای قولنامه عادی مورخ 83/8/26 به مساحت 128  کارشناس یک باب منز
بع با دیوارهای باربر و سقف تیرآهن در دو طبقه همکف و اول دارای پارکینگ یک واحد  متر مر
در همکف و امکانات شهری آب و فاضالب و ... می باشد و نشانی ملک : خ قائمیه کوچه 
حاکی  محترم  مامور  گزارش  و  باشد  می   73-17771-81787 پستی  کد   46 پالک  شاداب 
است که وفق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی در تصرف محکوم لها می باشد و مجموع 
مطالبات 758/472/046 می باشد. الزم به یادآوری است که این اجرا هیچ گونه تعهدی در 

یدار ندارد. قبال انتقال یا تحویل محل به خر
اجرای احکام شعبه سی و یکم دادگاه حقوقی اصفهان     2808/ م الف

گهی مزایده آ
در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای 
خوبان  شرکت  علیه  و  عباسی  صفر  له  ج/2  ج   2  940059 کالسه  اجرایی  ونده  پر خصوص 
یه کارشناس به نشانی )منطقه صنعتی جی جنب  وش اموال وفق نظر نوش سپاهان مبنی بر فر
دگاه شرکت خوبان نوش سپاهان کافی کوال( با وصف کارشناسی ذیل و ذکر مصون  و پل فر
وز سه شنبه 95/3/4 از ساعت 8/30 تا 9 صبح  از تعرض طرفین واقع گردیده است. در ر
در محل این اجراء )طبقه چهارم ، ساختمان اجرای احکام دادگستری، خ نیکبخت، جنب 
وز قبل از جلسه مزایده به نشانی اموال قادر  ید 5 ر بیمه پارسیان( برگزار نماید طالبین خر
دیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری  د تا با تو به بازدید از آن خواهند بو
این  به  یزی  وار فیش  ارائه  و  اصفهان  دادگستری  ملی  بانک  نزد   2171290210008 شماره  به 
برنده  قیمت  ین  تر باال دهنده  پیشنهاد  و  وع  شر کارشناسی  مبلغ  از  مزایده  جلسه  در  اجرا 
زش پایه یک دستگاه ماشین بسته بندی کیک آماده به کار ساخت تحویلی  د. ار خواهد بو
در اصفهان به شماره اموالی 1519009 که در خارج از مدار تولید قرار داشت و ساخته شده از 
د 120 کیک در دقیقه با چهار  ق ها استیل بطول 6 متر و بسته بندی حدو اسکلت فلزی با ور
المنت برقی با تابلوی فرمان و قدرت گیربکس انتقال قدرت با سیستم دور موتور بطور کامل 
و آماده بکار با توجه به زمان ساخت و در نظر گرفتن استهالک و مدل و قدرت تولید و بازار کار 

یال تعیین و اعالم می گردد. و دیگر عوامل موثر کاًل برابر 50/000/000 ر
مأمور اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 2807/ م الف

گهی مزایده آ
بایگانی  شماره   9309980351601483 ونده:  پر شماره   9510116838100075 نامه:  شماره 
یخ تنظیم: 95/1/31   اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان  شعبه: 940317 تار
ونده کالسه 940317 اجرای شعبه اول دادگاه خانواده له خانم  در نظر دارد در خصوص پر
تعداد  خواسته  به  احمد  زند  فر تهرانی  دادخواه  اله  نبی  آقای  علیه  علی  زند  فر امینی  مژگان 
یال )حسب استعالم قیمت  یالی 3/179/050/000 ر زش ر 310 عدد سکه تمام بهار آزادی به ار
زش  سکه از اتحادیه صنف طال و جواهر( مقدار 50 مثقال طالی 18 عیار ساخته شده به ار
جواهر(  و  طال  صنف  اتحادیه  از  طال  قیمت  استعالم  )حسب  یال  ر  254/144/058 یالی  ر
ینه  هز بابت  یال  ر  350/000 مبلغ  کارشناسی،  ینه  هز بابت  یال  ر  3/000/000 مبلغ  یه،  مهر بابت 
یال در  یال بابت حق االجرا جمعًا به مبلغ 3/439/094/058 ر نشرآگهی و مبلغ 2/550/000 ر
یر برگزار نماید: مورد مزایده  وش ملک به شرح ز حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فر
عبارتست از مقدار 16/183 حبه مشاع از 24 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 20604 فرعی 
از 15190 اصلی بخش 5 اصفهان که شش دانگ پالک ثبتی مذکور به صورت یک مجموعه 
کد  با  دارایی،  اداره  جنب  وین،  پر راه  چهار  از  بعد  جی،  خیابان  اصفهان،  در  واقع  تجاری 
یه  این نظر یه کراشناس رسمی دادگستری که  پستی 8156875551 می باشد. حسب نظر
مصون از اعتراض باقی مانده است اعالم گردیده این مجموعه شامل دو باب مغازه و یک 
زمین می باشد. مساحت عرصه  یر وی مغازه ها و یک واحد انبار تجاری در ز واحد دفتر کار ر
دیوارهای  با  شده  بنا  بع  مترمر  278 آن  اعیانی  مساحت  و  بع  مترمر  126/2 د  حدو مجموعه 
قرار  همکف  طبقه  در  که  ها  مغازه  بلوک.  تیرچه  سقف  با  فلزی  های  ستون  و  باربر  آجری 
وشی و خدمات  ینی فر ده و در رسته شیر بع مساحت بو بع و 60 مترمر دارد دارای 48 مترمر
یت و حفاظ کرکره  مسافرتی )آرتا گشت( فعالیت دارد. مغازه ها دارای درب های شیشه سکور
گاز مشترک  و  آب  و  ق مجزا  بر انشعاب  دارای  و  ها سرامیک  مغازه  باشد. کف  ای می  لوله 
و  ده  بو مساحت  بع  مترمر  110 د  حدو دارای  دارد  قرار  اول  طبقه  در  که  کار  دفتر  باشند.  می 
نمای خارجی آن آجر با پنجره های فلزی و کف موزاییک که به چند اتاق کار تقسیم شده و 
دارای آشپزخانه با بدنه کاشی و کابینت فلزی و درسته آموزشگاه آزاد موسیقی فعالیت دارد. 
ده و حسب اظهارات خواهان در رسته مبل  زمین تجاری مجموعه در زمان بازدید بسته بو یر ز
زش شش دانگ پالک  یه کارشناس رسمی دادگستری ار وشی فعالیت دارد. بر اساس نظر فر

ثبتی مذکور شامل عرصه و اعیان )حقوق مالکانه( بدون در نظر گرفتن بهای تجاری واحدها 
زش دو  یابی شده است و بر این اساس ار ز یال ار )حق کسب و پیشه( مبلغ 15/300/000/000 ر
یال محاسبه و اعالم می گرددکه با توجه به  دانگ مالکیت محکوم علیه مبلغ 5/100/000/000 ر
یال می باشد لذا محکوم  اینکه کل محکوم به در حقوق محکوم لها مبلغ 3/439/094/058 ر
به معادل مقدار 16/183 حبه مشاع از 24 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی مذکور می باشد 
وش می رسد. متقاضیان می توانند 5  یق مزایده در حق محکوم لها به فر که همین مقدار از طر
ید  وش در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خر وز قبل از فر ر
مجتمع  نیکبخت،  درخیابان  واقع  اجرا  این  دفتر  در  صبح   9/30 ساعت   95/3/10 یخ  تار در 
و  وع  یابی شر ز ار مبلغ  از  وش  فر واحد یک حاضر شوند.  اول،  احکام حقوقی، طبقه  اجرای 
ده و حداقل 10% مبلغ تصویبی  ین قیمت بو تر د که پیشنهاد کننده باال برنده کسی خواهد بو

یز نماید. را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری وار
اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان   2806/م الف

گهی مزایده  آ
ونده 2361/94 ش  شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پر
زند محمد باقر به  زند علی و علیه آقای نبی اله استکی فر ج ح  / 4 له خانم مرضیه استکی فر
ینه های اجرایی به مبلغ 2/681/895/000  آدرس زندان مرکزی اصفهان بابت محکوم به و هز
له شمالی  ینبیه خیابان ال یال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح ملک به آدرس اصفهان خ ز ر
خیابان عمان سامانی چهار راه قدس کوچه رضوی اولین بن بست سمت راست )بن بست 
که   453 پالک  مجاور  اما  آبی  پالک  فاقد  چپ  سمت  پالک  ین  آخر بست  بن  انتهای  مولوی( 
عبارتست از یکبابخانه مسکونی قدیمی که طبق اظهار فاقد سند ثبتی )رسمی( می باشد به 
بع اعیانی  د 120 مترمر بع و حدو د 185 مترمر مساحت عرصه اندازه گیری شده و اظهاری حدو
زمین قدیمی یک طبقه که با دیوارهای آجر، سقف تیرآهن، کف سیمانی،  یر به انضمام اتاق ز
ده و دارای اشتراکات شهری می باشد  وثی بو سطوح داخلی گچ و خاک و طبق اظهار ملک مور
زش ششدانگ خانه فوق الذکر با قولنامه شامل عرصه و اعیان برابر  با عنایت به موارد فوق ار
 700/000/000 معادل  آن  دانگ  سه  زش  ار و  است  گردیه  یابی  ز ار یال  ر  1/400/000/000 مبلغ  با 
یابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین  ز یه کارشناسی ار یال می باشد و نظر ر
یه محکوم له می باشد  واقع نگردیده است و معادل 67/994 عدد سکه تمام بهار آزادی مهر
در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 95/3/17 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام 
شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهار راه وکال برگزار نماید 
به شماره حساب  پایه  قیمت  10 درصد  یز  وار با  توانند  مزایده می  در جلسه  طالبین شرکت 
2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده 

د.            2744/ م الف ین مبلغ برنده مزایده خواهد بو تر باال

دادنامه
رسیدگی  مرجع    95/1/29 یخ  تار به   47 دادنامه:  شماره    504/94 اصلی:  ونده  پر کالسه 
یان فر به نشانی،  کننده: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: آقای علیرضا ژ
اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، طبقه فوقانی بانک شهر، طبقه 4، واحد 4  خوانده: آقای 
به  سفته  طغری  یک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  به  وزی  فیر عبدالرسول 
ونده  شماره 456703 )سری / م( شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پر

کالسه 504/94 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
عبدالرسول  آقای  طرفیت  به  فر  یان  ژ علیرضا  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
یال موضوع یک طغری سفته به شماره 456703  وزی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ر فیر
خسارات  مطلق  انضمام  به   94/3/4 واخواست  یخ  تار  94/3/19 رسید  سر م(   / )سری 
لت بر  ونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان که دال با عنایت به محتویات پر قانونی، 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ وتق ماده 73 
در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص 
ز  ده، شورا دعوی خواهان را محر وحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننمو دعوی مطر
آیین دادرسی مدنی  قانون  به مواد 522-519-515-198  و مستندا  ثابت تشخیص داده  و 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم 
رسید 94/3/29  یخ سر ینه های دادرسی وخسارات تاخیر تادیه از تار یال بابت هز 285/000 ر
ین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می  تا زمان وصول بر اساس آخر
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین  وز از تار نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی  شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 ر

حقوقی می باشد.
قاضی شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان      حسن پورتادی 2748/م الف



ســیما  نمایشــی  امــور  مرکــز  رییــس  ســیفی آزاد  رحمــان 
و  »موســی«  و  فارســی«  »ســلمان  ســریال های  دربــاره 
برنامه هــای ویــژه مــاه مبــارک رمضــان بــه بیــان آخریــن 

پرداخــت. خبرهــا 
رحمــان ســیفی آزاد دربــاره آثــار در دســت تولیــد و نــگارش 
کــه  کــرد  گفــت و بیــان  مرکــز امــور نمایشــی ســیما ســخن 
و  پاییــز  در  »موســی«  و  فارســی«  »ســلمان  ســریال های 
امــور  رییــس مرکــز  بــه پیش تولیــد می رســند.  زمســتان 
گفت وگــو بــا ر مهــر دربــاره ســریال های  نمایشــی ســیما در 
گفــت:  تلویزیــون  شــبکه های  در  رمضــان  مبــارک  مــاه 
پربیننــده  زمــان  در  کــه  اســت  ایــن  مــا  برنامه ریــزی 
کــه از زمــان افطــار تــا ســاعت ۱۱  تلویزیــون در تابســتان 
ــا توجــه بــه  کــه ب کنیــم  شــب اســت، ســریال ها را پخــش 
ــد. کنن ــش  ــریال پخ ــد س ــبکه می توانن ــان، دو ش ــن زم ای
پخــش  بــرای  دو  و  یــک  شــبکه های  داد:  ادامــه  وی   
گــر  ا و  شــده اند  گرفتــه  نظــر  در  رمضانــی  ســریال 
زمان بنــدی بــه مــا اجــازه دهــد، شــاید شــبکه دیگــری 

شــود. اضافــه  ســریال  پخــش  بــرای  هــم 
کهن« در زمستان   پایان تصویربرداری »سرزمین 

رییــس مرکــز امــور نمایشــی ســیما دربــاره آثــار تاریخــی 
کــه قــرار اســت در ســال جدیــد بــه تولیــد برســد  ایــن مرکــز 

کنــون ســریال »معمــای شــاه« در حــال  کــرد: هم ا عنــوان 
پخــش اســت و احتمــاال تــا شــهریور مــاه تصویربــرداری آن 
کــه از ابتــدای  کهــن« نیــز  بــه پایــان می رســد. »ســرزمین 
امســال تصویربرداری فاز ســوم آن آغاز شد، احتمال دارد 
در زمســتان بــه پایــان برســد. همچنیــن ســریال »موســی« 
پیش تولیــد بــه  امســال  فارســی«  »ســلمان  ســریال   و 

 می رسند.
قــرار  کــه  »موســی«  ســریال  دربــاره  ســیفی آزاد   
تولیــد  بــه  شــورجه  جمــال  کارگردانــی  بــه  اســت 
در  کنــون  هم ا ســریال  ایــن  شــد:  یــادآور  برســد، 
نویســندگی  تیــم  یــک  دارد.  قــرار  نهایــی  بازنویســی 
منصــور  دکتــر  آقــای  کــه  اســت  آن  نــگارش  حــال  در 
عهــده بــر  را  آن  نویســندگان  سرپرســتی   براهیمــی، 

 دارد.
  پیش تولید »موسی« و »سلمان فارسی«

وی همچنیــن دربــاره ســریال »ســلمان فارســی« توضیــح 
داد: ایــن ســریال نیــز توســط داوود میرباقــری در حــال 
نــگارش اســت و ایــن دو ســریال در فصل هــای پاییــز و 
مرکــز  رییــس  شــد.  خواهنــد  پیش تولیــد  وارد  زمســتان 
امــور نمایشــی ســیما دربــاره شــبکه پخــش ایــن دو ســریال 
کــرد: جــدول پخــش ایــن دو ســریال الــِف  فاخــر، عنــوان 

ع برنامه ریــزی  ویــژه هنــوز مشــخص نیســت. مــا دو نــو
بــرای پخــش آثــار داریــم. یکســری از ســریال ها مبتنــی 
ســاخته  و  تولیــد  کتــور  کندا نیــاز  و  شــبکه ها  آنتــن  بــر 
می شــوند و بعضــی از ســریال های تاریخــی و اجتماعــی 
و  مناســب  تدویــن  از  بعــد  و  می شــوند  ســاخته  ابتــدا 
گرفتــه  آماده ســازی بــرای پخــش در یــک شــبکه در نظــر 

می شــوند.
میــان ســریال های »بــرادر«،  از  اثــر  انتخــاب دو    

»علی البــدل« و  فلــک«  و  »چــرخ 
ــام و  ــار در ای ــد انتخــاب آث ــاره پروســه جدی ســیفی آزاد درب
کــرد: پروســه فعلــی مــا بــرای انتخــاب  مناســبت ها بیــان 
کــه آثــار آمــاده پخــش می شــوند؛ ســپس  کارهــا ایــن اســت 

جمع بنــدی  یــک  بــا  بعــد  و  می بینیــم  را  آن هــا  مــا، 
انتخــاب  بــه  دســت  مختلــف  مؤلفه هــای  اســاس  بــر 

می زنیــم.
گاهــی شــاید پرداختــن بــه یــک طبقــه اجتماعــی در ســه   
ســریال جــذاب نباشــد و ممکــن اســت شــما در هــر ســه 
ســریال یــک رنــگ اجتماعــی را ببینیــد؛ بنابرایــن مــا بــا در 
گرفتــن مجموعــه ای از عناصــر، دســت بــه انتخــاب  نظــر 
ــا  ــان ب ــز امــور نمایشــی ســیما در پای می زنیــم. رییــس مرک
گفــت: بــرای مــاه  اشــاره بــه ســریال های مــاه رمضانــی 
از میــان ســریال های  را  اثــر  نیــز مــا دو  مبــارک رمضــان 
انتخــاب  »علی البــدل«  و  فلــک«  و  خ  »چــر  »بــرادر«، 

می کنیم.

رییس مرکز امور نمایشی سیما عنوان کرد:

آخرین خبرها از »سلمان فارسی« و »موسی«

حســنی  فــرزاد  اجــرای  بــا  کســیر«  »ا برنامــه   کارشــناس 
کســیر«  کــودک ســه ســاله ای را از مــرگ نجــات داد. برنامــه »ا
هــر هفتــه از شــبکه ســه ســیما بــه روی آنتــن مــی رود. عوامــل 
ایــن برنامــه پنجشــنبه - 9 اردیبهشــت مــاه - در اســتودیویی 
حوالــی پــارک ســرخه حصــار تهــران، در حــال ضبــط قســمت 

کــه  کــه شــیون مــادری  کســیر« بودنــد  هفتــم »ا
کــودک 3ســاله اش در بیــرون از اســتودیو یبرنامــه 
نگرانــی  موجــب  بــود،  شــده  غــرق  آبنمــا  در  و 
ــث  ــه باع ــه و در نتیج گران برنام ــا ــل و تماش عوام
توقــف طوالنــی ضبــط برنامــه شــد. دکتــر مســعود 
کشــور،  اعصــاب  و  مغــز  جراحــان  از  صابــری، 
پــی  کــه در  بــود  فــرزاد حســنی  برنامــه  مهمــان 

ایــن اتفــاق، بالفاصلــه بــه همــراه مجــری و عوامــل برنامــه 
کــه بــه  بــه محــل حادثــه رفتــه و بــا پســربچه ای مواجــه شــدند 
دلیــل پــرت شــدن در درون آبنمایــی آلــوده، نفــس نمی کشــد 

و بی جــان افتــاده اســت. 

احیــای  دکتــر صابــری جهــت  اقدامــات الزم  بــا  نهایــت  در 
کــودک از مــرگ حتمــی نجــات یافــت.  کــودک بی جــان، ایــن 
پــس از تمــاس بــا اورژانــس، ایــن کــودک 3ســاله کــه اهل شــهر 
کنــون حــال عمومی  تبریــز بــود، بــه بیمارســتان منتقــل شــد و ا
کسیر«، پنجشنبه ها  وی مســاعد اســت. برنامه شــبانگاهی »ا
ســاعت 23 و 20 دقیقــه از شــبکه ســه ســیما 
پخــش می شــود. ایــن برنامــه ترکیبــی بــه 
اصــالح  هــدف  بــا  اطالع رســانی  و  آمــوزش 
ســبک زندگــی در راســتای ارتقــای ســالمتی 
خودمراقبتــی و رقابــت شــرکت کنندگان بــا 
بــه  می پــردازد.  متبحــر  پزشــکان  حضــور 
پیشــنهاد مصطفــی شــریفی - تهیه کننــده 
کســیر« - بــا شــروع دوبــاره ضبــط این برنامــه، درباره  برنامــه »ا
ــرار اســت  ــا حضــور دو مجــری صحبــت شــد و ق ایــن اتفــاق ب
 ویدیــوی لحظــه نجــات یافتــن کــودک و حواشــی ایــن حادثــه 

پنجشنبه هفته جاری از شبکه سه سیما پخش شود.

کسیر« کودک در برنامه »ا نجات معجزه آسای یک 
زدن«  ضربــت  »مجلــس  نمایــش  رحمانیــان  محمــد 
در  خردادمــاه  او،   شــروط  قبــول  بــا  را  بیضایــی  بهــرام 
تئاتــر شــهر بــه صحنــه می بــرد. ایــن نمایشــنامه نویس و 
کــرد: قــرار اســت از 18 خردادمــاه نمایــش  کارگــردان بیــان 
»مجلــس ضربــت زدن« را در تــاالر اصلــی مجموعــه ی 
کار را پــس از  کــه مقدمــات ایــن  کنــم  تئاتــر شــهر اجــرا 

ایــن  قبــول  و  بیضایــی  آقــای  بــا  تمــاس 
نمایشــنامه  از  بخشــی  هیــچ  کــه  شــرط 
کــردم. رحمانیــان  فراهــم  نشــود،  حــذف 
کارگردانــی نمایــش »مجلــس  کــه طراحــی و 
اضافــه  دارد،  عهــده  بــر  را  زدن«  ضربــت 
از ایــن در همیــن  اثــر را پیــش  کــرد: ایــن 
گــروه،  یــک  همــراه  بــه  شــهر  تئاتــر  تــاالر 

کــردم و امســال در تمــام شــب های  نمایشــنامه خوانی 
را  آن  شــب،   دو  یکــی  احتمــاال  جــز  بــه  رمضــان،  مــاه 
اجــرای  زمــان  البتــه  کــرد.  اجــرا خواهــم  روی صحنــه 
و  افطــار  از  پــس  اســت،  کــه 120 دقیقــه  هــم  نمایــش 
کارگــردان نمایش هــای  حــدود ســاعت 21 خواهــد بــود. 

کــه در  »فنــز« و »ترانه هــای محلــی« دربــاره بازیگرانــی 
گفــت:  نمایــش »مجلــس ضربــت زدن« حضــور دارنــد،  
در ایــن اثــر، امیــر جعفــری در نقــش ابن ملجــم، اشــکان 
کارگــردان و ســینا رازانــی و رضــا مالیــی  خطیبــی در نقــش 
می کننــد.  بــازی  دوم  و  یکــم  اعرابــی  نقش هــای  در 
البتــه در ایــن نمایــش یــک نقــش نویســنده هــم وجــود 
کــه در متــن اصلــی یــک مــرد بایــد آن  دارد 
کــه امــکان همــکاری  کنــد و از آنجــا  را ایفــا 
کــه در نظــرم بــود، فراهم  بــا یکــی دو نفــری 
کــه  گرفتــم  نشــد، بــا آقــای بیضایــی تمــاس 
در ایــن نقــش یــک بازیگــر زن و بــه طــور 
کــه  کنــد  مشــخص مهتــاب نصیرپــور بــازی 

کردنــد.  ایشــان هــم موافقــت 
ــرای  ــرای اج ــی ب ــای بیضای ــن، آق ــر ای ــالوه ب ــت: ع گف او 
هیــچ  حــذف  بــدون  کار  کــه  داشــتند  کیــد  تا نمایــش 
بخشــی بــه صحنــه رود و مــا هــم آن را بــدون حــذف 
و تغییــر اجــرا می کنیــم. رحمانیــان همچنیــن از ســانیا 
ســاالری، بــه عنــوان بازیگــر نقــش »قطــام« نــام بــرد.

»مجلس ضربت زدن« بیضایی، ماه رمضان اجرا می شود
حرف و نقل

گفتــه ســیف اهلل صمدیــان، حــال عمومــی عبــاس  - بــه 
کــه ایــن روزهــا در منــزل دوران نقاهــت پــس از  کیارســتمی 

ــت. ــاعد اس ــذارد، مس ــر می گ ــت س ــی را پش ــد جراح چن
بهنــام  کارگردانــی  بــه  »وارونگــی«  ســینمایی  فیلــم   -
کمپانــی  بهــزادی بــرای پخــش در ســینماهای فرانســه بــه 

دیافانــا فروختــه شــد.
را  آثــار و قطعــات خــود  نواحــی،  - هنرمنــدان موســیقی 
در بناهــای تاریخــی و باغ هــای باســتانی و دیدنــی شــهر 
کرمــان بــرای عالقه منــدان و دوســتداران موســیقی نواحــی 

می کننــد. اجــرا 
کارگردانــی جــواد افشــار  - مجموعــه تلویزیونــی »بــرادر« بــه 
کاروانســرای خانــات را بــه  ایــن هفتــه تصویربــرداری در 
را  خارجــی  ســکانس های  بعــد  هفتــه  تــا  می بــرد  پایــان 

ــد. کنن ــط  ضب
کــرد ایــن  - جشــنواره بین المللــی »انیمــه انســی« اعــالم 
ک پشــت قرمــز« شــروع  کارش را بــا انیمیشــن »ال دوره از 

می کنــد.
کارگردانــی  - فیلــم ســینمایی »یحیــی ســکوت نکــرد« بــه 
کاوه ابراهیم پــور، برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم در بخــش 

مســابقه جشــنواره »تریپولــی« لبنــان شــد.
کلهــر  کیهــان  کنســرت های بهــاری  - پیش فــروش بلیــت 

کمانچــه در تــاالر وحــدت آغــاز شــد. نوازنــده جهانــی 
- علــی نیک رفتــار، رییــس انجمــن عکاســان ســینمای 
ایــن انجمــن روی هیــچ عکاســی  کــرد دِر  کیــد  تا ایــران 
کــه عضــو صنف نیســتند،  بســته نیســت و حتــی بــا افــرادی 

می شــود. الزم  همکاری هــای 
کارشــناس و طــراح لبــاس تئاتــر  - پریندخــت عابدین نــژاد، 
دربــاره مشــکالت ایــن حرفه ســخن گفــت و ابراز امیــدواری 
کــه طراحــی لبــاس نیــز مثــل دیگــر بخش هــای یــک  کــرد 

گیــرد. کارشناســانه قــرار  اثــر نمایشــی مــورد نقــد 
- علــی همــت مومیونــد، از گوینــدگان واحــد دوبالژ ســیما با 
بیــان اینکــه در ســال جدیــد اتفــاق خاصــی در حــوزه دوبلــه 
نیفتــاده اســت، از وضعیــت فعلــی دوبلــه اظهــار نارضایتــی 

کــرد.
فیلــم  مــن  نظــر  از  می گویــد:  فرهنــگ  داریــوش   -
کــه حاتمی کیــا ســاخته اســت، آنقــدر قــوی بــود  »بادیــگارد« 
غ بهتریــن کارگردانــی  کــه جــزو کاندیداهــای دریافــت ســیمر
کار او  ــه  کــه ب قــرار بگیــرد؛ امــا همیــن حواشــی باعــث شــد 

شــود. کم توجهــی 
- مارتیــن اسکورســیزی، کارگــردان سرشــناس ســینما فیلم 
ج واشــنگتن«  )اولیــن رییس جمهــور آمریکا( زندگــی »جــور

را می ســازد.

سخن روز

شهردار اصفهان در دیدار با استاد احتشامی:

  آوازه بلند اصفهان 
مدیون وجود نخبگان است

مهــدی جمالی نــژاد  دکتــر  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
بــا  اصفهــان  شــهر  هنرمنــدان  از  تجلیــل  ادامــه  در 
شــاعر  احتشــامی،  خســرو  اســتاد  منــزل  در  حضــور 
افتخــاری  کــرد:  اظهــار  ادبیــات  پژوهشــگر  و  اصفهانــی 
اصفهــان  شــهرداری  در  همکارانــم  بــا  امــروز  کــه  بــود 
خدمــت اســتاد احتشــامی برســیم. وی بــا بیــان اینکــه 
ادیبانــی  و  نخبــگان  فرهیختــگان،  اصفهــان  در  مــا 
کرده انــد  ح  را در جهــان مطــر اصفهــان  نــام  کــه   داریــم 
جهــان  در  اصفهــان  نــام  کنــون  هم ا گــر  ا کــرد:  تصریــح 
ح اســت، بــه دلیــل وجــود چنیــن مفاخــر ارزشــمندی  مطــر
کنــون در ایــن شــهر وجود داشــته اند  کــه از گذشــته تا اســت 
تــا اصفهــان لقــب نصف جهــان بگیــرد. شــهردار اصفهــان 
گــر اصفهــان زمانــی اینچنیــن منحصربه فــرد  ادامــه داد: ا
ســاخته می شــود بــه دلیــل هنــر هنرمنــدان عصــر خــودش 
کنــون و در عصــر حاضــر نیــز وظیفــه داریــم  بــوده؛ هم ا
کنیــم تــا آینــدگان تشــویق و  کــه از ایــن عزیــزان تجلیــل 
کــه هنــر و هنرمنــدان  کننــد  ترغیــب شــوند و مشــاهده 
وی  هســتند.  عزیــز  و  ارزشــمند  اثرشــان  و  خودشــان 
کــه  گرفتــه شــده  ایــن  بــر  اینکــه تصمیــم  بــر  کیــد  تا بــا 
کنیــم  هــر هفتــه برنامــه تجلیــل از هنرمنــدان را برگــزار 

تفریحــی  و  عمرانــی  برنامه هــای  کنــار  در  کــرد:  اضافــه 
کــه  کــه در شــهر انجــام می شــود، نیــاز اســت از افــرادی 
ــان هســتند ــت اصفه ــنامه، تاریخچــه و هوی ــه شناس  ریش

قدردانی شود.

کتاب منصور اوجی منتشر شد
کتــاب منصــور اوجــی از مجموعــه »تاریــخ شــفاهی ادبیات 
گفتــه منصــور اوجــی، قــرار  معاصــر ایــران« منتشــر شــد. بــه 
کتــاب در شــیراز رونمایــی شــود و در نمایشــگاه  اســت ایــن 
کتــاب تهــران )15 تــا 25 اردیبهشــت در شــهر  بین المللــی 
کتــاب  آفتــاب( هــم بــه عالقه منــدان عرضــه خواهــد شــد. 
ادبیــات  شــفاهی  تاریــخ  »مجموعــه  از  اوجــی  منصــور 
ــه  ک ــی(  کبریان ــا دبیــری محمدهاشــم ا ــران« )ب معاصــر ای
انجــام  نقــی  مجاهــد  عبدالرحمــان  را  آن  گفت وگــوی 
کنــون  داده در 240 صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت. تا
کتاب هــای صــادق هدایــت، هوشــنگ  از ایــن مجموعــه 
باباچاهــی  علــی  آزاد،  م.  بهرنگــی،  صمــد  گلشــیری، 
عبدالعلــی دســتغیب، نصــرت رحمانــی، جــواد مجابــی و 

ــی اســپانلو انتشــار یافتــه اســت. محمدعل

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر شنبه  11  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 142»مجلس ضربت زدن« بیضایی ... ســـــال دوم       ݡسݒ

دادنامه
شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/01/16 یخ  تار به   35 دادنامه  شماره  ونده1632-94  پر کالسه 
زند رستم به نشانی:  ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: خانم فرنوش ده موبد فر
صادقی  دامون  وکیل:   12 پالک  افشین،  بست  بن  مهرگان،  کوچه  شرقی،  نظر  خ  اصفهان، 
 ،33 بست  بن  ارتش،  خ  ابتدای  نظامی،  حکیم  راه  سه  اصفهان،  نشانی  به  قنبرعلی  زند  فر
زند اصغر نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه  پ 71 واحد 4 خوانده: احمد صالحی فر
یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به  ونده و اخذ نظر با عنایت به محتویات پر

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
به  صادقی  دامون  وکالت  با  موبد  ده  فرنوش  خانم  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای 
یال وجه یک فقره چک به  طرفیت آقای احمد صالحی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ر
انضمام  به  رگمهر  بز خ  شعبه  صادرات  بانک  ی  عهده  به   94/10/12 ـ   410271 های  شماره 
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان  مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پر
و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر  د ابراز و ارایه ننمو به دعوی خواهان از خو
می رسد که مستندًا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198 ، 515، 519، 522 قانون آ . د . 
م و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
ینه نشر آگهی  ینه دادرسی و هز یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 170/000 ر 50/000/000 ر
از  با احتساب مرحله اجرا و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تأخیر تأدیه 
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و  رسید چک های موصوف 94/10/12 تا تار یخ سر تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع  اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 ر
وز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. و ظرف 20 ر

یم نباتی    2752/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان   مر
ابالغ رای

ونده 154/95 کالسه پر
  136 ـ   95/1/31   135 ـ   95/1/31 دادنامه  شماره  تقابل    1080/94-  940871  -9990/94

95/1/31 ـ 137 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان  
خوانده ردیف اول تقابل مجید خانی اصفهان، رهنان، خ شهدا، کوچه شهید مهدی خاکی 
ل اول پالک 21  خوانده ردیف دوم تقابل بهادر رستگار  اصفهان، خانه اصفهان، بلوار  منز
یز، مجتمع بهار، واحد 1   خواهان اصلی خانم  سپاه، کوچه سپاه، کوچه ارکیده، کوچه گلر
طراوت حسینی، اصفهان، چهارباغ باال، مجتمع تجاری اداری کوثر، طبقه سوم، واحد 502  
ون ج مسجد امام حسین،  خواندگان اصلی زهرا رضایی اصفهان، رهنان، خ بانک کوچه نار
اصفهان،  مارانی  یداله  تقابل  خواهان:  رنگ  کرم  درب  دوم  ل  منز  107 پالک  رضایی،  ل  منز
سمت  کوچه  اولین  چپ  سمت  دوم  کوچه  ارغوانیه،  هوایی،  و  نیر راه  چهار اصفهان،  خانه 
راست بن بست امین آخر بن¬بست امین درب سفید رنگ طبقه دوم وکیل محسن هداوند 
نشانی مجهول المکان  خواسته: الزام به انتقال سند شش دانگ یک دستگاه پراید به شماره 
ینه های دادرسی  گردشکار:  یال به انضمام هز انتظامی 265/13 هـ 11 مقوم به 50/000/000 ر
اخذ  و  قانونی  یفات  و طی تشر فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  ونده  پر ارجاع  از  پس 
یر مبادرت به صدور  یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز نظر

رای می نماید:
زند عباس با وکالت خانم طراوت  رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای مجید خاکی فر
حسینی فوالدی به طرفیت 1ـ خانم زهرا رضایی 2ـ آقای یداله مارانی 3ـ آقای محسن هداوند به 
خواسته الزام به انتقال رسمی یک دستگاه پراید به شماره انتظامی 265هـ 11ـ ایران 13 مقوم 
آقای یدا...  یال و احتساب کلیه خسارات دادرسی و دادخواست تقابل  به پنجاه میلیون ر
الزام خوانده  آقایان مجید خاکی و بهادر رستگار به خواسته  زند احمد به طرفیت  مارانی فر
مطلق  انضمام  به  یال  ر میلیون  پنج  به  مقوم  فوق  شماره  به  و  در خو تحویل  به  اول  ردیف 
خسارات وارده قانونی و دادخواست آقای یدا... مارانی به طرفیت آقایان 1ـ مجید خاکی 2ـ 
شماره  به  پراید  و  در خو دستگاه  یک  استرداد  خواسته  به  رستگار  بهادر  3ـ  هداوند  محسن 
یال بدوًا در خصوص دعوی مجید خاکی به شرح  انتظامی فوق مقوم به مبلغ بیست میلیون ر
فوق با توجه به دادخواست تقدیمی، پاسخ استعالم واصله از پلیس راهور مبنی بر مالکیت 

وی مورد دعوی، تصویر مبایعه نامه عادی مورخ 89/8/6  در خانم زهرا رضایی نسبت به خو
مبنی بر وقوع عقد بیع این خانم زهرا رضایی و آقای یدا... مارانی و تصویر وکالتنامه شماره 
از  93/12/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره 180 اصفهان مبنی بر اعطای وکالت   -24417
سوی مالک رسمی خانم رضایی به آقای یداله مارانی و تصویر صورتجلسه مورخ 94/3/9 
آقای  اینکه  بر  مبنی  42د   940270 کالسه  ونده  پر در  اصفهان  دادسرای  دادیاری   42 شعبه 
وش به آقای هداوند تحویل داده است )ص 34  وی مورد دعوی را برای فر در یداله مارانی خو
ونده( و دفاعیات بالوجه آقای یداله مارانی در این خصوص و با توجه به تصویر مبایعه  پر
نامه عادی مورخ 94/10/22 تنظیمی بین آقای محسن هداوند و خواهان آقای مجید خاکی و 
عدم حضور سایر خواندگان و عدم دفاع در برابر مستندات خواهان و حضور خوانده دیگر 
زند حمید و ادعای عدم توجه دعوی برای دعوی خواهان را نسبت  به نام بهادر رستگار فر
به خانم زهرا رضایی وارد دانسته مستندًا به مواد 219 ، 220، 223 قانون مدنی و 198 و 519 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت نامبرده حضور در دفترخانه و انتقال رسمی 
ـ ایران 13 و پرداخت مبلغ پانصد و بیست  سند پالک اتومبیل به شماره انتظامی 265 هـ 11 
ینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان مجید خاکی صادر  یال بابت هز هزار ر
و اعالم می نماید. در خصوص دعوی مجید خاکی به طرفیت سایر خواندگان ........ عدم 
مالکیت رسمی خواندگان مستندا به بند 4 ماده 84 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
بر  خواندگان  طرفیت  به  مارانی  یداله  آقای  دعوی  خصوص  در  و  نماید  می  اعالم  و  صادر 
اساس فوق و با توجه به موارد فوق مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1357 
نماید  رای صادره در خصوص  و اعالم می  بر بی حقی خواهان صادر  قانون مدنی حکم 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  ده و ظرف مدت بیست ر خوانده خانم زهرا رضایی غیابی بو
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  در همین شعبه و سپس ظرف بیست ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی  اصفهان می باشد و در خصوص سایر موارد ظرف مدت بیست ر

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
یم هاشمی 2754 / م الف قاضی شورای حل اختالف اصفهان    مر

ابالغ رای
یخ رسیدگی: 94/7/20  یخ 94/7/30 تار ونده 374/94  شماره دادنامه 1232 به تار کالسه پر
نشانی  اسمعیلی  الیاس  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12 شعبه  رسیدگی  مرجع 
انتهای خ نوبهار گلستان شرقی، بن بست اسماعیلی ، پالک 18  خوانده: محمد  اصفهان: 
از اموال  المکان  خواسته: مطالبه اجرت نگهداری و کرایه  یاحی دهکردی  نشانی مجهول  ر
توقیفی به شرح صورت مجلس مورخ 92/12/10 در یک باب اطاق لغایت زمان اجرای حکم با 
یال    ینه کارشناسی مقوم به 20/000/000 ر ینه دادرسی و هز جلب نظر کارشناسی به انضمام هز
یفات قانونی  ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشر گردشکار: پس از ارجاع پر
یر مبادرت به  یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز و اخذ نظر

صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای الیاس اسمعیلی بطرفیت خوانده آقای 
اظهارات  و  پیوستی  مدارک  و  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  فوق  بخواسته  یاحی  ر محمد 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 94/5/17 بشرح دادخواست تقدیمی مبنی بر مطالبه اجرت 
ونده اجرایی  نگهداری و کرایه از اموال توقیفی بر اساس صورتجلسه مورخ 92/12/10 در پر
93 موضوع دستور تخلیه در شعبه 7 که در این خصوص موضوع با  5529/92 و 23/20 
یه به شماره ثبت 866/94 مورخ 94/7/1 که اجاره  امر به کارشناسی و وصول نظر ارجاع 
یال برآورد و نسبت به اجرت نگهداری  محل مورد دعوی را به مدت 18 ماه برابر 8/400/000 ر
یال  وز مبلغ 3/750/000 ر یخ 92/12/10 لغایت 94/6/31 بمدت 18 ماه و 20 ر از تار وسائل 
توسط کارشناس اموال منقول به شماره ثبت 830/94 مورخ 94/6/23 برآورد گردیده است 
یه فوق به طرفین ابالغ و از اعتراض مصون مانده و حسب اینکه خوانده علیرغم ابالغ  که نظر
و  و دفاعیات مستند  و هیچگونه الیحه  آگهی در جلسه رسیدگی حضور ندارد  به نحو نشر 
ده فلذا  د ابراز و ارائه ننمو محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
قاضی شورا با توجه به مراتب فوق و اظهار نظر اعضا دعوی خواهان را وارد دانسته و استناد 
به مواد 198 و 519 و 257 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده در پرداخت 
یال جمعًا  یال بابت اجرت نگهداری وسایل و بابت اجاره محل 8/400/000 ر مبلغ 3/750/000 ر
یال بابت  یه کارشناسان( و پرداخت مبلغ 180/000 ر یال )بابت 18 ماه طبق نظر 13/150/000 ر
ینه کارشناسی در حق خواهان صادر  یال بابت هز ینه دادرسی و پرداخت مبلغ 3/000/000 ر هز

و اعالم می گردد و در خصوص مازاد بر خواسته خواهان با توجه به اینکه خواهان هیچگونه 
ده است لذا استناد به ماده 2 قانون آیین  د مطرح ننمو دلیل و مدرک دال بر اثبات دعوی خو
دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 
وز پس از آن قابل اعتراض در  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 ر 20 ر

محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 12 حوزه قضائی اصفهان  حجت اله طاهری  2755/ م 

الف
ابالغ رای

یخ 95/1/31  ونده 529/94  627/94 معترض ثالث  شماره دادنامه 139-123 به تار کالسه پر
و 95/1/3  مرجع رسیدگی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان اصلی و خوانده 
دی و  دی اصفهان خ امام خمینی خ شهیدان کاظمی لوازم خانگی موجو معترض رضا موجو
خواهان معترض ثالث اکبر صابری  خوانده اصلی مصطفی باقری مجهول المکان  خواسته: 
ینه های دادرسی گردشکار:  انضمام هز به  یال  ر  30/000/000 پرداخت  به  محکومیت خوانده 
اخذ  و  قانونی  یفات  و طی تشر فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  ونده  پر ارجاع  از  پس 
یر مبادرت به صدور  یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز نظر

رای می نماید:
آقای  طرفیت  به  رحیم  زند  فر دی  موجو رضا  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای 
و  قانونی  خسارات  احتساب  با  یال  ر میلیون  سی  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  باقری  مصطفی 
د  خو دن  بو طلبکار  بر  مبنی  د  خو ادعای  اثبات  جهت  خواهان  اینکه  به  نظر  دادرسی  ینه  هز
شهادت  استماع  قرار  صدور  بر  مبنی  شورا  اقدام  و  است  ده  ننمو ارائه  دلیلی  خوانده  از 
ده  ننمو استناد  د  شهو شهادت  به  د  خو دادخواست  در  خواهان  اینکه  به  توجه  با  د  شهو
مستندا  ندانسته  ثابت  نظر  به  را  خواهان  دعوی  لذا  باشد  می  قانونی  وجاهت  فاقد  است 
در  و  نماید  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حقی  بی  بر  حکم  دادرسی  آیین  قانون  ماده 197  به 
انتظامی  شماره  به  و  در خو توقیف  به  نسبت  صابری  اکبر  آقای  ثالث  اعتراض  خصوص 
286 و 39 ـ 13 با توجه به تصویر قولنامه عادی مورخ 89/1/30 که مصون از ایراد و تعرض 
باشد  ثالث می  نام معترض  به  مزبور که  اتومبیل  نامه  بیمه  و تصویر  قرار گرفته  خواندگان 
قانون اجرای احکام مدنی حکم  به ماده 147  وارد دانسته مستندًا  را  ثالث  ادعای معترض 
رضا  به  نسبت  صادره  رای  نماید  می  اعالم  و  صادر  موصوف  وی  در خو از  توقیف  رفع  به 
عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مدت  ظرف  دی  موجو
رفع  حکم  خصوص  در  باقری  مصطفی  خوانده  به  نسبت  و  باشد  می  اصفهان  حقوقی 
و  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مدت  ظرف  و  ده  بو غیابی  توقیف 
اصفهان حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  وز  ر بیست  مدت  ظرف   سپس 

 می باشد.
یم هاشمی    2756/ م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 12 حوزه قضائی اصفهان   مر

ابالغ رای 
یخ 95/1/28  مرجع رسیدگی:  ونده اصلی: 94-997 شماره دادنامه 95-59 به تار کالسه پر
به  حسن  زند  فر توشقانیان  امیرحسین  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   41 شعبه 
د قربانی  نشانی ـ پل سرهنگ ـ کوچه شهید حمیدرضا صادقیان ـ پالک 314 خوانده: محمو
یخ 95/1/18  تار به  المکان  خواسته: مطالبه وجه چک  آقا  به نشانی مجهول  زند حاجی  فر
ونده کالسه  یر تشکیل، پر شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ز
ونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح  94-997 مفتوح است. با مالحظه اوراق پر

آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
د قربانی به خواسته  رای شورا: درخصوص دعوی امیرحسین توشقانیان به طرفیت محمو
یخ  تار به   817/833133 شماره  به  چک  فقره  یک  موضوع  یال  ر  24/000/000 مبلغ  مطالبه 
ینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به  94/5/30 عهده بانک مسکن به انضمام هز
لت بر استقرار دین و اشتغال  ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که دال محتویات پر
ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ وتق ماده 73 ق . آ. د . م در جلسه رسیدگی 
وحه مبنی بر  حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی درخصوص دعوی مطر
و  ثابت تشخیص داده و  ز برائت ذمه خویش بعمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محر
مستندا به مواد 198 ، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
ینه های  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و مبلغ 440/000 ر به پرداخت مبلغ 24/000/000 ر

رسید 94/5/30 تا زمان اجرای حکم  یخ سر دادری و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تار
ین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره  بر اساس آخر
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و پس از اتمام مدت مذکور  وز از تار غیابی و ظرف 20 ر
می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  دیگر  وز  ر  20 ظرف 

باشد.
قاضی شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان      حسن پورتادی 2766/م الف

دادنامه
یخ 94/12/17 مرجع رسیدگی: شعبه  ونده: 94-757  شماره دادنامه 976 به تار کالسه پر
26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان خانم شمسی زندی نشانی اصفهان، خ مرداویج، 
فارابی شمالی، کوچه 21، پ 34، طبقه اول خوانده آقای کمال عباسی نشانی مجهول المکان 
اعضاء  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  مطالبه   خواسته 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید:
کمال  آقای  طرفیت  به  زندی  شمسی  خانم  دادخواست  خصوص  شورا:در  قاضی  رای 
های  شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  یال  ر  14/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  عباسی 
تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ملی  بانک  عهده   93/12/25 یخ  تار به   156516
اینکه خوانده/  و  و مالحظه اصول مستندات دعوی  تقدیمی  به دادخواست  توجه  با  تادیه 
و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار  و  وقت  ابالغ  با  خواندگان 
حکایت  نیز  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات 
از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
 ،315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،519  ،198 مواد  استناد  به  دعوی  دانستن 
پرداخت  به  خواندگان  خوانده/  محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون   249  ،307  ،309  ،310
یال  ر هزار  سی  و  چهارصد  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  یال  ر میلیون  چهارده  مبلغ 
 93/12/25 یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به 
صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت 
این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  گردد.  می  اعالم  و 
اصفهان حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  وز  ر  20 مدت  سپس  و   شعبه 

 می باشد. 
قاضی شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان هادی حسن پورتادی   2761 / م الف

ابالغ رای
و  چهل  شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/1/28  53-95 دادنامه  شماره    998-94 ونده  پر کالسه 
به  حسن  زند  فر توشقانیان  امیرحسین  آقای  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای  یکم 
یوش محمدی،  د  خوانده: آقای دار و وی شهرک زاینده ر وبر وشن دشت، ر نشانی اصفهان، ر
ونده به این شعبه و ثبت  مجهول المکان   خواسته مطالبه وجه   گردشکار: پس از ارجاع پر
یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم  نظر اخذ  و  قانونی  یفات  و طی تشر به کالسه فوق  آن 

یر مبادرت به صدور رای می نماید: رسیدگی را اعالم و به شرح ز
آقای  طرفیت  به  توشقانیان  امیرحسین  آقای  دعوی  خصوص  شورا:در  قاضی  رای 
یال به انضمام  یوش محمدی بخواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 )چهل و پنج میلیون( ر دار
ونده،  پر اوراق  جامع  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  ینه  هز و  قانونی  خسارات  مطلق 
مالحظه  جلسه،  در  حاضر  د  شهو و  خواهان  اظهارات  استماع  تقدیمی،  دادخواست  مفاد 
به  خواهان  به  خوانده  مدیونیت  از  حکایت  که  ونده  پر در  مضبوط  استشهادیه  و  عادی 
افزایش  به  توجه  با  و  جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  به  توجه  با  و  دارد  خواسته  میزان 
و   198 مواد  به  مستندًا  دادرسی  اول  جلسه  در  یال  ر  46/000/000 مبلغ  به  خواسته  میزان 
میلیون  شش  و  چهل  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  م   . د   . آ  قانون   522
نشر  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  چهل  و  چهارصد  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر
اجرای  زمان  لغایت   )94/11/20( دادخواست  تقدیم  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  آگهی 
قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر از بیست  و پس  رای صادره غیابی   . دارد  اعالم می  و  حکم صادر 
تجدیدنظرخواهی قابل  ابالغ  از  پس  دیگر  وز  ر  20 ظرف  سپس  و  شعبه  همین  در   واخواهی 

 می باشد.
قاضی شورای حل اختالف چهل و یکم حوزه قضایی اصفهان  حسن پورتادی    2767/ 

م الف



درحاشیه ورزش

دیــوار  متاســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  عابدینــی  امیــر   -
گفــت:  کوتــاه اســت و دیــواِر باورهــا بلنــد  بی اعتمــادی 
داشــته  نتیجــه  انتخابــات  نمی خواهنــد  عــده  یــک 
آقــای  کــه  دلیــل  ایــن  بــه  دلیــل؟  چــه  بــه  باشــد. 
کفاشــیان  خــب  اســت؟  نشــده  کاندیــدا  کفاشــیان 
فوتبــال  دیگــر  اصلــی  عنصــر  ســه  نباشــد.  کاندیــدا 
ماســت. فوتبــال  بضاعــت  ایــن  و  شــده اند  کاندیــدا 
دربــاره  ســپاهان  عامــل  مدیــر  باقریــان،  اصغــر   -
ســپاهان  باشــگاه  کــره  مذا دربــاره  کــه  بحث هایــی 
بــا فرانــک رایــکارد و رودگولیــت ایجــاد شــده اســت 
موضوعــی  چنیــن  اســت  ایــن  واقعیــت  می گویــد: 
ــرای  ــی ب ــن مربیان ــاب چنی ــث انتخ ــت دارد. بح صح

اســت. ح شــده  مــا مطــر
کریســتیانو رونالــدو، صبــح، ظهــر و شــب در زمیــن   -
کمــپ  بدنســازی  ســالن  در  همچنیــن  و  چمــن 
کــردن اســت تــا خــود را بــه  والدببــاس مشــغول تمریــن 
بــازی حســاس روز چهارشــنبه برابــر ســیتی برســاند.
- برانکــو، ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس می گویــد 
کــه در دو بــازی باقی مانــده از فصــل پانزدهــم فقــط 
ــا  ــج رقب ــه نتای کاری ب ــده شــدن فکــر می کنــد و  ــه برن ب

نــدارد.
کشــورها و دو و میدانــی در بیــن  - روســیه در میــان 
در  را  دوپینــگ  آمــار  بیشــترین  ورزشــی،  رشــته های 

داشــته اند.  2014 ســال 
- در فهرســت 10 بازیکــن برتــر فوتبــال قــاره آســیا از 
دیــد مجلــه معتبــر فورفورتــو، نــام هیــچ بازیکــن ایرانــی 

دیــده نمی شــود.
عــراق  اختــاف  در  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون   -  
تــا  داد  رای  ســعودی ها  ســود  بــه  نیــز  عربســتان  و 
ــتان  ــا عربس ــران ب ــد در ای ــران نتوان ــی ای ــایه غرب همس
و  تاخت وتــاز  دامنــه  کــه  موضوعــی  کنــد؛  دیــدار 
تصمیم ســازی آل ســعود در AFC را بــه روشــنی نشــان 

. هــد می د
شکســت  و  ســویا  و  شــاختار  دیــدار  تســاوی  بــا   -
رفــت  دور  ویارئــال،  برابــر   90 دقیقــه  در  لیورپــول 

رســید. پایــان  بــه  اروپــا  لیــگ  نیمه نهایــی 
ملــی  تیــم  اردوهــای  شــرایط  از  جالــی  احمدرضــا   -
کمــپ مجموعــه آزادی تهــران ابــراز نارضایتــی  شــنا در 

کــرد.
در  نمی توانــد  مصدومیــت  دلیــل  بــه  روبــن  آریــن   -
ایــن فصــل بــرای بایــرن مونیــخ بــه میــدان بــرود تــا 

فصــل بــرای او زود بــه پایــان برســد.
- ســهامداران میــان از وضعیــت ایــن تیــم و مدیریــت 
خواســتار  و  نیســتند  راضــی  برلوســنکونی  ســیلویو 

فــروش میــان بــه ســهامداران چینــی شــدند.

همگام با ورزش

 ذوب آهن با پیروزی 
از خراسان بازگشت

ذوب آهن 1 - پدیده خراسان 0
سرویس ورزش
   رامین قلندری 

گر  تماشــا ــــ   االئمــه  ثامــن  ورزشــگاه 
نفــر  200 حــدود 

گل: مهــدی رجــب زاده )در دقیقــه 72( از نقطــه پنالتــی 
بــرای ذوب آهــن اصفهــان

ــم و  ــا قّی کادر داوری: محمــد ملکــی، محمــد راهــی، رض
حاج عباســی هــادی 

دانیــال  مظاهــری،  محمدرشــید  آهــن:  ذوب 
هــادی محمــدی،  نژادمهــدی،  اســماعیلی فر، محمــد 
ولیــد اســماعیل، احمــد امیرکامــدار مهــدی مهدی پــور، 
محمدرضــا حســینی )از دقیقــه 84ـ  حجــت حــق وردی(، 
احســان پهلــوان، مهــدی رجــب زاده )از دقیقــه 87 ـ رضــا 

حســن زاده مســعود  شــکاری(، 
 سرمربی: یحیی گل محمدی

گرامــی  فریبــرز  حیــدری،  علیرضــا  خراســان:  پدیــده 
محمدحســین  عباســی(،  معیــن  ـ   46 دقیقــه  )از 
کری محســن  مرادمنــد، حســین بادامکــی، یونــس شــا
علــی  مردانــی  محمــد  نقــی زاده،  میثــم   یوســفی، 
محســن بیــات، محمدعلــی فرامــرزی، بهمن ســاالری )از 

دقیقــه 57 مهــدی خیری(
 سرمربی: رضا مهاجری

خراســان  پدیــده  وکســل کننده  وخیــز  افــت  کــم  بــازی 
گلــی  رضــوی و ذوب آهــن اصفهــان در نیمــه نخســت 
کــه در هفته هــای  نداشــت؛ ضمــن اینکــه ذوبی هایــی 
ــد و  ــه دســت آورده بودن ــی را ب ــج خوب آغازیــن لیــگ نتای
تــا رده ســوم جــدول هــم پیــش رفتــه بودنــد، وقتــی در 
هفتــه هــای پایانــی نتوانســتند بــه نتایــج دلخــواه دســت 
پیــدا بکننــد  و از رده ســوم جــدول بــه رده ششــم ســقوط 
کســب ســهمیه آســیا شــدند و بــرای  کردنــد نــا امیــد از 
حفــظ موقعیــت و اعتبــار تیمــی، بــا چهــره ای متفــاوت 
خوبــی  وضعیــت  کــه  شــتافتند  پدیــده ای  مصــاف  بــه 
ــا اســتقبال خوبــی هــم از ســوی  در ایــن فصــل نــدارد و ب
نبــوده  روبــه رو  مشــهدی  فوتبال دوســتان  و  هــواداران 
ــه  ک ــا شــناختی  گل محمــدی ب گردان یحیــی  اســت. شــا
از تیــم ســختکوش پدیــده داشــتند، بــا ســعی در حفــظ 
ــان،  تــوپ و جلوگیــری از پیشــروی مهاجمــان تیــم میزب
ســرانجام  کــه  بودنــد  دوختــه  چشــم  ضدحمله هــا  بــه 
روی  پدیــده  مدافعــان  کــه  خطایــی  بــا  دقیقــه 72  در 
ــدند،  ــب ش ــه مرتک ــه جریم ــب زاده در محوط ــدی رج مه
ــا  ــان ب کاپیت ــا  ــان داد ت ــی را نش ــه پنالت ــابقه نقط داور مس
تجربــه و کهنــه کار ذوب آهــن کــه در زدن ضربــات پنالتــی 
تبحرخاصــی دارد، تنهــا گل ایــن بازی و گل برتری ذوب 
آهــن را درون دروازه پدیــده بــکارد و ایــن تیــم شــادمان از 

ــردد. ــه اصفهــان بازگ ــازی ب ــاز ایــن ب کســب ســه امتی

یادداشت

گاه خــواب آور او در  گزارش هــای آرام و   
سرویس ورزش
   دامون رشیدزاده

انــدازه  بــه  شــب  پایانــی  ســاعت های 
امــا  بــود،  عــذاب آور  فوتبــال  طرفــدارن  بــرای  کافــی 
حرف هــای جدیــد او دربــاره اعــام حضــورش بــه عنــوان 
از  بســیاری  کابــوس  بــه  تبدیــل  برتــر  لیــگ  در  مربــی 
گزارشــگر  اهالــی فوتبــال شــده اســت. علیرضــا علیفــر، 
ــه  ــیار ب ــگری اش بس گزارش ــبک  ــه س ک ــال  ــابقه فوتب پرس
و  کوتــی  و  بهــروان  یعنــی  گزارشــگران،  قبــل  نســل 
شــفیعی شــباهت دارد، در شــبی آرام بــا حضــور در برنامــه 
خندوانــه و زدن حرف هــای جنجالــی، جامعــه فوتبــال را 
ــا  ــود ب ــه هــم ریخــت. او در ایــن برنامــه مدعــی شــده ب ب
پیشــنهاداتی از تیم هــای لیــگ برتــری روبــه رو اســت و 
فصــل آینــده وارد دنیــای مربیگــری می شــود. علیفــر بــه 
کتفــا نکــرد و دفــاع خطــی فوتبــال جهــان را زیــر  این هــا ا
گــر بــه دنیــای فوتبــال بیایــد  کــرد ا ســوال بــرد و ادعــا 
کــرد؛ او همچنیــن  دفــاع فوتبــال ایــران را درســت خواهــد 
گواردیــوال ســرمربی  کــه  کــرد  در ادعایــی عجیــب اظهــار 
مفــت  پــول  مونیــخ،  بایــرن  فعلــی  و  بارســلونا  موفــق 

می گیرد.
   اظهارات خداداد

تنــد خــداد  کنــش  وا بــا  بعــد  روز  یــک  اظهــارات علیفــر 
کشــورمان  فوتبــال  دور  ســال های  ســتاره  عزیــزی، 
مــن  گفــت:  علیفــر  پاســخ  در  خــداداد  شــد؛  روبــه رو 

یــک  نیمکــت  روی  آینــده  ســال  گفتــه  علیفــر  شــنیدم 
کســانی  ــری می نشــیند. ان شــاءاهلل همــه  تیــم لیــگ برت
کــه آرزوی مربیگــری دارنــد، بــه آرزویشــان برســند! مــا 
در ایــران 16 مربــی لیــگ برتــری داریــم و 2میلیــون نفــر 
گــر همــه آن هــا  نامــزد حضــور در ایــن جایــگاه! فقــط ا
فقــط  هرکــدام  بــه  بنشــینند،  نیمکــت  روی  بخواهنــد 
کــه  ــا تمــام احترامــی  یــک دقیقــه زمــان می رســد! مــن ب
بــرای علیفــر قایــل هســتم، امــا واقعــا تعجــب می کنــم 
علیفــر  مــی آورد.  زبــان  بــر  را  حرف هــا  ایــن  چطــور  کــه 
گواردیــوال پــول مفــت می گیــرد. جالــب اســت  می گویــد 
گفتــم  کــردم و  کــی روش  زمانــی مــن یــک انتقــاد از آقــای 
کــی روش انتظــارات خــداداد عزیــزی را در فوتبــال ایــران 
ــه  گزارشــگر ب ــان  ــرآورده نکــرده، ســپس تمــام ایــن آقای ب
کــه انتقــاد  کیســت  گفتنــد خــداداد  ســر مــن ریختنــد و 
کــی روش نیســتی و از ایــن مســایل.  کنــد و اصــا در حــد 
گواردیــوال  گوینــد  حــاال ایــن دوســتان خیلــی راحــت مــی 
کــه ایــن همــه  پــول مفــت می گیــرد. آقــای علیفــر! شــما 
گــرد  تــه  ســوزن  یــک  می زنــی،  دیگــران  بــه  جوالــدوز 
گواردیــوال  دربــاره  چطــور  شــما  بــزن.  خــودت  بــه  هــم 
اظهــار نظــر می کنــی و می گویــی مســی بــرای بارســلونا 
ســال  یــک  در  گواردیــوال  همیــن  اســت.  نکــرده  کاری 
گرفتــه و نمی دانــم منظــورت  6 جــام بــرای ایــن تیــم 

 چیست.

  پاسخ سرهنگ
معــروف  بــه ســرهنگ  گزارشــگران  بیــن  در  کــه  علیفــر 
کنــش  اســت در گفت وگویــی تنــد بــه اظهــارات خــداداد وا
تاریــخ  و  کم ســواد  عزیــزی  آقــای  گفــت:  و  داد  نشــان 
گریبــان یــک چهــره  گذشــته، هــر چنــد صباحــی  مصــرف 
ح و بــه روز فوتبــال را می گیــرد تــا اظهــار وجــودی  مطــر
کــرده باشــد. البتــه امــروزه در دنیــای آزاد رســانه ها اعــام 
همــراه  گــر  ا نــدارد،  اشــکالی  دیگــران  بــه  نســبت  نظــر 
را  ایــن  آقــای عزیــزی  باشــد.  از توهیــن  بــا ادب و دور 
ــط  ــز فق ــه و توهین آمی ــر بی ادبان ــه اعــام نظ ک ــد  نمی دان
ــه  ــت و ن ــراد اس ــگ اف ــی و فرهن ــت خانوادگ ــانگر تربی نش
نمی کنــد،  ایجــاد  نظردهنــده  بــرای  وجهــه ای  تنهــا 
بلکــه باعــث منفــور شــدن نــزد طرفــداران ادب و متانــت 

خواهــد شــد. 
و  بــی ادب  آدم هــای  تفــاوت  فوتبــال  جامعــه  و  مــردم 

آدم هــای  بــا  را  گذشــته  مصــرف  تاریــخ  و  بی فرهنــگ 
می داننــد.  خوبــی  بــه  فوتبــال  روز  بــه  و  متخصــص 

گریبــان  شــک نکنیــد چنــد صباحــی دیگــر آقــای عزیــزی 
خواهــد  را  ایــران  فوتبــال  در  دیگــری  ح  مطــر چهــره 
تمــام  مصــرف  تاریــخ  وقتــی  اینکــه  از  غافــل  گرفــت؛ 
شــد نگهــداری در یخچــال یــا حتــی فریــزر هــم ثمــری 

داشــت. نخواهــد 
 پدیده نوین فوتبال ایران

فوتبال دوســتان  از  بســیاری  خشــم  علیفــر  اضهــارات 
از  شــده  پــر  اجتماعــی  شــبکه های  و  برانگیخــت  را 
اظهارنظرهــا دربــاره ایــن پدیــده نویــن فوتبــال ایــران. 
کنیــم و ببینیــم  حــال بایــد تــا ابتــدای فصــل آینــده صبــر 
ــا  ــه جرگــه مربیــان خواهــد پیوســت و آی عاقبــت علیفــر ب
گزارش هــای مالــت آور آقــای ســرهنگ، شــاهد  برعکــس 

بازی هــای زیبــا از تیــم او خواهیــم بــود؟

کند که می خواهد دفاع دنیا را متحول  گزارشگری 

پدیده ای به نام علیفر

تیــم ملــی، حــق مــن اســت و قوی تــر  گفــت:  ملی پــوش هندبــال 
باشــگاه  از  جدایــی  دربــاره  اســتکی  اهلل کــرم  برمی گــردم.  قبــل  از 
و  نبودنــد  صــادق  مون پلیــه  مســئوالن  داشــت:  اظهــار  مون پلیــه 
او  بــود.  محــض  دروغ  کــه  زدنــد  ایــران  فدراســیون  بــه  نامــه ای 

کــه در چــه ســطحی  گفــت: بــرای مــن مهــم نبــود 
همــه  بلکــه  مــن،  تنهــا  نــه  چــون  می کنــم؛  بــازی 
ــازی  ــی ب ــی توانای ــوش ایران ــت های ملی پ هندبالیس
در ســطح بــاال را دارنــد. او بــا بیــان اینکــه باشــگاه 
در  ملــی  تیــم  ترکیــب  بــه  کــه  نداده اســت  اجــازه 
المپیــک ســوئد ملحــق شــود  انتخابــی   مســابقات 
در  نیایــم،  ملــی  تیــم  بــه  می خواســتم  گــر  ا افــزود: 

ــار باشــگاه و مربــی  رقابت هــای قطــر نیــز حاضــر نمی شــدم؛ امــا این ب
گــر در قــراردادم بنــدی وجــود  مون پلیــه ایــن اجــازه را بــه مــن نــداد. ا
کــه اولویــت بایــد بــا باشــگاه باشــد نــه بــا تیــم ملــی، مشــکلی  نداشــت 
کار باشــگاه نوعــی بی احترامــی بــه هندبــال  پیــش نمی آمــد. ایــن 
گفتــه   ملــی ایــران بــود و هیــچ گاه ایــن بی احترامــی را نمی بخشــم. بــه 

اهلل کرم اســتکی فدراســیون هندبــال ایران کارهای بزرگــی در رده های 
پایــه انجــام می دهــد و ایــن کار باعث شناســایی اســتعدادهای نــاب در 
کــه بــا تمریــن بیشــتر تبدیــل بــه ســتاره های بــزرگ  هندبــال می شــود 
دنیــا می شــوند؛ چــون توانایی هــای الزم را دارنــد. او معتقــد اســت 
مهــدوی توانایــی جــذب اسپانســر را دارد و بیــان کرد: 
توانایــی جــذب  او  اســت.  بانفــوذی  فــرد  مهــدوی 
اسپانســر خــوب بــرای لیــگ بعــدی را دارد. ایــن کار 
گرفتــن زندگــی  باعــث زنده شــدن هندبــال و رونــق 
ادامــه  در  وی  می شــود.  ایرانــی  هندبالیســت های 
کــرد: جــذب اسپانســر باعــث ســرمایه گذاری  تصریــح 
در هندبــال می شــود و اجــازه می دهــد ســتاره های 
کشــور بازگردنــد و ســطح لیــگ باالتــر رود؛ در نتیجــه تیــم  هندبــال بــه 
ملــی آماده تــری خواهیــم داشــت. اســتکی در خصــوص پیگیــری 
گفــت: بــا مهــدوی صحبــت می کنــم و  پــاداش قهرمانــی آســیا نیــز 
ــه  ــد ب ــی آســیا را دریافــت می کنــم. در حــال حاضــر بای ــاداش قهرمان پ

فکــر مجــوز جــام جهانــی و آینــده درخشــان هندبــال باشــیم.

اهلل کرم استکی:
 تیم ملی، حق من است

ــال سوســیداد  ــا رئ ــازی ب ــدان در نشســت خبــری ب زیــن الدیــن زی
ــر  ــازی برگشــت براب ــرای ب ــدو ب ــاره وضعیــت رونال حاضــر نشــد درب
سوســیداد اظهارنظــر دقیقــی بکنــد. رئــال مادریــد امــروز از ســاعت 
18.30 در آنوئتــا بــه مصــاف سوســیداد خواهــد رفــت؛ در حالــی 

ــه دلیــل  کریــم بنزمــا را ب ــدو و  کریســتیانو رونال کــه 
ــت  ــدان در نشس ــدارد. زی ــار ن ــت در اختی مصدومی
خبــری ایــن بــازی دربــاره وضعیــت دو مصــدوم 
گفــت: رونالــدو شــبانه روز در تــاش  مهــم تیمــش 
اســت تــا بتوانــد خــود را بــه بــازی برگشــت برابــر 
ایــن  و مهــم  اســت  او مصــدوم  برســاند.  ســیتی 
ــرای  ــد. ب کن ــدا  ــود پی ــر بهب ــه زودت ــه هرچ ک ــت  اس

کامــل مصدومیتشــان را  مــن اینکــه او و بنزمــا بتواننــد بــه طــور 
پشــت ســر بگذارنــد، اهمیــت بیشــتری دارد. دوســت نــدارم دربــاره 

کنــم. ریســک  هیچ کدامشــان 
گفــت: نمی توانــم جــواب  بــه بــازی بــا ســیتی خواهنــد رســید؟: 
دقیقــی بــه شــما بدهــم. همه چیــز به نظر پزشــکان بســتگی دارد. 

امیــدوارم روز چهارشــنبه بتوانــم از رونالدو و کریم اســتفاده کنم.« 
نگرانــی از افزایــش تعــداد مصدومــان: »بلــه، نگــران ایــن مســئله 
هســتم؛ چــون دوســت دارم بــرای هــر بــازی تمــام بازیکنانــم را در 
اختیــار داشــته باشــم. رونالــدو و بنزمــا بازیکنــان مهمی بــرای رئال 
نیســت.  هســتند و مصدومیتشــان خبــر خوبــی 
کــه آســیب دیدگی آن هــا بــه طــور  مهــم ایــن اســت 
ــه  ــر ب ــال حاض ــن در ح ــد. م کن ــدا  ــود پی ــل بهب کام
بــازی فــردا و نیــز بــه وضعیــت مصدومیــت رونالــدو 
و بنزمــا فکــر می کنــم.« ریســک حضــور بیــل برابــر 
گــر بیل مشــکلی نداشــته باشــد  سوســیداد: »خیــر، ا
بــه طــور حتــم بــه میــدان خواهــد رفــت. ســه بــازی 
حســاس تــا پایــان اللیــگا پیــش رو داریــم و هــر اتفاقــی ممکــن 
کنیــم و بــا  خ دهــد. نمی توانیــم از اللیــگا چشم پوشــی  اســت ر
بهتریــن ترکیــب بــه مصــاف سوســیداد خواهیــم رفــت. بــه غیــر از 
رونالــدو و بنزمــا، وضعیــت دیگــر بازیکنــان مطلــوب اســت و آمــاده 

ایــن بــازی هســتیم.«

کــه بــه نامــش ثبــت شــده اســت، در مویرگ هــای ایــن  گفتــن از اصفهــان در هفتــه ای  نکــو 
کوچــه و خیابان هــای شــهر زمزمــه  ای از اصفهــان  شــهر جریــان یافتــه و ایــن روزهــا در همــه 

گــوش می رســد. و زیبایی هایــش بــه 
میــاد  پاسداشــت  امســال  رســانه ای شــهرداری اصفهــان،  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
کلمــه اش خاقیتــی نهفتــه بــود  کــه در هــر  گونــه ای دیگــر روایــت شــد؛ روایتــی  شــهرمان بــه 
کــه ایــن خاقیــت را رقــم می زدنــد. کنــار مســئوالن بودنــد  و ایــن شــهروندان اصفهانــی در 

پیش بینــی 1300 برنامــه بــا 58 عنــوان بــرای هفتــه نکوداشــت اصفهــان برای هــر ذایقه ای 
جوابگــو بــود و پیــر و جــوان، دختــر و پســر و زن و مــرد می توانســتند بــا هــر ســلیقه ای از ســبد 
کــه بــه معنــای واقعــی  کننــد؛ برنامه هایــی  برنامه هــای شــهرداری در ایــن هفتــه اســتفاده 

کــرد. روح و جســم شــهر و شــهروندان را پاالیــش 
هفتــه نکوداشــت اصفهــان بــا تجدیــد میثــاق مدیــران شــهری بــا شــهدا بــا حضــور در 
کلیــد  ــران و آزادگان شــهر اصفهــان  ــازان، ایثارگ ــا جانب ــدار ب گلســتان شــهدا و همچنیــن دی
خــورد و بــا میزبانــی شــیخ بهایی و میردامــاد از مهمانــان در باغ مــوزه چهلســتون و تجلیــل 
حســام الدین  )فیلمســاز(،  پوراحمــد  کیومــرث  همچــون  اصفهانــی  بنــام  هنرمنــدان  از 
ســراج )اســتاد آواز(، امــراهلل احمدجــو )فیلمســاز(، مهــدی فروزنــده )خوشــنویس(، حســین 
گلریــز خاتمــی  مصــدق زاده )کاشــیکار(، ســید مهــدی علمــداری )قلمــزن( و محمدابراهیــم 

گرفــت. ــه خــود  ــم کار( چهــره ای رســمی ب )خات
   »اصفهانی ام«، مردمی ترین برنامه پاسداشت اصفهان

امــا در بیــن همــه برنامه هــای پیش بینــی شــده بــرای نکوداشــت اصفهــان، »اصفهانــی ام« 
کــه در ایــن هفتــه در پــل خواجــو از شــهروندان پذیرایــی می کــرد، می تــوان مردمی تریــن  را 
کــه ایــن برنامــه   و در واقــع ملموس تریــن برنامــه هفتــه نکوداشــت اصفهــان دانســت؛ چــرا 
گرفــت  کامــا اصفهانــی، بــا هنرنمایــی اصفهانی هــا مــورد اقبــال بســیاری از شــهروندان قــرار 
ــهدای  ــواده ش ــل از خان ــرد. تجلی ک ــم  ــف را فراه ــار مختل ــاط اقش ــادی و نش ــاز ش و زمینه س
مدافــع حــرم، حضــور متفــاوت مســئوالن شــهری و رونمایــی از اصالــت اصفهانــی بــودن 
بســیاری از هنرمنــدان و مســئوالن کشــور را در ایــن برنامــه نیــز می تــوان از بخش هــای قابل 

توجــه »اصفهانــی ام« دانســت.
اجــرای ارکســتر ســمفونیک نقــش جهــان بــا هنرنمایــی اســتاد آواز ایــران، حســام الدین 

کنــار هنرمنــدان جــوان و جویــای نــام اصفهانــی نیــز از دیگــر جذابیت هــای هفتــه  ســراج در 
کــه ارکســتر ســمفونیک تمام اصفهانــی در  نکواشــت اصفهــان بــود؛ بــرای نخســتین بار بــود 

ایــن شــهر و بــرای عمــوم اجــرا شــد.
ــا مضامیــن اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی در  ــی  ب اجــرای نمایش هــای خیابانــی و نقال
کــه  نقــاط مختلــف شــهر اصفهــان نیــز، از دیگــر برنامه هــای هفتــه نکواشــت اصفهــان بــود 

گرفــت. مــورد اقبــال عمــوم و به ویــژه ســالخوردگان شــهرمان قــرار 
کــه بــا حضــور اســاتید بــزرگ و  »اصفهــان؛ تصویــر، واژه، اندیشــه« نیــز عنــوان همایشــی بــود 
کتــاب »درآمــدی بــر شــناخت شــهر  تاریخدانــان اصفهانــی برگــزار شــد تــا بــا رونمایــی از ســه 
اســامی- ایرانی)اصفهــان(«، »اصفهــان، قــاب فیــروزه ای« و »نام واژه هــای اصفهــان« 

خ جهانیــان بکشــد. کهــن را بــه ر جایــگاه علمــی و تاریخــی ایــن شــهر 
   اصفهان، بزرگ ترین اسطوره - شهر جهانی

گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  دســتی  صنایــع  معــاون  مطلــق،  نامــور   بهمــن 
بــود  کــه مهمــان ویــژه همایــش »اصفهــان، تصویــر، واژه، اندیشــه«   و صنایــع دســتی 
گفــت: »بــا توجــه بــه قدمــت تاریخــی و پیچیدگــی فضــای  از اصفهــان این گونــه ســخن 
ــد  ــه  عنــوان شــهرهای نســبتا جدی ــه  تنهــا پاریــس و لنــدن ب تاریخی فرهنگــی اصفهــان، ن
 بلکــه حتــی آتــن و قاهــره نیــز از نظــر ویژگــی چندالیگــی و پیچیدگــی فرهنگی تاریخــی
توانایــی رقابــت بــا اصفهــان را ندارنــد؛ از ایــن  رو دالیلــی در ایــن زمینــه  داریــم کــه اصفهــان را 

می تــوان بزرگ تریــن اســطوره ـ شــهر جهــان نامیــد.«
عنــوان  بــا  مرکــزی  اصفهــان  شــهر  در  خاقیــت  تثبیــت  دنبــال  بــه  هفتــه  ایــن  در   امــا 
گالــری« در ارگ جهان نمــا و بــا همــت مرکــز خاقیــت و نــوآوری شــهر اصفهــان  »ایــده - 
کــه در ایــن مرکــز ایجــاد شــده بــا بــه نمایــش  افتتــاح شــد تــا بــا ســاختار فرهنگــی و هنــری 
گذاشــتن آثــار خاقانــه در حــوزه هنرهــای تجســمی همچــون نقاشــی و مجسمه ســازی 

حــس خاقانــه شــهروندان اصفهانــی را در مباحــث مختلــف برانگیــزد.
گرفتــه  ــز از دیگــر برنامه هــای در نظــر  کاوی خلــق اصفهــان« نی ــزاری نشســت های »وا برگ
کــه بــه اتفاقــات مهــم فرهنگــی، اجتماعــی و  شــده بــرای هفتــه نکوداشــت اصفهــان بــود 

سیاســی اصفهــان در دو دوره ســلجوقی و صفــوی پرداخــت.
  خالقیت اصفهانی ها در عصر صفویه

از ایــن رو رســول جعفریــان، اســتاد تمــام دانشــگاه تهــران و اســتاد تاریــخ ایرانی - اســامی در 
کاوی اصفهــان در عصــر صفــوی از خاقیــت اصفهــان در آن زمــان ســخن بــه میــان  آورد  وا
و ادامــه داد: تاریــخ اصفهــان پــس از انتقــال پایتخــت بــه ایــن شــهر، بــا بــروز خاقیت هــا بــه 

مظهــر خاقیــت در جهــان اســام بــدل شــد.
امــا فضاهــای موجــود و بــا اســتفاده شــهر اصفهــان نیــز در تدویــن برنامه ریــزی بــرای 
کــه بــه نــام اصفهــان ثبــت شــده بــود، از نظرهــا دور نمانــد و بــا برگــزاری همایــش   هفتــه ای 
هم اندیشــی ایده پــردازی اصفهــان در طبقــه زیریــن میــدان امــام علــی )ع( ایــن امــر را 

محقــق ســاخت.
کــه بــه عنــوان یکــی از اســاتید حاضــر در  محمــود درویــش زرگــر، اســتاد برجســته معمــاری 
کز مهم خــود کاربری درســتی تعریف  گــر نتوانیــم امــروز بــرای مرا ایــن همایــش بــود، گفــت: ا
کــه فازهایــی در شــهر متــروک و خشــک می شــوند و  کنیــم، قطعــا بــه جایــی می رســیم 

اصفهــان در حــال حاضــر بســیاری از ایــن فضاهــا را دارد و بایــد بــا ایده پــردازی بهره بــرداری 
الزم را از آن هــا داشــته باشــیم.

ــز از دیگــر  ــن ســینا نی ــدَرس اب ــر جــذب ایده هــای تاریخــی شــهر اصفهــان در َم ــاح دفت افتت
برنامه هــای شــهرداری اصفهــان در هفتــه نکوداشــت بــود کــه از ایــن پــس همــه شــهروندان 
ح و در  کــه دارنــد می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن مرکــز ایده هــای خــود را مطــر بــا دیدگاهــی 

کاربــردی بــودن نتایــج اجــرای آن را بــا نــام خودشــان شــاهد باشــند. صــورت 
گذشــته بــا عنــوان عکــس  کــه در  اعــام فراخــوان دومیــن جشــنواره عکــس اصفهــان 
شــیخ بهایی بــوده و امســال بــه نــام جشــنواره عکــس اصفهــان تغییــر نــام داده نیــز از 
کــه قــرار اســت داوری آثــار و اعــام اســامی  دیگــر اتفاقــات هفتــه نکوداشــت اصفهــان بــود 

برگزیــدگان ایــن جشــنواره نیــز در نیمــه دوم ســال جــاری اعــام شــود.
گفتمان شهری« کالبد شهر در نشست »هنر در     بازخوانی هنر در روح و 

کالبــد شــهر  و  بازخوانــی هنــر در روح  بــه  کــه  نیــز  گفتمــان شــهری«  نشســت »هنــر در 
کار داشــته  ــا جســم و روح شــهر اصفهــان ســر و  کــه در طــول تاریــخ ب پرداخــت، موضوعــی 
کارگاه نقاشــی خــط در مــوزه هنرهــای  اســت نیــز از دیگــر برنامه هــای ایــن هفتــه بــود. 
معاصــر، پــل خواجــو، میــدان جلفــا، خانــه هنرمنــدان و مقابــل هتــل عباســی نیــز از دیگــر 
برنامه هــای هفتــه نکوداشــت اصفهــان بــود کــه ضمــن نمایش آثــار هنرمندان، شــهروندان 

کارگاه هــای آموزشــی هنرمنــدان بنــام اصفهانــی نیــز بهــره ببرنــد. می توانســتند از 
گردشــگری در ســطح شــهر اصفهــان، بــه ویــژه بــرای مــردم اصفهــان در  برگــزاری تورهــای 
ــا  کــه ب محله هــای مختلــف هــم از دیگــر برنامه هــای تدویــن شــده بــرای ایــن روزهــا بــود 
ثبت نــام در فرهنگســراهای مختلــف شــهر اصفهــان، شــهروندان می توانســتند در قالــب تور 
گردشــگری نیــم روزه از محله هــای تاریخــی شــهر اصفهــان و بــا عناویــن »اصفهان گــردی« 

کننــد. گردشــگری خانوادگــی« اســتفاده  »مــن اصفهانــی ام«، »اصفهان شناســی« و »تــور 
کبوتر نماد دوستی اصفهانی ها با طبیعت    هفته فرهنگی برج 

نمــاد دوســتی مــردم اصفهــان بــا حیوانــات و طبیعــت را نیــز در اولیــن هفتــه فرهنگی هنــری 
کبوتــر  ج هــای  کبوتــر مرداویــج شــاهد بودیــم. ایــن ویژه برنامــه بــا محوریــت معرفــی بر ج  بــر
ــی  ــر خیابان ــا اجــرای تئات ــار تاریخــی و فرهنگــی شــهر اصفهــان و ب ــوان بخشــی از آث ــه عن ب
کارگاه صنایــع دســتی، مســابقه گروهــی نقاشــی، گالــری عکــس اصفهان و اجرای موســیقی 

مکتــب اصفهــان برگــزار شــد. 
برگــزاری دو مســابقه »اصفهانــی ام« و »جشــنواره مردمــی فیلــم محلــه مــن« نیــز بــرای 
گرفــت  عمــوم شــهروندان اصفهانــی مــورد اســتقبال بســیاری از شــهروندان اصفهانــی قــرار 
تــا حــس تعلــق خــود بــه اصفهــان را در قالــب ایــن مســابقات به نمایــش بگذارنــد. مجموعه 
کــوه صفــه نیــز در ایــن روزهــا میزبــان جشــنواره بادبادک هــا و جشــن روز  فرهنگی تفریحــی 
اصفهــان بــود؛ ضمــن اینکــه پــارک بــزرگ نــاژوان نیــز از چهارمیــن دوره مســابقات ملــی 

کــرد. هندبــال ســاحلی در ایــن روزهــا میزبانــی 
   همدلی با دیگر دستگاه ها برای برگزاری برنامه های هفته نکوداشت

گیــاه در نمایشــگاه بین المللــی اصفهــان و همچنیــن  گل و  بــزرگ  برگــزاری نمایشــگاه 
بــارز  نمونــه  نیــز  جــاری«  »وقــف چشــمه همیشــه  اختتامیــه جشــنواره  آییــن  برگــزاری 
کنــار شــهرداری اصفهــان در ایــن روزهــا بــود. همــکاری دیگــر دســتگاه های اجرایــی در 

تولیــد و رونمایــی از کتــب و محصــوالت فرهنگی هنــری نیــز از دیگــر برنامه هــای شــهرداری 
اصفهــان و ســازمان فرهنگــی  تفریحــی در ایــن روزهــا بــود. شــب شــعر اصفهــان بــا عنــوان 
»چارســوق« و همایــش شــعر اصفهــان نیــز بــرای تامیــن ذایقــه شــاعری اصفهانی هــا در 
کــه مــورد اســتقبال فرهنگ دوســتان  گرفتــه شــده بــود  هفتــه نکوداشــت ایــن شــهر در نظــر 

گرفــت.  اصفهانــی نیــز قــرار 
نمایشــگاه آثــار هنرهــای تجســمی و دســتی اصفهــان بــا میزبانــی مــوزه هنرهــای معاصــر، 
آییــن  نمایــش خیابانــی غصه هــای اصفهــان درفرهنگســراهای اســوه ســراج و معلــم، 
هفتگــی سپاســگزاری شــهر خــاق اصفهــان در حمــام دردشــت اصفهــان و ویژه برنامه هــای 
جشــن  ک،  پــا زمیــن  ک  پــا شــهر  ســالم،  شــهروند  جهــان،  نصــف  هنــر  اذان،  فرهنــگ 
عطــر اردیبهشــت، دســتان توانــا، در مســیر الله هــا )دوچرخه ســواری پدرهــا و پســرها(، 
جلوه هــای قهرمانــی در دیــار پهلوانــان، بــه رنــگ افتخــار و شــب فیــروزه ای نیــز از دیگــر 
گرفتــه شــده بــرای شــهروندان اصفهانــی در مناطــق و محله هــای  برنامه هــای در نظــر 

مختلــف شــهر در هفتــه نکوداشــت اصفهــان بــوده اســت.
   تجلی برنامه های نکوداشت اصفهان در شبکه های ملی و بین المللی 

شــبکه های  از  بســیاری  در  اصفهــان  نکوداشــت  هفتــه  برنامه هــای  همــه  تجلــی  امــا 
کــه  اســتانی، ملــی و بین المللــی از اتفاقــات ویــژه هفتــه نکوداشــت اصفهــان بــود؛ چــرا 
یــک، دو، جام جــم  روزهــا، ویژه برنامه هایــی خــاص اصفهــان در شــبکه های  ایــن  در 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه ویــژه برنامــه صبــح بخیــر  و مســتند تهیــه و پخــش شــد 
ایــران بــا محوریــت اصفهــان از تاریــخ 5 تــا 8 اردیبهشــت از شــبکه یــک، ویژه برنامــه نمــا 
از شــبکه دو، ویژه برنامــه  اردیبهشــت  دو در روزهــای پنجــم، هفتــم، نهــم و یازدهــم 
شــهر جهانــی خــاق اصفهــان از شــبکه جهانــی جــام جــم، ویژه برنامــه همســفر از شــبکه 
و  اصفهــان  شــبکه  از  اصفهــان«  »اینجــا  زنــده  برنامــه  اردیبهشــت،  تــا 11  از 5  مســتند 
 ویژه برنامــه جشــنی بــه رنــگ اصفهــان از رادیــو اصفهــان از تاریــخ 3 تــا 9 اردیبهشــت
کــرد؛ ضمــن اینکــه برنامه هــای هفتــه نکوداشــت اصفهــان بــه صــورت ویــژه از   اشــاره 
کنــار بخش هــای  بخش هــای خبــری شــبکه های جهانــی پرس تــی وی، ســحر و الکوثــر در 

خبــری شــبکه های داخلــی بــه اطــاع عمــوم جهانیــان رســید.

با برگزاری برنامه های متنوع در هفته نکوداشت 

کرد اصفهان، اردیبهشتی متفاوت را تجربه 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

شنبـــــه  11 اردیبهشت ماه 61395 تیم ملی، حق من است
ـــمـــاره 142 ســـــال دوم       ݡسݒ

زیدان:
مشخص نیست رونالدو به بازی سیتی برسد



استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار شد:

کاهش ۵ درصدی نرخ بیکاری
پنــج  کاهــش  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
و  اصلــی چهارمحــال  اهــداف  از  بیــکاری  خ  نــر درصــدی 
بختیــاری در ســال جــاری اســت. قاســم ســلیمانی دشــتکی 
کاهــش  و  اشــتغال  ایجــاد  بــازار،  رونــق  داشــت:  اظهــار 
خ بیــکاری، از اهــداف اصلــی در اســتان چهارمحــال و  نــر
کــه مســئوالن ارشــد اســتان بــه صــورت  بختیــاری اســت 
ــال می کننــد. وی اظهــار داشــت:  جــدی ایــن مــوارد را دنب
در  اشــتغال  ایجــاد  و  بیــکاری  خ  نــر کاهــش  راســتای  در 
مختلفــی  برنامه ریزی هــای  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
کــه مهم تریــن آن، تــاش بــرای فعــال  انجــام شــده اســت 
اســتاندار  اســت.  غیرفعــال  تولیــدی  واحدهــای  کــردن 
چهارمحــال و بختیــاری افــزود: حــدود ۴۵۰ واحــد تولیــدی 
کــه بــا فعــال شــدن  در ســطح اســتان غیرفعــال هســتند 
اشــتغال جالــب توجهــی در  تولیــدی،  واحــد  تعــداد  ایــن 
ــیاری  ــد: بس ــادآور ش ــود. وی ی ــاد می ش ــتان ایج ــطح اس س
از پروژه هــا و واحدهــای صنعتــی در ســطح اســتان بــا تولیــد 
کــه در تــاش هســتیم ایــن واحدهــا نیــز  کار می کننــد  کــم 
ــار  گذشــته آن هــا ب ــا اشــتغال  کننــد ت کار  کامــل  ــا ظرفیــت  ب
دیگــر ایجــاد شــود. قاســم ســلیمانی دشــتکی ادامــه داد: 
مشــکات واحدهــای تولیــدی از جملــه بدهــکاری بانکــی، 
مشــکات مالیاتــی و... بررســی می شــود و تــاش می کنیــم 
شــود.  حــل  زمــان  کوتاه تریــن  در  مشــکات  ایــن  کــه 
کنــون  اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان داشــت: هم ا
واحدهــای  تولیــد  کاهــش  موجــب  مختلفــی  عوامــل 
ــه  ک ــت  ــده اس ــاری ش ــال و بختی ــتان چهارمح ــدی اس تولی
فــروش بــازار  نبــود  و  بــازار  بی رونقــی  آن هــا   مهم تریــن 

 است.

افزایش جمعیت شهرنشین ایران
رییــس دانشــکده معــارف اســامی و اقتصــاد دانشــگاه امــام 
گفــت: بیــش از ۷۰ درصــد از جمعیــت ایــران  صــادق)ع( 
شهرنشــین هســتند و در آتیــه نه چنــدان دور ایــن ســهم 
بــه ۸۰ درصــد ارتقــا می یابــد. مهــدی صادقــی شــاهدانی 
گــر نتــوان  گفــت: امــروز زندگــی در شــهر در جریــان اســت و ا
ــورد.  ــم نمی خ ــز رق ــی نی ــی خوب ــت، زندگ ــی داش ــهر خوب ش
کشــورهای  در  امــروز  کــه  نکتــه  ایــن  یــادآوری  بــا  وی 
طریــق  از  ثروت آفرینــی  از  درصــد   ۶۰ تــا  توســعه یافته 
ســرمایه انســانی حاصــل می شــود و نــه ســرمایه فیزیکــی 
ایــران  کــه  می دهــد  نشــان  بین المللــی  آمارهــای  افــزود: 
قــرار  انســانی  ســرمایه  نظــر  از  مطلوبــی  وضعیــت  در 
رتبــه  اقتصــاد  جهانــی  مجمــع  کــه  طــوری  بــه  نــدارد؛ 
گرفتــه نظــر  در  شــاخص  ایــن  در  ایــران  بــرای  را   ۸۰ 

 است.

اخبار کوتاه

که همیشه فارس  خلیجی 
خواهد بود

ــا  ــادف ب ــت ماه مص ــروز ۱۰ اردیبهش  دی
سرویس  اجتماعی 
 هامون رشیدیان

روز ملــی خلیــج همیشــه فــارس بــود. 
تیرمــاه ســال ۱۳۸۴ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا 
توجــه بــه هــدف قــراردادن هویــت فرهنگــی و تاریخــی 
بــه  جهانــی  اســتکبار  ایــادی  ســوی  از  ایــران  ملــت 
کشــورهای همســایه و تــاش آنــان  خصــوص بعضــی از 
بــرای تحریــف نــام تاریخــی خلیــج فــارس، به پیشــنهاد 
شــورای فرهنــگ عمومــی روز اخــراج پرتغالی هــا -۱۰ 
ملــی  روز  بــه عنــوان  را  تنگــه هرمــز  از  اردیبهشــت - 
ــام خلیــج  کهن تریــن ن ــرد.  ک ــارس نامگــذاری  خلیــج ف
کتیبه هــای آشــوری آمــده، »نارمراتــو« بــه  کــه در  فــارس 
معنــی رود تلــخ اســت. در دوره هخامنشــیان بــه خلیــج 
ــا تــی هچــا پــارس ا تی«بــه معنــی دریایــی  فــارس »دری
اســکندر  تــا حملــه  مــی رود، می گفتنــد.  پــارس  از  کــه 
بــر  ســال   ۲۰۰ از  بیــش  هخامنشــیان  مقدونــی، 
عرصــه  در  فــارس  خلیــج  ســاحل های  جزیره هــاو 
اشــکانیان داشــتند.  فرمانروایــی  بازرگانــی  و   نظامــی 

در ســال ۲۵۰ پ.م، ســلوکیان، جانشــینان اســکندر را از 
تمــام  دوبــاره  و  راندنــد  فــرات  رود  غــرب  بــه  ایــران 
اختیــار  در  را  فــارس  خلیــج  جزیره هــای  و  ســاحل ها 
گرفتنــد. در ســده چهــارم میــادی، ســاحل های غربــی 
و جنوبــی خلیــج فــارس از ســوی شــاپور دوم ساســانی 
گشــوده شــد و در آغــاز ورود اســام، ایرانیــان، یهودیــان 
و مســیحیان در آن جــا زندگــی می کردنــد. پیامبــر اســام 
ــروان خــود ســپرد.  ــه یکــی از پی ــارس را ب اداره خلیــج ف
بارهــا  فــارس  و جزیره هــای خلیــج  بعدهــا ســاحل ها 
همیشــه  فــارس  خلیــج  امــا  شــدند؛  دست به دســت 
از  بســیاری  کتاب هــای  مانــد.  فــارس«  »خلیــج 
و  اســترابون  همچــون  غــرب  نامــی  جغرافیدانــان 
کتاب هــای جغرافیدانــان شــرق از جملــه  بطلمیــوس و 
کتــاب »البلــدان«، »قانــون مســعودی«، »المســالک و 
ــارس  ــام خلیــج ف ــر درســتی ن ــک« و... همگــی ب الممال
گواهــی می دهنــد. در سرتاســر تاریــخ، خلیــج فــارس بــه 
از  طبیعــی،  و  سیاســی  جغرافیایــی،  جایــگاه  ســبب 
از دیــدگاه  بــوده اســت.  اهمیــت راهبــردی برخــوردار 
جغرافیایــی، خلیــج فــارس مهم تریــن مرکــز ارتبــاط ســه 
قــاره  جهــان در خاورمیانــه اســت. از ذخایــر عظیــم نفت 
گاز و منابــع ارزشــمند زیســتی و غیرزیســتی بی همتــا  و 

امکانــات ترابــری دریایــی دسترســی بــه دریاهــای آزاد و 
برخــوردار  کولوژیــک  ا بی نظیــر  و  مهــم  ویژگی هــای 
اســت. خلیــج فــارس در بخــش ایرانــی، بیــش از ۲۶ 
و  کیــش  هرمــز،  قشــم،  خــارک،  جملــه  از  جزیــره، 
چندیــن بنــدر مهــم همچــون بندرخرمشــهر، آبــادان 

بوشهر و بندر عباس دارد.

     یادداشت اجتماعی

قانونــی  مهلــت  از  مــاه  دو  حــدود  گذشــت  وجــود  بــا 
ــد  خ جدی ــر ــوز ن ــال 9۵، هن ــکی س ــای پزش ــام تعرفه ه اع
هــم  امســال  ع  موضــو ایــن  و  نشــده  تعییــن  تعرفه هــا 
اســت.  شــده  مــردم  و  پزشــکان  باتکلیفــی  بــه   منجــر 
بــر اســاس قانــون برنامــه پنجــم توســعه و قانــون احــکام 
کشــور، شــورای عالــی بیمــه موظــف  برنامه هــای توســعه 
ــد و تصویــب  ــا پیــش از آغــاز ســال جدی اســت هــر ســاله ت
ارزش  و  پزشــکی  خدمــات  تعرفــه  قیمــت  بودجــه، 
ارایــه  دولــت  بــه هیئــت  و  را تصویــب   نســبی خدمــات 
گذشــته  کــه طــی ســال های  دهــد. ایــن درحالــی اســت 
هــر  و  هســتیم  قانــون  ایــن  نقــض  شــاهد  همــواره 
چندماهــه  تاخیرهــای  بــا  پزشــکی  تعرفه هــای  ســاله 
وزارت  اعــام  بنابــر  کــه  طــوری  بــه  می شــوند؛  اعــام 
بــه »مســئله«ای در نظــام  ع  ایــن موضــو بهداشــتی ها، 
کــه هــم مــردم و  ســامت بــدل شــده اســت؛ مســئله ای 
کــه از یــک  هــم جامعــه پزشــکی را رنــج می دهــد؛ چــرا 
ســو بــا آغــاز ســال جدیــد اداره مالیــات، مالیات هــا را از روز 
خ جدیــد محاســبه می کنــد و  اول فروردیــن بــر اســاس نــر
ــد  خ جدی ــر ــا ن ــا، ب ــام تعرفه ه ــان اع ــا زم ــد ت ــکان بای پزش
خ و تعرفــه قدیــم  کــه بــا نــر مالیــات بپردازنــد؛ در حالــی 

می کننــد. خدمــت  ارایــه 
و  می ماننــد  باتکلیــف  نیــز  مــردم  دیگــر  طــرف  از   
افزایــش خودســرانه تعرفه هــا از ســوی برخــی پزشــکان 

هزینه هایــی مضاعــف را بــه بیمــاران تحمیــل می کنــد.
   هزینه های مازاد سالمت

کــه وزیــر بهداشــت چنــدی پیــش در  بــر ایــن اســاس بــود 
ــان  ــادی از مراجع ــداد زی ــت: تع گف ــنا  ــه ایس ــه ب ــن زمین ای
بیمــه  پوشــش  تحــت  درمــان،  و  بهداشــت  سیســتم 
ــرای تعرفه هــا  هســتند و بیمه هــا هــم هنــوز افزایشــی را ب
گــر پزشــکی خــودش تعرفــه را  قبــول نکرده انــد؛ بنابرایــن ا
بــاال بــرد، مــردم بایــد پولــش را از جیــب خودشــان بدهنــد؛ 
ــه  ک ــه مــردم در شــرایطی نیســتند  ک ــی اســت  ایــن در حال
بتواننــد در ســبد هزینه هایشــان، ایــن هزینــه مــازاد را هــم 

ــد.  بگنجانن
کــرد  درخواســت  پزشــکان  از  حــال  عیــن  در  هاشــمی 
افزایــش  خودســرانه  صــورت  بــه  را  تعرفه هــا  کــه 
ایــن  البتــه  و  نشــود  وارد  مــردم  بــر  فشــاری  تــا  ندهنــد 
جامعــه  افــزود:  و  خوانــد  غیرمنطقــی  را  خواســته 
افزایــش  را  تعرفه هــا  و  کرده انــد  کنــون صبــر  تا  پزشــکی 

نداده اند. 
البتــه ایــن یــک خواســته منطقی نیســت، اما خواســته ای 
کــه همــه قانــون را  انســانی اســت. منطــق حکــم می کنــد 

ــد  ــت و مجلــس بای کننــد؛ البتــه اول از همــه دول رعایــت 
گــر  کار را انجــام دهنــد و ســپس مــردم؛ بنابرایــن ا ایــن 
قــرار بــود قانــون رعایــت شــود، بایــد قبــل از آغــاز ســال 

اعــام می شــد. تعرفه هــا 
  احتمال رشد 12 درصدی

ــد اعــام تعرفه هــا  ــر بهداشــت نوی ــه وزی ک حــال هــر چنــد 
را در چنــد هفتــه آینــده داده، امــا هنــوز از تحقــق ایــن 
ع نشــان می دهــد  ایــن موضــو و  نیســت  وعــده خبــری 
ــر  ــر س ــوز ب ــتی ها، هن ــت و وزارت بهداش ــا، دول ــه بیمه ه ک
میــزان افزایــش تعرفه هــای جدیــد پزشــکی بــه توافــق 

نرســیده اند. 
کــه  اســت  آن  از  کــی  حا گمانه زنی هــا  برخــی  البتــه 
در  درصــدی   ۱۲ رشــدی  خواهــان  بهداشــت  وزارت 
بهداشــت  وزیــر  کــه  چــرا  اســت؛  پزشــکی  تعرفه هــای 
چنــدی پیــش بــا بیــان اینکــه رشــد اعتبــارات بیمه هــا 
میــزان  دربــاره  گفــت:  اســت،  بــوده  درصــد   ۱۲ حــدود 
رشــد تعرفه هــا نیــز بایــد حــول و حــوش ایــن اعــداد بــه 
کــه از ســوی دیگــر  ــی اســت  نتیجــه برســیم. ایــن در حال
افزایــش  بــه  نیــازی  کــه  می گوینــد  مجلســی ها  برخــی 
کــه  چــرا  نیســت؛  ســال جدیــد  در  پزشــکی  تعرفه هــای 
یافته انــد  افزایــش  دوبــار  تعرفه هــا  ایــن   9۳ ســال  در 
 و بــر ایــن اســاس تــا دو ســال نیــازی بــه افزایــش آن هــا 

وجود ندارد.

بالتکلیفی پزشکان و بیماران

تعرفه های پزشکی، مشکل جدید بیماران

کــردن بعــد از ۶۵ ســالگی  کار  طبــق مطالعــه اخیــر محققــان، 
کــه  می توانــد منجــر بــه طوالنی تــر شــدن عمــر شــود؛ در حالــی 
کتــور پرخطــری در مــرگ زودتــر  بازنشســتگی زودهنــگام، فا
اســت. محققــان دانشــگاه ایالتــی اورگــن آمریــکا دریافتنــد 

کــه یــک ســال بعــد از ســن ۶۵  افــراد ســالمی 
بــا  کمتــر  بازنشســته شــدند، ۱۱ درصــد  ســال 
گــون مواجــه  ریســک مــرگ ناشــی از دالیــل گونا
کــه  بودنــد. یافته هــا نشــان می دهــد افــرادی 
در  نیــز  می کردنــد  تلقــی  ناســالم  را  خودشــان 
کردنــد؛ ایــن  کار بیشــتر عمــر  صــورت ادامــه بــه 
کتورهــای فراتــر از  موضــوع نشــان می دهــد فا

ــر  ــر بعــد از ســن بازنشســتگی تاثی خ مــرگ و می ــر ــر ن ســامت ب
بــاره  ایــن  در  تحقیــق،  تیــم  وو، سرپرســت  دارد. چنــکای 
می گویــد: »ممکــن اســت ایــن موضــوع بــرای همــه صــدق 
ــادی و  ــای اقتص ــر مزای ــاوه ب کار ع ــا  ــده م ــه عقی ــا ب ــد، ام نکن
اجتماعــی می توانــد بــر طــول عمــر هــم تاثیــر داشــته باشــد.« 

در ایــن مطالعــه داده هــای مربــوط بــه مطالعــه بلندمــدت 
ــال  ــیگان از س ــگاه میش ــط دانش ــه توس ک ــالم  ــتگی س بازنشس
۱99۲ تــا ۲۰۱۰ انجــام شــده بــود، جمــع آوری شــد. از بیــن 
بیــش از ۱۲ هــزار شــرکت کننده اولیــه در ایــن مطالعــه، تیــم 
ــه  ک ــرد  ک ــز  ــردی تمرک ــر ۲9۵۶ ف ــق وو، ب تحقی
مطالعــه بــر روی آن هــا از ســال ۱99۲ شــروع 
شــده و تــا پایــان دوره مطالعــه در ســال ۲۰۱۰ 
بازنشســته شــده بودنــد. وضعیــت بــد ســامت 
افــراد  زودهنــگام  بازنشســتگی  علــل  از  یکــی 
زودتــر  مــرگ  بــه  منجــر  می توانــد  کــه  اســت 
نیــز شــود. در طــول ایــن مطالعــه، در حــدود 
ــراد ســالم و ۲۵.۶ درصــد بازنشســتگان ناســالم  ۱۲ درصــد اف
کار  کــه یــک ســال بیشــتر  کردنــد. بازنشســتگان ســالمی  فــوت 
کمتــر در معــرض مــرگ قــرار داشــتند؛  کــرده بودنــد، ۱۱ درصــد 
در حالــی کــه بازنشســتگان ناســالمی کــه یــک ســال بیشــتر کار 
کمتــر در معــرض مــرگ قــرار داشــتند. کــرده بودنــد، 9 درصــد 

آیــت اهلل مــکارم شــیرازی مصــرف مــواد مخــدر را حــرام دانســت و 
گران  گفــت: مــواد مخــدر در دنیــا عــاوه بــر نقــش درآمدزایی ســودا
بــه جنبــه سیاســی بــرای مبــارزه بــا قیام هــای ضداســتکباری 

تبدیــل شــده اســت.
 آیــت اهلل العظمــی ناصــر مــکارم شــیرازی در دیــدار 
بــا مــواد  بــا دبیــران شــورای هماهنگــی مبــارزه 
مخــدر بــا اشــاره بــه اینکــه مــواد مخــدر از چنــد 
گفــت: مــواد مخــدر  جهــت قابــل مطالعــه اســت، 
از یــک جهــت بــه عنــوان منبــع درآمــدی بــرای 
آن  از  نمی تواننــد  کــه  اســت  مــرگ  گران  ســودا
کشــورها  کننــد و بســیاری از روســای  چشم پوشــی 

گران مــواد مخــدر همدســت هســتند.  نیــز بــا ســودا
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مــواد مخــدر جنبــه سیاســی نیــز 
کــرده اســت، ادامــه داد: مــواد مخــدر بــه ابــزاری در دســت  پیــدا 
کــه از طریــق آن هــا قیام هــای مردمــی ضــد  اســتکبار بــدل شــده 

کننــد. خــود را ســرکوب 

 ایــن اســتاد حــوزه علمیــه بــه جایــگاه ایــران در جهــان و دشــمنی 
ــراز داشــت: اســتکبار ســعی دارد از تمامــی  ــا آن اشــاره و اب غــرب ب
کند؛ زیرا می داند  راه ها وارد شــود و جمهوری اســامی را تضعیف 
ــر  ــان ب ــان ج ــدر، جوان ــواد مخ ــه م ــان ب ــردن جوان ک ــوده  ــا آل ــه ب ک
کــه در خــط مقــدم جبهــه حضــور می یافتنــد  کفــی 
ــل  ک تبدی ــا ــت و خطرن ــی بی خاصی ــه موجودات ب
می شــوند. وی در ادامــه بــر لــزوم توجــه جــدی 
گفــت:  کــرد و  کیــد  بــه امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر تا
برنامه هــای  در  مــا  کــه  میــزان  هــر  متاســفانه 
ــواد  گران م ــودا ــم س ــاز ه ــم، ب ــش می روی ــود پی خ
مخــدر چنــد قــدم جلوتــر هســتند و در ایــن زمینــه 
کــرد. وی مصــرف  بایــد برنامــه را بــه شــکل جدی تــری دنبــال 
کــرد و ابــراز داشــت:  مــواد مخــدر را از لحــاظ شــرعی حــرام اعــام 
ــی رود  کار نم ــن  ــراغ ای ــد، س ــته باش ــان داش ــن و ایم ــه دی ک ــی  کس
 و از نظــر عرفــی نیــز افــراد آلــوده، دنیــا و آخــرت خــود را خــراب

 کرده اند.

7اجتماعی شنبـــــه  11 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 142خلیجی که همیشه فارس خواهد بود ســـــال دوم       ݡسݒ

آیت اهلل مکارم شیرازی:

مصرف مواد مخدر حرام است
نتایج مطالعه اخیر محققان نشان می دهد:

کوتاه می کند بازنشستگی زودهنگام، عمر را 

گهی حصر وراثت آ
آقای بهرام کمالی دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 8010  به شرح دادخواست به کالسه 
ده و چنین توضیح  69/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
 1394/03/30 یخ  تار در   71 بشناسنامه  آبادی  دولت  کمالی  عبدالوهاب  وان  شادر که  داده 
به:1- است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه 

   8010 ش.ش  )2(بهرام  متوفی(   )همسر   89 ش.ش  د   محمو زند  فر آبادی  دولت  رفیعی  عزت 
)3 ( حسین  ش.ش 240 )4( محمد ش.ش 510001755  )5( عفت کمالی ش.ش 7904 )6( 
عبدالوهاب   زند  فر آبادی  دولت  کمالی  همگی   11206 ش.ش  فاطمه   )7(  10498 ش.ش  زهرا 
یفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر  زندان متوفی( اینک با انجام تشر )فر
یخ نشر نخستین آگهی ظرف  کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یخ 95/02/09 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/186/م الف به تار
گهی احضار متهم آ

ونده شماره 9440424 این شعبه  زند حسین  در پر د فالچ آسمانی فر نظر به اینکه آقای محمو
ید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین  به اتهام تغییر کاربری تحت تعقیب قرار دار
یخ نشر آگهی در این شعبه حاضر  د ظرف یک ماه از تار دادرسی کیفری به شما ابالغ می شو
نظر می  اظهار  و  به موضوع رسیدگی  ر  مقر انقضاء مهلت  از  این صورت پس  شوید در غیر 

د. شو
شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار

یخ 94/12/13  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/756/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ

خواهان : مجتبی بهادرانی دولت آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده : مهدی فالی نژاد  به 
ده که جهت  خواسته خیانت در امانت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نمو
در  واقع  برخوار  شهرستان   ) سابق  جزایی   101( دو  کیفری  دادگاه    101 شعبه  به  رسیدگی 
ثبت  ج/101   941178-9409983752700484 ونده  پر کالسه  به  و  ارجاع  برخوار  شهرستان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/11 و ساعت11:00  تعیین شده است. به علت مجهول 
دن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه  المکان بو
وزنامه های  های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از ر
د تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه  کثیراالنتشار آگهی می شو
ر  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در و ضمن اعالم نشانی کامل خو

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان برخوار

یخ 95/02/09  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/187/م الف به تار
گهی حصر وراثت آ

کالسه  به  دادخواست  شرح  به    87 شماره  شناسنامه  دارای  وقی  ز خر اناری  سعید  آقای 
ده و چنین توضیح  66/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 1394/01/27 اقامتگاه  وقی بشناسنامه 281 در تار ز وان حسین اناری خر داده که شادر
به:1-رضوان  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی 
زند رضا  ش.ش 168 )همسر متوفی(  )2( سعید ش.ش 87   )3 ( اشرف  ش.ش  عمادی فر
ویا اناری ش.ش 4704 )7( ندا  944 )4( محبوبه ش.ش 457  )5( ناهید ش.ش 792 )6( ر
زند  فر وقی  ز خر اناری  همگی   1888 ش.ش  سهیال   )9(  4812 ش.ش  ویدا   )8(  33 ش.ش 
می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  متوفی(  زندان  )فر حسین  
یخ نشر نخستین  نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یخ 95/02/09 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/188/م الف به تار

گهی ابالغ آ
بایگانی  9409980351400880شماره  ونده:  پر 9510100351400628شماره  ابالغیه:  شماره 
علی  یت  مدیر با  ملت  بانک  شاکی   / خواهان   1395/01/17 تنظیم:  یخ  تار  940979 شعبه: 
آل  الحسنه  قرض  و  انداز  پس  موسسه  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رستگار 
خسارت  مطالبه  خواسته  به  رضاخانی  حسن  و  رحمانی  رسول  و  عموئی  احمد  و  یاسین 
تقدیم   .... بابت  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14
و  323ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
ساعت  و   1395/04/13 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351400880ثبت  کالسه   به 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان  10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
امور  در  انقالب  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  قانون  به تجویز ماده 73  و  /  شاکی  
تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی 
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  2867/م  گردد.شماره:   حاضر 

 اصفهان 
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980351400907شماره  ونده:  پر 9510100351400624شماره  ابالغیه:  شماره 
دادخواستی  مناجاتی  راضیه  شاکی   / خواهان   1395/01/17 تنظیم:  یخ  تار  941007 شعبه: 
به طرفیت خوانده / متهم علی اکبر صالحی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان   14 به شعبه  ده که جهت رسیدگی  نمو اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323ارجاع و به کالسه  9409980351400907ثبت گردیده که 
المکان  به علت مجهول  08:00تعیین شده است.  و ساعت  آن 1395/04/13  وقت رسیدگی 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2868/م الف منشی شعبه 14 دادگاه  وقت مقر

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980351400260شماره  ونده:  پر 9510100351400167شماره  ابالغیه:  شماره 
طادی  حدادی  رجبعلی  شاکی   / خواهان   1395/01/08 تنظیم:  یخ  تار  940298 شعبه: 
و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  طاوی  باقری  مجید  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خواسته  تامین 
رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
323ارجاع و به کالسه  9409980351400260ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/24 
دن خوانده / متهم و درخواست  و 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  2870/م  گردد.شماره:  حاضر 

اصفهان 

آگهی ابالغ
بایگانی  9309980350400226شماره  ونده:  پر 9510100351400397شماره  ابالغیه:  شماره 
دادخواستی  افشین  محمد  شاکی   / خواهان   1395/01/11 تنظیم:  یخ  تار  930276 شعبه: 
و  اصفهانی  نایب  حسن  و  علیجانیان  ووحید  علیجانیان  علی  متهم   / خوانده  طرفیت  به 
تقدیم  خسارت  مطالبه  و  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  شجاعت   ماندانا 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14
و  323ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
و ساعت   1395/03/25 آن  9309980350400226ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کالسه  
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان /  10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
تا خوانده  د  آگهی می شو کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور 
/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  منشی  الف  2871/م  گردد.شماره:   حاضر 

 اصفهان 
آگهی ابالغ

بایگانی  9409980351400750شماره  ونده:  پر 9510100351400375شماره  ابالغیه:  شماره 
مرکزی  کوثر  اعتباری  شرکت  شاکی   / خواهان   1395/01/10 تنظیم:  یخ  تار  940820 شعبه: 
رسول  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  جاللی   مصطفی  یت  مدیر به  عام  سهامی 
خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  دشتی    رحیم  امیر  و  خوئی  زاده  مرتضی 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان   14 به شعبه  ده که جهت رسیدگی  نمو اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323ارجاع و به کالسه  9409980351400750ثبت گردیده که 
المکان  08:00 تعیین شده است. به علت مجهول  وقت رسیدگی آن 1395/03/11 و ساعت 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه  کثیراالنتشار آگهی می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2872/م الف منشی شعبه 14 دادگاه  وقت مقر

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980351401289شماره  ونده:  پر 9510100351400448شماره  ابالغیه:  شماره 
دادخواستی  یمی   کر ویز  پر شاکی   / خواهان   1395/01/11 تنظیم:  یخ  تار  941439 شعبه: 
و  و ملوک جوادی  پور  یم  و جواد عبدالکر پور  یم  به طرفیت خوانده / متهم حسین عبدالکر
یم پور  یبا عبدالکر د زارع چاووشی و فر یم پور و محمو یم پور و رحیم عبدالکر محمد عبدالکر
رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  پور  یم  عبدالکر یناز  فر و 
ده که جهت رسیدگی به  ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323ارجاع 
و به کالسه  9409980351401289ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/06 و ساعت 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان  10:30 تعیین 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
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  منشی  الف  2873/م  گردد.شماره:   حاضر 

 اصفهان 

گهی ابالغ آ
بایگانی  9309980351400922شماره  ونده:  پر 9510100351400402شماره  ابالغیه:  شماره 
فرد   حاجیان  عباسعلی  شاکی   / خواهان   1395/01/11 تنظیم:  یخ  تار  930977 شعبه: 
یفی اصفهانی و  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مهدی موحدی مطلق و مرتضی شر
یفی اصفهانی به خواسته ابطال سند )موضوع سند ملک است(  حسن حالجی و مرضیه شر
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   14
و  323ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
ساعت  و   1395/04/08 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9309980351400922ثبت  کالسه   به 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان  09:30 تعیین 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
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  منشی  الف  2874/م  گردد.شماره:   حاضر 

 اصفهان 
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980351400453شماره  ونده:  پر 9510100351400502شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/01/11 خواهان / شاکی سپیده یزدان پناه  دادخواستی  شعبه: 940505 تار
و  اموال  المثل  اجرت  مطالبه  خواسته  به  نژاد   عبدی  اسکندر  متهم   / خوانده  طرفیت  به 
تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و استرداد مال )منقول( و تایید انفساخ قرار داد 
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   14
و  323ارجاع  شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
ساعت  و   1395/04/06 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351400453ثبت  کالسه   به 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان /  10:00 تعیین 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
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14 شعبه  منشی  الف  2875/م  گردد.شماره:   حاضر 

اصفهان 
گهی ابالغ آ

بایگانی  9409980351400419شماره  ونده:  پر 9510100351400479شماره  ابالغیه:  شماره 
به  قهجاورستان  شهرداری  شاکی   / خواهان   1395/01/11 تنظیم:  یخ  تار  940469 شعبه: 
به  زایی  میر حاج  رضا   متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نیلوفری    حمید  پرستی  سر
خواسته مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   14
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323ارجاع و به 
کالسه  9409980351400419ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/01 و ساعت 10:30 
 / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین 
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 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در خو

گردد.شماره: 2876/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



خوردن دانه های آفتابگردان 
کبدتان را سالم نگه می دارد

و  فــراوان  روغــن  حــاوی  آفتابگــردان  گل  دانه هــای 
ویتامین هــای A،D و امــاح معدنــی فــراوان و بــرای 

کبــد بســیار مفیــد اســت.
ســامت  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  افشــار  مهنــاز 
کــه خــوردن  کیــد بــر خواصــی  خبرگــزاری برنــا،  بــا تا
دارد انســان  بــدن  بــرای  آفتابگــردان   دانه هــای 

گفــت: تخمــه آفتابگــردان، منبعــی غنــی از ویتامیــن  و 
کســیدان حل کننــده چربــی اســت. اولیــن آنتی ا

حرکــت  بــدن  طــول  در   ،E ویتامیــن  افــزود:  وی 
کــه  را  بــدن  در  موجــود  آزاد  رادیکال هــای  و  می کنــد 
چربــی  حــاوی  کــه  ســاختارهایی  و  مولکول هــا  بــه 
هســتند، )ماننــد غشــای ســلول ها )ســلول های مغــز( 
می کنــد.  خنثــی  می رســاند،  آســیب  کلســترول(  و 
بــه صــورت خــام  بایــد  آفتابگــردان  بنابرایــن تخمــه 

شــود. مصــرف 
گل آفتابگردان خواص درمانی 

بــرای  آفتابگــردان  گل  اســانس  کــرد:  اظهــار  افشــار 
کار  بــه  خــون  فشــار  آوردن  پاییــن  و  زخم هــا  التیــام 
خاصیــت  آفتابگــردان  برگ هــای  اســانس  و  مــی رود 
میکروب کشــی دارد؛ بــه همیــن علــت در طــب قدیــم 
گیــاه  تمــام قســمت های  از  ایــران و در طــب چینــی 

می شــود. اســتفاده  آفتابگــردان 
کارشــناس طــب ســنتی مــوارد اســتفاده  گفتــه ایــن  بــه 

ح ذیــل اســت: گیــاه آفتابگــردان بــه شــر از 
را در آب  آفتابگــردان  مغــز ســاقه  گــوش:  زنــگ زدن 
 3 روزی  و  کنیــد  دم  چــای  ماننــد  و  ریختــه  جــوش 

بنوشــید.  چــای  ایــن  از  فنجــان 
گــرم  تقویــت معــده و پاییــن آوردن فشــار خــون: 30 
برگ هــای خشــک آفتابگــردان را در 3 فنجــان آب دم 

کنیــد و 3 فنجــان را در روز بنوشــید.
تســریع  و  بــدن  آوردن  آب  صــورت،  ورم  و  ســرگیجه 
گل هــای خشــک آفتابگــردان را در  گــرم از  زایمــان: 20 
کنیــد، روزی 3 فنجــان از  3 فنجــان آب جــوش دم 

ایــن دم کــرده بنوشــید.
درد معــده، بیماری هــای دســتگاه ادراری و یبوســت: 
 3 در  را  آفتابگــردان  شــده  خشــک  ریشــه  گــرم   30
فنجــان آب جــوش ریختــه و مــدت 5 دقیقــه بگذاریــد 
بجوشــد. یــک فنجــان از آن را 3 بــار در روز بنوشــید.

گل  آفتابگــردان  هنگامی کــه  پســتان:  ورم  و  آرتــروز 
کــه ماننــد  گل  گل )قســمت پاییــن  می دهــد، ُطَبــق 
کــرده، در آب بیندازیــد. آنقــدر  بشــقابی اســت( را جــدا 
کی باقــی بمانــد و ســپس  کــه شــیره چســبنا بجوشــانید 
و  بمالیــد  ک  دردنــا مفصل هــای  روی  را  شــیره  ایــن 
بــرای  می شــود.  برطــرف  آرتــروز  درد  دهیــد؛  ماســاژ 
را  گل  َطَبــق  شــیرده،  زنــان  در  پســتان  ورم  درمــان 
گل دانــه داده اســت، جــدا و در زیــر آفتــاب  هنگامی کــه 
خ  کنیــد و بــو دهیــد )ســر خشــک و ســپس تکه تکــه 
کنید و  کامــا قهــوه ای شــود. بعــد آن را خــرد  کــه  کنیــد( 
بــه صــورت پــودر درآوریــد و ایــن پــودر را در آب جــوش 
ــن  ــد و ای ــد بریزی کرده ای ــه  ــه آن اضاف ــکر ب ــی  ش کم ــه  ک

ــد. ــا شــفا یاب ــد ت ــه بیمــار بدهی شــربت را ب
اســهال خونــی: بــرای درمــان اســهال خونــی، تخــم 
و  ریختــه  آب  در  گــرم   30 مقــدار  بــه  را  آفتابگــردان 
حــدود یــک ســاعت بــا حــرارت مایــم بپزیــد؛ ســپس آن 
ــه بیمــار بدهیــد. ــد و ب کنی ــد شــیرین  ــا قن ــات ی ــا نب را ب

گــرم  کــه همــراه بــا ســرماخودرگی اســت: 30  ســردردی 
تخــم آفتابگــردان را در 2 لیــوان آب جــوش بریزیــد و 
بگذاریــد بجوشــد تــا نصــف لیــوان آن باقــی بمانــد و 

ایــن جوشــانده را دو بــار در روز بنوشــید.
گــرم ریشــه تــازه آفتابگــردان را بــا  بیمــاری فتــق: 30 
ایــن  و  قهــوه ای بجوشــانید  شــکر  و  آب  لیــوان  یــک 

بنوشــید. روز  بــار در  را 3  جوشــانده 

سالمت

معاون رییس پلیس کرمان خبر داد:

 دو طایفه در کرمان 
بعد از ۷ سال آشتی کردند

ــان از  کرم ــتان  ــروی انتظامی اس ــی نی ــاون فرمانده مع
آشــتی دو طایفــه بعــد از هفــت ســال در جنــوب اســتان 

کرمــان خبــر داد.
علیرضــا  ســرهنگ  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نیــروی  وظایــف  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  پریــور 
ایجــاد  و  جــرم  ع  وقــو از  پیشــگیری  انتظامــی  
در  و  اســت  جامعــه  در  امنیــت  احســاس  و  امنیــت 
جنــوب  در  گنــج  قلعــه  شهرســتان  در  راســتا  همیــن 
انتظامــی  نیــروی  مامــوران  تــاش  بــا  کرمــان 
کــه  بــزرگ  طایفــه  دو  بیــن  ســازش  و  صلــح   جلســه 
بودنــد  اختــاف  دچــار  یکدیگــر  بــا   ۸۹ ســال   از 

برگزار شد.
کــرد: در همیــن راســتا دو نفــر نیــز از حکــم   وی تصریــح 

قصــاص نجــات یافتنــد و اختافــات بــه پایــان رســید.
ایــن دو  بیــن  ادامــه داد: درگیــری  پریــور   ســرهنگ 
طایفــه در هفــت ســال گذشــته، موجــب بروز مشــکات 
و رعــب و وحشــت زیــادی در بیــن شــهروندان ایــن 

ــود.  منطقــه شــده ب
نیــروی  درگیــری  ایــن  پایــان  بــرای  افــزود:  وی 
انتظامــی دفتــر نهــاد رهبری در سیســتان و بلوچســتان 
کرمــان جلســات متعــددی بیــن دو طایفــه  و جنــوب 
برطــرف  مشــکات  نهایــت  در  کــه  کردنــد   برگــزار 

شد.
و  دانســت  طایفــه ای  را  مناطــق  ایــن  بافــت  وی   
انتقام جویی هــا  و  اختافــات  بعضــی  وجــود  افــزود: 
اتفاقــات  و  مشــکات  بــروز  موجــب  ســال  طــول  در 
و  می یابــد  ادامــه  ســال ها  گاه  کــه  می شــود  تلخــی 
رونــد زندگــی اعضــای ایــن طوایــف را تحــت تاثیــر قــرار 

می دهــد.

تعرض به پسر 10ساله 
کــه نامــش تحــت عنــوان »امیــر ای«  پناهنــده عراقــی 
فــاش شــده بــه اتهــام تجــاوز بــه پســربچه ای 10ســاله 

در دادگاه اتریــش متهــم شــناخته شــد.
 وی دلیــل ارتــکاب جــرم خــود را دوری از همســرش 
گفتــه تحــت بــار فشــار  کــرده و  بــه مــدت 4 مــاه اعــام 
زده  کثیــف  عمــل  ایــن  بــه  دســت  زیــادی  روانــی 

اســت. 
زنــدان  ســال   10 متهــم  ایــن  مجــازات  کمتریــن 
منتظــر  دادگاه  کــه  گزارش هایــی  گــر  ا کــه  اســت 
بــرای  را  جــدی  روانــی  عواقــب  اســت،  آن  جــواب 
زنــدان  حکــم  آن  از  پــس  کنــد،  تاییــد  قربانــی 
افزایــش  ســال   15 بــه  عراقــی  پناهنــده   ایــن 

خواهد یافت.
گزارش هــا، متهــم 20ســاله قربانــی را بــه ســمت   بنابــر 
ــاوز  ــه وی تج ــپس ب ــانده و س کش ــتخر  ــی در اس کابین
کــه بــه شــدت آســیب دیــده بــود  کــرده اســت. قربانــی 
ع را بــا غریــق نجات و ســپس مادرش در میان  موضــو

 می گذارد.
 همچنیــن متهــم بعــد از ارتــکاب جــرم بــدون ابــراز 
تــا  پرداختــه  شــنا  بــه  خاصــی  کنــش  وا هیچ گونــه 
اینکــه پلیــس ســر می رســد. در طــول جلســه دادگاه 
کــه قصــد داشــته همســر و فرزندش  گفتــه  مــرد عراقــی 
را نیــز بــه اتریــش بیــاورد و وی دلیــل مهاجــرت خــود 
آینــده  ســاختن  و  اقتصــادی  وضعیــت  بهبــود  را 

کــرده اســت. ح  خانــواده اش مطــر
و  انفــرادی  ســلول  در  امیــر  دســتگیری،  زمــان  از   

می بــرد.  ســر  بــه  شــدید  امنیتــی  تدابیــر  تحــت 
گــزارش رســانه های محلــی، پلیــس بــا بررســی  طبــق 
وی  شــده  متوجــه  متهــم،  پناهندگــی  درخواســت 
کــه وی  پســر یــک تاجــر ثروتمنــد اســت؛ در حالــی 
ــی  ــاع مال ــود اوض ــرای بهب ــته ب ــان داش در دادگاه اذع
ایــن  بــه  رســیدگی  دادگاه  اســت.  کــرده  مهاجــرت 

دارد. ادامــه  همچنــان  پرونــده 

بی توجهی راننده، جان سرنشین 
خودروی سواری را در تهران گرفت

و  راهنمایــی  پلیــس  اطاع رســانی  مرکــز  رییــس 
گفــت:  رانندگــی فرماندهــی انتظامــی  تهــران بــزرگ 
»ام وی ام«،  ســواری  خــودروی  راننــده  بی توجهــی 
گرفــت و راننــده را  جــان سرنشــین جــوان خــودرو را 

کــرد. بیمارســتان  راهــی 
ــرادی« بامــداد  ــراد م ــرهنگ »م ــا، س گــزارش ایرن بــه 
ایــن  افــزود:  خبــر  ایــن  اعــام  بــا  )جمعــه(  دیــروز 
کــری  تصــادف در مســیر شــمال بــه جنــوب بزرگــراه با

اتوبــان همــت روی داد. از  قبــل 
گفتــه وی ســاعت 23 و 39 دقیقــه پنجشــنبه  بــه 
ســواری  خــودروی  راننــده  بی توجهــی  علــت  بــه 
»ام وی ام« بــه جلــو، خــودروی فــوق بــا یــک دســتگاه 
کــه در ایــن حادثــه سرنشــین  کــرد  کامیــون برخــورد 
از  را  22ســاله خــودروی ســواری در دم جــان خــود 
 دســت داد و راننــده فــوق نیــز بــه دلیــل مصدومیــت
بافاصلــه توســط اورژانــس بــه بیمارســتان انتقــال 

داده شــد. 
بــه رعایــت قوانیــن راهنمایــی  وی ضمــن توصیــه 
رعایــت  خواســتار  راننــدگان،  ســوی  از  رانندگــی  و 
فاصلــه طولــی در حیــن رانندگــی و اســتفاده راننــده و 

کمربنــد ایمنــی شــد. سرنشــینان از 

حوادث شــــنـبه  11 اردیبهشت ماه  1395

مطالعــات جدیــد محققــان نشــان می دهــد رژیــم غذایــی 
و  خــواب  اختــال  دالیــل  مهم تریــن  از  یکــی  پرچــرب، 

خواب آلودگــی در طــول روز اســت.
مطالعــات  ســاینس،  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نشــان می دهــد  اســترالیا  در  آدالیــد  دانشــگاه  محققــان 
بــدن را تغییــر  غذاهــای پرچــرب ریتــم ســاعت درونــی 
می دهــد و از ایــن طریــق، ســبب خــواب آلودگــی در طــول 

می شــود.  روز 
دو  رابطــه  چــرب  غــذای  مصــرف  و  خواب آلودگــی 
غذاهــای  مصــرف  کــه  معنــی  ایــن  بــه  دارنــد؛  طرفــه 
در  خواب آلودگــی  و  خــواب  اختــال  ســبب  چــرب 
بــه  تمایــل  خواب آلودگــی  و  می شــود  روز  طــول 
افزایــش را  پرکربوهیــدرات  و  چــرب  غذاهــای   مصــرف 

 می دهد.
یکــی از مهم تریــن دالیــل اختــال خــواب، آپنــه انســدادی 
خــواب اســت. آپنــه انســدادی خــواب، بــه توقــف موقــت 
ــا اختــال  کــه معمــوال ب گفتــه می شــود  تنفــس در خــواب 

تنفــس و ضربــان نامنظــم قلــب همــراه اســت.
 ایــن اختــال تنفســی ناشــی از انســداد مجــرای تنفســی 
دهــان بــه وســیله زبــان اســت و معمــوال چنــد ثانیــه بــه 
طــول می انجامــد. ایــن اختــال پــس از ۵۰ ســالگی بیشــتر 
کــه بیــش از ۱۰ ثانیــه  ک اســت  ــا می شــود و زمانــی خطرن

طــول بکشــد.
خــواب  آپنــه  بــروز  احتمــال  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
کــه رژیــم غذایــی پرچــرب دارنــد، ســه برابــر  در افــرادی 
غیراشــباع  چربی هــای  از  کــه  اســت  افــرادی  از  بیشــتر 

می کننــد. اســتفاده  ماهــی  روغــن  ماننــد 
در  دارنــد،  پرچــرب  غذایــی  رژیــم  کــه   افــرادی  معمــوال 
تمــام طــول روز احســاس خواب آلودگــی می کننــد. میــزان 
کــم اســت و انــرژی  هوشــیاری و تمرکــز ایــن افــراد بســیار 

ــد. ــه را ندارن ــور روزان ــام ام ــرای انج الزم ب
پیتــزا  ماننــد  چــرب  غذاهــای  مصــرف  محققــان 
می داننــد.  مضــر  بســیار  شــام  وعــده  در  به ویــژه  را 
اختــال  افزایــش  بــر  عــاوه  پرچــرب  غذایــی  رژیــم 
بیماری هــای  بــروز  احتمــال  افزایــش  بــا  خــواب، 
مســتقیم ارتبــاط  دیابــت  و  چاقــی  ســکته،   قلبــی، 

 دارد.
نتایــج ایــن تحقیقــات در نشــریه Nutrients منتشــر شــده 

اســت. ویرلــن

 کشف عجیب ترین 
دلیل خواب آلودگی در طول روز
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ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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ـــمـــاره 142 ســـــال دوم                ݡسݒ

اإلمام علی)ع(: قلیل تدوم علیه أرجی من کثیر مملوٍل منه.

)نهج البالغه: حکمت 278(

امام علی)ع(: کار ]خیر[ اندک که بر آن مداومت ورزی، از کار 

بسیار که از آن خسته شوی، امیدوارکننده تر است.

-«  حدیث روز   »-

جدول سودوکو - شماره 8پاسخ جدول شماره 7 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

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

یافــت:

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

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

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

ایستگاه لبخند 
حاضرجوابی

کودکــی در مکتبخانــه برای 
َو  می خوانــد:  خــود  معلــم 
لعَنــَة ِالــی یــوِم 

َ
ِاّنَ َعلیــَك اّل

روز  تــا  لعنــت  و  الدیــن: 
قیامــت بــر تــو خواهــد بــود.

آیــه  مکــرر  و  )حجــر/35( 
معلــم  می کــرد.  تکــرار  را 

ــر  ــو و ب ــر ت ــَك: ب ــی والَدی گفــت: علیــك و عل ــی شــد و  عصبان
بــاد. مــادرت  و  پــدر 

کــه مــن می خوانــم )علیــك(  گفــت: در ایــن قــرآن  کــودک 
کنــم؟! ــا آن را اضافــه  هســت و )علــی والدیــك( نیســت. آی

صبر پیامبران
پیامبــری ادعــای  مــردی  الرشــید،  زمــان  هــارون   در 

کرد.  
 او را پیش هــارون الرشــید آوردنــد. خلیفــه دســتور داد تــا 
ــر زمیــن انداختنــد  ــه بزننــد. او را ب ــر دروغیــن را تازیان پیامب
کردنــد. آن بدبخــت  و پشــت و پهلــوی او را بــا شــاق ســیاه 
خیلــی  و  می کــرد  فریــاد  و  نالــه  خــوردن،  شــاق  موقــع 

مــی داد. نشــان  بی صبــری 
کودکــی بیــش نبــود و در آن جلســه حضــور  کــه   مأمــون 
گفــت:  مــرد  آن  بــه  خطــاب  و  آمــد  نزدیــک  داشــت، 
)احقــاف/34(  الرســل  مــن  اولوالعــزم  صبــر  کمــا  فاصبــر 
صبــر  الوالعــزم  پیامبــران  کــه  همان گونــه  کــن   صبــر 

کردند.

از  زیــادی  تعــداد  کــردن  جمــع 
بچه هــا می توانــد خیلــی شــلوغ 
بــرای  باشــد؛  خســته کننده  و 
کار می توانیــد زمان هایــی  ایــن 
را بــرای بــازی او بــا تنهــا یکــی 
مشــخص  دیگــر  بچه هــای  از 
کــودک  کــردن  کنیــد. بــا همــراه 

خــود بــا ســایر بچه هــا شــما بــه تدریــج می توانیــد انــرژی 
کــه او می توانــد از ایــن زمان هــای بــازی  و ارتباطاتــی 
پــر  همبازی هــای  بــا  محیطــی  در  بــازی  جــای  بــه 
کنیــد. ســعی  ســر و صــدا بــه دســت بیــاورد را تســهیل 
کثــر 2 ســاعت را بــرای بــازی او  کنیــد زمــان یــک یــا حدا
اختصــاص دهیــد؛ زیــرا بچه هــا در ایــن ســن خیلــی زود 
کار صبــح  ــرای ایــن  خســته می شــوند. بهتریــن زمــان ب
کــه کــودک شــما خلق و خــوی خوبی دارد و شــکم  اســت 

ــت. ــیر اس او س
کنید  در میان همه جست وجو 

کنــون در ذهنتــان داریــد، جســت وجو  کــه ا بچه هایــی را 
کــه  کودکانــی  بــا  اســت  ممکــن  شــما  )کــودک  کنیــد؛ 
کنــد(.  برخــورد  کمــی  گرم تــر  دارد،  قبلــی  آشــنایی 
یــا  بلــوک شــما هســتند  یــا  آپارتمــان  کــه در  کودکانــی 
می بینیــد  پــارک  در  مرتــب  طــور  بــه  کــه  آن هایــی 
گــروه موســیقی  گــر در  می تواننــد مــوارد خوبــی باشــند. ا
کــودکان ،فرزنــد شــما بــه کــودک دیگــری جذب می شــود 
فرزنــد  بــا  را  کــه عاقه مندی هــای خــود  کودکانــی  یــا 
ــد  ــه ایــن عاقه منــدی می توان ک شــما تقســیم می کننــد 

کامیون بــازی  خمیربــازی،  نقاشــی، 
یــا خاله بــازی باشــد، می توانیــد آن هــا 

را نیــز در نظــر بگیریــد.  
بــرای  را  ســاعت  دو  یــا  یــک  روزانــه 
دوســتانش  بــا  کــودک  بــازی 

دهیــد. اختصــاص 
 وارد ماجرا شوید

صــورت  بــه  نوپــا  کــودکان  بیشــتر  کــه  آنجایــی  از 
بــازی  زمان هــای  این گونــه  جــذب  خودجــوش 
کــه شــما نیــز بــه همــراه مــادر  نمی شــوند، نیــاز اســت 
کنــار آن دو بنشــینید و 4 نفــره  دوســت فرزندتــان در 
تــا  کنیــد  گفت وگــو  و  گــپ  او  مــادر  بــا  کنیــد.  بــازی 
کنــد.  کودکتــان بشــنود و صــدای دوســتانه شــما را تقلیــد 
در  رفتــار  بــرای  را  مدلــی  شــما  از  همچنیــن  کودکتــان 
این گونــه زمان هــا یــاد می گیــرد تــا تقاضــای خــود بــرای 
کــی را  ــردن خورا ک ــال تقســیم  ــرای مث ــا ب اســباب بازی ی
ــا دعواهــای آن  کنــد. همیشــه آمــاده برخوردهــا ی بیــان 

دو بــا هــم باشــید.
کنید  عادالنه رفتار 

بچه هــا معمــوال اســباب بازی های خــود را بــه یکدیگــر 
قــرض نمی دهنــد؛ بــه همیــن دلیــل شــما بایــد تعــداد 
صورتــی  لباس هــای  بــازی،  ماشــین های  از  کافــی 
رنگ هــا و کاغذهــای نقاشــی را بــرای آن هــا فراهــم کنیــد 
یــا بــا یــک تیــر چنــد نشــان بزنیــد و او را بــه بــه زمیــن 
خ و فلــک  کــه انــواع وســایل بــازی ماننــد چــر بــازی ببریــد 

و .. در آن وجــود دارد. 

گــزارش ســرویس علمــی  جام نیـــوز به نقــل از ایــران، بعضی  بــه 
کــه اثبــات اشــتباه  اشــتباه ها چنــان میــان افــراد رایــج هســتند 
ــج  ــودن آن هــا دشــوار می شــود. یکــی از ایــن اشــتباه های رای ب
غ تمیــز  کار نه تنهــا مــر غ خــام اســت؛ بــا انجــام ایــن  شســتن مــر
کتری هــا  بلکــه آلوده تــر نیــز می شــود؛ زیــرا شــما بــا شســتن آن با
کنــده و پخــش  را پرا و میکروب هــای موجــود در ســطح آن 
غ خــام، خطــر ســمی   بــر ایــن، شســتن مــر می کنیــد. عــاوه 
کــه ســاالنه ۷۶  شــدن آن را نیــز افزایــش می دهــد؛ بــه طــوری 
غ هــای عفونی شــده جــان خــود  ــر اســتفاده از ایــن مر ــر اث نفــر ب
ــواد  ــتاندار م ــازمان اس ــزارش س گ ــر  ــا ب ــد. بن ــت می دهن را از دس
کنــده شــدن  غ خــام ســبب پرا غذایــی انگلســتان، شســتن مــر
کــه ســمی  شــدن غــذا و ابتــا بــه  کتــر می شــود  کمپیلوبا کتــری  با
کتــری  بســیاری از بیماری هــای عفونــی را در پــی دارد. ایــن با
گوشــت  معمــوال در مــواد غذایــی خــام و نپختــه بــه خصــوص 
کشــیدن بــر ســطح  غ وجــود دارد و بــر اثــر شســتن و دســت  و مــر
کنــده می شــود؛ همچنیــن توصیــه می شــود  آن هــا بیشــتر پرا
غ را جــدا ســپس آن را در پایین تریــن  کــه قســمت های زایــد مــر

کنیــد. قســمت فریــزر بســته بندی 
کنیــد تمیــز  را  غ  مــر درون  قســمت  می خواهیــد  گــر  ا   

کامــا بشــویید و ســپس آن قســمت ها را زیــر آب  دســتانتان را 
غ بــه منظــور  کشــیدن بــر روی ســطح مــر بگیریــد و از دســت 

ــد. کنی ــری  ــردن آن جلوگی ک ــز  تمی
غ را از یخچــال بیــرون بیاوریــد و در آب   قبــل از مصــرف، مــر
کــه می خواهیــد  داغ بپزیــد و آب آن را بیــرون بریزیــد و هرگونــه 

کنیــد. آن را ســرو 

کودکتان برای دوست یابی کمک به 
غ را نشویید  مر
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ضان در فرانسه/ پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1395 ی پلیس با مع�ت درگ�ی

ن کار در  اض ها به طرح دولت برای اصالح قوان�ی کارگران و دانشجویان فرانسوی در جریان اع�ت

وهای پلیس درگ�ی شدند. چندین شهر با ن�ی

مخالفان می گویند این طرح تهدیدی برای حقوق کارگران است و امنیت شغیل جوانان را به شدت 

کاهش می دهد.

این در حالیست که در جریان تظاهرات در شهر نانت، واقع در غرب فرانسه، پلیس برای متفرق 

ضان به گاز اشک آور متوسل شد. کردن مع�ت
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